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                                పద్మశ్రీ సిరివన్నాల కలం అనంత లోకాలకు ... 
       తెలుగు భాషలోని 56 అక్షరాలను అచ్చులు హలులో లతో సహా తీసుకుని , మైనపు ముద్దగా 
చేసి, ఆ ముద్దను మసి్తష్ంలోకి పంపి,  మదిలో కోటి భావాలు మదులుతంటే తనకి వీలుగా సమాజానికి 
ఉపయోగకరంగా ,ఆనందం కలిగిచేటటుట్ గా ఆ మైనపు ముద్దను పదాలుగా చేసి, 3000ల పాటలకు పైగా  
మన ముందుంచిన గొప్ప రచయిత సిరివన్నాల. నిజం మాట్లో డుకోవాలంటే పాటకి రచయిత పేరు బైటకి 
పద్దగా వచేచుది కాదు చాల కాలం క్రితం వరకు. సినిమాలలో act  చేసిన వారు, పాడిన వారి పేరు మాత్రమే 
తెలిసేది. ఎందుకు రచయిత పేరు బైటకి రాదు అని, ఈ విషయం లో ఎపు్పడూ బాధ పడేదానినా. ఇపు్పడు 
రచయితలకు కూడా అంత  ప్రాధాన్యత నివ్వడం ఆనందంగా ఉంది. జగమంతా ఒక కుటుంబంగా ఒకటిగా 
బ్రతకండి అని భగవంతడు 84 లక్షల జీవరాసులలో మనలినా అందులో భాగంగా సృషట్ ంచాడు . మానవుల-
కు జాఞా న్నినా అధికంగా ఇచాచుడు. ఇక్డ మానవుడు మాత్రం అజాఞా నంతో తపు్పడు మార్ంలో జీవిస్్త , తనతో 
పాటు సమానంగా జన్మన్తి్తన వారి కన్నా తానే గొప్ప అని భావించి, ఎప్పటికీ అంతా న్ది న్ కుటుంబానిదే 
అనుకుంటూ స్్వర్ధంగా తన జీవన్నినా స్గించడం మానవ జాతికే అవమానం. అంతే కాదు సృషట్ లో అతి 
ముఖ్యమైన మిగిలిన వాటిని కూడా తమ అహంకారంతో న్శనం చేసు్త న్నారు. ఏది మన  చేతిలో ఉంది? 
పుటుట్ క , చావులతో సహా  ఏదీ మన చేతిలో లేదని తెలియదా? అందరికీ తెలుసు. పుటుట్ క చావుల మధ్య 
నుననా జీవితం హాయిగా జగమంతా కుటుంబంగా (సిరి వన్నాల చెపి్పనటులో ) ప్రతీ క్షణం ఆనందించండి, 
అనుభవించండి  తమ తెలివి తేటలినా, తమ ఈ శరీరానినా వృధా కాకుండా తమకి తామే  కాక, కుటుంబానికి, 
సమాజానికి  కూడా ఉపయోగించండి. ఉననా సమయం కాస్్త  విమర్శలకు, హంసలకు. దురాక్రమణ కి తా-
వివ్వకుండా ఈ అశశ్వతమైన జీవితానినా వృధా చేసుకోవదు్ద  మనం . 
  సీతా రామ శస్త్రి గారి లాంటి వారు మనలినా వీడి వళ్లో  పోయారు. ఆయన తన జీవితానినా సది్వనియోగం చే-
సుకున్నారు. కానీ ఆయన ఆరోగ్యం బావుంటే వారి కుటుంబమే కాక , మనం అందరం కూడా వారి అండను, 
ఎంతో జాఞా న సంపదను వారి నుండి కోలో్పయేవారం కాదు కదా! అంటే ఎవరి ఆరోగా్యనినా వారు చేతనయి-
నంత వరకు కాపాడుకోవడం వలలో   వారికే కాక , కుటుంబానికి సమాజానికి కూడా చాలా ఉపయోగం కదా!
 సిరివన్నాల సీతా రామ శస్త్రి కుటుంబం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలకు, మీడియాకు ,సినీ కుటుంబానికి ఎంతో 
ప్రేమను మాకు పంచాయి కషట్  సమయంలో. న్ననాగారిపై ఎంతో గౌరవానినా చూపించారు. అలాగే మీ ప్రేమను 
ఎప్పటికీ మరచిపోలేము అంటూ ఆయన కుమారుడు యోగీశ్వర శర్మ ట్్వట్ చేశరు. 
                                           9 రోజులోలో  30 దేశలకు పాకిన వైరస్ 
    ప్రజలంతా కరోన్ తగ్ింది అని రక రకాల ఫంక్షన్ లు, వివాహ వేడుకలు వంటివి కూడా చేసుకుంటూ, 
కరోన్ నుండి కంత వరకూ బయట పడాడా మనుకుంటుననా  తరుణంలో దకిషిణాఫ్రికా నుండి కత్త వేరియంట్ 
'ఒమిక్రాన్' వలుగు చూపడంతో ప్రజలందరిలో భయాంద్ళనలు న్లకన్నాయి. ఈ వైరస్ క్రమంగా ప్రపంచ 
దేశలకు విస్తరిసు్త ండడమే . . ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దావానలంలా వా్యపిసు్త ండడంతో ప్రపంచం మళ్ళీ 
భయం గుపి్పట్లో కి వడుతోంది. రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ కత్త వేరియంట్ సుమారు 30 దేశలకు పాకింది. డెలాట్  
రకం కన్నా 6 రెటులో  వేగంతో వా్యపి్త చెందే లక్షణం కలిగిన ఈ ఆంద్ళనకర వేరియంట్ మన దేశంలో కూడా 
వలుగు చూడడంతో ప్రజలోలో  ఆంద్ళన మొదలయి్యంది. విదేశల నుండి కరాణా టకకు వచిచున ఇద్దరు మగ-
వారిలో ఒమిక్రాన్ వలుగు చూసినటులో  కేంద్ర ఆరోగ్య శఖ వలలోడించింది. తీవ్రమైన లక్షణాలేవీ లేవు అయిన్ 
అందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజఞాపి్త చేసింది. విదేశల నుండి వచేచు ప్రయాణీకులకు టెస్ట్  చేయగా  
కరోన్ కందరికి ఉంటుననాటులో  తేలుతోంది. ఈ వైరస్ యువతకే ఎకు్వగా సోకుతోంది. వారికి రోగ నిరోధక 
శకి ్త ఎకు్వగా ఉండడంతో వారికి తీవ్రమైన సమస్యలు కనినా వారాల వరకు  రాక పోవడం వలలో  వంటనే తీవ్రత 
తెలియడం లేదు అని దకిషిణాఫ్రికా శస్త్ర వేత్తలు తెలిపారు. ఇపు్పడు ఈ వైరస్ పద్ద  వారికి సోకుతండడం 
కూడా గమనించాము అంటూ ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతన్నారు.  ఒమిక్రాన్  తీవ్రతను గురి ్తంచేందుకు 
ప్రయతినాసు్త ననా శస్త్రవేత్తలు ఇంకో కత్త విషయానినా కనుకు్న్నారు. మూ్యటెషన్ ప్రొఫైల్ వరస స్వర్పానినా 



పరిశీలించగా ... ఒమిక్రాన్ సోకిన వ్యకు్త లోలో  రోగ నిరోధక శకి ్త తగ్ుతననాటులో  తేలింది కానీ వా్యకిసిన్ తీసుకుననా 
వారికి కోవిద్ నుండి రక్షణ లభిసు్త ందని అందర్ తక్షణమే వా్యకిసిన్ తీసుకోవాలని మందు పని చేయ-
డానికి 2 నుండి 4 వారాల సమయం తీసుకుంటుందని వైదు్యలు చెబుతన్నారు. అంతే కాదు ప్రజలంతా 
మాస్్ వేసుకు తీరాలని వైదు్యలు చెబుతన్నారు, తెలంగాణా ప్రభుత్వం అయితే మాస్్ వేసుకోని  వారు  
1000 ర్పాయలు జరిమాన్ కట్ట్ లని నిబంధన పటిట్ ంది.
                                                  రాష్ట్రంలోకి ఒమిక్రాన్ 
                    దేశలోలో  వేగంగా విస్తరిసు్త ననా ఒమిక్రాన్  రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశంచింది. హైదరాబాదు కు వచిచున 
ఇద్దరు విదేశీయులోలో  ఈ వేరియంట్ గురి ్తంచినటులో  ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాకట్ర్ జి. శ్రీనివాసరావు 
తెలిపారు. ఓమిక్రాన్ వేగంగా వా్యపి్త చెందుతననా 10 దేశలనుంచి వచేచు ప్రయాణీకులకు ఖచిచుతంగా వి-
మాన్శ్రయంలో కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహంచాలని కేంద్రం ఆదేశంచింది. మిగిలిన దేశలనుండి వచేచు ప్ర-
యాణీకులకు రా్యండం గా 2శతం మందికే కరోన్ పరీక్షలు చేసు్త న్నారు. 
            కాశీ మందిర పరిసరాల సుందరీకరణ ప్రథమ దశ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
వారణాసి నుంచి పారలోమంట్ సభు్యనిగా ఎనినాకైన నరంద్ర మోదీ,  కాశీ విశ్వన్థ్ మందిర పరిసరాల 
సుందరీకరణకు 2019 సంవతసిరంలో శ్రీకారం చ్ట్ట్ రు. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ పనులు పూర ్తవటం-
తో, డిసంబర్ 13 వ తారీఖున  ప్రధాని వారణాసి విచేచుసి, గంగానదిలో స్నానము చేసి, కాశీ విశ్వన్థునికి 
అభిషేకం చేసి, 'టెంపుల్ కారిడార్'  ను ప్రారంభించారు. దీనివలలో  భకు్త లు గంగా ఘాట్ లో స్నానం చేసి, 
ఇంతకూ ముందులా ఇరుకు సందుల లోంచి కాకుండా,  నేరుగా విశలమైన కారిడార్ దా్వరా విశ్వన్-
థ్ మందిరం చేరుకని దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులలో భాగంగా గుడి చ్టూట్  ఉననా  400 
భవన్లు, ఇళ్ళీ, దుకాణాలు  తొలగించటం జరిగింది. ఇలా తొలగిసు్త ననాపుడు దాదాపు 40  పురాతన 
గుడులు బయటపడటం విశేషం. ఆ గుడులలోని విగ్రహాలు మొదలైనవి రాబోయే దశలో నిరి్మంచబో-
యే మూ్యజియం లో భద్రపరుస్్త రు. ఈ సుందరీకరణ పటలో  దేశ ప్రజలు ఎంతో హరషిం వ్యక ్తం చేసు్త న్నారు.
                    అత్యంత ఆరాధనీయ వ్యకు్త ల జాబితాలో 8వ స్థా నంలో మోదీ 
  ప్రపంచ వా్యప్తంగా అత్యంత ఆరాధనీయ వ్యకి ్తగా నరంద్ర మోడీ 8వ స్థా నంలో ఉన్నారు. అమరికా అధ్య-
కుషి డు జో బైడెన్ . రష్్య అధ్యకుషి డు పుతిన్ ల కంటే ముందున్నారు. అంతరాజా తీయంగా నిర్వహంచిన ఈ 
సర్వలో ... అమరికా మాజీ అధ్యకుషి డు బరాక్ ఒబామా మొదటి స్థా నంలోనిలిచారు, రెండో ఏడాది కూడా 
ఈ స్థా న్నినా ఆయనే దకి్ంచ్కున్నారు. కాగా మన ప్రధాని 8వ స్థా న్నినా దకి్ంచ్కున్నారు. 
     ఓటరు కారుడా తో  ఆధార్ కారుడా కు లింక్ చేస్్త  కేంద్ర కేబిన్ట్ ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర ఎనినాకల 
సంఘం చేసిన సిఫారసు మేరకు పలు సంస్రణలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది . ఓటరలో 
జాబితాను బలోపేతం చేయడం, ఓటింగ్ ప్రక్రియను మరింత మరుగు పరచడం, ఈసీకి మరినినా అధి-
కారాలు కలి్పంచామే కాక బోగస్ ఓటలో ను తొలగించడమే లక్షంగా 
పలు ప్రతి పాదనలతో కూడిన బిలులో ను ఆమోదించింది. పాన్ -- 
ఆధార్ లింక్ చేసినటులో గానే, ఓటర్ ఐడీ లేదా ఎలకోట్ రల్ కారుడా తో 
ఆధార్ నంబరునా అనుసంధానం చేయనున్నారు. జనవరి 1వ 
తేదీకి 18 ఏళ్ళీ దాటితేనే ఓటరుగా నమోదుకు అనుమతిస్్త రు. 
  మాస్్ వేసుకోకండా బయటకి వళళీకండి. మీ ఆరోగ్యమే కాక 
మీతో ఉననా వారి ఆరోగ్యం కూడా కాపాడిన వారవుతారు . మనలో 
చైెతన్యం రావాలి . అందరం ఆరోగా్యనికి ప్రాధాన్యత నివా్వలి. 
                                                           సర్వజన్ సుఖినోభవంత. 

                                                                   తీగవరపు శంతి
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వర్ధమాన రాజ్య ప్రజలు ఉర్రూ-
తలూగిపోతన్నారు. కారణం, 
కనినా దశబా్ద ల పాటు పోరాటం 
స్గించి, ఎటట్ కేలకు స్్వతంత్ర్య-
నినా సంపాదించ్కోవడమే.
 అప్పటిదాకా వర్ధమాన రాజా్యనినా 
ఇషట్ ం వచిచునటులో  పరిపాలించి, 
ప్రజలినా పనునాలతో  పీలిచు  పిపి్ప-
చేసిన రాజా్యధినేతలు, మాప-
లాయనుడు అనే మహా విజాఞా ని 
పటిట్ న మహా ముహూరా్తన వర్ధ-
మాన రాజా్యనినా న్గరికుడనే వర్ధ-
మాన మాహాన్యకుడి చేతికి 
వొప్పగించి తమ ఓడలు తాము 
ఎకి్ వళ్లోపోయారు.
 "అయా్య... వర్ధమాన దేశం పాడి 
యావు లాంటిది. తొందరపడి 
ముందే మనం స్వతంత్రర్ం ఇచేచు-
శమేమో" అన్నాడు రిచచుట రాజ్య 
రాయబారి శే్వత వాలుడు రిచచు-
టుడితో.
 "పిచిచువాడా, వాళళీని మనం 
వొదిలిపటిట్ న్, మనని వాళ్ళీ 
వదలరు. రాజా్యనినా బదిలీ చే-
సినపు్పడు వచిచున వర్ధమాను-
లోలో  ఎంతమంది వారి దేశీయ 
దుసు్త లు వేసుకున్నార్? ఓ 
శే్వతవాలా, మన భేషజం వీళ్ళీ 
తలల నిండా ఎకి్ంచ్కున్నా-
రు. వచిచున్ రాకపోయిన్ మన 
భాషనీ, యాసనీ అనుకరించ-

భువనచంద్ర

వర్ధమాన రాజ్యం

డం వీళళీ శ్వసగా మారింది. వీళ్ళీ 
కాదు, వీళ్ళీ వీరి పిలలోలీనా, ఆ 
పిలలోల పిలలోల పిలలోలీనా కూడా మన 
భాషకి బానిసలుగా చేస్్త రు. తోట 
ఎక్డనుంటేనేం... కాసే ప్రతి 
కాయా, పండూ మనవి అయి-
నపు్పడు!" చిది్వలాసంగా నవా్వడు 
రిచచుట మహారాజు.
 "అబ్బ.... ఎంత చక్ని నిజానినా 
చెపా్పర్ ....! మీ తెలివంటే ..." 
మచ్చుకున్నాడు శే్వతవాలుడు.
  "పిచిచువాడా... నిజం ఏమిట్ 
తెలుస్? యీ వర్ధమాన మహా-
దేశనినా మనం గెలవలేదు. గె-
లవడానికి వీరి జన్భా ఎంత, 
మనదంత? ఎక్డినించో ఇక్-
డికి వచిచు వీళళీని గెలవడం 
సృషట్ లో ఎవరికైన్ స్ధ్యమా? 
నిజం ఏమిటంటే మనం వీళళీతో 
ఎదురు బదురు యుద్ధం చె-
య్యలేదు. మనం చేసింది మేధా 
యుద్ధం" నవి్వ అన్నాడు రిచచు-
టుడు.  
 "అంటే?" అడిగాడు శే్వతవా-
లుడు.
 "వీళళీలోలో   వీళ్ళీ కటుట్ కునేటటుట్  
చేస్ం. మనం హాయిగా చోద్యం 
చూస్్త , వాళళీంతట వాళ్ళీ మన 
కాళళీమీద పడేటుట్  పథకాలు 
రచించాం. వాళళీని వీళ్ళీ, వీళళీని 
వాళ్ళీ గెలవాలని తొందరపడాడా ర 

గానీ, ఆ క్రమంలో తమ దేశనేనా 
మనకి ధారపోసు్త న్నామని వీళ్ళీ 
గురి ్తంచలేకపోయారు.
 వాళళీ రాజా, మహారాజా పద-
వులినా ఆనందంగా మరిచుపో-
యి మనం విసిర కుక్ బిస్టలో  
లాంటి పిచిచుపదాల మోజులో 
పడాడా రు. వాళళీ ధన్నీనా ప్రాణాలీనా 
మాన్నేనా కాక వాళళీ ప్రజలినా కూడా 
మనకి దాస్నుదాసులినా చేశరు. 
ఇపు్పడు అర్ధమయిందా? గెలు-
పోటములు నిగ్ుతేలేచుది ఏన్డూ 
ఆయుధాలు కావు. మానవుడి 
మేధసేసి ఎంత కుటిలమయి-
తే, అనినా అస్ధా్యలినా సుస్ధ్యం 
చేసు్త ంది" పైపు వలిగించి 
నౌకమీద విశ్ంతిగా కూరుచున్నా-
డు రిచచుటుడు.  
     *****
 స్వతంత్ర వర్ధమానం దేశం 
ఆనందంగా సమావేశమయింది. 
మారుమూలలనుంచి కూడా ప్ర-
తినిధులు వచాచురు.
"ఎనినాకలని నిర్వహంచే ముందు 
మన చట్ట్ లినా ర్పందించ్కో-
వాలి" అన్నాడు పదా్ద యన.
 "అందులో సమస్య ఏముందీ!" 
నవా్వడు చిన్నాయన.
 "అంటే?" సీరియస్ గా అడిగాడు 
పదా్ద యన.
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 "అయా్య, గత రెండు వందల 
సంవతసిరాలుగా మన వాళలోకి 
అలవాటైెంది రిచచుట చట్ట్ లూ, 
సంస్రణలే. ఇపు్పడు మనం 
కత్తవి ర్పందిసే్త బోలడంత 
సమయమూ, డబ్్బ ఖరుచు 
అవడమే గాక ప్రజలు కన్ఫ్ర్జ్ 
అయిపోతారు. కనుక యథాత-
థంగా అవే చట్ట్ లినా కనస్గిం-
చడం మంచిది" వివరించాడు 
చిన్నాయన.
 "అపు్పడు మనం చేసిన పోరా-
ట్నికి అర్ధం ఏవుందీ?" తీవ్రంగా 
ప్రశనాంచాడో సే్వచాఛా ప్రియుడు.
 "పాలకులు అంటే పాలించేవా-
రు. పాలితలు అంటే పాలింప-
బడేవారు. అనగా ప్రజలు. సపోజ్ 
ప్రజలినా ప్రజలే పాలించే విధంగా 
ప్రజాస్్వమా్యనినా తెసే్త?" అన్నాడో 
మేధావి.
 "అపు్పడు ప్రజలకీ, పాలించే ప్ర-
జలకీ కూడా జవాబుదారీ లేకుం-
డాపోతంది. ఏ వధవపని ప్రజా-
ప్రతినిధులు చేసిన్, ఇది ప్రజల 
నిరణాయమే అని బుకాయించడ-
మే కాకుండా వారి వారి ఛండాలపు 
నిరణాయానినా ప్రజలమీద రుది్ద , 
సరికత్త రకం నియంతలవుతా-
రు. అంతేకాదు, వారి కుటుంబ 
సభు్యలనే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రజా-
ప్రతినిధులుగా గెలిపించ్కుని 
సరికత్త రాజులుగా అవతారాలు 
ఎత్త తారు. ప్రజల పరిపాలన 
అటకెకి్ 'కనినా' కుటుంబాల పరి-
పాలన మొదలవుతంది" గటిట్ గా 
చెపా్పడు సే్వచాఛాప్రియుడు.
 "నువ్్వ మూరుఖు డివి. మేమో బ్ర-

హా్మండమైన పద్ధతిలో రాజా్యం-
గానినా నిరి్మస్్త ం. అది భూలోకంలో 
వుననా అనినా రాజా్యలకీ మార్దరి్శ 
అవుతంది" మిగతా మేధావులం-
దర్ తొలిమేధావితో కలిసి సే్వ-
చాఛాప్రియుడి నోరు మూసేశరు.
 ముస్యిదా తయారయి్యంది. 
తొలిమేధావి చదివాడు.
 పోలీసు వ్యవసథా. : యథాతథం
న్్యయ వ్యవసథా.   :  యథాతథం
విదా్య వ్యవసథా.    : అనినా ప్రాంతా-
లవార్ రిచచుట భాషకే ప్రాధాన్యం 
ఇవా్వలి. దేశ భాషలు తలకెకి్-
తే విదేశీ/ స్వదేశీయింపబడిన 
విదేశీ చట్ట్ లు అర్ధం కావు.
రవాణా వ్యవసథా        :  యథాతథం
కత్తవి:  ప్రతిదానికీ లైసనుసిలూ, 
పరి్మటూలో  మొదలటిట్  ఖజాన్కు 
లక్లేనంత ధనం సమకూరు-
స్్త  రాబోయే ఎలక్షనలో లో గెలవ-
దగినంత ధనం ప్రజాప్రతినిధు-
లూ. దళారీలు, ఓటు సపలో యర్లో  
గడించ్కోవాలి.
వైద్య వ్యవసథా      : ఈ వ్యవసథా 
పూరి ్తగా ఫార్మస్్యటికల్. వారి 
ఆధ్వర్యంలో నడుస్్త  ఉంటుంది 

గనక దేశీ వైద్య విధాన్నినా వీ-
లుననాంతగా నిరలోకిషించాలి. అనినా 
'భాషల' రోగులకీ స్వసథాత నిచేచువి 
'ఇంగీలోషు' మందులేనని ప్రజ-
లకు ఆ మందులనే అలవాటు 
చేయాలి. 'my sin', my sin' 
అని వారి పాపాలినా రోగులే తలు-
చ్కునేలా మందుల పేరు చివర 
SIN రావాలి.
మిగతా వ్యవసథాలనీనా కూడా 
యథాతథం గానే గాక మరింత 
లాభస్టిగా నడుపబడతా-
యి. పేద ప్రజలవలలో  పద్దగా 
ఉపయోగం లేదు గనక పటుట్ -
బడిదారీ వ్యవసథాని బలోపేతం 
చేయాలి. అంతర్త పోరాట్లు, 
శసన ధికా్రాలూ జరగకూడ-
దంటే, పేదలినా పేదవారుగానే 
వరి్ధలలోజేయడం ఉత్తమోత్తమం. 
న్యక వర్ానికి ఎంత బలమైన 
చేయూత నివా్వలో రపటి సభలో 
చరిచుదా్ద ం" అని కూరుచున్నాడు 
మేధావి.
ఓం శంతి: శంతిిః శంతిిః
మళ్ళీ కలుదా్ద ం
భువనచంద్ర     
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     ఊరొదిలి ఉద్్యగం

