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     అసంబ్లీ  అంటే ఏక పక్షమా ?

      అసంబ్లీ  సమావేశలు వస్్త న్్యంటే ప్రజలోలీ  ఎంతో ఆత్రుత ఉంటుంది. ఎటువంటి  ప్రశ్లతో ప్రతి 
పకా్ష లు అధికార పకా్ష లను ఉకికిరి బికికిరి చేస్్త యి? మన సమస్యలకు పరిష్కిర మారాగా లను అధికార 
పకా్ష లు చూప్స్్త యా? ప్రతి పకా్ష లు అడిగే ప్రశ్లకు అధికార పకా్ష లు ఏమి సమాధాన్లు చెబుతాయి 
అని ప్రజలు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్్త రు. అసంబ్లీ  సమావేశలు నిర్హించాలంటే ఎంతో ఖరుచు, 
శ్రమ, దానికి తగగా ఏరాపిటులీ  చెయ్యడానికి వలువైన సమయాని్ కేటాయించ వలసి వస్్త ంది.  వీటి కోసం 
ప్రజాధనం ఖరచువుతంది. రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యలను ప్రజల ముందుకు తీస్కు వచిచు పరిష్కిరమారాగా లు 
చూప్ంచాలి. వాటి కోసం అయ్్య ఖరుచును లెకకిలు కటి్ట  చూప్ంచ వలసిన బాధ్యత కుడా ప్రభుతా్నిదే. 
అయిత్ ఆ లెకకిలు సరిగాగా  ఉన్్యా లేదా అని చూసి అధికార పకా్ష లు ప్రజలను మోసగిస్్త న్్యా?
 అని కుడా గమనించి అవసరమైెత్ అడ్డు కుని సరిచేయవలసిన బాధ్యత ప్రతిపకా్ష లకు ఉంది . 
         అంటే ఇటు అదికార పకా్ష నికి ఒకరకమైెన బాధ్యత ఉంటే, ప్రతి పకా్ష నికి కూడా ఉన్ బాధ్యత తకుకి-
వేమీ కాదు. ప్రజల అవసరాలు తీరచుడంలో అధికారపక్షం తన బాధ్యతను ఎంతవరకు నిర్హిస్త ంది? 
కేంద్ం నుండి నిధులు సక్రమంగా వచేచుటటు్ట  ప్రయతి్స్త ందా? ఆ నిధులు దురి్నియోగం కాకుండా 
ప్రజల అవసరాలు ఎంతవరకూ తీరుస్త ంది,  అని చూడ వలసిన బాధ్యత కుడా ప్రతిపక్షం మీద ఉంది. 
       అయిత్ ప్రతిపక్షం లేకుండానే అసంబ్లీ  సమావేశలు నిర్హించబడ్తన్్యి. అంటే మనం పైన 
చెపుపికున్వ అన్్ జరగకుండానే సమావేశలు అయిపోతన్్యి. అంటే ప్రతి పక్షం పని అసలు లేదా? 
అయిత్ మనం ప్రతిపకా్ష లకు  ఓటు వేసి వారిని గెలిప్ంచినందుకు వారు అధికార పకా్ష లను ఎపపిటి-
కపుపిడ్ నిలదీయాలి.  అధికార, ప్రతి పకా్ష లు ప్రజలను తకుకివ అంచన్ వేస్్త న్్యా? ప్రజలు అంతా 
గమనిస్్త నే ఉంటారు. అలాగే ప్రజలు కూడా చైెతన్య వంతలు కావాలి. అధికార ప్రతి పకా్ష లను ఎపపిటి 
కపుపిడ్ ప్రజలందరూ కలిసి కటు్ట గా నిలదీయాలి. మనం ఎను్కున్ అధికార పార్్ట తాను ఎని్కల 
ముందు ఊదర గొటి్ట న వన్్ తీరచు గలిగిందా? ప్రతిపక్షం తన బాధ్యత  సరిగాగా  నేరవేరుస్త ందా? అనే అని్ 
వషయాలను ప్రజలు గమనిస్్త నే ఉంటారు. ఎని్కలు వచాచుయి కదా అని ఎవరికీ వారే  ప్రగలాభాలు 
పలికిన్ ప్రజల లెకకిలు తకుకివగా ఉండవు. ఏ పార్్ట అనేది వారికి ముఖ్యం కాదు. మనకేం చేశరన్దే 
వారికి ముఖ్యం. అలాగే ప్రతి పక్షం అసంబ్లీ కి రాకపోయిన్, తపుపి  అధికార పకా్ష నిదా?  ప్రతిపకా్ష నిదా? 
తపుపి ఎకకిడ అన్ది ప్రజలు అంచన్ వేస్కుంటారు. అంత్ కాని పైకి మీడియాలో ఏదో మనలి్ మనం  
సమరి్ధం చుకున్్ం  కదా!  అని ఎవరికి  వారు అనుకుంటే పరపాటే. ప్రజలు ఓటులీ  వేసి గెలిప్ంచి, 
అధికారాని్ కట్ట బెటి్ట , ఇంతింత జీతాలు, ఇంకా ఎన్్ రకాలుగా సదుపాయాలు ఇస్్త న్ది ప్రజల కోసమే 
అనే వషయాని్ మరిచిపోకూడదు. ఎని్కలు వస్్త న్్యంటే చాలు రాజకీయ పార్్టలలో ఎకకిడలేని 
హడావడీ. వేరే వారిని దుమె్మతి్త పయ్యడమే సరిపోతోంది. ప్రజలు కూడా వారు చూప్ంచే మామూళలీ-
కు, లంచాలకు ఆశపడి ఓటులీ  వేసి గెలిప్స్్త న్్రు. తరువాత వారికి జరుగుతన్ నష్ట ం వారికి అర్ధం 
కావడం లేదు వారికి.  అని్ వషయాలలోనూ వదేశలతో పోలుచుకునే రాజకీయ నేతలు ఎని్కలలో వారిని 
ఎందుకు అనుకరించాలని అనుకోరు? వారు ఏమి చేస్్త మని ఎని్కల ముందు వాగాదా నం చేస్్త రో, అవ 
చెయ్యడానికే ప్రయతి్స్్త, ప్రజల ముందు  చెయి్య చాచే,  ఈ వధమైెన హడావడి ఉండదు కదా ? 
    ముందుకు రండి. మీరు అడగకుండానే ఓటు వేసి మిమ్మలి్ గెలిప్స్్త రు. 
   ఇంక డైలీ సీరియల్ లాగా నడ్స్్త న్ మరొక 'హంగామా': అవశ్స తీరా్మనం  
స్ధించడంలో ఎవరి పాత్ర ఎంత అనేది ప్రజలు అంచన్లు వేస్కుంటున్్రు.
    ప్రజలలోను, రాజకీయ నేతలలోను చైెతన్యం రావలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. 

.                                                                                      తీగవరపు శంతి



అభిప్రాయ వేదిక

     శ్రీదేవ ముఖచిత్రం తో వచిచున మారిచు సంచిక 
చాలా స్ందరంగా ఉంది. మహా నటి శ్రీదేవ 
గురించి పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారు వ్రాసిన 
వా్యసం బాగుంది.
                                దేవేందర్, పద్మ - ఖమ్మం

   భువనచంద్ గారి 'బ్రహ్మ జాఞా ని' కథ బావుంది. 
జాఞా న్దయం ఎవరినుంచి కలుగుతందో ఎవరూ 
చెపపిలేము. చకకిని కధ!
         భూలకి్షమి, న్రాయణరావు- హైదరాబాదు

   సంగీతం యాంత్రికంగా కాకుండా ఎలా చెప్త్ 
భావయుక ్తంగా పాడగలరో అని బాగా వ్రాస్రు 
భారతి గారు. రచయిత్రికి ధన్యవాదాలు.
                  శ్రీహరి, వనజ - పద అంబర్ పేట   

   స్త్రీకి స్్తంత్ర్ం వచిచుందా అని ఎడిటర్ గారు 
వ్రాసిన సంపాదకీయం చాలా ఆలోచింపచేస్దిగా  
ఉంది. సమాజంలోని ప్రతి వ్యకీ ్త  ఇది చదవాలి. 
దంపతల మధ్య, ముఖ్యంగా భారా్యభర ్తలు ఇదదా  
రూ ఉదో్యగస్్త లైెనపుపిడ్ వచేచు సమస్యలు, చిలికి 
చిలికి గాలివాన లాగా ఎకకిడికి దారితీస్్త న్్యో 
మనం అందరూ చూస్్త నే ఉన్్ం. ఈ పత్రిక లో 
వచేచు సంపాదకీయాలు పత్రికకే హైలైెట్!
       స్బాబారావు, కుమార్, రాజబాబు - చికకిడపలిలీ

  పాలెపు బుచిచురాజుగారి బొమ్మలు చెప్పిన బాలల 
కథలు, ప్లలీలకే కాదు పదదాలకీ నచుచుతాయి అన్ 
ది నిజం. మా ఇంటిలిలీ పాది ఈ కథలు తపపిక ఆస 
కి ్తతో చదువుతాం. రచయితకు అభినందనలు.
         వేణుగోపాలరావు, రాణి - వశఖపట్ం

  కవన శర్మ గారు రస్యన శస్తం పై వ్రాస్్త న్ 
వా్యస్లు చాలా బాగుంటున్్యి. సైన్స్ పదాలని 

తెలుగులో చకకిగా ఇస్్త న్్రు. వదా్యరుథా లకు ఇది 
చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటంది. రచయితకు మా 
హృదయపూర్క నమస్కిరాలు.
             కామేశ్రరావు- వజయవాడ

మాలతి, మేఘమాల కలిసి హాయిగా ఎంజాయ్ 
చెయ్యడం బాగు నచుచుతోంది. ఇన్్ళళుకు వాళిళుదదా-
రూ కలిసినందుకు చాలా బాగుంది. చకకిటి శలైితో 
వ్రాస్్త న్ రచయిత్రి గారికి మా ధన్యవాదాలు. 
        సప్, సీత, స్బబాలకి్షమి, మాలతి - హైదరాబాదు

శ్రీన్థుని కాశీఖండం చాలా చకకిగా ఉంది. అమో-
ఘమైెన వర్ణనతో వ్రాస్్త న్ శ్రీ మురళీకృష్ణ గారికి మా 
ధన్యవాదాలు.
       మోహనరావు, ఈశ్రి - వరంగల్

తమూ్మరి రాం మోహనరావు గారి నైమిశరణ్య 
యాత్ర కళళుకు కటి్ట నటు్ట గా వ్రాస్్త న్్రు.ఎపుపిడపుపిడ్ 
రండో భాగం చదువుదామా అని ఆత్రుతగా ఉంది.
    స్యిబాబు, సత్యన్రాయణ, అంజని - కడప

దురాగా ప్రస్దరావుగారి సంసకృత పాఠాలు చాల 
చకకిగా ఉన్్యి. భాష నేరుచుకోవటానికి ఇవ చాలా 
ఉపయోగం. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
    ఆచారి, భారతి, అకివేలు, రంగారావు - కరూ్లు

ఎలెకా్రా న్ గారి కథ న్కు చాలా నచిచుంది. వదా్యవధా-
నం మీద ఆయన వ్రాస్్త న్ రచనలు చాలా వశ్లీషణ-
తో ఉంటున్్యి. రచయితకు 'థంక్ యూ' 
                       న్రజ, భగవానులీ  - వైజాగ్
జన్ర్ధన్ ఠాకూర్ గారి రాశి ఫలాలు బాగుంటున్్-
యి. ఆయనకు ధన్యవాదాలు. అలాగే  చైెత్ర మాసం 
గురించి రామానందం గారు చకకిగా వవరించారు.
          స్బ్రహ్మణ్యం, హేమ - అమలాపురం      
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భువనచంద్

          
             "మనిషి ఎందుకు పుడ్ 
తన్్డూ? ఎందుకు చనిపోత  
న్్డూ? ఈ పుటు్ట క ....  చావుల 
మధ్య ఎని్ కలలు కంటున్్డ్! 
అకకిడితో ఆగదు... కల నిజమైెత్ 
సంతోషం,కల కలలీయిత్ దుుఃఖం.  
ఎన్న్్ బంధాలు. అన్్ తగిలిం 
చుకున్వే. పరువు అంటున్్-
డ్.... ప్రతిష్ట  అంటున్్డ్......
సంచిత కరో్మ, ప్రారబ్ధ  కరో్మ అని 
వచారణ చేస్్త న్్డ్. దైవం అం 
టున్్డ్... భజనలూ, పూజలూ 
చేస్్త న్్డ్. దయ్యం అంటున్్ 
డ్.. బలులు అరిపిస్్త న్్డ్..... 
కు్ష ద్పూజలు చేస్్త న్్డ్........ 
నియంత అంటున్్డ్. జన్ల 
మాన ప్రాణాలు హరిస్్త న్్డ్. 
మహాత్మడై అహింసను బోధిస్్త  
న్్డ్... వజాఞా నినంటూ రకరకా 
ల 'ఇజా'లని కనిపటి్ట  నిజాలి్ 
భూస్థా ప్తం చేస్్త న్్డ్. పరిశో 
ధకుడై ఆకాశలీ్, సముద్రాలీ్ 
జయిస్్త న్్డ్. ప్రకృతి ప్రళయా 
లొచిచు తను కటి్ట న సౌధాలు కూలి 
పోత్ సృషి్ట లో తన 'అలపి'తను 
తలచుకుని తానే వలప్స్్త న్్-
డ్... మతం అంటూ నరుకుకిం-
టున్్డ్..  కులం అంటూ తోటి 
మానవుడ్్ దే్షిస్్త న్్డ్... 

అసలీ రండ్ కాళళు మృగానికేం-
కావాలీ?" నిరే్దంగా ప్రశి్ంచారు 
స్్మీజీ. ఆ ప్రశ్ కూడా జన్ని్ 
ఉదేదాశించి వేసింది కాదు, తనను 
తను ప్రశి్ంచుకున్టు్ట గా అని-
ప్ంచింది.   
       యోగవాశిష్ట ంలో రాముడ్ 
వశిష్్ట డితో అంటాడ్: "అయా్య! 
మనుష్ల/జీవుల బ్రతకులు 
ఆకు అంచున నిలిచివున్ వాన 
చినుకులాలీ ంటివ. ఎపుపిడ్ రాలి 
పోతాయో ఎవరికీ తెలుస్?" 
అని. ( ఈ మాటలనే 'మాధురి' 
అనే సినిమాకు నేను పాటగా 
మలిచాను)
      "మరణమనేది మరో జనన్ 
నికి పున్ది" అన్్డ్ మరో తత్ 
వేత్త.
  "జననమరణాలు సైకిలు చక్రం 
లాంటివ. ఆ భ్రమణం స్గిపో-
తూనే వుంటుంది" అన్్డ్ ఓ 
ప్రాజుఞా డ్.
 "రండూ భ్రమలే... రండూ మన్ 
జనితాలే" అన్్డో మాయావాది.  
 "లోకంలో చావుపుటు్ట కల గురిం 
చి ఎన్్ వషయాలు ప్రచారంలో 
ఉన్్యి. స్రగాం నరకం ఉన్్-
యని కందరూ, లేదని అనేది 
కందరూ, ఇలా వాదోపవాదాలు 

గోవందం భజ మూఢమత్  
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యుగాలనుంచీ జరుగుతూనే-
వున్్యి. అన్్ వాదాలే కాన్, 
చూసి, వచిచు, నిరా్ధ రించినవారు 
ఒకకిరూ లేరు. ఎవ్రూ లేనంత 
మాత్రాన అవన్్ కలిపితాలు అన్ 
అనలేము. ఒకడ్ కూటికి లేని 
పేదవాడ్గా ఎందుకు పుడ్త-
న్్డ్? ఇంకకడ్ పేదవాడ్గా 
పుటి్ట  కూడా కోటలీ కి పడగలెత్త త 
న్్డందుకూ? మరొకడ్ కోటీశ్-
రుడ్గా పుటి్ట కూడా అన్్ పోగొ-
టు్ట కుని  ఎందుకు బిచచుగాడవు 
తన్్డూ? ఇవన్్ పూర్జన్మకి 
సంబంధించిన ఫలితాలా? ప్రతి 
జన్మలోను లాభనష్్ట ల చిఠాలాగ 
పుణ్యపాపాల చిఠాలు వేస్కోవా 
లా? లేక వేయబడతాయా? ఐత్ 
వేస్ది ఎవరూ? ఎందుకు వేస్్త  
న్్రూ? అరవై య్ళ్ళు డబైెభైయ్ 
ళ్ళు యీ శర్రంలో చరించి, 
స్ఖంచి, కషి్ట ంచి, అనేకానుభ 
వాలను మూటకటు్ట కున్ మనిషి 
క్షణంలో ఎందుకు మృత్యవు పా-
లవుతన్్డూ? ఆ శర్రంతోనే 
అతని అనుభవమూ మటి్ట లో 
కలిసిపోయ్పుపిడ్ ఇని్రకాల 
ఆటుపోటలీ కి అసలు ఎందుకు 
గురికావాలీ? పోన్ యీ జనన 
మరణ చదరంగం దేముడనేవా-
డ్ ఆడిస్్త , ఆడ్తూ వన్దిస్్త  
న్్డనుకుంటే, మానవులూ, జీ 
వులూ చదరంగంలోని ప్రాణంలే 
ని పావులు కాదుగా!" మళీళు తన 
లో తానే అనుకున్టు్ట గా అన్్ 
రు స్్మీజీ. ఆయన కను్లు 
శూన్యంలోకి చూస్్త న్్యి.    

 "అంత్కాదు స్్మీజీ, హిందీలో 
బహుళ ప్రచారం పందిన పాట 
ఒకటుంది. 'దునియా బన్నేవా-
లే.. కా్య త్రే మన్ మే సమాయీ' 
అని. అందులో కవ అంటాడూ, 
'లోకాన్్ జీవులీ్ సృషి్ట ంచావు,
అన్్ తోలుబొమ్మలే....... మటి్ట  
బొమ్మలే, మటి్ట లో పుటి్ట , మటి్ట లో 
పరిగి, మటి్ట లో కలిసిపోతాయి.
సరే... మళీళు లోకాని్ సృషి్ట ంచి 
వూరుకున్్వా? లేదే  నవ్డం 
నేరిపినవాడివ ఏడ్పుని ఎందు-
కిచాచువూ? స్్హాని్చిచునవాడివ 
వయోగాని్ ఎందుకిచాచువూ? జీ-
వతాని్ ఓ తిరున్ళ్ళుగా మారాచు-
వందుకయా్య?" అని వవరించా-
డో భకు్త డ్. 
 "అవునవును. తెలుగులో కూడా 
వుందిగా 'వలుగునిచిచునది న్వైత్ 
మరి చీకటిని ఎందుకిచాచువూ? 
చూపునిచిచుంది న్వైత్ మరి అం-
ధ తా్ న్ ం దు కి చాచు వూ ? ' అ ని " 
తానూ వవరించిందో భకు్త రాలు.
    నిశ్శబదా ం తాండవమాడింది. ఏ 
ప్రశ్కూ సమాధానం లేదు. 
అయా్య అయిదు దశబాదా ల తర 
వాత కూడా ఇవే ప్రశ్లు మళీళు 
గురు్త కచాచుయి. ఎంత వదికిన్ 
మనస్ని, 'నిజమైెన' సమాధా-
న్లు మాత్రం లభ్యంకాలేదు.
  నిన్టివరకూ ఆ జీవ ఈ లోకం 
లో ఉన్్రు. ఈ క్షణం లేరు. ని-
న్టివరకు పేరుతో పాటు 'గారు, 
వారు' లాంటి గౌరవవచన్లతో       
సంబోధించే మనుష్లే ఇవాళ 
"బాడీ ఇంటలీ   ఉందా లేక ఇంకా 

హాసపిటలోలీ నే ఉంచారా?" అని 
అడ్గుతన్్రు. కన్సం పేరుని 
కూడా పలకడం లేదు. 'బాడీ'గా 
గురి ్తంపు పందుతోంది.
  నిన్టివరకూ అ పాదాలకు తల 
ఆనిచు, నమసకిరించి పరమానం 
దం పందినవారు ఇపుపిడ్ 
భయంభయంగా పాదాలు అం-
టీఅంటనటు్ట  ముటు్ట కుని 'మైెల' 
అంటూ ఇంటికి వళిలీ  స్్నం చే-
స్్త న్్రు. నిన్టిదాకా వున్దీ 
నేడ్ లేనిదీ ఏమిటి???
      "శ్స" 
  అది వున్ంతకాలం ఈ శర్రం 
'శివం'. ఆ శ్స ఆగిన మరుక్ష-
ణం ఇది 'శవం'. అంత్ త్డా. 
"భజ గోవందం.. భజ గోవందం.. 
గోవందం భజ మూఢమత్.."  
దూరాన శంకారాచారు్యలవారి 
భజగోవంద శోలీ కాలు ఎవరో చకకి 
గా పాడ్తన్్రు.
        ఎందుకో తెలుగులో వ్రాయా 
లనే కోరిక కలిగింది. ఇది క్ంది 
బాక్స్ లో ఉన్ ఆతీ్మయమూరి ్తకి 
నివాళి.
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                                       జయ గోవందుని స్మరణ చేయరా 
      జయ గోవందుని స్మరణ చేయరా
     హరి  గోవందుని    శరణు  వేడరా
     మరణకాల         మాసన్మైెనచో 
     వా్యకరణము నిను....రకి్షంచదురా.. జయ||    
                                                                                             ధనసంపాదన       వంటపడకురా   
                                                    సదుబాది్ధని అలవరచు  కనుమురా  
                                                                                             శ్రమతో వచిచున ధనమె మేలురా
                                                                                             తృప్్తని మించిన ధనమె లేదురా.. జయ||
     మగువల జూచీ మోహపడకురా    
     రక ్తమాంసముల మాయ్ ఆదిరా 
     భవ బంధముల.... భ్ంతిని వదలీ 
     మననముతో న్ మనస్ గెలువరా..జయ||
                                                                                             తామరాకుపై  బిందువువోలే 
                                                                                             నిలచివున్దీ ఈ జీవతమూ 
                                                                                             రోగములకు నలవైన తనువునకు 
                                                                                             బాధలు తపపి స్ఖమెకకిడిదిరా..  జయ||
     ధనసంపాదన ఉన్ంతవరకే 
     న్ బలగము నిను .. గౌరవంచురా 
     శకు్త లు వుడిగిన వార్ధక్యములో 
     ఒకకి క్షణమైెన్ పలుకబోరురా ... జయ|
                                                                                             తనువున వూప్రి వున్ంతవరకే 
                                                                                             న్వారలు న్వదదా  చేరదరు 
                                                                                             ప్రాణము పోయిన..మరుక్షణమున ..న్ 
                                                                                             సహచరియైన్ ...దరిచేరదురా... జయ||
     ధనముతో వచుచు అనర్ధములెన్్ 
     ధనము తెచుచు మన్ కేలీశములెన్్ 
     ధనవంతలు తమ స్తలను జూచీ 
     భయపడదరు ఇది లోకర్తిరా .... జయ||

