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ఓం నమో వేంకటేశాయ
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38

ప్రోషితులు

9

ప్రేమంటే ఇంతే

40
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14
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42

పూరీ జగన్నాధస్వామి వై భవం

15

హితోక్తు లు

43

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు

18

మడిపల్లి భద్రయ్య

44

సప్త మోక్ష నగరాలు

23

శ్రీ వచన భూషణం

46

116 కందాల్లో సుందరకాండ

29 అహమా స్నేహమా

బతుకమ్మ పండుగ

32

కార్
టూ న్-సరసి

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.
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దీపావళి శుభాకాంక్షలు
చై తన్యం సంకల్పబలం పాఠక దేవుళ్ళకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు. దీపావళి పండుగ అనేసరికి భారీగా టపాసులను
పేల్చడంతో గాలి కలుషిత మవుతోందని,నియంత్రించే చర్యల్లో భాగంగా సుప్రీంకోర్టు జాతీయ హరిత ట్రెబ్యునల్
గతంలో ఇచ్చిన మార్గ దర్శకాలను నగరంలో అమలు చేస్తు న్నామని, గ్రీన్ టపాసులను ప్రోత్సహిస్తూ చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది. అటువంటివి విక్రయం చేసే కేంద్రాలకు కూడా అనుమతి ఇస్తా మని....
సంబంధిత సర్కిల్ కార్యాలయం లోని సహాయ వై ద్యాధికారులు లేదా శానిటరీ సూపర్ వైజర్ ల అనుమతి తీసుకోవాలని సూచించింది. దీపావళి శబ్ద రహితంగా,విదేశీ టపాసులతో పాటు వాయు కాలుష్వానికి కారణం మయ్యే
దేశీ రకాలు, ఎక్కువ శబ్దం వచ్చే సామాగ్రిని ఉపయోగించవద్ద ని, అటువంటి శబ్ద కాలుష్య కారకమైన టపాసుల
విక్రయాలపై నిషేధం విధిస్తూ జీహెచ్ఎంసీ ఆంక్షలు విధించింది. అలాంటి వాటిని విక్రయించే దుకాణాలను గుర ్తించేందుకు జోన్లు , సమీప స్థాయిలో తనిఖీ బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు , నిబంధనలు ఉల్లంఘించే దుకాణదారులపై స్థానిక స్టేషన్ల లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చని వారిపై చట్ట పరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని బల్దియా
కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇవన్నీ ప్రభుత్వం, ప్రజలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలుగా సూచిస్తే, ఎవరికి వారు తమలో ఉన్న కాలుష్యాన్ని కూడా తొలగించుకుని స్వచ్ఛందంగా, అందరూ కలిసి కట్టు గా ఉండి, మన దేశాన్ని మనల్ని కాపాడుకోవలసిన
అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది.
అయోధ్య దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అత్యధిక దీపాలు వెలిగించి ప్రపంచ రికార్డు చేసేందుకు సన్నద్ధ మైంది. సరయు నదీ తీరంలోని రామ్ కీ పై డి ఘాట్ లో కిందటి సంవత్సరం 6 లక్షల దీపాలు వెలిగిస్తే ఈ సంవత్సరం
9 లక్షల దీపాలు వెలిగించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని అత్యధిక దీపాలు వెలిగించి ప్రపంచ రికార్డు నమోదు
చేయనున్నట్లు ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. 2023 నుండి భక్తు లకు దర్శనానికి అనుమతిస్తా మని , అదే
సంవత్సరంలో ఆలయంలో శ్రీరాముని మూల విరాట్టు ప్రతిస్ఠాపన చేయాలని భావిస్తు న్నట్లు తెలిపింది.
దీపావళి పండగ ధన త్రయోదశి తో ప్రారంభం అవుతుంది , ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధన త్రయోదశిగా మనం జరుపుకుంటాము. అయిదు రోజులు ఈ పండుగను జరుపుకుంటాము. ధన త్రయోదశి, నరక చతుర్ద శి, దీపావళి, బలి పాడ్యమి, యమ ద్వితీయ పేరుతో ఈ వేడుకల్ని అత్యంత సంరంభంగా జరుపు కుంటాము.
దీపావళి మరునాటి నుండి కార్తీక మాసం ప్రారంభం. ప్రజలంతా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధ లతో కార్తీక మాసం పూజలు
చేసుకుంటారు, కార్తీక సోమవారాలు, నాగుల చవితి, కార్తీక పౌర్ణమి, అలాగే ఆలయాల్లో లక్ష పత్రి పూజలు, అన్నాభిషేకం, కార్తీక వన భోజనాలు ఇలా కార్తీక మాసం అంతా ప్రజలు దేవాలయాలు, నోములు అంటూ హడావిడిగా
గడుపుతారు.
జి 20 మరియు కాప్ 26 సమావేశాలకు హాజరయిన ప్రధాని మోడీ
జి 20 అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక సహకారం లక్ష్యంగా నిర్వహించబడుతున్న ఒక ముఖ్యమైన సమావేశం. ఈ సంవత్సరం ఇది అక్టో బర్ 29 నుంచి 31 వరకు ఇటలీలోని రోమ్ నగరంలో నిర్వహించబడింది. భారత్ దేశ నేతగా
మన ప్రధాని ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ప్రతి సంవత్సరం జి 20 దేశాల నేతల సమావేశం జరుగుతుంది. జి
20 అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ. ఈ కూటమిలో ఉన్న 20 దేశాలు ఇవే: ఆర్జెంటినా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, కెనడా, చై నా,
ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఇండియా, ఇండోనీషియా, ఇటలీ, జపాన్, రిపబ్లి క్ ఆఫ్ కొరియా, మెక్సికో, రష్యా, సౌదీ అరేబియా,
సౌత్ ఆఫ్రికా, టర్కీ, యునై టెడ్ కింగ్డమ్, యునై టెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు యూరోపియన్ యూనియన్.
2023 లో జరగబోయే సమావేశం మనదేశంలో ఉంటుంది.ప్రపంచ ఆర్ధిక పరిస్థితి రికవరీలో సరఫరా చై న్ డై వ-

ర్సిఫికేషన్ లో భారత్ ను తమ భాగస్వామిగా చేసుకోవాలని జి 20 దేశాలకు ప్రధాని ఆహ్వాననం అందించారు. ఈ
సందర్భంగా మోడీ మాట్లా డుతూ పాండెమిక్ పరిస్థితులలో కూడా భారత్ ఆధారపడతగిన సపలై ్ చై న్ భాగస్వామిగా

ఎలా నిలబడిందో గుర్తు చేశారు. భారత్ లో వచ్చే సంవత్సరం చివరికి 500 కోట్ల కోవిడ్ వేక్సిన్ డోసు లను ఉత్పత్తి

చేస్తా మని మోడీ తెలిపారు. ఈవిధంగా ప్రపంచ దేశాలకు తాము ఎంత సహాయపడగలమో వివరించారు. జి 20
దేశాల అగ్రనేతల సమావేశానికి ఇటలీ విచ్చేసిన ప్రధాని మోడీ వాటికన్ సిటీ ని సందర్శించారు. పోప్ ఫ్రాన్సిస్ తో

దాదాపు ఒక గంట సేపు సమావేశమయ్యారు. భారత్ కు రావలసిందిగా పోప్ ను ప్రధాని కోరారు. మన ప్రధాని
మోదీ ఆహ్వానాన్ని పోప్ ఫ్రాన్సిస్ అంగీకరించారు. పోప్ మాటల్లోనే చెప్పాలంటే 'ఈ ఆహ్వానం మీరు నాకిచ్చిన

అత్యున్నత బహుమతి. భారతదేశాన్ని సందర్శించాలని నాకెంతో ఆసక్తిగా ఉంది' అని పోప్ అభివర్ణించారు.

ఫ్రెంచ్ ప్రధాని ఇమ్మానుయేల్ మక్రాన్ ను కూడా ప్రధాని భారతదేశానికి ఆహ్వానించారు.

ఆ తరువాత నేతలందరూ స్కాట్లాండ్ దేశంలోని గ్లాస్గో పట్ట ణంలో లో జరిగే COP 26 సమావేశానికి వెళ్లారు.

COP అంటే కాన్ఫరెన్క్ ఆఫ్ పార్టీస్. ఇది 26 వ సమావేశం కావటంతో దీన్ని కాప్ 26 గా వ్యవహరిస్తు న్నారు. ఈ

సమావేశంలో దేశాలన్నీ గ్లో బల్ వార్మింగ్ ను 1. 8 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కు పరిమితం చేస్తా మని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. గ్లో బల్

వార్మింగ్ కు అతి పెద్ద కారకమైనది బొగ్గు మండించడం. ఈ బొగ్గు వాడకాన్ని క్రమేపీ తగ్గ ించి వాతావరం కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తా మని ప్రపంచం లోని 165 దేశాలు ఈ సమావేశంలో ప్రతిజ్ఞ చేశాయి. కాకపొతే ప్రపంచంలో అతి

పెద్ద గా బొగ్గు మండించే దేశాలయిన చై నా, అమెరికా మరియు భారతదేశాలు ఈ ప్రతిజ్ఞలో పాల్గొనలేదు.
తెలంగాణలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరిగిన హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలో ఈటల రాజేందర్ ఘన విజయం
సాధించారు. దీంతో ఎడో సారి ఎమ్మెల్యేగా శాసన సభలో అడుగుపెట్ట బోతున్నారు.
హకీం పేటలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శిక్షణ
పొందిన అసిస్టెంట్ కమాండెంట్లు విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలని సి ఐ ఎస్ ఎఫ్ అసిస్టెంట్
డై రెక్టర్ జనరల్ నై నాసింగ్ పిలుపునిచ్చారు. 54 వారాల పాటు నిసా లో 62 మంది కఠోర శిక్షణను పొందారు.
అందులో ఉత్తమ ప్రతిభను కనబర్చిన విశ్వరాజ్ భూషణ్ ఫైరింగ్ ట్రోఫీని అందుకున్నారు. ఉత్తమ ఇండోర్ ట్రోఫీ
స్వార్డ్ ఆఫ్ హానర్గా మయాంక్ సింగ్, బెస్ట్ అవుట్ డోర్ ట్రైనీగా 'కమల్ ఆంటీ' నిలిచారు. వారికి అందరికీ నై నా
సింగ్ అవార్డులు అందజేశారు.
కన్నడ సినీ కధా నాయకుడు " పునీత్ రాజ్ కుమార్" జిమ్ లోవ్యాయామం చేస్తూ గుండె పోటుకు
గురై అక్టో బర్ 29 శుక్రవారం మరణించారు. ఎంతో మంచి ఆరోగ్యపు అలవాట్లు ఉన్నా, మితి మీరిన వ్యాయామం
కోసం గుండెను సామర్ధ్ యానికి మించి కష్టపెట్ట డం వల్ల నే మరణించి ఉండవచ్చు అని వై ద్య నిపుణులు అంచనా
వేస్తు న్నారు. పునీత్ రాజ్ సమాజానికి చేసిన సేవ ఎంతో కొనియాడ తగింది. అందరికీ ఆదర్శం.
అంతర్జా లం మానవ జీవితంలో ఓ భాగమైందని, ఆన్ లై న్ ఇప్పుడు మనిషి లై ఫ్ లై న్ గా మారిందని,
అంతర్జా లం లేని జీవితాన్ని ఊహించుకోలేని పరిస్థితి వచ్చిందని, అంతర్జా తీయ అంతర్జా ల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ అభిప్రాయపడ్డా రు.
ప్రతీ రోజూ దేశంలో 31 మంది చిన్నారుల ఆత్మహత్య దేశంలో అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు
వివిధ కారణాల వల్ల బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారని , ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని, 2020 లో రోజుకు
31 మంది చిన్నారులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (NCRB) వెల్లడించింది. ఈ
బలవన్మరణాలకు కుటుంబ సమస్యలు , ప్రేమ వ్యవహారాలు, కరోనా, అనారోగ్య సమస్యలు కారణమని స్పష్టం
చేసింది.
మరోసారి మండిపడ్డ చై నా అమెరికా విభాగం కొవిడ్ మూలాలపై నిఘా రూపొందించిన నివేదికపై చై నా
మండిపడింది. తమపై దాడులు చేయడాన్ని మానుకోవాలని చై నా అమెరికాకు హితవు చెప్పింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య

సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరోసారి అంతర్జా తీయ నిపుణుల బృందం దర్యాప్తునకు సిద్ధ మవుతున్న వేళ చై నా ఆందోళనకు గురవుతోంది అని తెలుస్తోంది.
మిత్ర దేశాలకు బై డెన్ భరోసా: పశ్చిమ ఆసియా సముద్ర తీరం లోని కీలకమైన రవాణా మార్గా ల మీదుగా
అమెరికాకు చెందిన బి-- బి1 లాన్సర్ బాంబు వెళ్లినట్లు స్వయంగా అమెరికా వై మానిక దళం ప్రకటించింది, ఇరాన్
అమెరికాల మధ్య ఉద్రిక ్తతలు నెలకొనడంతో పశ్చిమ ఆసియా దేశాల మీదుగా అగ్ర రాజ్య బాంబర్ దూసుకెళ్ల డంతో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. బీ --బి1 బాంబర్ ను బై డెన్ పంపించి మిత్ర దేశాలు భరోసా కల్పిస్తు న్నారని
అమెరికా నావికా సెంట్రల్ కమాండ్ చెప్పింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 20 శాతం ముడి చమురు వ్యాపార వాణిజ్యానికి హార్ముజ్ జల సంధి కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ క్రమంలో హార్ముజ్
జలసంధి, ఎర్ర సముద్రం వాణిజ్య స్థావరాలపై దాడులు జరిగాయి. ఈ దాడులతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం
లేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మధ్య జరిగిన స్సంఘటనలలో అమెరికన్ బాంబర్తో పాటు బహరీన్, ఈజిప్ట్ ,
ఇజ్రాయిల్, సౌదీ అరేబియా దేశాల ఫైటర్ విమానాలు కూడా పయనించినా, ఇరాన్ ప్రభుత్వం వెంటనే ధృవీకరించలేదు. ఇరాన్ కు ఆధిపత్యం చూపించడానికి ట్రంప్ హయాంలో కూడా అంతకు ముందు కూడా ఇటువంటి
సంఘటనలు జరిగాయి. అణు కార్యక్రమాల విషయంలో వచ్చిన విబేధాలను పరిష్కరించుకునేందుకు సిద్ధంగా
ఉన్నట్లు స్వేత సౌధం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఒబామా అధ్యక్షుడుగా ఉన్నప్పుడు 2015 లో ఇరాన్ తో కుదిరిన అణు
ఒప్పందం నుంచి 2018 లో ట్రాంప్ హయాంలో అమెరికా వై దొలగ గా, మరోవై పు ఇరాన్తో 2015 నాటి అణు ఒప్పందాన్ని షరతులతో పునరుద్ధ రించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు బై డెన్ సుముఖంగా ఉన్నారు.
హాలోవీన్ అంటే దెయ్యాల పండగ ఈ పండగ అక్టో బర్ 31 నాడు అమెరికాలోను, యూరప్ లోను,ఆస్ట్రేలియాలోను బాగా జరుపుకుంటారు. అసలు ఎలా వచ్చింది అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం సెల్ట్ స్ అనే జాతి
యూరప్ లో ఉండేది. వారు హార్వెస్ట్ ఫెస్టి వల్ జరుపుకునే వారు. అంటే మన దేశంలో హిందువులు సంక్రాంతి
పండుగ జరుపుకుంటారు కదా!అలాగే పండిన పంటలు ఇంటికి వచ్చాయనే ఆనందంతో జరుపుకునేవారు. సంక్రాంతికి మన వాళ్ళు భోగిమంటలు ఎలా వేసుకుంటారో , వీళ్ళు కూడా భోగి మంటలు వేసుకుని, అందరూ చుట్టూ
కూర్చుని, చీకటి వెలుగుకు మధ్య , అలాగే బ్రతుకుకి చావుకి మధ్య జరిగే సంఘర్ష ణ గురించి ఆలోచించేవారు.
అసలు చావు ఎందుకు వస్తోంది? అసలు మనుషులు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ?చనిపోయిన వారు ఎక్కడికి
వెడుతున్నారు? చనిపోవడం వల్ల వాళ్ల కి మనకీ మధ్య సంబంధం తెగిపోతోందా? ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. అక్కడనుండి పుట్టిందే ఈ హాలోవిన్ పండగ. అక్టో బర్ 31 వ తారీఖున చనిపోయిన వారి గురించి ఆలోచించాలని,
ప్రార్ధించాలని నిర్ణయించుకుని ఈ పండగను పెట్టు కున్నారు. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక ఇటలీలో
బగన్స్ ఉండేవారు, క్రిష్టి యానిటి రాక ముందు. వాళ్ళు మే 13న లెమురియా అనే పండగలా చేసుకునే వారు.ఆ
రోజు బంధువుల, మిత్రుల సమాధి దగ్గ రకు వెళ్లి ఆ సమాధులపై పాలు పోసేవారు. అలా పోయడం వల్ల , చనిపోయినవారిని గుర్తు పెట్టు కున్నామనో, వారి ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుందనో
నమ్మకం.
ఇలా ప్రపంచంలో మన ప్రజలందరి భావాలు ఒకటే. రకరకాల పద్ద తులు
అనుకరిస్తా ము అంతే. నవంబరు నెలలో అమెరికాలో ప్రజలు వాతావరణం
ఎంతో ఆహ్లా దకరంగా ఉండడంతో ఎక్కువగా అందమైన ప్రదేశాలలో తిరిగి
ఆనందంగా గడుపుతారు.
ప్రజలంతా మనసా వాచా కర్మణా భక్తిమార్గంలో గడుపుతూ జన్మని సార్ధకం
చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ...
ఎడిటర్,
శాంతి
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ధనం -విజ్ఞానం
ఓ ఉదయం ఓ గుర్రం, ఓ గాడిద
ఓ తోటలో కలిసాయి. ఎండ ప్రచండంగా ఉండడంతో రెండూ
చెట్ల క్రింద సేద దీరుతూ మాట్లా డుకోసాగాయి. గాడిద ఎంత
వినయంగా వున్నా, గుర్రం
గాడిదని హేళన చేస్తూ నే మాట్లా డసాగింది. ఓ సందర్భంలో
'ఆఫ్ట్రాల్ నువ్వో గాడిదవి. నాకున్న
విలువా గౌరవమూ నీకెక్కడివీ?"
అని చాలా బాధ కలిగించేలా మాట్లాడింది గుఱ్ ఱం.
'ఓ తురగమా... నీవన్నది నిజమే.
నీకున్న విలువా గౌరవమే కాదు,
నీ అందం, నీ వేగం, నీ శక్తీ కూడా
నాకు లేవు. పుట్టుకా చావులే
కాదు, కులాలు మతాలు జాతులు
భాషలు కూడా మన అధీనం
లోనివి కాదు గదా! ఎవరి కర్మను
బట్టి వారీలోకంలో జన్మిస్తా రని మీ పూర్వీకులేగా చెప్పిందీ!"
వినయంగా అన్నది గాడిద.
"మా పూర్వీకులా?" ఆశ్చర్యంగా
అన్నది అశ్వం.
"అవును... మీ పూర్వీకులే. 'హరి'
అంటే కూడా మీ నామమేనని
నీకు తెలీదా తిత్తడీ. నువ్వు మనుషుల్ని మోస్తా వు. నేను బరువుల్ని
మోస్తా ను. నీ శక్తి అపరిమితం.
నా శక్తి పరిమితం. ఓయీ... నీకు
గుగ్గిళ్ళు పెడతారు... మాలిష్
చేస్తా రు. వచ్చిన చుట్టా లకు
నవంబరు 2021

భువనచంద్ర

నిన్ను చూపించి గర్వపడతారు.
ఓ హుమాయూ, నిజంగా నువ్వు
గొప్పదానివే. మాకు ఎవరూ
గడ్డి కూడా వెయ్యరు. కనిపించిన గడ్డి కొరికి బతుకుతాం. ఏ
చెరువో దొరువో దొరికితే దాహం
తీర్చుకుంటాము. మీ గొప్పతనానికి కారణం మీ పూర్వ జన్మ
సుకృతం కావొచ్చు, లేక, ఆ ధనవంతుడి ఆశీర్వచనం కావొచ్చు"
వినయంగా అన్నది గాడిద.
"హ..హ.. నువ్వు చూడ్డా నికి ఎంత
అసహ్యంగా వున్నా, నీ నమ్రతకి మెచ్చాను. అప్పుడప్పుడూ
కలుద్దాం" గర్వంగా తల ఎగరేసి
బయల్దేరింది గుఱ్ ఱం.
"అదంతా గర్వంగా మాట్లా డుతుంటే నీవంత వినయంగా
సమాధానం చెప్పావు ఎందుకూ?"
కోపంగా అన్నది చెట్టు మీదున్న
ఓ చిలుక.
"నేస్తమా... ఎదుటివారిలోని గొప్పదనాన్ని గుర ్తించడం మంచి
లక్షణం. మరోమాట చెప్పనా,
ఎంత సత్యమైనా, ఎదుటివారికి బాధ కలిగిస్తుంది అన్నప్పుడు చెప్పకూడదు. వినయం వల్ల
మనసుకి శాంతం లభిస్తుంది.
గర్వం ఎక్కువయిన కొద్దీ మదం,
మాత్సర్యం, క్రోధం లాంటివి విజృంభిస్తా యి. పాపం, ఆ గుఱ్ ఱం

ప్రస్తు తం తానున్న పరిస్థితిని
మాత్రమే గుర్తు చేసుకుని మాట్లా డుతోంది కానీ, రాబోయే కాలం
గురించి దానికి తెలీదు. యవ్వనం
వున్న మనుషుల సంగతీ అంతే.
యవ్వనం మనస్సు యొక్క విచక్షణా స్థితికి గంతలు కడుతుంది"
సన్నగా నిట్టూర్చింది గాడిద.
నువ్వూ వృద్ధు రాలివేం కాదుగా.
ముసలి మాటలు మాట్లా డతావేంటీ ఇలా?" చికాగ్గా అన్నది
చిలుక.
"పరిగెత్తడం దాని అలవాటు
కానక అది మాట్లా డే పధ్ధతి అలా
ఉంటుంది. బరువులు మొయ్యాలంటే, పరుగులు తియ్యకూడదు. నెమ్మదిగా నడవాలి. గుఱ్ఱాన్ని నడిపించేది దాని స్వబుద్ధి
కాదు, రౌతు యొక్క బుద్ధి. నన్ను
నడిపించేది నా బుద్ధే!" అన్నది
గాడిద.
"అంటే?" అయోమయంగా
అన్నది చిలుక.
"గుఱ్ ఱం తన ఇష్టం వచ్చినట్టు
పోకుండా ఉండటానికే దాని కళ్ళకి
గంతలు కడతారు. అది ఎటుపోవాలో నిర్ణయించేది రౌతు.
తన మాట వినకపోతే గుఱ్ఱాన్ని
డొక్కలు పగిలేటట్టు తంతాడు
రౌతు. ఆ బాధ నాకు లేదు కదా!"
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ఓ క్షణం ఆగి మళ్ళీ, "ఓ చిలుకా, దానికి ఆహారం ఇవ్వటం మాత్రమే కాదు మసాజ్ కూడా అలవాటు చేస్తా డు
మనిషి. రేపు దానికి వృద్ధా ప్యం వచ్చినప్పుడు? తిండి పెట్టే దెవరు? అసలు మాలీష్ చేసేదెవరు? అప్పుడు
అది అనుభవించే నరకాన్ని నువ్వు వూహించగలవా? ఒళ్ళు నెప్పులు పుడుతున్నా ఎవరినీ మాలిష్ చెయ్యమని అడగలేక, దొరికిన పచ్చి గడ్డినో ఎండు గడ్డినో తినలేక అది పడే బాధ పగవాళ్ళకి కూడా వద్దు . అందుకే
ఓ చిలుకా, చిన్నప్పటి నుంచీ బరువులు మొయ్యడం, నా తిండి నేనే సంపాదించుకుని తినడం నేర్పిన మా
పూర్వీకులకు నా వందనం" తల ఎత్తి పూర్వీకులకు నమస్కరించింది గాడిద.
పొద్దున్నే ఈ గాడిద గుఱ్ ఱం కథేమిటని అనుకుంటున్నారా? ఈ కథ నాకు చెప్పింది మా నాన్నగారు. ఎండాకాలంలో చెప్పులు లేకుండా నానా యాతనా అనుభవిస్తూ , స్కూలుకి వెళ్లానని మొరాయిస్తే మా నాన్న ఈ కధ
చెప్పారు. 'నాయనా సుఖపడటం ఎవరూ నేర్పక్కరలేదు. తండ్రిగా నేను నీకు చెప్పాల్సింది ఎలా కష్ట పడాలో,
ఎలా కష్టాల్ని ఎదుర్కోవాలో అని మాత్రమే. ఇవాళ చెప్పులు లేకుండా లక్షలాది మంది నడవడం లేదా? ఈ
కష్టాన్ని ఎలా అధిగమించాలో నువ్వే ఆలోచించు!" అని కూడా చెప్పారు. ఆ మధ్యాహ్నమే 'పేడ'ని తొక్కి తార్రోడ్డు మీద నడిచా. అసలు కాళ్ళు కాలనేలేదు. అప్పుడు నాకు అర్ధం అయింది. నిజమైన తల్లి దండ్రులంటే,
అడిగిందల్లా పిల్ల లకి కొనియిచ్చి సుఖం మప్పేవారు కాదనీ,
పెద్ద లు పెంచాల్సింది 'ధనం'తో కాదు. విజ్ఞతతో! దానం సుఖాన్నిస్తుంది, విజ్ఞత సుఖంగా ఎలా బ్రతకాలో
నేర్పుతుంది.
చై తన్యం సంకల్పబలం చిట్టి పాపాయిలకి, మా నాన్న నాకు చెప్పిన, యీ కధ అంకితం.
మీ భువనచంద్ర,
'బాల చై తన్యం' శీర్షికతో.