ఎలకా్రా న్

పరిగిపోయాయి.  లీటరు పాలు 
పది నుంచి  అంచెలంచెలుగా 
అనతికాలంలోనే పదిహేనుకి 
పరిగిపోయింది. దిగువస్థా యి 
ఉద్్యగాలు కారి్మక నియమాల 
ప్రకారమూ స్థా నికులకే లభిం-
చిన్,ఆఫీసరు స్థా యి ఉద్్యగు-
లు దేశం నలుమూలలనుంచి 
రావడం మూలాన, స్థా నికుల 
సంఖ్యని గణనలోకి తీసుకని రా-
షత్రపాలకుల రాజకీయాలు కనినా 
గొడవలినా రకెతి్తంచాయి. రాలు-
గాయిలు ఏద్వంకన గొడవప-
టుట్ కని చాలామంది మా సం-
సథాఉద్్యగులినా తనునాలు తన్నారు. 
ఆ దబ్బలు ప్రమాదకరమైనవి 
కాకపోయిన్ అవమానకరమై-
నవి. అలాగని  ఆ రాష్్రా నినా నిం-
దించవలసిన అవసరం లేదు. 
ఎందుకంటే దేశమంతా ఇదే వ్య-
వసథా న్లకని ఉంది. తమకేదైన్ 

     స్నాతకోత్తర పట్ట్  చేతికంద-
గానే ప్రభుతా్వధీన ముడిచము-
రు అనే్వషణా సంసథాలో ఉద్్యగం 
దొరికింది. అప్పటి ఉత్తర ప్రదేశ్, 
ఇప్పటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని 
సంసథా కేంద్రీయ స్థా నంలో చేరిన 
వంటనే, అప్పటికే ముడిచమురు 
స్థా వరాలుననా ఓ ఈశన్య రాష్్రా -
నికి బదిలీ అయింది. ఓ స్థా వర 
ఉపకేంద్రస్థా నం ఏ మహానగరం-
లోనో, లేదా సమీపంలోనో లేదు. 
కేవలం పది, పదకండు వేలు 
జనభా ఉననా ఓ చిననాపటట్ ణం. 
మాలో చాలా మంది మొదటి 
ఒకటి రెండు సంవతసిరాలలో  
చేరిన వాళళీం. అప్పటికింకా ఏ 
విధమైన వసతి  సదుపాయాలూ 
లేని కారణంగా ఇద్దరు ముగ్ురు 
బ్రహ్మచారులు కలిసి, ఆరిథాకంగా 
అవసరముననా స్థా నికులు, లేదా 
అవకాశవాదులైన వా్యపారమన-
స్తత ్్త ం కలవార్ తమ కంపలోలో  
గదులినా ఖాళ్ చేసుకని ఇవ్వడం-
తో, ఆన్టి ప్రమాణాల ప్రకారం  
ఇతోధికమైన అద్దలు చెలిలో ంచ్-

కంటూ కుదుటబడాడా ం. సంసథా 
ఏడాది లోపుగానే రెండు ముడి-
చమురు కేషిత్రలని కనుగొనడం-
తో శీఘ్రగతిని కాలనీ వలిసింది, 
ఊరివారు కాస్త నీరసపడాడా , వారి 
వా్యపార విస్తరణ బాగా జరగడం-
తో సరిపటేట్ సుకన్నారు. రెండు 
ఓ మోస్తరు స్థా యిగల హోటళ్లో , 
రెండు బేకరీలు, అరడజను 
ఫానీసి దుకాణాలూ, న్లుగు 
బటట్ ల ష్పులు, అరడజను 
కిరాణా ష్పులూ కాలనీకి దగ్-
రగానే వలిశయి. సంసథా కత్తగా 
ఉద్్యగులినా బదిలీ చెయ్యడంతో, 
కాలనీలో వసతలకు కరువైపో-
యిoది.  సంసథా ఉద్్యగులు మళ్ళీ 
ఊరిమీద పడాడా రు. ఇంటి యజ-
మానులు కత్తగా గదులు చేరిచు 
అద్దలు పంచేసి ఇవ్వస్గారు. 
దాంతో మరో రకమైన ఇబ్బందు-
లు తలతా్త యి. బదిలీల మీద 
వచేచు రాష్ట్ర ప్రభుతో్వద్్యగులకి 
ఇళలో అద్దలు భారమైపోవడమే 
కాకుండా, కూరగాయల ధరలూ, 
పళలో ధరలూ, అపరాల ధరలూ 
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అవసరమొసే్త తమ రాష్ట్రంలో 
ఉననా కేంద్రప్రభుత్వ సంసథాలమీద 
దాడి చెయ్యడం ఓ సులువైన 
ప్రక్రియ. ‘ఈ మటిట్  బిడడాలమైన 
మనకి ఇక్డే ఉద్్యగాలు దొర-
కాలననా’ భావన కేవలం మన రా-
ష్్రా లకీ, దేశలకే కాకుండా, గ్ర్రామ, 
పటట్ ణాల మధ్యన కూడా తలత్త-
డం పరిపాటైెపోయింది. ఒకవి-
ధంగాతపు్ప పటట్ లేని విషయమే  
అయిన్, జాతీయ సమైక్యతకి ఈ 
భావన సరైెనది కాదు.          
    ఈ గొడవల కారణంగా 
చాలామంది పైనుంచి బదిలీ 
మీద రావాలిసిన ఉద్్యగులు సిఫా-
రసుల ప్రభావంతో కదిలి రాలేదు. 
ఒక పక్ పని పరుగుతోంది. రెం-
డోపక్న జరిగిన కది్ద  సంఘట-
నలీనా ఆధారం చేసుకని రావా-
లిసిన వారు బదిరి రావటలేలోదు.  
రాష్్రా నికి సంబంధించిన ఆఫీస-
రులో  సంసథాలో ఉన్నా, వారు ఇతర 
రాష్్రా లలో కలువుతీరి ఉన్నారు.     
          ఇలా నీతలు బోధించి, 
ఆ గణాంకాలినా చెపి్ప సమాధాన 
పరచుడం జరిగేది. కానీ ప్రాం-
తీయభావానినా రాష్ట్రపాలకులు 
తరుచూ రెచచుగొడూ్త నే ఉంట్రు. 
ఉననాఊరిలోనే ఉద్్యగం దొరకడం 
వలలో , కననావారు అద్రకమైన 
సంతృపి్తని పందిన్,  ఉరువ-
దిలి మరో ఊరు, రాష్ట్రం  వదిలి 

మరోరాష్ట్రంలో పనిచేయడమనే-
ది-న్యకుల భావనకతీతంగా 
జాతీయతాభావానికి పున్దులు 
వేసు్త ందననా నమి్మక న్లో ప్రబ-
లింది. అందున్ నై్సర్ికంగా పా-
డిపంటలు, ఖనిజ సంపదలూ, 
జలసంపదలూ, ఒకో్ రాష్ట్ర-
నికి ఒకో్లా ఉండడం పకృతి 
మాయ.  రాష్్రా లమధ్య సమత-
ల్యతను స్ధించవలసిన బాధ్య-
తని కేంద్రప్రభుత్వం వహంచక 
తప్పదు. అదంత సులువైన పని 
కాదు. 
     ఉద్్యగంలో చేరినతరా్వత  
రెండోస్రి ఇంటికి వళ్లోనపు్పడు 
నేన్క్డ పరాయిరాష్ట్రపు అమా్మ-
యిలతో ప్రేమలో పడా్త నేమోనననా 
భయంతో తలిలో దండ్రులూ, న్-
యనమ్మలు, అమ్మమ్మలూ, మే-
నత్తలూ, మేనమామాలూ ఇతోధి-
కమైన ఒతి్తళ్ళీ తీసుకువచేచుశరు. 
చివరికి బంధువులకు చెందిన 
ఒకమా్మయిని వార ఏకగ్రీవం-

గా ఎంపిక చేసేసి న్ మడలు 
వంచి, వంచిన    ఆమ మడలో 
మూడుముళ్ళీ వేయించేశ-
రు. వయసుతో వచేచు కోరికలు 
సహజంగా అబా్బయిలచేతా, 
అమా్మయిలచేతా సరననిపిం-
చేస్్త యి.  వైవాహక జీవితంలో 
సిథారపడడా  తరా్వత, అంతా ఇంతేన్ 
అననా భావనతో సరు్ద కు పోవడం 
జరుగుతంది. సర, ఒంటరిగా 
యింటికి కేషిమంగా తిరిగివచిచు,-
జంటగా నేను పనిచేసు్త ననా ఈశ-
న్యరాష్్రా నికి వళలోడంతో అందర్ 
శ్వస పీలుచుకన్నారు. 
     అప్పటి ఆరిథాక వ్యవసథాకనుగుణం-
గా జీతాలు ర్పాయిల కలతలో 
తకు్వే అయిన్, విలువలో 
ఎకు్వ కావడం మూలాన 
సంస్రం ఏద్ జరిగిపోయింది 
కాని సమస్య వచిచు పడింది. బ్ర-
హ్మచారిగా ఉననాపు్పడు ముగ్ురి-
తో కలిసి  ఖరుచులు సమానంగా 
భరించి, జీతంలో సగభాగం 
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ఇంటికి పంపించేవాణ్ణా. ఇపు్పడు 
సహచరిణ్ జీవితంలో అడుగు-
పటట్ డంతో ఇంటికి సొము్మలు 
సగంలో సగం పంపించే పరిసిథాతి 
వచిచుపడింది. దాంతో నన్నాడిపో-
సుకోవడం ఆరంభమైంది. ప-
ళాళీంకంగు పటుట్ కని తిరుగుత-
న్నాడననా నసని న్ మేనత్తలు మా 
న్ననాగారికీ, న్ మేనమామలు 
మా అమ్మకీ న్రిపోశరు. ఎం-
దుకంటే--పళ్లోడుకచిచున వారి 
అమా్మయిలినా కాదన్నానని. ఇతర 
రాష్్రా లవారి ధోరణులు గమ-
నించిన తరా్వత మేనరికమనేది 
తెలుగువారి ఒక తెగులు అననా 
భావన న్లో బలంగా న్టుకు-
పోయింది. అందుకనే న్ పళ్లో  
ప్రసకి ్త వచిచునపు్పడు ఎవరినాచే-

సుకన్నా కుటుంబ కలహాలొచిచు 
తనునాకు ఛస్్త రనీ, వివాహాది వి-
షయాలలో       పరాయిరాష్్రా ల 
సంప్రదాయాలినా న్ననాగారి తల-
కెకి్ంచీ, ఆయన నోటిదా్వరా న్ 
అభిప్రాయానినా  తెలిజేయడంతో 
శంతి న్లకంది. 
     అయితే ఇపు్పడు నేను వారికి 
కది్దగా చేదైపోయాను. ఎనిమిద్ 
తరగతివరకూ చదువుక-
ననా అమ్మ నిష్ట్ రంగా ఉత్తరం 
రాసింది. అక్ రెండో కానుపుకు 
వచిచుందనీ, ఆనవాయితీలు జరి-
పించడానికి ఖరుచులుంట్య-
ని. అప్పటికి ఇంజనీరింగ్ తప్ప 
మర చదువు చదివిన్ సంతల 
చదువేనననా అభిప్రాయం బల-
పడుతోననా కారణంగా ఇంజ-

నీరింగ్ కాలేజీల ఆవిరాభావం, 
తతా్రణంగా ముడుపుల సీటులో  
ప్రారంభించడం మొదలైంది.  
తము్మణ్ణా   దుము్మలగూడెం  ఇం-
జనీరింగ్ కాలేజీలో చేరి్పంచ-
డానికి మూడుపదులు ముపైపై 
వేలు ముడుపు చెలిలో ంచ్కోవా-
లనీ, తనదగ్ర అంత సొము్మ 
లేదు కాబటిట్   ఎంతోకంత 
పంపించమనీ న్ననా ఉత్తరం 
రాశడు, ఆ ఎంతో కంత ఇంతా 
అని చెప్పకుండా! దాపరికం  
లేకుండా న్ననాకి న్ పేసిలోప్ నకలు 
పంపించి, న్కుననా ఖరుచుల 
జాబితా రాసి, ‘ఆదా చేయగా  న్ 
దగ్ర ఉననావి   ఆయిదువేలు. 
అవి పంపిచేస్్త ను. అమ్మకి వి-
యా్యలవారివద్ద  గొప్పలు పోవడం 
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ఒక ఎకరం భూమి అమే్మసి ప్ర-
సు్త తానికి గటెట్ కే్యండి. బేరం 
కుదిరితే చెప్పండి. వంటనే వచిచు 
కాయితాలమీద న్ సంతకం ప-
టేట్ స్్త ను.”
     అంతకంటే ఏం చేయగల-
ను? మొత్తమీ్మద  అక్డ నేను 
పుటిట్ న మటిట్ లో మాదీ అనుక-
ననా భూమిలో ఒక ఎకరం భూమి 
మరో ఆస్మి చేతిలోకి వళ్ళీ, 
అప్పటి అవసరాలినా తీరిచుంది. 
రెండేళలోలో పద్ననాతి జరిగి, జీతం 
పరిగింది. పుటిట్ న పాపకూడా 
పరుగుతోంది. “మనవి మధ్య-
తరగతి కుటుంబాలు. పాప 
చదువుకీ, పళ్ళీకి ఇప్పటునాంచే  
సొము్మలు కూడబట్ట్ లి. న్లవారీ 
జీతంలో మిగిలినదంతా ఇంటికే 
పంపించేస్్త  ఉంటే ఎలా? 
పదుపు పథకాలమీద కూడా 
ధా్యస పటట్ ండి మరి!” న్లుగే 
న్లుగు వాకా్యలలో న్శ్రీమతి 
తన  తలిలో మనసు బయట ప-
టేట్ సింది. నేన్,న్ మొగుడూ, 
న్ పిలలోలూ అననా స్్వరథాం స్త్రీలలో 
పళళీయిన వంటనే బహర్తమౌ-
తంది కదా?. 
       “పాప చదువుసంగతీ, ప-
ళ్లోసంగతీ నేను చూసుకంట్ను. 
నసపటిట్  స్ఫీగా నడుసో్త ననా  జీ-
వితానినామలుపులు తిప్పడానికి 
ప్రయతినాంచకు.  భరించ్వాడు 

భర ్త! పితృ రుణం తీరుచువాడు 
పద్దకడుకు!”అని నేన్ న్లు-
గువాకా్యలలో ఒక వాగా్ద నంతో, 
ఒక హతవాక్యంతో, ఒక భాష్యంతో  
సమాధానమిచేచుసరికి, మొహం 
చిననాబుచ్చుకని, ఆ మరానాటికి 
తెరిపిన పడింది. 
     ప్రాజెకుట్  లో పని విపరీతంగా 
పరిగింది. న్ పనితీరు అధి-
కారుల ప్రశంసలు పందుతోనే 
ఉంది. ప్రశంస్పత్రలు, రజితప-
తకాలూ అందుకంటుననాపు్పడు 
శ్రీమతి మొహం గర్వంతో పంగి-
పోయేది. ఇంట గెలవలేనపు్పడు, 
బయట గెలిసే్త కంతైెన్ ప్రయో-
జనముంటుంది. 
    దేశంలోని ఇతర ప్రొజెకుట్ లలో 
పనిచేసిన ఓ స్థా నికుణ్ణా  మా ప్రా-
జెకుట్  అధికారిగా వేశరు. ఆయన 
కడు సమరథావంతడు. ఆయన 
చేరడంతో ఊరివారు టముకులు 
వేసి సంబరాలు చేసుకన్నా-
రు.  అటుపైన ఆయనమీద 
స్థా నికుల ఒతి్తళ్ళీ ప్రారంభమై-
యా్యయి. ఉద్్యగాలకోసం, కాం-
ట్రాకుట్ లకోసం, స్థా నిక రాజకీయ-
న్యకుల అనవసర జోకా్యలూ, 
ఇతరత్ర అనేక అంశలు తల-
తా్త యి. తనునాలు తిననా ఆఫీసరులో  
‘స్థా నికులేనా ఆయన సమరిథాసు్త -
న్నారు’ అని, వారిమీద క్రమశక్షణా 
రాహతా్యనికి చర్యలు తీసుకోవల-

అలవాటు. అందుకని అయి-
దువేలు అమ్మకివు్వ. లేకపోతే 
నినునా కాలుచుకు తింటుంది!’అని 
ఉత్తరం రాశను. అటునుంచి 
జవాబు లేదు. 
      ఓ రోజు సైట్ డూ్యట్ నుంచి 
వచిచున తరా్వత శ్రీమతి తీపి 
కబురు చెపి్పంది. ఒకరిద్దరు 
చాలు అనుకన్నాం కానీ, అంత 
త్వరలో కాదు అని ఆలోచించ్-
కోలేకపోయాం! అదీ కాక మరో 
ఘోరం జరిగిపోయింది. అమా్మ 
న్ననాలు రాసిన ఉత్తరం ఆమ 
కంట పడిపోయింది. ఆ ఉత్తరా-
లు రెండూ న్కు చూపిస్్త  ఏం 
చేదా్ద మనుకంటున్నారు అని తన 
కడుపువైపు చూపించింది. ఓ 
ఆదివారం ఉదయం అరగంట 
తంట్లుపడి, పోస్ట్ ఫీసు 
టెలిఫోన్ నుంచి న్ననాకి టెలిఫోన్ 
చేశను.
    “తము్మడి చదువు ఆగ-
కూడదు. వాడు ఇంజనీరింగ్ 
చదవాలిసిందే. అమ్మ తాహత 
వియా్యలవారి ముందు తలత్త -
కని ఉండాలేతప్ప దించకూడ-
దు. ఇక్డ మీ ముదు్ద లకోడలు 
మనింటి ఆడపడుచ్నో, వం-
శోదా్ధ రకుడినో కడుపున పడే-
సుకని పంచ్తోంది.ఒక పని 
చేయండి. మీకు మిగిలిన ఆ 
పిత్రరిజాతమైన మూడెకరాలలో 
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సిందిగా విననాపాలు ముఖాతాిః, 
కాయితాలమీదా చేసుకనే వారు. 
అవతలి వారు వీళ్ళీ తమ మీద 
అకారణంగా నోరుచేసుకంటు-
న్నారనీ,   తకు్వచేసి మాట్లో డు-
తన్నారని, రాష్ట్ర గౌరవానినా కించ-
పరుసు్త న్నారనీ నిందారోపణలు. 
వాటిలో కనినాకాయితాలమీద 
పటట్ లేని  కారణాలు. ఆయనకి 
విసిగెతి్తపోయి తలపటుట్ కన్నాడు. 
ఓ రోజున ఏద్ ఆఫీసుపని మీద 
ఆయనినా కలుసుకననారోజున, 
నేను తీసుకువళ్లోన దస్త్రం మీద 
సంతకం పటేట్ సి, కూరోచుమని 
చెపి్ప ట్ తెపి్పంచాడు. ఆ తరా్వత 
తన గోడు వినిపించ్కన్నాడు. 
చివరగా అన్నాడు. “జియోపాలి-
టిక్సి అంటే భౌగోళ్క లేదా నై్సర్ిక 
రాజకీయాలు ఇపు్పడు దేశంలోని 
ప్రతి సంసథానీ అలలోలాడిసు్త న్నాయి. 
ఇటు రాజకీయాలు నడిపే రాష్ట్ర 
న్యకులు, నిరుద్్యగులైన స్థా -
నికులూ, అటు అవగాహన్-
లోపంతో నిరాథా రించే కేంద్రసంసథా 
లకాషి ర్లూ,నియమాలూ, మన-
లాంటివారిని నిరీ్వరు్యలను చేసు్త -
న్నాయి. నేను గోలపడూ్త నే ఉన్నా-
ను,ననినాక్డికి పంపిచవద్దని. 
నువి్వక్డ చేరినప్పటునాంచీ పదే-
ళలోకుపైగా పనిచేసు్త న్నావ్! ఇక్డి-
వారందరీకీ నీ మీద మంచి అభి-

ప్రాయమే ఉందని తెలిసింది, 
కారణం’’?   
    “సర్! ఇదొక చిననా ఊరు. సంసథా 
విసతృతి కారణంగా అందరికీ 
ఇదొక ఉద్్యగాల నిలయమనే 
అభిప్రాయం కలిగిపోయింది. 
ఇందులో  పరాయి రాష్్రా లవా-
ర్, స్థా నికులూ అననా విషయం 
కంత లేదనలేనుకానీ, సంసథా 
ఉద్్యగులూ, సంసథా ఉద్్యగు-
లు కానివారి మధ్యనుననాఆరిథాక 
పరమైన తేడాలు కారణం. జన్మ-
భూమి పుత్రులు అయు్యండి 
కూడా తమని సమరిథాంచటలేలోదని 
కంతమంది స్థా నిక ఆఫీసరులో కూ-
డా తనునాలు తిన్నారు. చెనై్నై, కో-
ల్తాలాంటి మహానగరాలకే ఈ 
పాటులో  తప్పటలేలోదు. నిరుద్్యగతా, 
కటట్ వచేచుటటులో  కనబడుతోననా 
ఆరిథాక వ్యతా్యసం మూలకారణా-
లు. సంసథా మూలాన ధరవరలు 
పరిగిపోయిన కారణంగా స్థా ని-

కులకు చికాకుకలగడం సహజం. 
అదీ కాక రాష్ట్రేతరులందర్ 
మడికటుట్ కని కూరుచున్నారనికా-
దు. కంతమందికి అధికారవర్ా-
నికి చికాకులు కలి్పంచి నిరీ్వర్యం 
చెయ్యడమనేది ఒక అలవాటు. 
వారి మూలాన చాలా గొడవలు  
జరిగాయి. అటూ, ఇటూ సరి్ద-
చెపు్పకంటూ పోవడమే తప్ప 
గత్యంతరం లేదు. న్ కింద 
పనిచేసే స్థా నికులందరితో-
న్ మంచిగా ప్రవరి ్తస్్త ను. న్ 
హోదాని పక్కి న్టిట్  చేయవల-
సిన పనిని సౌమ్యంగా చెపా్త ను. 
అవసరమైనచోట న్ భుజానినా-
కూడా బరువులమోతలో అంది-
స్్త ను. ఇది నేను రష్యనలో నుంచి 
నేరుచుకననా శ్మికగౌరవ పాఠం. 
స్ంకేతికంగా వాళలోకేసమస్య 
వచిచున్ దగ్రుండి వివరిస్్త ను-
కాని, విరుచ్కు పడను.”
    పరుగురాష్్రా లనుంచి వచిచు  
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ఉననాతస్థా యిలో ఉననా ఆఫీస-
రులో - ప్రాజెకుట్  అధినేతగా మరో 
ప్రాజెకుట్  ఏరియా నుంచి ఈయన 
రావడంతో కినుకవహంచి చాలా 
సమస్యలు  తీసుకురావడంతో 
ఈయన బదిలీ చేయించ్కని 
పశచుమ తీరంలోని ఓ అతి పద్ద  
ప్రాజెకుట్ కి వళ్లోపోయాడు. అక్డ 
అపారమైన ప్రజాఞా పాటవాలతో 
పనిచేసి, సంసథా బోర్డా ఆఫ్ డైెరెకట్ర్సి 
లో ఒకరైె, స్ంకేతిక విభాగానికి 
స్రథ్యం వహంచాడు. 
    తరా్వత కాలచక్రం ఎగుడు 
దిగుళలోతో నడిచిపోయింది. 
బదిలీలు అయా్యయి. న్ యిద్దరి 
పిలలోల చదువులకి కనినా అంత-
రాయాలు కలిగిన్ అవలీలగానే 
గటెట్ కు్తూ వచాచురు. తము్మడు 
చదువుకి దనునా నిలిచాను. చెలిలో  
పళ్లోకి ఉననా రెండెకరాలూ తరిగి-
పోకుండా ఆసరాగా  నిలిచాను.  
అప్పటికి  న్ స్వంత గ్రమానికి 
న్లుగు కిలోమీటరలో దూరంలో 
ఉననా నగరంలో మా సంసథా ప్రా-
జెకుట్   కాళ్లో నింది. సంసథా కార్య-
క్రమాలు ప్రారంభమయిన దినం 
నుంచి   యింటిపోరు మళ్ళీ 
మొదలైంది. మా ఊరిదగ్రి నగ-
రానికి బదిలీ చేయించేసుకో-
మని. పిలలోల చదువులు పశచుమ 
ప్రాంతపు కేంద్రమైన బరోడాలో 