                                                                                             బాల్యమంతయూ ఆటలతోనూ 
                                                                                             యవ్నమంతా...మోహముతోనూ
                                                                                             వార్ధక్యము పలుచింతలతోనూ
                                                                                             గడిపదరందరు..'పరము'ను మరచీ..జయ||





9సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   ఏప్రిల్ 2018

                                                                                        భార్యన ఎవరూ?...పుతృలు ఎవరూ?
                                                                                        న్వసలెవరూ?  న్దనుదేదీ ?
                                                                                        ఎచచుటనుంచీ...ఇట కచిచుతివో
                                                                                        ఆ వషయములను .. యోచింపుమురా.. జయ||
  సతస్ంగముతో భ్రమ వడిపోవును
  భ్రమలు వీడిన.. మోహము తొలగును 
  మోహము తొలగిన ..మది నిశచులము
  నిశచుల తత్మే.. ముకి ్త నొసగురా .. జయ||
                                                                                        వయస్డిగినచో.. కామమెకకిడ? 
                                                                                        న్రండినచో చెరువు ఎకకిడ?
                                                                                        ధనము లేక పరివారమెకకిడ?
                                                                                        తత్ము తెలిసిన బంధమెకకిడ? .. జయ||
  ధనమూ బలగము నవయవ్నమూ
  కాలముతోటే కరగిపోవురా
  శశ్తమైెనది బ్రహ్మమొకకిటే 
  అది తెలుస్కు ఆనందమందరా.. జయ||
                                                                                         రేయీ పవలూ రోజులు నలలూ 
                                                                                         వడి వడి వడి గా తరలిపోవురా
                                                                                         క్షణ క్షణ మాయువు కీ్షణిస్్త న్్  
                                                                                         మనుజుని ఆశ.. మది వీడదురా.. జయ||
  సదుగా రు శంకర భగవతాపిదులు 
  ఉపదేశించిన తత్ము ఇదిరా 
  శ్రవణము చేసిన మాయ తొలగురా..
  మననము చేసీ.. మోక్షమందరా .. జయ|| 

     
   అయా్య.. పదా్మచారు్యలవారూ, తోటకాచారు్యలవారూ, హస్తమలకాచారు్యలవారూ, 
స్బోధ, నితా్యనందులవారూ, ఆనంద, నిత్యన్ధ, యోగానంద, నరేంద్రాచారు్య 
లవారూ, వారి ్తకకారులు, ధృఢభకు్త ని ఉపదేశములు వ్రాయవలసిఉన్ది. 
  ఆ క్షణంలో మనస్లో మెదిలింది వ్రాస్ను. తపుపిలుంటే క్షమించండి. మీ సవరణ 
లను తలదాలుస్్త ను. నమసకృతలతో...
                                                            మీ భువనచంద్  (098401 70646)
                                                             email: bhuvanachandra@  gmail.com
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తెలంగాణలో వంద ఏళ్ళు దాటిన గ్ంధాలయాలు 
       తెలంగాణలో వంద ఏళ్ళు దాటిన గ్ంధాలయాల చరిత్రను గ్ందసథాం చేసి ప్రజలకు అందించాలన్ 
సంకలపింతో తెలంగాణగ్ంధాలయ పరిషత్త  ఒక కార్యక్రమానికి అంకురారపిణ చేసింది. క్రీ.శ. 2017 వరకు 
వందేళ్ళు పూరి ్త అయిన గ్ంధాలయాల జాబితాను కంతవరకు స్కరించింది. మా దృషి్ట కి రాని వందేళళు 
గ్ంధాలయాలు ఇంకా మరన్్ ఉండవచచుని తెలియవచిచుంది. వీటికి సంబంధించిన సమాచారం(ఫొట 
లు, పత్రికల వార ్తలు, వా్యస్లూ, స్వన్రులీ , పుస్తకాలు, ప్రత్యక్ష స్కు్ష ల జాఞా పకాలు) ఏదైన్ ఉంటె తెలం-
గాణగ్ంధాలయ పరిషత్త కు తెలియజేయవలసిందిగా వజఞాప్్త. ప్రస్్త తం ఉనికిలో ఉన్వీ, లేనివీ కలిప్ 
వందేళళు గ్ంధాలయాల తొలి జాబితా ఇలా వుంది.

1. ప్రజాహిత గ్ంధాలయం (1870) సికింద్రాబాదు 
2. ముదిగొండ శంకరారాధ్య గ్ంధాలయం (1872) 
సికింద్రాబాదు
3. యంగ్ మెన్ ఇంప్రూవ్ మెంట్ సొసైటీ (1879) 
హైదరాబాదు
4. నిజాం కలీబ్ గ్ంధాలయం (1883) హైదరాబాదు
5. వాలంటీర్ కలీబ్ గ్ంధాలయం (1884) హైదరాబాద్
6. దైరతల్ మారిఫ్ ఉల్ ఉస్్మనియా (1889) హైద-
రాబాదు
7. ఆలబార్్ట ర్డింగ్ రూమ్ (1890) సికింద్రాబాదు
8. అసఫియా లైెబ్రర్ (1891) హైదరాబాదు
9. భారత్ గుణవర్ధక సంసథా గ్ంధాలయం (1895) 
హైదరాబాదు
10. బొలాలీ రం లైెబ్రర్ (1896) బొలాలీ రం
11. శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంద్ భాష్ నిలయం (1901) 
హైదరాబాదు
12. శ్రీ రాజరాజ నరేంద్ ఆంధ్ర భాష్నిలయం 
(1904) వరంగల్
13. ఆంద్ సంవరి్ధన్ గ్ంధాలయం (1905) సికిం-
ద్రాబాదు
14. ఆంధ్ర భాష్భివర్ధక సంఘం (1905) శంష్బాదు
15. మన్్మహన్ ఆంధ్ర పుస్తకాలయం (1907) వడ్డుపలిలీ
16. శబాదా నుశసన ఆంధ్ర భాష్ మందిరం (1908) 
వరంగల్

17. జాఞా న వదు్యత్ ప్రవాహిని ఆంధ్ర భాష్ 
నిలయం (1910) ఖమ్మం
18.మహబూబియా అంధ్ర భాష్ నిలయం (1911) 
ఎర్రుపాలెం
19. శ్రీ వరాట్రాయాంధ్ర భాష్ నిలయం (1912) 
నేలకండపలిలీ
20. ఆంధ్ర యువజన సంఘం గ్ంధాలయం 
(1913) సికింద్రాబాదు
21. సంసకృత కళా సంవరి్ధని గ్ంధాలయం (1913) 
సికింద్రాబాదు
22. శ్రీ సిది్ధ మలేలీశ్ర గ్ంధాలయం (1913) రేమి-
డిచరలీ
23. మహబూబియా ర్డింగ్ రూమ్ (1915) నలలీ-
గొండ 
24. ఆంధ్రా వజాఞా న ప్రకాశిని గ్ంధ నిలయం 
(1917) స్రా్యపేట
25. శ్రీ బాలభారతి ఆంధ్రా భాష్ మందిరము 
(1917) శంష్బాదు
26. ఆంధ్ర సరస్తీ గ్ంధాలయం (1918) 
నలొగా ండ
27. రడిడు  హాస్టల్ గ్ంధాలయం (1918) హైదరాబా-
దు
28. జాఞా న వదు్యత్ ప్రవాహిని వదా్యరి్ధ సంఘం 
గ్ంధాలయం (1918) ఖమ్మం 

 -డా. అయాచితం శ్రీధర్, అధ్యకు్ష డ్, తెలంగాణ గ్ంధాలయ పరిషత్, రాష్ట్ర కేంద్ గ్ంధాలయం, అఫ్జ ల్ 
గంజ్, హైదరాబాదు - 500012  ఫోన్: 040-24613238, 9849893238, 9666951258
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తోటకూర ప్రస్ద్

   అమెరికా దేశపు పౌరసత్ం పందడం ఎలా?

  *     అమెరికా దేశంలో ఉన్ 
వనరులు, అవకాశలను దృషి్ట  
లో పటు్ట కని ప్రపంచ వా్యప్తంగా 
కోటాలీ ది మంది ఏదో వధంగా
అమెరికా చేరుకని అమెరికా 
దేశపు పౌరసతా్ని్ పంది సిథార 
నివాసం ఏరపిరుచుకోవాలనే 
కలలు కంటూ ఉంటారు.
అయిత్ కదిదా  మంది మాత్రమే ఈ 
కలలను స్కారం చేస్కోగలుగా -
తారు.
  *       2016   సంవతస్రంలో 
దాదాపుగా పది లక్షల మంది 
అమెరికా పౌరసతా్నికై దరఖా-
స్్త  చేస్కోగా ఏడ్ లక్షల యాభై 
రండ్ వేల ఎనిమిది వందల 
మందికి అమెరికా దేశ పౌరస-
త్ం లభించింది.
*    అమెరికా ప్రభుత్పు నివేదిక 
ప్రకారం 2016 లో లకా్ష  మూడ్ 
వేల ఇదు వందల యాభై 
(1,03,550) మంది మెకిస్కన్
దేశస్్త లు, 46,100 మంది ప్రవాస 
భారతీయులు, 41, 285 మంది 
ఫిలిప్పిన్స్ దేశస్్త లు అమెరికా 
పౌరసతా్ని్  పందగలాగా రు.
*    అమెరికా దేశపు పౌరసతా్-

ని్ మూడ్ రకాలుగా పందే 
అవకాశం ఉంది:
1. అమెరికా దేశంలో జని్మంచ-
డం దా్రా
2. వారసత్పు హకుకి దా్రా
3. తగిన అర్హతలు సంపాదించ-
డం దా్రా

1. అమెరికా దేశంలో 
జని్మంచడం దా్రా:
*     అమెరికా దేశంలో ఉన్ ఏ 
50 రాష్్రా లోలీ  జని్మంచిన్ లేదా 
అమెరికా అధీనంలో ఉన్ పోరో్ట  
ర్కో, గా్మ్, యూ.ఎస్. వరి్జన్ 
ఐలాండ్స్, మరియు న్ర ్తర్ 
మరయాన్ ఐలాండ్స్ లో 1986 
తరువాత జని్మస్్త.

2. అమెరికా దేశం వలు 
పల జని్మంచిన ప్లలీలకు 
వారసత్పు హకుకి దా్రా:
i. అమెరికా పౌరులైెన దంపత-
లకు (కన్సం ఒకరు అమెరికా-
లో గతంలో గాని ప్రస్్త తం గాని 
నివాసం ఉండి ఉండాలి)
జని్మంచిన ప్లలీలకు అమెరికా 
పౌరసత్ం లభిస్్త ంది.
ii. దంపతలలో ఒకరికి 

మాత్రమే అమెరికా దేశపు పౌ-
రసత్ం ఉంటే - ఆ పౌరసత్ం 
ఉన్ వారు ప్లలీలు పుటే్ట  సమ-
యానికి
కన్సం 5 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో నివసించి ఉండి ఉండాలి. 
అమెరికా దేశపు పౌరసత్ం ఉన్ 
వారు ఈ 5 సంవతస్రాల అమెరి 
కా నివాసంలో, 14 సంవతస్రా 
ల వయస్స్ దాటిన తరువాత 
కన్సం 2 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో ఉండి ఉండాలి.
అపుపిడ్ వారికి పుటి్ట న ప్లలీలకు 
కూడా పౌరసత్ం లభిస్్త ంది.
a. ప్రత్్యక పరిసిథాతలు:
 ఈ క్ంది పరిసిథాతలలో పైన 
పేరొకిన్ 5 సంవతస్రాల కాల 
పరిమితి వరి ్తంచదు:
i. ఇతర దేశలోలీ  ఉండి అమెరికా 
సైనిక అధికారిగా పనిచేస్్త న్-
పుపిడ్
ii. ఇతర దేశలోలీ  అమెరికా 
ప్రభుత్పు అధికారిగా పనిచేస్్త -
న్పుపిడ్
iii. ఇతర దేశలోలీ  కని్ అంతరా్జ -
తీయ సంసథాల దా్రా పనిచేస్్త -
న్పుపిడ్
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iii. పళిలీ  కాకుండా సహజీవనం 
దా్రా ప్లలీలు కలిగినపుపిడ్ –

* తలిలీ  అమెరికా దేశపు పౌరురాలైె 
ఉండి తండ్రి కాకపోత్ – తలిలీ  
తనకు ప్లలీలు పుటే్ట  సమయాని 
కి ఒక సంవతస్రం ముందు 
అమెరికా దేశంలో నివసించి 
లేదా నివసిస్్త  ఉండి ఉండాలి
* తండ్రి అమెరికా పౌరుడై ఉండి 
తలిలీ  కాకపోత్ – తండ్రి రాతపూ-
ర్కంగా ఆ పుటి్ట న శిశువుకు
o తానే తండ్రినని
o ఆ శిశువు 18 సంవతస్రాల 
వయస్స్ వచేచు వరకు అవసర-
మైెన ఆరి్ధక సహాయం అందిస్్త -
నని
o ఆ శిశువు జనన్నికి ముందు 
తండ్రి కన్సం 5 సంవతస్రాలు 
అమెరికాలో నివసించి ఉండాలి. 
ఈ 5 సంవతస్రాల అమెరికా 
నివాసంలో, 14 సంవతస్రాల
వయస్స్ దాటిన తరువాత 
కన్సం 2 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో ఉండి ఉండాలి.

3. తగిన అర్హతలు సంపా-
దించడం దా్రా: (N-600)

         కన్సం 5 సంవతస్రాల
 పాటు గ్రీన్ కారుడు  కలిగి 
ఉండాలి మరియు
 *    18 సంవతస్రాల వయస్స్ 

నిండి ఉండాలి
    *   పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ కన్సం ౩ నలలు 
ముందుకాలం అమెరికాలో 
ఉండి ఉండాలి.
       * పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ ఈ 5 సంవతస్రాల 
కాలంలో కన్సం 30 నలలు 
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
 *  దరఖాస్్త  చేసిన న్టి నుండి 
పౌరసత్ం పందే వరకు 
అమెరికా దేశంలో నివసిస్్త  
ఉండాలి. ( కాని సలవులపై 
వదేశీ ప్రయాణాలు చేయవచుచు)
  *      అమెరికా దేశపు చరిత్ర, 
ప్రభుత్ పరిపాలన్ వధానం 
తెలిసి ఉండి ఆంగలీ భాష చదవ 
డం, రాయడం, మాటాలీ డటం 
కంత వరకైన్ వచిచు ఉండాలి.
  *      అమెరికా రాజా్యంగాని్, 
చటా్ట లను గౌరవస్్త , భాధ్య-
తాయుతమైెన వ్యకి ్తగా మెలిగి 
ఉండాలి.
     అమెరికా పౌరసత్ం ఉన్ 
వారితో వవాహం జరిగిత్ 

   *     కన్సం 3 సంవతస్రాలు 
పాటు గ్రీన్ కారుడు  కలిగి ఉండాలి
   *  18   సంవతస్రాల వయస్స్ 
నిండి ఉండాలి
   *  పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ కన్సం ౩ నలల 
ముందుకాలం అమెరికాలో 
ఉండి ఉండాలి.
  *   ఆ ౩ సంవతస్రాల కాలం 

పూర ్తయి పౌరసత్ం కోసం 
దరఖాస్్త  చేసి పౌరసత్ం పందే 
వరకు వైవాహిక బంధంలోనే 
ఉండి ఉండాలి.
  *    పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ ఈ 3 సంవతస్రాల 
కాలంలో కన్సం 18 నలలు 
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
  *      దరఖాస్్త  చేసిన న్టి 
నుండి పౌరసత్ం పందే వరకు 
అమెరికా దేశంలో నివసిస్్త  
ఉండాలి. ( కాని సలవులపై 
వదేశీ ప్రయాణాలు చేయవచుచు)
  *     అమెరికా దేశపు చరిత్ర, ప్ర-
భుత్ పరిపాలన్ వధానం తెలిసి 
ఉండి ఆంగలీ భాష చదవడం, 
రాయడం, మాటాలీ డటం కంతవ-
రకైన్ వచిచు ఉండాలి.
   *       అమెరికా రాజా్యంగాని్, 
చటా్ట లను గౌరవస్్త , భాధ్య-
తాయుతమైెన వ్యకి ్తగా మెలిగి 
ఉండాలి.

గ్రీన్ కారుడు  పందడానికి 
కావలసిన అర్హతలు:
 ( I-485)

ఈ క్ంది పేరొకిన్ వధంగా గ్రీన్ 
కారుడు  పందవచుచు –
1. కుటుంబ బంధం దా్రా
2. ఉదో్యగం దా్రా
3. పటు్ట బడి పట్ట డం దా్రా
4. ప్రత్్యక పరిసిథాతలలో
5. శరణారు్ధ లు లేదా కాంది-
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గా గురి ్తంపు పందిన ఒక సంవ-
తస్ర కాలం తరువాత వారు గ్రీన్
కారుడు  కై దరఖాస్్త  చేస్కోవచుచు.

6. లాటర్ పద్ధతి దా్రా 
గ్రీన్ కారుడు

  *   కన్సం హైస్కిల్ స్థా యి 
వదా్యర్హత కలిగా  ఉండాలి లేదా 
గడిచిన 5 సంవతస్రాల కాలంలో 
2 సంవతస్రాలు ఏదైన్ ఉదో్యగం
చేసి ఉండాలి.
   *  స్ధారణంగా ప్రతి సంవతస్-
రం అకో్ట బర్ నలలో కంపూ్యటర్ 
లాటర్ పధ్ధతి దా్రా 55,000 
వరకు గ్రీన్ కారుడు లను జార్
చేస్్త రు.

7. పేరులీ  నమోదు చేస్కో-
వడం దా్రా గ్రీన్ కారుడు

  * జనవరి 01, 1972 కి ముందు 
అమెరికాలో ప్రవేశించి, అమెరికా 
పౌరసత్ం పందడానికి అరు్హ -
లైెత్ ప్రత్్యకంగా నమోదు చేస్-
కోవడం దా్రా గ్రీన్ కారుడు  పంద-
వచుచు. పూరి ్త వవరాలకు www.
prasadthotakura.com ను 
చూడండి
     (ఈ వా్యస రచయిత డాక్టర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర గత మూడ్ 
దశబాదా లుగా అమెరికాలో సిథారప-
డి పలు స్మాజిక స్వాకార్యక్ర
మాలోలీ  చురుకుగా పాలొగా ంటు-
న్ ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ 
న్యకుడ్.)             

శీకులు
6. లాటర్ సిస్టం దా్రా
7. పేరులీ  నమోదు చేస్కోవడం 
దా్రా

1. కుటుంబ బంధం దా్రా 
గ్రీన్ కారుడు  :

   *  అమెరికా పౌరసత్ం లేదా 
గ్రీన్ కారుడు  ఉన్వారితో వవాహం 
జరిగిత్
   *  మీ తలిలీ దండ్రులు అమెరికా 
పౌరులు లేదా గ్రీన్ కారుడు  ఉన్-
వారు అయిత్ ( ఒకవేళ తలిలీ -
దండ్రులు గ్రీన్ కారుడు  ఉన్ వారు 
అయిత్, వారి ప్లలీలు అవవా-
హితలుగా ఉన్పుపిడ్ మాత్రమే 
అరు్హ లు)
   *     కన్సం 21 సంవతస్రాల 
వయస్స్ ఉన్ మీ సదరుడ్ 
లేదా సదరి అమెరికా దేశపు 
పౌరులైె ఉంటే
   *  అమెరికా పౌరసత్ం ఉన్-
వారితో పళిలీ  నిశచుయమైెత్
   *      మీ తలిలీ  లేదా తండ్రికి 
అమెరికా పౌరసత్ం కలిగిన 
వారితో వవాహం నిశచుయమైెన-
పుపిడ్, మీరు  కూడా గ్రీన్ కారుడు  
కు అరు్హ లే.

2. ఉదో్యగం దా్రా గ్రీన్ 
కారుడు

    * వవధ సంసథాలోలీ  పనిచేస్్త న్ 
ఉదో్యగులు వారి యాజమాన్యం 
దా్రా గ్రీన్ కారుడు  కై దరఖాస్్త  

చేస్కోవచుచు.