ఓం! నమో వేంకటేశాయనమః
నాయకుడై బాటలు వేసినట్లు దిద్దినాను స్వామి!
నా మూటలు పాటలుగా రాయనివ్వు స్వామి!
ఆకాశాన్ నై తారలు లాగ రాస్తా ను స్వామి!

నా పాటను దివ్యముగా పాడనివ్వు స్వామి!
మేఘమై ఏ రీతిన రాయను స్వామి!

నా గీతిని దివ్యముగా చేయనివ్వు స్వామి!
కోయిలనై సంగీత సప్త స్వరాలు నింపినాను స్వామి!
నా కవితను మంగళము చేయనివ్వు స్వామి!
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ప్రాణములై ఊపిరిలు నింపినాను స్వామి!
నా ఊహలు ఊయలలూగనివ్వు స్వామి!

రారాజులై దాతల వరము వలె రాసితిని స్వామి!
నా రాతలు సువర్ణములై నిలువనివ్వు స్వామి!

అమ్మనై సౌఖ్యములు చూసి అల్లినాను స్వామి!
నా వాక్యములు అర్థవంతములవని స్వామి!
- వేంకుభేరాణి

నవంబరు 2021

ప్రోషితులు
ఎలెక్ట్రా న్
మొగుడు మాధవరావుగారి సుపుత్రుడు మదన్మోహనరావూ, మరోఊరికి చెందిన పెళ్ళాం
పరమేశ్వరరావుగారి అమ్మాయి
పరాగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొన్నారు. జిల్లా అంతర కళాశాలల వక్తృత్త్వ పోటీలలలో పరాగ
మొదటి బహుమతి, మదన్
రెండో బహుమతి పొందారు.
బహుమతి ప్రదానం చేస్తు న్నప్పుడు విజేతల్ని వేదిక మీదకు
పిలుస్తు న్నప్పుడు, ఆ ప్రకటనకర ్త
బుద్ధితక్కువతనంతో పూర్తిపేర్ల తో
పిలవడంమూలాన ఫ్రేక్షకులందరూ ఒక్కసారిగా గొల్లు మన్నారు.
ఇద్ద రికీ వంటిమీద గొంగళీపురుగులు పాకుతున్నట్ల నిపించింది.
వాళ్ళు చదువుకొనే విద్యాసంస్థల్లో
హాజరీ పుస్తకంలో ఎమ్. మదనమోహనరావు రావు, పి. పరాగ
అనే ఉండేది. ఇంటిపేర్లు కాలేజీ
దస్త్రాలలో తప్ప ఇతరత్రా ఎవరికీ
తెలియదు. అయితే పోటీ పత్రాలలొ పూర్తిపేరు నింపడంవల్ల ఈ
గొడవొచ్చిపడింది. అస్సలటునవంబరు 2021

వంటి ఇంటిపేర్లు ఎలా వచ్చాయా
అని వాళ్ళు మొదట్నుంచి విడివిడిగా మథనపడుతోనే ఉన్నారు.
ఒకసారి మదన్ తన తండ్రి మాధవరావుతో, “ఇంటిపేరు మార్పించుకొంటే
బావుంటుంది
నాన్నారూ, ఏమిటో వినడానికి
వెగటుగా ఉంది! అందరూ నవ్వుతున్నారు కూడా!” అన్నాడు.
“నీకే కాదురా, నాకూ చిన్నప్పుడు
అలానే ఉండేది. మా హెడ్మాస్టరు
నాగలింగంగారికి హాజరీ పుస్తకంలో పూర్తి పేరుంటే విద్యార్థు ల
మధ్య మరింత సుహృద్భావం పెరుగుతుందని ఓ మనోవై జ్ఞానికపరమైన నమ్మకం. ఒక క్లా సులో
ఒకే పేరుతో ఒకరికంటే ఎక్కువుండొచ్చు. ఇంటిపేరుతో సహా
పిలిస్తే ఏ గొడవా ఉండదని
ఆయన భావన. అక్షరక్రమానుసారమూ అక్కుపాలెం, ఇరగారపు, ఉత్తరేణి.... అలా ఇంటిపేర్ల తో
పిలిచేవాడు. మధ్యలో ఎవరై నా
‘ప్రెజెంట్ సర్, ఎస్ సర్లు ’ చెప్పకపోతే తలెత్తి చూసి, ‘ఈ కొట్టు పా-

లెంగాడు, గుర్రాలవాడూ ఇవ్వాళ
రాలేదా?’ అని అడిగే వాడు.
మనింటిపేరు తెలిసి స్కూల్లో కుర్రాళ్ళు ఏడ్పించేవారు. ఎనిమిదో
తరగతి చదివే రోజుల్లో, ఒక రోజున
కొత్తగా చేరిన ఓ పంతులమ్మ
సాంఘికశాస్త్రం పాఠం చెప్పడానికి
మొదటి గంటలోనే వచ్చి హాజరు
తీసుకోవడం మొదలు పెట్టింది.
ఆలోచించకుండా అందరి పేర్ల లాగే నా పేరు ‘మొగుడు మాధవరావు’ అని పిలవడంతో ఆడపిల్ల లతో సహా విద్యార్థు లందరూ
నవ్వులు ఆపుకోలేక, పడిపడి
నవ్వి చచ్చారు. ఆ పంతులమ్మ
మొహం ఎర్రబడిపోయింది. పంతులమ్మ ఆ కాలంనాటి రమ్యవేణి
అనే మొరటు అందాల సినిమా
తారలా ఉండేది. అందరూ నవ్వుతోనే ఉన్నా నాకు, గర్వమనిపించేది. సరే, ఆ తర్వాత మాధవరావు
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అని పిలిచేది. కొంటె కుర్రాళ్ళు
‘మేడమ్ ఇంటిపేరు మరిచిపోయారు!’ అని వినీ వినబడనట్లు గా, తామెవరో తెలియకుండా పిల్లి కూతలు కూసేవారు. నాలుగై దు
క్లా సులు తీసుకొన్న తర్వాత,
ఆవిడ మరోమెట్టు దిగి “ఒరేయ్!
మొగుడు మాధవరావ్! ఈ
సమాధానం ఇలా రాసి తగలడ్డా వేమిట్రా? ఇలాగై తే అంట్లు తోమడానికి కూడా పని దొరకదు! అని
ఎద్దేవా చేసేది. కొంత కాలానికి
అందరికీ అలవాటై పోయింది.
ఆ తర్వాత నాకు సిగ్గ నేది పూర్తిగా
ఎగిరిపోయింది.”
“అది సరే కానీ, దేవాలయాలకి స్థ లపురాణంలాగే ఇంటిపేర్ల కి కూడా యేదో పురాణం ఉండి
తీరాలిగా, తెలిసుంటే చెప్పు.
లేకపోతే నాయనమ్మకు తెలిసుంటుoదేమో కనుక్కొంటాను.
ఏది ఏమైనా అధికార పూర్వకంగా
ఇంటిపేరు పూర్తిగా మార్పించుకొంటే కానీ నాకు అవమానకరంగా ఉంటోంది!” అన్నాడు మదన్.
“సరే! మన పూర్వీకులది కృష్ణాజిల్లా లోని మ్రోగుడుపల్లి . పూర్వంలో
ఆ పేరే మన ఇంటిపేరుగా
ఉండేది. తరాల తర్వాత్తర్వాత
‘పల్లి ’ ఎగిరిపోయి క్రమక్రమేపీ
మ్రోగుడుగా, మోగుడుగా ఆఖరికి
మొగుడుగా
మారిపోయిం10

ది. అయితే అది ఇంటిపేరుగా
మారిన అయిదారు తరాలనుంచి
మన వంశం అన్నిందాలా వృద్ధిలోనే ఉంది కానీ ఇతరత్రా చెప్పుకోదగ్గ గడ్డుపరిస్థితులు ఎదుర్కో
లేదు. మరో సంగతి. మనింట్లో
మగపిల్లా డు పుడితే పేరు ‘మ’
తోనే మొదలవుతుంది. మారుతీ
రావు, మోహనరావు, మహేశ్వర్,
మంగపతిరావు, మల్లికార్జు నరావు, లాంటి పేర్లు , విస్తరించిన
మన వంశంలో కొల్ల లు. ఎవరి
మట్టు కు వారు మంచి చదువులు
చదివారు, ఆస్తు లు సంపాదించారు. అందుచేత అచ్చొచ్చిన
ఇంటిపేరునీ, నీ పేరునీ అనవసరంగా కెలక్కు!” అని మందలించాడు.
మదన్ రాజీ పడిపోయాదు.
విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రథమ శ్రేణిలో
స్నాతకోత్తర పట్టా
సంపాదించాడు. అదే విశ్వ విద్యాలయంలో తన విభాగంలోనే తాత్కాలిక
ఉపన్యాసకుడిగా చేరాడు. ఆఖరికి
తృతీయశ్రేణి పట్టా దారులు కూడా
దేశంలో నై పుణ్యానికి, సమర్థతకి పెద్ద పీట వెయ్యరనే అభిప్రాయాన్ని అంటకాగించుకొన్న
రోజుల్లో, అందరిలాగే అమెరికా
వెళ్లాలనే ఆతృత ప్రారంభమైంది.
దేశంకాని దేశంలో పై చదువులు
చదవడానికి కావల్సిన పరీక్ష-

లు రాశాడు. అలాంటి సందర్భంలో ఒక పరీక్షా కేంద్రంలో
పెళ్లాo పరాగ కలిసింది. ఆమెది
కూడా అమెరికాలో అడుగు పెట్టా లనే స్వప్నమే. మాటా మాటా
కలిసింది. ఇరువురికీ మనసులో
ప్రేమ బీజాలు నాటుకొన్నాయి. చిరునామాలు, సెల్ ఫోన్
నెంబర్లు , మైల్ ఐ డీలు మార్చు
కొన్నారు. అప్పటికే మొగుడు
మదన్ రెండునెలల జీతం అందుకోవడంతో, కించిత్ గర్వంతో
రెండు హోటళ్ల లో, రెండు సాయంత్రాలు టిఫిన్లు తిన్న బిల్లు లు
చెల్లించాడు. ‘పరాగా! ఇహనుంచీ
నీ బాధ్యత నాదే సుమా!’ అన్న
భావం ఒలికించేశాడు.
పరాగ తక్కువ తినలేదు.
తమయింటి
పురోహితుడితో
తల్లి దండ్రులకు తెలియకుండా
మంతనాలాడించింది. పురోహితుడు పెళ్ళాo పరమేశ్వరరావు గారి భార్య పర్వతమ్మగారితో,
మొగుడు మదనమోహనరావు గారి కుమారుడి సంబంధం
గురించి ఒక చిన్న విత్తనం
నాటాడు. కలవారి కుర్రవాడని, బుద్ధిమంతుదనీ, అమెరికా
వెళ్ళే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడనీ,
ఉపశాఖ వేరై నా ఆలోచించక
చేయవలసిన
సంబంధమనీ
ఊదరకొట్టా డు. పిల్ల ఎంతచదునవంబరు 2021

వుకొన్నా, పెళ్లిసంబంధాల కోసం
వెతకడం ఆడపిల్ల ల తల్లి దండ్రులదే బాధ్యత అన్న సంప్రదాయంలో, పిల్ల భద్రత ఒక ప్రధానమైన
అంశం కనక, పరమేశ్వరరావు
ముందడుగు వేశాడు. వాళ్ళు
చూసుకోడానికి రావడం, మదన్,
పరాగ ఒకరికొకరు తెలియనట్టు
అద్భుతంగా నటించడం, చివరికి
తల్లి దండ్రులమాటే శిరోధార్యమన్న ఆనవాయితితో ‘సరే’ అనడం
జరిగి పోయింది. అటుపై న వివాహంకూడా చెప్పుకోదగిన స్థాయిలోనే జరిగిపోయింది.
విదేశయాన ప్రయత్నభారామంతా మదన్ మీదే పడిపోయింది.
అత్తింట ఉన్న కాసిని రోజులూ
పరాగ అత్తగారి వెనక తిరుగుతూ,
తిండి విషయంలో వారి సుపుత్రుడి ఇష్టాయిష్టాలన్నీ తెలుసుకొని ఆ పద్ధ తి వంటలు నేర్చుకొంది. కోడలి వెన్నకొట్టు డుకి
అత్తగారి మనసు నేతిలా కరిగిపోయింది. ‘అమెరికాలో తన
తనయుడు సవ్యమైన తిండిలేక
కృశించడు, సురక్షితం’ అని
మురిసి పోయింది.
ఇద్ద రికీ అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాల్లో సీట్లు లభించాయి.
అయితే ఆ విశ్వవిద్యాలయాలు
వేరు. కానీ, ఒకే మహానగరంలో పది కిలోమీటర్ల దూరంలో
నవంబరు 2021

ఉన్నాయి. ఈ సంగతీ నూతన
దంపతులకీ,
వియ్యమందిన
కుటుంబాలకీ
అమితమైన
ఆనందం కలిగించింది. ‘కట్నం
తీసుకోలేదు కాబట్టి విమానయాన ఖర్చులు వియ్యాలవారు
భరించాల’ని మదన్ తల్లి అభిప్రాయపడింది. మదన్ వెంటనే
తండ్రితో మొరపెట్టు కొన్నాడు.
“కట్నం లేకుండా పెళ్లిచేశారన్న ఖ్యాతి మీకు కలిగింది.
ఇప్పుడు విమానయానం ఖర్చు
వారు పెట్టా రంటే వచ్చిన ఖ్యాతి
బూడిదలో కలిసి పోతుంది.
భర ్తగా నా పెళ్ళాం మీద అధికారమనను కానీ, పరాగకి మన
కుటుంబంలో తానూ ఒకరే అన్న
ఆరాధనాభావం ఉంటుంది.”
“(వెర్రి వెధవాయ్!) కట్నంలేకుండా పెళ్ళిచేసికొంటే పెళ్ళాం
కృతజ్ఞతాభావంతో ఉంటుందన్న నమ్మిక చాలా సత్యదూరం.
దాంపత్యజీవితంలో భౌతికావసరపరమైన అంశం ఎంతటి
వారినై నా కాంత దాసుల్ని చేస్తుందన్నది సత్యందూరం కాని
వాస్తవం. నేనూ, నా మొగుడూ,
నా పిల్ల లూ అనే తప్పుపట్ట లేని
స్వార్థం స్త్రీలో మొలుచుకొస్తుంది.
సరేలే, మనమే టిక్కెట్లు కొంటే
మీ అమ్మ నసుగుతుంది. వాళ్ళనే
కొనమని చెబ్తే ‘బంగారంలాంటి

పిల్ల ని వాళ్ళ వంశోద్ధా రకుల్ని కనడానికి పంపిస్తే, పై గా యిదోటా?’
అని వాళ్ళమ్మ నసుగుతుంది!
అందుకని నేను పరమేశ్వరరావుగారి పేరిట చెక్కు రాసిస్తా ను.
నువ్వు నీ భార్యద్వారా నీ మామగారికి ఆ చెక్కు అందేటట్లు చూడు.
ఇది సకల బంధుజన తారకంగా
ఉంటుంది. కర్ణు డు కుంతికిచ్చిన శాపం సంగతి నీ భార్యకి
చెప్పి, నువ్వుగింజ నానకుండా
చూసుకో.“ అంటూ చెక్కు రాసి
కొడుక్కి ఇచ్చాడు.
పరాగ బతిమాలించుకొని, బతిమాలించుకొని అయిష్టంగానే తీసుకొన్నట్టు నటించి, ఆ చెక్కుని
తండ్రికి పంపింది. పరమేశ్వరరావుకి చుర్రుమంది. మాధవరావు తన ఆధిక్యత చూపడంకోసం
చెక్కురాసి పంపించాడని అనుకొన్నాడు. ఆయనగారే టిక్కెట్లు
కొనుండొచ్చుగా అనుకొంటూ.
అయినా యిప్పటికే రెండున్నర
లక్షలు ఖర్చయింది, ఇది తను
అదనంగా భరించలేని ఖర్చు
అని సమర్థించుకొంటూ బ్యాంక్
లో జమచేశాడు. పరాగ తండ్రికి
ఫోన్ చేసింది. “నాన్నా, మీరు ఆ
సొమ్ముమేరకు మీ అల్లు డి పేరిట
చెక్కురాసి, నా పేరిట ఉత్తరం రాసి
పంపించు. ఆ ఉత్తరాన్ని, చెక్కునీ
మా అత్తగారి సమక్షంలో మీ
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అల్లు డికిస్తా ను. అప్పుడు ఏవిధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. ఆ టిక్కెట్లూ అవీ ఈయనే కొంటాడు.
నీకు టిక్కెట్లు కొనే పద్ధ తులూ అవీ
తెలియవు.”
అదీ జరిగింది. మాటలో
మాటగా, లోపాయికారిగా పరాగ
అత్తగారితో అంది. “మా నాన్నగారు మా బాబాయిగారి వద్ద నుంచి
చేబదులుగా సొమ్ము తీసుకొని
చెక్ పంపించారు,” అని ఒక
చిన్న జాలి తూటా వదిలింది.
“ఓహూ! అలాగా? అన్నదమ్ములమధ్య ఆ మాత్రం సుహృద్భావం లేకపోతే ఎలా? అమెరికాలో
చదువుకొంటూనే
ఉద్యోగాలు
చేస్తా రుట కదా? మీరిద్ద రూ సంపాదించుకొంటే ఆ డాలర్ల తో
ముందుగా మీ నాన్నగారి బదులు
తీర్చేయిండి. ఈ ఏడు పంట
సరిగా లేకపోయింది కానీ,
లేకపోతే నీ మామగారే టికెట్లు కొనేసేవారు,“ అంది సానుభూతిగా.
పరాగ ఆ రాత్రి మదన్ తో తను
అత్తగారితో అన్న మాటా, అత్తగారి
సమాధానమూ ముద్దు ముద్దు గా
చెప్పింది. అసలు సంగతి అమ్మకి
తెలిస్తే అగ్గి గుగ్గిలమౌతుందని, మదన్ ఆ మర్నాడు తండ్రితో
జరిగిన సంగతి చెప్పాడు.
మాధవరావు నవ్వుతూ, “బెంగ పెట్టు కోకు. మీ అమ్మ నీ మామగారు
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పంపిన చెక్కు సంగతి నిన్నరాత్రే
చెప్పింది. అయినా నేను నోరు
విప్పలేదు. నువ్వు నిశ్చింతగా
ఉండు. భార్యలనే ఈ ఘటాలు
చాలా తెలివై నవి. నీ జాగ్రత్తలో
నువ్వు ఉండు!” అన్నాడు.
ఆ తర్వాత మదన్. పరాగ లిద్ద రూ
నష్టాల్లో నడుస్తు న్న మన దేశపు
విమానం ఎక్కేసి, న్యూయార్క్ లో
దిగి అక్కణ్ణుంచి ఒక్లహోమాలోని తుల్సాకి అమెరికన్ ఎయిర్వేస్లో
స్థానికకాలమైన రాత్రి ఎనిమిదింటికి చేరారు. మదన్ ప్రొఫెసర్
తిరుమల రావుగారి గారి పెద్ద కొడుకు నరహరి అక్కడ పని
చేస్తు న్నాడు. ఆయన విమానాశ్రయానికి పోయి, ఇద్ద రికీ
స్వాగతం పలికి ఇంటికి తీసుకుపోయాడు. నరహరి సతీమణి
సుభాషిణి మరో ఇద్ద రు తెలుగువారు తుల్సాలో తేలినందుకు తెగ సంతోష పడిపోయింది.
రాత్రి భోజనం అయిన తర్వాత,
వారి ఎదిగిన కొడుకు తన గది
వదిలి, హాల్లో సోఫాలో పడుకోగాసుభాషిణి వాళ్ళిద్ద రికీ పడక
కొడుకు గదిలో ఏర్పాటు చేసింది.
మొహమాట పడ్తూ , ఇబ్బందిపడ్తూ కాలబేధంతో దేహపు
గడియారం గతి తప్పడంతో సతమతమౌతూ నిద్రరాక రాక ఎలాగో
పడుకొన్నారు.