సిథారంగా, ఒబి్బడిగా జరుగుతం-
డడం మూలాన సరి్ద చెపా్పను. 
రాకుండా అడుడా పడో్తందని శ్రీమతి 
మీద చిననాచిననా విసురులో   మళ్లో  
విసిరారు కానీ, అమా్మన్ననాలకి 
ననునా గటిట్ గా నిలదీసే  అడిగే నై్-
తికబలం లేకపోయింది. 
     న్ ఉద్్యగధర్మం నిర్వహం-
చ్కుంటూ పోయాను. పద్ననా-
తలు చేజారిపోకుండా రావడం 
మూలాన  ప్రాజెకుట్ హడ్ స్థా యికి 
చేరాను. అపు్పడు ననునా నగరా-
నికి బదిలీ చేశరు. స్థా నికమైన 
పత్రికలు నగర ప్రాజెకుట్  అధిపతి-
గా  తెలుగుబిడడా బదిలీ అంటూ 
వార ్తలు వచేచుశయని తము్మడు 
ఫోన్ చేశడు. వాడప్పటికి పేపరు 
మిలులో లో ఉద్్యగం చేసు్త న్నాడు. 
వాడికీ వివాహమైంది. ఇద్దరు 
పిలలోలు పుట్ట్ రు.న్ బదిలీ వార ్త 
మా కుటుంబ సభు్యలలో, బం-
ధువర్ంలో చెలరగిన ఆనంద 
తరంగాలతో బాటు ఆశల అలలు 
కూడా కలిసిపోయాయని బంధు-
వర్ంనుంచి న్కు వచిచున ఉత్త-

రాలు విశదం చేశయి. 
ఈశన్యప్రాంతంలోని న్ 
అనుభవాలు హచచురిక 
చేశయి. 
      కేంద్రప్రభుత్వసంసథా 
తాలూకు ఉద్్యగి స్వం-
తరాష్ట్రంలో ఆసంసథా 

ప్రాంతీయ అధికారిగా పనిచే-
యడమనేది ఓ పద్ద  సమస్య-
యి కూరుచుంటుంది. రాష్ట్రనేతల 
జోక్యంతో బాటు బంధు, సేనాహ 
వర్ాల ఒతి్తళ్ళీ శతావధాన్లై కూ-
రుచుంట్యి. మనశ్శంతి కరు-
వైపోతంది. యిది పలాయన-
వాదం కాదుకాని, తెలుగువాడికి 
తెలుగువాడు సహాయం చెయ్య-
డననా మాట పలువురు వకా్ణ్ం-
చిన్, ప్రతిరాష్ట్రం వార్ ఇలాగే 
అనుకంట్రనీ, అంట్రననాదీ 
న్ స్్వనుభవం.
      సంసథా అధ్యకుషి లవారిని కలు-
సుకోడానికి ఢిలీలో  బయలుదేరాను. 
శ్రీమతి ఏడుకండలవాడికి  మొ-
కు్కంది. ఎందుకో వేర చెపా్పలా? 
అయితే మన గత ప్రధాన మంత్రి 
లాల్ బహదూరు శస్త్రిగారిలా 
బంధుపక్షపాతి కాదని ననునా మ-
చ్చుకనేవారెవర్ లేరు. ఇంటికి 
ఏ శుభకారా్యలకి వళ్ళీన్ నొసళ్లో  
నొకు్కనే బంధుజన్లే కనిపిం-
చేవారు. 
                     ****
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వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం

తీరథాముల కేగలేదను దిగులు వలదు
దేహమలలోరకును గాద దేవళంబు
అంతరాత్మయె నిల పరమాత్మ సుమ్మ!
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 101

ఒరుల చూచి యస్యను బరగ జేయు
మనసు నరికటిట్  మసలుట మాన్యమగును
శంతి చేకూరుటకు నిది స్ధనంబు
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 102

రాజకీయములను బటిట్  రచచుకెకి్    
బాధ్యతను వీడి పదవుల బటుట్  వారి    
చక్ దిద్దరె ప్రజలొక సమయమరసి!
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 103

శత్రువైనను వేడిన శరణు నిచ్చు
కాల మేన్డొ చెలలో  నీ కలియుగమున
వడి న్రుంగక దూకకు వాగునందు    
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 104

వైరి జిత్త లు ఛేదించి ధీరునివల  
వనునా జూపక పోరాడి కనునామూయు  
దేశభకు్త ని గొనియాడు దిశలు మ్రోగ  
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 105

నేటి బాలురు రపటి నేతలగుట  
న్రిగి వారిని సన్్మర్ మంచి పంచి
దేశ ప్రగతిని చాటుము దిశలు దాట    
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 106

గురువునేరి్పన విద్యను మరుగుపుచిచు  
మనసు మచిచున జీవన మనుసరింప
గురువు కపహాస్యమంటిన బరగు ముపు్ప
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 107

సంధ్యవారుచుము దినమొక స్రియైెన
మనసు న్ధా్యతి్మకము నందు మసలునటులో   
చేసి సదు్బది్ధ నిచిచు రకిషించ్ నినునా  
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 108

                 * సంపూరణాం *
                -- ఓం తతసిత్ --

వేదులాన్వయు పలుకు -8
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పూరి జగన్నాధ స్్వమి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళ్ కృషణా

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్్వమికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణాంగా కది్దమందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్్ందపురాణాంతర్తమైన జగన్నాధ కేషిత్ర మాహాతా్త ర్నినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి న్ల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకాషి నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                              32 వ అధా్యయం
                                                          జైెమిని -ఋష సంవాదము.

 పంచ జే్యష్ఠ  స్నాన విధి:

    స్్వమికి పంచ భక్ష పరమాననాంతో  నై్వేద్యం సమరి్పంచాలి. ఉపచారాలు పూరి ్త అయిన తరువాత శ్రీరామ, 
శ్రీకృషణా, బలరామ, సుభద్రల విగ్రహాలకు నృత్య, గీత, వాయిదా్యలతో ఆనందింపచేయాలి. బ్రాహ్మణులకు 
దాన్లు చేయాలి. స్్వమిని తీసుకు వచేచుటపు్పడు, పూర్వంచేసిన ఉతసివాలు అనినా చేయాలి. దకిషిణంగా 
వడుతననా స్్వమిని చూసినవాడు స్మాన్య మానవుడు కాదు. దేవతలు స్్వమిని చూడడానికి ఎదురు 
చూసు్త న్నారు. విగ్రహాలకు నీరాజనం ఇచిచు, లోపలికి తీసుకు రావాలి. తరువాత స్్వమిని చూడకూడదు.

             జే్యష్ఠ  పంచక వ్రత విధాన్నినా జైెమిని ఈ విధంగా చెపా్పడు. ఈ వ్రతానినా బ్రహ్మ బోధించాడు.
వ్రతాలనినాటిలోను ఈ వ్రతం మొదటిది అవడం వలన ఈ వ్రతానికి జే్యష్ఠ  పంచక వ్రతం అని పేరు వచిచుంది.
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మంచెపై ఉననా స్్వమిని చూసే్త ఏ  విధమయిన ఫలితం కలుగుతంద్ అదే విధమయిన ఫలితం జే్యష్ఠ  
పంచక వ్రతానినా చేయడం వలన కలుగుతంది. జే్యష్ఠ మాసం, శుకలో పక్షం పౌరణామి రోజున ఈ వ్రతానినా 
ప్రారంభించాలి. ఈ సమయంలో అనినా తీరాథా లు సముద్రాలు పురుషొత్తమ కేషిత్రనికి వస్్త యి. స్్వమి జే్యషట్  
స్నానం చూడాలి అని అనుకనేవారు అదృషట్  వంతలు అవుతారు.

     జే్యష్ఠ మాసం దశమి రోజున నియమాలను సీ్వకరించాలి.ఉత్తముడైెన బ్రాహ్మణుని ఆచారు్యనిగా 
నియమించాలి.” ఓ దేవ దేవా! జగన్నాధా! ఈ రోజునుండి జే్యష్ఠ  తిధి ఉండేవరకు వ్రతానినా ప్రారంభిసు్త న్నాను.
అనినా తీరథాజలాలతో నీకు అభిషేకం చేసు్త న్నాను. మూడు సంధ్యలలోను నినునా అరిచుంచడానికి 
అనుగ్రహంచ్” అని ప్రారి్ధంచాలి. 

       తరువాత స్్వమికి  అభిషేకం పూరి ్త  చేయాలి. మండపం  ఏరా్పటు  చేసి,  పదా్మనివాసినిని, మధ్యలో 
కుంభానినా ఏరా్పఛేయాలి. ఆ కుంభంలో తీరథా జలాలు పోయాలి. ఆ కుంభంలో చందనం, పళ్ళీ వేయాలి.
రాగిపళళీం  మూత పట్ట్ లి. మధ్యలో బంగారంతో చేసిన స్్వమి ప్రతిమ ఉంచాలి. లకీషిమీ దేవి ప్రతిమ, 
మోకాళళీపై కూరుచుననా  గరుత్మంతని  విగ్రహానినా పట్ట్ లి. స్్వమి శంతి స్వర్పుడైె ఉండాలి. చక్రాలు ధరించి 
ఉండాలి. పదా్మసనంలో స్్వమి కూరుచుని ఉంట్డు.                                                              (1- 36 )

         నలలో  కలువలతో స్్వమిని పూజించాలి. ఈ విధంగా దశమి రోజున పూజిసే్త పదికోటలో  పాపాలు నశస్్త యి. 
“మధుస్దన్! దేవేశ! లకీషిమీన్ధా! దయా సముద్రా! సంస్ర సముద్రంలో పడిఉననా ననునా రకిషించ్” అని ప్
రారి్ధంచాలి.                                                                                                                           ( 37- 41 )

       ఏకాదశ రోజున న్లుగు భుజాలు కలిగిన స్్వమిని ఆరాధించాలి.శఁఖము, చక్రము, గద, పద్మం ధరించి 
ఉండాలి. పాయసం, అరటిపళ్ళీ నై్వేద్యం పట్ట్ లి. “న్రాయణా! సంస్ర సముద్రానినా దాటించ్వాడా! 
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శరణననావారిని రకిషించ్వాడా! పుండరీకముల వంటి కనునాలు కలవాడా! ననునా కాపాడు.పదకండు         
ఇంద్రి యాలతో చేసిన పాపాలు, జన్మజన్మల నుండి చేసిన పాపాలను పోగొటుట్ ” అని ప్రారి్ధంచాలి. దా్వదశ 
రోజున బంగారు యజఞా వరాహమూరి ్తని ప్రారి్ధంచాలి. చందనం, అగరు, కర్్పరం, స్్వమికి రాయాలి. 
అరెసలు,పండులో , నై్వేద్యంగా పట్ట్ లి. ”భూమిని ఉద్ధరించినవాడా! నీ పాదాలను ఆశ్రయించిన ననునా 
ఉద్ధరించగలవు. ఈ సంవతసిరములో చేసిన పాపాలు, క్రితం జన్మలో చేసిన పాపాలు పోగొటుట్ ” అని 
ప్రారి్ధంచాలి.     త్రయోదశ  రోజున  పద్మంలో ఉననా శంఖ చక్ర వరద అభయ ముద్రలు ధరించి ఉననా 
ప్రదు్యమునాని పూజించాలి. అశోకము, పాటలి పువు్వలతో చేసిన మాలలు  స్్వమికి అరి్పంచాలి. అననాము, 
పండులో  స్్వమికి   సమరి్పంచాలి. ”దేవా! ప్రదు్యమానా1 కోరికలు తీరుచువాడా!  న్ కోరికలు అనినా తీరుచు”అని 
ప్రారి్ధంచాలి. (42-51)

      చతర్దశ రోజున బంగారు నరసింహస్్వమి విగ్రహానినా ప్రతిష్ఠ ంచాలి. స్్వమి వక్షసథాలంపై లకీషిమీ దేవి విగ్రహానినా 
ప్రతిషట్ ంచాలి. స్్వమి అటట్ హాసంగా నవు్వతననాటులో గా  ఉండాలి. నీ వాడియైెన గోళళీతో న్ పాపాలను చీలిచు 
వేయి” అని ప్రారి్ధంచాలి. నై్వేదా్యనినా సమరి్పంచాలి. జపా కుసుమాలు, జాజిపూల మాల సమరి్పంచాలి.
చేతలు జోడించి నమస్రించాలి.      ఈవిధంగా పంచజే్యష్ఠ  వ్రతానినా పూరి ్త చేయాలి. ఐదు దీపాలు నిత్యం 
వలిగేటటులో గా ఉంచాలి. ఐదు వస్త్ర లు, గొడుగులు, చెపు్పలు, కంచాలు మొదలయవి దానం చేయాలి.  
పౌరణామి రోజు ఉదయానేనా స్నానం చేసి, శ్రీకృషుణా ని దరి్శంచ్కోవాలి. యధావిధిగా అరిచుంచాలి. ఒక్క్రిని 
వేరుగా అరిచుంచాలి. బ్రాహ్మణులకి దానం చేయలి. ప్రధాన ఆచారు్యనికి  బంగారం దానం చేయాలి. నై్వేద్యం 
పట్ట్ లి.  మధ్యలో వచేచు ఏకాదశని “నిరజాల” అని పిలుస్్త రు. ఆ రోజున భకి ్త శ్రద్ధలతో స్్వమిని అరిచుంచాలి. 
అనినా వ్రతాలు చేసిన ఫలితం కలుగుతంది.( 52 -74)

   స్్ంద పురాణంలోని వైషణావ ఖండంలోని పురుషోత్త మ కేషిత్ర మాహాత్మర్ంలోని,జైెమిని ఋష సంవాదంఅని 
ముపైఫై రెండవ అదా్యయం సమాప్తం.
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రానిసిసో్ లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, న్ అర్్ చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చ్టుట్  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట సేపు ఓపిక పటట్ ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచ్తూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచుకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కార్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పటేట్ ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేన్పు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసేను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచ్ర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిననాపు్పడు హైస్్ల్ లో చదివేను” అని చెపి్పంది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళీ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళీ పటిట్ ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్ళీ ఇంకా ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాసేను. 
ఇక్డ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతంది. అందుకని కనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచుటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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13. ఎడిపస్ విష్ద గాథ 
 

   గ్రీసు పురాణగాథలలో ఎడిపస్ 
(Oedipus) కథ పేరెనినాకగననా 
కథ. సంసకృతంలో కాళ్దాసు 
“శకుంతలం” ఎంత పేరు 
పందింద్ గ్రీకు భాషలో సోఫో-
కిలోస్ (Sophocles, స్. శ. పూ. 
496 - 405)  రచించిన “ఎడిపస్ 
రెక్సి” (Oedipus Rex or King 
Oedipus) అనే న్టకం అంత 
చెపు్పకోదగ్ది. చిఱుతప్రాయంలో 
పిలలోలు ఎదురొ్నే ఒక విచిత్ర-
మైన  మనోసిథాతిని వరిణాంచడానికి 
ఆధునిక మానసిక శస్త్రవేత్త సి-
గ్మన్డా  ఫ్రాయిడ్  “ఎడిపస్ కాంపలో -
క్సి” అనే పదబంధానినా ప్రవేశపటిట్  
ఎడిపస్ కథకి ఒక రకం ప్రాచ్-
ర్యం తీసుకచేచుడు; అంతే కానీ 
ఎడిపస్ ఈ రకం మనోసిథాతిని 
ఎదురొ్నలేదు. 
13.1 థీబిస్ రాజ్యంలో 
ఎడిపస్ పుటుట్ క 

ఎడిపస్ కథ ఎడిపస్ పుటట్ క 
మునుపే మొదలయింది. థీబిస్ 
(Thebes) రాజా్యనికి రాజైెన 
లయుస్  (Laius) కి పుత్ర సంతతి 
లేకపోతే   డెలైఫైలో ఉననా ఓరకిల్ 
ని  సంప్రదించడానికి భారా్య 

సమేతంగా వళతాడు. “మీ ఇద్దరికి 
పుటట్ బోయే సంతానమే నీ  చావుకి 
కారకుడవుతాడు. కనుక ఆ కోరిక 
విరమించ్కో,”  అని ఓరకిల్ 
లయుస్ కి సలహా చెబుతాడు. 
ఓరకిల్ సలహా త. చ. తప్ప-
కుండా పాటించడానికి లయుస్ 
నిశచుయించ్కని భార్య పటలో  అతి 
జాగర్కతతో ఉండేవాడు. కానీ 
వసంత ఋతవు విజృంభించిన 

ఒక  వన్నాల రాత్రి, మధుపాన-
పు మత్త లో, నిగ్రహానినా కోలో్ప-
తాడు. రాణ్ యొకాస్ట్  గరభావతి 
అవుతంది. న్లలు నిండగానే 
పండంటి మగ  శశువుని 
కంటుంది.  ఓరకిల్ చెపి్పన 
జోశ్యపు బారినుండి తపి్పంచ్-
కోడానికి  శశువు చీలమండలు 
రెండింటికి స్దులు గుచెచుయ్య-
మని భటులకి ఆదేశలు ఇచేచుడు, 
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రాజు. అలా చేసే్త శశువు పాకడం, 
నడవడం వంటి పనులు చెయ్య-
లేడు కనుక తన చావుకి కారకుడు 
కాలేడని రాజు ఊహ. రాజాజఞా 
శరస్వహంచేరు సేవకులు. 
“ఎందుకైన్ మంచిది, శశువుని  
హతమారచుడమే శ్రేయస్రం” 
అని మంత్రుల సలహా ఇవ్వగా 
శశువుని కండలలోకి తీసికెళ్ళీ 
చంపయ్యమని రాజ్యంలోఉననా 
ఒక గొర్రెల కాపరికి ఆదేశలి-
చాచుడు, రాజు. పసివాడి ప్రాణాలు 
తియ్యడానికి మనసు ఒప్పక 
ఆ గొర్రెల కాపరి ఆ బాలుడిని  
పరుగున ఉననా కోరింత్ రాజ్యపు 
మరొక గొర్రెల కాపరికిసే్త,  అతను 
పసివాడిని పంచ్కున్నాడు.

13.2 కోరింత్ రాజ్యంలో 
ఎడిపస్ పరుగుట 
 కోరింత్ (Corinth) రాజ్యపు 
రాజు పోలిబస్ (Polybus), రాణ్ 
మరోపి (Merope) లకి పిలలోలు 
లేరు.  అందుకని ఈ రెండవ 
గొర్రెల కాపరి పసివాడిని రాజుకి 
కానుకగా ఇచేచుడు. స్దిపో-
టలో  వలలో  పసివాడి చీలమండలు 
రెండూ  వాచి ఉండడం చూసి 
పోలిబస్  పసివాడికి ఎడిపస్ 
అని పేరు పటేట్ డు - ఎడిపస్ 
అంటే “వాచిన పాదం” అని 

అరథాం. (వైద్య పరిభాషలో ఎడీమా 
(edema) అంటే వాపు అని అరథాం 
ఉంది కదా!)  
ఎడిపస్ పద్దవాడైెన తరువాత 
ఒక తాగుబోత మైకంలో ఉననా-
పు్పడు, “రాజు పోలిబస్, రాణ్ 
మరోపి నీ జనక తలిలో దండ్రులు 
కారు తెలుస్?” అని అన్నాడు. 
ఈ వదరుబోత మాటలలో 
నిజం ఎంతో, పేలాపన ఎంతో 
తేలుచుకుందామని ఎడిపస్ డెలీఫ్ 
వళ్లో  అక్డ ఓరకిల్ ని సంప్ర-
దించేడు. అడిగిన ప్రశనా ఏమిట్ 
కానీ ఓరకిల్ ఇచిచున సమాధానం 
ఎడిపస్ ని కలవరపరచింది: 
“నువు్వ నీ తండ్రిని చంపేసి నీ  
తలిలో ని వివాహం చేసుకుంట్వు.”  
ఈ జోశ్యం విననా ఉత్తర క్షణంలో 
ఎడిపస్ కోరింత్ రాజ్యపు ప-
లిమేరలు దాటి ఎంత దూరం 

వీలయితే అంత దూరదేశలకి 
వళ్ళీపోదానికి నిశచుయించ్కుని, 
ఉత్తర దిశగా ప్రయాణంచేసి, చి-
టట్ చివరికి, విధి వంట తరమగా, 
థీబిస్ రాజ్యం పలిమేరలకి చే-
రుకుంట్డు!

13.3 మూడు బాటల 
మొగలో పోరు 
థీబిస్ రాజ్యపు పలిమేరలలో, 
ఒక మూడు బాటల మొగలో,  
ఎడిపస్ దారికి ఒక రథం అడుడా -
పడుతంది. ఆ రథ స్రధి  
“పక్కి తపు్పకో, దారి విడు” అని 
అరుస్్త డు.
  “నేను ముందొచాచును.  
నేన్ందుకు తపు్పకోవాలి. నువే్వ 
తపు్పకో” అని ఎడిపస్ అంట్డు. 
మాట మీద మాట పరిగి, పో-
రాటంలోకి దిగగా రథ స్రధినీ, 
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రథార్ఢుడైెన  రాజుని ఎడిపస్ 
చంపేస్్త డు. ఒక భటుడు 
మాత్రం తపి్పంచ్కుని పారిపో-
తాడు. ఆ రథంలో ఉననా వ్యకి ్త  
థీబిస్ రాజ్యపు రాజననా విషయం 
కానీ, ఆతను  తన కననా తండ్రే 
అననా విషయం కానీ, ఎడిపస్ కి 
తెలియదు. ఈ విధంగా ఓరకిల్ 
చెపి్పన జోశ్యంలో మొదటి భాగం  
నిజం అయింది!

13.4 సిఫ్ంక్సి అడిగిన 
ప్రశనా
   థీబిస్ రాజ్యపు పలిమేరలు 
దాటుకుని లోపలికి వళలోడాని-
కి ప్రయతినాంచే  సరికి ఎడిపస్ 
కి  సిఫ్ంక్సి ర్పంలో మరొక 
సమశ్య ఎదురవుతంది. ఈ 

సిఫ్ంక్సి (Sphinx) అనే శలీ్త 
ఒక రకం కంచర “నరసింహ” 
ర్పం! ఈ శలీ్త తల మానవా-
కారంలోను, సింహపు శరీరంతో-
న్ ఉండడమే కాకుండా దీనికి 
డేగ రెక్లు కూడా ఉంట్యి! 
ఏకచక్రపురానినా బకాసురుడు 
వేధించ్కు తిననాటులో  థీబిస్ రా-
జా్యనినా కంత కాలం బటిట్  ఈ 
సిఫ్ంక్సి వేధించ్కు తింట్ంది.  
ఈ సిఫ్ంక్సి ఊరి పలిమేరలో 
ఉననా ఒక రాతి తీన్ మీద తిష్ఠ   
వేసి  ఊళ్లో కి  వళ్ళీ వాళలోందరి-
నీ పడుపుకథ లాంటి ఒక కఠిన 
ప్రశనా అడుగుతంది. ఆ ప్రహేళ్క-
కి సరి అయిన సమాధానం చెప్ప-
లేని వారిని చంపుకు తింటుంది. 
ఊరి లోపలికి వళలోడానికి ప్రయ-

తినాంచే ఎడిపస్ ని సిఫ్ంక్సి అడుడా -
కుని అందరినీ అడిగే  ప్రశనానే 
అడిగింది: “ఉదయం న్లుగు 
కాళళీ తోట్, మధా్యహనాం రెండు 
కాళళీ తోట్, స్యంత్రం మూడు 
కాళళీ తోట్ నడచేది ఏది?” అప్పటి 
వరకు ఈ ప్రహేళ్కకి సరి అయిన 
సమాధానం చెపి్పన వారు లేరు. 
ఎడిపస్ ఆలోచించి, తరజానభ-
రజాన పడి, చిటట్ చివరికి, “మనిష: 
బాల్యంలో న్లుగు కాళళీ మీద 
పాకుతాడు, నడివయసుసిలో 
రెండు కాళళీ మీద నడుస్్త డు, 
ముసలితనంలో చేతికర్ర పటుట్ -
కుని  మూడు కాళళీతో నడుస్్త -
డు.”  ఇలా గర్వభంగం చెందిన 
సిఫ్ంక్సి జరిగిన పరాభవానినా తటుట్ -
కోలేక తను కూరుచుననా ఎత్త గా 
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ఉననా రాయి మీంచి కిందకి దూకి 
ఆత్మహత్య చేసుకుని చచిచుపో-
తంది. 