3. అమెరికాలో పటు్ట బ-
డ్లు పట్ట డం దా్రా గ్రీన్ 
కారుడు
   *  అమెరికాలో కన్సం 5 లక్షల 
డాలరులీ  పటు్ట బడి పటి్ట  కన్సం 5 
ఉదో్యగాలను కలిపించడం దా్రా 
లేదా 1 మిలియన్ డాలరులీ
పటు్ట బడి పటి్ట  కన్సం 10 ఉదో్య-
గాలను కలిపించడం దా్రా

4. ప్రత్్యక పరిసిథాతలోలీ  గ్రీన్ 
కారుడు :

   *  అమెరికా దేశంలోని లాభా-
పేక్ష రహిత, మతపరమైెన సంసథా-
లోలీ  పని చేయడం దా్రా
   *  వదేశలోలీ  వైద్య వద్య పూరి ్త 
చేసిన వారు
  *     గ్రీన్ కారుడు  కలిగా  ఉండి 
అమెరికా దేశనికి వలుపల ఒక 
సంవతస్రం పైగా గడిప్న వారు
   *    అంతరా్జ తీయ సంసథాలోలీ  
పనిచేస్్త న్ ఉదో్యగులు
   *   అమెరికా దేశపు అవసరా-
లను దృషి్ట లో పటు్ట కని ఇతర 
దేశం నుంచి వచిచు వైద్య స్వలు 
అందిస్్త న్ వైదు్యలు

5. శరణారు్ధ లు లేదా కాం-
దిశీకులకు గ్రీన్ కారుడు

  *  అమెరికా ప్రభుత్ం నుంచి 
శరణారు్ధ లు లేదా కాందిశీకులు-
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 ఆర్.  ఎస్.  వ.  ప్. (RSVP) 

పమి్మ భారతీ శర్మ 

           R S V P: ప్రతి ఆహా్నం 
వనుక, వవాహ పత్రికల వనుక 
ఈ పదం ఉంటుంది. మనం చూ 
సీ చూడనటులీ  వదిలేస్్త  ఉంటా 
ము. ఈ RSVP ఒక ముఖ్యమైెన 
ప్రతిపాదన అని మనం గురి ్తంచా 
లి. ఈ పదం ఫ్ంచ్ భాష నుండి 
వచిచుంది. దీని అర్ధం : 'దయచేసి 
ప్రతిసపిందించండి" అని. అతిథు 
ల స్్గత, వందు కార్యక్రమంలో
ఒక ఖచిచుతమైెన 'తలల' లెకికిం 
పు అవసరం కదా! మనం ఏ చిన్ 
కార్యక్రమం, వేడ్క చేస్కుం-
టున్్, అందరికీ ఫోనులీ  చేసి, 
లేదా మెయిల్స్, మెస్జ్ ల దా్రా 
అందరిన్ ప్లుస్్త ము. దానికి 
తగగాటు్ట గా బోలెడ్ ఏరాపిటులీ  చేస్ 
కుంటాము. తీరా 50 మందిని 
ప్లిస్్త, 30 మందే రావడం, అతి 
థులను ఆహా్నించడం, కార్య-
క్రమం, తిరిగి వారిని స్గనం-
పడం, ఇలా ఒకదాని తరవాత 
ఒకటి పనులతో మన పనులతో 
ఉకికిరి బికికిరి అవుతాము...తీరా 
అంతా వళాళుక చూస్్త బోలెడ్ 
పదారా్ధ లు మిగిలిపోతాయి. .. 
కని్ సమయం దాటిపోవడం 
వలలీ  పాడయిపోయ్ సందరాభా-

లు కూడా ఉంటాయి. తిరిగి 
వాటిని పంచడం ఎంత శ్రమగా 
అనిప్స్్త ంది! ఎంత పదార్ధం, 
డబుబా, సమయం వృధా.. దాదాపు 
మనమంతా ఎపుపిడో ఒకపుపిడ్ 
ఈ వధమైెన ఇబబాందికి గురయ్్య 
వుంటాము. బోలెడ్ సహజ వన 
రులు, ముడి సరుకు, సమయం 
డబూబా అన్్ వృధా అయిత్ చాలా 
బాధగా వుంటుంది. మనలాంటి 
వర్ధమాన, అధిక జన్భా గల 
దేశలకు భవష్యత్త లో ఇది ప్రమా 
దకరమైెన పరిణామాలకు దారి-
తీయవచుచు కూడా!
  వదేశీయులు RSVP ను ఖచిచు-
తంగా పాటిస్్త రు. అనేక వదేశీ 
పోకడలను మోజుగా మన సంప్ర 
దాయాలలో కలుపుకుంటున్ 
మనం ఈ RSVP ను ఖచిచుతం 

గా అనుసరించాలి. ఈరోజులోలీ
మనం పళిలీళలీకు వడిత్ పోటీ ప్ర-
పంచానికి ధీటుగా 50, 60 పదా-
రా్ధ లు పడ్తన్్రు. అతిధే-
యులు అని్ అమరిచున్ బారులు 
తీరిన జనం మధ్యలో, ఆడవాళళు-
యిత్ కటి్ట న పటు్ట చీరలు సరుదా -
కుంటూ, చంటిప్లలీలి్ ఎత్త -
కుంటూ, ఆ పదారా్ధ లను రుచి 
చూడాలనే ఆత్రుతతో, అసౌక-
ర్యంగా ఉన్్, చెంచాలను పేలీ టలీ -
కు కటు్ట కుంటూ (మనం పటే్ట  
బూరలు, బొబబాటులీ  చెంచాల 
తో తినలేము). ఈ భోజన్ల 
తంతలు చాలా వంత పోకడ-
లకు దారితీస్్త న్్యి. నిజంగా 
న్టలీ  న్లుగు మెతకులు వేస్ 
కోలేకపోవడం, అని్ పదారా్ధ లు 
ఉన్్ కడ్పు నిండా తినకుండా-
నే బయటకి రావడం..పదదా  సర్ 
స్ధారణం అయిపోయింది. 
అలా తిరుగు ముహం పట్ట గానే 
ఎకకిడో మనస్ లోపలి పరలోలీ  
ఆ పాత మధుర జాఞా పకాలు పల-
కరిస్్త ంటాయి. మనం చిన్పుపి-
డ్ వళిళున పళిళుళ్ళు.. ఆ బంతి-
భోజన్లు...సరదా కబురులీ .... 
తాటాకు బుట్ట లో  అరిటాకులు 
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వేసి కూరలు, పులిహోర, ఒడ్ 
పుగా పటు్ట కుని బాబయ్యలు, 
మావయ్యలు కసరి కసరి వడిడుం 
చడం.. భోజన్ల వేళ జరిగే వే-
ళాకోళాలు... అలలీరి పనులు.. 
పళిలీపాటలు, కడ్పు నిండా తిని 
త్ంచుకుంటూ... తమలపా-
కులూ, వకాకి.. దటి్ట ంచి... పళిలీ  
భోజనమా మజాకా .. చకకిగా 
ఉందర్రా.. అంటూ సంతోషంగా 
ఆశీర్దించి వళ్ళు పదదాలు...ఇవ 
న్్ ఎలా మాయమయిపోయా
యి అనిప్స్్త ంది. ఇపపిటి రోజు 
లోలీ  అలా చేయడం...కష్ట  తరమే 
కాని, అస్ధ్యం మాత్రం కాదు. 
చకకిగా టేబుల్ మీల్స్ పటి్ట న్, 
ప్లలీలు, పదదాలు సౌకర్యంగా కూ
రుచుని... కడ్పునిండా తింటారు. 
మనకి ఎపుపిడూ ఓ ట్ండ్ సట్ట -
రులీ  కావాలి. ఎవరైన్ తిరిగి ఆ ప్ర-
యత్ం మొదలుపడిత్ అంతా 
చకకిగా దానిని అనుసరిస్్త రు.  
ఇవన్్...ఖచిచుతంగా  అటు అతి-
ధేయులకు, ఇటు అతిథులకు... 
సంతోష్ని్ ఇవా్లి అంటే ..... 
మనమంతా తపపికుండా RSVP 
ను పాటించాలి. ఎవరైన్ ఫంక్షన్ 
కు ప్లవగానే మనకు వీలవు
తందో లేదో చూస్కుని వారికి 
ఓ వారం ముందుగానే... మన 
సపిందన తెలియజేయాలి.       
      అతిధేయులూ, మనం తపపి-
కుండా రావాలని కోరుకుంటూనే 
.. మనం ఎంతమంది వస్్త ము, 
అనే వవరాలు మెయిల్ లేదా 

మెస్జ్ ల దా్రా,  ఫలాన్ త్దీ 
లోగా చెపపిమని అనడంలో తపుపి 
ఏమాత్రం లేదు.      అదేవధం-
గా అతిథులు కారణాంతరాలవలలీ
రాలేమని మెస్జ్ చేసిన్ ... తపుపి 
గా భావంచక ... వారి ఇబబాందు 
లను గురి ్తంచాలి. ఇది ఇదదారికీ
చాలా ప్రయోజనకరంగా  ఉం 
టుంది.... ఇలా మెలిలీ  మెలిలీ గా 
చిన్్ పదాదా  కార్యక్రమాలలో అతి 
థుల సంఖ్య ఖచిచుతంగా తెలి 
యడం వలలీ .... భోజన్ల వృధా 
ఉండదు.... మిగిలిన పదారా్ధ లను 
అన్ధాశ్రమాలకు, వృదా్ధ శ్రమాల-
కు పంచడం మంచిదే.... కాన్.. 
పదారా్ధ ల వృధా లేకపోత్, చకకిగా 
ఆ డబుబాతో తాజాగా ఓ రోజు భోజన 
ఖరుచు.. మనం వారికి అందిస్్త... 
మరింత బావుంటుంది కదా...
      అందుకే.. శుభలేఖ అందుకో 
గానే ... మన పనులను వాయిదా 
వేస్కుని ఆతీ్మయులను ఆనం 
దంగా కలుదాదా ం... అతిధేయుల 
కు మన సపిందన ఏదైన్ ముందే 
తెలియజేదాదా ం......  అభు్యదయ 
భారత దేశంలో... మనం జరుపు 
కునే వేడ్కలోలీ  ... ఈ RSVP 
సపిందన వపలీ వాత్మకంగా రావాలి. 
     ఇది అతిథికి, అతిదేయుని-
కి మాత్రమే కాదు .... దేశనికీ, 
దేశ అభివృది్ధకీ ఎంతో మంచిది. 
             మరో అంశంతో మళీళు కలుదాదా ం.  
                     జైహింద్         
                            భారతీశర్మ       
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
   బొ మ్మలు  చెప్పిన  బాలల కథలు

అది గమనించిన పదా్మవ-
తి, బాధకి కారణం ఏమిటని 
అడిగింది. అపుపిడ్ రాజకుమా-
రుడ్ ముందునుంచి జరిగిన 
కథనంతా వవరించాడ్. అది 
వని మంత్రి కుమార ్త, “అయ్య-
యో్య! అంతటి ప్రాణసఖుడిని 
ఒంటరిగా వదిలి పటి్ట  ఇంతకాలం 
ఎలా ఉండ గలిగేవు? “ అని,  
పాయసం , అన్ం, నయి్య, తీ-
స్కచిచు అతనికి ఇచిచు రమ్మని 
పంప్ంచింది. వజ్రముకుటు-
డ్ ఆమె మంచి మనస్ని మె-
చుచుకుని, వాటిని తీస్కుని వళిలీ , 
మిత్రుడికి తినమని ఇచాచుడ్. 
వషయం అరథాం చేస్కున్ బు-
దిదాశర్రుడ్, “అయో్య! వర్రివా-
డా! అసలు నువు్ న్ వషయం 
ఆమెకు చెపపికుండా ఉండ-
వలసింది. సహజంగా స్త్రీలు 
అస్యాగ్స్్త లు. న్కు ఇంత 
ఆతీ్మయుడైన స్్హితడ్ ఉన్-
వషయాని్ ఆమె అరిగించు-
కోలేదు. చూడ్. ఇది న్కోసం 
ఇచిచున వందు భోజనం కాదు. 
వష్న్ం.”  అంటూ ఆ పాయ-

(గత సంచిక తరువాయి)
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స్ని్ ప్రకకినే ఉన్ ఒక కుకకికి 
వేశడ్. అది తిని కుకకి అకకిడి-
కకకిడ్ చచిచు పోయింది. వజ్రము-
కుటుడి ఆశచురా్యనికి అంతలేదు. 
జరిగిన దానికి వచారించవదదాని 
చెప్పి, “ఇపుపి నువు్ తిరిగి అంత:-
పురానికి వళిలీ , అంతా ఆమె చెప్పి-
నటే్ట  చేశనని చెపుపి. ఆమె మంచి 
నిదదాటలీ  ఉండగా సమయం 
చూస్కుని, ఆమెకు తెలీకుండా 
ఆమె తొడల మీద మూడ్ చోటలీ  న్ 
గోళ్ళు గటి్ట గా న్టేటటులీ  గంటులు 
పటు్ట . ఆమె కాలి అందియ నొక-
దానిని సంపాదించి, న్కు తీస్-
కచిచు ఇయి్య. మిగతా పని నేను 
చూస్కుంటాను” అన్్డ్. 
  వజ్రముకుటుడికి 
అంతా అయోమయంగా ఉంది. 
అయిన్ మిత్రుడ్ తన కే్షమం 
కోరేవాడ్ కాబటి్ట  అతను చెప్పిన-
టే్ట  చేయాలని నిర్ణయించుకున్్-
డ్. అంద తీస్కుని మిత్రుడ్ 
రాగానే, ముందుగా వేస్కున్ 
పథకం ప్రకారం వారిదదారూ సన్్య-
స్ల వేష్లోలీ  త్రిశూలాలు పటు్ట -
కుని శ్మశనంలో ఉండ స్గారు. 
  ఇలా ఉండగా 
ఒకన్డ్ కరో్ణతపిలుడి కడ్కు 
చచిచు పోయాడని తెలిసింది. 
అది వని మంత్రికుమారుడ్ 
అందని రాకుమారుడికి ఇచిచు, 
“దీనిని నువు్ సంతలో అమ్మ-
జూపు. కాని నిజంగా అమ్మ వదుదా . 
ఎవరైన్ దీనిని ఆనవాలు పటి్ట , 
న్కెకకిడిదని అడిగిత్, న్ గురువు 

గారు ఇచాచురని, వారిని న్ దగగారి-
కి తీస్కునిరా! మిగతా కథ నేను 
నడ్పుతాను.” అన్్డ్. ఇదేదో 
కత్తవంతలా ఉందే అని వస్్త -
పోయిన్, రాకుమారుడ్, మి-
త్రుడిని ప్రశి్ంచకుండా అతను 
చెప్పినటే్ట  చేశడ్. 
  ఆ అందను 
చూసిన ఒక దాసీది, దానిని రా-
కుమార ్త పదా్మవతి అందగా 

ఆనవాలు పటి్ట , అతని్ తీసికెళిళు 
మంత్రి దంతఘట్ట కుడి ముందు 
నిలబెటి్ట ంది. అది దంగ సొము్మ 
కాబటి్ట , ఆయన, రాకుమారుడి-
ని రాజసభలో నిలబెటి్ట  న్్యయం 
చేయమని కోరాడ్. న్్యయాధి-
కారుల ప్రశ్లకి సమాధానం-
గా వజ్రముకుటుడ్, తనకి ఆ 
ఆభరణాని్ తన గురువుగారు 
ఇచాచురని, ఆయన శ్మశనంలో 
ఉన్్రని చెపాపిడ్. రాజుగారు ఆ 

సన్్యసిని తీస్కురమ్మని భటులి్ 
పంప్ంచారు. బుదిదాశర్రుడ్ 
ఈ పరిణామాని్ ముందుగానే 
ఊహించాడ్. కాబటి్ట , “మేము 
సన్్యస్లము. రాజాస్థా న్లకి 
రాము. మీ రాజుగారినే ఇకకిడికి 
రమ్మని చెపపిం”డని వారిని వనకికి 
పంప్ంచేశడ్. 
  ఇది మర్చోద్యం-
గా ఉందే! అని రాజు స్యంగా 
శ్మశన్నికి వచాచుడ్. అపుపిడ్ 
దంగ సన్్యసి రాజుతో ఇలా 
అన్్డ్. “ రాజా! ఈ మంత్రి గారి 
కుమార ్త ఢాకిని అయి, సగం రాత్రి 
సమయంలో ఈ శ్మశనంలో ది-
గంబరంగా తిరుగుతోంది. గతరా-
త్రి న్ కడ్కుని ఈమే చంప్ంది. 
ఈమె పారిపోతండగా నేను కా-
లుపటు్ట కుని ఆపబోయాను. కాని 
ఆమె అందకుండా పారిపోయిం-
ది. పనగులాటలో న్ త్రిశూలం 
ఆమె తొడమీద తగిలింది. ఈ 
అంద న్ చేతిలోకి వచిచుంది. న్ 
కడ్కుని బలితీస్కున్ ఈమెకు 
దేశ బహిష్కిరం శిక్షవేయించ-
మని న్ ప్రారథాన.“  తరవాత రాజు 
ఆజా్జ ప్ంచగా, దాసీలు ఆమె తొడ 
పర్కి్షంచి, త్రిశూలపు గాటులీ  ఉన్-
వషయం నిజమే అని  త్లాచురు. 
నేరం రుజువు అయింది కాబటి్ట  
పదా్మవతికి దేశ బహిష్కిరం శిక్ష 
వధించారు. 
 ఇంత అవమానం జరిగాక 
బ్రతకడం వ్యరథాం అని పదా్మవతి 
ఆత్మ హత్య చేస్కోబోయింది.                                     
               (ఇంకా వుంది)
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"కల చెదిరింది
 కథ మారింది
 కన్్రే మిగిలింది"
 ఇది ఒక సిన్ కవ ఆవేదన!
                      చెదరని కలతో 
                      కథ మారదు
                      కన్్రు కారదు ...
 కాన్ కథ వంతపుంతలు త్రొకుకితంది...
 కన్్రు కారదు పన్్రు... చిలుకుతంది..  
                      చెదిరిన కల న్టిమీద రాతైెత్
                      చెదరని కల...శిలాశసనమే!
 చెదిరిపోయ్ రాతల కన్్ 
 చెదరని రాతలు 
 హృదయాలోలీ  నికి్షప్తమౌతాయి!
 గుండలోలీ  గూడ్ కటు్ట కుంటాయి!!
 మధురానుభూతలను
 జీవతకాలమంతా
 వలిలీ వరియచేస్్త యి..!!
                      చెదిరిన కల
                      కలత నిదుదా రతోనే 
                      కనుమరుగవుతంది
                      ఆనవాలైెన్ మిగలచుకుండా
                      అదృశ్యమౌతంది
 కాన్... చెదరని కల అలా కాదు 
 ఉషుః కాంతలతో మమేకమయి
 న్ నిత్య కృతా్యలతో... తోడ్ంటుంది...
 న్డలా నిను్ వంటాడ్తంది...
                      అనుభూతిని న్ జీవతంలో
                      ఆవహిస్్త ంది....
                      కష్ట మైెన్ - స్ఖమైెన్
                      ఆనందమైెన్... ఆక్రోశమైెన్...
                      కన్్రైన్ .... పన్్రైన్...
న్ జీవన యాత్రలో భాగమౌతంది
న్తోనే.... నడయాడ్తంది
                           కాన్...
                           అదేం వంతో... వచిత్రమో!
                           భగవంతని సృషి్ట  వలాసం!!
చెదరని కల న్ బ్రతకు చిత్రం
కేన్్స్ పై గీసిన ఆయిల్ పయింటింగ్ లాంటిది
అవే న్కు గురు్త ంటాయి కాన్....
చెదిరిన కలలు, వాటి నైజం

న్ జీవతంలో ఇంప్రెషన్స్ 
నింపాలిస్ ఉన్్ ...
గురు్త కు రావు...
                           చుట్ట పుచూపుగా వచిచు
                           పలకరించిపోయ్
                           చెదిరిన కలలే -
                           న్తో ఆటలాడ్కుంటాయి
చెదరని కలలు న్పై 
ప్రభావం చూపగలిగేవైన్ -
న్ వ్యకి ్తత్ంపై గురిచూసి కట్ట గలిగేవైన్ -
న్ జీవనయానంలో చుకాకిని పాత్ర పోషించేవైన్
చెదిరిన మబుబాలాలీ  చెలాలీ చెదరవుతంటాయి
                           ఆ మబుబాలను
                           న్ జీవనరాగ గానంతో
                           ఆకరి్షంచి, దరి చేరిచు...
                           వానలను కురిప్ంచినన్డ్
 ఆ చిరుజలులీ ల చలలీదన్ని్
ఆస్్దించగలుగుతావు
మటి్ట  వాసనను ఆఘ్రాణించగలుగుతావు!
                                 న్కచేచు కలలను
                                 చెదిరిపోయ్లా చేయాలన్్
                                 చెదరకుండా, ఉండ్లా చేయాలన్్
                                 చెలాలీ చెదరైన కలల మబుబాలను
                                 మేఘావృతం చేసి.. చిరుజలులీ లను
                                 కురిప్ంచేలా చేస్కోవాలన్్....
న్ చేతలోలీ నే ఉంది!
న్ చేతలను, తలపులను...
ఒకటిగా చేయి
మమేకత్ంతో మైెమరిచేలా చేస్్త
న్ జీవతమే నందనవనం -
దానికో పరమార్ధం -
                                 చెదరని కలలను లక్షం చేస్కో!
                                 లక్షం ఛేదించటానికి కృషి చేయి
                                 శిలాశసనం- చెదరని కల ఒకటే
                                 స్ధించు... లకా్ష ్ని్ ఛేదించు 
                                 అంతిమ వజయం న్దే!!! 

 పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 
ఒక చెదరని స్ప్ం 
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డా.కవన  శర్మ 
రస్యన శస్తం 

 5. సమ సంఖా్యకులు (Isotopes ) - కిరణ వా్యప్్త ( Radiation )

5.1 సమ (పరమాణు) 
సంఖా్యకులు (Isotopes)
           పరిశుద్ధమైెన కరబానము, 
 కోలీ రిన్ మొదలైెన కని్ మూలకా 
ల మచుచులోలీ  ,  ఒకే పరమాణు 
సంఖ్య కలిగినపపిటికి    భిన్  
పరమాణు ద్వ్యము ( సంఖ్య )
లు  కల పరమాణువులు ఉండ 
టాని్శస్తజుఞా లుగమనించారు. 
అంటే ఒకే పరమాణు సంఖ్య 
కలిగి ఉన్  ఒకే  మూలకం 
యొకకి పరమాణువు కని్-
స్రులీ  బిన్మైెన ద్వ్యములు 
కలిగి   ఉంటుంది అన్మాట .
అటువంటి పరమాణువులకి  
సమ (పరమాణు) సంఖా్య కులు 
అన్ పేరు  శస్తజుఞా లు  పటా్ట రు. 
అదలా స్ధ్యం ? సమ సంఖా్య-
కుల లో పరమాణు సంఖ్యలు  
ఒకటిగానే ఉన్్యంటే  వాటి 
పరమాణువులని్ంటి  లోని
ధవణాలు( protons), ఋవణా  
లు ( Electrons) ఒకే సంఖ్యలో 
ఉన్్యన్ మాట  . ఇంక త్డా 
ఎకకిడ ఉంటుంది ?  కేంద్ం 
లోని  తటవణా( Neutron ) ల 

సంఖ్యలు  త్డాగా ఉంటాయి .  
సమ సంఖా్యకుల  రస్యనిక 
గుణాలు ఒకటే . ఎందుకంటే 
వాటి ఋవణాల సంఖ్య ఒకటే. 
అవ మిగతా మూలకాలతో రస్-
యనిక బంధాలని ఒకే వధం గా 
ఏరపిరుచుకోగలవు .  కని్ భౌతిక 
గుణాలు, ద్వ్య రాశి, చొరబాటు-
తనం  ( Diffusion) లాంటివ 
మాత్రం   వేరుగా ఉంటాయి .
             చాల మూలకాలు , 
సహజం గా  సమసంఖా్యకుల మి-
శ్రమంగా, ఉంటాయి. అందుచేత 
ఈ మూలకాల ద్వ్యంగా  వాటి 
సగటు ద్వ్యంనే  తీస్కుంటాము 
ఉదాహరణకి కోలీ రిన్, కోలీ రిన్ 35, 
కోలీ రిన్ 37 ల మిశ్రమంగా 75:25 
నిషపితి్త లో ఉంటుంది . కనక దాని 
సగటు ద్వ్యం35.5. ఈ సగటు 
ద్వా్యని్  స్పేక్ష ద్వ్యం అంటాం .
5.2 కిరణ వా్యప్్త ఉన్ 
సమసం
ఖా్య కులలో, అతి తకుకివ తట 
వణాల సంఖ్య కలిగినదాని కేంద్
కం  సిథారంగా ఉండగా అంతకం 
టే ఎకుకివ సంఖ్య లో తటవణా 

లు కలిగిన కేంద్కాలు  కని్ 
అసిథారంగా ఉండి  అవ తమంత 
ట తామే  వఛ్చున్  మవుతూ 
ఉంటాయి .  దీనిని అణువక 
వఛ్చున్త (Atomic Fission) 
అంటారు. ఈ చర్యలో  శకి ్త 
వడ్దల అవుతంది .  ఆ సమ 
యం లో కని్ రకాల  కిరణాలు 
ప్రస్రమవుతాయి. ఈ వధంగా 
కిరణాలు ప్రస్రం అవటాని్ 
కిరణ వా్యప్్త క్య లేక వకిరణ 
క్య    ( Radioactivity) 
అంటారు. ఇది అణు క్య్ కాని 
రస్యనిక క్య కాదు .
     ఈ అణుక్య లో వలువడ్ 
కిరణాల  నైజాని్  బటీ్ట , అవ 
చొచుచుకు పోగల శకి ్త ని  బటీ్ట   
వీటిని  3 రకాల కిరణాలుగా 
(ఆలాఫా, బ్టా, గామా, కిరణాలు-
గా) వభజించారు .