మర్నాడు నరహరి తను కుదిర్చిన అన్ని సదుపాయాలూ కల
ఒక గది గూడుకు తీసుకుపోయి
కుదేశాడు. నరహరి వారిద్ద రినీ
వారివారి విశ్వవిద్యాలయాలకు
తీసుకుపోయి, చేరిక చేయించి,
మధ్యాహ్నం భోజనాల రెస్టారెంట్ బిల్లు ఆయనే చెల్లించి,
సాయంత్రం గదికి చేర్చాడు.
రోజల్లా నిద్రనాపుకొన్న ఇద్ద రూ
ఆ రాత్రి ఆదమరిచి నిద్రపోయారు. ఉదయం లేచేసరికి దేహపు
గడియారం కాస్త సర్దుకొంది.
నరహరి ఓ రెండురోజులకు కావల్సిన
తిండి సంభారాలన్నీ
అమర్చి ఉండడం వల్ల , మదన్
దంపతులకు ఇబ్బంది కలగలేదు. రెండురోజుల్లో ఇద్ద రూ విశ్వవిద్యాలయాల గాడిలో పడిపోయారు.
శుక్రవారం సాయంత్రం నరహరి
ఫోన్ చేశాడు. తానొచ్చి శనివారం
ఉదయమే వారిని తనింటికి తీసుకుపోతాననీ, ఓ పదిమంది
తెలుగువారొస్తా రని,
వారిని
పరిచయం చేస్తా ననీ, మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ
గదిలో దింపేస్తా ననీ ఆహ్వానం
పలికాడు.
నరహరి అన్నట్టు గానే వచ్చి
వారిని తీసుకుపోయాడు. అక్కడ
గుమ్మo దగ్గ ర అయిదుగురు
నవంబరు 2021

ఆడవాళ్ళు నిల్చున్నారు, “మా
పరిచయాలు తర్వాత కానీ, మీరు
కొత్తగా వివాహమైన దంపతులని తెల్సింది. పేర్లు చెప్పి లోపలికి
రండి” అంది పంజాబీ దుస్తు ల్లో ఉన్న ఒకావిడ పరాగకి బొట్టు
పెడ్తూ . మదన్ “ఈమె నా పెళ్ళాం
పరాగ,“ అన్నాడు లౌక్యంగా.
చిటుకు తెలిసి, “ఈయన నా
మొగుడు మదన్,“ అంది పరాగ.
“భార్యా
భర ్తలనకుండా
ఇదేమిటి?” అంటూ బుగ్గ న వేలేసుకోంది జీన్స్ ప్యాంట్లో ఉన్న
మరొకామె! హాల్లోంచి కొందరి
మగగొంతుల నవ్వులు వినబడ్డా యి.
మదన్ ఠక్కున సమాధానమిచ్చాడు. “అక్కడ మన రాష్ట్రంలో
తెలుగు భాష చచ్చిపోతోందనీ,
యిప్పటికే సంస్కృతంతో కలుషితమైన తెలుగు ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు
భాషతో
మరింత
దిగజారి
పోతోందనీ, విదేశాలలోని తెలుగువారు తెలుగుకు మంచిసేవలు చేస్తు న్నారనీ, మహా హడావుడి
జరిగిపోతోంది.
అందుకనే
అక్కడ నడ్డి విరిచి మా చేత
పెళ్ళిలో అచ్చ తెలుగు పదాలు
చాలా సందర్భాల్లో అనిపించారు.
అలవాటై పోయింది. అందుకనే
ఈమె నా పెళ్ళాం పరాగ, నేను
నవంబరు 2021

మెగుడు మదన్!” అన్నాడు.
ఇద్ద రికీ ప్రవేశానుమతి కలిగింది.
ఆ విధంగా అమెరికాలో తొలి
పరిచయ సమ్మేళనంలో గట్టె క్కేశారు. ఆ రాత్రి పరాగ, “మీరు
భలేగా సమాధానం చెప్పారు!”
అంది.
‘ఏమనుకొన్నావ్? నేను మొగుడు
మదన్, తెలుసా?” అన్నాడు
గర్వంగా.
‘ఆ పొగరణచడానికి ఎంతో కాలం
పట్ట దు!’ అనుకొంది పెళ్ళాం
పరాగ.
“అవునూ, ఇంతకాలం అడగనేలేదు! మీ ఇంటిపేరు పెళ్ళాం అని
ఎలా వచ్చింది?”
“మా పితామహుడి తండ్రి అంటే
మా ముత్తా త నాగరాజు గారు
బ్రిటిష్ ఆర్మీలో కల్నల్. ఇంటిపేరు
పెండలం. బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆనవాయితిప్రకారం నాగరాజు పెండలం
కల్నల్ పెండలం అయికూర్చున్నాడు. మా నాయనమ్మ అత్తగారు
అంటే మా ముత్తవ్వ మా ముత్తా తని కొంగున కట్టి పడవేసిందట.
సమాజంలో కల్నల్ పెండ్లాం
అయి కూర్చుంది. అంతే, మాయింటిపేరు పెండలం నుంచి
పెండ్లాం నుంచి పెళ్లం గా మారిపోయింది. మా యింటి ఆడపడుచులందరూ అత్తింట్లో అడుగు

పెట్ట గానే మా ముత్తవ్వలాగే .... “
“తెలిసిందిలే, చాలు..” అన్నాడు
మదన్.
నరహరికి
అసలురహస్యం
తెలిసినా కుటుంబ సమావేశాల్లో వీరిని మదన్, పరాగ అని
మాత్రమే పరిచయం చేసేవాడు.
ఎవరై నా కుతూహలంతో ఇంటి
పేర్ల డిగినా మదన్ ‘మనువు’ అని
చెప్పేవాడు. పరాగని పుట్టింటి
పేరు అడిగిన వారికి పాలుషి
అని చెప్పేది. వాళ్ళు ఇంటిపేర్ల ని
పూర్తిగా అబద్ధ మాడలేదు కానీ
మొగుడు, పెళ్లాలికి పర్యాయ
పదాలు చెప్పే వారంతే.
తెలుగువారి సమావేశాల్లో పరాగ
ఎప్పుడు పరాకున నోరు జారిపోతుందేమోనని మదన్ భయపడేవాడు. ఎందుకంటే మగాడి
కంఠంలో కాలకూట విషం
దాగినా, ఆడవారి గొంతులో నువ్వుగింజ కూడా నానదు. ఏది
ఏమైనా అస్తిత్వపు కాంతులు ప్రసరించేవి పశ్చిమాకాశంలోనే కదా
అన్న భావన నేటి యువతలో
పాతుకుపోవదాన్ని ఏమనాలో తెలియటల్లేదు. ?
***
హనమకొండ (వరంగల్)
2-11-2021
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ

పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ
సంపూర్ణంగా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యాన్ని
యధామూ లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము. చదవండి, చదివించి
మోక్షాన్ని పొందండి.
- సంపాదకురాలు
31 వ అధ్యాయం
జై మిని ఋషి సంవాదంము
(ఇంద్రద్యుమ్న సరస్సు)
ఇంద్రద్యుమ్నుడు వేయి అశ్వమేధ యాగాలు చేసినప్పుడు దానం చేయడానికి అనేకవేల గోవులను తీసుకు
వచ్చారు. ఆగోవుల గిట్ట లచే తొక్కబడి,పెద్ద గుంట ఏర్పడింది. వాటి మూత్రంచే పెద్ద సరస్సు ఏర్పడింది. ఆ
ప్రదేశములో ఇప్పుడు ఇంద్రద్యుమ్న సరస్సు ఉంది.ఈ సరస్సులో స్నానం చేస్తేవేయి జన్మల పాపాలు నశిస్తా యి.
సరస్సులో స్నానానికి దిగి ఐదు సార్లు మునగాలి. మూడుసార్లు అఘమర్ష ణ మంత్రాన్నిజపించాలి.”అశ్వ
మేధయాగంచేస్తు న్నప్పుడుపుట్టి నదానా!పాపాలనుపోగొట్టు దానా!నా పాపాలనుకూడా నశింప చేయి” అని
మూడుసార్లు ప్రార్ధించాలి.మనస్సులోనరసింహరూపంలో ఉన్న విష్ణు మూర్తిని తలచుకోవాలి.నర అనగా
నీరు అని అర్ధం. ఆ నీటిలోమొదటనడిచినవాడుఅగుటవలన విష్ణు మూర్తికి నారాయణుడు అని పేరు
వచ్చింది. అందువలన నీటిలో ఉన్నప్పుడు నారాయణుని స్మరించాలి. ( 1 - 11)
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ఈ సరస్సు తీరంలో దేవతలకు, పితరులకు తర్పణాలు ఇవ్వాలి.అక్కడే ఉన్నశివుని,
నరసింహమూర్తినినారాయణుని దర్శించుకోవాలి.నరసింహుని అధర్వ మంత్రంతొ అర్చించాలి. నారదుడు
ఈ మంత్రంతో నరసింహుని ప్రతిష్ఠించాడు.బ్రహ్మ దారుమయ రూపాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు.ఎర్రని పూవులతో
స్వామిని అర్చించాలి. చందనం,కర్పూరం స్వామి శరీరానికి రాయాలి.పాయసాన్ని ప్రసాదంగా సమర్పించాలి.
స్వామికి నమస్కరించాలి. ఈ విధంగా నరసింహుని అర్చించిన వారికి కోరిన కోరికలు తీరుతాయి (12- 21 )
పంచతీర్థ విధానంలో ఐదురోజులు స్వామిని అర్చిస్తే పునర్జ న్మ ఉండదు.పూర్ణిమ తిధిరోజున ఉదయాన్నే
స్నానం చేసి,ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవాడై ,విష్ణు భక్తి పరాయణుడై ,ఐదురోజులు స్వామిని పూజించాలి.
తరువాత భవనంలో మంచంపై ఉన్న శ్రీకృష్ణ బలరామ,సుభద్రలను దర్శించుకోవాలి. అక్కడే ఉన్న
బావినుండి నీరు తీసుకువచ్చి,స్వామికి స్నానం చేయించాలి. జ్యేష్ఠానక్షత్రం ఉన్నప్పుడు స్వామిని చూస్తే
పునర్జ న్మ ఉండదు. ( 22 - 27)
యాత్రలు చేసేవారు ఈ నియమాలు పాటించాలి. చతుర్ద శి రోజున స్వామికిమంచెచేయించాలి.దానికి
తేని పూయాలి.లేదారాతితోనుచేయించవచ్చు.ఆమంచెను,చల్ల ని గాలి వీచు ప్రదేశంలో,ఎత్తైన ప్రదేశంలో
ఏర్పాటు చేయాలి. దేవతలు చూడడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేయాలి.బ్రహ్మాది దేవతలందరు స్వామి స్నానాన్ని
చూడడానికి వస్తా రు.మణులతో కూడిన తోరణాలు కట్టాలి.సుగంధ జలాలు ఏర్పాటు చేయాలి. దక్షిణ
దిక్కులో నూతినుండి తెచ్చిన నీటితో నిండిన బంగారు కుండలు ఉంచాలి.పవమాన మంత్రాన్ని చదువుతూ
కుండలలో నీరు నింపాలి.చతుర్ద శి అర్ధరాత్రికిఈపనులు పూర ్తవ్వాలి.
బలరామునితో ఉన్న స్వామిని
నిమ్మదిగా అక్కడకు తీసుకు రావాలి.చామరాలు వీస్తూ ఉండాలి. ఇదివరకు రాసిన మైపూతలు అలాగే
ఉంచి,తిరిగి గంధం రాయాలి.విగ్రహాలకు ఏదైనా ప్రమాదం కలుగుతే రాజ్యానికి,రాజుకి హానికలుగుతుంది.
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విగ్రహాలకు హాని కలిగించినచో, వారి
కుటుంబాలకు హాని కలుగుతుంది. ఈ దారు
మూర్తు లను నిందించునవారు, అనుమానించిన
వారు, నాస్తికులు,నరకాన్ని పొందుతారు.28-46
ప్రతిమలు తయారుచేసిన వృక్షాన్ని ఎవరు
పెంచలేదు.మన్వంతరాలలో ఈ విగ్రహాలకు
ప్రతికృతి చేయబడి ఉంది.మానవులు స్వామిని
సేవిస్తూ నే ఉన్నారు.స్వారోచిష మన్వంతరంలో
స్వామి ఇక్కడ వెలిసాడు.ద్వాపర యుగంలో
కృష్ణార్జు నులు ఇక్కడకు వచ్చి స్వామిని సేవిస్తూ ,
మూడురోజులు ఉన్నారు. తరువాత ద్వారకకు
వెళ్లిపోయారు.
స్వామి వివిధ యుగాలలో వేరువేరు అవతారాలు
ధరించారు.ధర్మసంస్థాపనకోసం అవతారాన్ని
ఎత్తి,తిరిగి
స్వస్థానానికి
చేరుకుంటాడు.
స్వామి ఇచట దారుమయ రూపంలో బ్రహ్మకు
ద్వితీయపరార్ధంముగిసేవరకు
భూలోకంలో
ఉంటారు.ఎంత భక్తితో స్వామినికోలుస్తే అంత
ఫలితాన్ని ఇస్తా రు.కనుక స్వామిని భక్తితో
కొలిచి సుభద్ర,బలరాములను మంచె దగ్గ రకు
తీసుకురావాలి.
గొడుగులు పట్టి , ధూపాలు వేస్తూ , చామరాలు వీస్తూ ,వివిధ వాయిద్యాలు మోగుచుండగా స్వామిని
తీసుకు రావాలి.దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి. స్వామి విగ్రహంపై కప్పి ఉంచిన వస్త్రాన్ని తీసివేయాలి.
అక్కడ ఉన్న దేవతలు జయజయ ధ్వానాలు చేసారు.ఈ విధంగా స్వామిని జ్యేష్ట స్నానానికి బ్రాహ్మణులు
రాత్రి మంచె దగ్గ రకు తీసుకు వచ్చారు.ఆకాశంలో దేవతలు స్వామిని చూడాలని తొందర పడుతున్నారు.
స్వామిని,ఇతర విగ్రహాలను, మంచెపై ఉంచి వస్త్రాన్ని కప్పాలి. ముఖం కనబడుతూ ఉండాలి.యధావిధిగా
స్వామిని అర్చించాలి. నై వేద్యం పెట్ట కూడదు.జ్యేష్ఠా మంత్రంతో, సముద్ర జలాలతో,సుగంధ జలాలతో
స్వామికి అభిషేకం చేయాలి.స్వామి స్నానం చూసిన వారికి పునర్జ న్మ ఉండదు.పాపాలు నశిస్తా యి. నీటి
ప్రమాదాలు జరగవు.
( 28 -74 )
స్వామి జ్యేష్ఠ స్నానాన్ని చూసినవారు ప్రాయశ్ఛిత్తం చేసుకోవలసిన పని లేదు.ఈ సమయంలో జపము
దానము, యజ్ఞముచేసినట్ల యినకోటిరెట్లు ఫలితం కలుగుతుంది.మనస్సుకి ఆనందం కలుగుతుంది.
బ్రాహ్మణులకి దానం,దక్షిణ, భోజనం పెట్టాలి.దీనులకి, అనాధలకి,అన్నదానం చేయాలి.
స్వామి స్నానం చూసిన వారికి అపమృత్యువు ఉండదు.రోగాలు పోతాయి.సంతానం కలుగుతుంది.
ధనం లభిస్తుంది.అన్ని తీర్థాలలో స్నానం చేసినఫలితం కలుగుతుంది.
స్కాందపురాణంలోని,వై ష్ణ వఖండంలో, పురుషోత్తమ క్షేత్ర మాహాత్మ్యంలోని జై మిని-ఋషి
సంవాదం అను ముఫై ఒకటవ అధ్యాయం సమాప్తం
నవంబరు 2021
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గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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 వ్యాసాలు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వెళుతూ, శేన్
ప్రాన్సిస్కో లో ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్క్ చేరునేసరికి సాయంత్రం అయిదు
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతున్నట్లు ఉన్నారు. మరో
చుట్టు తిరిగి వస్తా ను. అరగంట సేపు ఓపిక పట్టండి,” అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ
పై కి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో నా కుర్చీకి ఎదురుగా ఉన్న టి.వి. లో ఏదైనా “ఇరవై
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూద్దా మని వెతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ”
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెట్టే ను.
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనెప్పుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసక్తితో చూసేను.
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వెతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉన్న కథ. మా అమ్మాయిని అడిగితే,
“చిన్నప్పుడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెప్పింది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయినా ఈ కథ నా
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పట్టిందంటే ఈ కథని వినని వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అనిపించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్తూ ఉంటే ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాను.
వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి వ్యాసాలుగా రాసేను.
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశాలన్నిటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పర్శించినా ఇది పెద్ద గ్రంథం
అవుతుంది. అందుకని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని మాత్రమే ముచ్చటించేను.
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ప్లె జంటన్, కేలిఫోర్నియా
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12. ఆర్టెమీస్, ఒరాయన్ల ప్రేమ గాథ
గ్రీకు పురాణాలలో ఆర్టెమీస్

(Artemis), ఒరాయన్ (Orion) ల

ప్రేమ గాథ రకరకాల మూలాలలో
రకరకాలుగా - చిన్నచిన్న తేడాలతో

- కనిపిస్తుంది. అపాలో యొక్క
కవల సహోదరి ఆర్టెమీస్. ఈమె

మృగయావినోదాలకి

అధిపత్ని.

మీద

మెండుగా

పసితనం నుండి ఈమెకి వేటాడం
అభిమానం

ఉండేది. అందుకని ఆర్కేడియాలో
ఉన్న కొండలలోను, కోనలలోను
వేటాడుతూ, క్రొంగొత్త అనుభవా-

తిరుగాడడానికి ఎవరై నా అకస్మాత్తు గా లేపితే తు- నేర్చిన వాటికి పదును పడుతూ,
ఇష్ట పడుతూ ఉండేది. తండ్రి జూస్ ళ్ళిపడి లేచి పెడ బొబ్బ పెడతాడు. ఏకాంతంగా రోజులతరబడి గడిఅమె అభిలాషలని ప్రోత్సహించే- ఆ శబ్దా నికి భయపడి అతని గొర్రెలు పేసేది. ఆమె ఏకాంతానికి భంగం
లని అన్వేషిస్తూ

చెల్లాచెదరు కలిగితే ఆమెకి ఎక్కడ కోపం
ఏడుగురు వనదేవతల (nymphs) అయిపోతాయి. ఈ సంఘటనని వస్తుందో అని మానవులు ఆమెకి
అకస్మాత్తు గా దూరంగా ఉండేవారు. అడవులని చెలికత్తెలుగా నియమించేడు. పురస్కరించుకుని
ఈమెకి పేన్ (Pan) రెండు వేట కు- భయపడే సందర్భాన్ని వర్ణించడా- లో ఏకాంతంగా ఆమె వేటాడుతూ
వాడు. ఆమె రక్షణ కోసం ఆమెకి చిందరవందరగా

క్కలని కానుకగా ఇచ్చేడు. (ఈ పేన్ నికి ఇంగ్లీషులో “పేనిక్” (panic ) ఉంటే వనదేవతలై న ఆమె చెలికనడుం దిగువ భాగం గొర్రె ఆకారం- అన్న మాట పుట్టింది.) ఒంటి కన్ను త్తెలు కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకులోనూ, ఎగువ భాగం మనిషి ఆకా- సై క్లా ప్స్ ఈమెకి వెండితో చేసిన వి- నేవారు!
రంలోనూ ఉండే ఒక వనదేవుడు; ల్లమ్ములని బహూకరించేడు. వీటితో ఒకనాడు ఆర్టెమీస్

ఒక జలాశ-

అడవులలోను గడ్డి మైదానాలలో- నిత్య సాధన చేసిన ఆర్టెమిస్ ప్రతిభ యంలో జలకాలాడుతూ
ను గొర్రెలని కాసుకుంటూ, పిల్ల న- అతి త్వరలోనే అపాలోతో సరితూగ- సమయంలో ఆక్టెయోన్
గ్రోవి ఊదుకుంటూ తిరుగాడుతూ డం మొదలయింది.

మానవుడు

అటువై పు

ఉన్న

అనే

వెళ్ళడం

మధ్యాహ్నం ఆర్టెమీస్ అహోరాత్రాలు వేటలో తటస్థించింది. అతను ఇదివరలో
నేర్చుకుంటూ, ఆర్టెమిస్ అందచందాల గురించి
వేళ కునుకు తీస్తు న్న సమయంలో మెళుకువలు
ఉంటాడు.

ఇతను
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విని ఉన్నాడు కానీ, ఆమె ఇంత
అందంగా ఉంటుందని కలలోనై నా ఊహించలేదు. ఆమెని చూస్తూ ,

నిర్విణ్ణు డై స్థాణువులా ఉండిపోయే-

డు.

కొలనులో జలకాలాడుతూన్న ఆర్టెమీస్ తన వై పే రెప్ప వాల్చకుండా చూస్తూ న్న ఆక్టెయోన్ ని చూసి
ఉగ్రురాలు అయింది. చేతితో నీళ్లు

తీసుకుని అతని వై పు వెదజల్లింది.

ఆ నీటి బిందువులు అతని శరీరాన్ని
తాకే సరికి అతను ఒక దుప్పిగా మా-

రిపోయేడు. అప్పుడు ఆర్టెమీస్ బి-

గ్గ రగా ఒక ఊళ వేసేసరికి ఆమె వేట
కుక్కలు రెండూ పరుగు పరుగున
వచ్చి, ఆ దుప్పిని చీల్చి చెండాడి
చంపేసేయి.

దయనీయ పరిస్థితులలో ఆక్టెయో-

న్ ఎదుర్కున్న దారుణ మరణ వార ్త

ఆ అడవిలో దావానలంలా వ్యా- (Merope) ని ప్రేమించేడు. ఆమె ఉన్నది ఏదో కదిలింది. అది ఏదో
పించింది. అందరూ ఆర్టెమీస్ ని ఎక్కడ ఉంటే అతను అక్కడే తిరు- అపురూపమైన పక్షి మూక అయి
కన్నెత్తి చూడడానికే భయపడేవారు; గాడేవాడు. అయినా భయం వల్లో, ఉంటుందని ఊహించి చాటుమాఒక్క ఒరాయన్ తప్ప. ఒరాయన్ భక్తి వల్లో, మర్యాద కొరకో ఎల్ల - టున పొంచి మెదలడం మొదలు

తండ్రి పోసై డన్, తల్లి యురియెల్ ప్పుడూ ఆర్టెమీస్
(Euryale) అనే మానవ స్త్రీ. ఉండేవాడు.

కి దూరంగానే పెట్టే డు, ఒరాయన్. అతను సమీ-

పించేసరికి ఆ తెల్ల గా ఉన్నది

ఒరాయన్ భూలోక సుందరుడు ఒక నాడు బృహత్ లుబ్ధ కం (Canis మెరుపులా పరుగు తీసింది. సావఅని పేరు పొందేడు; ఒకరికి Major), లఘు లుబ్ధ కం (Canis ధానంగా చూసేసరికి అవి పక్షులు

భయపడే రకం కాదు. ఒరాయన్ Minor) అనే పేర్లు గల తన కు- కావు, ఆ కదిలేవి తెల్ల టి ఉడుపులకి ఆ అడవిలో వేటాడుతూ క్కలని వెంటేసుకుని ఒరాయన్ తో ఉన్న ఏడుగురు వనకన్యలు అని

అకస్మాత్తు గా తేలింది.
తిరగడం అంటే బహు ప్రీతి. అంతే వేటాడుతున్నాడు.
కాదు; ఒరాయన్ వనకన్య మెరోపీ ఎదురుగా ఉన్న తుప్పలలో తెల్ల గా ఒరాయన్ వారిని వెంబడించేడు.
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వనకన్యల గుంపు వాయువేగంతో
ముందుకు పొతోంది. ఒరాయన్

వేగంలో వారిని ఏమాత్రం తీసిపో-

లేదు. పై గా ఒరాయన్ బలశాలి.
పరుగున వచ్చి ఒరాయన్ మెరోపీ

కొంగు పట్టు కున్నాడో లేదో ఆమె
కెవ్వున కేక వేసింది. ఆ కేక ఆర్టెమీస్

విన్నది. విన్న వెంటనే ఆర్టెమీస్ ఆ

ఏడుగురు వనకన్యలని ఏడు తెల్ల టి
పావురాలుగా మార్చేసింది.