13.5 ఎడిపస్ థీబిస్ రా-
జా్యనికి రాజు అవడం 
       థీబిస్ రాజా్యనికి పీడ విరగడ 
అవడంతో, ప్రజల సంతోష్నికి 
అవధులు లేవు. వారు ఎడిపస్ 
కి బ్రహ్మరథం పటేట్ రు. వారి 
రాజు లయుస్ బందిపోటలో  బలేలో-
లకి ఆహుతి అయిపోయాడ-
ని నమి్మ, ఇపు్పడు ఆ రాజు లేని 
లోటు తీరిందని సంతోషంతో 
ప్రజలు ఎడిపస్ కి పటట్ ం కటేట్ రు. 
అప్పటి ఆచారం ప్రకారం భర ్తని 
కోలో్పయిన లయుస్ భార్య 
యొకాస్ట్  ఎడిపస్ కి పటట్ మహష 
అయింది!! తను చంపినది తన 
తండ్రినే అనినీనా, తను వివాహం 
చేసుకుననాది తన తలిలో నే అనినీనా 
ఎడిపస్ కి కాని అనుచరుల-
కి కానీ ఊహామాత్రంగానై్న్ తె-
లియలేదు. విధి వైపరీత్యం!! 
ఎడిపస్-యొకాస్ట్  ల దాంప-
తా్యనికి ఫలితంగా నలుగురు 
పిలలోలని కంట్రు: ఎటేయో-
కిలోస్, పోలినీసిస్, ఏంటిగోనీ, 
ఇసే్మనీ  (Eteocles, Polynices, 
Antigone, Ismene).

13.6 థీబిస్ నగరానికి 

మహామా్మరి  పేలో గు
       కనినా ఏళ్ళీ గడచిన  తరువాత 
థీబిస్ నగరానికి మహామా్మరి  
పేలో గు పటుట్ కుంటుంది. ప్రజలని 
పీడిసు్త ననా ఈ  వా్యధి పటుట్  నుండి 
విముకి ్త కలిగించడానికి తరుణో-
పాయం ఏదైన్ ఉందేమో కను-
కు్ని రమ్మని బావమరిది క్రియోన్ 
ని డెలిఫ్ లో ఉననా ఓరకిల్ దగ్ర-
కి  సంప్రదింపులకి పంపుతాడు, 
ఎడిపస్.  “థీబిస్ రాజైెన  లయుస్  
ని అన్్యయంగా చంపిన వ్యకి ్త 
తాను చేసిన దుషకృతా్యనికి ప్రా-
యశచుత్తం పందలేదు  కనుక  
ప్రజలకి ఈ  ఇక్టులో  వసు్త న్నాయి” 
అని ఓరకిల్  చెబుతాడు. ఈ వార ్త 
విననా తరువాత లయుస్ ని అన్్య-
యంగా చంపిన వ్యకి ్తని దండించి 
తీరుతానని ప్రతిన పడతాడు - ఆ 
వ్యకి ్త తానేనననా ఊహ లేశమా-
త్రమైన్ లేని ఎడిపస్! లయుస్  
ని చంపిన వ్యకి ్త ఎవ్వరో తెలు-
సుకోవడం ఎలా?  ఎడిపస్ తన 
ఆస్థా న జో్యతిషు్డు టైెరిసియా-
స్ ని సంప్రదిస్్త డు. పుటుట్ గుడిడా  
అయిన టైెరిసియాస్ నేరసు్త డు 
ఎవ్వరో ఎడిపస్ వైపు వేలు పటిట్  
చూపిస్్త డు. ఇదేద్ బావమరిది 
క్రియోన్, జో్యతిషు్డు టైెరిసి-
యాస్ తో కలసి తనని పదవీ-
భ్రషుట్ డిని చెయ్యడానికి చేసిన 
కుట్ర అని వారిరువురి మీద నింద 

మోపుతాడు, ఎడిపస్.
13.7 పోలిబస్ మరణ 
వార ్త 
తొండ ముదిరి ఊసరవిలిలో  అయి-
నటులో  కథనం ఇలా మలుపు తిరిగే 
సరికి రాణ్ యొకాస్ట్  కి అసలు 
ఏమి జరిగింద్ తేలుచుకోవాలనే 
దుగ్ధ పరిగి ఎడిపస్ ని జరిగిన 
పాత  సంఘటనలు అనినాటిని 
కాలక్రమానుగతంగా చెప్పమ-
ని అడిగింది. ఎడిపస్ చెపి్పన 
ఉదంతంతో  తనకి తెలిసిన 
వాటితో పోలిచు చూసుకునే సరికి 
ఆమ అనుమాన్లు పను-
భూతాలై కూరుచున్నాయి. నిజం 
తేలాలంటే థీబిస్ రాజ్యపు సరి-
హదు్ద లలో, మూడు వీధుల 
మొగలో, ఎడిపస్ రథానినా ఎదు-
రొ్ని యుద్ధం చేసిన వ్యకు్త లు 
ఎవ్వరో నిరా్ధ రించాలి. ఆ యు-
దా్ధ నినా ప్రత్యక్షంగా చూసి, యుద్ధ 
రంగం నుండి ప్రాణాలతో పారి-
పోయిన వ్యకి ్త ఒక భటుడు. ఆ 
భటుడి కోసం వేట మొదలయిం-
ది. ఈ వేట ముగిసే లోగా కోరింత్ 
రాజు, పోలిబస్, చనిపోయాడ-
ని ఒక వారా్తవహుడు ఎడిపస్ 
కలువు లోకి వార ్త తీసుకువచాచు-
డు. తన తండ్రి చనిపోయాడననా 
విచారం ఒక పక్, తన తండ్రి 
మరణానికి తను కారణం కాలేద-
ననా ఉపశమనం మరొక పక్ పోట్ 
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పడుతన్నాయ్ ఎడిపస్ మనోఫ-
లకంలో. తండ్రి అంత్య క్రియలు 
చెయ్యడానికి  వళ్తే తన తలిలో ని 
చూడవలసి వసు్త ంది. అపు్పడు 
ఓరకిల్ చెపి్పన జోశ్యంలో రెండవ 
భాగం నిజం ఆయే ప్రమాదం 
ఉంది. ఇలా ఆలోచించి ఎడిపస్ 
తన తండ్రి పారి్ధవ దేహానినా కడస్రి 
చూడాడా నికి కూడా వళళీనంట్-
డు. “మీకా భయం అక్ర లేదు. 
కోరింత్ రాజ్యపు రాజు పోలిబస్, 
రాణ్ మరోపి కి పిలలోలు లేరు. నేనే 
అడవిలో దొరికిన ఒక పసిబాలు-
డిని వారికి కానుకగా ఇచేచును.” 
అని వారా్తవహుడు అశనిపాతం 
లాంటి వార ్త చెబుతాడు.  

13.8 వలలోడి అయిన 
వాస్తవం
      రాణ్ యొకాస్ట్ కి కావల-
సిన ఋజువు దొరికింది. తన 
కడుకునే భర ్తగా సీ్వకరించిన 
అఘాయితా్యనికి నిషకృతి కని-
పించలేదు. ఆమ వంటనే రాజ-
ప్రాస్దపు అంతరాభాగంలోకి వళ్లో -
పోతంది.  
మూడు వీధుల మొగలో, 
ఎడిపస్ తో జరిగిన యుదా్ధ నినా 
ప్రత్యక్షంగా చూసి, యుద్ధ రంగం 
నుండి ప్రాణాలతో పారిపోయిన 
భటుడు చిటట్ చివరికి దొరుకుతా-

డు. అతని స్క్షంతో ఎడిపస్ కి 
జరిగిపోయిన కార్యక్రమం అంతా 
అరథాం అవుతంది. పరుగుప-
రుగున యొకాస్ట్  కోసం అం-
తిపురంలోకి వళతాడు. అక్డ 
ఉరి పోసుకుని ప్రాణాలు విడిచిన 
రాణ్ని చూసి నిరి్వణుణా డవుతాడు. 
నోట మాట రాదు. రాణ్ వస్త్ర లకి 
స్దితో గుచిచు ఉననా ఆభరణానినా 
తీసుకుని తన కళ్ళీ రెండూ పడి-
చేసుకుని గుడిడావాడయిపోతాడు.
థీబిస్ సింహాసన్నినా  క్రియోన్ 
అధిషట్ ంచి ఎడిపస్ ని రాజ్యం 
నుండి బహష్రిస్్త డు. 

13.9 సిగ్మన్డా  ఫ్రాయిడ్ 
వా్యఖా్యనం 
        తెలుగు సినిమా కథలా 
ఉననా ఈ కథని ఆధారంగా 
చేసుకుని ప్రాచీన కాలంలోనే  
గ్రీకు భాషలో సోఫోకిలోస్ “ఎడిపస్ 
రెక్సి” (Oedipus Rex or 
King Oedipus) అనే న్టకం 
రచించేడు. జెర్మనీ, ఫ్రాన్సి 
దేశలలో ఎంతో ప్రజాదరణ 
పందిన ఈ  న్టకానినా స్. శ.   
1880 లలో మానసిక శస్త్రవే-
త్త సిగ్మన్డా  ఫ్రాయిడ్ (Sigmund 
Freud) చూసి ప్రభావితడ-
యా్యడు. “మూడు నుండి ఏడు 
సంవతసిరాల మధ్య వయసుసిలో 

ఉననా పిలలోల మానసిక వికాసపు 
సమయంలో అడ పిలలోలు 
తండ్రిని, మగ పిలలోలు తలిలో ని 
లైంగిక దృషట్ తో చూసి వారిని 
తమ జీవిత భాగస్్వములుగా 
చేసుకోవాలని కోరుకుంట్రు” 
అనే విపలో వాత్మకమైన వాదానినా ప్ర-
వేశపటేట్ డు. “అమే్మ అందరిలోకీ 
అందమైనది, మంచిది, ఉననా-
తమైనది అనే భావం కడుకుకి 
ఉండడం సహజం. కాని పిననా 
వయసుసిలో ఆ భావం ప్రేమగా 
మారినపు్పడు కడుకుకీ, తండ్రికి 
మధ్య ఒక రకం వైరభావం ఏర్ప-
డుతంది” అంట్రు ఫ్రాయిడ్. 
అపు్పడు ఆ తండ్రి “ఈమ న్ది, 
నువు్వ నీ ఈడుకి సరిపోయే 
జోడీని మరొకరిని చూసుకో” అనే 
పరిష్్ర మార్ం చూపిస్్త డు. 
ఈ రకం మానసిక సంకోషి భాని-
కే ఫ్రాయిడ్ “ఎడిపస్ కాంపలో -
క్సి” అని పేరు పటేట్ డు. ఈ రకం 
మానసిక సంకోషి భం మగ పిలలోలు 
తమ ఆడ “ట్చరలో” యెడల ప్ర-
దరి్శంచడం మనం చూస్్త నే 
ఉంట్ం. అమరికాలో ఈ  వి-
షయానినా కథాంశంగా తీసుకుని 
Andy Griffith Show అనే TV 
కార్యక్రమంలో ఒక మనోహర-
మైన సనినావేశం చూపేరు: 
      (50 వ పేజీ చూడండి)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పక్నుంచితే భగవంతడే పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపుర్పమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురి్వనియోగం చేసుకోకూడదంట్రు మన పద్దలు. జాఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జాఞా నం పందాలి. ధరా్మర్ధ  కామమోకాషి నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కామాల వంట నేటి మనిష పరుగులు చేసు్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసును లగనాం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతంది. అందులో ప్ర-
మాదరహతంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు 
ఎదురైెనపు్పడు ఏమైన్ మహమాని్వత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశంచడం సహజం. భగవంతని 
అనుగ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్ం.  భగ-
వంతడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్బది్దనిచిచు సన్్మర్ంలో 
నడిపిస్్త డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుం-
డి విముకి ్త చేయడానికి ఎన్నానోనా మార్ాలు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృషట్ ంచాడు.  వేదాలు 
పుటిట్ న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక 
అవతారాలుగా ఉదభావించి దుషట్  శక్షణలు గావించి తన మహమలతో కృపాదృషట్ తో కాపాడుతన్నాడు, 
మరియు న్తనోతాసిహానినా నింపుతన్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి 
దా్వరవతి చైెవ సపతైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషిత్రలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సుఖ శంతలు, విజయ కాంతలు ప్రస్దిసు్త  
న్నాయి. అందువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమై దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త త్త లు పరిగి 
ఆత్మ విచారణ చేయగలుగుతన్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవన్నినా ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య కేషిత్రలను 
సందరి్శస్్త  ముకి ్త కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో 
సప్త మోక్ష ధామాలను దరి్శంచి పునీతలమవా్వలి. భగవంతడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేత హమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారతావనిలో ఎనోనా జాతలు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిట్  
సంసకృతికి ప్రతిర్పాలు మన పుణ్య కేషిత్రలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య కేషిత్రలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు ద్వారక.
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 సప్త మోక్ష నగరాలు - 6

ఉజజాయిని 

ఆకాశంలో తారకేశ్వర లింగం, 
పాతాళంలో హటకేశ్వర లింగం 
మర ్తర్లోకంలో (భూలోకంలో) 
మహాకాళ లింగం పూజనీయ-
మైనవి. అందుకే ఉజజాయిని 
లోని మహా కాళ్శ్వరం  నిత్యం 
దరి్శంచ్కునేందుకు ముకో్టి 
దేవతలు వస్్త రని అంట్రు. 
ఇంతటి మహమాని్వతమైన ఉజజా-
యిని నగరానికి 'అవంతిక' 'కు-
శసథాలి' -- 'భోగవతి' 'ప్రతి కల్ప'  
'విశల' 'పదా్మవతి' 'అమరావ-
తి' -- అనే పేరులో  ఉన్నాయి. త్రి-
పురాసుర సంహారంలో శవుడు 
మహాకాల తనంలో రక ్త దంతికా 
చంద్రికను ఆరాధించి పాశుపతా-
స్త్ర నినా పంది శత్రువును ఉజిజా తని 

చేయడం వలలో  ఈ పుణ్య కేషిత్రనికి 
'ఉజజాయిని' అనే పేరు సిథారపడిం-
ది. ప్రాచీన కాలంలో అవంతికా 
న్మంతో ప్రసిది్ధ చెందిన నేటి 
ఉజజాయినీ సప్త మోక్ష పురాణాలలో 
ఒకటిగా విరాజిలులో తంది. 
             ఈ పుణ్య ధామం అశోకుని 
తండ్రి అయిన బింబిస్రుని 
రాజా్యనికి  అవంతిక రాజధాని 
అశోకుడు ఇచచుటి వడీడా వా్యపారె ్త-
నే వివాహమాడాడు. స్వరణాయుగ 
సృషట్  కర ్తలుగా ప్రసిది్ధ చెందిన గు-
ప్తరాజులలోముఖు్యడైెన రెండవ 
చంద్ర గుపు్తడు తన రాజధాని 
పాటలీ పుత్రం (పాట్నా) నుంచి  
అవంతికకు మరాచుడు. మేఘ్ 
సందేశ కావ్యయంలో కాళ్దాసు 

కవి అవంతికా నగర వైభవానినా 
వరిణాంచాడు. పిమ్మటి ఈ నగర 
వైభవానినా కాలంలో మహమ్మదీ-
యులు ఈ నగర సంపదను కలలో  
గొటిట్  దేవాలయాలను ధ్వంసం 
చేశరు. 
క్రీసు్త  శకము 1750 సం || నుంచి 
ఉజజాయిని సింధియా రాజుల వశ-
మయి్యంది. 1810లో సింధియా 
రాజు తమ రాజధానిని ఉజజాయిని 
నుండి గా్వలియర్ కు తరలిం-
చారు. అప్పటి నుంచి ఉజజాయిని 
రాజకీయ ప్రాముఖ్యం తగ్ింది. 
స్్ంద పురాణం ప్రకారం ఉజజా-
యిని అంటే  'విజేత' అని అరథాం. 
ఇక్డ త్రిపురాసురునిపై విజయం 
స్ధించాడు కనుక ఈ పటట్ ణానికి 
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'ఉజజాయిని 'అనే పేరు వచిచునటుట్  
ఈ పురాణం చెబుతోంది. మిగతా 
శవ కేషిత్రలకు ఉజజాయినికి మధ్య 
ఒక తేడా ఉంది. ఏ ఒక్ శవ 
కేషిత్రం లో స్మశనం, ఎడారి , ప-
లం,పీఠం, అరణ్యం అనీనా కలిసి 
ఉండవు. కానీ ఉజజాయినీ కేషిత్రంలో  
అనీనా కలిసి ఉన్నాయి. అందుకే 
ఈ కేషిత్రనికి అంత మంచి పేరు 
వచిచుంది. ఇక్డ వలసిన మహా 
కాళ్శ్వరును దరి్శంచ్కుంటే 
కోరుకుననా కోరికలనీనా న్రవేరు-
తాయంట్రు. ఇక్డ స్్వమి 
జో్యతిరిలోంగ స్వర్పునిగా ఆవిరభా-
వించడం వనుక ఒక కధ ఉంది.  
        పూర్వం ఉజజాయినిలో 
వేద ప్రియుడనే బ్రాహ్మణుడు 
ఉండేవాడు. వేద పండితడిగా 
వేద క్రతవులు ఆచరించే వానిగా 

మంచి పేరును సంపాదించ్-
కున్నాడు. అతనికి నలుగురు 
కుమారులున్నారు. వారు  1. దేవ 
ప్రియుడు 2. ప్రియా మేఘుడు 3. 
సుకృతడు 4. సువ్రతడు. తండ్రి 
అనుసరించిన రీతిగానే అతని 
పుత్రులు నిత్యం వేదాధ్యయనం 

చేస్్త  వచిచున అతిధి అభా్యగ-
తలను ఆదరిస్్త  పవిత్రంగా 
ఉండేవారు. పటట్ ణవాసులు ఈ 
కుటుంబ సభు్యలపై అమితమైన 
గౌరవం ప్రదరి్శంచేవారు. ఆ పర్వ-
తంలో దూషణుడు అనే రాక్షసు-
డు ఉండేవాడు. ఆతను బ్రహ్మ 
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దేవుని మపి్పంచి వరాలు పంది 
అహంకార గర్వంతో పటట్ ణాలు,  
గ్రమాలపై పది పీడించేవాడు. 
ఒకన్డు ఆ రాక్షసుడు ఉజజాయిని 
లోని వేద ప్రియుని ఇంటిలోనికి 
ప్రవేశంచి అక్డా పూజా కార్య-
క్రమాలనినాటినీ భగనాం చేస్డు. 
వేద ప్రియుని చంపుటకు సిద్ద-
మయా్యడు. రాక్షసుడు నగరంలో 
ప్రవేశంచినటులో  తెలియగానే వేద 
ప్రియుడు ఒక పారిథావ లింగానినా 
తయారుచేసి, భకి ్త శ్రద్ధలతో శ-
వారాధన ప్రారంభించాడు. శవా-
రాధనతో ఉననా వేద ప్రియునిపై 
రాక్షసుడు కతి్త ఎతా్త డు. వేదం 
ప్రియుడు పూజిసు్త ననా పారిథావ 
లింగం నుంచి ఉదభావించి తన 
త్రిశూలంతో యాషణుని హతమా-
రాచుడు. వంటనే వేద ప్రియుడు 
పరమేశ్వరుని కి నమస్రించగా, 
శవుడు ఆ బ్రాహ్మణుని వరం కో-
రుకోమన్నాడు. ఆ 'బ్రాహ్మణుడు' 
పరమేశ్వరా! తమరు ఉజజాయిని 
లోనే ఉండి, ప్రజలందరినీ అకాల 
మృత్యవు బారి నుండి కాపాడ-

మని రకిషించమని కోరుకున్నా-
డు. వేద ప్రియుని ఇంట జో్యతి-
రిలోంగ ర్పంతో అవతరించాడు. 
భీత ర్పంతో రాక్షసుని హత 
మారాచుడు కనుక ఇక్డ వలసిన 
శవునికి 'మహా కాళ్శ్వరుడు ' అనే 
పేరు వచిచుంది. వేద ప్రియుని 
గృహమే తరువాత కాలంలో దే-
వాలయంగా నిరి్మతమయింది. 
        మహా కాళ్శ్వర లింగం జో్య-
తిరిలోంగాలలో దకిషిణ ముఖంగా 
ఉంటుంది. త్రేతాయుగంలో 
రాముల వారు పితృదేవతలకు 
ఇక్డనే పిండ ప్రదానం చేశరట. 
ఈ జో్యతిరిలోంగానినా స్మరించిన్, 
ధా్యనించిన్, దుిఃఖ భయాలు తొ-
లగిపోతాయని స్వయంగా స్-
తమహాముని సౌనకాది మహా 
మునులకు వివరించాడు. 
       ఈ మహా కాళ్శ్వర లింగం 
విశలమయిన ఆలయంలోని 
కింది అంతసుథా లో విరాజిలులో త-
న్నాడు. లింగం దరి్శంచడానికి 
కింది అంతసు్త కు మటులో  దిగి వళళీ 
వలసి ఉంటుంది. 

దేవాలయాల ప్రాంగణం లోనే 
కోటి తీరథా మనే కోనేరు ఉంటుంది. 
ఈ కోనేరు తీరథాంతో భకు్త లు 
స్్వమి వారిని భకి ్త శ్రద్దలతో 
అభిషేకం చేకుంటూ ఉంట్రు. 
అందర్ స్వ హస్్త లతో లింగానినా 
సపృశంచ వచ్చును. ప్రతీ రోజూ 
4. 30 ని. లకు స్రో్యదయానికి 
ముందే జరపబడే చితా భస్్మ-
భిషేకం సుమారు 90 ని || ల 
పాటు జరుపుతారు. ఈ చితా 
భస్్మభిషేకం చూచ్టకు కంత 
మందే  అనుమతించబడతారు. 
ఆన్ లైన్ లో దర్శన్నికి భకు్త లు 
అనుమతి పందవచ్చును. చితా 
భస్్మభిషేకానినా పూజారులు 
స్త్రీలను చూడనివ్వరు. తమ చీర 
కంగును ముఖంపై కపు్పకోవల-
సి ఉంటుంది. చితా భస్్మభిషేక 
సందర్శనం ఒక దివా్యనుభూతిగా 
మిగిలిపోతంది.
 జో్యతిరిలోంగ ప్రాంగణంలోనే, 
పై అంతసుథా లో న్గ చంద్రేశ్వర 
దేవాలయం వుంది. ఆ ఆలయా-
నినా న్గపంచమి రోజునే తెరిచి 
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ఉంచ్తారు. మిగతా రోజులోలో  
గరాభాలయ దా్వరాలు మూసి 
ఉంట్యి.
ఉజజాయినీ మహా కాళ్శ్వర 
దేవాలయం కాకుండా దర్శనీయ 
సథాలాలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిని 
చూడట్నికి భకు్త లు ఆట్లలో 

కానీ, బసుసిలో కానీ వళలోవచ్చును.
1. మహాకాళ్ ఆలయం:
 ఇక్డి మహాకాళ్కా ఆలయం 
అష్ట్ దశ శకి ్తపీఠాలలో ఒకటిగా 
పరిగణ్స్్త రు. సతీదేవి మోచేయి 
ఇక్డ పడిందంట్రు. ఉజజా-
యినిలో జో్యతిరిలోంగం, శకి ్తపీఠం 

రెండూ ఉండటం ఒక విశేషం. 
అందువళ్లో ఈ కేషిత్రం గొప్ప ఆధా్య-
తి్మక కేషిత్రంగా విలసిలులో తోంది. 
ఈ శకి ్త దేవతను మహంకాళ్, 
మహాకాళ్, గల్ కాళ్ అని పి-
లుస్్త రు. పార్వతీదేవియే ఇక్డ 
మహంకాళ్ ర్పానినా దాలిచుం-
దంట్రు.
 మహంకాళ్ ఉగ్రర్పిణ్. 
ఎనిమిది చేతలతో కనిపిసు్త ంది. 
ప్రతి చేతిలో ఒకో్ ఆయుధంతో 
దర్శనమిసు్త ంది. దుషుట్ లినా 
శకిషించి, శషుట్ లినా రకిషించే మాత 
మహాకాళ్ అనే సందేశనినా ఆమ 
ర్పంలో గ్రహంచవచ్చు-
ను. ఈ ఆలయం మహాకాళ్-
శ్వర ఆలయానికి సుమారు 5 
కిమీ దూరంలో ఉంటుంది. ఈ 
అమ్మవారి కృప వలలోనే నిరక్షరా-
సు్యడైెన కాళ్దాసు గొప్పకవిగా 
మారాడు. ఇక్డ మూలవిరా-
ట్ తోపాటు మహాలకిషిమీ, సర-
స్వతి ఇతర దేవతల విగ్రహాలు 
కూడా ఉన్నాయి. తాంత్రిక శకు్త లు 
పందాలనుకునేవారు ఈ దే-
వాలయంలో తాంత్రిక పూజలు 
చేస్్త రు. ఈ దేవాలయానికి 
వనుక వైపున ఉననా ఒక ప్రాచీన 
గణపతి దేవాలయానినా కూడా 
మనం దరి్శంచవచ్చును.
2. కాలభైరవ ఆలయం:
 రైెలే్వ సేట్షన్ కు సుమారు 5 కిమీ 
దూరంలో ఉననా ఈ ఆలయం 
అతి ప్రాచీనమైన ఆలయం.
    