5.3 దూరుడ్( Penetra- 
tion ) శకి ్త 
 పైన చెప్పిన మూడ్ కిరణాలకి 
పదారాథా లలో దూరగల  శకి ్త ఒకేలా 
ఉండదు .
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ఆలాఫా కిరణాల వడ్దల  పర-
మాణుసంఖ్య  83  కంటే ఎకుకివ 
గా ఉన్ సమసంఖా్యక మూల 
కాలలో జరుగుతంది. వీటి 
కణాలు  ధన వదు్యత్ ని కలిగి 
ఉంటాయి.ఈ కణాలు  గాలిలో 
కదిదా  సంటి మీటరులీ   ప్రయాణిం 
చగలవు. కాగితం వీటిని  అడడు-
గించ గలదు .
         బ్టాకిరణాలు  వడ్దల  
పరమాణు సంఖ్య 83 కి సమా 
నంగా కాని అంతకంటే తకుకివ 
గా ఉన్ సమసంఖా్యక మూల 
కాలలో జరుగుతంది. వీటి 
కణాలు ధవణాలు.  ఈ కణాలు  
గాలిలో  కదిదా  మీటరులీ  ప్రయాణిం 
చ గలవు.  ఇవ కాగితంలో దూర-
గలవు.   వీటిని పలచటి అలూ్య-
మినియం రేకు అడడుగించ గలదు 
 గామా  కిరణాల వడ్దల వడిగా 
కాక ఇతర  రకాల కిరణాల  జత 
లో జరుగుతంది. ఇవ వదు్యత్ 
అయస్కింత  అలలు. ఇవ 
కణాలు కావు. ఇవ చాలా కిలో 
మీటరులీ   ప్రయాణించ గలవు. 
వీటిని  సీసం అడ్డు కోగలదు .
     

ఈ కిరణాలు   ఏ పదారాథా లలో  
దూరి పోయి ప్రయాణిస్్త యో  
వాటి  అణువుల పై ప్రభావం 
చూప్స్థా యి. ఇవ పరమాణువుల 
నుంచి  ఋవణాలను  బయటికి 
కటి్ట    (తని్  ) ధన వదు్యత్ 
శకలా ( ధవశణాలు, positive  
ions) లని ఉతపిన్ం చేస్్త యి. 
అందుచేత వీటిని శకణ కిరణ 
వా్యప్్త (Ionising radiation) 
అని కూడా అంటారు. ఇవ జీవ 
కణాలకి ప్రమాదకరం. వీటి వల 
న జీవకణాలు చావటం కాని, 
అధిక సంఖ్యలో వభజించుకుం-
టూ పోయి ( Cancer ) వా్యధి కి 
గురి కావటం కాని జరగుతంది. 

5.4 కిరణ వా్యప్్త  వలన 
కని్ ఉపయోగాలు 

1.రోగ కారక క్ములి్ చంపడానికి  
బ్టా కణాలు వాడతారు 
2.వైద్య అధ్యయన పర్క్షల-
కి ఐయోడిన్ 131  వాడతారు, X 
కిరణాలు వాడటం మనలో చాలా 
మందికి తెలుస్. 
3.  అధికసంఖా్య వభజన జీవ 
కణాలోలీ  జరాగా తాని్  ఆపటానికి
కోబాల్్ట  60, X కిరణాలు  వాడతా 
రు .అంటే కిరణ వా్యప్్త వా్యధిని 
కలిగిం చాగలదు, తొలిగించగ 
లదు. 
4. శిలాజాల కాలం నిర్ణయించ-
టానికి  కరబానం  14  వాడతారు .
ఇంతవరకు ప్రస్్త తం తెలుస్-
కుంటే చాలు .  రస్యన శస్తం 
లో ఇవ  ఒకకకిటి ఒక పదదా  శఖ 
                         ( ఇంకా వుంది )
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నండూరి సరోజాదేవ

( గత సంచిక తరువాయి) 

     ఆ రాత్రి అందరి భోజన్లు పూరి ్త 
అయా్యకా..తండ్రి గదిలోకి వళిలీ , 
ష్ప్ంగ్ చేసినవన్్ ఆయనకీ 
చూప్ంచింది మేఘమాల!
    "మేఘా!వాళలీకి ఇవ అన్్ 
తీస్కుని చాలా మంచిపని 
చేస్వు. ఒకకకిస్రి మన వాళళు 
మీద ఉండ్ ప్రేమని, అస్తమాను 
మాటలోలీ నే కాకుండా.. ఇటువంటి 
మరా్యదతో కూడిన సతాకిరం 
చేయడంతో, అది మరింత 
ఎకుకివ అవుతంది.”
    “నిజంగా, ఇంత మంచి 
పద్ధతలు అలవడిన నిను్ 
చూస్్త ంటే .. సంతోషంగా-
నే కాదు, చాలా గర్ంగా కూడా 
అనిప్స్్త  వుంటంది అమా్మ"  
అని కూతరి అర చేతిని, తన 
చేతిలోకి తీస్కుంటూ అన్్రు 
శ్రీనివాసరావు గారు.   
   “అవ,న్ పంపకం నుండి వచిచు-
నవే కదా డాడీ? ఆ గర్మేదో నేను 
పడాలీ” అంటూ తనూ,తండ్రిని 
గటి్ట గా పటే్ట స్కుంది మేఘమాల.
    "అమ్మ, మేఘా! అన్టు్ట , న్ 
ఆఫీస్ కార్యక్రమాలు అని్ పూరి ్త 

చేస్స్కున్్వా? మన ప్రయాణం 
ఇంక ఎలులీ ండ్ కదా?” శ్రీనివాస-
రావు గారు అడిగారు.
    రేపటితో అయిపోతాయి డాడీ. 
ఇదిగో, ఈ పూటే ప్రయాణానికి 
కూడా అని్ సదేదాస్కుని రడీ చే-
స్స్కుంటాను!   
     “మీ పటి్ట  కూడా సరేదాయన్ 
డాడీ ?”అడిగింది మేఘమాల. 
    “అది నేను రేపు చూస్కుంటా-
ను కాన్..వళిలీ  న్ పనేదో  చేస్కుని, 
పందరాళ్ పడ్కో తలీలీ ”అని శ్రీ-
నివాసరావుగారు చెపపిగానే,మే-
ఘమాల అకకిడ నుండి మేడ 
మీదికి వళిళుపోయింది!
   గౌర్,వనకాలే ‘ఆ బట్ట ల కవ-
రులీ ,బంగారం వస్్త వుల బాక్స్ 
లను’ తీస్కుని, పైన మేఘమాల 

రూమ్ కి  తీస్కువళిళుంది! 
    గౌర్ రాగానే ..తలిలీ  పకకిన ఒకకి-
స్రి నడ్ం వాలిచున మేఘమాల 
వంటనే  లేచిపోయి తన స్ట్ 
కేస్లు రండ్, ఒక బా్యగ్ ని 
కూడా ఆ గదిలోకి తెప్పించు-
కుంది. 
    "అమా్మ! ఒక అరగంట స్పు 
పటె్ట లోలీ  బట్ట లు సరుదా కు వస్్త ను, 
లైెట్ ఉంటే పడ్కోవడానికి న్కేం 
ఇబబాంది ఉండదు కదా?”తలిలీ -
ని అడ్గుతూ మంచం దిగింది 
ఆమె.
   “న్కేం పరా్లేదు కాన్, పదుదా -
న్ నుండీ అలిసిపోయి ఉన్్వు.
రేపు తీరుబడిగా సరుదా కోవచుచు 
కదరా?”తనే కూతరితో అంది 
అన్పూర్ణమ్మగారు.
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   “కుదరదమా్మ,రేపు ఆఫీస్ 
పనులీ  చాలా ఉన్్యి.ఇంక మన 
ఊరి ప్రయాణం ఎలులీ ండ్ కూ-
డా”అంటూ బ్రువా తెరిచి,ఊ-
రికి తీస్కువళ్లీ బట్ట లు సలెక్్ట 
చేస్కుంటూ తీసి గౌరికి అందిం-
చస్గింది మేఘమాల.
   “నేను కూడా సరిదాపట్ట న్?”అపపి-
టి వరకు వాళళు మాటలు వంటూ 
పడ్కున్ మాలతి, మేఘమాల-
ని అడిగిందీ.
   “ఆ అడగడం ఏంటమా్మ? 
లేచి వళిలీ  స్యం చేయి”అ-
ని తలిలీ  నుండి ఆ సమాధానం 
రావడంతో, మాలతి కపుపికున్ 
దుపపిటీని పకకిన పడ్సి వంటనే 
మంచం మీంచి దిగింది.
   “నువే్ం హల్పి చేయకకిర-
లేదు కాన్, హాయిగా పడ్కో" 
అంటూ మాలతిని వారించింది 
మేఘమాల.
     “ఏం కాదులే అమా్మ, ఇదదారు 
కలిసి చేస్్త ఆ పని కూడా 
తొందరగా తెములు్త ంది కదా?" 
అని నొకికి చెప్పింది అన్పూర్ణ-
మ్మగారు.
   “అదేదో గౌర్ చేస్్త ంది కాన్..
అన్టు్ట , మాలతీ! అమ్మకి మనం 
కన్ గోల్డు  చూప్ంచలేదు కదా? 
గాజులు,గొలుస్ ఒకస్రి వేసి 
చూప్ంచు, సరదాగా చూదాదా ం",
చేస్్త న్ పని ఆప్, ఆ బాకుస్లు 
మాలతికి ఇచిచుంది మేఘమాల.
    "అవునమా్మ! మనం అపుపిడ్ 
ఎలాగూ పడ్కోము కదా, ఒకస్రి 
లే..మనకి కన్ నగలు చూదుదా వు 

గాన్” అని తలిలీ తో అంది మాలతి.   
   “బాగుందర్రా! అర్ధరాత్రపుపిడ్ 
మీ ఈ పనులు, ముచచుటూలీ నూ?” 
అంటూ  ..ఇంక కూతరు చేయి 
అందించడంతో, తపపిదన్టు్ట  
లేచి కూరుచుంది అన్పూర్ణమ్మ-
గారు.
    ముందు తన చేతలకి కెంపు 
గాజులు న్లుగూ వేస్కుని
..“ఇదిగోమా్మ!” అంటూ తలిలీ కి 
చూప్ంచింది మాలతి.
     అన్పూర్ణమ్మగారు గాజులుని 
పర్కి్షంచి మర్ చూసీ..“చాలా బా-
గున్్యి తలీలీ !” అని మేఘమాల 
వైపుకి చూసి చెపూ్త నే, ఆ రండ్ 
చేతలని ముదాదా డి  తన సంతో-
ష్ని్ వ్యక ్తం చేసింది.
   “ఇంకిపుపిడ్ నువే్స్కుని 
చూప్ంచూ” మేఘమాల చీరలు 
పటె్ట లో పటు్ట కుంటూనే, తలిలీ తో 
అంది. 
  మాలతి పలకసరలీ గొలుస్ని,-
తీసి తలిలీ  మేడలో వేసి..“మేఘ-
మాలా! ఇదిగో, చూడ్” అంటూ 
చెప్పింది.
   మేఘమాల వంటనే అకకి-
డికి వళిలీ , తలిలీ  మెళ్ళు ఆ కత్త 
గొలుస్ని కళ్ళు ఇంత చేస్కుని 
చూస్్త నే.. 
   "అమా్మ! న్ మేడలో ఈ గొలుస్ 
ఎంత బాగుందో చెపపిలేను.న్ 
అందం మూలంగా, గొలుస్కే 
మరింత రాణింపు వచిచుందేమో 
అనిప్స్త ందీ.. కదూ మాలతీ?",
అనంటూనే, తలిలీ  బుగగా మీద 
ముదుదా  పటి్ట ంది.

    "పదదామ్మగారు అంత అందంగా 
ఉన్్రు కాబటే్ట ..మీ ఇరువురి-
కి కూడా ఆ పోలిక వచిచుంది కదా 
అమా్మ?”అని మేఘమాలతో 
అంది గౌరి. 
    “నిజంగా మాలతి, నేను కూడా 
అంత బాగుంటామా గౌర్?” 
అంటూ అమాయకంగా మొహం 
పటి్ట  అడిగింది మాఘమాల. 
   “మీకేం తెలియనటు్ట ,నను్ భలే 
అడ్గుతన్్రు లెండి అమా్మ?” 
అంటూ గౌర్ మూతి ముడ్చు-
కుంది.
   “తెలియకేం కాదు అనుకో 
..కాన్ మా అందం గురించి, మేం 
చెపుపికుంటే బాగుండదు కదా? 
అందుకే, నిన్లా అడ్గుత-
న్్ను.అవును కదు మాలతీ?” 
అంటూ ఆమె వంక చూసి,మే-
ఘమాల చిన్గా కను్కటి్ట  అడ-
గడమే తడవుగా..
    వంటనే వాళిలీదదారూ,పక పకా 
నవే్స్ కోస్గేరు  కూడా!
    అది చూసి గౌరి ముందు కాస్త 
వుడ్కుకిన్్..తరువాత వాళళుతో 
కలిసి, తనూ హాయిగా నవే్సిం-
ది!
    "మేఘమాలా! ఆ బట్ట లు సరుదా -
కోవడం అయిపోత్, ఇంక వచిచు 
పడ్కుండిపో తలీలీ ” అంటూ 
కూతరికి చెప్పింది అన్పూర్ణ-
మ్మగారు.
   “ఇంకకకి ఐదు నిమిష్లోలీ  పూరి ్త 
చేస్స్్త ను అమా్మ!”
   “రా,గౌర్!” అంటూ మేఘమాల 
ఆ పని అవ్గొట్ట డానికి వళిళుపో-
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యింది.
                 ooooooooooo
     మరా్డ్ ఉదయమే తన 
పనులు అన్్ ముగించుకుని,
మేఘమాల కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి 
వళిలీపోవడం గమనించగా-
నే..వన్ద్ కూడా ఆ వంటనే 
బయటకు బయలుదేరి వళిళు-
పోయి, రాజవోలు ఊరులోని 
రాముకి ఫోన్ చేశడ్!
    "రాము! మావయ్య ఎలా 
ఉన్్రు? మొన్ నేను చెపపిమ-
న్ వషయాలు అన్్ ఆయనకి 
చెపాపివు కదా?”అని అడిగాడ్.
   “నువు్ చెప్పినటే్ట  చేశను 
వన్ద్. నిజంగా అపుపిడ్ ఆయన 
పందిన ఆనందం చూసినపుపి-
డ్, న్కే చాలా ఆశచుర్యం అని-
ప్ంచిందీ.అంత్కాదు! నువు్ 
చెప్పిన వధంగా, ఆ మేఘమాల 
గారి వషయం నేను ఎంత రహ-
స్యంగా వుంచబోయిన్.." 
    మావయ్యగారు మాత్రం అది 
దాచకుండా, ఊళ్లీ ని ముఖ్య 
మైెన వారందరికీ ‘తనకి ఇంకో 
కవల ప్లలీ  కూడా ఉందన్, తన 
స్్హితడికి పంపకం ఇచాచు-
నని’ అంటూ ఆ వవరాలన్్ 
చెపపిడం మొదలెటా్ట రు.. వాళళుం-
దరూ, ‘తన కలెక్టరమా్మయి కోసం 
ఎదురు చూస్్త న్్రంటూ’ దానికి 
మావయ్యగారు మరింత ఎకుకివ 
సంతోషంగా ఉన్్రు”అని జరు-
గుతన్దంతా రాము చెపుపిక-
చాచుడ్.   
    “బాగుందిరా! మావయ్యకీ 

చాదస్తం ఇంకా ఎకుకివైపోయి-
నటు్ట ందీ? మేఘమాల వస్్త -
న్ ససపినుస్ ఆయన దా్రానే 
లీక్  కూడా అయిపోయిందన్ 
మాటా?” అని నవే్స్్త ..
    "రామూ! మేము గురువారం 
స్యంత్రం కాదు, గురువారం 
ఉదయానికి అకకిడ ఉంటాము” 
అని మావయ్యకి కబురు తెలియ 
చేయీ. ఆయన వనకే వుండి, 
ఏ సహాయం కావాలన్్ మాత్రం 
చూడ్”, అని వన్ద్ ఆ ఫోన్ 
ముగించేశడ్.
                 ooooooooo
     అనుకున్టు్ట గానే బుధవారం 
రోజు రాత్రి..మేఘమాల కుటుంబ 
సభు్యలందరూ ఊరు వళళుడానికి 
రైలు ఎకేకిస్రు!
    "మేడం! ఈ రోజు ఉదయమే 
మీ కారులో అసిస్టంట్ కిరణ్, స-
కూ్యరిటీ వలస్న్ కూడా వళిలీనటు్ట  
న్కు ఫోన్ చేసి చెపాపిరు. కనుక 
రేపు రాజమండ్రి    స్్టషన్ దగగార 
వాళ్లీ , మీ కోసం రడీగా ఉంటారు 
లెండి, అపపిటి దాకా నేను 
ఫాలో అప్ చేస్్త  వుంటాను” 
వనయంగా చెపాపిరు శ్రీధర్.
     “చాలా థంక్స్ శ్రీధర్. మా 
కారు ఎలాగూ వస్్త ంది కాన్, 
కిరణ్ వాళళు అవసరం లేదంటే, 
మీరు వనటం లేదూ. పోన్లెండీ! 
న్తో పాటు వాళ్ళు మా ఊరు 
చూస్్త రు” అంటూ చిన్గా 
నవ్ంది మేఘమాల.
    “అదేంటి మేడం,అలా 
అంటారు? అసలు గవర్మెం-

ట్ కారే మీరు తీస్కు వళాలీ లిస్ 
ఉందీ. వంట కన్సం ఆ కిరణ్ 
వాళైళైన్ ఉండకపోత్ ఎలాగా?” 
శ్రీధర్ గారు సినిస్యర్ గా ఆ 
మాట చెపేపిశరు.
   “న్ సంగతి మీకు తెలుస్ 
కదండీ, న్ సొంత పనులకి ప్ర-
భుతా్నివ వాడనన్?” తనూ 
అంత్ ఖచిచుతంగా చెప్పింది 
మేఘమాల.
    "మేడం! మీ ప్రినిస్పుల్స్ తెలు-
స్కాబటే్ట ..కని్ తపపిని వషయా-
లలో మేము ఇలా కలగచేస్కోవ-
లసి  వొస్త ంది, ఇబబాంది అయిత్ 
ఏమి అనుకోకండి.”
 “భలేవారే..ఎంతో బాధ్యతాయు-
తంగా, గౌరవంగా ఆలోచించే మీ 
వషయంలో నేను ఎపుపిడ్ ఏమి 
అనుకోను” అందామె వంటనే.
    “థంక్స్,మేడమ్!” అంటూ తన 
కృతజఞాతని తెలియ చేశరు శ్రీధర్.
    అలా ఎంతో నిజాయతీతో 
కూడిన, కూతరి అన్ మాటలు 
వంటుంటే అన్పూర్ణమ్మ గారి 
మనస్స్ ఆనందంతో నిండిపో-
యింది. 
    ఆ రైలు బయలుదేరబోతోం-
దనే అనౌనుస్మెంట్ రాగానే.." 
మేడమ్! నేను ఇంక వడతాను.
అల్ ది బెస్్ట , హా్యప్ గా వళిలీ  
రండీ” అని మేఘమాలకి వషెస్ 
తో పాటు, వన్ద్ వాళలీకి కూడా 
చెపేపిసి శ్రీధర్ అకకిడ నుండి వ-
ళిలీపోయారు.                                                   
                       ( ఇంకా వుంది )
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో వడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావస్్త రు. అంతటి పవత్ర కే్షత్ర వైభవాని్ వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కింద పురాణంలో వా్యస్డ్ కాశీ వైభవాని్ వసతృతంగా వరి్ణంచాడ్. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడ్ 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రాని్ వరి్ణంచాడ్. ఈ కాశీ ఖండాని్ మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపదిదా  వంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్, నలనలా అందిస్్త న్్ము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేత్తలకు భకీ ్త తతా్ని్, వదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్ని్ అందించగలదని 
భావస్్త న్్ము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