అవి

రివ్వున ఆకాశపు లోతుల్లోకి ఎగి-

రిపోయాయి. అలా ఆ పావురాలు
వినువీధి లోకి ఎగిరిపోతూ ఉంటే
ఆర్టెమీస్ తన తండ్రి జూస్ ని పిలచి

ఆ వనకన్యలకి ఏ హాని జరగ-

కుండా చూడమని ప్రార్ధించింది.
అప్పుడు జూస్ ఆ ఏడుగురు వనకన్యలని ఏడు నక్షత్రాలుగా మార్చేసి

ఆకాశంలో శాశ్వతంగా ఉండిపొమ్మని చెప్పేడు. ఆ ఏడు నక్షత్రాలనే

ప్లయేడ్స్ (Pleiades) లేదా Seven
Sisters అని అంటారు. (ఇవే వృ-

షభరాసిలో కృత్తికలు అన్న పేరుతో
కనిపించే నక్షత్రాలు. ఇప్పట్లో ఆరే

మొదలు పెట్టే రు. ఒకరితో మరొకరు కేవలం ఒక మానవమాత్రుడిని ఎలా
ఈ అలజడికి కారణం ఏమిటా అని పోటీలు పడుతూ వేటాడేవారు. ప్రేమించగలుగుతున్నావ్?” అని నిఆర్టెమీస్ ఇటూ, అటూ చూసేసరికి చీకటి పడ్డ తరువాత నెగడి దగ్గ ర లదీశాడు.
కనిపిస్తు న్నాయి!)

ఒరాయన్
ఎదురుగా ఒరాయన్ కనిపించేడు. చలి కాగుతూ, కబుర్లు చెప్పుకుంటూ “మానవుడై తేనేం?
అతని అందం, అతని వర్చస్సు, కాలక్షేపం చేసేవారు. వారి నవ్వుల బలశాలి, ధైర్యవంతుడు,” అని ఆర్టె అతని వేగం ఆర్టెమీస్ ని అపరి- సవ్వడితో ఆ అడవి ప్రతిధ్వనించేది. మీస్ ఎదురు తిరిగి సమాధానం

మితంగా ఆకర్షించేయి. అప్రయ- శుక్ల పక్ష చంద్రుడిలా పెరుగుతూన్న ఇచ్చేసరికి అపాలో అహం దెబ్బ
త్నంగానే ఇద్ద రూ కలసి వేటాడడం వీరి స్నేహం అపాలోకి నచ్చలేదు. “ తింది. తన సోదరి సమీకరణం
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నుండి ఒరాయన్ ని ఎలాగై నా ది. అదే ఇప్పుడు మనకి ఆకాశంలో డతాయి. కుడి చంక దగ్గ ర ఎర్రగా

తప్పించాలని అపాలో ఒక కృత ని- కనిపించే వృశ్చిక రాసి. ఈ తేలు కనిపించే నక్షత్రం పేరు బీటిల్^జూస్
గుండెకి సమీపంలో కనిపించే (Betelgeuse, ఆర్ధ్ రా నక్షత్రం). బాగా
శ్చయానికి వచ్చేడు.
ఒక రాత్రి! ఒక మండ్రగబ్బ - నల్ల ని నక్షత్రమే జ్యేష్ఠ (Antares). అటు ముందుకి చాపిన ఎడం చేతిలో
ఒరాయన్ మీదకి తరువాత రాసి చక్రంలో, వృశ్చిక విల్లు , పై కి ఎత్తిన

పెద్ద తేలు -

కుడి చేతిలో

వస్తోంది. ఒరాయన్ దానిని ఎదు- రాసికి బహుదూరంలో ఉండేలా, రెండు బాణాలు (లేదా, ఒక దుడ్డు

ర్కుని చంపడానికి శతధా ప్రయత్నం అతిశయించిన ప్రేమతో ఒరాయన్ కర్ర) కూడ చూడవచ్చు.

చేస్తు న్నాడు. అయినా అతని కృషి పార్థివ దేహాన్ని, అతని వేట కు- బొమ్మ. వినువీధిలో ఒరాయన్ (విసఫలం కావటం లేదు. ఒరాయన్ క్కలని,
అంతటి ధీరుడు కేవలం ఒక నల్ల

ఆర్టెమీస్

నక్షత్రాల కీపీడియా సౌజన్యంతో)

రూపంలో అమర్చింది. అందుకనే మృగవ్యాధుడు పాదాల దిగువన,

తేలుని ఎదుర్కుని చంపలేకపోతు- ఒరాయన్ నక్షత్ర కూటమి తూర్పున కాసింత వెనకగా Canis Major

న్నాడు. ఒరాయన్ కి ముచ్చెమట- ఉదయించే వేళకి వృశ్చిక రాసి (పెద్ద కుక్క) లేదా బృహత్ లుబ్ధ కం
లు పోస్తు న్నాయి. తేలు మీదమీదకి పడమట అస్తమిస్తుంది.

ఉంటుంది. ఇది

ఉత్తరాకాశంలో

వచ్చి అతని వక్షస్థ లం మీద కాటు ఇప్పటికీ తలెత్తి చూస్తే ఆకాశంలో మరొక నక్షత్ర రాశి; మృగవ్యాధుడు-

వెయ్యడానికి కొండిని పై కి ఎత్తింది. తేలికగా

పోల్చుకోగలిగే

నక్ష- కి ఆగ్నేయంగా ఉన్న ఈ రాశిలోనే

ఒరాయన్ ఒక్క పెడ బొబ్బ పెట్టే డు. త్ర రాసి ఒరాయన్! దీనినే మనం మన ఆకాశంలో కనిపించే అత్యంత

అతని ఒళ్ళంతా శ్వేదావృతం అయి- మృగవ్యాధుడు

అని

భారతీయ ప్రకాశమానమైన సిరియస్ (Sirius,

పోయింది. మెలకువ వచ్చింది. భాషలలో అంటాం. చీకటి రాత్రి మృగశిర) నక్షత్రం ఉంది.

అదంతా నిద్రలో వచ్చిన ఒక పీడ పశ్చిమ ఆకాశం వై పు చూస్తే కొ- అమెరికా 1960 దశకంలో చంద్రుడి
కల అని గ్రహించి స్థిమిత పడ్డా డు. ట్టొచ్చినట్లు దగ్గ రదగ్గ రగా మూడు మీద కాలు మోపడానికి చేసిన ప్రనిద్ర

లోంచి

తేరుకుందామని, చుక్కలు

వరసగా

కనిపిస్తా యి. యత్నానికి “అపాలో” అని పేరు

బయటికి, చల్ల గాలిలోకి వచ్చాడు. వీటిని వేటగాడి నడుం చుట్టూ
ఎదురుగా

నల్ల టి

పెట్టే రన్న సంగతి అందరికీ తెలి-

మండ్రగబ్బ! ఉన్న పటకాలా ఊహించుకుంటే సినదే. ఇప్పుడు మళ్లా రాబోయే

కలలో కనిపించినదే! ఒరాయన్ ఆ ఆ పటకా నుండి కిందకి కాని, కుడి దశకంలో చంద్రుడి మీద రెండోసారి
తేలుతో హోరాహోరీ పోరాడేడు. చి- పక్కకి కాని మరి రెండు చుక్కలు కాలు మోపడానికి చేస్తూ న్న ప్రయ-

ట్ట చివరికి ఆ తేలు వేసిన కాటుకి కనిపిస్తా యి; అవి మృగవ్యాధుడి త్నానికి ఆర్టెమీస్ అన్న పేరు, ఈ
ఒరాయన్ మరణించేడు.

కాళ్లు. ఎడమ మోకాలి దగ్గ ర ఉన్న ప్రయత్నంలో వాడబోయే నభోనౌక

ఒరాయన్ మరణం ఆర్టెమీస్ ని నక్షత్రం పేరు రై జెల్ (Rigel, వృ- పేరు ఒరాయన్ అని గమనిస్తే
కృంగదీసింది. ఒరాయన్ ప్రాణాలు త్రపాద నక్షత్రం). పటకా నుండి గ్రీకు సంస్కృతి సై న్సు ని ఎంతగా
తీసిన తేలు ఇంకా అక్కడే ఉంది. పై కి చూస్తే రెండు బాహుమూలా- ప్రభావితం చేస్తూందో అవగతం
ఆర్టెమీస్ కోపంతో ఆ తేలుని పట్టు - లు, వాటి మీద తలకాయ ఉండ- అవుతుంది!

కుని రివ్వున ఆకాశంలోకి విసిరేసిం- వలసిన చోట మరొక తార కనబ22
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సప్త మోక్ష నగరాలు
కొత ్త రామానందం

జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధ్యాత్మిక లో చెప్పాలంటే
దుర్ల భమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితాన్ని ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పరమావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే స్పృహ కలిగి, ఆ గమ్యానికే దృఢ చిత్తంతో
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని
దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెద్ద లు. జ్ఞానం లేకుండా ముక్తి లక్తి భించదు. అందుకే
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞానం పొందాలి. ధర్మార్ధ కామమోక్షాన్ని విడిచి
మధ్య ఉన్న అర్ధ కామాల వెంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్తు న్నారు. పరమాత్మ పట్ల చిత్తం అంటే
మనసును లగ్నం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
ఎన్ని ఒడుడుకులు ఎదురై నా పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా సాగాలనే కాంక్ష అంతర్లీనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు
ఎదురై నప్పుడు ఏమైనా మహిమాన్విత శక్తి తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని
అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శక్తి పొందాలనే ప్రయత్నమే --- భక్తి మార్గం. భగవంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సద్బుద్దినిచ్చి సన్మార్గంలో
నడిపిస్తా డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తా డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముక్తి చేయడానికి ఎన్నెన్నో మార్గా లు చూపాడు. ఎన్నో దివ్య ధామాలను సృష్టించాడు. వేదాలు
పుట్టి న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముక్తి ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక
అవతారాలుగా ఉద్భవించి దుష్ట శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టి తో కాపాడుతున్నాడు,
మరియు నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్యా, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి
ద్వారవతి చై వ సప్తైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసిద్ది గాంచి మనందరకూ సుఖ శాంతులు, విజయ కాంతులు ప్రసాదిస్తు
న్నాయి. అందువల్ల మనకు ఆధ్యాత్మిక చై తన్యం విరాజమానమై దైవం పట్ల భక్తి ప్రపక్తి త్తు లు పెరిగి
ఆత్మ విచారణ చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్ద మైన జీవనాన్ని ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య క్షేత్రాలను
సందర్శిస్తూ ముక్తి కోసం ప్రయత్నించడం మన ధ్యేయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో
సప్త మోక్ష ధామాలను దర్శించి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భక్తు ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వ్యాపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నో జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్తోంది మన సనాతన సంస్కృతి. అట్టి
సంస్కృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య క్షేత్రాలు, తీర్థాలు. వాటిలో అనాదికాలం నుంచి విఖ్యాతి చెంది
భక్తు లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య క్షేత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి
ఉజ్జ యిని) మరియు ద్వారక.
నవంబరు 2021
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కంచి క్షేత్రం
కంచి క్షేత్రం సప్త మోక్ష నగరాలు లో కాంచి అనే పావన నామం వచ్చిం- ఇక్కడ బస చేయుటకు సత్రములు,

ఒకటిగా విరాజిల్లు తున్నది. అంతే దంటారు. ఒకప్పుడు ఈ పుణ్యస్థలి- లాడ్జీలు చాలా ఉన్నాయి. తమిళ

కాదు శివుని రెండు కళ్ళల్లో ఒకటి లో 1008 దేవాలయాలు ఉండేవట. సాంప్రదాయ శాఖాహార భోజనం
కాశీ, మరొకటి కంచి క్షేత్రం అని బ్ర- వీటిలో కొన్నింటిని మనం దర్శిం- లభిస్తుంది.

హ్మాండ పురాణంలో పేర్కొనబడిం- చుకోవచ్చును. కంచిని ప్రధానంగా కామాక్షి దేవి ఆలయం: ఇక్కడ బస్
ది. శైవులకు, వై ష్ణ వులకు, జై నులకు రెండుగా విభజించి, ఒక భాగాన్ని స్టాండ్ కు, శివకంచి ఏకాంబరేశ్వర

మరియు బౌద్ధ మతస్థు లకు ఈ శివ కంచి గాను, రెండవ భాగాన్ని ఆలయానికి మధ్యలో విశాలమైన

పుణ్య క్షేత్రం వేల సంవత్సరముల విష్ణు కంచి గాను పిలుస్తుంటారు. ఆవరణలో అనేక ఉపాలయాలనుండి వారి వారి యాత్రాస్థలిగా పరి- ఇచ్చట ఆలయాలు దర్శించడానికి తో అత్యంత సుందరంగా శిల్ప కళా
గణింపబడుతున్నది. పూర్వం ఈ ఆటోలు లభ్యమవుతాయి.
క్షేత్రాన్ని విద్యా కేంద్రంగా రూపుదిద్దా -

వై భవంతో మండపాలతో, తీర్థాల-

కధ కంచికి మనమింటికి అనే తో కామాక్షి దేవి ఉన్న ఆలయాన్ని

రు. కంచిని తమిళులు కాంచి లేక సామెత కంచి నగర ప్రాముఖ్యత భక్తు లు దర్శించుకుంటారు. ఈ
కాంచీపురం గా పలుకుతారు.

వలన ఏర్పడింది. మరింత మోక్ష ఆలయాన్ని 'కామ కొట్టం' కామాక్షి

పిలుస్తుంటారు.

జన్మించినా, కంచిని దర్శించినా స్తుంటారు. 'కామ కొట్టం' అనేది ఈ

అయితే తెలుగువారు 'కంచి' అనే నగరంగా కీర్తిని పొందింది. కంచిలో అమ్మన్ ఆలయంగా వ్యవహరి-

తమిళంలో 'కాష్టం' అంటే మోక్షం వస్తుందనే నమ్మకం కూడా ప్రదేశం యొక్క పాత పేరు. కంచిలో

ప్రదేశం, దేవాలయం, పవిత్రమైన ఉంది. కాంచీ పురం జేరుటకు ప్రతిష్ఠి తమైన కామాక్షి మాత శక్తి
స్థ లం అనే అర్ధా లున్నాయి. 'కామ తిరుపతి నుండి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పీఠాన్ని దర్శించడానికి, పూజించకాష్టం' లో కంచి వృక్షం పుణ్య వృక్షం జిల్లా ల నుండి ప్రయాణ సౌకర్యా- డానికి దేశంలోని పలు ప్రాంతాల
గా

ప్రసిద్ధి పొందింది. పాలార్ లున్నాయి. జీవితంలో ఒకసారై నా వారు వస్తా రు. ఆమె కరుణకు

నదీ తీర ప్రాంతంలో ఈ వృక్షా లు దర్శించవలసిన క్షేత్రం ఇది. నిత్యం పాత్రులు కావడానికి తమ వెంట
చాలా ఎక్కువ ఉన్నందున పేరు వేలాదిమంది భక్తు లు దర్శించుకుని కుంకుమ పూలు, పండ్లు , రవికెల

'కాంచి' అనే పేరు స్థిరపడిందం- పునీతులవుతారు. వాణిజ్య పరంగా గుడ్డ లేక చీరను తీసుకు వెడతారు.

టారు. కాంచి అనేది ఆభరణం, కంచి పట్ట ణం పట్టు చీరలకు చాలా పూజలు చేయించి పూజారులు

నడుమ భాగంలో ధరించే వడ్డా ణం ప్రసిద్ధి. పెళ్లి ముహూర ్తం పెట్ట - ఇచ్చిన తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరిఅనియూ, భూమండలానికి కేంద్ర గానే వధువు తరపు వారు చీరలు స్తా రు.
స్థానం అయినందున ఈ ప్రాంతానికి కొనుటకు కంచి వస్తూ ఉంటారు.
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అవతారమైన

దివ్య

సుందర

అమ్మవారి సుందర మందిర మాటలకు పశ్చాత్తా పాన్ని వెలిబు-

మంగళ స్వరూపం, కేవలం అక్షి నిర్మాణం చక్రపీఠ రూపంతో తీర్చి- చ్చి, శాప విముక్తి మార్గాన్ని చూతోనే

(నేత్రములతోనే)

తనను దిద్ద బడింది. శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల పించమని వేడుకొంది. అప్పుడు

మనసారా నమ్మిన భక్తు లపై వాత్స- వారు శ్రీ చక్రాన్ని అమ్మవారి దివ్య విష్ణు వు, లక్ష్మీ దేవిని కంచి కామాక్షిని

ల్యాన్ని చిలికించి, కరుణామృతా- మంగళ విగ్రహానికి ప్రతిష్టించారు. పూజించి ప్రసన్నురాలిని చేసుకొ-

న్ని కురిపించి, వారికి పుష్కలంగా ఇది ఒక పులా సజ్జ ఆకారంతో శం- మ్మని అన్నారు. వెంటనే లక్ష్మీ దేవి
ఆశీస్సులు అందించే కరుణామ- కరాచార్యులవారు సమర్పించుకున్న కామాక్షిని పూజించి, ఆమె దీవెనయి. ఆమె ఒక చేత అభయ ముద్ర, ఒక అమూల్యమైన ఆభరణము- లతో సుందర స్వరూపాన్ని, సౌందమరొక చేత వరద ముద్ర ధరించి,

గా కానవస్తుంది. 24 సుందరమైన ర్యాన్ని పొందిందంటారు .

ఒక్క కళ్ళతో నే (వీక్షిస్తూ నే ) కావ- స్తంభాలపై

శోభాయమానంగా

లసినన్ని దీవెనలిస్తుంది. భక్తు ల రూపొందింపబడిన

ప్రతీ శుక్రవారం అమ్మ వారి ఉత్స

మందిరంతో విగ్రహాన్ని శుక్రవారం మండపంలో

కోరికలు నెరవేరుస్తుంది. ఇచ్చట అమ్మవారు పద్మాసనంలో నాలుగు ఉంచి, విశేష పూజలు నిర్వహిస్తా -

ప్రతిష్ఠి తమైన కామాక్షి మాత అద్భుత చేతులలో పాశం, అంకుశం, చెరుకు రు. ఈ మండపం చెంత దూర్వాస

శక్తి సామర్ధ్యం గురించి ఒక రసవత్త- గడ, ధనుస్సు పుష్ప బాణాలను మహాముని

రమైన పురాణ గాధ ఉంది.

విగ్రహం

నెలకొల్ప

ధరించి, కరుణామృతాన్ని వెదజ- ఉంది. దూర్వాసుడే ఆలయంలో

గతంలో బంధకాసురుడనే రాక్ష- ల్లు తూ, చల్ల ని చూపులతో మంద- ఆచరించవలసిన

పద్ధ తులు,

సుడు అపరిమిత బల గర్వంతో దే- స్మితంతో రమణీయంగా భక్తు లకు సంస్కారాలు, నియమాలను నిర్ణవతలని తీవ్రంగా బాధించసాగాడు. దర్శనమిస్తుంది. ఆమె దర్శనం ఒక యించినట్లు

ఇక్కడి పూజారులు

దేవతలు శివుని శరణు కోరి, తమను మహాద్ భాగ్యంగా జన్మ జన్మల సౌ- చెబుతారు. దూర్వాసుని విగ్రహం
రాక్షసుడి నుండి విముక్తి చేయమని భాగ్యంగా భావిస్తా రు.
ప్రార్ధించారు. శివుడు వారి కోరికను

పక్కనే దత్తా త్రేయుని తల్లి తండ్రు-

కామాక్షి అమ్మవారి గర్భగుడి సమీ- లై న అనసూయ, అత్రి మహర్షుల

మన్నించి, 'కరుణా సాగరి అయిన పంలోనే ఆరూప (రూపం లేని) లక్ష్మీ విగ్రహాలు ఉన్నాయి.
కామాక్షి దేవిని పూజలు చేసి, తమ విగ్రహం ఉంది. ఈ ఆరూప లక్ష్మి
కోరికలను

శుక్రవారమండపం దగ్గ రే ఆస్థాన

విన్నవించుకొన'మని గురించి ఒక పురాణ కధ ఉంది. మండపం ఉంది. ఇక్కడ అమ్మవారి

సలహా ఇచ్చారు. దేవతలు కామా- ఒక రోజు మహా లక్ష్మి తన పతిదేవు ఉత్సవిగ్రహాన్ని ఉంచుతారు. ఇక్కడి
క్షమ్మ వారిని భక్తితో అర్చించుకొనగా డై న విష్ణు దేవుడి రంగు గురించి నుండి అమ్మవారి ఉత్స విగ్రహా-

ఆమె సంతుష్టు రాలై , బంధకాసు- అవహేళన చేసిందట. అందుకు న్ని ఊరేగిస్తా రు. ఇక్కడ మండపం

రుని మెడను తన పాదముతో తొక్కి, ఆయన ఆగ్రహించి, లక్ష్మీ దేవిని

కిటికీ ద్వారా కామాక్షి దేవి మూల

సంహరించి, వారి బాధల నుండి కురూపిణి కమ్మని శపించాడు. ఆ విగ్రహాన్ని దర్శించవచ్చు. ఇక్కడే
రక్షించింది. ప్రసన్న చిత్త శాంత స్వా- శాప కారణం వల్ల లక్ష్మీ దేవి ఆరూప సరస్వతీ, స్వర్ణ కామాక్షీ ఆలయాల-

భావినిగా రూపం దాల్చి అందరి లక్ష్మీ దేవి ఆరూప (కురూపి) లక్ష్మి ను తిలకించవచ్చును. స్వర్ణ కామాక్షి
మనో వాంఛలను నెరవేర్చుచున్నది. అయ్యింది.
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తన

తొందరపాటు పేరు కాల క్రమేణా బంగారు కామా25

క్షిగా మారడం జరిగింది. కామాక్షి మామిడి చెట్టు , ఈశ్వరుడు, ఏకాం-

కొంత కాలం పిమ్మట ఆ ప్రదేశా-

మండపం ఎడమ వై పు 'సంతాన బరేశ్వరుడు ఇచ్చట సై కత లింగం నికి గంగ పొంగి పొర్లు తూ ముంస్థంభం ఉంది.

ఉండడం వల్ల కంచిని భూత లింగ చెత్తింది. రక్షించమని కాత్యాయని

సంతానం లేని వారు సంతానం క్షేత్రాలలో, భూ క్షేత్రంగా పరిగణిస్తా - విష్ణు వు సహాయాన్ని కోరింది. ఆమె

కోసం ఈ స్థంభం చుట్టూ

ప్రద- రు.

కోరికను మన్నించి శ్రీహరి గంగ

క్షిణలు చేస్తా రు. ఈ ఆలయంలో పంచ భూత క్షేత్రాలలో మిగతా పొంగుని అడ్డుకున్నాడు. అన్నీ కొ-

వినాయక, అన్నపూర్ణ, కాశీ విశ్వేశ్వర, నాలుగు 1, చిదంబరం ఆకాశ క్షేత్రం ట్టు కుపోయినా ఆమెకు ఎదురుగా

మహిషాసుర మర్ధిని, సుబ్రహ్మణ్య 2. శ్రీ కాళహస్తి -- వాయు క్షేత్రం 3. ఉన్న సై కత లింగాన్ని మామిడి చెట్టు

స్వామి దేవీ దేవతల ఉపాలయాల- తిరువణ్ణా మలై ---- అగ్ని క్షేత్రం లా చెక్కు చెదరకుండా స్థిరంగా నిను తిలకించవచ్చు. వినాయకుని 4. జంబుకేశ్వరం --- జల క్షేత్రం లబడడం చూసి ఆశ్చర్యానికి లో-

పూజిస్తే తమ మనోవాంఛలు పూర్తి ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం లో 63 నయ్యింది. ఇసుక లింగ రూపంలో
అవుతాయని భక్తు ల నమ్మకం.

మంది నయనార్ల విగ్రహాలు కానవ- ఉన్న తన ప్రాణ నాధుడు శివుడే అని

కామాక్షి అమ్మను దర్శించుటకు స్తా యి.