                      (ఇంకా వుంది)
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పాలపు  బుచిచురాజు

     

వాలీ్మకి రామాయణం మహోత్రుషట్ మైన కావ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకు్వగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావదాభారత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్్వమి తలసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచ్ర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్డో ఒక దగ్ర వినిపిస్్త నే ఉంట్యి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్ళీగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశషట్ మైన పాత్ర హనుమది. స్్వమి భకి ్తకి, కార్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కలమానంగా చిత్రించాడు వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషట్ ంచ బడింది అనిపిసు్త ంది.  సీతానే్వషణలో హనుమ చేసిన అధు్బత కారా్యలకి అబు్బరపడి శ్రీరాము-
డు “నువు్వ న్ తము్మడు భరతని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించ్కున్నాడు. భకి ్త తతా్వనికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచ్కుంది. 
న్టి రామదాసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దా్వరా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫ్రి ్తగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలో  సుందర కాండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోట్ త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘న్టపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశసు్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పద్దనిమిది కందాలు చేరాచును. పట్ట్ భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంతలినా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పిలిపించి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తలసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బుచిచురాజు

న్టపదహారులో    కందాలోలో   

 సుందరకాండ

            మనవి
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81) ఎలలోడ వదకిన గానక 

తలలోడపడి పైకి జూచె తరుశఖలలో 

అలలోన పాడుచ్ మారుతి 

మలలోగ దుమికెను తనకథ మేలుగ చెప్పన్ 

81.     ఎవరిదా ఈ పాట? అని వదుకుతూ చెటుట్ కమ్మల పైకి చూసింది.  అక్డ భకి ్త తన్మయత్వంతో రామ 

కథ పాడుతననా మారుతిని చూసింది. వంటనే మారుతి క్రిందికి దూకి, సీతామాత పాదాలకి నమస్రించి. 

నిలబడాడా డు. 

82. జానకి ఆ ఉదయభానుని వంటి ముఖవరచుసుసిని, ఆ పాడిన విధాన్నినా చూసి, రాక్షసులవర్ ఇంత 

గొప్పవిద్యని ప్రదరి్శంచలేరు. కనుక ఈ వచిచున కపీశ్వరుడు తప్పకుండా రాముడు పంపిన భటుడే అని 

నిశచుయించ్కుంది. 

83. ఆయన వినయము, భకి ్త భావము, నడవడిని బటిట్ , తన చెర విడిపించడానికి వచిచున వాడే ఈ 

మహాత్మడు అని తలచింది.

84. ఇంకా శ్రీరాముడికి ప్రియాతి ప్రియమైన ఉంగరానినా చూసి, ఎంత నమ్మకసు్త డు కాకపతే దీనినా చేతి-

కిస్్త డు రాముడు. అని ఆలోచించి, అనుమాన్లనీనా పక్న పటిట్ ంది జానకి. 

82)బాలారు్ని బోలు ముఖము 

ఆలాగున పాడ గలుగు న్తడు మహలో 

ఏలాగున రక్సుడగు 

న్ లావరి నిజము రాముడంపిన కపియే

83)ఆ వినయమటిట్  పలుకులు 

పావన హృదయము నడవడి బాగుగ తెలిసన్

కేవలము ననునాతీసుకు

పోవగ వచెచునని సీత పూరి ్తగ నమ్మన్

84) ఇంతగ చింతించ తగదు 

ఎంతటి వాడైెన రాముడెందులకిచ్చున్ 

సుంతయు సందియముననాను 

అంతటి విలువైన ముద్రికా కపివరుకున్
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85) అమా్మ! పవన కుమారుడ 

రమా్మ! న్ భుజములకి్ రాణ్ంచంగా

ముమూ్మరు్త లడడా  మైనను

పమ్మంచ్ నభమున స్గి పోయెదనమా్మ!

86) అంతటి వాడవ వీరుడ

కాంతను భయభీతితోడ గగ్ోలిడనే!

ఇంతకు న్ రామచంద్రు డేతెంచ వలన్

అంతము చేయ సురవైరి నపు్పడె వత్త న్

88) అని రామునితో చెపు్పము 

హనుమా! యిపు్పడె వడలుము అవనిజ కరకై

కనలేదా న్ హంసలు 

వినలేదా వాని గడువు వేగమ పమా్మ!

85. అపు్పడు హనుమంతడు “అమా్మ! నేను వాయుదేవుడి కుమారుడిని, వాయువేగ మనో వేగాలతో, 

ఆకాశంలో ఎగుర గలను. సందేహంచ కుండా నువు్వ న్ భుజాలమీద కూరోచు. త్రిమూరు్త లడడామైన్ సర 

ఓడించి, నినునా క్షణాలోలో  న్ స్్వమి రాముడి దగ్రకి చేరుస్్త ను” అన్నాడు. 

86. అపు్పడు సీత “వీరుడా! నినునా చూడగానే న్కా నమ్మకం కలిగింది. కాని స్త్రీని, నీ వేగానికి 

భయపడి నేను బంబేలతి్త పోవచ్చును. అంతేకాదు. న్ రాముడు రావాలి. ఆ రావణుడిని కడ తేరాచులి, 

అపు్పడు కాని న్కు తృపి్త కలగదు. “ అంది. 

87. దయ చేసి నువు్వ త్వరగా తిరిగి వళ్లో   “ఆ దుషుట్ డి లంకలో నిద్రాహారాలు మాని సీత నీ కోసం 

తపిసో్త ందని చెపి్ప పుణ్యం కటుట్ కో. 

88.     ఇంక ఆలస్యంచేయకుండా వంటనే వళ్ళీ. విన్నావు కదా! వాడిచిచున గడువు. అంతా చెపు్ప.

87) కుషి ద్రుడు రావణు లంకను

నిద్రాహారములు మాని నీకై వేచెన్

 భద్రముగ రము్మ భద్రుడ 

రుద్రుడవై వైరి జంపు రోషము తోడన్
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ఏక్ భారత్ ` శ్రేషట్  భారత్ స్ధనలో  విదా్య 
విధానం యొక్ పాత్ర

 ఆచార్య మతసిర్రాజ హరగోపాల్
       (గత సంచిక తరువాయి)
 భారతీయ భాషలనినాంటితో-
పాటు సంసకృతభాషకు కూడా 
ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడిరది కాబటిట్  
ప్రాచీనభారతచరిత్ర, సంసకృతీ, 
సంప్రదాయాలతోపాటు అలన్టి 
వాఙ్మయ పఠనం దా్వరా మన 
భారతీయ ధర్మ ప్రాశస్్త ర్నినా తెలు-
సుకోగలం.
5. కాన్సిప్ట్  (Concept) / ఫారు్మలా 
(Formula) బట్ట్  విధానం 
కాకుండా (Rote Learning)
అపిలో కేషన్సి (Practicals)
 ని ప్రోతసిహంచడం, బట్ట్  వి-
ధాన్నికి స్వసి్తపలికి పాఠా్యం-
శలు (Curricular), పాఠ్్యతర 
అంశలు (Extra Curricular 
Activites)  వ్యకి ్తత్వ వికాసం, 
కమూ్యనికేషన్స్లో నై్పుణ్యం 
న్తన విదా్యవిధానంలో 
ఉన్నాయి.
6. మారు్లు, రా్యంకుల వంబడి, 
విదా్యరుథా లు పరుగెత్తకుండా 
ప్రతిభ దా్వరా (అంటే విదా్యరిథా 
సర్వతోభివృది్ధ) జరగాలి. న్ణ్య-
మైన విద్య దా్వరా ఇది స్ధ్యప-

డుతంది.
ఏ భాషలో అయితే మన పిలలోలు 
(ముఖ్యంగా పాఠశల విదా్యరుథా -
లు) శస్త్రీయ విషయాలు నేరుచు-
కంట్రో, అరథాం చేసుకుంట్రో 
అదే (మాతృ) భాష లో బోధన 
జరగాలి.
7. పూర్వ పాఠశల (Pre 
School)స్థా యినుంచే, బలమైన 
పున్దులు వేయాలనే భావనతో 
10G2 విదా్యవిధానం స్థా నంలో 
5G3G3G4 వ్యవసథావలలో  
‘‘చదవడం కోసం నేరుచుకోవడం 
కాకుండా నేరుచుకోవడం కోసం 
చదువుకోవడం” అననా దిశగా 
నేటి విదా్యరుథా లను, అధున్తన 
కాలానికి అవసరమైన నై్పుణా్య-
లను నేరి్పస్్త  ముందుకు తీసు-
కెళాలో లని, ఇట్వల మన ప్రధాని శ్రీ 
నరంద్రమోదిగారు తమ ప్రసం-
గంలో వివరించడం జరిగింది.
8. అందరికీ విద్య  (Access to 
Every body)పౌరులందరికీ 
సమాన విద్య అవకాశలు (Equal 
Opportunites) కెజీ నుండి 12వ 

తరగతివరకు అవసరమైనంత-
మేరకు పాఠా్యంశల మదింపు, 
వృతి్త విదా్యనై్పుణా్యలకు, నిత్య-
జీవితంలో అవసరమయే్య ప్ర-
యోగాత్మకమైన విదా్యబోధన, 
ప్రాథమిక స్థా యిలలో నుంచి 
అనుభవ పూర్వక విజాఞా న్నినా జో-
డిరచడం ఈ విదా్యవిధానంలో 
ఉన్నాయి.
9. జాతీయ స్థా యిలో పరీక్షల 
నిర్వహణ  (National Testing 
Agency)దా్వరానే జరిగి, ఉద్్యగ 
రంగంలోనే ఈ విధాన్నీనా అవ-
లంభించడంవలలో  విదా్యరుథా ల-
కు, ఉద్్యగారుథా లకు శ్రమ, ఒతి్తడి 
తగ్ుతాయి.
10.  అధా్యపక వృతి్త కూడా గౌరవ 
ప్రదమైన వృతి్తగా పరిగణ్ంప 
బడుతూ, ప్రతి ఉపాధా్యయుడు 
ఉపాధా్యయ శక్షణ పందడం, 
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విదా్యలయా-
లలోన్ బి.ఇడి, డిగ్రీ ఉండడం 
తప్పనిసరి. అందువలలో  విదా్య 
ప్రమాణాలు పరిగేందుకు ఈ 
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విధానంలో ‘శక్షణ’ తప్పనిసరి 
చేశరు. ఉననాత స్థా యిలో పరి-
శోధన జరగడానికి ప్రసు్త తముననా 
M.Phil విధాన్నికి ఉదా్వసన 
పలికి Ph.D కి మార్ం సులభం 
చేస్్త  ఇంటిగ్రేటేడ్ డిగ్రీ ప్రాధాన్య-
తను పంచడంవలలో  న్ణ్యమైన 
పరిశోధనకు, అధా్యపక వృతి్తపై 
నిజంగా మమకారం ఉననావారికి 
ప్రోతాసిహం ఇవ్వబడిరది.
వివరణాత్మక చరచు
1. పాఠశల విదా్యవిధానం-
లో ముఖ్య మారు్పలు
విదా్యహకు్ (Right to 
Education) ఇంతకుపూర్వం 
6`14 సంవతసిరాల బాలబాలికల-
కుండేది. అది ప్రసు్త తం 3`18 సం-
వతసిరాల విదా్యరుథా లకు మారు్ప 
చేయడం సంతోషకరమైన 
విషయం. తదా్వరా దేశంలోని 
పాఠశల విదా్యరంగంలో గణనీ-
యమైన సంఖ్యలో విదా్యరుథా లు, 
ముఖ్యంగా గ్రమీణ ప్రాంతాలోలో -
నివారు చేర అవకాశముననా-
ది. అందుకుగాను అంగనవా-
డిÑ ప్రీప్రైమరీ సంటరలోలో తగిన 
విధంగా విదా్యలయ భవన్లను 
(Infrastructure) అధా్యపకు-
లను నియమించాలిసి వసు్త ంది. 
ఆయా తరగతల విదా్యరుథా లకు 
తగిన విధంగా జాతీయ స్థా యిలో 

పాఠ్య ప్రణాళ్క సిద్ధం కావాలిసి 
ఉంది.
అయితే 2020 విదా్యవిధానంలో 
‘సర్వశకాషి  అభియాన్’ (అందరికీ 
విద్య) చేరచుడం సంతోషకర-
మైన విషయం. ఇందుకుగా-
ను సమాజము, అధా్యపకులు, 
సమాజంలోని వివిధ రంగాల 
నిపుణుల సహకారం తీసుకోవ-
డంవలలో  పాఠశలలోలో  విదా్యరుథా లు 
మధ్యలోనే చదువు ఆపేయకుం-
డా నిరోధించ గల్ుతాము.
న్తన విదా్యవిధానంలో మా-
తృభాషలో బోధన ప్రాధాన్్యనినా 
నొకి్ చెప్పడం జరిగింది. కనీసం 
5వ తరగతివరకు ‘మాతృభాషలో 
బోధన’, తరా్వత 6`12 తరగతలోలో -
న్ ‘భాష్’ ప్రాముఖా్యనినా వివరిం-
చడం, పాఠ్య ప్రణాళ్కలో చేరచుడం 
జరిగింది. భారత జాతీయ యోగ, 
వేదాంతం, ఆయుర్వదం, నీతి-
శస్త్రం లాంటి వాటిని పాఠ్యప్రణా-
ళ్కలో చేరచుడం జరుగుతంది. 
తదా్వరా ‘విదా్యరిథా’ సర్వతోభివృది్ధ-
కి జరగడానికి అవకాశలున్నా-
యి. తదా్వరా జాతీయ స్థా యిలో 
పాఠశల విదా్య పాఠ్యప్రణాళ్క 
ఏరా్పటు చేయడంవలలో  ‘ఏకభార-
త్` శ్రేష్ఠ  భారత్’ను స్కాషి త్రించే 
వీలు కల్ుతంది.
విదా్యరిథా ప్రతిభకు ‘కలమాన్ని-

కి’ 3,5,8వ తరగతలోలో  స్థా నికం-
గా పరీక్ష నిర్వహంపబడుతంది. 
10, 12వ  తరగతలోలో  రాష్ట్ర స్థా యి 
పరీక్షల నిర్వహణ, విదా్యరుథా ల 
అభిరుచికి తగినటులో గా సబజా -
క్ట్స్ల ఎంపిక, ఫార్మటివ్ అస-
స్మంట్ టెసుట్ లు (Formative 
Assessment Test)న్తన 
విదా్యవిధానం (NEEP20) లో 
చేరచుబడాడా యి. ఇందుకుగాను 
PARAKH (Performance 
Assessment, Review and 
Analysis of Knowledge for 
Holistic Development), NTA 
((National Testing Agency)
లు జాతీయ స్థా యిలో ఏర్పడు-
తాయి.
ఆంగలో మాధ్యమానినా ఒక స్మాజిక 
అంశముగా కందరు పరిగణ్సు్త -
న్నారు. బలహీనవర్ాలకు ఆంగలో 
మాధ్యమము దూరమవుతననా-
దని...ఇది స్మాజిక దురి్వచ-
క్షణ అని, ధనిక వర్ాల పిలలోలు, 
ఉననాత విదా్యవంతల పిలలోలు 
ఆంగలో మాధ్యమాలలో చదువు-
కను చ్ండగా, నిమనా వర్ాల 
పేదలు, గ్రమీణ ప్రజలు తమ 
పిలలోలినా, తెలుగు మాధ్యమంలో-
నే ఎందుకు చదివించాలనే ప్రశనా 
తలత్త తోంది.
మాతృభాష్ పరిరక్షణ కేవలము 
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పేద వారిదేన్Ñ ఆంగలో భాష సం-
పననావర్ాల ఆధిపత్య చిహనామాÑ 
అనే ప్రశనాలు ఉత్పననావుత-
న్నాయి.
జన్లలో  ఒక దురవగాహన ప్ర-
బలంగా ఉననాది. ఆంగలో మాధ్య-
మము సర్వరోగనివారిణ్ అని, 
అననాము పటట్ నిది తలిలో  భాష 
అయిన్ ఎందుకు అని.
మరి కందరు ఇంట్లో  మాట్లో -
డేది తెలుగే కదా, ఆ భాషలోనే 
చదువందుకనీ ఆలోచిసు్త న్నా-
రు. మాతృభాష వినియోగము 
వనుకబాటుతన్నికి గుర ్తని,  
ఇటువంటి ఆలోచనలే మాతృ 
భాష వనుకబాటునకు, సంకే-
తమనే భావన కూడా దురదృషట్  
కరము.
ఆంగలో భాషనే నవ న్గరికతకు, 
మేధా శకి ్తకి చిహనా మనేది కూడా 
తపు్పడు అభిప్రాయమే.
ప్రపంచములో ఆంగేలోతర భాష్ 
దేశసుథా లు కూడా విజాఞా న శస్త్రము-
లోనే గాకుండా ఇతర రంగాలలో 
కూడా ముందంజలో ఉన్నారు.
పైన పేరొ్ననా ఆలోచనలకు, 
ఉదాహరణలకు మాతృ భాషేతర 
వర్ాలు జవాబు చెపా్పలి.
పసి ప్రాయంలో శస్త్ర విషయా-
లను తనది కాని భాష దా్వరా 
మదడులోకి బలవంతంగా పం-

పించాలననా ఆలోచన అశస్త్రీయ-
మైనది.
ప్రభుతా్వలు, ఇతర పాఠశలల 
యాజమాన్్యలు, పటట్ ణాలు, 
నగరాలలో ఉననా ఉననాత పాఠశ-
లలలోను రెండు మాధ్యమాల-
లోను భోధన స్గించవచ్చును.
మారుమూల  గ్రమీణప్రాంతాల-
లోని పిలలోలకు ఆంగలో మాధ్యమం-
లో బోధన ఉపకరించదు సరికదా 
ఇబ్బందులను  తెచిచు పడు్త ంది.
ఆంగలోములో ప్రావీణ్యము 
కావాలంటే  మాధ్యమిక  (Middle 
School) మరియు ఉననాత (High 
School) స్థా యిలో ఆంగలోమును 
పటిషట్ ంగా నేరి్పంచాలి. అంతే 
తప్ప ప్రాథమిక పాఠశల స్థా యిలో 
విజాఞా న, స్మాజిక శస్త్ర లు, 
గణ్తము ఆంగలో మాధ్యమంలో 
నేర్పడము వలలో  పిలలోల పరిసిథాతి 
సంకిలోషట్ ంగా మారుతంది.
నేటి విదా్యరుథా లు పోట్ పరీక్షలలో 
న్గ్ుకు రావాలన్నా, మౌఖిక పరీక్ష-
లలో నిలదొకు్కోవాలన్నా కేవలం 
ఆంగలోం వసే్త చాలననా అభిప్రాయ-
ము చాలా తపు్ప. 
విదా్యరిథాకి తాను చదువుకుననా  
బోధన్ంశములపై సమగ్రమైన 
పరిజాఞా నము అవసరము.
మరియొక విషయము..
ప్రపంచములో ఏ దేశము కూడా 

తన దేశ భాషలో (మాతృ భాష) 
విదా్య బోధనను రదు్ద  చేయలేదు.
‘శశు విద్య’ : 3`6 ఏళలో వయసులో 
చిన్నారుల వయసుసిలో వేగంగా 
ఆకళ్ంపు చేసుకోగల చ్రుకుత-
నం (ప్రసు్త త ‘కోవిడ్’ పరిసిథాతలోలో  
తలిలో దండ్రులు తమ చిన్నారుల-
లోని ప్రతిభకు స్న పట్ట్ లి), ఉననా 
విషయానినా గురి ్తంచి NEP2020 
పూర్వ పాఠశల (Pre School) 
విద్యకు పద్ద  పీట వేసింది.
కమిట్ ఛైర్మన్ డాకట్ర్ కస్్త రీ-
రంగన్ మాటలోలో  ‘‘చిన్నారులోలో  
85 శతం మదడు వృది్ధ  మొదటి 
ఆరు సంవతసిరాల వయసుసి-
లోనే ఉంటుంది. ఈ వయసుసి-
లో మదడు ఎకు్వ అంశలను 
వేగంగా ఆకళ్ంపు చేసుకోగలు-
గుతంది. కత్త భాషలు నేరుచు-
కునే స్మరథార్ం కూడా ఎకు్వే. 
అందుకే ఈ వయసు పిలలోలం-
దరికి న్ణ్యమైన పూర్వ ప్రాథమిక 
విద్యను అందించడం తప్పని-
సరి. అందుకే శశు విద్యకు ప-
ద్దపీట వేస్్త , ప్రభుత్వ పాఠశ-
లలోలో న్ మూడేళళీపాటు పూర్వ 
ప్రాథమిక విద్య (Pre School) ను 
ప్రవేశపడుతన్నాం’’. న్్యరోసైన్సి 
నిపుణులు సహా పలు అధ్యయ-
న్లూ ఈ విషయానినా ధృవీకరిం-
చాయి.
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శశుప్రాయం నుంచే కేవలం 
నేడు చూసు్త ననా ఏక దుసు్త ల 
స్మ్యత కాకుండా ఏకర్ప 
స్మ్యత అంటే, విదా్యరుథా లం-
దర్  సమానులే అననా భావన 
కల్ించే విదా్యవిధానం కావాలి.  
మన పూర్వకాలపు గురుకులా-
లలో ఈ సమానత్వం బలంగా 
ఉండేది. పేద, ధనిక విదా్యరుథా ల 
మధ్య మిత్రత్వముండేది. ఆన్టి 
‘విద్య’ దానికి ద్హదం చేసింది. 
శ్రీ మదాభాగవతం లోని శ్రీకృషణా ` 
కుచేలోపాఖా్యనము ఇందుకు ని-
దర్శనం ̀  చిననా న్టి సేనాహతడైెన 
సుదాముడు కుచేలుడుగా అంటే 
మహా దరిద్రుడుగా ఉననాపు్పడు, 
ఒకస్రి తన బాల్యమిత్రుడైెన శ్రీ-
కృషుణా ని వద్దకు వళా్త డు. అపు్పడు 
శ్రీకృషుణా డు మహా భకి ్తపూర్వకంగా 
ప్రేమతో తన బాల్య సేనాహతడినా 
ఆదరించి సత్రిస్్త డు. శ్రీకృషుణా -
డు ` సుదామ ఒకే గురువు వద్ద  
విదా్యభా్యసం చేశరు. (స్ందీపని 
గురు ఆశ్రమంలో). ఈ ఉదంతం 
మన నేటి విదా్యలయాలు ఎలా 
ఉండాలో, తరతమ భేదాలు వి-
దా్యలయాలోలో  ఉండరాదని ప్రబో-
ధిసు్త ంది. అందుకే ‘అమరికా’ 
లాంటి సంపననా దేశలోలో  కూడా 
ఒక ‘కౌంట్’ అంటే ప్రాంతం వి-
దా్యరుథా లంతా అదే ‘కౌంటి’లోని 