           “ వంధ్య పర్తంమీద 
ఒక చిన్ది మనలను ఎది-
రించుటకు సిద్ధముగా ఉన్ది. 
మీరు వళిళు ఆమెను ప్రాణాలతో 
బంధించి తీస్కు రండి. తామర 
పూవువలె  అందమైెన కనులు 
కలది, సంపంగ పూవు వలె కో-
మలమైెనది. ఆమెను వధించుట 
తగదు. ఆమెను మోసగించి 
కాని బంధించి కాని , బతిమా-
లిగాని తీస్కు రండి. ఆమె 
కందకుండా, వాడకుండా, తీస్-
కురండి. అమెను కందకుండా 
ఎవరు తీస్కు వస్్త రో వారికి పా-
రితోషకముతోబాటు ఇంద్ రాజ్య 
పదవని ఇస్్త ను. దీనికి ఇకకిడ 

ఉన్ అందరు స్కి్ష. శీఘ్రముగా 
తిరిగి రండి” అని దురాగా స్రుడ్ 
ఆదేశించాడ్. 
       ఆ మాటలు వనగానే ప్రళయ 
కాలంలో సముద్ం చెలియల 
కట్ట  దాటినటులీ గా రాక్షస సైన్యం 
వంద్య పర్తానికి చేరుకుంది. 
శంఖ, భేరి, పటహ, కాహళీ,-
ధ్నులుభూనభోంతరాలుమా-
రో్మగుతన్్యి. భూ మండలం 
క దు లు న టులీ గా సై న్య ం న -
డ్స్త ంది. 
         శకి ్త, రాక్షస్లుద్ందయు-
ద్ధంప్రారంభించారు. అనేక రకా-
లయిన ఆయుధాలు ప్రయోగి-
స్్త న్్రు. వీరి ద్ంద యుద్ధము 

అందరిని ఆశచుర్యపరుస్త ంది. 
             త్రైలోక్య వజయతో దుర్ధరు-
డ్, తారతో దురు్మఖుడ్, జయతో 
ఖరుడ్,  త్రైలోక్య స్ందరితో 
సీరపాణి, త్రిపురతో పాశ పాణి, త్రి-
జగన్్మతతో స్రేంద్రుడ్, త్రిపుర 
భైరవతో దేవకంఫనుడ్, కామా-
కి్షతో ఖడగా  రోముడ్, కమలాకి్షతో 
వజ్రపాణి, త్రిపురతాపనితో ప్ంగ-
ళా  కు్ష డ్, జయంతితో కుకుకిటా-
స్్యడ్, వజయతో కప్ంజులుడ్, 
అపరాజితతో వకతృడ్, శంఖనితో 
ఘాకరవుండ్, గజవకత్రతో శంఖ-
కరు్ణ డ్, మహిషఘ్్తో జలం-
ధరుడ్, రణప్రియతో బకుండ్, 
శుభానందతో కిమీ్మరుడ్, కోట-
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రాకి్షతో ధూమ్ర వరు్ణ డ్.శివారావ-
తోధూమ్రాకు్ష డ్, త్రినేత్రతో ప్ంగా-
కు్ష డ్,ఘోరయుదా్ధ ని్ చేస్రు. 
                   ఆ సమయంలో 
శకు్త లు, రాక్షస్లు వడిచిపడ్-
తన్ వంటిన్రి శబాదా లు వంధ్య 
పర్త రాజ మారగాంలో ను, భూ-
నభోంతరాళలలోను ప్రతిద్ని-
స్్త న్్యి. 
               ఆయుధాలు న్లుగు 
వధాలు. అవ ముకా్తముక ్తములు, 
కరముక ్తములు, యంత్ర ముక ్త-
ములు, అముక ్తములు. రాక్షస్-
లు ఈ న్లుగు ఆయుధములతో 
శకు్త లతో పోడారుతన్్రు. 
             శకి ్త, రాక్షస్లు పోరాడ్త-
న్పుపిడ్ వారి వలులీ లనుండి   కు్ష -
రప్రములు, పారములు, మహా-
భలలీములు, శిలీ ముఖములు, 
అంజలికములు, న్రాచము-
లు, అర్ధచంద్ములు అను 
బాణములు వలువడ్తన్్యి. 
ఈ బాణాలు పగలుకూడా చీకటలీ -
ను సృషి్ట స్్త న్్యి. 
                ఈవధంగా యుధం 
జరుగుతండగా “ వంధ్యవాసిని” 
వాయురూపాని్ ధరించి రాక్ష-
స్ల ఆయధాలను ఎగరగొటి్ట ం-
ది. రాక్షస్లు నిరాయుధులైె  పా-
ఱిపోయారు. 
         దురాగా స్రుడ్ వంద్య-
వాసినిని సమీప్ంచి తనదగగార 
ఉన్ శకి ్త ఆయుధాని్ ప్రయో-
గించాడ్. వంధ్యవాసిని తన 
శకి ్తని ప్రయోగించి దురాగా స్రుని 
ఆయుధాని ముకకిలు ముకకి-

లుగా ఖండించింది. రాక్షస్డ్ 
చక్రాని్ ప్రయోగించాడ్. పార్తి 
తన చక్రాని్ ప్రయోగించి ఆ 
చక్రాని్ ఖండించింది. రాక్షస్-
డ్ వలులీ  ఎత్తగా పార్తి తంచి 
వేసింది. శూలమెత్తగా న్లవేణి 
ఖండించింది. గదను ఎత్తగా 
ఆమె బదదాలు చేసింది. ఖడాగా ని 
ఎత్తగా ఆమె ముకకిలు ముకకి-
లుగా చేసింది. రాక్షస్డ్ వం-
ధ్యవాసిని సంహరించుటకు 
బండరాతిని ఎత్త కని వేగముగా 
వస్్త న్్డ్ . పార్తి ఆగే్యా-
స్్త ని్ ప్రయోగించింది. దురాగా స్-
రుడ్ నేలకరిగిపోయాడ్. దేవ-
తలందరు పార్తిని ఈ వధంగా 
స్్త తించారు.   

దేవతలు పార్తిని 
స్్త తించుట         
   “ దేవీ! జగదా్ధ త్రీ ! జగత్రయీ 
జనన్ ! మహేశ్ర్! మహా శకీ ్త! 
దైత్యద్రుమ కుఠారికా ! త్రైలోక్య 
వాసిన్ ! శివా ! శంఖ చక్ర గదా 

శర్జ్గధారిణీ ! వష్్ణ  స్రూప్-
ణీ ! హంస యాన ! సర్ సృషి్ట  
వధాయిన్ ! అన్దినిధన వాగ్జ-
న్మ భూమి ! చతరానన ! ఐంద్రీ 
! కౌబేర్ ! వాయవీ ! వారుణీ ! 
యామిన్ ! నైరృతీ ! ఐశీ ! పావకీ ! 
శశంక కౌముదీ ! సౌర్ ! సర్ దేవ 
మయీ ! పరమేశ్ర్ ! గౌర్ ! స్వత్రీ 
! గాయత్రీ ! సరస్తీ ! ప్రకృతీ ! 
మతీ ! అహంకృతీ ! బ్రహా్మండాం-
తసథా ! మహాదేవీ ! పరా ! అపరా ! 
పరాపరా ! పరాపర పరమ పర-
మాత్మ స్రూప్ణీ ! సర్ స్రూపా 
! సర్గా ! చిచ్ఛకీ ్త ! మహా మయా 
! స్్హా ! స్ధా ! శ్రౌషడ్్షట్ 
స్రూప్ణీ ! ప్రణవాతి్మకా ! సర్ 
మంత్ర మయీ ! చతర్రాగా తి్మకా 
! చతర్రగా  ఫలోదయా !” అని 
అనేక వధములుగా దేవతలు 
స్్త తించారు.  
             భద్ కాళి దేవతలకు కోరిన 
వరాలను ప్రస్దించింది. దురాగా -
స్రుని సంహరించి లోకముల 
దురగాతిని మానుపిటవలన ఆమెకు 
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భూతాలు ఉన్్యి. వీరందరు 
కాశీ నగరాని్ రకి్షస్్త  ఉంటారు. 
అని కుమారస్్మి అగస్్త ్నికి 
చెపాపిడ్. 
       “ కాశీ నగరంలో దివ్య 
లింగాలు ఎని్ ఉన్్యి? వాటి 
మహిమలు ఎటువంటివో తెలు-
పుమని” అగస్్త ్డ్ కుమారస్్-
మిని ప్రారిథాంచాడ్. పార్తీదేవకి 
పరమేశ్రుడ్ చెప్పిన వృతా్త ంత-
మంతా కుమారస్్మి అగస్్త ్-
నికి ఈ వధంగా చెపపిడం ప్రారం-
భించాడ్. 

  ఓంకారేశ్ర మహాత్మ్ము  
    
ఆనంద వనంలో బ్రహ్మ  తపస్స్ 
చేయడం ప్రారంభించాడ్. ఆ 
తపస్స్ వేయి సంవతస్రాలు 
గడిచింది పోయింది. ఒకరోజున 
పాతాళ లోకంనుండి దివ్య త్-
జస్స్తో కూడిన దివ్య లింగము 
పైకి లేచింది. బ్రాహ్మ మన్వీధిలో 

భావంచినటులీ గా ఆ శివలింగము 
స్ర్య కాంతితో ప్రకాశిస్త ంది. 
శివలింగం ఆవరభావస్్త న్పుపి-
డ్ ఛట ఛట శబదా ములు వలు-
వడ్చున్్యి. ఆ శబదా  ధ్నికి 
బ్రహ్మ సమాధి సిథాతిని వడిచిపటి్ట  
ఎనిమిది కళ్ళు వప్పి చూస్డ్. 
        శివలింగంనుండి కాంతి 
కిరణాలు వలువడ్తన్్యి.  
మొదటి వలుగునందు వష్్ణ -
వుయొకకి ఆకార రేఖతో  “ అ” 
కారము కనబడినది. తరువాత 
బ్రహ్మరూపము దాలిచున  “ ఉ” 
కారము ప్రత్యక్షమయినది. 
అటుతరువాత శివుని రూపము-
దాలిచున “ మ” కారము ప్రత్యక్ష-
మయినది.  తరువాత శబదా  బ్రహ్మ 
న్దము వనబడింది. ఆ న్ద-
మునందు భువనసృషి్ట  హేతవ-
యిన బిందువు కనబడింది.
 
                     (ఇంకా వుంది)

దురగా  అని పేరు వచిచుంది. 
               దురాగా  దేవ కాశీ నగరం 
లో ఉతాపితము మొదలయిన 
దోష్లు రాకుండా చూస్్త ంది. 
అకకిడ ఉన్ దురాగా  కుండంలో 
స్్నం చేసినటలీ యిన దురగాతల-
నుండి వముకి ్త లభిస్్త ంది. దు-
రాగా దేవ శర్రమునుండి జని్మం-
చిన శకు్త లు కాశీ నగరం పంచ 
క్రోశ పరిమితిలో దూషణ కలుగ-
కుండా చూస్్త యి. 
        శతనేత్ర, సహస్రాస్య, 
అయుత భుజ , అశ్రూఢ , 
గజాస్య , త్రిత , శవవాహిని , 
వశ్సౌభాగ్య , గౌరి అను వారిని 
నవ శకు్త లు అని ప్లుస్్త రు. 
రురుండ్ , చండ్డ్ , అసి-
తాంగుడ్ , కపాలి , క్రోధనుడ్ , 
ఉన్మత్త భైరవుడ్ , సంహారుడ్ 
, భీషణుడ్ ,  అనువారిని అష్ట  
భైరవులు అని ప్లుస్్త రు. వ-
దు్యజి్జ హు్డ్ , లలజి్జ హు్డ్ , 
క్రూరాస్్యడ్ , క్రూర లోచనుడ్ 
, ఉగ్రుడ్, వకట దంష్ట ృడ్ , 
వక్రాస్్యడ్ , వక్ర న్సికుడ్ , 
జంభకుడ్ , జృంభకుడ్ , జా్లా 
నేత్రుడ్ , వృకోదరుడ్ , గర ్త 
నేత్రుడ్ , మహా నేత్రుడ్ , తచ్ఛ 
నేత్రుడ్ , ఆంత్రమండనుడ్ , 
జ్లత్కిశుడ్ , కంబు శిరుడ్ , 
పృధు గ్రీవుడ్ , మహా హనుడ్ , 
మహా న్స్డ్ , లంబ కరు్ణ డ్ , 
కర్ణ ప్రావరుణుడ్ , మొదలయిన 
భేతాళ్లు అనేకమంది ఉన్్రు. 
కాశీ నగరంలో లెకకిలేనని్ 



27సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   ఏప్రిల్ 2018

తమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

      నైమిశరణ్య యాత్ర
           నైమిష్రణ్య యాత్ర-6
నైమిష్రణ్యంలో అతి ముఖ్య-
మైెన ప్రదేశం చక్ర తీరథాం.ఈ కే్ష-
త్రానికి నైమిష్రణ్యం పేరు రావ-
డానికి కారణం చక్రనేమి(చక్రము 
చుటూ్ట  ఉండ్ కమి్మ) అని చెపుపి-
కున్్ం కదా! నేమి పడినందు 
వలలీ  నైమిష్రణ్యమని అడవకి 
పేరు రావడం,చక్రం పడిన చోట 
జలకుండమేరపిడి చక్రతీరథాం-
గా ప్రసిది్ధ పందడం జరిగింది.
నైమిష్రణ్యం మరియు చక్రతీ-
రాథా ల ప్రసకి ్త సకింధ పురాణం,బ్రహ్మ 
పురాణం,శివ పురాణం,బృహన్్-
రదీయ పురాణం,నృసింహ పురా-
ణం,దేవీ భాగవతాలోలీ  వస్్త ంది.
అని్ంటిలోనూ ఈ కే్షత్ర మాహా-
త్మ్ం గురించి చెపపి బడింది. 
ముఖ్యంగా కలియుగ ప్రవేశనికి 
ముందు మునులంతా వళిలీ  కలి 
ప్రభావం లేని చోటు చూపమంటే 
బ్రహ్మ
తనమన్చక్రాని్ వసిిత్ అది 
పడిన చోటునే తమ తపోభూ-
మిగా ఎంచకున్టులీ  కూడా చె-
పపిబడింది,ఏది ఏమైెన్ నైమి-
ష్రణ్యం ఒక పవత్ర కే్షత్రంగా 
వలసిలులీ తన్్యి.ఈ కే్షత్రంలో-
ని ప్రధాన సథాలం చక్రతీరథాం. చక్ర-

తీరథాంలో స్్నంచేస్్త పాపాలు 
తొలగటమేగాక వా్యధులుకూడా 
నయమౌతాయని ప్రతీతి.ఇకకిడ 
ప్తృదేవతలకు ప్ండప్రదానం 
అనేక రటలీ  ఫలితముంటుదని 
చెబుతారు.
చక్ర తీరథాం వలయాకారంలో 
అందంగా నిరి్మంచబడిన కలను 
లేదా గుండం. దాని మధ్యలో వల-
యాకృతిలో చిన్ గోడ నిరి్మంచ 
బడి ఉంది.గోడలోపల వలుపల 
న్ళ్లీ  ఉంటాయి.చటూ్ట  జగడానికి 
మెటులీ  ఉంటాయి.న్ళ్లీ  స్చ్ఛం-
గా ఉంటాయి.అందులో స్్నం 
చేయడం ఒక గొపపి అనుభూ-
తిని కలిగిస్్త ంది.ఆబాలగోపా-
లం కేరింతలు కడ్తూ స్్నం 
చేయడం చేస్్త ంటే మనలి్ 
మనంమరచిపోతాం.ప్రతి రోజూ 
స్యంత్రం ఏడ్ గంటల 
ప్రాంతంలో తీరథాంలో ఇచేచుహా-
రతి చేసి తీరాలిస్ందే.చక్రతీరథాం 
చుటూ్ట  ఎనిమిది దికుకిలలో 
ఎనిమిది వేదికలపై చేతలలో. 
దీపాల సమె్మలు పూని ప్రత్్యక 
వస్త ధారణతో అరచుక యువకులు 
హారతిని అత్యంత భకి ్త శ్రద్ధలతో 
ఇవ్డం కడ్ శోభాయమానంగా 
ఉంటుంది

        
నైమిష్రణ్య యాత్ర-7
వేదవా్యస్డ్ పురాణాల-
ను రచిస్్త,స్తడ్ శౌనకాది 
మునులకు చెపాపిడ్.
పద్ధనమిది పురాణాల పేరులీ  
వరుసగా:
మతస్్పురాణం,కూర్మపురాణం,
వామన పురాణం, వరాహ పురా 
ణం, గరుడ పురాణం, వాయు 
పురాణం, న్రద పురాణం, 
స్కింద పురాణం, వష్్ణ పురా-
ణం,భాగవత పురాణం,అగి్పు-
రాణం,బ్రహ్మపురాణం, పద్మపు 
రాణం, మారకిండ్య పురాణం,-
బ్రహ్మవైవర ్త పురాణం, లింగపురా-
ణం, బ్రహా్మండ పురాణం, భవష్య-
పురాణం.
వీటిలోమారకిండ్య పురాణం 
చిన్ది కాగా, పద్మపురాణం ప-
దదాది.ఏ పురాణంలో ఏముందో 
తరువాత తెలుస్కుందాంఇవన్్ 
ఇకకిడ రచింప బడి,ప్రవచింప-
బడినవ కనుకనే ఈ సథాలం గొపపి 
ఆధా్యతి్మక కేంద్మయి్యంది.నై-
మిష్రణ్యంలో చూడవలసిన 
ముఖ్య మైెన ప్రదేశలోలీ  వా్యసగదదా  
ఒకటి.వా్యసగదదా  అని ప్లువబడ్ 
ఈ చోటు ఊళ్లీ నే ఆగే్యది-
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శలో గోమతిని ఆనుకుని ఎతెతైన 
ప్రదేశంలో ఉంది. మెటులీ  కలిగి 
సిమెంటుతో వశలమైెన వటవృ-
క్షం క్ంద నిరి్మంచబడిన అయి 
పదదా  గదదా  ఇది.వట వృక్షచా్ఛయ-
లో చిన్ మంటపం,అందులో 
అందమైెన వేదవా్యస మహరి్ష 
శిలపిం చూడగానే ఎంత ప్రశం-
తత చేకూరుతంది.ఇకకిడనేక-
దా మన ఆధా్యతి్మక భావ సంపద 
పురుడ్ పోస్కున్దిఅనే 
ఆలోచన ఆ ప్రదేశంమీద ఎకకి-
డలేని ఆరాధన భావాని్ కలుగ 
చేస్్త ంది.ఇపుపిడ్ కంత ఆధుని-
కతను సంతరించకున్్ వాతావ-
రణంలో
ప్రశంతత అలాగే ఉందనిప్-
స్్త ంది.చెటు్ట  వనుక వైపు మరి 
కంచం ఎత్త లో వా్యస్నికి-
,స్తడికి
నిరి్మంచిన ఆలయం ఉంది.
అకకిడ నిలబడి చూస్్త
దిగువన గోమతి కనిప్స్్త ంది.
వట వృక్షం క్ందనే కుడివైపు 
యజఞాశల ఉంది.మునులు క్ర-
తవులు జరిప్న పవత్ర సథాలంగా 
పేరొకింటారు.
వా్యసగదదాకెదురుగా స్యంభు-
వు మనువు మందిరం ఉంది.
ఇకకిడి కట్ట డాలన్్ ఉత్తర భారత 
సంప్రదాయంలో నిరి్మంచబడిన-
వే.దాదాపు అని్ చోటాలీ  పాలరాతి 
వగ్హాల కనిప్స్్త యి.మానవుల 
పుటు్ట కకు మూలాధారంగా స్్-
యంభువ మనువు దంపతల-
ను చూప్స్్త రు.వా్యసవేదిక వదదా  

ప్రశంత వాతావరణం మనలను 
బాగా ఆకటు్ట కుంటుంది.బల-
వంతంగా అకకిడినుండి కదలి 
రావలసి వస్్త ంది.ఆధుని-
కత సంతరించుకోక మునుపు 
ఇంకెంత బాగుపడదో అని 
కూడా అనిప్స్్త ంది.ఏది ఏమైెన్ 
భారతీయ ఆధా్యతి్మక చింతనకు 
మూలకేంద్మైెన ఈ ప్రదేశం 
అవశ్య దర్శన్యం.........సశ్షం

           నైమిష్రణ్య యాత్ర -8
నైమిషంలోచక్రతీరథా ం,వా్యస,-
స్త,శౌనక గదదాల తరువాత 
చూడవలసినవ లలితామాత 
మందిరం,
హనుమాన్ గదదాలు.ఇవ కూడా 
ప్రాచీనత సంతరించుకున్ దర్శ-
న్య సథాలాలు.ఇవ గాక ఇటీవలి 
కాలంలో భక ్త వరేణు్యలు ని-
రి్మంచినగాయత్రీ మందిర్,కాళీ 
ప్ఠ్,చార్ ధాం,బాలాజీ మందిర్ 
వంటివ చాలా ఉన్్యి.
ఎంతో వ్య ప్రయాసల కోరిచు ని-
రి్మంచిన ఈ దేవళాలు
ఆధునిక శిలపి సౌందర్యంతో 
అలరారుతూ సందర్శకులకు 
ఆనందానుభూతలను కలిగిస్్త -
యి.
ఇక లలితాదేవగా ప్లువబడ్ 
ఇకకిడి అమ్మవారి
ది లింగధారిణిగా పరిగణించబడ్ 
శకి ్త ప్ఠాలలోని ఒక శకి ్త స్రూపం.
మూరి ్త చిన్గా కనిప్ంచిన్ ఉపా-
సకుల దృషి్ట లో అత్యంత శకి ్త సం-
పన్మైెన దేవ లలితా మాత.ఈ 

ఆలయంలో సంతత హోమం
జరుగుతంది.శిలపి కళతో ఉటి్ట  
పడ్ ఈ ఆలయం ముందు పదదా  
కోనేరు ఉన్ది.చక్రతీరాథా నికి 
సమీపంలో ఉన్ ఈ ఆలయం 
ఎపుపిడూ సందడిగా ఉంటుంది.
అలాగే గోమతీనది స్్న ఘటా్ట -
నికి సమీపంలో ఎతెతైన ప్రదేశం-
లో ఉంది హనుమాన్ గదదా .ఈ 
ఆలయంలో రామలక్ష్మణులను 
తన భుజస్ంధాలమీద ఎకికిం-
చుకున్ అతి పదదా  సహజ శిలా 
శిలపిం ఉంది.దీనినే పాండవుల 
గదదా  అని కూడా అంటారు.
హనమాన్ గదదా  ప్రకకినే పంచ 
పాండవులు మరియు ద్రౌపది 
వగ్హాలున్ మందిరం ఉంది.
హనుమాన్ దేవాలయం కుడి-
వైపునుండి గోమతిని చేరడానికి 
మెటులీ  ఉన్్యి.మెటులీ  దిగి కుడి 
వైపు కంత దూరం నడిస్్త
అకకిడ పంచముఖ గాయత్రీ దేవ 
ఆలయం ఉంది.
ఇక కాళీ ప్ఠ్ లలితా మాత గుడికి 
ఎదరుగా ఉంటుంది.ఇకకిడ 
కాళీమాత వగ్హం చాలా పదదాగా 
ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
తరచు ఇకకిడ ఆధా్యతి్మక సభ-
లు,భజనలు జరుగుతంటాయి.
దీని ముందు నుండి పైకి వళ్ ్త 
మెటలీ తో నిరి్మంచబడిన వశల-
మైెన గోమతీనది స్్న ఘట్ట ం 
వస్్త ంది.ఈ మధ్య దారిలో 
తెలుగు వాళ్లీ  నిరి్మంచిన బాలాజీ 
మందిర్,దాని ప్రకకినే ప్రవచన-
మందిరం,యజఞాశల,అందమైెన 
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పూలతోట,పూలతోట ముందు 
రండ్ నిలువులెత్త
సత్యన్రాయణ స్్మి వగ్హం 
ఉన్్యి.ఈ ఆలయంలో నిత్యం 
సత్యన్రాయణ స్్మి వ్రతాలు
జరుగుతంటాయి. మన ప్రాం-
తంనుండి పదదా  సంఖ్యలో 
బృందాలుగా వళిలీ  వారంపాటు 
అకకిడ ఉండి భాగవత సపా్త హా-
లు,స్మూహిక సత్య న్రాయణ 
వ్రతాలు జరుపుకోవటం ఇటీవలి 
కాలంలో ఎకుకివగా జరుగు-
తన్ది.నేను కూడా 'అభినవ 
శుక','పురాణ వాచసపితి' బిరు-
దాంచితలైెన బ్రహ్మశ్రీ పురాణం 
మహేశ్ర శర్మగారి నేతృత్ంలో 
కర్ంనగర్ యాత్రికబృందంలో 
వళలీటం జరిగింది.ఆయన ఏడ్ 
రోజుల పాటు ఉదయం,స్యం-
త్రం కమన్యంగా భాగవత ప్రవ-
చనం గావంచారు.చివర రుకి్మణీ 
కలా్యణం,స్మూహిక సత్యన్-
రాయణవ్రతాలు నిర్హించా-
రు.........సశ్షం
నైమిష్రణ్య యాత్ర-9
..............................
నైమిష్రణ్యం కే్షత్రంలో చూడవ-
లసిన వాటి గురించి ఇంత వరకు 
న్కు తెలిసిన ర్తిలో వవరించ-
టం జరిగింది.స్ధారణంగా తీ-
రథాయాత్రలకు వళ్లీ వాళ్లీ  ఏదైన్ 
ప్రదేశం వళిలీత్ ,ఆ ప్రదేశం లేదా 
కే్షత్రానికి చుటు్ట  ప్రకకిల ఉన్ కే్ష-
త్రాలో,
తీరాథా లో,చారిత్రిక ప్రదేశలో చూచి 
రావడం సహజం.