భక్తు లు అధిక సంఖ్యలో మంగళ-

గ్రహించి, సై కత లింగాన్ని గాఢంగా

ఇక్కడ కంచి ప్రాముఖ్యానికి ఒక ఆలింగనం చేసుకుంది. శివుడు

వారం, శుక్రవారం, ఆదివారం నాడు పురాణ గాధ ఉంది. హిమాలయాల- కాత్యాయని ప్రేమకు ముగ్ధు డై తన
వస్తూ

ఉంటారు. మాఘమాసం- లోని బదరి ఆశ్రమ నివాసి అయినా నిజ రూపం దాల్చి, కాత్యాయని

లో నిర్వహించబడే బ్రహ్మోత్సవాలు, కాత్యాయని

మహర్షి

సంతానం రూపంలోని పార్వతీదేవిని పరిణ-

ఆశ్వయుజ మాస దసరా ఉత్సవా- కోసం ఇచ్చటి శివుని గూర్చి తీవ్రమైన యమాడాడు.
లలో భక్తు లు పై ప్రాంతాల నుంచి తపస్సు చేశాడు. శివుని కృపతో ఆ

వచ్చి అమ్మను ఆరాధిస్తా రు.

ఆలయ ప్రవేశ రాజ గోపురం దక్షిణం

మహర్షికి సాక్షాత్తు పార్వతీ దేవియే వై పున ఉన్నది. దానిని శ్రీకృష్ణ దేవరా-

కరుణామయి, లోక జనని కా- కుమార్తె గా జన్మించింది. తన కు- యలు వారు 1509 వ సంవత్సరం-

మాక్షిదేవి కమనీయ చరితను ఎంత మార్తెను చూసి ఆనందం పొంది, లో నిర్మింపచేశారు. 60 అడుగుల
వ్రాసినా వర్ణించినా తనివి తీరదు.

ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం:

ప్రేమాభిమానాలతో యుక ్త వయస్సు ఎత్తు తో 9 అంతస్థు లతో కళాత్మకం-

వచ్చే దాకా పెంచాడు. ఆమెను గా తీర్చిదిద్ద బడింది. ఆలయ రాజ

సమున్నతమైన రాజ గోపురం కంచికి పంపి, కొన్ని మహిమా- గోపురం దాటినా పిమ్మట ఎదురుగా

సుందరమైన ఆలయాన్ని చూసి న్విత వస్తు వులు కాత్యాయనికి ఇచ్చి సర్వేశ్వర మండపం ఉంది. దానికి
సందర్శకులు ఆనందానికి లోనవు- వీడ్కోలు చెప్పాడు. ఆమె క్షేమంగా ఎడమ వై పు వెయ్యి స్తంభాల

తారు. ఆలయ ఆది దేవత ఏకాం- కంచి చేరింది. అక్కడే తన హృద- మండపం, దానికి దగ్గ రలోనే పుణ్య

బరేశ్వరుడు. ఆయనను ఏకాంబ- యేశ్వరుని భర ్తగా పొందేందుకు తీర్థం ఉన్నాయి.ఇప్పటి ఈ తటాకం
రనాథన్ లేదాఏకాంబరేశ్వరార్ అనే గాను, అచ్చటి మామిడి చెట్టు

ఒకనాటి పంపానది.

కంబం- కొయ్య, ఈశ్వరుడు, ఆమ్ర- చింది.

మామిడి

పేరుతొ కూడా పిలుస్తా రు. ఏక- ఒక, నీడలో తపస్సు చేయనారంభిం-
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మందిరం, పక్కనే సోమా స్కంద తై లాన్ని పూస్తా రు. కంచిలో వై రి వారిని దర్శించుకుని ఒక పర్యాయం
నిలయం

చూడవచ్చును.

మామిడి చెట్టు

ఈ రాజుల మధ్య పోరాటాలు జరు- 24, మరో పర్యాయం 6 మెట్ల ను ఎక్కి.

వయస్సు 3,600 గుతున్న

సమయంలో

దాదాపు స్వామి వారి విశ్వమంగళ రూపాన్ని

సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. ఈ ఒక సంవత్సరం ఏకాంబరేశ్వరు- తిలకించవచ్చును. స్వామి వారు
వృక్షం నాలుగు కొమ్మలకు నాలుగు ని జంబుకేశ్వరంలో తాత్కాలికంగా చతుర్భుజాలతో, నిష్ఠాను భంగిమరుచులున్నాయి. ఇవి తీపి, చేదు, ఉంచారుట.
వగరు, పులుపు, గల పళ్ళు కాసేవి.

లతో నిలబడి కొలువు తీరి ఉండి

ఏకాంబరేశ్వరుడు నిత్యోత్సవాల ఛత్ర, గధ, అభయ ముద్రలను

వీటిని తిన్నవారికి సకల సౌభాగ్యాలు దేవుడు. ఆలయంలో ప్రతీ రోజు ఒక చేతులతో ధరించి దివ్య మనోహర

కలుగుతాయి కాక, సంతానం ప్రాప్తి- పండుగ వాతావరణం కానవస్తుం- మూర్తిగా దర్శనమిస్తుంటారు. ఆ

స్తుందని నమ్మకం. ఈ చెట్టు కింద ది. ఫాల్గు ణ మాసంలో "పంగుణి ప్రాంతాన్ని హస్తిగిరి అని భక్తు లు
కామాక్షి తల్లి కమనీయ విగ్రహం, ఉత్సవం" అంగరంగ వై భవంగా పిలుస్తూ

ఉంటారు. నిజానికి ఈ

సమీపాన శివ స్వామి సుందర చేస్తా రు. ఉత్సవం పదవ రోజున ప్రదేశాన్ని అత్తిగిరి అని పిలవాలి.
లింగ రూపం ప్రతిమను దర్శించగ- పౌర్ణమి నాడు వై భవంగా పార్వతీ పూర్వం బ్రహ్మ దేవులు అత్తి కలపతో

లం. ఈ అలఖ్యం 1000 లింగాలతో పరమేశ్వరుల కల్యాణాన్ని ఆలయం శ్రీ మహా విష్ణు విగ్రహాన్ని తయారు
కూడిన సహస్ర లింగాన్ని దర్శిం- ముందు,
చవచ్చు. ఇక ఆలయం లోపల ప్రముఖ

మరియు

స్థ లాలలో

కంచిలోని చేశారు.

జరుపుతా-

మూల విరాఠ్ పుష్కరిణి నీటిలో

ఏ క్షణంలో అయినా 63 మంది రు. ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనుటకు అడుగున వెండి పెట్టె లో భద్రంగా
ప్రముఖ శైవ సాధు పుంగవులను దేశం నలుమూలల నుండి భక్తు లు ఉంచుతారు. ప్రస్తు తం పూజలం-

దర్శించుకోవచ్చును. ఆ మార్గం విరివిగా పాల్గొంటారు.

దుకుంటున్న

విష్ణు దేవుని సన్నిధికి ఏకాంబరం స్వామి ఆలయం:

తీసుకు వచ్చి, కంచిలో ప్రతిష్టించా-

స్వామి

విగ్రహాన్ని

లోనే గంగా ఉధృతిని నిరోధించిన విష్ణు కంచి ---- శ్రీ వరద రాజ షలయ సీవరం గ్రామం నుంచి
నాధునికి ఎదురుగా ఉంది. విశ్వరూప ధారణ సమయంలో విష్ణు

విష్ణు కంచి లోని ప్రధాన ఆలయం రు. శ్రీ రామానుజుల వారి ఆశయం

---- శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారి మేరకు 40 సంవత్సరాల కొకసారి

దేవుని కంఠంపై చంద్ర కాంతి మె- ఆలయం. విశాలమైన ప్రాంగణం- బయటకు తీసి ఒక విశాలమైన

రిసినందున ఆ స్వామిని నీల తుండ లో, ఎత్తయిన ప్రాకారాలతో కూడిన మండపంలో ఉంచి, భక్తు ల దర్శ-

పెరుమాళ్ అని అంటారు. సై కత ఈ ఆలయంలో శ్రీ రాజ స్వామి నార్ధం 40 రోజులు ఉంచుతారు.

లింగరూపంలో ఉన్న ఈ స్వామి వారు బ్రహ్మ గారికి వరం ఇచ్చినం- దేశం నలుమూలల నుండి భక్తు లు
చూడ చక్కని స్వామి. ఈ లింగాన్ని దువల్ల ఇచ్చటనే ప్రతిష్టు లై నారు.
వెండి తొడుగుతో కప్పి వేశారు. అభి-

సుమారు 160 అడుగుల ఎత్తు

ఆది వరదర్ విగ్రహాల్ని కనులారా
తిలకించుటకు వేంచేస్తా రు. 2019

షేకాలకు వీలుగా లింగానికి నీరు ఉన్న రాజగోపురం లోంచి వెళ్తే, వ సంవత్సరంలో 'ఆది వరదర్'
అంటని గుణం కలిగిన పునుగుతో ఆలయ

మూడవ

ప్రాకారంలో విగ్రహాన్ని బయటకు తీసి పూజలు

తయారు చేసిన ఒక ప్రతేకమైన ప్రధాన ఆలయం ఉన్నది. స్వామి నిర్వహిస్తా రు.
నవంబరు 2021

27

వరద రాజ స్వామి వారి దేవేరి

ఈ వరద రాజ స్వామి ఆలయ ర్మించారు. ఆ ఆలయాన్ని మరింత

పేరు 'పేరిందేవి తాయారు'. ఆమె ప్రాంగణ మందు అనేక ఉపాల- పెద్ద దిగా 11వ శతాబ్దంలో విస్తరింవరద ముద్రతో, రెండు చేతులలో యాలు ఉన్నాయి. వీటిలో నృసింహ చినట్లు తెలుస్తుంది. శ్రీకృష్ణ దేవ-

పద్మాలను ధరించి దర్శనమిస్తూ , స్వామి, విశ్వక్సేనుడు, ఆండాళ్, రాయలు వారు కూడా ఆలయంలో

భక్తు ల మనోభీష్టాన్ని నెరవేరుస్తూ

శ్రీ రాముడు, శ్రీ కృష్ణు డు, 12 కొన్ని మండపాలు నిర్మించారు.

ఉంటారు. ఆమె ఎప్పుడూ ఊరేగిం- మంది ఆళ్వారులను దర్శించుకో- ఆంగ్ల సేనల నాయకుడు రాబర్ట్ క్లైవ్
పులలో పాల్గొనేది కాదట. గర్భగు- వచ్చును. ఇంకా ఈ ఆలయంలో వరద రాజ స్వామిని దర్శించినట్లు
డికి పరిమితమై పోయింది.

అనేక మందిరాలను, వాటి శిల్ప తెలుస్తోంది. కొన్ని రోజులు బస చేసి

స్వామి వారి ప్రధాన ఆల- కళలను, తిలకించి భక్తు లు ఆనంద ఒక మణి కంఠ హారాన్ని బహుకరిం-

యానికి సమీపంలో ఒక మండపం సాగరంలో మునిగి తేలుతుంటారు.

చారు.

లు కానవస్తా యి. అందులో ఒకటి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తూ

కాలంలో ఎంతో ప్రాశస్త్ యాన్ని సంత-

పై కప్పులకు రెండు బల్లి విగ్రహా-

ఈ దేవాలయంలో వై శాఖమాస

ప్రాచీన కాలంలో, ఆధునిక

బంగారు బల్లి , రెండవది వెండి బల్లి . ఉంటారు. 10 రోజుల పాటు జరప- రించుకున్న మీనాక్షి శక్తిపీఠం, పంచ

ఈ బల్లు ల పక్కనే సూర్యచంద్రులు బడే ఈ ఉత్సవాలలో వివిధ వాహన భూత లింగ (సై కత లింగ ) స్థావరం-

ఉన్నారు. కంచిని దర్శించిన ప్రతి సేవలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా గా ఎన్నో దేవాలయాల నిలయంగా

వారు ఈ బంగారు, వెండి బల్లు లను ధనుర్మాసంలో వై కుంఠ ఏకాదశి ఉన్న కంచిని , భారతీయులందరూ

తాకడం వల్ల , బల్లి మన మీద పడిన నాడు, కృష్ణాష్ట మి, సంక్రాంతి సమ- సందర్శించవలసిన పుణ్య క్షేత్రం .
దోషాన్ని అధిగమించ గలమని భా- యాలలో ప్రత్యేక అలంకరణలు,
విస్తా రు. బల్లి మనపై పడితే కొన్ని పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.

సార్లు శుభ ఫలితాలు, మరికొన్ని

ఆలయంలో లభించిన శాస-

సార్లు దుషఫలితాలు ఉంటాయం- నముల ప్రకారం వరద రాజ స్వామి

టారు.
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వాల్మీకి రామాయణం మహోత్క్రుష్ట మైన కావ్యం. ఎవరె న్నిసార్లు రాసినా ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఏం చెప్పగలరు? యావద్భారత దేశంలో ఎన్నో భాషల్లో ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధన్యులయ్యారు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉన్న ప్రాచుర్యం మరి
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీసా ప్రతి
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గ ర వినిపిస్తూ నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వెయ్యేళ్ళుగా వేలాది భక్తు లు రామాయణాన్ని రాసి, చదివి, విని తరించారు.
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిష్ట మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భక్తికి, కార్య దీక్షకి, బుద్దికుశలతకి
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మీకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా హనుమ కోసమే
సృష్టించ బడింది అనిపిస్తుంది. సీతాన్వేషణలో హనుమ చేసిన అధ్బుత కార్యాలకి అబ్బురపడి శ్రీరాముడు “నువ్వు నా తమ్ముడు భరతుని వంటి వాడవ”ని ఆప్యాయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భక్తితత్వానికి ఉదాహరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా పారాయణకి నోచుకుంది.
నాటి రామదాసు, త్యాగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ
హనుమలను కీర ్తించడం ద్వారా ధన్యులయ్యారు.
వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ‘వంద కందాల్లో సుందర కాండ’ రాద్దా మనే ప్రయత్నం చేశాను. ‘అష్టో త్తర శతం’
దాటినా హనుమంతుని తోకలా పెరుగుతూ పోయింది. ఆఖరికి ‘నూటపదహార్లు ’ తో పూర్తి చేయ గలిగాను.
చదువరులు ఆదరిస్తా రని ఆశిస్తు న్నాను.
ఆఖర్న అనుబంధంగా “పురజన గీత” గా పద్దెనిమిది కందాలు చేర్చాను. పట్టా భిషేకం తరవాత శ్రీరాముడు తమ్ముల్ని, మంత్రుల్ని, సామంతుల్ని, సై న్యాన్ని ఉద్దేశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాట్లా డాక, పుర
ప్రజల్ని కూడా పిలిపించి వారికి భక్తి తత్త్వం బోధిస్తా డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు.
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పద్యాలు.
బరోడా						
పాలెపు బుచ్చిరాజు
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73) అని పలికి చిరాకు పడుచు

వెనుదిరిగెను రావణుండు వేగమె పోవన్
వనితలు సీతను దూరిరి

కనమెందును నీసరి యని కలలో నై నన్
73.

తరవాత అనుచరులతో అక్కడినుంచి విసురుగా వెళ్లి పోయాడు. అక్కడున్న రాక్షస స్త్రీలు “నీలాంటి

ఆడదాన్ని ఎక్కడా చూడం. అంతటి మహా వీరుడు బ్రతిమిలాడుతుంటే కాదంటున్నావు. మూర్ఖురాలిలా

ఉన్నావు” అని ఆమెను నానా మాటలు అన్నారు.

74) త్రిజట యను వృద్ధ రక్కసి

భజనలు చేయకుడు లంక భస్మము కాదే!
గజరాజు నెక్క జానకి

నిజముగ చూచితి వినుండు నేనొక కలలో
74.	కాని, వారిలో త్రిజట అనే ఒక ముసలి రాక్షసి మాత్రం వారిని వారించి, “అలా మీరు రావణుడి

భజనలు చేయకండి. నాకు ఒక కల వచ్చింది. అందులో ఈ సీతమ్మ ఒక ఏనుగు మీద ఊరేగుతుండగా
చూశాను. అది ఆమెకెంతో శుభసూచకం.

75) పావన పురుషుడు రాముడు

కావగ వచ్చెను మహీజ కపిసేనలతో
చావుకు నిదర్శనంబుగ
75.

రావణుడెక్కెను ఖరమును రాసుకు నూనెన్

ఇంకా రాముడు వానర సేనతో లంకకు వచ్చినట్టు , భార్యని తన వెంట తీసుకుపోయినట్టు ,

రావణుడు ఒంటికి నూనె రాసుకుని, గాడిద నెక్కినట్టు కూడా చూశాను. ఇవి తప్పకుండా లంకకు అరిష్టాన్ని

సూచిస్తు న్నాయి. “ అని చెప్పింది.

76) సుంతయు సవ్వడి సేయక

అంతయు వినుచు కనుచుండె హనుమ తరువుపై

అంతలొ జానకి నిలబడి

చింతించుచు నత్తరువుకు చేరువ యయ్యెన్
76.

హనుమంతుడు చెట్టు కొమ్మల చాటున దాగుని జరిగినదంతా వింటున్నాడు. చూస్తు న్నాడు.

ఇంతలో సీతామాత కూర్చున్న దగ్గ రనుంచి లేచి హనుమ ఉన్న చెట్టు దిశగా రాసాగింది.
30

నవంబరు 2021

77) అంతము చేసెద నంచును

పంతము పట్టె నసురుండు పాపిష్టు డుగా
ఎంతని వేచెద నింకను

అంతము నాయంత నేను అగుటయె మేలౌ!
77.

ఆమె చాలా దు:ఖంలో ఉంది. ఈ దుర్మార్గు డు తననెలాగూ వదిలిపెట్ట డు. వాడి చేతుల్లో చచ్చే-

కంటే తనే ఆత్మ హత్య చేసుకోవడం ఉత్తమం అని సాధనాల కోసం వెదుకుతోంది.
78) అల్ల న తలచుచు జానకి

మెల్ల గ నడచుచు తరువుల మీదికి జూచెన్
కల్ల యొ నిజమో కనుపడె

యెల్లెడ శుభ సూచకంబు లెన్నియొ వరుసన్
78.

చుట్టు ప్రక్కల ఏతాడై నా కనిపిస్తుందేమో నని ఇటు అటూ కలయ జూస్తూ ఆకాశం వై పు

చూసింది. విచిత్రంగా ఆమెకు అన్నీ శుభసూచకాలే కనిపించసాగాయి.

79) సన్నగ వినబడె గానము

అన్నియు తెలిసి వివరించు నారామ కథల్
సన్నగ తేనెలు కురిసెను

పున్నెము జేసితి ననుచును పూర్తిగ వినియెన్
79.

ఉన్నట్టుండి, సన్నని రాగం తియ్యగా వినవచ్చింది. ఆ గానం మరేదో కాదు. శ్రీరాముడి కథ.

ఇదేదో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. నేనేం పుణ్యం చేసుకున్నానో, అని ఆ పాట ఆసాంతం వింది.
80) అచ్చెరు వొందెను జానకి

ఎచ్చటినుండి దిగివచ్చె నేదేవతయో
ఇచ్చటి రక్కసి మూకలు

మెచ్చరుగా యిట్టి పాట మేదిని దలపన్
80.

ఈ పాట ఎవరో పుణ్యాత్ములు గాని ఇంత సొంపుగా, వివరంగా పాడలేరు. ఇక్కడి రాక్షసులకి

ఇవన్నీ తెలియవు. మరి ఇదెలా సాధ్యం? అని ఆలోచనలో పడింది.
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బతుకమ్మ పండుగ
శ్రీమతి మత్స్యరాజ విజయ లక్ష్మి
బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ
స ం స్కు తి , సాం ప్ర దా యా ల కు
ప్రతీక..వెయ్యేండ్ల చరిత్ర కల్గి నపండుగ.
పౌరాణిక గాధల ప్రకారం
పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మను
లక్ష్మీదేవి అవతారంగా మరియు
గౌరీదేవి అవతారంగా భావిస్తా రు.
జానపదగాధల ప్రకారం బతుకమ్మ ఒక సాధారణ మహిళా.
పూర్మమ్ ఒక దంపతులకు
వరుసగా ఆరుగురు సంతానం
పుట్టి పురిట్లోనే మరణించగా
,సప్తమ
సంతానంగా ఒక ఆడపిల్ల జన్మిస్తుంది .ఆమెకు బతుకమ్మ అని
పేరు పెట్టి అల్లా రుముద్దు గా
పెంచు కుంటారు .బతుకమ్మకు ఒక తమ్ముడుంటాడు.కాలక్రమాన బతుకమ్మకు వివాహం
జరిపి ,అత్తా వారింటికి పంపిస్తా రు .ఒకసారి పుట్టినింటికి వచ్చిన
బతుకమ్మ తన మరదలితో కలిసి
,చెరువు దగ్గ రకు స్నానానికాని
వెళ్తుంది పెద్ద గాలి వీయడంతో
గట్టు న వున్నా వీరి చీరలు కలిసి
పోతాయి.పొరపాటున బతుకమ్మ తన మరదలి చీర కట్టుకొంటుంది.కోపంతో ఊగిపోయిన
మరదలు ఆవేశంలో బతుకమ్మను గొంతు నులిమి, చంపి32

వేసి,గుంటత్రవ్వి పూడ్చిపెడుతుంది.ఆ రోజు రాత్రి ,బతుకమ్మ
తన భర ్తకు కలలో కనిపించి ,
తనను ఇంటికి తీసుకెళ్లామని కోరుతుంది.భర ్త మరునాడు
చెరువు గట్టు కు చేరుకోగానే ,ఒక
విరబూసిన తంగెడి చెట్టు కన్పిస్తుంది .ఆ పూలు కొస్తుంటే బతుకమ్మ మాటలు విన్పిస్తయి.తనను
మరదలు ,చంపిన సంగతి వివరిస్తుంది.తనను
తంగేడు
పూల రూపం లో కొలువలని
కోరుతుంది.అతడాసంగతి, ఊరి
లోని మహిళలకు చెబుతాడు.
నాటి నుండి తంగేడుపూలతో
మరియు వివిధరకాలై న పూలతో
,త్రికోణాకారంగా పూలను పేర్చి,
బతుకమ్మను దసరా ముందు
తొమ్మిది రోజులు కొలుస్తా రు
ఇది ప్రకృతికి సంబందించిన
పండుగ .వృక్షజాతులకు ,జలవనరులు అనుసంధానమే ఈ
పండుగ. వర్షాకాలంలో చెరువులు,కుంటలు క్రొత్తనీటితో బురదమయమయ్యి ఉంటాయి.
త్రాగేందుకు అనువుగా,ఈనీరు
ఉండదు.ఈ కాలంలో సహజ
సిద్ధంగా పూచే తంగెడు, గునుగు,కట్ల ,పట్టు కుచాలూ ,రామబాణాలు, బంతి మరియు
చేమంతి మొదలగు రకరకాలై న