పాఠశలలోలో  చదువుకోవాలనే 
నిబంధన ఉంది. మన దేశంలో 
ముఖ్యంగా విద్య ప్రభుత్వ పరమై-
తేనే ఇది స్ధ్యం. నేడు ప్రైవేటు’ 
పేరుతో ‘విద్య’ ‘వైద్యం’ ధన్రజాన 
కేంద్రాలుగా మారడం దురదృషట్ -
కరమైన విషయం. కాని నేటి వి-
దా్యవిధానం ‘ధనమూల మిదం 
జగత్’ అనే తతా్వనికి ఆజ్యం 
పోసు్త ంది. 
NEP020 దీనికి కళళీం వేసు్త ంద-
ని ఆశస్్త , ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ  భారత్ 
విధానపరంగా దేశమంతట్ 
ఒకే విదా్యవిధాన్నినా ప్రవేశపటట్ -
డం, పాఠ్యప్రణాళ్కా అధా్యపకుల 
నియామకం లాంటివనీనా దేశ 
వా్యప్తంగా ఒకే విధానంలో జరి-
గేందుకు కూడా నేటి NEP2020 
ఉపయోగపడుతంది.
అలాగే ఆయా రాష్్రా లోలో  అక్డి 
ప్రాంతీయ గొప్పతన్నినా, వైభవానినా 
ప్రాథమిక, మాధ్యమిక స్థా యిలో 
విదా్యరుథా లకు తెలుపడం అవ-
వసరం.  ఉదాహరణకు తెలుగు 
రాష్ట్రలోలో  వేమన శతకం, సుమతి 
శతకం లాంటి ‘నీతి’ శతకాలను 
పిలలోలకు నేరా్పలి. రామాయణ, 
భారతాది  ఇతిహాస్ల దా్వరా 
‘నై్తిక’ బోధన జరగాలి.
పాఠశల విద్య పర్యవేక్షణకు 
కేంద్ర విదా్యశఖ మార్దర్శకాలు 

(కమాండ్ సంటర్)
ముఖా్యంశలు
ప్రతి రాష్ట్రం, సమస్యలు చెపు్పకో-
వడానికి హల్ప్లైన్ అందుబా-
టులోకి తేవాలి, డిజిటల్ పాఠాలు 
వినే వీలేలోని వారికోసం ప్రతే్యక ప్ర-
ణాళ్క ర్పందించాలి
కవిడ్ పరిసిథాతల నేపథ్యంలో గత 
ఏడాది అందరికీ సమాన విద్య 
అందలేదని భావిసు్త ననా కేంద్రం 
ఈస్రి పకడ్బందీ పర్యవేక్షణ-
కు నడుం బిగించింది. వచేచు 
విదా్య సంవతసిరం (2021`22)
లో ప్రతి విదా్యరిథాకి విద్యను అం-
దించేందుకు అవసరమని నొకి్ 
చెపి్పంది. వంటనే కంట్రోల్ అండ్ 
కమాండ్ సంటర్ (సీసీసీ)ను 
ఏరా్పటు చేయాలని కేంద్ర వి-
దా్యశఖ తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుతా్వ-
లకు స్చించింది. అందులో 
విదా్యవేత్తలు, ఇతర విదా్యపర-
మైన సమస్యలను పరిష్రించే 
అధికారులను నియమించాలని 
మార్దర్శనం చేసింది. ప్రసు్త త 
పరిసిథాతలోలో  బడి మానేసే వారి 
సంఖ్య భారీగా పరిగే అవకాశం 
ఉందని అంచన్ వేసిన కేంద్రం. 
జూన్ 30వ తేదీ వరకు సర్వ నిర్వ-
హంచి బడికి రాని వారిని గురి ్తంచి 
విద్యనందించాలని కోరింది. 
ఈ కిలోషట్  పరిసిథాతలోలో  ఉపాధా్య-



36 డిసెంబరు 2021

యులు కీలకపాత్ర వహంచాలిసి 
ఉంటుందని అభిప్రాయపడిరది. 
అభ్యసన నష్ట్ నినా పూడేచుందుకు, 
విదా్యరిథా ఇంటివద్ద  చదువుకునేం-
దుకు అవసరమైన ప్రణాళ్క ర్-
పందించేలా చొరవ చూపాలని 
స్పషట్ ం చేసింది.
కమాండ్ సంటర్ ఏరా్పటు లక్ష-
మిదీ...
పాఠశలలోలో  చేరిన / చేరని విదా్య-
రుథా లు, డ్రాపౌటులో , బాలకారి్మకుల-
కు సంబంధించిన సమాచారం, 
పాఠ్య పుస్తకాల సరఫరా, ఉపా-
ధా్యయుల అందుబాటు. పా-
ఠశలల అవసరాలు తదితర 
అంశలపై ఎప్పటికపు్పడు సీసీసీ 
నుంచి పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. 
బడుల అవసరాలు, మరుగైెన 
బోధన అందించడంలో ఎదు-
రయే్య సమస్యలకు నిపుణులు 
పరిష్్రాం చూపే వీలుంటుంది. 
ఇక్డుండే విదా్యవేత్తలు ఉపా-
ధా్యయులకు ఎప్పటికపు్పడు మా-
ర్దర్శకాలు జారీ చేయచ్చు.
ఇంకా ఏమేం చేయాలంటే...
` విదా్యరుథా లు, వారి తలిలో దండ్రు-
లు తమ సందేహాలను, సమ-
స్యలను ఉననాతాధికారుల దృషట్ కి 
తెచేచుందుకు, వాటికి పరిష్్రం 
చూపేందుకు అనువుగా హ-
ల్ప్లైన్ కేంద్రానినా ప్రారంభించాలి.

` పాఠశలలు, గ్రమాలవారీగా 
విదా్యరుథా ల హాజరు పటిట్ క (రి-
జిషట్ ర్)ను తయారుచేయాలి. 
అందుకు తలిలో దండ్రులు, గ్రమ 
పంచాయితీ, ఉపాధా్యయుల-
తో కమిట్లు నియమించాలి. 
పిలలోలు ఏం చేసు్త న్నారో నిత్యం 
తెలుసుకోవాలి. పాఠ్య పుస్తకాల-
ను అందించి ట్వీలు, యాప్సి, 
వాటసిప్ దా్వరా బోధించే ఏరా్పటు 
చేయాలి.
ప్రతి 10 మంది పిలలోలను ఒక 
ఉపాధా్యయుడు పర్యవేకిషించాలి. 
ఆ పిలలోల అభ్యసన స్మరాథా ర్ల 
బాధ్యత ఆయనదే. పిలలోలతో 
నిరంతరం ఫోన్లో మాట్లో డుతూ 
వారికి అవసరమైన స్చనలు 
ఇవా్వలి. వారి మానసిక సిథాతిని 
అంచన్వేస్్త  తగిన సలహాలు 
ఇవా్వలి.
` డిజిటల్ పాఠాల కోసం కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ర్పందించిన దీక్ష 
పోరట్ల్ను అనినా రాష్్రా లు ఉప-
యోగించ్కోవచ్చు.
` బడులు తెరవని పరిసిథాతలు 
తలతే్త పక్షంలో స్్మర్ట్ఫోన్ / 
లా్యప్ట్్యబ్ / ఇలాంటి ఉపక-
రణాలు లేని వారికి కూడా విద్య 
అందించే ప్రణాళ్క ఉండాలి. గ్ర-
మాలోలో  చదువుకుననా యువతను 
వాలంట్రులో గా నియమించ్కుని 

చదువు చెపి్పంచాలి. స్వచఛాంద 
సంసథాలు, దాతల స్యం లేదా 
సీఎస్ఆర్ నిధులతో డిజిటల్ 
పాఠాలు వినేందుకు అవసర-
మైన పరికరాలు అందించేలా 
చూడాలి.
` ట్వీల దా్వరా ప్రస్రమయే్య 
పాఠాలు వినలేని వారి కోసం 
వబ్సైట్ ర్పందించాలి. 
ఆయా పాఠాలను అందులో ని-
కిషిప్తం చేయించి, అవసరమైన-
పు్పడు డౌన్లోడ్ చేసుకని వినే 
సదుపాయం కలి్పంచాలి.
తదా్వరా విద్య దా్వరా, ఏక్భారత్ ` 
శ్రేష్ఠ  భారత్ ను స్ధించాలి.

2. అధా్యపకుల` వారి శక్షణ
అధా్యపకులకు శక్షణా కార్య-
క్రమం, అర్హతలు నిర్దశంచ 
బడిన్యి. న్ల్ు సంవతసిరాల 
ఇంటిగ్రేటెడ్ బి.ఇడి, డిగ్రీ  కనీస 
అర్హతగా ఈ విదా్యవిధానంలో 
నిర్దశంచడం సంతోషకరమైన 
విషయం. వీరు తరచ్గా ట్రా-
న్స్పర్లకు గురికాకూడదని, 
ప్రతిభ ఆధారంగా పద్ననాతలు 
కలి్పంచాలని, సరీ్వసులో ఉననా-
వారికి శక్షణా తరగతలను ని-
ర్వహంచి, ఆయా సబజా క్ట్లలో 
ఉపాధా్యయులు కాలానుగు-
ణంగా జరిగే మారు్పలకు అను-
గుణంగా బోధన జరపాలని 
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విదా్యవిధానం గటిట్ గా నొకి్ వకా్-
ణ్ంచడం దా్వరా అధా్యపకులు 
తమ తమ సబజా కుట్ లలో నిష్ణా -
తలు కాగలరని ఆశసు్త ంది. 
ఇందువలన కేవలం ‘బోధన్-
రంగం’లో అభిరుచి ఉననావారు 
మాత్రమే అధా్యపక వృతి్తని చే-
పడతారని, వారికి తగిన జీతభ-
తా్యలు ఇవ్వడం జరుగుతందని 
న్తన విదా్యవిధానం తెలియ-
జేసు్త ంది.
బాలికలకు విదా్యరంగంలో తగిన 
ప్రాతినిధ్యం కలి్పంచాలని, వారికి 
అవకాశం కలి్పంచి పురుషులకు 
సమానంగా విద్యను అందించా-
లని స్పషల్ ఎడు్యకేషన్ జోన్సి 
(SEZS), కసు్పరా్త  బాలికా విదా్య-
లయాలు, కేంద్రీయ విదా్యల-
యాలు ఏరా్పటు చేయబడునని 
తెలుసు్త ంది.
విదా్యలయాలు ‘స్్ల్ కాంపలో -
క్సి’ విధానంలో 10`15 ఒక పాలన్ 
యూనిట్గా ఏర్పరచి, ముఖ్యంగా 
గ్రమీణ, ఆదివాసీ ప్రాంతాలోలో  
బాలబాలికలకు ‘విదా్యహకు్’ 
దా్వరా ఉచిత విద్య అందుబా-
టులోకి తేవాలని, ఇందుకుగాను 
స్్ల్ మేనేజ్మంట్ కమిట్లు 
(SCMC), విదా్యరుథా లు వారి తలిలో -
దండ్రులను కమిట్లో భాగస్్వ-
ములను చేయాలని నిర్దశంచ-

డం దా్వరా ‘అక్షరాస్యత’, తదా్వరా 
గ్రమీణ ఆదివాసీ బాలబాలికలకు 
విదా్యవకాశలు మరుగుపడతా-
యని ఆశసు్త ననాటులో  భావించడం 
కూడా నేటి జాతీయ పరిసిథాత-
లలో అవసరమైనటులో , అనుగు-
ణంగా ఉందనడంలో సందేహం 
లేదు. కమిట్లకు స్వయం ప్రతి-
పతి్త కలి్పంచబడుతంది.
విదా్యవిధానంలో ‘ప్రతిభకు’ ప-
ద్దపీట వేయాలి. నేడు 98 శతం 
ఇంజనీరులో  అంతరాజా తీయంగా 
పోట్లోలో  న్గ్ుకు రాలేదని, యంత్ర 
విద్య, వైద్యవిద్య, న్్యయవిద్య 
మొదలైన వృతి్త విద్యలో కూడా 
‘న్ణ్యత’ రావాలని నిపుణులు, 
విదా్యవేత్తలు అభిప్రాయ పడు-
తన్నారు. NEP2020 లో అధా్య-
పకులు సంవతసిరంలో కనీసం 
50 గంటలు, వృతి్తపరమైన 
శక్షణా కార్యక్రమాలోలో  పాల్ొన్-
లని నిర్దశంచింది.(Quality 
improvement Programs for 
inservice Teachers) అంతేకాక 
అధా్యపక శక్షణ M.Ed, B.Ed  
లాంటి కోరుసిలలో న్ణ్యత, ప్రా-
మాణ్కత, ప్రాకిట్కల్ ఉండాలని 
విదా్యవిధానం 2020లో చేరచుబ-
డిరది.
ప్రాచీన భారతదేశంలో చతరి్వధ 
పురుష్రాథా లను (ధర్మ, అరథా, కామ, 

మోకాషి లు) పున్ది ‘విద్య’గా పే-
రొ్నబడిరది. అలన్టి నలందా, 
తక్షశల లాంటి అంతరాజా తీయ 
స్థా యిలో విశ్వవిఖా్యతమైన వి-
దా్యలయాలకు నిలయమైన మన 
దేశంలో నేటి విశ్వవిదా్యలయా-
లనోనా అంతరాజా తీయ ప్రమాణా-
లకు తగినటులో గా ‘విదా్యబోధన’ 
స్థా యికి ఎదగలేకుండా ఉన్నాయి. 
కేవలం ‘ఉద్్యగం కోసమే పట్ట్ లు 
(Degrees) పనికి వసు్త న్నాయే 
తప్ప విదా్యరిథా వ్యకి ్తత్వ వికాస్-
నికి సర్వతోముఖాభి వృది్ధకి, 
జీవితంలో జరిగే ఆటుపోటు-
లకు  తటుట్ కునే ధైరా్యనినా కల్ిం-
చడం లేదు. పరిశోధన్రంగం 
కుదైలేంది. గణనీయమైన, అం-
తరాజా తీయ స్థా యిలో పరిశోధన-
లు జరగడం లేదు. దేశం నుంచి 
ప్రతిభ కల్ిన ‘యువత’ సంపననా 
దేశలకు తరలి వళ్్త న్నారు. బ్రేన్` 
డ్రేన్ (Brain-Drain)అనేది 
సమస్యగానే ఉంది. మన దేశంలో 
‘ప్రతిభ’కు స్థా నం ఇవ్వకుండా వి-
దా్యరంగంలో కుల, మత, జాతి, 
ప్రాంతం, భాషల వారిగా ప్రాధా-
న్యత కలి్పంచడం బాధాకరం.
విదా్యలయాలలో అడి్మషన్సి 
మొదలు, అధా్యపకుల నియా-
మకాలు, ఉపకులపతల నియా-
మకాలనీనా పాలకుల నీతితో ఓటు 
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బా్యంక్గా మారడంవలలో  ‘రాజకీ-
యాలు’ ప్రవేశంచాయి. తదా్వరా 
విదా్య ప్రమాణాలు పూరి ్తగా ది-
గజారిపోయాయి. మన ‘విదా్య-
లయాలనీనా కేవలం మర యం-
త్రలుగా మారి రాశ`వాసి లేని 
పటుట్ భద్రులను తయారుచేసి 
సమాజంలోకి పంపడం జరు-
గుతంది. అలాంటి యువత 
తమ వృత్త లను (Professions)
బాధా్యతాయుతంగా, పరిపూరణా 
నై్పుణ్యతతో నిర్వహంపలేకపో-
తన్నారు. ఒకే మాటలో చెపా్ప-
లంటే, పూరి ్తగా భ్రషుట్ పటిట్ న నేటి 
విదా్యవిధాన్నికి జాతీయ విదా్య-
విధానం 2020 దివ్య ఔషధంగా 
పని చేయాలంటే ‘జాతి’ సంపూరణా 
సహకారం అవసరం.
3. అధా్యపకుడిగా న్ 
అనుభవాలు :
36 ఏళళీ సుదీర ్ఘ అనుభవాల 
దా్వరా విదా్యవిధానం అమలులో 
స్ధక బాధకాలు ఉంట్యని 
భావిసు్త న్నాను. ఏ విధానమైన 
ఆయా రంగాలలోని సేట్క్ హోలడార్సి 
(Stake holders)పైన ఆధారపడి 
ఉంటుంది. ప్రభుత్వం పాలకు-
లుÑ విదా్యవేత్తలు, విదా్యరుథా లు 
వారి తలిలో దండ్రులు సమాజంలో-
ని పౌరులంతా ఇందుకు తమ 
తమ సహాయ సహకారాలు అం-
దజేయాలిసి ఉంటుంది. అపు్పడే 

జాతీయ విదా్యవిధానం సఫలీ-
కృతమై, అనుకననా ఫలితాలను 
ఇవ్వగల్ుతంది.
36 ఏళలో విదా్యరంగ అనుభవం-
తో, జాతీయ అంతరాజా తీయంగా 
వివిధ దేశలోలో , ముఖ్యంగా అభి-
వృది్ధ  చెందుతననా దేశలోలో  పని-
చేయడంవలలో  నేను విదా్య, వైద్య 
రంగాలను ప్రభుత్వ రంగంలోనే 
ఉంచాలని, అందుకు తగిన 
విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల-
ని  భావిసు్త న్నాను. ముఖ్యంగా 
అమరికాలాంటి దేశలోలో  ‘విద్య’ 
(ముఖ్యంగా పాఠశల విద్య) ప్ర-
భుత్వమే పర్యవేకిషిసు్త  ‘సేట్ట్స్్-
ల్సి’ను ప్రోతసిహంచడమే కాక, 
విదా్యరుథా లందరికీ ఆ దేశ చరిత్ర 
ముఖా్యంశంగా, కంపలసిరీ సబజా -
క్ట్గా ర్పందింది. ఇది నేను 
ప్రత్యక్షంగా గ్రహంచిన విషయం. 
ఏ దేశమైన ‘జాతీయత’, దేశభకి ్త, 
చరిత్ర, సంసకృతీ, స్ంప్రదాయా-
లకు పద్దపేట వేసి ‘విదా్యబోధన’ 
చేయగల్ితే ‘విదా్యరుథా లు’ బాధ్య-
తాయుత భావిపౌరులుగా కాగ-
లుగుతారు.
జాతీయ స్థా యిలో ‘పరీకాషి  
విధానం’, ఉననాత విద్య ప్రవేశ-
లకు జరిగేవి కూడా ఏకర్పస్-
మ్యతా ఉండాలి. జాతీయ స్థా -
యిలోకి దేశంలోని అనినా జాతీయ 
స్థా యి   I.I.T  / I. I.M / I.I.SC, 

Medical Colleges (NEET)  
విదా్యలయాలోలో  ఒకే పరీక్ష  ని-
ర్వహంచి, ఎంపిక జరగడంవలలో  
విదా్యరుథా లోలో  మళ్ళీ మళ్ళీ పరీక్షలు 
వ్రాయడమనే భారం తగ్ుతంది. 
ఉదాహరణకు అమరికాలో ‘SAT 
SCORE’ దా్వరా అనినా ఉననాత వి-
దా్యలయాల ప్రవేశలు జరుగు-
తాయి.
నేను ఆఫ్రికా, ఏషయాలోని కనినా 
కామన్వల్్త దేశలోలో  Common 
Wealth Countries)విదా్య-
బోధన చేసినపుడు అంతరాజా -
తీయంగా ఒకే పాఠ్యప్రణాళ్క 
కల్ిన (Cambridge University 
Overseas Education and 
Examiniations Syndicate)
పరీకాషి  విధానంవలలో  విదా్యరుథా ల 
ప్రతిభను పరీకిషించి సరిట్ఫికేట్సి 
ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విదా్య-
విధానంలో (Cambridge ‘A’ 
level మరియు ‘O’ level) ప్రా-
కిట్కల్గా ఆలోచించే విధాన్ని-
కి ప్రోతాసిహమివ్వడం జరిగింది. 
అదేవిధంగా జెనీవా కేంద్రంగా 
గల IB (International 
Baccalaureate)  విదా్యవిధానం-
లో విదా్యరుథా లు తమకు నచిచున 
సబజా కుట్ లను ఎంపిక చేసుకోవ-
చ్చు.
           ( ఇంకా వుంది )
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     చిత్తమును వసంతీకరించిన సీతారామ శస్త్రి 

రసరాజు 

  సినిమా పాటకు రంగు రుచి 
వాసన్ అది్దన ఆధునికుల-
లో సీతారామ శస్త్రి గారొకరు. 
అంతకు  ముందే స్హత్యం-
పై ఒక 'పటుట్ ' ఉండటం వలన 
శస్త్రి గారికి గీత రచన సుగమ-
మయింది. కావలసినంత పద 
సంపద, భావానినా వ్యకీ ్తకరిం-

చడంలో తగిన మళకువలు 
ఉండడంతో ఇవనీనా ఆయనను 
పలలోకీలో కూరోచుపట్ట్ యి
 ఏ పాట  వ్రాసిన్ అది హృదయా-
నినా తాకింది. పాట  వ్రాయక పతే 
బ్రతకుతననాటులో  అనిపించేది 
కాదు వారికి.

వారితో న్కు పరిచయం 
1974 ఆ ప్రాంతంలో తాడే-
పలిలో గూడెం లో ఏర్పడింది. 
టెలిఫోన్ శఖలో వారు, ఎల-
కి ్రాసిట్ శఖలో నేను అక్డే 
పని చేస్్త  ఉండేవాళళీం. కథా  
రచయిత మారమండ  సీ-
తారామయ్య త్రివేణీ కోచింగ్ 

సంటర్ లో శస్త్రి గారు, నేను 
తరచ్ కవిత్వం విషయంలో 
కలుసుకునేవాళళీం అపు్పడు 
వారు 'భరణ్' పేరుతో  కవిత్వం 
వ్రాస్్త  ఉండేవారు.
 ఆ తరువాత నేన్ సినీ 
రంగంలో గీత రచయితగా ప్ర-
వేశంచాక వారితో అనుబంధం 

మరింత ఇనుమడించింది.
మదరాసులో కోదండ పాణ్ థి-
యేటరోలో  'అసంబ్లో  రౌడీ' చిత్రనికి 
నేను వ్రాసిన పాట 'అందమైన 

వన్నాలలోన ....ఆ..
ఉదయం రికారిడాం-
గ్ జరుగుతోంది. ఆ 
చిత్రనికే మరో పాట 
వ్రాసిన సీతారామ శస్త్రి 
గార్ అక్డే ఉన్నారు. 
న్ పాట  రికారిడాంగ్ 
అయిన తరువాత శ-
స్త్రిగారు నన్నాంతగానో 
అభిమానించి, వారి 
గ్రమంలో ఉననా వారి 
గృహానికి తీసుకువళాలో -

రు. 'ఈ సినిమాలో మా అంద-
రికంటే రసరాజు గారు మంచి 
పాట వాస్రు. మంచి భోజనం 
పటుట్  ... ' అంటూ వారి శ్రీమతికి  
చెపా్పరు.. ఆ ఇలాలో లు భోజన్నినా 
మాకు ఎంతో ఆదరంగా వండి 
కంచంలో వడిడాంచారు. ఆ ఆపా్య-
యత ఎప్పటికీ గురు్త ంటూనే 
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ఉంటుంది. అటు పిమ్మట కూడా 
నేను వారింట్లో  మూడు స్రులో  
ఆతిధా్యనినా సీ్వకరించాను. అదీ 
శస్త్రిగారి సౌజన్యం.
  న్ పటలో  వారికుననా ఆదరణీయ-
మైన సౌజన్్యనినా ఇక్డ ప్రస్్త -
వించాలి.
   'రౌడీ గారి పళాళీం' సినిమాకు 
నేను పాట  వ్రాసు్త ననా సమయంలో 
శస్త్రి గారు, నేను ఒకే కారులో ప్ర-
యాణ్సు్త న్నాం. అపు్పడు వారు 
నననాడిగారు 'సినిమాలో 'ఒకే 
పాట వ్రాసు్త న్నా రమిటని?'.  అని
"న్కేద్ ఉద్్యగముంది. ఒక 
పాట చాలు. ఆరిథాకంగా నేనేమీ 
ఆశంచటం లేదు. ... మిగతా 
రచయితలకు ఇదే కదా ఆధారం. 
అందుకోసం మరో పాటను నేను 
కోరుకోవటం లేదు" అంటూ 
వారికి విననావించాను.
 దానికి వారమన్నారో ఇక్డ గమ-
న్ర్హం.
"ఒక పని చేయండి. మీరు రెండు 
పాటలు వ్రాసి ఒక పాట డబు్బలు 
తీసుకోండి. వాళ్ళీ వ్రాసే ఒక 
పాటకే రెండు పాటల డబు్బలి-
పి్పంచండి..." ఇదీ వారిపటలో  గల 
అభిమానం.
 ఓస్రి దర్శకులు కృషణావంశీ గారికి 
పరిచయం చేస్్త  'మంచి పనునా 
రసరాజు గారిది...' అన్నారు.