అలాగే నైమిష్రణ్య యాత్ర 
వచిచున వాళ్లీ  దగగారలో వున్ 
దధీచి కుండ్,రుద్ కుండ్,హ-
తా్యహరణ కుండ్,దేవ దేవేశ్ర్ 
చూడటానికి వళా్త రు.ఈ ప్రదే-
శలన్్ నైమిష కే్షత్రానికి 20-30 
కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్్యి.స్థా -
నికంగా ఏడ్ సీటలీ  ఆటలు లేదా 
మిన్ వా్యన్ వారితో బేరం కుదు-
రుచుకుని ఒక రోజు ఉదయం-
నుండి స్యంత్రం లోపు అన్్ 
చూసకని రావచుచు.
ముందుగా దధీచి కుండ్ తీ-
స్కువళా్త రు.అకకిడ చాలా 
పదదా  జలాశయం ఉంది.చుటూ్ట  
మెటలీ తో నిరి్మంచిన ఈ అతి పదదా  
కోనేరు(కుండ్ లేదా గుండం)లో 
స్్నం చేయటం కంటే నతి్తపై 
న్ళ్లీ  చలులీ కుని అందులోని పదదా  
పదదా  చేపలకు చిరు తిండ్లీ  వ-
సరటమే ముఖ్యం.న్ళ్లీ  బాగా 
లోతగా ఉండటం,చేపలు 
తిరుగుతూ ఉండటం వలలీ  స్్-
న్నికి అనుకూలం కాదు.ఆ 
కోనేరుకు ఆనుకుని తూరుపి 
దిశలో ఎత్త గా దధీచి మహరి్ష 
మందిరం ఇంకా కని్ చిన్ చిన్ 
మందిరాలు ఆకర్షణీయంగా ని-
రి్మంచారు.వృత్రాస్రుడ్ బ్రహ్మచే 
వరంపంది
దేవతలను బాధిస్్త ంటాడ్, వాడి 
బాధలు పడలేక
బ్రహ్మ దగగారికి వళిలీ  వచారి-
స్్త ఆయన మహాతపశ్శ-
లి యైన దధీచి ఎముకలతో 
చేసిన ఆయుధం చేత వృత్రా-

స్రుని సంహరించ వచుచున-
ని ఉపాయం చెబుతాడ్. కాని 
దధీచి ఎముకలు ఇవా్లంటే
అతను ప్రాణతా్యగం చెయా్యలి.
ఎవరు మాత్రం అడ్గగలరు.
ఎటాలీ గో దధీచికి ఈ వషయం 
తెలిసి దేవతలకు వృత్రాస్రు-
ని బాధ లేకుండా తన దేహాని్ 
అగి్కి అరిపిస్్త డ్. 'తా్యగ ఏకో 
గుణ శలీ ఘ్యుః'
అన్టులీ  ఈ తా్యగ భూమిని సం-
దరి్శంచి పున్తలు కావచుచు.
ఆ తరువాత అకకిడినుం-
డి బయలు దేరి రుద్ కండ్ 
చేరుతాం.రుద్కుండ్ నదలోనే 
ఒక ప్రకకిగా ఉన్ న్టి గుండం.
అందలో రండ్ పండ్లీ  వేస్్త 
ఒకి మునిగి ఒకటి త్లటం,అ-
లాగే మారేడ్ దశం వేసిన్,-
పాలు పోసిన్ నేరుగా కిందికి 
దిగటం ఆశచుర్యం కలిగిస్్త ంది.
అకకిడనుండి కంత దూరంలో 
గోమతీ తీరంలో ఉన్ దేవదేవే-
శ్ర్ ఆలయంలో భోలాన్థ్ గా 
ప్లువబడ్ శివుడ్,దాని వనుకే 
నది ఒడ్డు న రామేశ్ర న్గేశ్ర 
లింగాలు ఉంటాయి.........రేపు 
ముగిస్్త ను.
నైమిష్రణ్య యాత్ర-10
......................................
దేవదేవేశ్ర్ వనుకవైపు గోమతి 
చుటూ్ట  చెటలీ తో ఆహాలీ దకరం-
గా ఉంటుంది.దేవాలయం ప్ర-
కకినే పటిష్ట ంగా నిరి్మంచబడడు  
యాగశల ఉంది.ఆలయంలో 
ఒకరిదదారు పూజారులు,పరిచార-
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కులు,పూజాద్వా్యల కటు్ట  వాళ్లీ  
ఒకరిదదారు తపపి ఆ ప్రదేశమంతా 
నిర్జనంగా కనిప్స్్త ంది.ప్కి్కలీకు 
అనువుగా ఉంటుంది.
అకకిడ్్ండి బయలుదేరిత్ 
ముపైపై కిలోమీటరలీ
దూరంలో హతా్యహరణ్ కుండ్ 
చేరుకుంటాము.దీర ్ఘ
చతరస్రాకారంలో ఉన్ పదదా  
కలను లేదా మన పరిభాషలో 
కోనేరు.చుటూ్ట  ప్రదకి్షణ చేయడా-
నికి సిమెంటు బాట ఉంటుంది.
పడమటివైపు ఒడ్డు ననే 
పంచముఖ శివాలయం తూరుపి-
దిశలో ఆంజనేయస్్మి,దురాగా -
మాత దేవాలయాలు ఉన్్యి.
హతా్యదోష నివారణకు ఇందులో 
స్్నమాచరిస్్త రు.రావణ వధా-
నంతరం బ్రహ్మ
హతా్యదోషనివారణకై రాము-
డ్,కురుకే్షత్ర యుదా్ధ నంతరం 
పాండవులు ఇకకిడ స్్నంచే-
సి పున్తలైెనటులీ గా చెబుతారు.
ఈత వచిచునవాళ్లీ  హాయిగా 
ఈ త క ట్ట వ చుచు . స్ ధా ర ణ ం గా 
యాత్రికులు నతి్తపై న్ళ్లీ  చలులీ -
కుని ప్రదకి్షణంచేసి వళా్త రు.చిన్-
ప్లలీలు డబుబాలు అడ్గుతారు.
చిలలీర దగగార ఉంటే మంచిది.
మెటులీ  జారుతంటాయి.జా-
గ్త్తవహించాలి.అకకిడనుండి 
తిరుగు ప్రయాణం నైమిష్నికి.
నైమిషం లోనే ఆధనిక దేవాలయ 
సముదాయం చార్ ధాం.ఎతెతైన 
మెటలీ మీద కటి్ట న ఈనిరా్మణా-
లు కను్లకింపుగా ఉంటాయి.

ఒకవైపు ఆంజనేయస్్మి ఆల-
యం,మరోవైపు భారతదేశం 
న్లుగు శివాలయాల అనురూ-
పంగా ఒకే ఆలయంలో న్లుగు 
మంటపాలోలీ  న్లుగు లింగాలు 
ఉంటాయి.
దకి్షణంలో ఉన్ రామేశ్రు-
డ్,పడమరలోఉన్ సమేశ్-
రుడ్,ఉత్తరాన కేదారేశ్రుడ్ 
తూరుపిన ఉన్ వశ్్శ్రుడ్ ఒకోకి 
మందిరంలో కనిప్స్్త రు.ఆలయ 
సముదాయం ముందు చకకిని
తోట,తోటలో చిన్ మంటపంలో 
ఆలయం నిరి్మంపజేసిన స్త్రీ 
మూరి ్త ముకుళిత హస్్త లతో 
దర్శనమిస్్త ంది.
ఇక ఒక అతి ముఖ్యమైెన 
వషయం ఏమిటంటే నైమిష్-
రణ్య కే్షత్రంలో ప్రతి నల అమా-
వాస్య న్డ్ అనూహ్యమైెన రదీదా  
ఉంటుంది.సమవారం అమా-
వాస్య కలిసి వస్్త ఇంకా వశ్షం-
అమావాస్య న్డ్ గోమతి స్్నం 
అత్యంత ఫలదాయకం పాపహ-
రణంగా భకు్త ల వశ్సం.
ఇంకా జానకీరాం మందిరం,-
కాళీఘాట్,గాయత్రి ఆలయం, 
గోశలలు,ఆశ్రమాలు చాలా 
ఉన్్యి.వానప్రసథాంలో ఇకకిడ 
నివాసమేర్రచుకున్ నిరాడంబర 
ఆధా్యతి్మక జీవనులు (వయో 
వరిష్ఠు లు)దర్శనమిస్్త రు.
అరణ్యప్రదేశం కనుక ఇకకిడ 
కోతలు బాగా సంచరిస్్త ంటా-
యి.వాటి గురించి అప్రమత్తం-
గా ఉండాలి.ప్రతి చోటా పూజలు 

చేయించే వాళ్లీ  చాలామంది కని-
ప్స్్త ంటారు.యాత్రికుల వంబడి 
పడటంకూడా సహజమే.ఎంత 
పుణ్యసథాలమైెన్ పట్ట తిపపిలు 
తపపివు.మన సంప్రదాయంలో
దాన్నికి అత్యంత ప్రాధాన్యత 
ఉన్ది.వంట బడిన్ ప్డించే 
రకాలు కాదు ఇకకిడి అరచుక,-
యాచకులు.ఇచిచున దానితో 
సంతృప్్త చెందుతారు.అలాగే 
ఆటల వాళ్లీ ,రికా్ష  వాళ్లీ  పేచీకో-
రులీ  కాదు.దేవాలయ పరిసరాలోలీ  
పూలూ పళ్లీ  అము్మకునే చిన్ 
బేహారులు ఇంకా ఈ పవత్ర సథాలా-
ని్ తమ జీవన భృతికి ఆధారంగా 
ఎంచుకున్ వారు నిరాభాగు్యలు 
ఎందరో కనిప్స్్త రు. వారిలోనే 
పరమాత్మణి్ణ  దరి్శంచి ఆలయా-
లోలీ  హుండీలో వేయటం కంత 
తగిగాంచి ఇలాంటి వారిని కనికరిస్్త
మీలోని మానవత్ పరిమళాని-
కి పరమాత్మడ్ సంతసించి మీ 
ఇష్ట కామా్యరథా సిది్ధని కలిగిస్్త డ్.
చివరగా 'యదాభావం తదభావతి' 
అన్టులీ  మంచైెన్ చెడైన్ మన 
ఆలోచనలోలీ నే ఉంటుంది గనుక 
ఆధా్యతి్మక భావంతో యాత్ర చేసిన 
వారికి కష్్ట లు కూడా బాధను 
కలిగించవు.న్ ఈ యాత్రా వశ్-
ష్లను చదివన వారందరికీ న్ 
కృతజఞాతలు.
తెలియకుండా ఎకకిడైన్ తపుపిలు 
దరిలీత్ క్షమించి, తెలియపరిస్్త 
దిదుదా కుంటాను.
          సరే్జన్స్స్ఖన్ భవంత
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ఆదూరి హైమవతి

తింటూ  అకకిడ్ మూడ్ న్లుగు 
రోజులు గడిపేవారు. అలా అలా 
ఆయన వద్త్త  గురించి తెలిసి 
దూర ప్రాంతాల నుండి  సైతం 
జనం వారి బిడడులను వదా్యభా్య-
సం కోసం తీస్కుని వచిచు సత్య-
దేవుని బ్రతిమాలి, తమ బిడడులకు 
వదా్యదానం చేయమని ప్రాధే-
యపదేవారు. అని్ దాన్లోలీ కి 
వదా్యదానం గొపపిది కనుక, కా-
దనకుండా సత్యదేవుడ్ అంగీ-
కరించగా, స్యంగా వారే తమ 
బిడడులకోసం నివాసయోగ్యంగా 
పాకలు ఆశ్రమం చుటూ్ట  నిరి్మంచి 
కావలసిన వసతలు ఏరపిరు-
చుకున్్రు. సత్యదేవుని పర్ణశల 
ఒక ఆశ్రమ పాఠశలగా మారింది. 
సత్యదేవుని వదదా  వదా్యభా్యసం 
ముగించినవారు దేశదేశలోలీ  
గురువు కీరి ్తని చాటుతూ, కీరి ్త 
ప్రతిష్ట లు పంది ధనమారి్జంచి 
స్ఖంగా జీవంచస్గారు.
       వదా్యభా్యసం పూరి ్త అయిన్ 
ఆశ్రమం వడచివళళుని వదా్యరుథా -
లను ఆయన ప్లచి, "మీ వదా్య-
భా్యసం పూరి ్త అయి చాలా కాలం 
అయింది కదా! మీ మీ ప్రాంతా-
లకు వళిలీ  మీ జీవనవధాన్ని్ 
స్గించక ఇంకా ఇకకిడ్ ఉండి-

          కనపరి ్త   గ్రామ పలిమేర 
లోలీ ని నదీతీరంలో సత్యదేవుడనే
ఒక యోగి చిన్ పర్ణశల నిరి్మం 
చుకుని, అడవలో లభించే 
పండూలీ , కాయలూ భుజిస్్త  
దై�వ ధా్యనం చేస్కుంటూ ఉండ్ 
వాడ్. ఆయన సకల శస్త్ర లనూ
వేదస్రాన్్  ఔపోసన పటి్ట న వ-
దా్యవేత్త. కనపరి ్తకి వచీచు పోయ్ 
జనం నదీ న్రు త్రాగి అలసట 
తీరుచుకోను ఆ ఆశ్రమ పరిసరా-
లోలీ   కంతస్పు వశ్రమించి వళ్ళు-
వారు. కుటీరం బయట సత్యదే 
వుని చూసినపుడ్ జనులు  
ఆయనను సమీప్ంచి నమసకి 
రించేవారు. వారితో ఆయన ప్ర-
శంతంగా, ప్రేమగా మాటాలీ డ్-
వాడ్. ఆయన చెపేపి మాటలు 
వారి హృదయాలకు హత్త కునేవ.
ఆయన చిన్కధల రూపంలో 
వేదాంతస్రాన్్, ఆధా్యతి్మక-
తను, మానవత్ వలువలను 
రంగరించి చెపేపివాడ్. అపుపిడ 
పుడూ వారు తమసందేహాలు, 
ఇబబాందులూ చెపుపికోగా ఆయన 
వారిని స్ంత్న పరిచేవాడ్. 
అలా ఆ న్టా ఆ న్టా సత్యదే-
వుని గురించి ప్రచారమైె, అనేక 
మంది కేవలం ఆయన మాటలు 
వనవచేచువారు. కంతమంది 
బళ్ళు  కటు్ట కుని వచిచు  వండ్కు 

పోయారేమి?" అని అడిగారు.  
'మేము మిమ్మలి్ వడచి వళళు-
లేము' అని వారు జవాబివ్గా 
ఆయన చిరునవు్ నవ్ ఊరు-
కున్్రు. కంతకాలానికి సత్యదే-
వుడ్ తన పంచ భౌతిక శర్రాని్ 
వీడగా ఆ వదా్యరుథా లు అయన 
శర్రంపై పడి వలప్ంచస్గారు.      
ఆ పకకిగా వళ్తన్ ఓ భిక్షకుడ్ 
ఆశ్రమం లోనికి వచిచు ఎందుకు 
వలప్స్్త న్్రని వారిని అడ్గగా 
'మా గురుదేవులు మమ్మ-
లి్ వడచి వళాళురు, ఇంతకన్్ 
కష్ట ం మాకేముంటుంది?" అని 
అన్్రు ఆ శిష్్యలు. అపుపిడ్ ఆ 
భిక్షకుడ్, " మీవంటి మూర్ులు 
తన శిష్్యలైెనందుకు మీ గు-
రుదేవులు బ్రతికి వుంటే ఇంకా 
వచారించేవారు! మీకు అంటిన 
జాఞా నం శూన్యం అన్మాట!" అని 
వళిళుపోయాడ్. 
దానితో ఆ శిష్్యలకు జాఞా న్దయ 
మయి్య, గురువుగారు బోధించిన 
వేదాంత స్రాని్ గురు్త  తెచుచుకు-
ని తమ కర ్తవ్య నిర్హణలో నిమ-
గ్మయా్యరు.  

             కర ్తవ్యం 
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చిలకమరి ్త దురాగా  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -16)   
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సంసకృతభాషలో ఒక నియమం ఉంది . అదే౦టంటే వశ్ష్య౦ ఏ లింగం, ఏ వచనం, ఏ వభకు్త లలో 
ఉంటుందో వశ్షణం కూడ అదే లింగం అదే వచనం అదే వభకు్త లలో ఉండాలి   యలిలీ ౦గం యద్చ-
నం యా చ వభకి ్త: వశ్ష్యస్య తలిలీ ౦గ౦ తద్చనం స్ చ వభకి ్త: వశ్షణస్్యప్ 

Generally an adjective qualifies noun or a pronoun in a sentence. Normally adjectives 
have no definite gender. They are used in accordance with the gender of the noun or 
pronoun.  In Sanskrit Grammar there is complete declension for all adjectives quite in 
accordance with the noun or pronoun. Here is the rule:
 यल्लिङ्गं यद्वचनगं  या च विभक्ति: विषेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनगं  सा च विभक्ति: विशेषणस्यावि 
which means that the noun and the adjective should be in the same gender, same number 
and same case. If the noun is in masculine gender the adjective is also in masculine. If the 
noun is in singular number the adjective is also in singular. Similarly if the noun is in 
nominative case the adjective is also in the nominative case. This rule is applicable even 
for numerical words also.  