ఔషధగుణాలున్న పూలు విపరీతంగా పూస్తా యి.వీటిని బతుకమ్మ రూపంలో పేర్చి , తొమ్మిది
రోజులు నీటిలో వదలటంవల్ల
,ఈ కొత్త నీరు శుభ్రమై ,సంవత్సర
కాలం పాటు త్రాగేందుకు వీలుగా
మారుతుంది.మన తెలంగాణ
రాష్ట్రపుష్ము తంగేడు పువ్వు..
బతుకమ్మ పండుగ మహాలయ
అమావాస్య అనగా భాద్రపద
అమావాస్యనాడు మొదలవుతుంది. ఈ రోజు బతుకమ్మ ను
ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అని
అంటారు. నువ్వులు,బియ్యంపిండి మరియు నూకలు బతుకమ్మకు నై వేద్యంగా పెడుతారు.
రెండవరోజు అంటే ఆశ్వయుజ
శుక్ల పాడ్యమి నాడు అతుకులబతుకమ్మ .ఈమెకు అటుకులు,బెల్ల ము నై వేద్యం. మూడవరోజు
బతుకమ్మ చేస్తా రు
ను ముద్ద పప్పు బతుకమ్మ ,నాల్గ వ
రోజు నానేసిన బియ్యపు బతుకమ్మ , అయిదవరోజు అట్ల బతుకమ్మ, ఆరవరోజు అలిగినాబతుకమ్మ,.ఆరవరోజు, ఆష్వయుజ
శుద్ధ పంచమి నాడు బతుకమ్మను చేస్తా రు, కానీ ఆటలాడారు,
నై వేద్యం పెట్ట రు ఎదవ రోజు వేనవంబరు 2021

పపండ్ల బతుకమ్మ. ఈరోజు నై వేద్యంగా బియ్యపు పిండితో వేపపళ్ళను చేస్తా రు
.ఎనిమిదవ రోజువెన్నముద్ద లబతుకమ్మ, తొమ్మిదవరోజు అనగా
దుర్గా ష్ట మి నాడు
సద్దు లబతుకమ్మ ఇది తెలంగాణ
ఆడబిడ్డ లందరికి అతి పెద్ద
పండుగ ఈరోజు
చింతపండుపులిహోర, నిమ్మకాయపులిహోర ,దధియోజనం
(పెరుగన్నం )మరియు చక్కర
లేదా బెల్లపొంగాలితో ఐదు రకాల
నై వేద్యం సమర్పిస్తా రు
సద్దు ల బతుకమ్మ పండుగనాడు మొదట చిన్న బతుకమ్మను పేర్చి ,తమలపాకులపై నా
పసుపుతో చేసిన గౌరమ్మను ఉంచి
నవంబరు 2021

దీప ధూపాదులతో పూజలు
చేసి ,నై వేద్యం సమర్పిస్తా రు
.తరువాత నింపాదిగా ఒకపెద్ద
పళ్ల మును తీసుకొని గుమ్మడిఆకులు పరచి ,మొదటి వరుసలో
తంగెడుపూలు ,రెండవవరుసలో గునుగుపూలు ,మూడవ
వరుసలో బంతిపూలు ,నాల్గ వవారుసలో పట్టు కుచ్చులపూలు
,ఐదవవరుసలో రామబాణాలు
,ఆరవవరుసలో చామంతిపూలు ,ఎదవ వరుసలోకట్ల పూలు
,అన్నింటిపై నా శిఖరంగా తమలపాకులలోఉంచిన గౌరమ్మను
ఉంచుతారు .వీటితో పెద్ద బాతుకమ్మను తయారుచేస్తా రు. ఆ
సాయంకాలము మహులందరు
ఈ బతుకమ్మలను ఒకచోటచే-

ర్చి ,వలయాళాకారంలో ,లయబద్దంగా చప్పట్ల తో బతుకమ్మ
పాటలు పాడుతూ తిరుగుతారు .
ఈ బతుకమ్మ పాటలు చాలావినసొంపుగా ఉంటాయి .తనివితీరా ఆడినతర్వాత అందరు
పసుగౌరమ్మ నీటిలో ఓలలాడించి ,తడిపసుపును తమ మంగళ
సూత్రాలకు
రాసుకుంటారు.
బతుకమ్మలను తలపై ఎత్తు కొని
చెరువులలో, పెద్ద నీతి గుంటలలో
వదులుతారు పండుగకు పుట్టి నింటికి వచ్చిన ఆడపడుచులు
ఈ మధుర జ్ఞాపకాలను భద్రంగా
దాచుకొని పోయిరా బతుకమ్మ
పోయిరావమ్మ
మళ్ళిఏడాదికి
మారాలి రావమ్మా అంటూ సాగనంపుతారు .
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ఏక్ భారత్ ` శ్రేష్ట భారత్ సాధనలో విద్యా
విధానం యొక్క పాత్ర
ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాల్

ప్రస్తా వన
29 జులై 2020న భారత ప్రభుత్వం
దేశ వ్యాప్తంగా ఏకైక జాతీయ విద్యావిధానాన్ని ప్రతిపాదించింది.
అంతకుపూర్వం 1986లోని విద్యావిధానాన్ని కొన్ని మార్పులు
చేర్పులతో
కొనసాగుతున్న
జాతీయ విద్యావిధానం 2020లో
సరిక్రొత్త రూపుకల్పించిందనుటలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.
మన దేశంలో ‘విద్య’ ఏక కాలీన
జాబితా విషయం. జాతీయ విద్యావిధానాన్ని 2026 నాటికి దేశమంతటా అమల్లోకి తీసుకురావాలని మార్గ దర్శకాలు జారీ
చేయబడ్డా యి. మానవ వనరుల
అభివృద్ధి శాఖను ‘విద్యామంత్రిత్వశాఖ’గా మార్చడం జరిగింది.
ఉన్నత విద్యలో ప్రధాన సంస్కరణలు తీసుకొని రావడం జరిగింది.
2030 నాటికి ‘అందరికీ ‘విద్య’
అందించడం లక్ష్యంగా మార్పులకు శ్రీకారం చుడ్తూ బహుభాషా
బోధనదిశగా నూతన విద్యావిధానం ఉంటుందని భావిస్తు న్నారు.
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విద్యనిగూఢ గుప్తమగు విత్తము
రూపము పూరుషాళికిన్
విద్య యశస్సు, భోగకరి, విద్య విదేశబంధుడున్
విద్య విశిష్ట దైవతము, విద్యకు
సాటి ధనంబు లేదిలన్,
విద్య నృపాల పూజితము విద్య
నెరుంగనివాడు మర్త్యుడే!
(భర్తృహరి) ఏనుగు లక్ష్మణకవి సుభాషితం
విద్యావిహీనః పశుః అందుకే
విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే... అన్న
రీతిగా ‘విద్య’ అనేది ప్రతివారికి ముఖ్యమైనట్టి విషయం.
అయితే
‘విద్యారంగం’లో
మార్పులు, ఆనాటి కాలపరిస్థితులకు, జాతీయ జీవన విధానాలకు అనుగుణంగా మానవుని
సర్వముఖాభివృద్ధికి, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదకారిగా ఉండాలి.
అందుకే
విద్యావిధానంలో
మార్పులు తీసుకురావడమనేది
సులభమైన అంశం కాదు. ఇందుకుగాను జాతీయ విద్యావిధానం` 2020 ప్రతిపా దిస్తుంది.

అధ్వాన్నంగానూ, రూపభూయిష్ఠంగా ఉన్న పాత వ్యవస్థ కు పాతర
వేస్తూ , విద్యా ప్రమాణాలను పెంచే
దిశగా, విద్యార్థి అభ్యసన ఫలితాలను కేంద్ర బిందువుగా ప్రతిపాదిస్తు న్న విధానమిది.
జాతీయ విద్యావిధానానికి పూర్వ
రంగం
మన దేశంలో ప్రాథమిక స్థాయి
నుండి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయివరకు విద్యాభివృద్ధికి మార్గ దర్శనం
చేసేందుకు జాతీయ విద్యావిధానం ఒక సమగ్ర చట్టం ` డి.ఎస్.
కొఠారి నేతృత్వంలో 17మంది
సభ్యులతో ఏర్పాటై న కమీషన్
‘విద్య’ విషయంలో జాతీయ
స్థాయిలో సమన్వయ విధానాన్ని
రూపొందించడానికి ఏర్పాటైంది.
వారి సూచనల మేరకు 1968లో
మన ప్రభుత్వం మొదటి విద్యావిధానాన్ని ఆమోదించి అమలులోకి తీసుకొని వచ్చింది. ఆ
తర్వాత 1986లో జాతీయ విద్యావిధానంలో కొన్ని మార్పులు`
నవంబరు 2021

చేర్పులు చేయడం జరిగింది.
నేటి జాతీయ విద్యావిధానం
2020 ఈ క్రమంలో మూడవది
` ఇందులోని ముఖ్య ప్రతిపాదనలు: పాఠశాల విద్యారంగంలో
సమగ్రమైన మార్పులను తీసుకురావడం, పాఠ్యప్రణాళిక (కరిక్యులమ్)లో మార్పులు చేస్తు
సులభమైన రీతిలో పరీక్షలు నిర్వహణ, ప్రాథమిక ముఖ్యంశాలను పాఠ్య ప్రణాళికలో చేర్చి, బట్టీ
విధానం (Rote learning) కు
స్వస్తి పలకడం, ప్రాక్టికల్స్ ` థియరీలను జోడిరచి సమగ్ర విద్యాభ్యాసం జరగడం ఈ నూతన
విద్యావిధానంలో ముఖ్యాంశం.
‘ఏక భారత్ ` శ్రేష్ఠ భారత్’ అనే
మహోన్నతమైన భావన సాకారం
కావాలంటే పటిష్ట మైన విద్యావిధానమే శరణ్యం. 135 కోట్ల జనాభా,
పలు భాషలు, పలు జాతులు,
మతాలు కల్గి న విశాల భారతావనిలో నేడు ‘ఐకమత్యం’ ఎంతో
అవసరం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం
Unity in Diversityఅనేది మన సంస్కృతి.
‘గాయంతి దేవా కిల గీతికాని
ధన్యాస్తు తే భారత భూమి భాగ’
(విష్ణు పురాణం)లో
చెప్పినట్లు గా దేవతలంతా భారతీయ
సంస్కృతీ, వై భవాలను కీర్తిస్తారని,
భారత భూమిలో జన్మించినవానవంబరు 2021

రు ధన్యులని విష్ణు పురాణంలో
చెప్పబడిరది. హిమాలయాల
మొదలు హిందూ మహా సముద్రంవరకు గల భారతావనిలో
విదేశీయుల దండయాత్రలు,
శతాబ్ధా ల పర్యంతం సాగిన వారి
పాలనలో మన చరిత్ర సంస్కృతీ
వై భవాలన్నీ కనుమరుగయినాయి. వాటిని పునరుద్ధ రించి, ప్రపంచంలో మన పూర్వవై భవాన్ని
చాటడానికి ‘విద్య’ సోపానంగా
ఉపయోగపడాలి. క్రొత్తగా ప్రతిపాదించిన
విద్యావిధానం
NEP2020అందుకు కొన్ని
ముఖ్య ప్రతిపాదనలు మనముందుకు తీసుకొని వచ్చింది. వాటిని
మనం ‘ఆచరణ’ రూపంలోకి
తెచ్చి, నిజమైన, పటిష్ఠ మైన,
జాతి శ్రేయస్సు కొరకై ‘విద్యారంగాన్ని’ సమూలంగా ప్రక్షా ళన
గావించడం ఎంతో అవసరం.
అందుకుగాను మనమంతా కృషి
సల్పుదాం NEP2020 ని ఎంతవరకు మనం ‘సర్వమానవాళి’ శ్రేయస్సుకై, ముఖ్యంగా మన ‘భారతజాతి’ శ్రేయస్సుకై మరియు
మన ‘భారతజాతి’ సర్వతోముఖాభివృద్ధికై, భావిభారత పౌరులై న
నేటి యువతరాన్ని తయారుచేసే ప్రయోగంలో సఫలీకృతం
కాగలమో అనేది మన చేతుల్లో
ఉంది. ‘ఏక భారత్ ` శ్రేష్ఠ భార-

త్’ సాధనకు చేయి చేయి కలిపి
ముందుకు సాగుదాం.
‘మెకాలే’ విద్యావిధానం ద్వారా,
ఆంగ్లేయులు భారతీయ శాస్త్ర
విజ్ఞానాన్ని కనుమరుగు చేయడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు.
దాని విష ప్రభావం నేటికి కూడా
మన విద్యారంగంలో కన్పిస్తుంది.
అందుకు విరుగుడుగా, ఇటీవల
సనాతన భారతీయ విజ్ఞానంతో
పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడానికి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా http://
vedicheritage.gov.in అంతర్జా ల పోర్టల్ ఏర్పాటుచేసింది. ఇందులో పురాతన భారతదేశంలో శాస్త్ర విజ్ఞానము ఎలా
అభివృద్ధి చెందినదో వివరణ
ఇచ్చారు. గణితము, వ్యవసాయము, న్యాయము, వై ద్యము,
ఖగోళము తదితర శాస్త్ర విజ్ఞానము వివరంగా చెప్పబడిరది.
‘విద్య’ ద్వారా ఏకభారత్` శ్రేష్ఠ
భారత్’
ఎలా
సాధించగలం? దీనికి ఇది ప్రమాణం.
ప్రాచీన భారతంలో ఆర్యభట్ట
(ఖగోళ, గణిత శాస్త్రవేత్త) ‘శూన్యము’(సున్నా)పై
పరిశోధన,
ఆర్యభట్టీ యమనే
గ్రంథంలో
భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని
(ఖగోళము), Π పై (pie) అంటే
3.146 అని క్రీ.శ. 5వ శతాబ్ధం35

లోనే కనుగొన్నాడు. భాస్కరాచార్య II ` క్రీ.శ. 12 శతాబ్ధంలో
బీజగణితము, అంకగణితము,
రేఖాగణితములో పరిశోధనలు
సలిపి ‘లీలావతి’ అనే గ్రంథంలో
పొందుపరిచాడు. ‘వై శేషికదర్శనం’లో క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్ధి లో
‘వై శేశిక దర్శనం’ అణు విజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనా వివరాలు ఉల్లేఖించబడినాయి. క్రీ.శ. రెండవ
శతాబ్ధంలో రసాయన శాస్త్రంలో
ఆచార్య నాగార్జు నుడు తన పరిశోధనలను రసరత్నాకరము, రుశ్రుదయి, రసేంద్ర మంగళ గ్రంథాలలో నిక్షిప్తం చేశాడు. ఆచార్య
చరకుడు (600 బి.సి) వై ద్యశాస్త్ర
పితామహుడు ` ఆయన ‘చరక
సంహిత’లో ఒక లక్ష మొక్కలు
Herbal Plantsవివిధ రోగ
నివారణతో పనిచేసే విధానాన్ని
శాస్త్రీయంగా పరి శోధించాడు.
అలాగే ‘600 బి.సి.’ ప్లాస్టిక్ సర్జ రీ పితా మహుడుగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన శుశ్రుతుడు తన
‘శుశృత సంహిత’ లో శస్త్ర చికిత్స
విధానాలు, 125 రకాలై న శస్త్ర
చికిత్స పరికరాల వివరాలను క్షుణ్ణంగా తెలిపారు. అలాగే వరాహమిహీర (600 బి.సి), బృహత్
సంహితలో, బృహత్ జాటక,
గ్రంథాలలో ఖగోళశాస్త్ర పరిశోధ36

నా వివరాలున్నాయి. యోగ శాస్త్రంతో పతంజలి (200 బి.సి),
వ్యోమశాస్త్రవేత్త
(Aviation
Technology) ఆచార్య భరద్వాజ (800 బి.సి), కపిల మహర్షి
(3000 బి.సి) సాంఖ్య, వేదాంతం,
కాస్మస్ (Cosmology) లో పితామహుడిగా ప్రఖ్యాతిగాంచారు. ఈ
విషయాలు ఈ వ్యాసంలో పొందుపరచడానికి ముఖ్య కారణం
మన పురాతన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధనలను నేటి మన
విద్యావిధానంలో
ముఖ్యంగా
విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో చేర్చి
వాటిని వివరంగా నేటి యువతకు
తెలియచేయడం ద్వారా, నేడు
పాశ్చాత్య దేశాల్లో మన వై జ్ఞానిక
ప్రతిభపై చిన్న చూపు చూపే దుష్ట శక్తు లకు, ‘వికీపీడియా’ లాంటి
అంతర్జా తీయ
మీడియాలో
వీటిని సరై న విధానంలో చేర్చడం,
తద్వారా మన ‘విద్యావిధానం’లో
పూర్వవై భవం తీసుకురావడం
మరియు ‘ఏక భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్’ను పునః సాక్షా త్కరించుకోవడమే నా ఉద్దేశ్యం. ఆశయం.
సంక్షిప్తంగా జాతీయ విద్యావిధానంలో ముఖ్య విషయాలు
1. ఒత్తిడి (Stress) లేని చదువు
ద్వారా, విద్యార్థి ప్రతిభను కొలిచే
పరీక్షా విధానం.

2. వృత్తివిద్య, నచ్చిన విషయాల
(Subjects) ఎంపిక సాంకేతికను
సద్వినియోగం జేసుకోవడం.
3. విద్యావిధానంలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడం, తల్లి దండ్రులు, విద్యార్థు లు, అధ్యాపకులు,
సమాజం యొక్క పాత్ర, బాధ్యత.
4. ప్రాథమికస్థాయిలో తప్పకుండా
మాతృభాషలో బోధన జరగాలి.
2018లో అంతర్జా తీయ విద్యార్థు ల మదింపు కార్యక్రమం
(పీసా)లో అత్యుత్తమ (Top)
ర్యాంకుల్లో ఉన్న ఎస్టో నియా,
ఐర్లాండ్, ఫిన్ల్యాండ్, జపాన్,
దక్షిణ కొరియా, పోలండ్ దేశాలు
తమ పిల్ల లకు మాతృభాషలోనే
విద్యాబోధన చేస్తు న్నాయి.
నూతన విద్యావిధానంలో మాతృభాషతోపాటు, ఇతర భాషలు
నేర్చుకోవడం, నేర్పడంపై అడ్డంకులు లేవు.
భారతీయ భాషలన్నింటితోపాటు సంస్కృతభాషకు కూడా
ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడిరది కాబట్టి
ప్రాచీనభారతచరిత్ర, సంస్కృతీ,
సంప్రదాయాలతోపాటు అలనాటి
వాఙ్మయ పఠనం ద్వారా మన
భారతీయ ధర్మ ప్రాశస్త్ యాన్ని తెలుసుకోగలం.
( మిగిలినది వచ్చే సంచికలో )
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వివేకానంద సూక్తు లు
రసరాజు

సత్యమును కోరి త్యాగంబు సలుపవచ్చు
దేనినై నసరే: కానీ దేనికొరకొ

త్యాగమొనరింపరాదు సత్యంబునెపుడు
విలువలివి మానవుండు జీవించువేళ
పరులపై నెన్న డాధారపడుట తప్పు

ఇతరుల సహాయము నిరాకరించు దశకు
చేరినప్పుడే వ్యక్తికి స్వేఛ్ఛ కలుగు

స్వీ య కృషిలోన స్వర్గా లవెలుగు కలదు
నీ పరిధిలో ప్రయత్నము నీవు చేసి
ఓడిపోయిన తప్పులేదోయి! కాని

ఆ ప్రయత్నమునే చేయుటందు మాత్ర
మోడిపోరాదు; లెమ్ము! ధీయుతడవీవు

కెరట మాదర్శమేకాదు - గురువుకూడ;

లేచి పడినందులకు కాదు - క్రిందబడిన
తిరిగి లేచినందుకు; ప్రయత్నించు దృష్టి

జారిపోరాదు పీల్చెడి శ్వాసనుండి

ఆకసమున నిత్యము వెల్గు లారబోయు
భానునింగని చీకటి భయముజెందు;

అటులె సతతంబు శ్రమియించునట్టి వాని

నరసి "ఓటమి" భయముతో పరుగులిడును
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సాయానికి ప్రతిసాయం
ఆదూరి హైమవతి

రై తు తినను తిండిలేక, చేయను కూలి"తాతగారూ ! మీరు అందరికీ సా- లో సోమేశం అనే ఒక
యంచేయాలి.మనకు అపకారం ఉండేవాడు. ఆయన తన మాగాణి పనులు దొరక్క ఆకలి కడుపులతో

చేసిన వారికి కూడా సాయంచేయా- పొలంలో వడ్లు , మెట్ట పొలం లో, అలమటించి పోసాగారు. ఇరుగు
లి అంటారే. అపకారం చేసిన వారికి కందులు, మినుములు, పెసలు, పొరుగు గ్రామాలకూ, కాస్త దూరంగా

ఎలా సాయం చేస్తా మండీ!. మన రాగి, సజ్జ , జొన్న వంటి పంటలు ఉన్న నగరానికీ కూలి పనులకోసం
స్నేహితులకైతే చేయవచ్చు. మీరు కూడా పండించుకుంటూ హాయిగా రై తులంతా వెళ్ళి రాసాగారు.
అదంతా చూస్తు న్న
సోమేశం,
చెప్పేది ఏదీ నాకు అర్థంకాదండీ!" జీవించేవాడు. .
అంటూ బుంగ మూతితో కూర్చున్న ఇల్లంతా ధాన్యపు బుట్ట లతో, పాత- తనకు గాదెలనిండా ఏదో ఒక

మనవడు వాసును చూసి నవ్వుకు ర్ల తో నిండి ఉందేది. ఆయన ఇంట ధాన్యం ఉండటాన తనకు తిండికి
కరువు లేకపోయినా, అంతా బాధ
ధాన్య లక్ష్మి తాండవిస్తూ ఉండేది.
న్నారు తాతగారు.
"నవ్వకండి తాతాగారూ! నాకు కోపం

దానికి తోడు చాలా ఉదార స్వభావు- పడుతుంటే తనొక్కడే కడుపు నిండా

వస్తుంది" అంటూ అటు తిరిగి కూ- డు కూడా సోమేశం. అడిగినవారికి తినడం సరి కాదని పించింది.
వెంటనే కొందరు వంటవాళ్ళను
లేదనక సాయం చేసేవాడు.
ర్చున్నాడు .

"సరే నేను ఈ చెట్టు కు ఒక కథ ఒకమారు వరుసగా మూడేళ్ళు వా- పిలిచి ఆకలికి ఉండ లేక పనీపాటా
చెప్పుకుంటాను. కోపం ఉన్న వారు నలులేక చెఱువులో నీరు ఎండి- చేసుకోలేని వారందరికీ అన్నం,
వినక్కరలేదు" అని తాత అనగానే పోయింది. ఊరివారంతా నీటికి పప్పు పులుసు వండించి పెట్టసాగా"చెప్పండి చెప్పండి చెట్టు ఎలా కట కట లాడిపోసాగారు. సాగునీటి డు. కొద్ది రోజులకు ఆకలికి ఆగలేక

వింటుందీ నేనే వింటాను" అని మాట అలా ఉంచి త్రాగునీరే కరువై వచ్చేవారి సంఖ్య పెరిగిపోయింది.
బియ్యం గాదె నిండుకుంది.
తాత దగ్గ రగా జరిగి కూర్చున్నాడు పోయింది ఆ ఊరి వారికి. చెఱువుగట్టు పక్కనే ఉన్న సోమేశం పొలంలో అప్పుడు రాగన్నం వండించి పెట్టసా

వాసు .

"మనకు కీడు చేసే వారికి కూడా కూడా ఒక్క గింజ పండలేదు. గాడు. ఊర్లో కొందరు స్నేహితులు
మనం మేలు చేస్తే వారు తమ చెఱువులో నీరు లేనపుడు గట్టు - సోమేశం చేసే అన్నదానం చూసి,

పొరపాటు సర్దు కుని మంచిగా మారి పక్కనున్నా ఒకటే, దూరంగా వున్నా "ఓ సోమేశం! నీకేమన్న పిచ్చా! ఇలా
ఊరూరు మందికీ అన్న దానం చేస్తే
ఎలా సాయంచేస్తా రో ఈ కథ వలన ఒకటేకదా!
తెలుసుంది" అంటూ మొదలు ఊరిలో రై తు లంతా తిండి గింజలకు నీకేం మిగులుతుంది? ఒక రోజుకు
కటకటలాడి పోసాగారు. అంతా నీవూ అన్నం కోసం అలమటించాపెట్టా రు తాతగారు.
శాంతి
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పురం

అనే

గ్రామం కరువు వ్యాపించింది. బీదా బిక్కీ ల్సి ఉంటుంది. చాలు ఇహ ఆపు"
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దానం మానని ఈ మహనీయు- డిపోయింది.