 మరోస్రి హత్త కునేలా ఒక 
మాట అన్నారు. "రసరాజు గార్! 
నననాలా ఉంచండి. రపు స్హత్య-
పరంగా నిలబడే గీత రచయిత-
లలో మీర్, వన్నాలకంటి గార్ 
ఉంట్రు" అని.    
 సర! ఉద్్యగానినా నము్మకోవటం 
వలన చిత్రసీమకు అంటిపటుట్ -
కుని ఉండలేకపోయాను. అదే 
చెపా్పను. పాడుతా తీయగా కార్య-
క్రమానికి నేను ముఖ్య అతిథిగా 
వళ్ళీనపు్పడు - బాలు గారితో.
 అందర్ వేల సంఖ్యలో పాటలు 
వ్రాసే్త - నేను మాత్రం వ్రేళళీ సం-
ఖ్యలోలో  వ్రాసేనని. ఆయన నవు్వక-
న్నారు.
 ఇంకక విషయం గురు్త కు 
వసో్త ంది-
 ఓస్రి శస్త్రి గారింట్లో  ఇద్దరం కూ-
రుచున్నాం. ఎవరో ఒక అమా్మయి 
భద్రాచలం నుండి వచిచు,"శస్త్రి 
గార్! మీరు ఇట్వల వ్రాసిన 
మంచి పాటను వినిపిస్్త ను" 
అననాది. వారు సర! అన్నారు. ఆ 
పాట విన్నాక వారు నవు్వకం-
టూ ఆ అమా్మయి వైపు చూస్్త , 
"అమా్మయీ! నువు్వ పాడిన ఈ 
అందమైన వన్నాల పాట  - ఇదిగో 
ఇక్డ కూరుచుననా రసరాజు గా-
రిదమా్మ! న్ది కాదు" అంటూ 
న్వైపు అభినందన పూర్వకంగా 

చూశరు.
 ఇలా ఎనోనా వారితో గడిపిన 
మాధుర క్షణాలున్నాయి ఆ 
రోజులోలో .
ఎనినా శఖర సదృశమైన పాటలు 
వ్రాస్రో సిరివన్నాల గారు! తల-
చ్కుంటే రెండు అరచేతలూ 
దగ్రవుతాయి.
 'తెలవారలేదా స్్వమీ!' అని వ్రాసే్త 
అననామయ్య తలుపు తీసుకుని 
వచాచుడు. ఆ ఏడుకండలవాడు 
నిజంగానే కనులు నులుము-
కుంటూ పైకి లేచాడు. వారు వ్యకి ్త 
కాదు! జగమంత కుటుంబానికి 
పరా్యయపదం.
 శసీ్రాగారు తలకు స్నానం చేసి, 
తలను తడుచ్కునేవారు 
కాదేమో! నేను చూసిన సం-
దరభాంలో ఆ తల చెమ్మగానే 
ఉండేది. అవును! ఆ పాటలినా వ్రా-
సేటపు్పడు ఆవహంచిన తల వేడి 
తగ్ాలంటే అలానే ఉండాలేమో 
శస్త్రిగారి విషయంలో.
 ఎపు్పడూ చెరగని నవు్వ వారిది. 
తాతి్వకంగా ఎదిగిన మనీష. 
పాటల పండితడు. శస్త్రిగారు 
చాలా దూరం వళ్లోపోయారు. కానీ 
సీతారామశస్త్రి గారి పాటలు మన 
ముందే ఉండి మన చిత్తముల-
ను వసంతీకరిసు్త న్నాయి.  
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ఆదూరి హైమవతి

కలోబు్బ వారంతాసేకరించారు.   

 అతడు  గుమ్మందాటుతంటే అక్డ 

ఒక వృధు్ధ డు ఇంటి ముందు ననా 

అరుగుమీద సపృహలేనటులో  గోడకు 

ఆనుకుని వాలిపోయి, సగం మూసు-

కుననా కళళీతో కూరుచునున్నాడు నిస్త్ర ణ-

గా. బయటికి వచిచున సతా్య రావును 

చూసి , చేతో్త నోరుచూపుతూ పటట్ చూ-

పాడు. మాట్లో డే శకి ్త కూడా లేనటులో న్నా-

డు. 

అతడిని చూడగానే సతా్యరావు కోపం 

వచిచుంది .

"వళ్ళీ వళ్ళీ ఇక్డ కూరోచుకు" అం-

టుండగానే, సతా్యరావును స్గనం-

పను, బయటికి  వచిచున సీతమ్మ, 

అతడిని చూసి బయటికి వచిచు దగ్ర-

గా వళ్ళీంది. 

సీతమ్మను చూసి ఆ వ్యకి ్త మరలా   

నోటిని, పటట్ న్ చూపాడు. అతడు 

బాగా ఆకలిగా ఉన్నాడని ఆమ గు-

రి ్తంచింది. ఆడవారికి జాలి కరుణా 

ఎకు్వ.

"ఏమడీ! పాపం నీరసించి ఉన్నాడు.

పైగా వయసై పోయిన వాడు. ఇతనినా 

చూసు్త ంటే మా న్ననాగారు గురు్త  

వసు్త న్నారు.  లోపలికి రాను స్యం 

చేయండి. కాస్త భోజనం పడదాము. 

 సేవా? సహాయమా!.

            "తాతగార్! సేవకూ, సహాయా-

నికీ భేదమేంట్? " అంటూ దగ్ర వచిచు 

కూరుచున్నాడు మనవడు మాధవ్.

 "మంచి అనుమానమే వచిచుంది కానీ, 

ముందునీకు ఆరెండు పదాల కూ 

అరథాం చెపుతాను.  ఆతరా్వత నీవే ఏది 

ఏంద్ తెలుసుకో. సేవ అంటే పరి-

చర్య, శుశ్రూష, సహాయము అంటే 

చేద్డు, సహకారము అని అరథాం.

 నీకు జరిగిన ఒక సంఘటన చెపా్త -

ను,విను. రెండింటికీ తేడా నీకే తెలు-

సు్త ంది" అంటూ చెప్పడం మొదలు 

పట్ట్ డు తాత తారక రామయ్య.  

- అనగా అనగా ఒక ఊరోలో  సతా్యరా-

వు , సీతామహాలకిషిమీ అనే దంపత లు 

ఉండేవారు. సతా్యరావు కాస్త కోపిషట్  

మాత్రమేకాక నోటిదురుసు మనిష. 

మనసు మంచిదే కానీ మాటే మనసుసి-

లను కషట్ పడుతంది. ఆయన భార్య 

సీతామహాలకిషిమీ. నిజంగానే సీతమ్మ 

తలలోంత మంచి మనసు, మాట కూడా.

   సతా్యరావు  ఒక కలోబు్బ  వారితో కలసి 

ఊరోలో  ఏదైన్ సేవలు చేస్్త  ఉండేవాడు 

.ఒక రోజు వరాషి నికి వచిచున వరదలకు   

అంతాకోలో్పయి న పేదల కాలనీకెళ్ళీ   

బటట్ లు, ఆహారపదారాథా లూ పంచే  సేవ 

ఉందని బయలే్దరాడు. పాత బటట్ లనీనా  

"అంది.

"ఛ నోరు్మయ్ !  ముకూ్ మొహమూ 

తెలీని  వాడిని ఇంట్లో కి తీసు కెళాళీలా? 

నీకేమన్నా పిచాచుఏం? "

        "మీరు వళ్ళీ సేవచేసే వారి ముకూ్ 

మొహం మీకుతెలుస్! అవసరం లో 

ఉననావారిని ఆదుకోడమే సేవ కానీ,  

అంతా చూస్్త  ఉండగా గొప్పగా ఒక 

చొకా్ ఇచిచు ఫోట్లు దిగి  పేపరలో-

లో వేసుకుని చూసుకోడం కాదండీ 

సేవంటే. మీరు వళళీండి. నేను మాత్రం 

ఇతడి ని లోపలికి తీసుకెళ్ళీ  ఇంత 

భోజనం పడతాను. ఇతడిని ఇలా వది 

లేసి ఊరుకోను" అంది కాస్త కోపంగా, 

ఖచిచుత స్వరంతో.

"నీకీమధ్య చాలా కరుణ జాలీ పరిగి-

పోడమేకాక న్ మాటకు ఎదురు చెపు్త-

న్నావు."

"మీ మాటకు కాదు మీ మనసుసి-

లో ఉండే భావన మారుచుకో మంటు 

న్నాను. మీరు అక్డికి వళ్ళీ సేవ 

చేసు్త ంటే ఇంటిముందుననా మనిషకి, 

అవసరంలో ఉననావానికి స్యం చేస్్త  

నంటున్నాను" అంది పటుట్ దలగా.

"ఏం చేస్్త ం. మొండి భార్యతో, వేగలేక 

చసు్త న్నాను. అతడేమన్నా చేసి ఇంట్లో  

ఉననాది పటుట్ కెళ్తే   ఏం చేస్్త వు? "
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"ఇతడిని చూసు్త ంటే మీకలా అనిపి-

సు్త ననాదే మో కానీ  న్కు మాత్రం పాపం 

ప్రాణం  కడగటిట్  ఉననా ఈ  గొప్ప వ్యకి ్తలా 

కనిపిసు్త  ఇతనికి తప్పక స్యంచేస్్త -

ను.. మీరు వళళీండి మీసేవకు, నేను 

న్ సేవ చేసు కుంట్ను" అంటూ. 

“సుబు్బలూ ఒకమారు ఇలారా! ఇక్డ 

ఒక పదా్ద యన ఉన్నాడు. స్యం 

పటుట్  లోపలికి తీసు కదా్ద ం" అని 

సీతమ్మ ఇంట్లో  పనిచేసే ఆమను 

పిలిచి ఆయనునా పటుట్ కుని లోపలి కి 

తీసు కెళ్ళీంది.

గొణుకు్ంటూ వళాళీడు సతా్యరావు తన 

పనిమీద.

సీతమ్మ సుబు్బలు స్యంతో అతడిని 

లోనికి తెచిచు వస్రాలో కూరోచుబ-

టిట్  ముందుగా ఒక గాలో సుడు పాలు 

ఇచిచుంది.

అతడు ఆపాలు త్రగి గోడ ఆనుకుని 

కూరుచుని చేయెతి్త దీవించాడు.

       "న్యనగార్! మీరు ఓపిక-

తెచ్చుకుని స్నానం చేయండి కాస్త 

భోజనం చేదు్ద రుగాని. స్నానం చేసే్త 

ఓపిక వసు్త ంది, పైగా మీ బటట్ లవీ 

బాగా మురిగ్ా కూడా ఉన్నాయి" అని 

వరండాలో ఉననా ఒక గదిలోకి తీసు 

కెళ్ళీ అక్డుననా అట్చ్డా  బాత ర్ం 

చూపి, ఒక టవలూ, పంచె, చొకా్ 

అక్డ పటిట్ ంది సీతమ్మ. 

"ట్్యప్ తిపి్పతే వేడినీరు వసు్త ంది 

న్యనగార్! సబు్బ కూడా అక్డే 

ఉంది" అని చెపి్ప తలుపు వారగా వేసి 

బయటికచిచు, అతడు స్నానంచేసి 

వచేచులోగా ఒక పేలో ట్లో  అననాం, పపూ్ప, 

గోంగూరపచచుడీ, న్యీ్య, చార్, 

పరుగూ   గిన్నాలోలో  తెచిచు ఆ గదిలో 

ఉననా టేబులు మీద పటిట్ ంది. 

 అతడు స్నానంచేసి సీతమ్మ ఇచిచున 

బటట్ లు వేసుకుని, బయటికి వచాచుక  

"న్యనగార్! ముందు  భోజనం 

చేసి విశ్ంతి తీసుకోండి. తరా్వత అనీనా 

మాట్లో డుకోవచ్చు" అని భోజనం 

పటిట్ ంది. 

అతడు మౌనంగా ఆమ పటిట్ ంది తిని, 

ఆమ చూపిన మంచంమీద పడుకుని 

నిద్రపోయాడు.

 సీతమ్మ తనపనులనీనా పూరి ్త చేసుకుని  

సతా్యరావు కోసం ఎదురు స్స్్త  

కూరుచుంది. 

సతా్యరావు వచిచు "ఎంత మందికి 

బటట్ లూ బియ్యమూ  ఇచాచుమో 

తెలుస్! ఎంతోమంది పేపరలోవార్, 

ట్వీ వార్ వచిచు  ఫోట్లు తీసు 

కున్నారు. రపటి పేపరోలో  వసు్త ంది. 

ట్వీ న్్యస్ రాత్రికి వేస్్త రు. చూడు"  

అన్నాడు భోజనం చేస్్త .

"అననాటులో  ఆ ముసలాడిని ఏంచేశవు?" 

అని అడిగాడు.    

"అతడు మామూలు వ్యకి ్తలా లేడు. 

చాలా గౌరవ కుటుంబానికి చెందిన 

వానిలా చాలా మరా్యదగా ఉన్నాడు. 

స్నానం చేయమని భోజనం పటిట్  

వరండా గదిలో పడుకోమని చెపా్పను" 

అని సీతమ్మ చెప్ప గానే,

 "లోపలికెలా రానిచాచువే! ఏమైన్ 

ఐతే" అని సతా్యరావు అంటుండగా 

"ఏమవుతంది. మీరమీ  భయపడ 

కండి. అంతా మోసకారివారు కారు.  

మీ ఇలేలోం అరిగి పోదు. ఆవిషయం 

గురించీ మరి మాట్లో డకండి. ఆ గది 

వేరుగా ఉందికదా!" అని ఖచిచుతంగా 

చెపి్పంది సీతమ్మ.

మధ్యమధ్యలో సతా్యరావు గొణుగుత-

న్నా సీతమ్మ పటిట్ ంచ్ కోలేదు.

  ఒక వారం పాటు, సీతమ్మ అతడిని  

కననా తండ్రిలా మూడు పూట లా 

భోజన సౌకర్యం, స్నాన పాన్దులూ 

చూసుకుంది. 

           కాస్త ఓపిక రాగానే అతడు  

ఒక రోజున సీతమ్మను పిలిచి , 

"అమా్మయీ! న్కు గతం అంతా కది్దగా 

గురు్త కు వసు్త ననాది. మరికనినా  రోజుల 

యా్యక కానీ అంతా గురు్త రాదు. నీకు 

శ్రమ ఇసు్త న్నాను. న్ బిడ్దలా న్కు సే-

వచేసు్త న్నావు. నీ ఋణం ఉంచ్కోను" 

అని చెపా్పడు. మరోవారమైంది.

"ఎన్నాళ్ళీ ఇతడిని పోషస్్త వే! నీకు 

మతిగానీ పోతననాదా ఏం!" అని కోప్ప-

డా్ద డు సతా్యరావు. 

"మీరు సేవ అంటూ ప్రదర్శన చేసి పే-

పరలోలో ఫోట్లు వేయించ్ కుని సం-

తోషంచగాలేంది, న్కు నచిచున పని 

నేను చేసే్త  తపే్పంట్! దీనివలలో  మీకేమీ 

నషట్ ం కలిగించను. ఈ పండుకి్, 

న్ పుటిట్ నరోజుకూ మీరు కనే చీరలు 

న్కు  అవసరం లేదు. ఆసొము్మ ఇలా 



43డిసెంబరు 2021

ఖరుచు చేసుకుంట్ను. సరా! న్ పనికి 

మాత్రం అడుడా రాకండి. ఆపదా్ద యన 

ఇపు్పడిపు్పడే కోలుకుంటున్నాడు. మరో 

రెండుమూడు రోజులోలో  గతం గురు్త కు 

వచిచు తన ఊరికి వళ్ళీపోతాడు. అం-

తవరకూ న్ పని మానను" అని 

చెపి్పంది.

ఆరోజు ఉదయానేనా ఆపదా్ద యన, 

టిఫిన్  పేలో టు తీసు కెళ్ళీ ఇచిచున సీత-

మ్మతో,"అమా్మయ్! నేను కాశీ యాత్ర 

కని ఒంటరిగా వద్దని మావాళ్ళీ 

అంటున్నాకూడా బయలే్దరి, యాత్ర 

అయా్యక తిరుగు ప్రయాణం లో అల-

సిపోయి రైెలోలో  ఆదమరచి నిద్రపో-

యాను. ఎవరో న్బా్యగు, పర్సి తో సహా 

ఉననాది కాజేశరు. పదిహేను రోజులు 

తిండి లేక నీళళీతో కది్దగా జేబులో ఉననా 

సొము్మతో పళ్ళీ తింటూ గడిపాను. 

నీవు పటిట్ న భోజనమూ నీ సేవ వలన 

న్కు కది్దకది్దగా అనీనా గురు్త  వసు్త -

న్నాయి తలీలో ! మా ఇంటి ఫోన్ న్ంబరు 

కూడా గురు్త వసు్త ననాది. ఒకమారు ఫోన్ 

చేసుకోనిస్్త వా!" అని అడిగాడు.

 సీతమ్మ ఫోన్ చేసి ఇచాచుక ఆ పద్ద-

యన మాట్లో డాడు. సీతమ్మ ఇంటి 

చిరున్మా అడిగి చెపా్పడు. 

ఆమరున్డు ఉదయానేనా సతా్యరావు 

ఇంటిముందు  విమానమంత పద్ద  

కారు వచిచు ఆగింది.

 సతా్యరావు ఆశచుర్యంతో చూసు్త ం-

డగా  ఆకారు లోంచీ కందరు వ్య-

కు్త లు దిగి "అయా్య! నమస్్రం! 

మా పద్ద  దొరగారు ఇచిచున ఈ ఇంటి 

చిరున్మా ప్రకారం వచాచుము.  ఇక్డ 

మా దొరగారు ఉండాలి, పిలుస్్త రా!" 

అన్నారు. 

 ఇంతలో సీతమ్మ బయటికి వచిచు, 

"అయా్య! ఉండండి పదా్ద యనునా  పి-

లుస్్త ను" అని ఆపదా్ద యనకు చెప్ప-

గానే ఆయన బయటికి వచాచురు. 

అంతా ఆయన కాళళీకు మొకి్ "దొరా! 

మీకోసం అంతా వతికాం. మీ వంట 

ఎవ్వరినీ రానీక పోతిరి. పోలీస్ రిపోర్ట్ 

కూడా  ఇచాచుం. ఏమై  పోయారాని బాధ 

పడుతూ కందరిని కాశీకూడా పంపాం, 

మీ ఫోట్లు ఇచిచు. కులాస్గా ఉన్నారు 

అంతేచాలు" అని ఆయన పాదాల 

చెంత కూరుచునుననావారిని చూసి,

"పిచిచువాళ్ళీ మీరు, భయమందు-

కూ! ఆపరమాత్మ చూసుకుంట్డు 

కదా! 15 రోజులు ఏమీ తినకపోట్న 

అనీనా మరచి పోయాను. ఆహారమనే 

పదారథాం చేత- మనసుసి,  నీటి చేత-ప్రా-

ణం,  అగినా చేత -వాకు్ ఏర్పడతాయని 

పూర్వం  ఉదా్ద లకుడు అనే ఋష తన 

కుమారుడైెన శే్వతాకేతవుకు ప్రయోగ-

పూర్వకంగా నిర్పించాడు. ప్రసు్త తం 

న్సిథాతీ అంతే ఐంది. రెండు వారాల-

పాటు భుజించాక కానీ న్కు  అనీనా 

గురు్త కు రాలేదు. ఈ బంగారు తలిలో  

న్కు భోజనం పటిట్  సహాయంచేసి 

ఆదుకుంది" అని సీతమ్మను చూపి,

"అమా్మ మీరు ఇరువుర్ న్తో రండి. 

మా ఇంటికి ఒక వారంపాటు ఉండి 

వదు్ద రు గాని" అని బలవంతాన వారిద్ద  

రినీ తనకారోలో  ఎకి్ంచ్ కుని వళాళీడా 

పదా్ద యన. 

 ఆయన ఇలులో  చూసి సతా్యరావు ఆశచు-

ర్యపోయాడు. అది ఏడంతసు్త  ల 

మేడ, దాని అందం, చ్టూట్  పద్ద  అం-

దమైనతోట. కార్లో , ఖరీదైన ఫరినాచర్! 

ఈయన ఇంత గొప్ప ధనికుడా అను-

కున్నాడు సతా్యరావు. ఆయన ఇంటి 

చ్టూట్  ఉననా సుమారుగా 200 ఇళ్ళీ, 

పక్నే పద్ద  బొమ్మలు తయారు చేసే 

ఫా్యకట్రీ, అక్డ పనిచేసే వారికంతా 

ఇళ్ళీ కటిట్ ంచి ఇచిచు, పని ఇచిచు, వారి 

బిడడాలకంతా చదువుచెపి్పస్్త  ఆదు 

కుని  కాపాడుతననా ఆ పదా్ద యన గొ-

ప్పతనం చూసి తన ప్రవర ్తనకు సిగ్ుప-

డా్ద డు సతా్యరావు.  

ఆపదా్ద యన సీతమ్మకు, మంచి కం-

చిపటుట్ చీర, ఆమ ఎంతవద్దంటున్నా  

పాతికవేల ర్పాయలు, 'తండ్రి ఇచేచు 

కానుకగా తీసుకో మని’ బలవంతపటిట్  

ఇచిచు, సతా్యరావుకు పటుట్ బటట్ లూ పటిట్  

గౌరవంగా ప్రేమగా స్గనంపాడు తన 

కారోలో  ఇంటికి."

ఇదిరా మనవడా ఇపు్పడు నీకు 

స్యం అంటే ఏద్, సేవ అంటే ఏద్ 

అరథామై ఉంటుందనుకుంట్ను " అని 

ముగించారు తాతగారు.

"అబా్బ! చాలారోజులకు మంచి పద్ద  

కథ చెపా్పవు తాతా  థాంక్సి " అని 

పరుగు తీస్డు మనవడుమాధవ్.