                                                     विशेषणविशेष्यभाि: in three genders:        
                                      िुगं लिङ्:                       स्त्रीलिङ्:                            निुगं सकलिङ्:
                                    रम्य: राम:          -         रम्या स्रीता –                         रम्यगं  िनम ्
                                 రమ్య: రామ:                 రమా్య సీతా                       రమ్యం వనం
                                  
                                      सुन्दर:  बािक:  -        सुन्दर्री बालिका –             सुन्दरगं िुस्तकम्
                                    స్ందర: బాలక:        స్౦దర్ బాలికా –   స్ందరం వనం 
    
                                         रमण्रीय: िृक्ष:  -           रमण्रीया िता       –          रमण्रीयगं  िुष्पम्
                                      రమణీయ వృక్ష: -       రమణీయా లతా –        రమణీయం పుషపిం    
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                                      कमन्रीय: ग्रन्थ: -                कमन्रीया कथा –                कमन्रीयगं  काव्यम ्       
                                       కమన్య: గ్ంథ:        కమన్యా కథ                కమన్యం కావ్యం  

                                              चतुर: कथक: --               चतुरा नट्री –                    चतुरगं प्रदश्शनम ्
                                             చతర: కథక:                చతరా నటీ                చతరం ప్రదర్శనం  
  
विशेषणविशेष्यभाि: in three genders, three numbers and seven case.      
                                             
िुगं लिङ्: (masculine gender)                
विभक्ति :                    एकिचनम ्         द्द्विचनम ्             बहुिचनम्
प्रथमा --        सुन्दर: बािक: -  सुन्दरौ बािकौ -        सुन्दरा: बािका:
सगं बोधन प्रथमा--  ह ेसुन्दर बािक ! * ह ेसुन्दरौ बािकौ *  ह ेसुन्दरा: बािका:
द्द्वत्रीया --        सुन्दरगं बािकगं  *     सुन्दरौ बािकौ *       सुन्दरान ्बािकान्
ततृ्रीया --      सुन्दरेण बािकेन*  सुन्दराभागं बािकाभाम ्*   सुन्दरेभ: बािकेभ:
चतथुथी--     सुन्दराय बािकाय * सुन्दराभागं बािकाभाम ्*   सुन्दरेभ: बािकेभ:
िञ्चम्री--   सुन्दरात ्बािकात*् सुन्दराभागं बािाकाभाम ्*  सुन्दरेभ: बािकेभ:
षष््री--     सुन्दरस्य बािकस्य*  सुन्दरयो: बािकयो:*      सुन्दराणागं बािकानाम्
सप्तम्री-सुन्दरे बािके* सुन्दरयो: बािकयो: -सुन्दरेषु बािकेषु

स्त्रीलिङ्: (feminine gender)
विभक्ति:                  एकिचनम ्          द्द्विचनम ्             बहुिचनम्

प्रथमा:-                 सुन्दर्री बालिका ||   सुन्दययौ बालिके   ||   सुन्दय्श: बालिका:
सगं  || प्रथमा:-         हे सुन्दरर बालिके || हे सुन्दययौ बालिके || हे सुन्दय्श: बालिका:
द्द्वत्रीया:-              सुन्दर्री गं बालिकाम ्|| सुन्दययौ बालिके    ||  सुन्दय्श: बालिका:
ततृ्रीया:-  सुन्दया्श बालिकया || सुन्दर्रीभागं बालिकाभाम ्|| सुन्दर्रीभभ: बालिकाभभ:
चतथुथी:-  सुन्दययै बालिकायै || सुन्दर्रीभागं बालिकाभाम ्|| सुन्दर्रीभ: बालिकाभ:
िञ्चम्री:- सुन्दया्श: बालिकायै || सुन्दर्रीभागं बालिकाभाम ्|| सुन्दर्रीभ: बालिकाभ:
षष््री-      सुन्दया्श: बालिकाया: || सुन्दययो: बालिकयो: || सुन्दर्रीणागं बालिकानाम्
सप्तम्री-  सुन्दयाां बालिकायाम ्|| सुन्दययो: बालिकयो: ||  सुन्दर्रीषु बालिकासु

निुगं सकलिङ्: (Neuter gender)

विभक्ति:                                एकिचनम्             द्द्विचनम ्                      बहुिचनम्
प्रथमा                                 सुन्दरगं  िुस्तकम ्  *    सुन्दरे िुस्तके         *    सुन्दराभण िुस्तकावन
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द्द्वत्रीया सुन्दरगं  िुस्तकम ् * सुन्दरे िुस्तके *                      सुन्दराभण िुस्तकावन
ततृ्रीया -- सुन्दरेण िुस्तकेन * सुन्दराभागं िुस्तकाभाम ् * सुन्दरै: िुस्तकै:
चतथुथी--  सुन्दराय िुस्तकाय * सुन्दराभागं िुस्तकाभाम ्* सुन्दरेभ: िुस्तकेभ:
िञ्चम्री-- सुन्दरात ्िुस्तकात ्* सुन्दराभागं िुस्तकाभाम ् * सुन्दरेभ: िुस्तकेभ:
षष््री--  सुन्दरस्य िुस्तकस्य* सुन्दरयो: िुस्तकयो:     *  सुन्दराणागं िुस्तकानाम्
सप्तम्री -- सुन्दरे िुस्तसे्  * सुन्दरयो: िुस्तकयो:     *  सुन्दरेषु िुस्तकेषु

                                                      िुगं लिङ्:                    स्त्रीलिङ्:            निुगं सक लिङ्:
                                                    एक:                         एका                     एकम् 
                                                    एक: बािक:-             एका बालिका         एकगं   िुस्तकम्
                                                    एक: िृक्ष:                  एका िता              एकगं    िुष्पम्
                                                    एक: चमस:                एका दिथी              एकगं   िात्रम्
                                                    एक: िुरुष:                 एका मद्हिा          एकगं  मन्न्दरम ्
                                                    एक: समुद्र:                 एका नद्री             एकगं  सर:
 Example:-  एक: बािक: एका बालिका च एकगं  िुस्तकगं  िठत:      
                                       द्वौ                           दे्व                             दे्व
                                   द्वौ बािकौ               दे्व बालिके                    दे्व िुस्तके 
                                     द्वौ िृक्षौ                   दे्व ित े                      दे्व ित्र े
                                    द्वौ िुरुषौ                  दे्व मद्हिे                    दे्व िाहने
 Example: द्वौ बािकौ    दे्व बालिके गृह्रीत्ा िाठशािागं गच्छन्ति
                                                  त्रय:                        वतस्र:                              त्र्रीभण 
                                             त्रय: युिका :             वतस्र:  िवनता:                  त्र्रीभण िुस्तकावन    
                                            त्रय: िृक्षा:                  वतस्र: िता:                     त्र्रीभण ित्राभण
                                            त्रय: क्रीडाकारा:          वतस्र: क्रीडाकाररण्य:          त्र्रीभण कन्ददुकावन  
Example: त्रय: यिुका:, वतस्र: िवनता: त्र्रीभण कन्ददुकावन गृह्रीत्ा क्रीडाङ्ण ेक्रीडन्ति
                                                         चत्ार:                   चतस्र:                        चत्ारर
                                                     चत्ार: िुरुषा: -       चतस्र: मद्हिा: -            चत्ारर फिावन
                                                     चत्ार: बािका:        चतस्र: बालिका:            चत्ारर िुष्पाभण
                                                     चत्ार: िि्शता:          चतस्र: नद्य:                  चत्ारर सरागंसस
Example: चत्ार: बािका:, चतस्र: बालिका: च चत्ारर फिावन देिाय समि्शयन्ति
From five the forms are the same in all genders:
                                                            िञ्च                     िञ्च                              िञ्च
                                                        िञ्च बािका:          िञ्च बालिका:               िञ्च िुस्तकावन
                                                 िञ्च बािका: िञ्च बालिका: च  िञ्च िुस्तकावन गृह्रीत्ा ग्रन्थाियगं  गच्छन्ति 
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                                               Unit 2.

                        िुरातनम ्ప్రాచీనం (old/Ancient) x नूतनम ्నవీనం (new/modern)
हस्स्तनािुरगं (Hastinapuram) िुरातनगं  नाम देहि्री (Delhi) नूतनगं  नाम హసి్తన్పురం పాతపేరు ఢిలిలీ  కత్తపేరు. 
Hastinapura is the ancient name Delhi is the modern name.
िाटि्रीिुत्रगं   (PaaTaliputram) िुरातनगं  नाम िटना (Patna) नूतनगं  नाम పాటలి పుత్రం పాతపేరు పాటా్ కత్త
పేరు.  
Pataliputra is the ancient name Patna is the modern name.
कोणाक्श मन्न्दरगं िुरातनम ्अस्स्त वबिा्शमन्न्दरगं नूतनम ्अस्स्त
కోణారకిమందిరం ప్రాచీనమైెనది. బిరాలీ  మందిరం నవీన మైెనది. 
Konark temple is ancient and Birla Mandir is modern

                                                                            Unit – 3.

                                                      बहु చాల   x   द्कञ्ञ्चत ्కంచెము 
                    बहु (more/large amount of ) x   द्कञ्ञ्चत ्( less/little amount of)

          समुदे्र जिगं  बहु अस्स्त – कासारे जिगं  द्कञ्ञ्चद ् अस्स्त ||
సముద్ంలో ఎకుకివ న్రు ఉండ్ను. చెరువులో తకుకివ న్రు ఉండ్ను. 
There is much amount of water in sea and little amount of water in a tank.
वित्तकोशे धनगं  बहु अस्स्त - गृहे धनगं  द्कञ्ञ्चद ् अस्स्त ||
బా్యంకులో చాల ధనం కలదు. ఇంటిలో కంచెము ధనం కలదు.
There is large amount of money in the Bank and little amount of money in the house.
      ग्रामज्रीिने सौख्गं  बहु अस्स्त नगरज्रीिने सौख्गं  द्कञ्ञ्चद ्अस्स्त ||
గ్రామాలోలీ  జీవస్్త స్ఖం ఎకుకివ. నగరాలోలీ  జీవస్్త స్ఖం తకుకివ.
Rural life is more delightful and urban life is less delightful.
      राजकरीयनायक: बहु िदवत द्कञ्ञ्चद ्अवि न करोवत ||రాజకీయ న్యకుడ్ ఎకుకివ మాటాలీ డ్ను తకుకివ పని 
చేయును. 
     A politician speaks a lot and does not do even a little bit.   

                                                                             Unit – 4             
                                                                            ह्रस्व:    x    द्रीर्श:
                                                    ह्रस्व: (short) పటి్ట      x    द्रीर्श: (long) పడ్గు 
      गजस्य िाि: ह्रस्व: अस्स्त गजस्य तुण्ड: तु द्रीर्श: अस्स्त ||
ఏనుగు తోక పటి్ట గా ఉండ్ను తొండము పడవుగా ఉండ్ను 
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    The tail of an elephant is short but the trunk is long.
      नद्रीतरङ्: ह्रस्व: अस्स्त समुद्रतरङ्: द्रीर्श: अस्स्त || 
నది యొకకి కెరటము పటి్ట . సముద్ కెరటము పడవు.  
    The wave of a river is short and the wave of an ocean is long.   
      आम्रिकृ्ष: ह्रस्व: अस्स्त ताििकृ्ष: द्रीर्श: अस्स्त
      Mango tree is short palm tree is long.
మామిడి చెటు్ట  పటి్ట గా ఉండ్ను. తాడి చెటు్ట  పడవుగా నుండ్ను  

                                                                      सू्ि: x कृश:
                                                सू्ि: (stout )లావు  x कृश: (lean) సన్ము 
गजस्य तुण्ड: स्िू: भिवत       ఏనుగు తొండము లావుగా ఉండ్ను 
(elephant’s trunk is stout  )
गजस्य िाि: कृश: भिवत         ఏనుగు తోక సన్గా ఉండ్ను 
(Elephant’s tail is lean)
अङु्ष्: स्िू: भिवत       బొటన వ్రేలు లావుగా ఉండ్ను  ( Thumb is stout)
अनाममका कृश: भिवत   చిటికెన వ్రేలు సన్గా ఉండ్ను ( Little finger is lean)

                                                                             Unit – 5.
                                                                      इि (like/as if)

बािक: िदृ्ध: इि मन्दगं गच्छवत
బాలుడ్ వృదు్ధ ని వలె మెలలీగా నడ్స్్త న్్డ్ .
The boy is walking slowly like an old man.
अस्मिन ्आधवुनके कािे मद्हिा: िुरुषा: इि सिा्शसु किासु नैिुण्यगं  प्रदश्शयन्ति ||
ఈ ఆధునిక యుగంలో మహిళలు పురుష్లవలే అని్ వద్యలలోను నైపుణ్యం ప్రదరి్శస్్త న్్రు 
In this modern age women are showing talent like men in all types of arts.
राजकरीयनायक: भभक्षदुक इि सञ्चरवत ||
రాజకీయ న్యకుడ్ ముషి్ట వాని వలె తిరుగుచున్్డ్. 
The politician is wandering like a beggar.
अजु्शन: भ्रीरु: इि विििवत ||
అరు్జ నుడ్ ప్రికివాని వలె వలప్౦చుచున్్డ్ లే! 
Arjuna is lamenting like a timid fellow.   
अिसा: रोमगण: इि मञे्चषु शयनगं  कुि्शन्ति ||
సమరులు రోగులవలె మంచం మీద పడ్కున్్రు.  
Lazy people are lying on beds like patients.
                                                                                      ******
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

        ఎదుదా ను తోలిత్ బండి గిర్రున 
తిరుగుతంది గాని పైకి లేవదు. 
     ఇంకో మనిషి స్యం కావాలి. 
ఎవరూ కనపడరు. అలాగే 
కంచెంస్పు ఉండిపోయాం. 
"ఏం రాయుడూ, బండి కుంగిం 
దా?" అంటూ రాయిపదిదా  వంక-
టరమణయ్య వచాచురు. వీరిదదా-
రూ ప్రత్యరుథా లు. "నే పటు్ట కుం-
టా, నువు్ కాన్య్" అంటూ 
కాడిమాను పటు్ట కున్్డ్ వంక-
టరమణయ్య.  
        మా పదదాన్యన బండి క్ంద 
దూరి, ఇరుస్ కింద నడ్ము 
పటి్ట , పైనున్ పంచ చుట్ట గా 
చుటి్ట , నొకుకికోకుండా నడ్ముపై 
పటు్ట కుని, న్లుక మడత 
పటి్ట , 'తోలరా బండిని" అంటూ 
అరిచాడ్. అంత్ ... చలకోలతో 
ఒకకి దబబా వేశ ఎదుదా ను. పదదా-
న్న్ నడ్ం బలంతో కుంగిపో-
యిన మాను రండడ్గులు పైకి 
లేచి, ఫెళ ఫెళమని శబదా ం చేస్్త  
ముందుకు దూకింది. రండ్ 
గండలీ  మధ్య బోరలీ పండ్కుని 
మళీళు పైకి లేచాడ్ పదదాన్యన. 
        "ఓయ్... బండి బాగా తోలావ్ 
కదోయ్ ... న్యాలా!" అంటూ 
న్తో చతరాడ్డ్ వంకటరమ-

ణయ్య. మంచి ముదురదుదా లు 
కదా మామా... తోలటం కష్ట ం 
కాదని నేనన్్.
       "ఓయ్ ... ఓయ్... న్యాలా..
ఎంత మాటన్్వోయ్ ..." అంటూ 
నవు్కుంటూ పోయాడ్ వంకట-
రమణయ్య. 
      తరవాత ఈ ఎదుదా ను కూడా 
నష్్ట నికే అమా్మలిస్వచిచుంది. 

      చివరి ఎదుదా ల జత
     ఆశ తీరని, ఆశయం నరవే-
రని, ఆరాటం ఆగని, ఆరాభాటం 
వదలని మనిషి చివరి వరకు 
పోరాటం చేస్్త నే ఉంటాడ్. 
కాలం కాటు వేసినపుడ్ వన-
కడ్గు వేసి, కాలం కలిసొచేచు 
వరకు కనిపటు్ట కుని ఉండడ్ 
మనిషి. ఏదో స్ధించాలని, 

తనను తాను  నిరూప్ంచుకో-
వాలని ఆరాటపడతాడ్. అదో 
.. అదే ఆరాటంతో చివరిగా 
అకకిడ, ఇకకిడ .... అని్చోటలీ  
పోగుచేస్కున్ డబుబాతో చివరి 
ఎదుదా ల జతను ఒంగోలు నుండి 
తెచాచుడ్. అపపిటికి ఒంగోలులో 
ఇంకా మాకు భూములు ఉండ్వ.  
పను్లు కూడా కడ్్త ండ్వారు.
      ఒంగోలు ఎదుదా లను 
కనుగోలు చేయటానికి వళిలీన-
పుపిడంతా వలూలీ రి కరణం గారికి 
భూమి పను్లు కటి్ట  వస్్త ం-
డ్వారు. ఏండలీ  తరబడి కటి్ట న్ 
రశీదులు తీస్కోలేదు. చాలా 
ఏండలీ  తరవాత మేలుకని చూస్్త 
,,, భూమి ఎపుపిడో అన్్యక్రాంతమ 
యి్యంది. 
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       చివరి ఎదుదా ల జతను కనితె-
చాచురు. ఇంటికి వచిచున తరవాత 
వాటికి కావాలిస్న ఆహారం సమ-
కూరచుటం కష్ట ం అయింది. 
ఏదో మామూలు ఎండ్ గడిడు , 
చొపపి, శనగకటె్ట  తినమంటే అవ 
తినవు. అందులో ఒక ఎదుదా  
మర్ మొండిది. కోపమెకుకివ. 
పడవటం కూడా అలవాటుంది 
దానికి. స్ద్యం నేరపిడమే కష్ట -
మైెంది. అందుకే దాని్ అమే్మ-
యాలని చూశరు. పడిచే అల-
వాటుండ్ ఎదుదా లను కనటం 
చాలా అరుదు. అందుకై తకుకివ 
ధరకే  దాని్ అమే్మశరు. 
      ఇక రండో ఎదుదా కు అనుకోకుం-
డా 'గాలి కుంటు వా్యధి' సకింది. 

ఈ వా్యధి సకిత్ త్రుకోవటం 
చాలా కష్ట ం. వళళుంతా నలలీగా 
కమిలి, చలికి బాగా వణికిపోతూ 
ఉంది. ఇంటలీ  వటి్ట  గడిడు  కూడా 
అయిపోవచిచుంది. చివరకు మేత 
కూడా లేదు. ఇంటలీ  రావ చెటు్ట  
కమ్మలు కటి్ట  రావ ఆకు వేస్్త 
తినేది పాపం. దీని బాధ చూడలేక  
ఎంతకైన్ అమి్మత్, ఎవరింటలీ నై-
న్ తిండి తిని, పని చేస్కుంటూ 
ఉంటుందని అయినకాడికి 
అమే్మశరు. 
       పడిచే ఎదుదా ను కన్ అతను 
మాత్రం దాని ఆవేశని్, కోపాని్, 
కసిని బాగానే వాడ్కున్్డట. 
తగినంత ఆహారం మాత్రం పటి్ట  
ఎపుపిడూ ఆకలి రగిలించేవాడట. 

ఎకుకివగా కండ కటె్ట లు తోల-
టానికి బండి కటే్ట వాడట. బాగా 
కటే్ట  వాడట. ఎంత బరువునైన్ 
న్గుపాములాగా బుస కడ్తూ 
సరసర లాగుతూ వుండ్దట.
        ఇంటికి చేరుకున్్క గాటికి 
కటే్ట యాలంటే, అటువైపు, ఇటు 
వైపు ఇనుప ముకుతాడ్కు పగగాం 
గాటికి కటే్ట స్వాడ్.  కము్మల 
దగగార నుండి ఇంకో తాడ్ రం-
డ్వైపులా కటి్ట , ఆ మధ్యను 
చెండ్కు  తగిలించేవాడ్. అంటే 
కుడి ఎడమలకు గాని, కిందకు 
పైకీ గాన్ తల ఆడించకుండా.
ఆడిస్్త 'ముకుకితాడ్' వపర్తం-
గా నొప్పి పుడ్తంది. 
                   (ఇంకా వుంది)
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ఎలకా్రా న్

ప్రతిభ
                     అదక  దేశంలోని 
మారుమూల ప్రాంతంలోని ప్రభు 
తా్ధీన సంసథా. సంసథా అధికారి 
సరస్త్ తివార్ క్యాశీలి.
కార్యదకు్ష డ్. కేంద్ంతో పోరాడి, 
సంసథాకి బాహ్యమైెన కని్ అభి-
వృది్ధ  పథకాలు చేబటి్ట  స్థా నిక 
ప్రజల అభిమాన్ని్ చూరగొన్ 
వాడ్. అటువంటి అభివృది్ధ-
పథకాలలో ఒకటి ఇటు సంసథా 
ఉదో్యగులకీ, అటు స్థా నికులకీ 
అవసరమైెన కేంద్రీయ పాఠశల. 
ఇతర ప్రాంతాలలనుంచి బదిలీ 
అయిన సంసథా ఉదో్యగులు ఆ 
మారుమూల ప్రాంతానికి రాకుం 
డా వశ్ ప్రయతా్లు చేసి, చివరి 
కి ఓడిన వారే వచిచు చేరేవారు. 
దానికి ఒక కారణం బదిలీలమీద 
వచేచు సంసథా ఉదో్యగుల ప్లలీలకి 
సరైన పాఠశల లేకపోవడమే. 
సంసథా పనికూడా సజావుగా జరిగే 
ది కాదు. వారి్షక లకా్ష ్లు అతి-
కష్ట ం మీద నరవేరేవ. ఈ వష-
యాని్ పదేపదే నూరిపోసి సంసథా 
కేంద్ అధికారులను ఒప్పించి 
ఇంట గెలిచాడ్. సంసథా ఉన్త
పాఠశలకి అనుగుణమైెన భవన 
నిరా్మణం అవీ చేబడా్త మని హామీ 

యివ్డంతో కేంద్రీయపాఠశలల 
వదా్యసంసథా అంగీకారం తెలియ-
జేసింది. ఏడాదిలో తివార్ నిత్య 
పరివేక్షణలో పటిష్ట మైెన పాఠశల 
భవనం సంసథా ప్రాంగణానికి పకకి
నే తయారైంది.
  అయిత్ సంసథాకచిచున ఇబబాందే 
కేంద్రీయ వదా్యసంసథాకీ వచిచుంది. 
ఇతరప్రాంతాలలో స్శికి్షతలైెన 
అధా్యపకులు బదిలీ మీద ఈ 
ప్రాంతానికి రాకుండా వారి ప్రయ-
తా్లు వారు చేశరు. నియమ ని-
బంధనలు తెలిసిన ప్రధాన్పా
ధా్యయుడి నియామకం త్రగా-
నే జరిగిపోయిన్, ఆ రాష్్రా నికే 
చెందిన ఇదదారు ముగుగా రు వచిచు 
చేరిన్ అన్్ పాఠా్యంశలి్ బోధిం 
చే ఉపాధా్యయులి్ నియమించ 
డం లేదా తరలించడం వదా్య 
సంసథాకి కష్ట తరమైెపోయింది.
ప్రధాన్పాధా్యయుడ్ గణేశ్ ము-
ఖోపాధా్యయ్ సరస్త్ తివార్తో 
ఎదురవుతన్ ప్రతిబంధకాలి్ 
గురించి దీరా్ఘలోచన జరిపాడ్.
“ఎంతో కష్ట పడి ఉన్తపాఠశల 
స్థా పనికి మీరు ప్రయతి్ంచి వజ 
యం స్ధించారు. అయిత్ న్ 
అధికారులు ఉపాధా్యయులి్ 