అన్నారు .

"మిత్రులారా! మీరు నా బాగుకోసం నికి ఏదైనా సాయం చేద్దాం' అని
చెప్తున్నారు. సంతోషం. ఐతే ఊరు నిర్ణయం తీసుకుని బయల్దేరాయి.
ఆకలి చావులతో పీనుగుల పెంటగా

ఆరోజుతో నీటి బాధ తీరి జనం

పొలం పనులు చేసుకుని పంటలు

చెఱువు సమీపాన ఉన్న కొండల్లో పండించుకుని తమ ఊరికి పట్టి న

మారిపోతే నేను మాత్రం ఎలా బ్రతక ఉన్న జల మార్గాన్ని కని పెట్టి ఆ కరువు రాకాశిని తరిమి కొట్టా రు.
గలను. అందరితోపాటే నేనూనూ. వృషలోచనాలన్నీ తమ పదునై న మూషికాలు

చేసిన

సాయానికి

దేవుడి చ్చిన దాన్ని దాచుకుని ఏం నోళ్ల తో నేలను తొలిచి చెఱువుకు ప్రతిగా తమ ఊరికి మూషికాపురం
చేసుకుంటాను. మన్నించండి" అని నీరు పారేలా చేశాయి.
చెప్పి తన అన్నదాన వ్రతం కొనసాగించాడు సోమేశం.

గాదెల్లో దాచిన రాగి, సజ్జ కూడా

అని పేరు మార్చుకున్నారు.

తెల్ల వారగానే ఊరిబయటకు బహి- ‘అదయ్యా

వాసూ!

తనధాన్యం

ర్భుముల కెళ్ళిన పల్లె జనం చెఱు- తింటూ తనకు అపకారం చేస్తు

న్నా యని తెలిసీ
సోమేశం ఆఎలుకల-

నిండుకుని, చివరకు జొన్న గాదె
నుంచీ ధాన్యం తీసి వండసాగా-

ను చూసీ చూడనట్లు

దానం సాగించలేనని సోమేశానికి

నందుకు ప్రతిగా అవి

వదిలేసి బతక నిచ్చి-

రు. ఇహ ఎన్నోరోజులు ఇలా అన్న
అర్ధమైంది. 'భగవాన్!

నాకోసం

ఊరికి చేసిన సాయం

కాకపోయినా ఊరి వారికోసం వాన

చూడూ!

కురి పించి పంటలు పండనీ. నీవు

అందుకే

అపకారి అనితెలిసి

పుట్టించిన ఈ జన మంతా ఆకలి వులోకి ఎక్కడి నుంచో నీరు ప్రవ- నా ఉపకారం చేయాలని చెప్పేది.
చావుల బారిన పడకుండా కాపాడు ' హించి నిండు తుండటం గమనించి అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నకఅని ప్రార్ధించసాగాడు.

ఆరాత్రి ఆయన ధాన్యపు గాదెల

ఆనందంతో వెర్రి కేక లేశారు.

చేయు వాడు నేర్పరి అంటారు.

ఊరు ఊరంతా చెఱువు గట్టు కు భగవంతుడు పుట్టించిన ప్రతి ప్రాణీ

మాటున ఎంతో కాలంగా ఆ ధాన్యం చేరింది. ఉత్సాహం గానూ ,ఉబ- తాను పొందిన సాయానికి తిరిగి

రాత్రులు తింటూ ఉన్న మూషిక లాటంగానూ నీరు వస్తు న్న తావును సాయం చేయను తప్పక ప్రయత్నిమూక సమావేశమ య్యింది.

వెతుక్కుంటూ కొండ మీదకెళ్ళారు స్తుంది. ప్రతి ప్రాణి లోనూ ఉండేది

' మిత్రులారా! ఇంతకాలంగా మనమీ అంతా. అక్కడ ఇంకా నేల తవ్వు- భగవంతుడేకదా!వెనుకాడక తప్పక

మహనీయుని ధాన్యం తింటున్నా తున్న విఘ్నేశ్వ ర వాహన మూకను ఇతరులకు

సాయం

చేయాలి.

మనలను చంపను మందుపె- చూసి అంతా అచ్చెరువందారు. తెలిసిందా!" అని తాతగారు అం-

ట్ట క పోనీలెమ్మని వదిలేసి,మనల్ని అవన్నీ జనాలను చూసి తలలు టుండగానే వాసు పరుగు లంకిం-

బతకనిచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆకలితో ఎత్తి ఊపాయి తప్ప భయంతో పారి చుకున్నాడు ఆకథను తన స్నేహి
ఉన్నవారి కడుపులు నింపుతూ, తన పోలేదు.

ధాన్యాగారాలు వట్టి పోయినా అన్న ఆలా సాయంకాలానికి చెఱువు నింనవంబరు 2021

తులకు చెప్పను.

***
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ప్రేమంటే ఇంతే
(గతసంచిక తరువాయి)
కాఫీ త్రాగుతూ “నా గతాన్ని నిర్మొహమాటంగా నీతో పంచుకున్నాను. నా గురించి నువ్వు
ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటావో నీ
ఇష్టం” అన్నాను.
“ఒక వేళ మీరు చెప్పినదంతా నా
గతం అయివుంటే మీ నిర్ణయం
ఏమిటి?” అని ఎదురు ప్రశ్న
వేసింది రుక్మిణి.
“నీకు మా కుటుంబం గురించి
మన మాటలలో చెప్పానుకదా
అందువల్ల అటువంటి పరిస్థితిలో నువ్వు వుంటే నిన్ను నేను
వివాహం చేసుకోవడానికి నాకు
గాని, మా కుటుంబ సభ్యులకి
గాని ఎటువంటి అభ్యంతరము
వుండదు” అన్నాను
“మా నాన్నగారు స్వాతంత్ర సమర
సమయంలో విద్యార్థి నాయకుడిగా జై లుకి వెళ్ళారు, ఆయన
ఉద్యోగములో చేరిన రోజు నుండి
తన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని
పేద విద్యార్ధు ల చదువుకోసం
వినియోగిస్తు న్నారు. మా అన్నయ్యలకు కట్నకానుకలు తీసు40

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

కోకుండా వివాహాలు చేశారు. మా
కుటుంబంలో కూడా మేము కొద్దో
గొప్పో ఆదర్శమైన భావాలు కలిగి
వున్నాము...ఇక నా అభిప్రాయానికి వస్తే “గతం గతః” అన్నారు,
అందువలన మీ గతంతో నాకు
ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు”
బయలుదేరే ముందు
"నువ్వు నాకు నచ్చావు, నేను నీకు
నచ్చానా?" అని అడిగాను. ఆలా
అడిగేసరికి సిగ్గు పడి సమాధానం
చెప్పలేదు. "సిగ్గు ఎందుకు? ఇది
మన జీవితాలకి సంబంధించిన
విషయం, నువ్వు సరేనంటేనే
ముందుకు వెళదాము" అన్నాను.
"నేను మీతో రెస్టారంట్కి
వచ్చానంటే అర్ధం ఏమిటి?" అని
ఎదురు ప్రశ్న వేసి తన అభిప్రాయాన్ని లౌక్యంగా చెప్పింది.
"మీ కోనసీమ వాళ్ళు
తెలివై న వాళ్ళు, లౌక్యం తెలిసినవాళ్ళు" అన్నాను.
"మీ విశాఖపట్నం వాళ్ళు
వివేకవంతులు,
గడుసువారు” తడుముకోకుండా వెంటనే

చెప్పింది.
“అయితే నచ్చానంటావు”
“మీ గతం గురించి తెలుసుకున్న
తరువాత ఎవరికైనా మీరు అనూరాధని ఎంత గాఢంగా ప్రేమించారు అనే విషయము అర్ధమవుతుంది. కానీ నేను గుర ్తించిన
విషయం మీలో వున్న అపరిమితమైన
‘ప్రేమగుణం’...ఆ
ఒక్కటి చాలు మిమ్మల్ని వివాహం
చేసుకుంటే మీరు నా పట్ల
చూపబోయే ‘ప్రేమాభిమానాలు’
గురించి అంచనా వేసుకుందికి. మిమ్మల్ని వివాహమాడడానికి
నాకు ఏ రకమైన అభ్యంతరము
లేదు, ఈ విషయములో మీరు
ఎటువంటి శంకలు పెట్టు కోకండి” అని నిర్మొహమాటంగా సందేహానికి తావు లేకుండా చెప్పింది
రుక్మిణి.
“థాంక్యూ రుక్మిణి...మొత్తా నికి నా గతాన్ని తెలివిగా రాబట్టి
సై కాలజీ స్టూ డెంట్ అనిపించుకున్నావు”
“మీ పొగడ్తకి, ఈ ట్రీట్కి,
నవంబరు 2021

మీ మధురమైన నిర్ణయానికి మీకు కూడా థాంక్స్" అని
నవ్వుతూ అంది.
"సరే మహేంద్ర, శశిరేఖ
మీ వాళ్ళతో మాట్లా డతారు, మీ
తల్లి తండ్రులను విశాఖ వచ్చి మా
పెద్ద లను కలవమని చెబుతారు,
నీ అబిప్రాయం మీ పేరెంట్స్కి
చెప్పు. ఓకే, గుడ్ లక్ బయలుదేరుదామా" అన్నాను.
*********
హోటల్ నుండి వచ్చాక పరీక్ష
ఫలితాలు వచ్చినరోజు న్యూస్
పేపర్ చుట్టూ
జనం ఎలా
మూగుతారో అలా స్నేహితులందరూ నన్ను, రుక్మిణిని చుట్టు ముట్టి "కాయా? పండా?" అని
ఆతృతగా అడిగారు. రుక్మిణి సిగ్గు పడుతూ ముసి ముసి నవ్వులు
నవ్వుతూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె నవ్వు చూసి ఇంక నేను
సమాధానం చెప్పకుండానే వాళ్ళకి
విషయం అర్ధమయింది, అంతా
అభినందనలు చెప్పారు.
అవినాశ్ ఆనందానికి హద్దు లు
లేవు, అతని కళ్ళు చెమర్చాయి "బావా చాలా సంతోషం,
విశాఖలో కధ నేను నడిపిస్తా ను,
మామయ్యగారికి, అత్తయ్యగారికి విషయం చెప్పి వ్యవహారం
నేను విజయవంతం చేస్తా ను"
నవంబరు 2021

అన్నాడు.
మహేంద్ర వర్మ వచ్చి కౌగిలించుకొని "ఒరేయ్ మోహన్, చాలా
ఆనందంగా వుంది, నా ప్రపోజల్ని మన్నించి నువ్వు రుక్మిణిని కలిసినందుకు థ్యాంక్స్.
సంవత్సరం నుండి నీ గురించే
మేమందరమూ కలవర పడుతున్నాము, ఆ వ్యధ ఈ రోజుతో
తీరింది. మీ అమ్మగారికి, నాన్నగారికి ఈ విషయం అంతా
తెలుసు, రుక్మిణి ఫొటో కూడా
వాళ్ళు చూడటం జరిగింది,
వివరాలు అన్ని అవినాశ్ వాళ్ళకి
చెప్పాడు…సుమారు
నెల్లా ళ్ళ
క్రితం నేను విశాఖ వచ్చాను,
అప్పుడు నువ్వు బెంగుళూరు
ట్రైనింగ్కి వెళ్ళావు. నేను అవినాశ్తో విషయం చెప్పాను, నా పెళ్ళి
శుభలేఖ ఇవ్వడానికి మీ ఇంటికి
మేమిద్ద రూ వెళ్ళినపుడు అవినాశ్
మీ వాళ్ళకి రుక్మిణి వివరాలు
అన్నీ చెప్పి ఫోటో చూపెట్టా డు.
మీ వాళ్ళు అమ్మాయి బాగుంది,
వాడికి నచ్చితే మాకు ఏ అభ్యంతరము లేదన్నారు....
...అప్పుడు అవినాశ్ మీ నాన్నగారితో "ఈ విషయం కాకినాడ
పెళ్ళికి వెళ్ళినపుడు ఆ అమ్మాయి
కూడా వస్తుంది గనుక బావకి
అప్పుడు చెబుదాము, అంత-

వరకు మనకేమీ తెలియనట్లుందాము" అన్నాడు. అందుకే
మేము కావలనే నీకు, రుక్మిణికి
ఇక్కడికి వచ్చే వరకు చెప్పలేదు.
ఎందుకంటే మీరిద్ద రూ ఒకరినొకరు చూసుకొని, మీ అభిప్రాయాలూ పంచుకుంటే బాగుంటుందని అనుకున్నాము. దీనంతటికి
సంధానకర ్త మీ బావ అవినాశే"
అన్నాడు.
నేను అవినాశ్ వై పు తిరిగి "ఓహో
ఇదంతా నీ దర్శకత్వంలో జరిగిందన్నమాట" అన్నాను.
దానికి అతను నవ్వుతూ "నీవు
నేర్పిన విద్యయే నీరజాక్షా "…
అని "బావా నీ తల్లి తండ్రుల
తరువాత బహుశా నీ జీవితాన్ని
అతి దగ్గ ర నుండి చూసినవాడిని నేనే అనుకుంటాను, అందుకే
గత కొంత కాలం నుండి నిన్ను
చూస్తూవుంటే నాకు ఆందోళనతో నిద్ర పట్ట డం లేదు, అందుకే
నీ జీవితంలో మంచి రోజులు
చూడాలని ఆశించి చేసిన ప్రయత్నమే ఇది. ఈ విషయంలో
మామయ్యగారు, అత్తయ్యగారు
నాకు ప్రొత్సాహాన్ని, సహకారాన్ని
ఇచ్చారు. నా ఆశ సఫలం కావడానికి మహేంద్రే కారణం” అని
మహేంద్ర వై పు తిరిగి “థాంక్యూ
మహేంద్రా” అన్నాడు.
(ఇంకా వుంది)
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మా ఊరి నందుల ఆత్మీయ కధ

నందుల ప్రభాకర శాస్త్రి

ఢిల్లీ , హైదరాబాదు పనుల మీద
తిరిగేవాడు. ఆయన పిల్ల ల్ని
మన స్కూల్లో చదివించేవాడు.
బయటికెళ్లి పనులు చక్కబెట్టు కోవాలని ప్రయాణమైన ప్రతిసారీ
మా ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఒకరోజు
ఎంతసేపటికీ
కదలకుండా
కూర్చుని... "అమ్మగారెక్కడా?"
అని అడిగాడు. "తమ్ముడి ఇంట్లో
వుంది" అంటే "అయితే వస్తా "
అని బయలుదేరాడు. ఏమిటి
విషయం అంటే "ఆ మహాయోగిని దర్శనం చేసుకుని వెళితే...
నా పనులన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయి" అని వెళ్ళిపోయాడు
తమ్మునింటికి.
మరో మిత్రుడు మా కుటుంబంతో

42

సన్నిహిత సంబంధం కలిగిన
వ్యక్తి. అమ్మను చాలా దినాలు
నిశితంగా
పరిశీలించిన
తరువాత "ఈమె మీ కుటుంబానికి పరిమితం కాకుంటే
మదర్ థెరిస్సా అంతటి వ్యక్తి
అయ్యుండేది. ఎన్నో వేలమంది
ఆక్రందనలను తీర్చివుండేది.
భారతదేశంలో ఇలాంటి అమ్మలకు కొదువ లేదు. ఏంచేద్దాం.
కుటుంబంలో సంసారంలో చిక్కుకుపోయి ఉంటే... మదర్
థెరిస్సా కూడా ఇంటికే పరిమితమై పోయివుండేది" అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు.
తెలుగు సారు
అయ్యపు రెడ్డి అమ్మ వంట నిత్యం
తినేవాడు. స్కూలు హాస్టల్ కు

ఆ వయసులో 'మడుగు; కట్టు కుని ముప్ఫయ్ మందికి వంట
చేసేది. "సార్... అమ్మ మజ్జి గ
చారు చేసింది సార్.... ఎప్పుడో
చిన్నప్పుడు మాయమ్మ చేసేది...
మళ్ళీ మా యమ్మ చేతిముద్ద లు తిన్నట్టుంది సార్.. "అంటూ
.. అరవై నిండిన అయ్యపు రెడ్డి
్ర ై న కన్నులతో..
సారు
ఆర్ద మ
గద్గ ద కంఠంతో చెప్పటం నాకిప్పటికీ గుర్తు .
(ఇంకా వుంది)

నవంబరు 2021

హితోక్తు లు

కొత్త రామానందం

యథా బీజాంకురః సూక్ష్మ:
ప్ర యత్నేన అభిరక్షితః
ఫలప్ర దో భవేత్ కాలే
తద్యోల్లోకో సురక్షితః
విత్తనం నుంచి వచ్చిన మొలక చాలా చిన్నది. అయినా దానికి మనం నీరు పోసి జాగ్రత్తగా రక్షిస్తే అది పెరిగి

పెద్ద దై సరై న సమయంలో మనకు ఫలాలను అందిస్తుంది. ఈ లోకం కూడా అలాంటిదే. మనం తోటివారికి
చేసిన సహాయం వృధా పోదు. ఎదో ఒకనాడు అది మంకు సహాయమై తిరిగి వస్తుంది.

మూఢ జహీహి ధమాగమ తృ ష్టామ్
కురు సద్
బు ద్ధిం మానవ వితృష్ణామ్
యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్ తం
విత్ తం తేన వినోదయ చిత్ తం
శ్రీ ఆదిశంకరులు మానవ జీవితాల గురించి చెబుతూ ఒక అవగాహన ఎరుక కలిగి ఉండాలి. ప్రతి

మనిషికి ధనము అవసరమే. ధన సంపాదన నిజాయితీగా సక్రమ మార్గంలో సంపాదించాలి. మనకు

లభించిన దానితో తృప్తి చెందాలి. మన జీవితంలో భ్రమలను మమకారాలను వదిలించుకోవాలి. డబ్బు
మీద వ్యామోహం వదులుకోవాలి. మానవుడు వై రాగ్య భావం తెచ్చుకోవాలి.

మర్మము పరులకు తెలుపరు
దుర్మార్గుల చెంత నెపుడు
దూఱకు మిలచు
దుష్కర్మముల చేయనొల్లకు
నిర్మల మతి నుంట లెస్స నిజాము
ఓ కుమారా! నీ రహస్యము లెప్పుడూ ఇతరులకు తెలియజేయవద్దు . దుర్మార్గు లతో స్నేహము చేయవద్దు . ఈ భూమి యందు చెడ్డ పనులు చేయుట మానుకో! స్వచ్చమయిన మంచి బుద్ధితో ఉండుటయే
మంచిదని తెలుసుకో.
నవంబరు 2021
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భాష, యాస, ఆదిలాబాద్ ధ్యాసమడిపల్లి భద్రయ్య జీవన శ్వాస
తుమ్మూరి రాం మోహనరావు

‘పురుషులందు పుణ్య
పురుషులు వేరయా ‘ అన్నాడు
వేమన్న.ఆ మాటను నిజంచేయడానికి పుడతారు కొందరు.ఆ
కొందరిలో ఒకరు కొయ్యబొమ్మలకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన
నిర్మల్ వాసి శ్రీ మడిపల్లి భద్రయ్య
సారు.సంయుక ్త ఆదిలాబాదు జిల్లానుండిజాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా 1997 సంవత్సరం
భారత రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగాపురస్కారం పొందిన ప్రసిద్ధు లు.
2019 లో ఆయన పుష్కరకాలం
శ్రమించి ప్రచురించిన సుమారు
వెయ్యి పేజీలవ్యావహారిక భాషా
పదకోశం “మనభాష-మనయాస”ఇటీవల రవీంద్రభారతి సమావేశమందిరంలో
ఆవిష్కరించబడింది. ఇది కేవలం ఒక్క
ఆదిలాబాదు (సంయుక ్త) జిల్లా
జనవ్యవహారంలో ఉన్న పదాలకు
మాత్రమే ప్రయోగ పూర్వక వివరణాత్మక పదనిఘంటువు.డెబ్భయైదేళ్లు మీద పడ్డ ఈ మనిషి
ఆరాటం చూస్తే అనిపిస్తుంది
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నిజంగానేకొందరు కారణ జన్ములుంటారని.
దీనికంటే ముందు 2008
లో “మన ఆదిలాబాదు” జిల్లా
సమగ్ర దర్శినివెలువరించారు.
ఇప్పటి
నిర్మల్,ఆదిలాబాదు,కొమురం భీం, మంచిర్యాల
నాలుగు జిల్లా లు కలిసి ఉన్న
సంయుక ్త ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోని పల్లె పల్లెకు పదవీ విరమణానంతరం తన చిరు ద్విచక్ర వాహనం(మోపెడ్) పై తిరిగి స్థానిక
మిత్రుల సహకారంతో వివరాలుసేకరించి ప్రచురించారు.
హాయిగా ప్రభుత్వమిచ్చే పింఛను
డబ్బులతో హాయిగా కాలుమీద
కాలు వేసుకుని కాలంగడప
కుండా ఈ పర్యటన లేమిటి,ప్రచురణలేమిటి, తల్లి నేల, తల్లి
భాష గురించిన తాపత్రయమేమిటి? అంటే సమాధానం పై న
చెప్పినట్లు పురుషులందు పుణ్య
పురుషులుగా పుట్ట డమే.
మడిపల్లి భద్రయ్య గారిని దగ్గ ర
గా చూసిన ప్రతి వారికి తెలుసు

ఆయన ఎంతటిప్రతిభావంతుడో.
మైకు పట్టు కుని మాట్లా డితే మేఘ
గంభీర ధ్వనితో ప్రస్ఫుటమైనమాట.గొంతెత్తి పాడితే పుంస్కోకిల స్వరం విప్పినట్లే .
కలం కదిలిస్తే కమ్మని పద్యాలు,
గేయాలు,కవితలు,వ్యాసాలు,రూపకాలు,ఒగ్గు కథలుజాలువారుతాయి.
రంగస్థ లం మీద నిలబడితే
పాత్రలు ఆయనలోనికి పరకాయ
ప్రవేశం చేస్తా యి.
రచన,నటన,గాయన,పరిశోధన నాలుగు ప్రతిభాస్త్రాలు
కలిగిన చతుర్భుజుడు మడిపల్లి
భద్రయ్య సారు.
ఎందరో విద్యార్థు లను తీర్చి
దిద్దిన ఆయన,శిష్యుల అభిమానము చూరగొన్నగొప్పగురువు.
ఆయన వద్ద చదువుకున్న అనేకమంది శిష్యులు పెద్ద పెద్ద
పదవులలో ఉండి ఆయననుస్మరించుకోవడం ఆయన వృత్తికి
లభించిన సాఫల్యం.
ఆయనకు జిల్లా లో అత్యంత ప్రానవంబరు 2021