                                   ***             
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్బరావు

 అందుకే గత కంత కాలం 
నుండి నినునా చూస్్త వుంటే న్కు 
ఆంద్ళనతో నిద్ర పటట్ డం లేదు, 
అందుకే నీ జీవితంలో మంచి 
రోజులు చూడాలని ఆశంచి చేసిన 
ప్రయతనామే ఇది. ఈ విషయంలో 
మామయ్యగారు, అత్తయ్యగారు 
న్కు ప్రొతాసిహానినా, సహకారానినా 
ఇచాచురు. న్ ఆశ సఫలం కావ-
డానికి మహేంద్రే కారణం” అని 
మహేంద్ర వైపు తిరిగి “థాంకూ్య 
మహేంద్రా” అన్నాడు. 
 ఇంట్లో  అడుగు పడుతండగానే 
అమ్మ ఎదురొచిచు "ఏరా అమా్మయి 
ఎలా వుంది, నీకు నచిచుందా" అని 
చాలా ఆతృతగా అడిగింది. 
"తగునీ చక్రి విధరభా రాజ 
సుతకున్ తధ్యంబు"…భాగవ-
తంలో రుకి్మణీ కలా్యణం ఘటట్ -
ములో పద్యం పాడి "సీతమా్మ 
నువే్వమీ కంగారు పడకే, వాళ్ళీద్ద -
ర్ ఆల్రడీ మాట్లో డుకున్నారు, 
మనం అకిషింతలు వేయడమే, 
అంతే" అని న్ననాగారు ననునా 
వేళాకోళం చేస్రు. తరువాత 

తెలిసింది అవిన్శ్ కాకిన్డలో 
మేము బయలుదేర ముందే న్-
ననాగారికి అనినా విషయాలు చెపా్ప-
డని. 
మా అమ్మ సంతోష్ని-
కి అవధులు లేవు "వర్రి న్గననా 
సంవతసిరం బటిట్  ఒకటే ఆవేదన-
లో నలిగి పయాడు, ఆ వంకననా 
బాబు దయవలన మంచి 
రోజులు వచాచుయి, స్్వమీ వాడి 
పళ్ళీ అయిన తరువాత కడుకు, 
కోడలుని తీసుకని నీ కండకు 
వస్్త ము" అని మ్రొకు్కుంది. 
ఆ తరువాత రుకి్మణ్ న్ననాగారు 
మా గురించి వాకబు చేయగా 
సత్యన్రాయణకి బావమరిది-
నే అని తెలిసి బావగారి దా్వరా 
కబురు పటిట్  విశఖ వచాచురు, 
అకా్ వాళ్ళీంట్లో నే పద్దవాళళీ 
కోసం పళ్ళీచూపులు జరిగాయి. 
అకా్ బావగారు మనిద్దరి 
విషయంలో ఎంత చిత్తశుది్ధతో 
ప్రయతినాంచారో అంతే చిత్తశుది్ధతో 
ఇపు్పడూ ప్రయతినాంచారు…పళ్ళీ 
నిశచుయమైన తరువాత "ఆ చెలిలో  

విషయంలో తపి్పంచ్కున్నావు 
గాని, ఈ చెలిలో  విషయంలో నినునా 
బంధించాను" అని బావగారు 
ననునా వేళాకోళం చేస్రు…అదీ 
కధ అని ముగించాడు కృషణామో-
హన్. 
“అబో్బ ‘రుకి్మణీ కళా్యణం’ చాలా 
ఆసకి ్తకరంగా జరిగింది, మొ-
తా్త నికి నీ కోనసీమ లకాషి ర్నినా 
స్ధించావు. రుకి్మణ్ చాలా తెలి-
వైనది, మన విషయం మొత్తము 
నీ నుంచి రాబటిట్ ంది” నవు్వతూ 
అంది అన్రాధ.
“అవును”  
“రాధా కనినా అననామాచార్య కీర ్తన-
లు, తా్యగరాజ కీర ్తనలు పాడవా? 
నీ సంగీతానినా విని 23 ఏళళీయిం-
ది"  
“నిననా రుకి్మణ్ పాడమని 
అడిగితే రపు పాడుతాన-
ని చెపా్పను అందుకని ఇంటికి 
వళాళీక పాడుతాను, తను కూడా 
వింటుంది”
“సర ఒక సినిమా పాట పాడు”
“ఎవరో రావాలి నీ హృదయం 



45డిసెంబరు 2021

కదిలించాలి” అని కృషణామోహన్కి 
ఇషట్ మైన పాట పాడింది.
“వండ్రఫుల్, న్లుగుననార 
అయింది పద బ్చ్ చూదు్ద -
గాని మళ్ళీ చీకటి పడుతంది" 
అన్నాడు కృషణామోహన్.
ఇద్దర్ కారు దిగి బ్చ్లోకి 
వళాళీరు. ఆ నీళ్ళీ చూసి 
అన్రాధ చిననా పిలలోలాగ 
కేరింతలు కడుతూ సముద్రం-
లోకి పరుగులు తీసింది. అది 
చూసి కృషణామోహన్ కంగారు పడి 
"రాధా జాగ్రత్త, దొంగ కెరట్లుం-
ట్యి అవి చాలా ప్రమాదకరమై-
నవి, లోపలికి లాగేస్్త యి" అని 
వారించాడు. 
"పరవాలేదు నువు్వన్నావుగా ము-
లిగిపోతే కాపాడడానికి, బ్చ్ 
చూసి ఎనినా సంవతసిరాలయింద్" 
అంది అన్రాధ. కృషణామోహన్ 
కూడా ఆమ వంట పరుగు తీసి 
అన్రాధని చేరుకున్నాడు.  
కెరటం కాళళీని తాకి నీరు క్రింద-
నించి పోయినపుడు కాళళీ క్రింద 
ఇసుకని కోరసినపుడు వచేచు 
ఒక రకమైన వింత అనుభూ-
తిని ఆస్్వదిస్్త  ఎంతో ఆనం-
దపడుతన్నాది అన్రాధ. ఆ 
సమయంలో ఆమ తూలిపడ-
కుండా ఆమని ఒడిసి పటుట్ కు-
న్నాడు కృషణామోహన్. అన్రాధ 

అలా ఆ నీళళీలో కాసేసిపు గడిపి 
తన ఆవేదనలని, కలతలని, 
ఈ ప్రపంచానినా మరచిపయి 
ఆనందించింది. ఆమ ఆనందా-
నినా చూసి కృషణామోహన్కి ఎంతో 
ఉపశమనం కలిగింది. అరగంట 
తరువాత కృషణామోహన్ బల-
వంతాన అన్రాధని ఒడుడా కి 
తీసుకని వచాచుడు. ఒడుడా న కూ-
రుచున్నాక ఇద్దర్ కబురులో  చె-
పు్పకుంటూ ముంత కింద పపు్ప 
తిన్నారు. "ఐదుననార అయింది, 
చీకటి పడుతోంది ఇక లేదా్ద మా?" 
అన్నాడు కృషణామోహన్. 
ఇద్దర్ ఇసుకలో నడుసు్త న్నా-
రు…“నువు్వ అడిగిన అపా-
యింట్మంట్ ఇచాచున్? నీకు 
సంతోషంగా వుందా" అని 
అడిగాడు కృషణామోహన్.
"థాంకూ్య. న్కు చాలా 
ఆనందంగా వుంది. జీవితం మీద 
ఆశ పోయి చాలా రోజులయింది, 
కానీ ఈ రోజు తరువాత జీవితం 
మీద ఆశ మళ్ళీ చిగురించింది" 
అంది అన్రాధ.
కాస్త ముందుకి వచేచుసరికి అక్డ 
ఒక ట్ దుకాణం కనబడితే "లంచ్ 
తరువాత ఏమీ తాగలేదు, కాఫీ 
తాగుదాము పద" అని "బాబ్ 
రెండు కాఫీ ఇయి్య" అని దుకా-
ణదారుడితో అన్నాడు.

"స్ర్ కాఫీ లేదు, ట్ వుంది" 
అన్నాడు ఆ దుకాణదారుడు. 
"సర ఇయి్య" అని ఇద్దర్ అక్డ 
బలలోమీద కూరుచున్నారు. కృషణామో-
హన్ దృషట్  అక్డకి దగ్రలో కూ-
రుచుననా ఒక జంట మీద పడింది. 
వారిద్దరికి పాతిక సంవతసిరాల 
వరకు వయసు వుంటుంది. ఆ 
అమా్మయి ఏడుస్్త  వుంటే ఆ 
అబా్బయి ఓదారుసు్త న్నాడు. కృ-
షణామోహన్ ట్ తాగుతూ వారినే 
గమనిసు్త న్నాడు. ఇంతలో ఒక 
నలుగురు అబా్బయిలు ఆ జంట 
వద్దకు వచిచు ఏద్ అన్నారు. 
ఆ అమా్మయి ఆ అబా్బయి-
ని భయంతో గటిట్ గా పటుట్ కుం-
ది, అతను ఆ నలుగురితో ఏద్ 
ఘరషిణ పడుతననాటులో  కృషణామో-
హన్కి అర్ధమయింది. 
అన్రాధతో విషయం చెపి్ప 
"నువి్వక్డే వుండు, వాళళీకి బుది్ద  
చెపి్ప వస్్త ను" అన్నాడు.
"కృష్ణా  నువు్వ వళళీదు్ద , ఎందుకు 
మనకి అనవసరమైన 
విషయాలు, వాళ్ళీ నలుగురు-
న్నారు నీకు హాని తలపటట్ వచ్చు" 
"కంగారు పడకు ఏమీ అవదు" 
అని వాళళీ దగ్రకు బయలుదే-
రాడు కృషణామోహన్. అతని వనకే 
అన్రాధ కూడా వళ్ళీంది. 
                       (ఇంకా వుంది)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

   ....అరవై నిండిన అయ్యపు 
రెడిడా  స్రు  ఆర్ద ్రామైన కనునాలతో.. 
గద్ద కంఠంతో చెప్పటం న్కిప్ప-
టికీ గురు్త .
   మా పద్దమా్మయి అన్రాధ-
కు అపు్పడపు్పడే పళ్లో  పత్తన్లు 
చూసు్త న్నాం. అమ్మ బాగా మత్తబ-
డింది. ఆయాసం ఎకు్వవుతూ 
ఉంది. మా మనసులోని సంది-
గా్ధ నినా గమనించి.. ప్రభూ, అన-
క్య్య పళ్లో  అయినంత వరకూ 
మిమ్మలినా ఇబ్బంది పటట్ ను.పళ్లో  
నిరి్వఘనాంగా స్గుతంది. ము-
హూరా్తలు పటుట్ కోండి. నేను 
కళాలో రా చూస్్త ను. ఇంకా ఆరు 
న్లల సమయముంది న్కు" 
అంది. అననాటులో గానే ఆరు న్లల 

వరకు వేచి చూచింది.
 అమ్మ కేవలం ఇంటి లోపలే 
తిరగగలుగుతోంది. ఆహారం 
పూరి ్తగా తగ్ిపోయింది. బాగా 
ఆయాసపడుతోంది. తము్మడు 
రవీంద్ర శర్మ ఇంట్లో  వుంట్ంది. 
నేను జూనియర్ కాలేజీ అడి్మషన్సి 
విషయమై తీవ్రంగా తిరుగుత-
న్నా... రోజూ ఓ పది నిముష్లు 
అమ్మ దగ్ర కూరుచుని మాట్లో డు-
తన్నా. ఒక రోజు మాటలోలో  మా న్-
ననాగారి 'తిథి'(తది్దనం) గురించి 
మాట్లో డింది.
 చైెత్ర బహుళ నవమి, సోమవారం 
న్ననాగారి తిథి, గిద్దలూరులో, 
మన ఇంట్లో నే పట్ట్ లనుకున్నాం. 
అమ్మ ప్రయాణం చేసే సిథాతిలో 

లేదు కాబటిట్  వారం రోజుల 
ముందే అందరికీ తెలపమంది. 
అమ్మ చెపి్పన వంటనే అననాతో, 
అందరితో మాట్లో డాడు రవీంద్ర 
శర్మ. రవీంద్ర శర్మ బాడిగ  ఇంట్లో  
ఉంటున్నాడు, భారా్య ఇద్దరు క-
డుకులతో. పద్దవాడికి 'సుబ్బ-
రామయ్య' అని మా న్ననా పేరు 
పటుట్ కుంది. అయితే అమ్మను 
మా ఇంటికి తీసుకురావాలని 
ఇంట్లో  ప్రతిపాదించాను. 'పండిలో -
మాటలు జరిగి మూడు న్లలు 
కాలేదు, న్ంది జరిగిన ఇలులో , 
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అశుభం జరుగకూడదు అంటూ 
చాలామంది స్కులు చెపా్పరు.
 న్ననా చనిపోయేన్టికి సొంత 
ఇలులో  లేదు. అద్ద  ఇంట్లో నే చని-
పోయారు. కనీసం అమ్మనై్-
న్ నేను స్వయంగా కషట్ ప-
డి, ఇటుక ఇటుకను కషట్ పడి 
సంపాదించి కటుట్ కుననా ఇంట్లో  
ఉంచాలని న్ ఆశ. అయితే .... 
మా కుటుంబంపై మొదటినుంచి 
బంధువుల ఆధిపత్యం ఎకు్వ. 
న్లుగు రోజులు తరజాన భరజానలు, 
తిరస్్రాలు అయిన్ తరువాత 
ఎవరినీ లక్ చేయకుండా 
అమ్మను రికాషి లో కూరోచుపటుట్ కుని 
ఇంటి దగ్రికి తెచాచు.
  "ఎవరి ఇలులో  ఇది, ప్రభు ఇలేలోన్?" 
అని అడిగింది. వారం రోజులకే 
న్ననాగారి తిథి. ఆరోజు వరకు 
అలాగే కంచెం కంచెం తింటూ... 

మండుటెండలోలో  ప్రాణాలు ఉగ్ప-
టుట్ కుంది. తది్దనం ముందురోజు 
రాత్రే అందర్ వచాచురు. 
అందరిని చ్టూట్  కూరోచుపటుట్ -
కుని పేరుపేరున్ పలకరించి 
తలా నిమిరి మాట్లో డింది.  
  ఉదయానేనా లేచి వద్దంటు-
న్నా వినకుండా తలస్నానం 
చేసి మడుగు చీర కటుట్ కుని 
కూరుచుంది. చైెత్ర బహుళ నవమి, 
సోమవారం న్ననాగారి 'తిథి' 
ప్రారంభం అయింది. అమ్మ 
దగ్ర ఒకరిద్దరు కనిపటుట్ కుని 
వున్నారు. బ్రాహ్మలు భోజన్లు 
అయి్య, పారణాలు తయారు 
చేసి, నై్వేద్యం పటిట్ , అందర్ 
దండాలు పటుట్ కున్నారు. 
అమ్మ ఇంటినుంచే 'నమస్్-
రం' చేసుకుంది. ఆ తరువాత, 
'అందర్ భోజన్లు చేశరా?" 

అని అడిగింది. స్యంత్రం 
న్లుగు గంటల సమయంలో 
ప్రస్దం అడిగి నోట్లో  వేసుకుంది. 
అందర్ అమ్మ చ్టూట్ నే 
వున్నారు. వళ్ళీ కాలిపోతూ 
వుంది. 'మంటలుగా వుంది' 
అంది. రాఘవయ్య మామ, రా-
మచంద్రమూరి ్త వచిచు చూశరు. 
కిడీనాతో సహా అనీనా పనిచేయటం 
మానేశయన్నారు.
 వేడి తటుట్ కోలేకపోతన్నా.. కూలర్ 
దించమని అడిగింది. మిద్దపై 
నుండి కూలర్ దించి తల వైపున 
పట్ట్ ను. అందరివైపు ఒక్స్రి 
చూసి, తలా వైపున నుననా ననునా 
చూడాడా నికి వనకు్ తలా వేలాడ-
దీసింది.... అంతే   చూపు ఆగి-
పోయింది. కళ్ళీ అలాగే ఉండి-
పోయాయి. అదే మహాయోగిని 
చూపు... చివరిచూపు దాకా.
                 (ఇంకా వుంది)
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    వేదములోని మంత్ర సంహత,   
బ్రాహ్మణములను వేదముల-
యొక్ పూర్వభాగముగా తెలి-
యజేస్్త  ఈ భాగానినా కర్మకాండ 
అని, మిగిలిన అరణ్యకము, 
ఉపనిషత్త లని ఉత్తరభాగము-
గా విభజించి వీటిని జాఞా నకాండ 
గాను నిరణాయించ్ట జరిగినది.
  వేదము లోని పూర్వభాగ 
మందలి కర్మకాండ యొక్ పూరి ్త 
వివరణ స్మృతలు (ధర్మశస్త్రము-
లు ), ఉత్తర భాగమైన జాఞా నకాం-
డము ఇతిహాస పురాణములు 
వివరిసు్త న్నాయి 
      ఇత్హాస పురనాభ్యం 
వేద్ంతార్దః ప్రకాశ్యతే
ఇతిహాస పురాణములు వేదార్ద-
ములను ప్రకశంపజేసు్త న్యి. 
  ఇతిహాసములు అనగా 
గడచిన చరిత్ర ఉననాది ఉననా-
టులో  చెపే్ప ఆధార గ్రంధం. ఉదా 

:-రామాయణం, మహాభారతం.
ఈ రెండు గ్రంధములు వేదము-
నకు పూరి ్త వివరణ గ్రంధాలుగా 
ప్రకాశసు్త న్యి.
   పురాణములు అనగా వేదస్-
రానినా చిననా చిననా కధల ర్పంలో 
అందించే గ్రంధము. కధల 
ర్పములో ఉండే ప్రతీ గ్రం-
ధానినా 'పురాణము' గా గురి ్తంచ-
రు. పురాణము అనగా వర్ము 
(సృషట్ ), ప్రతి వర్ము (ప్రళయ-
ము), వంశము (పృధు, ప్రియవ్ర-
తాదుల వంశోత్పతి), మాసమం-
తరము (ఏ కల్పము, ఏ మనువు 
కాలంలో జరిగింది), వంశముల 
చరిత్ర (స్ర్యచంద్రాది వంశసు్త ల 
చరిత్ర) అనే ఐదు లక్షణాలు కలిగి 
ఉండాలి. ఇవిగాక  వృతి్త (వా్యపా-
రము ), రకాషి  (పరిపాలన ),సంసథా 
(సి్తతి), హేతవు (కారణము), 
అపాశ్రయము (ఆశ్రయ విష-

యములు ) తో కలిపి పది లక్ష-
ణాలు కలిగి ఉననా దానిని 'మహా 
పురాణము' అన్నారు.
 ఉదా :- భాగవతం 
    ఇత్హాస పురాణాభ్యం 
వేదం సముప జ్ర ంహయేత్ 
     ఇతిహాస పురాణములు వేదా-
రా్ద ములనే వివరిస్్త యి .
     “మిత్ర సమి్మతం పురాణం“ 
పురాణములు  సేనాహతనివల 
మన కర ్తవా్యనినా బోధిస్్త  మన 
అభివృది్ధకి సహకరిస్్త యి .
 పురాణములు సత్వ, రజ, తమో 
గుణములను చక్గా వివరించి 
అందు సత్ర్మలు  కలిగించే 
గుణానినా గ్రహంచి ఆచరించమని 
హతబోధ చేస్్త యి .
ఈ విదముగా ఇతిహాస , పురాణ-
ములు  రెండూ వేదస్రమును 
ప్రకాశంపజేసే గ్రందములుగా 
గురి ్తంపు పందాయి .

శ్రీ వచన భూషణం     
 శ్రీవేంకట్చారు్యలు

(గత సంచిక తరువాయి)

 2. యిడక్వత స్మృతిచే వేదం యొక్ పూర్వభాగమం-
దలి అర్ధమును , మిగిలిన రెండింటినీ ఉత్తర భాగము 
యొక్అర్ధముగా నిరణాయిం చ్ట జరిగినది. 
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   చికితాసి సమయములో  
మందుతో పాటుగా చాలా ప్ర-
ధానమైనది అనుపానము. ఈ 
పానము మందు శరీరములో 
ప్రవేశంచినపుడు అది శరీర జీ-
రణాక్రియలో భాగమై అవసరమ-
గు రస్యన్లతో సమి్మళ్తమై 
ఆరోగ్యమునిచ్చును.  
  ఈ రోజులలో దీనికి అంత ప్రా-
ధాన్యము తగ్ినది. ప్రపంచగతి 
అతి వేగముగా నడచ్చ్ననాది. 
ఆహార నియమములు, నిద్రా 
సమయము, వా్యయామములు 
చేయలేకపోవుట... ఇలా మన 
జీవనశలైిలోని మారు్ప వలలో  ఆరో-
గా్యనికి ఇవ్వవలసిన సమయం 
ఇవ్వలేక అన్రోగా్యల పాలుప-
డుతన్నాము.
  ఆహార నియమములు, సమ-
యపాలన, మనసుసిను ప్రశంత-
ముగా నుంచ్కనుట, వా్యయా-
మము, నిద్ర లేక సరైెన విశ్ంతి 
మన దినచర్యలో భాగంగా 
క్రమశక్షణతో కూడిన జీవన 
శలైిని అలవరుచుకోవడం చాలా 
అవసరం.
 అన్రోగా్యలు కనినా వంశ పారం-
పర్యంగా వచేచువి వచేచు అవకాశ-
ములు హచ్చుగానే ఉందును. 
ఇక కనినా ఆగంతక రోగములు, 

చెప్పకుండా వచేచువి అనగా యా-
కిసిడెంటులో , పాము కాటు, కుక్ 
కాటు, అంటు వా్యధులు, కనినా 
పరపాటలో  వలలో  వచేచు వా్యధులు 
- వీటి చికితసిలో భాగంగా 
మందులతో పాటు ఈ అనుపా-
నముల వలన తృపి్తని, శరీర-
మండలి ఇంద్రియములకు పుషట్  
నిచ్చును.  తీసుకుననా మందుని 
ఆమాశయంలోకి, పకా్వశయం-
లోకి అనగా లివర్, సీ్పలీన్ చేరిచు 
బలమును, జీవమును ఇచిచు 
భుజించిన ఆహారమును శరీ-
రంలోని అనినా భాగాలకు చేరిచు 
అననాస్ంద్రత తగ్ించి, కోమల-
తా్వనినా ఉత్పననాం చేసు్త ంది. అం-
దువలలో  అనుపానం సర్వ శ్రేష్ఠ మ-
యినది.
  అన్రోగ్యము వచిచునపుడు డాకట్-
రుగారు చెపి్పనటులో  సమయమై-
న్కు ఆ మందులు తినేముందు, 
తిననా తరువాత వేడి నీళలోతో, 
పాలతో, తేన్తో, ఏదైన్ రసంతో, 
పసరుతో ఆ మందును లోపలి 
తీసుకోమని చెపే్పవాటినే అను-
పానమంట్రు.  
  ఆయుర్వదంలో కనినా రోగ లక్షణ-
ములను బటిట్  కనినా మందులకు 
అనుపానముగా బియ్యము 
కడిగిన పైనీళ్ళీ, పరుగుపై తేలిన 

నీళ్లో , పలుచని మజిజా గ, మరి కనినా 
మందులు రాలి ఆకులో తేన్  
కలిపి వేసుకుననాందువలలో , ఆకు 
ప్రభావము వలలో  ఆ మందు ప్ర-
భావము రెటిట్ ంపు శకి ్తని ఇచిచు రోగ 
ప్రభావమును తగ్ించి ఫలితము 
త్వరగా ఇచ్చును.
 కనినా అనుపానములు వారి వారి 
శరీర సిథాతిని బటిట్  నిరా్ధ రించ్దు-
రు. అనగా కనినా కష్యములు, 
వాము కష్యము, ధనియాలు, 
జీలకర్ర వేడినీటిలో బాగుగా 
మరిగించి,  తేన్ కలిపి, కనినా-
స్రులో  అలలోం రసం కలిపి అను-
పానములు మందుతో పాటుగా 
సేవించమని చెపుతారు. ఈ 
అనుపానము, మందు ఎంత 
ముఖ్యమో అంత శ్రేషట్ ము అని 
గ్రహంచగలరు.
డా|| పి ఆర్ శస్త్రి
9949938691

           అనుపానము
పి ఆర్ శస్త్రి



ఈ న్ల కార్ట్ న్  - సరసి

(https ://www.youtube.
com/watch?v=r_lilQSdJDY) 
ఇదే రకం మానసిక సంకోషి భం 
ఆడపిలలోలు తమ తండ్రి యెడల, 
మగ గురువుల యెడల కూడ 
చూపిస్్త  ఉంట్రు అంట్రు 
ఫ్రాయిడ్. అపు్పడు దానిని “ఎలకా్రా  
కాంపలో క్సి” (Electra Complex) 
అంట్రు.

(Oedipus complex, is a term 
used by Sigmund Freud in 
his theory of psychosexual 
stages of development to 
describe a child's feelings 
of desire for his or her 
opposite-sex parent and 
jealousy and anger toward 
his or her same-sex parent. 

The Electra complex is a 
psychoanalytic term used 
to describe a girl's sense 
of competition with her 
mother for the affections of 
her father. It is comparable 
to the male Oedipus 
complex.)

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు (23 వ పేజీ తరువాయి)