చుర్యం కలుగ జేసిన ఆయన పనిచేసి అనేక ప్రభుత్వ కార్యక్రపాట
మాల వ్యాఖ్యాతగా లబ్ధ ప్రతిష్టు డు. మరో సోదరుడు మడిపల్లి
జిల్లంటె జిల్లగాదో జిల్ల
రాజ్ కుమార్ ఉపాధ్యాయుడుఅదిలబాదు జిల్లా జిల్ల
మరియు మంచి కవి.
అందమైన జిల్లా జిల్ల
భద్రయ్య గారు ఇచ్చోడ హైస్కూల్
అడవితల్లి జిల్లా జిల్లా
లో పనిచేసినప్పుడు స్థానిక
జిల్లంటె జిల్లగాదో జిల్ల
సాహితీ మిత్రులతో కలిసి ప్రచదువుల తల్లి జిల్లా జిల్ల
త్యూష సాహితీ కళా నికుంజం
స్థాపించి కొంత కాలంపాటు ‘ప్రఅని, ఎక్కడికి వెళ్లినా వేదిక- త్యూష’ మాసపత్రిక వెలువరించి
లమీద ఆయన హుషారుగా తద్వారా జిల్లా లో సాహితీ చై తన్యం
ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటే ప్రేక్ష- కలిగించారు. అలాగే జన్నారం లో
కులు ఊగిపోయేవారు.
మిత్రకళా సమితి ఏర్పరచి నాటక
ఎన్నో వేదికల మీద ఆయనతో కళను ప్రోత్సహించారు.
కలిసి ఆడి పాడిన సందర్భాలు 1983 లో ఆసిఫాబాదు పట్ట నాకు స్వానుభవం.
ణంలో దండనాయకుల సురేష్
శైవసంప్రదాయ కుటుంబంలో కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో నవశివశ్రీ మడిపల్లి వీరయ్య గంగమ్మ జ్యోతి కల్చరల్ అసోసియేషదంపతులకుతారణనామ సం- న్ ద్వారా జరిగిన నాటకోత్సవత్సర మాఘ శుద్ధ చవితినాడు వాలలో హరిశ్చంద్ర మరియు
నిర్మల్ లో జన్మించిన భద్రయ్య గోండు మనిషిగా ప్రదర్శించిన
గారి జన్మతేదీ 17-1-1945 అయి- ఏకపాత్రలను కనులారా వీక్షింనప్పటికీ అధికారికంగా మాత్రం
చిన నాకు ఆయన నటనావై 8-5-1943 అని నమోదయ్యింది. దుష్యం అనుభవై కవేద్యం. అదే
వీరి శ్రీమతి ఇందిర. వీరికి సురేశ్ కుమార్ గారు రాష్ట్రంలోనలుగురు
కుమారులు నే తొలిసారిగా జిల్లా కళాకారుల
నలుగురు కుమార్తెలు. భద్ర- సమాఖ్య ఏర్పరిచి కార్యక్రమాలు
య్య గారి ఒక సోదరుడు మడి- నిర్వహిస్తే వాటిని విజయవంపల్లి దక్షిణామూర్తి ఆకాశవాణిలో తం చేయడంలో భద్రయ్య గారి
నవంబరు 2021

పాత్ర మరువలేనిది. ఆ తరువాత
బుల్లి తెర రంగంలో ప్రవేశించి
నాగబాల సురేశ్ గా పేరుపొంది
కొమురం భీం, వీరనారి చాకలిఐలమ్మ టెలీ ఫిల్ములు నిర్మిస్తే
వాటిలో నటించిన భద్రయ్య గారు
తమ నటనా పాటవాన్ని నిరూపించుకున్నారు.
కవిగా,రచయితగా దాదాపు
ముప్ పై పుస్తకాలు రచించిన
మడిపల్లి భద్రయ్య గారుగొప్ప
సాయి భక్తు లు. ఆసిఫాబాదులో నెలకొన్న షిర్డీ సాయిమందిర
నిర్మాణంలో
వారిపాత్రగణనీయమైనది.
ఆ భక్తిప్రపత్తు లతోనే సాయి
శతకము,సాయి త్రిశతి, షిరిడీ
సాయి భజనావళి, షిరిడీ సాయి
హరికథ, సత్యసాయి స్తు తి వంటి
భక్తి రచనలు చేసారు.
లోకం పోకడకు వ్యధ చెంది
ఏడువందల తేటగీతుల తో
మనోవేదన పుస్తకం వెలువరించారు. ఇవిగాక శ్రీహరి లీలలు,శివలీలలు, శివ చరితం, శ్రీనివాస
శతకం, కర ్తవ్యం, మనోవిలాసం
,బతుకుబాట వంటి దాదాపు
ముప్ పైకి పై గా పుస్తకాలు, కొన్ని
ఆడియో సీడీలు వెలువరించారు.
(47 వ పేజీ చూడండి)
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(గత సంచిక తరువాయి)

విదేశీయులు మన వేదగ్రంధాలలో విజ్ఞానం దాగిఉంది అనే
సత్యాన్ని గమనించి, అందలి విషయాన్ని ప్రతిఒక్కరు గ్రహించాలి
అన్న తపనతో వేదాలు సంస్కృత
భాషలో ఉన్నాయిగాన, ఆయా
దేశాల పాలకులు సై తం సంస్కృతభాష వ్యాప్తికి కృషి చేస్తూ ,
అందు నిక్షిప్తమైఉన్న జ్ఞాన విజ్ఞానసంపద వెలికితీసి దేశ రక్షణకు, వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక
అభివృద్ధికి వినియోగించాలని
ప్రయత్నిస్తుంటే, దీనికి భిన్నంగా
మనదేశంలో
వేదములు
మరియు సంస్కృత భాష పట్ల
నమ్మకం క్రమేపీ క్షీణీస్తోంది.
ఆనాటి అఖండ భారతదేశంలో
వేదాధ్యయనం గావించిన పెద్ద ల
సలహా సంప్రదింపులతో రాజులు
పరిపాలన గావింపబడుటచే పాడిపంటలకు, ధనధాన్యములకు,
జ్ఞాన విజ్ఞాన సంపదలకు కొరతలేని పుణ్యభూమిగా కీర ్తింపబడేదని పెద్ద లు తెలియజేస్తా రు.
సత్యం సత్యం పునః సత్యం ఉద్దృత్య భుజమచ్చతె
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వేద శాస్త్రాత్ పరం నాస్తి, నదైవం
కేశవాత్ పరం
వేదములను మించిన శాస్త్రము
లేదు, కేశవుని మించిన దైవం
లేదు........... ఇది సత్యం......
ముమ్మాటికీ సత్యం..... అంటూ
హరివంశం తెలియజేస్తుంది.
పరాశరభట్ట ర్ వారు తన శ్రీరంగరాజస్తవము అనే గ్రంధంలో
" ఆదౌ వేదా: ప్రమాణం" ఈ
సృష్టి లో జరిగే ప్రతీ విషయానికి వేదమే మొదటి ప్రమాణము.
ప్రతీ వేదాన్ని నాలుగు ఉపవిభాగాలుగా విభజించారు. అవి
1. మంత్ర సంహిత (మంత్ర భాగం)
2. బ్రాహ్మణము (మంతముల
వివరణ )
3. అరణ్యకము (వివిధ కర్మల
విధులు వివరిస్తా యి)
4. ఉపనిషత్తు లు (ఇది బ్రహ్మ
విద్య, జీవాత్మ, పరమాత్మ,
జ్ఞానము, మోక్షము మొదలై న విషయముల వివరణ ఉంటుంది).
ఇందు మంత్ర సంహిత, బ్రాహ్మణములను కర్మకాండ గాను,
అరణ్యకము, ఉపనిషత్తు లను

జ్ఞానకాండ గాను విభజించారు.
వేదార్థములను చక్కగా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి,
1. శిక్ష
2. వ్యాకరణము
3. ఛందస్సు
4. నిరుక ్తము
5. జ్యోతిష్యము
6. కల్పము.
వీటిని వేదాంగములుగా తెలియజేశారు. ఉపవేదములు
1. ఋగ్వేదమునకు - ఆయుర్వేదము
2. యజుర్వేదమునకు - ధనుర్వేదము
3. సామవేదమునకు - గాంధర్వ
వేదము
4. అధర్వవేదమునకు - స్థాపత్య,
శస్త్ర వేదముగా ఉపవేదములు
అందించుట జరిగినది.
వేదార్ధములను
మరింత
వివరంగా అందించే ప్రయత్నంగా స్మృతులు (ధర్మశాస్త్రములు)
నవంబరు 2021

ఏర్పడ్డా యి. అందు మను, బృహస్పతి, దక్ష, గౌతమ, పరాశర, హరిత వంటి 18 స్మృతులు ఉన్నాయి. ఇవి
చాతుర్వర్ణా శ్రమ ధర్మములను పంచ యజ్ఞములు వివరిస్తా యి.
పంచయజ్ఞములు అంటే
1. బ్రహ్మ యజ్ఞము - నిత్యం వేదాధ్యయనము గావించుట
2. దేవ యజ్ఞము - దేవతల తృప్తి కొరకై చేసేది
3. పితృ యజ్ఞము - పితృ దేవతల తృప్తి కొరకై నిర్వహించేది
4. భూత యజ్ఞము - ప్రకృతిలోని జీవ జంతువులకు ఆహారాన్ని అందించుట
5. మనుష్య యజ్ఞము - యథాశక్తి అతిధులను ఆదరించి వారి కడుపు నింపుట
వీటినే పంచ యజ్ఞములు అంటారు. వివాహ విధి, పితృదేవతల శ్రార్ధ విధి, స్త్రీ, పురుష ధర్మాలు, మనం
తప్పులు చేస్తే ప్రాయశ్చిత్త నియమాలు వంటి అనేక విషయాలు వివరిస్తా యి. వేదాలను మరింత వివరముగా మనకు అందించుటకు ఇతిహాస, పురాణములు ఉన్నాయి.
ఇతిహాసములు అంటే రామాయణ మహాభారతములు. పురాణములను వేదవ్యాసులు రూపొందించి
తన శిష్యుడై న రోమహర్షుణునికి భోదించగా వారు వారి శిష్యులై న త్రైయారుణి, కశ్యపుడు, సావర్ణిలకు
(ఇంకా వుంది)

భాష, యాస, ఆదిలాబాద్ ధ్యాస-మడిపల్లి
భద్రయ్య జీవన శ్వాస

(45 వ పేజీ తరువాయి)

ఆకాశవాణిలో ఆదిలాబాదు మరియు హైదరాబాదు కేంద్రాల నుండి అనేక ప్రసంగాలుచేశారు. తెలుగు
విశ్వవిద్యాలయంనుండి కీర్తిపురస్కారం పొందిన వీరు పలు సంస్థ లనుండిఎన్నో బిరుదులు సత్కారాలు
పొందారు.
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా ఇంత ప్రతిభ ఉన్నా , గర్వాన్ని దరికి చేరనీయని నిగర్వి , నిండుహృదయం కలిగిన
మనిషి మడిపల్లి . ఏ మారుమూల గ్రామంలో సాహితీ కార్యక్రమం జరిగినా పై బడిన వయసును లెక్క
చేయకుండా, ఖర్చుకు వెరవకుండా పిలచినదే తడవుగా హాజరయిన ఏకైక సాహితీపిపాసి భద్రయ్యగారు.
సామల సదాశివ మాస్టారు గారిచే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా పలుమార్లు ప్రశంసించబడిన మడిపల్లి
భద్రయ్య గారు వారి తరువాత కవిగా, గాయకు నిగా, నటునిగా, పరిశోధకునిగా, ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఆదిలాబాదు జిల్లా కు గర్వకారణమైన మరో సాహితీవేత్త అని చెప్పవచ్చు. జీవితాన్ని సఫలం చేసుకుని
శివై క్యం చెంది కీర్తిశేషులై న మడిపల్లి భద్రయ్య గారికి శ్రద్ధాంజలి.

నవంబరు 2021
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అహమా - స్నేహమా
భారతీ శర్మ

నేను చేసిన తప్పు నా
కూతురు చెయ్యలేదు. నాకు
చాలా ఆనందంగా ఉంది.
భావనని కలిసి అసలు సంగతేమిటో అడగాలని ఉందమ్మా!
మా క్లా సులో మేమిద్ద రం మంచి
ఫ్రెండ్స్ అని అందరికీ తెలుసు.
అది సడన్ గా ఎందుకు మాట్లా డడం మానేసిందో అర్ధం కావడం
లేదు. ఒక్కసారి నన్ను వాళ్ళ ఫ్లా ట్
కి తీసుకెళ్ళవా? దాంతో మాట్లా డి
నాకు క్లియర్ చేసుకోవాలని
ఉంది. మళ్ళీ దాంతో ఎప్పటి లాగే
ఉండాలని ఉందమ్మా ప్లీ జ్ అంది.
నేను ఆఫీసు నుండి రాగానే,
అలసటగా ఉన్న మాట నిజమే
కానీ శనివారం సాయంత్రం పై గా
మర్నాడు సెలవే కదా అని సరే
అన్నాను. నాలుగు కూరలు,
పళ్ళు తెచ్చుకుందామని కారులో
బయలు దేరాను. దారిలో వర్షా ని
అడిగాను. అసలు ఏం జరిగింది?
ఏమైనా గొడవ పడ్డా రా? లేక నువ్వేమైనా అన్నావా? అని. అంత
పెద్ద గొడవేం కాదమ్మా; కాకపొతే
నేను ఈ మధ్య మా క్లా సులో
కొత్తగా ఓ అమ్మాయి జాయిన్
అయ్యింది. ఆ అమ్మాయి వచ్చిన
రోజు నుండీ నాతోనే చనువుగా
ఉంటోంది. నేను ఆ అమ్మాయి తో
ఎక్కువ టై మ్ స్పెండ్ చేస్తు న్నాను.
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మరి అది భావనకి నచ్చలేదనుకుంటా; నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తు న్నావ్
కదా! అంటూ అలిగి మాట్లా డడం మానేసింది. నేను ఫోన్ లో
మెసేజ్ చేసినా రిపలై ్ ఇవ్వలేదు.
అందుకే దాన్ని ఓ సారి కలుద్దా మని అంది. ఈ లోగా భావనా వాళ్ళ
ఇల్లు చేరాం. ఓ అరగంటలో మాట్లా డిరా, లేట్ చెయ్యకు సరేనా!
అంటూ పిల్ల ని దింపి, మార్కెట్
కు బయలు దేరాను. ఈ కాలం
పిల్ల ల ఆలోచానా ధోరణులు, ఈ
వయస్సు నుండే ఇగోలు, ఇగ్నోర్
చెయ్యడాలు అనుకున్నాను.
ఓ అరగంట తరువాత
ఇద్ద రం ఇల్లు చేరాం. అప్పటికే మావారు వచ్చేసారు. ఇక
వంటలూ, మా వారి విశేషాలు,
భోజనాలు, వంటిట్లో పనులు
ముగించుకుని, ఫ్రెష్ అయి, రాత్రి
పడుకునే ముందు అడిగా ...
ఇంతకీ భావనకీ, నీకూ పాచప్
అయ్యిందా? అని. వర్ష నవ్వుతూ,
హుషారుగా నా మీద చుట్టూ
చెయ్యి వేసి అయ్యిందమ్మా; నేను
దానికి చెప్పాను. నువ్వు ఎప్పటికీ
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వే; lkg నుండి కలిసే
ఉన్నాం; కొత్త అమ్మాయి కి పాపం
ఎవ్వరూ ఫ్రెండ్స్ లేరని, పాత
స్కూల్ ని ప్రెండ్స్ ని మిస్ అవుతోందని చెబితే ఆ అమ్మాయికి

కాస్త కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని
కొంచెం ఎక్కువ టై ం ఇస్తు న్నాను, కానీ దాని అర్ధం నీ ఫ్రెండ్
షిప్ కట్ చేసినట్లు కాదు; అర్ధం
చేసుకో, ఆ కొత్త అమ్మాయి చాలా
సరదాగా ఉంటుంది. తనకి అస్తమాను నీ గురించే చెపుతున్నాను.
సోమవారం మీ ఇద్ద రినీ కలుపుతాను. మన ముగ్గు రం బాగా
ఎంజాయ్ చేద్దాం. నాతో అలా
ఉండకు భావనా అని చెప్పాను.
భావన కూడా నాకు సారీ చెప్పింది.
యస్ మై భావనా ఈజ్ బ్యాక్! అని
నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుంది. పై గా నీకు ఏదైనా నాలో నచ్చకపోతే నాతో నేరుగా చెప్పు; అంతే
కానీ మనసులో ఏదో పెట్టు కుని
ముభావంగా ఉండకు. అలా చేస్తే
నాకు అర్ధం కాదు. సరిగదా నీపై
నాకు కోపం వస్తుంది. ఎందుకే
మనకి ఈ మిస్ ఆండర్ స్టాన్డింగ్స్
అని కూడా అందిట.
వర్షా ఆ కబుర్లు నాకు చెప్పేసి ప్రశాంతంగా నిద్రలోకి జారుకుంది.
వర్షా ని చూస్తూ గతంలోకి నా
ఆలోచనలు వెళ్లిపోతున్నాయి.
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వర్షాణి, భావనని చూసినప్పుడల్లా ; నేను, నా సుజా గుర్తు కొస్తుంటాము. చిన్నప్పుడు నేను సుజా
చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళం.
మా అమ్మమ్మ గారి ఊళ్ళో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 10వ తరగతి
వరకూ చదువుకున్నాను. ఆ
ఊళ్ళో నా కిష్ట మైన ఏకైక ఫ్రెండ్
సుజాత. అమ్మమ్మ మడి ఆచారం
మా స్నేహానికి అడ్డు రాలేదు. పండగలకి అట్ల తద్దికి గోరింటాకు
ఇద్ద రం కలిపే పెట్టు కునే వాళ్ళం.
కాళ్ల కు పారాణీ పెట్టించుకుని పడుకుంటే తెల్ల వారుతుంటే
ఎవరికీ బాగా పండిందో; కలిసి
చూసుకునే వరకూ ఆరాటం
తీరేది కాదు. చదువులోనూ పోటాపోటీగా ఉండేవాళ్ళం.
వాళ్ళ పిన్ని ఇద్ద రికీ మల్లెపూలతో జడలు కుట్టే ది, ఏది చేసినా
ఇద్ద రం కలిసి చెయ్యాలి. ఆటలు,
పాటలు, సరదాలు అన్నీ సుజీ
తోనే. అదే నా ప్రపంచం 10వ
తరగతి వరకు. మా స్కూల్ కి
DEO గారు వస్తు న్నారని, సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో భాగంగా
మాకు డాన్సులు నేర్పుతుండేవారు. సుజాత ఒక్క భంగిమ
కూడా పెట్ట లేక పోయేది. నాకు
ఏమి నేర్పినా అలా పట్టేసేదాన్ని. నా అభినయం అదీ బాగా
నచ్చి మరో డాన్సులో కూడా నన్ను
పెట్టా రు మా టీచరు. స్కూలు
తరువాత తర్ఫీదు ఇచ్చేవారు.
దాంతో డాన్స్ గ్రూపు పిల్ల లతో
సాధన కోసం ఎక్కువ సమయం
గడిపేదాన్ని. ఆ సమయంలో
ఒకటి రెండు సార్లు సుజాత మా
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ఇంటికి వస్తే అలసిపోయానని
లేదా డాన్సుకి డ్రెస్సులు సిద్ధం చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నానని
చెప్పాను. వాస్తవమే గానీ సుజాత
కూడా అప్పుడు దానిని నిర్ల క్ష్యం
చేస్తు న్నానని
అనుకుందేమో!
ముభావంగా ఉండడం మొదలు
పెట్టింది. మా డాన్సులు, కార్య
క్రమాలు పూర్తి
అయ్యాయి.
అందరూ నన్ను చాలా మెచ్చుకున్నారు కూడా; ఆ సంబరం
పంచుకోవడానికి సుజాత ఇంటికి
వెడితే అది చాలా ముక ్తసరిగా
మాట్లాడింది. నాకూ కోపం వచ్చి
నేనూ మాట్లా డడం తగ్గ ించాను.
10వ తరగతి పబ్లి క్ బాగా చదువు
అంటూ మా చిన్న మామయ్యదగ్గ రుండి చదివించడంతో పరీక్షలు వ్రాయడం, ఫస్ట్ క్లా సులో
పాసవ్వడం, ఇంటర్మీడియట్ మా
అమ్మా నాన్నలు ఉద్యోగాలు చేసే
ఊర్లో కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు.
తరువాత డిగ్రీ, ఉద్యోగం, పెళ్లి,
పిల్ల లు అంటూ అన్నీ అలా జరిగిపోయాయి. అప్పట్లో బిజీగా
ఉందో ఏమో తెలీదు గానీ, వర్షా
స్కూలు, దాని చిన్నతనం ఫ్రెండ్స్
ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎందుకో
ఈ మధ్య చాలా సార్లు సుజాత
గుర్తు కు వస్తోంది. ఆ అమ్మమ్మ
ఊరు, జ్ఞాపకాలు, అనుభూతులు --- అసలు సుజాతను
ఎలా వదులుకున్నాను ---- ఆ
పసితనం, ఆనందాలు, ఆ
అనుబంధం, మళ్ళీ సుజాతతో
కలిసి ఆ రోజుల్లోకి తొంగి చూడాలి.
ఏది ఏమైనా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ ని
దూరం చేసుకోకూడదు. కొన్ని

బంధాలు బలహీన పడుతుంటే
బలోపేతం చేసుకోవాలి కానీ
తుంచుకోకూడదు. వెనక్కి తిరిగి
చూస్తే, ఏమీ మిగలదు, ఆలోచిస్తుంటే మనస్సు చాలా బరువుగా
అనిపించింది. ఉదయం నుండీ
అలసి పోవడంతో మెల్ల గా నిద్రలోకి జారుకున్నాను.
ఉదయం వర్షా సై కిలింగ్ కి
వెళ్ళింది. కాఫీ తాగుతూ అమ్మమ్మ
ఊళ్ళో చిన్న మామయ్య స్థిరపడ్డా డు. ఆయనకి ఫోన్ కలిపాను.
సుజాత గురించి కాస్త వాకబు
చెయ్యవా! మావయ్యా అంటూ
....సుజాతకి ఆ ఉరి సంబంధమే
చేశారని అప్పుడప్పుడు కనబడుతుందని, నా గురించి అడుగుతూ
ఉంటుందని మావయ్య ఓ సారి
చెప్పారు. నేను పెద్ద గా పట్టించుకోలేదు. ఓ అలాగా! అని ఊరుకున్నాను. సాయింత్రానికి మావయ్య
సుజాత నంబరు పంపాడు.
సుజాతకి ఫోన్ చేసాను.
అది నా ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్తోందిట. మావయ్యకి నంబరు
ఇచ్చిన దగ్గ ర నుండి నా జ్ఞాపకాలతోనే ఆ రోజు గడిచిందని
--- ఇక మా ఆటలు, పాటలు
ఇక ఒకటేమిటి గోదారి వరదలా
సాగాయి మా కబుర్లు . గంట
పై నే మాట్లా డుకున్నాము. చివర్లో
సుజాతకి చెప్పాను. వచ్చే నెలలో
సెకండ్ సాటర్ డే, సండే ఊరు
వస్తా నని --- ఆ రెండు రోజులూ
దానితోనే గడుపుతానని ... అబ్బా!
ఎప్పుడెప్పుడు నిన్ను చూస్తానా?
అని అనిపిస్తోందని ... తప్పకుండా పాపని తీసుకుని రమ్మని
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(49 వ పేజీ తరువాయి)

సుజాత చెప్పింది. ఓకే ...అని ఫోన్ పెట్టే సి 'ఎస్! మై సుజా ఈజ్ బ్యాక్' అనుకున్నాను.
స్నేహం భగవంతుడు మనిషికి ఇచ్చిన వరం. దానిని పది కాలాల పాటు కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత
మనందరిది.
నమస్తే!
భారతీ శర్మ
( సై నిక్ పురి )