బదిలీ చెయ్యడంలో వఫలులైె-
పోతన్్రు. ఏ వదా్యసంసథాకైన్ 
మౌలికమైెన సదుపాయాలెంత
అవసరమో, బోధన్ ప్రమాణాలూ 
అంత్ అవసరం. స్శికి్షత లైెన 
గురువుల మాటటుంచి అసలు 
సంఖా్యబలమే లేని గురువులతో 
పాఠశలనలా నడిపేది?”
“కేంద్రీయ వదా్యలయం వచిచుం-
దని తెలియగానే, ఇంతవరకూ 
తాతాస్రం చేస్్త న్ వవధారాష్్రా -
లకి చెందిన సంసథా ఉదో్యగులు 
ఇబబాడిముబబాడిగా వచిచు చేరిపో-
యారు. ఇపుపిడ్ ఉపాధా్యయుల 
కరత అంటే న్ సంసథా ఉదో్యగు-
లు ఇకకిణు్ణ ంచి తిరిగి వళిలీపో-
డానికి వశ్ప్రయత్ం చేస్స్్త రు. 
న్కో ఉపాయం తోస్త ంది. చెపపి-
మంటారా?”
              **********
      “వవధ తరగతలోలీ నూ, మీ 
సంసథా ఉదో్యగుల ప్లలీలు నలభై 
శతం లోపునే ఉన్్రు. అందుక 
నే ఈ ప్రాంతానికి, రాష్్రా నికీ చెంది 
న కంతమందిని చేరుచుకోవడం 
జరిగింది. అపపిటికీ ముందు 
అవసరాలు దృషి్ట లో ఉంచుకని 
ఇంకా యిరవై శతం సీటలీ ని మీ 
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వదా్యరుథా లకి ఆరక్షణలో ఉంచాం. 
ఆదిలోనే హంసపాదంటే ఇరు-
వురుకీ ఇబబాందే! చెపపిండి. ఏదో 
చెయా్యలిగా?”
“న్ సంసథా ఉదో్యగులోలీ  చాలమం 
దికి వదా్యధికులైెన ఇలాలీ ళ్లీ న్్రు.
అలాగే స్థా నికంగా ఉన్ కంత 
మంది మంచి  ఉపాధా్యయులి్ 
వతికి నియమిదాదా ం. అలాగే మా 
సంసథాలో పని చేస్ కంతమంది 
ఆఫీసరలీని వంతలవార్ పాఠాలు
చెపపిమని ఆదేశిస్్త ను".
    “ప్రభుతా్ధీనంలో ఉన్్, మీ 
సంసథాకి స్యంనిర్ణయాలు తీస్ 
కనే అధికారం ఉంది. మాకా 
స్్తంత్ర్ం లేదు. ఇపపిటికే వ-
దా్యవధానం ప్రాథమిక తరగత 
లనుండీ, ఆచార్య పటా్ట ల వర 
కూ ఓ నిరిదాష్ట మైెన దిశనిరేదాశం

లేకుండా ఇష్ట మొచిచునటు్ట  
పోతోంది. మా సంసథా నియమాల 
ప్రకారం బోధన్ర్హత పటా్ట  లేనిదే 
ఉపాధా్యయులి్ సీ్కరించదు.
ఇకపోత్ మీరు మీ ఉదో్యగుల 
భార్యలి్ ఉపాధా్యయవృతి్త చేబ-
ట్ట మన్్, గుత్్తదారక నియమకం 
గా అనుమతి లభించదు. ఆరిథా-
కమైెన కోణాలు అడ్డు వస్్త యి.”
     “సరే! ఆరిథాక భారం వషయం 
గురించి నేను మా సంసథాని ఒప్పి 
స్్త ను. మీరూ మీ అధికారులకి
చాలా ఘాటుగా ఉత్తరం రాస్్త , 
‘పంప్త్ ఉపాధా్యయులి్ పంపం 
డి. లేకపోత్ వారు చెప్పిన దానికి 
ఒపుపికోండి. కాలక్రమేణా మన
వదా్యసంసథా ఉపాధా్యయుల 
సంఖ్య పరగడంతో సమస్య తీరు 
తంది. మీరు కాదూ కూడదంటే 

గురి ్తంపు కల ఓ ప్రైవేట్ వదా్యసం
సథా పావులు కదుపుతోంద’ని ఉత్త 
రం రాయండి,” అన్్డ్ తివార్.
      “ఆరిథాకభారం లేదంటే సగం 
నియమాలి్ సడలించే వ్యవసథా 
మనది. అలాగే మీరు చెప్పిన-
టు్ట గానే ఉత్తరం రాస్్త ను. మీరు
కూడా మీ సంసథా అధ్యకు్ష ణి్ణ  మా 
వదా్యసంసథా అధ్యకు్ష డికి రాయమ 
నండి. అయిత్ ఉపాధా్యయుల 
ఎంప్క చేస్ బాధ్యత న్కు వదిలే 
యండి. మీరు జోక్యం చేస్ 
కంటే పక్షపాత ధోరణులను 
ఆపాదించే అవకాశముంటుం-
ది. న్కు అందరూ కోత్్త కాబటి్ట  
అందర్్ నిష్పికి్షకంగా మరో 
కేంద్రీయ వదా్యలయ ప్రధాన్పా-
ధా్యయుడితో కలిసి ఎంప్క చేస్్త
ను. పాఠాలు చెపేపి వధానం మే-
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మిదదారమూ, ఓ వారం రోజుల 
పాటు శీఘ్రతరమైెన శిక్షణ 
ఇస్్త ం. తరా్త వారే అనుభవం-
తో రాటుదేలి పోతారు!” అన్్డ్ 
గణేశ్ ముఖోపాధా్యయ!
“సర్! మీకు తెలుస్న్, తెలియ 
దో కాన్ వారిలో చాలామంది ఇపపి 
టికే రాటుదేలిన ఉపాధా్యయు
లు!”
“అదటాలీ ?”
           “అంటున్్నని ఏమి 
అనుకోవదుదా స్ర్! ఇటీవలి-
కాలంలో వదా్య సంసథాలు- 
ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ వదా్యసంసథాలు 
అతి లౌక్యంగా గృహిణులకు 
యింటలీ  పాఠాలు చెపేపి భారం 
అపపిజపేపిస్్త న్్రు. అందుకని 
మీరు పాఠశల స్థా యీ ప్రమా-
ణాలు పడిపోతాయని భయపడ 
నవసరం లేదు!.
పాఠశలలో వద్యనలా బోధించా 
లో మీ శిక్షణకింద వారు త్రలో 
నే నేరేచుస్కంటారు! ఆ భరోస్ 
న్ది!” అన్్డ్ తివార్ నవు్తూ.
ఆ తరా్త మరికని్చిన్ చిన్ 
అభ్యంతరాలు సమసిపోయిన 
తరా్త ఓ పదిమంది సంసథా  
ఉదో్యగుల భార్యలీ్, స్థా నికం-
గా బోధన్ర్హత పటా్ట లున్ ఉన్ 
ఆరుగురు ఉపాధా్యయులీ్ని-
యమించడం జరిగిపోయింది.
పాఠశల కారా్యలయ నిర్హణ 
కోసం దిగువతరగతి సహాయక 
సిబబాందిని కారి్మక నియమాల 
ప్రకారం నియమించడం జరిగి-

పోయింది. అనుకన్ ముహూ 
రా్తనికి పాఠశలలోని ఒకటి నుం 
చి పది వరకూ తరగతలు ఒకే
స్రి ఊపందుకన్్యి. ము-
ఖోపాదా్యయ ఉపాధా్యయుల-
నందర్్ గమనిస్్త , అవసర-
మైెన మేరకే సలహాలనిస్్త  తన 
గౌరవం నిలబెటు్ట కన్్డ్. వారి 
గౌరవం నిలబెటా్ట డ్.
పాఠశల ప్రారంభ సమయాని-
కి తివార్ ఒకకిగానొకకి కూతరు 
అయిదో తరగతిలో చేరింది. 
ఆయనకి వాస్తవానికి కూతరు 
చాలా ఆలస్యంగా పుటి్ట ంది. 
అందుకని భార్య భర ్తలు ఆమెను 
చాలా అపురూపంగా చూస్కునే
వారు. తివార్ భార్య భారగావ అటే్ట  
చదువుకోలేదు. పదో తరగతి 
వరకూ చదివ మానేసింది. అం-
చెలంచెలుగా  పాఠశల పటిష్ట -
మైె పోయింది. వారి్షక ఫలితాలు 
జయప్రదంగానే ఉంటూవచాచు
యి. సంసథా ఉదో్యగులు కూడా 
నఖరాలు లేకుండా బదిలీలమీద 
వస్్త ండడంతో ప్రాజక్్ట లకా్ష ్లు
పరుగుతూ, లక్షస్ధనలు జరు 
గుతూ తివార్ ప్రఖా్యతి గాంచాడ్.
           తివార్ కూతరు నయన 
అని్ పర్క్షలోలీ నూ ప్రథమ, ది్తీ 
య స్థా యిలోలీ న్ మారుకిలు 
స్ధించేది. తివార్ భార్య కూతరి
చదువు స్థా యి చూసి మురిసిపో 
య్ది. సంసథా జరిపే స్ంసకృతిక 
కార్యక్రమాలోలీ , ఇతర సందరాభా-
లోలీ  నయన ప్రతిభని గురించిన 

ప్రశంసలు వని పరవశించిపోయ్ 
ది. పదో తరగతి బోరుడు  స్థా యి పర్ 
క్షల సమయానికి తివార్కి తన
సంసథా బోరుడు  మెంబరుగా పదోన్-
తి కలిగింది. ఘనమైెన వీడోకిలు 
పంది వంటనే వళిళు చేరాడ్. 
నయన పర్క్షలైెయ్్యవరకూ ఆగి, 
భారగావ కూతరితో సంసథా కేంద్-
మైెన ఢిలీలీ  చేరుకంది. మే నలా-
ఖర్ బోరుడు  పర్క్షల ఫలితాలు
వచాచుయి. తను పటు్ట బటి్ట  స్ధిం 
చిన ఉన్త పాఠశల తొంభై 
అయిదు శతంతో ఉతీ్తర్ణత 
పందింది. మిగిలిన అయిదు 
శతంలోనూ నయన ఆఖరులో 
ఉండిపోయింది.
      కారణం ఊహించలేని తెలివ 
తకుకివవాడ్ కాదు తివార్. కృత-
జఞాతభావంతో కూడిన అప్రకటిత 
చెంచాగిర్ నయనను ఎదగకుం 
డా చేసింది.
    "కారకులెవరూ అంటే .....? * 

 వచేచు నల మళీళు కలుదాదా ం
                      మీ
                          ఎలెకా్రా న్ 
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                                                                  ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకిడ 'ర' వచిచున్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతంది. 
వత్త లు, గుణింతాలు అన్్ అన్యిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలాలీ  అసలు వాకా్యని్ కనుకోకివడమే. ప్రయతి్ంచండి.  
           

                                  ( ఆధారం :  జ =   అసలు అక్షరం 'న' )
 
                టే యు దా కం డ     ప్ చు జి     రూ లిం త గే జి
 
                జో కు    జొ చచుం డ    మ కి న్ కి్య    జు గు చ గే జి   

                వ బ బు    హ యబాం రు     దో జు డా    వ ద త గే జి 

                డ దు డ    జే సి ని     వ దుదా  ద    న గు త    లే స్ 
 
                 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతనల జవాబు :  
                           నమి్మతి న్ మనంబున సన్తనులైెన యుమామహేశులన్  
                        మిము్మ బురాణదంపతల మేలు భజింత గదమ్మ! మేటి ప
                        దదామ్మ దయాంబురాశివ గదమ్మ హరిం బతిస్యు మమ్మ నిన్                            
                           నమి్మనవారి కెన్డ్ను న్శము లేదు గదమ్మ యీశ్ర్! 
  
                           మారిచు  నల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంప్నవారు: శ్రీ ప్. రావు  
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 కత్త  రామానందం 
                                                                                                                                                      

వైశఖ మాస వైశిష్ట ్ం 
               భారతీయ సంసకృతిలో 
వ్రతాచారణకి  పరమోతకృష్ట మైెన 
స్థా నం ఇవ్బడింది. సంవతస్రం
లోని ప్రతి మాస్నికీ ఒక ప్రత్్యక
తను ఆపాదించి, అని్ మాస్ 
లు, అని్ ఋతవులు వశిష్ట మైె 
నవే అని చాటి చెపేపి సంసకృతి 
మనది. సంవతస్రంలోని పన్ం 
డ్ మాస్లలో కార్ ్తక, మాఘ, 
వైశఖ మాస్లు మికికిలి శ్రేష్ట -
మైెనవగా చెపపిబడ్తన్్యి. 
          శ్రీమహావష్్ణ వుకి అత్యంత   
ప్రీతికరమైెన వైశఖమాస్నికి
'మాధవమాసం' అని పేరు. 
కార్ ్తక మాఘ మాస్లలానే ఈ 
మాసంలో కూడా స్్న, పూజ, 
దాన ధరా్మలవంటిని ఆచరించా 
లని శస్త్ర లు చెబుతన్్యి. 
అని్ మంత్రాలలో ఓంకారం, 
గోవులలో కామధేనువు, సరాపిల 
లో ఆదిశ్ష్వు, నదులలో గంగా 
నది, కాంతలలో స్ర్యకాం-
తి, ఆయుధాలలో చక్రాయుధం, 
లోహాలలో స్వర్ణం, పకు్ష లలో
గరుత్మంతడ్, మణులలో కౌస్్త  
భమణి ఎలా ప్రసిదా్ధ లో, మాస్ల 
లో వైశఖ మాసం అంత ప్రసిద్ధ 
మయినది. ఈ వైశఖమాసంలో 

నదీ స్్నం చేయాలని శస్తవచ 
నం. అందుకు అవకాశం లేనివా
రు పుణ్యనదులను స్మరించు-
కుంటూ కాలవలు, బావులవదదా  
స్్నం చేయవలెను. 
       స్రో్యదయానంతరం ఆరు 
ఘడియలవరకు సమస్త దేవత 
లు, శ్రీమహావష్్ణ వు ఆదేశం 
మేరకు జలములలో ఉంటారని,      
ఆ సమయంలో స్్నమాచరిం-
చడం వలలీ , వారి కరుణాకటాకా్ష -
లు లభిస్్త యని శస్తవచనం. 
పూరి్ణమన్డ్ సముద్ స్్నం 
ఆచరించడం మంచిది. 'వైశఖం 
లో స్రు్యడ్ మేష సంక్రమణం 
లో ఉండగా ప్రాతుః స్్నం వలలీ  
కలిగే ఫలితాని్ న్కు ప్రస్దిం-
చు మురార్! మధుస్దన్' అనే 
మంత్రారథాంతో భకి ్తశ్రద్ధలతో స్్న-
మాచరిస్్త రు. 
         స్్న్నంతరం శ్రీ మహావ-
ష్్ణ వును తలసిదళాలతో పూజిం 
చడం శుభప్రదం. శ్రీమన్్రాయ 
ణుడ్ వైశఖమాసం మొదలు-
కని మూడ్నలలపాటు, ఈ 
భూమిపై వహరిస్్త  ఉంటాడని 
చెపపిబడ్తోంది. శ్రీమన్్రాయ-
ణునితో ఇష్ట  దేవతారాధన కూడా 

చేయటం మంచిది. తదుపరి రా-
వచెటు్ట  వదదా  దీపం వలిగించి ప్ర-
దకి్షణ చేయాలి. 
  
     మూలతో బరిహ్మరూపాయ 
     మధ్యతో విష్ణురూపిణే
     అగ్రత శ్శివరూపాయ
     వృక్ష రాజయతే నమః 

 అనే శోలీ కాని్ ప్రదకి్షణ సమయా 
న చదువుతూ నమసకిరించా-
లి.  ఈ వధంగా త్రికాలపూజతోనే 
నరునికి పునర్జన్మ లేదని పద్మ-
పురాణం వచనం. అలాగే, గోవు 
వనక భాగాని్ నిమిరి, అటుపైన 
స్్నం చేసి, ప్పపిల తరపిణం 
చేసి, గోవందునికి అరిపించినవా-
రికి ఎన్డూ దురగాతల సంభవం 
చవని చెపపిబడింది.
      వైశఖ స్్న్ని్ వైశఖ శుద్ధ-
పాడ్యమి నుంచి ప్రారంభించాలి. 
ఈ మాసంలో ఆరోగ్యవంతలు 
పగలు భోజనం మాని రాత్రిపూట 
భోజనం చేయడం ఉత్తమం. 
అయిత్ కని్ చేయకూడనివ 
కూడా ఉన్్యి.
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 - వేడిన్టి స్్నం చేయరాదు.
 - తలంటు స్్నం చేయరాదు.
 - తలకు నూన రాస్కోరాదు.
 - పగలు నిద్ పనికిరాదు.
 - మాంస భక్షణ పనికిరాదు.
               వైశఖ తదియ 'అక్షయ 
తదియ'గా ప్లవబడ్తోంది. ఈ 
తదియ సర్ పాపాలనూ నశిం 
ప చేస్దిగా ప్రసిది్ధచెందింది. 
సింహాచలం పుణ్యకే్షత్రంలో వరా 
హస్్మి వారికి చందన్తస్వం 
జరిప్, ఇపపిటివరకు పూసిన 
చందన్ని్ తొలగించి, ఆ తది 
య రోజున నిజరూప దర్శనం 
కలుగజేస్్త రు. ఆ రోజున స్్న
మాచరించి న్రాయణుని పూజి 
స్్త పాపరహితలైె వైకుంఠవాస 
ప్రాప్్త కలుగుతంది. ప్తృదేవ-
తలకు శ్రాద్ధ కర్మలు చేస్్త వారు 
మోక్షం పందుతారు.
             వైశఖ శుద్ధ దా్దశి వధి 
సర్పాప పరిహారమైెనది. ఆ 
రోజున దా్దశి వ్రతం చేసినవా-
రికి గ్హణకాలంలో గంగానదీ 
తీరంలో వయి్య గోవులను దానం 
చేసిన ఫలం కలుగుతంది. ఆ 
రోజు రాత్రి వష్్ణ పురాణం, హరి 
న్మ సంకీర ్తన చేసి, జాగరణ 
చేస్్త, 8 పుణ్యనదులలో స్్నం 
చేసి, దానధరా్మలు చేసిన ఫలం 
కలుగుతంది. 
         ఈ వైశఖ మాసంలో న్రు, 
గొడ్గు, వసనకర్ర, పాదరక్షలు 
దానం చేయాలి. చలివేంద్రాలను 
ఏరాపిటు చేసి దాహారు్త ల దప్పిక 

తీరాచులి. వీలయిత్ పండ్లీ , పళళు 
రస్లు, పానకం, వడపపుపి, పన 
సతొనలు, దోసపండ్, కబబారి-
కాయ, పంగలి, అరటిపళ్ళు, 
స్గంధద్వా్యల వంటి వాటిని 
దానం చేయడంవలలీ  వంశంలోని 
ఏడ్ తరాలవారికి వైకుంఠ ప్రాప్్త 
కలుగుతంది. బ్రాహ్మణునకు 
మంచి గంధం, స్గంధ ద్వా్య-
లు రాసి, వసన కర్రతో వసిరిత్ 
పుత్రా పౌత్రాభి వృది్ధ  కలిగి, అషె్్ట-
శ్రా్యలతో తల తూగి జన్్మంత 
రంలో వైకుంఠ ప్రాప్్త కలుగుతం 
ది. 
          వైశఖ శుకలీపక్ష త్రయోదశి, 
చతరదాశి, పౌరి్ణమ తిథులు అతి-
ప్రధానమైెన పుణ్యదిన్లు. ఈ 
మూడ్ తిథులలో ఏ తిధిలోనై 
న్ నదీస్్నం చేస్్త సంపూర్ణ 
మాసఫలం పందగలుగుతారు. 
పర్ణమి రోజున అని్ తీరాథా లలోని 
దేవతలు వష్్ణ వులో  ఉంటారు. 
వష్్ణ మూరి ్తని తలసి దళాలతో 
పూజించి వష్్ణ పురాణం ఆలకిస్్త 
బ్రహ్మహత్య, గోహత్య, శిశుహత్య, 
పరధన్పహారం, మాంస భక్షణ, 
స్రాపానం మొదలగు అతా్యచా 
ర దోష్లన్్ పటాపంచలైెపో-
తాయి.
               పూర్ం దేవదానవులు
పాలసముద్రాని్ మధించి అమృ 
తం వలికితీసినది శుద్ధ ఏకాద-
శిన్డ్. శ్రీహరి దానిని భద్ప-
రచి దేవతలచేత త్రాగించినది 
త్రయోదశిన్డ్, చతరదాశిన్డ్ 

దేవవరోధులైెన దానవులను సం 
హరించాడ్. రాక్షస వన్శన్నం-
తరం దేవతలు తిరిగి స్రగాలో-
కాధిపతా్యని్ పందినది పౌర్ణమి 
న్డ్ కనుక, ఈ మూడ్ తిధులు 
దేవ ప్రీతికరాలైె గొపపిఫలాని్ చే-
కూరుస్్త యి.
    వశఖ అంటే కాంతిని వా్యప్ం 
ప జేస్దని అర్ధం. అటువంటి 
వశఖ నక్షత్రంలో కూడిన పు-
న్మికి వైశఖ అని పేరు. 
దీనినే 'మహా వైశఖ' అని కూడా 
అంటారు. మహా వైశఖ పుణ్యది-
న్న మహా దధి తో స్్నం చేసి 
పురుషోత్తముని దర్శనం చేస్్త 
కోటి జన్మల పాపం పోతందని 
అంటారు. ఈరోజున 'బ్రహ్మపు-
రాణం'ను దానం చేస్్త బ్రహ్మలోక 
ప్రాప్్త కలుగుతంది. ఇది వైశఖ 
మాస ప్రాశస్్త ం. 

   రామయ్య పళిలీ  పదదాగా 
సత్యదేవుని కలా్యణం
            కత్తగా పళళుయిన ప్రతి 
జంటా అన్వరం సత్యదేవుని 
వ్రతం చేస్కుంటుంది. నూతన 
గృహప్రవేశం సందరభాములో 
స్్మివారి ఆశీస్స్లు కోరుతూ 
ఘనంగా వ్రతం చేస్్త రు. సత్యదే 
వుడ్మో నిత్య పళిళుకడ్కు. ఏడా 
దికకస్రి వైశఖ మాసంలో వారి్ష 
క కలా్యణం జరిప్ంచుకుంటాడ్.
అన్వరం కండపై వారం రోజుల 
పాటు అనగా వైశఖ శుద్ధ దశమి 
నుంచి బహుళ పాడ్యమి వరకూ, 
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రోజుకక వేడ్క చొపుపిన వవధ 
వైదిక కార్యక్రమాలు జరుగుతం 
టాయి. ఈ ఉతస్వాలకు పళిలీపదదా  
లుగా రత్గిరి కే్షత్ర పాలకులు శ్రీ 
సీతారాములు వ్యవహరిస్్త రు.   
దీనినే వారి్షక కలా్యణం అంటారు. 
పాంచరాత్రాగమ పద్ధతిలో వారం 
రోజులపాటు జరిగే ఈ కళా్యణో-
తస్వాని్ తిలకించడానికి రండ్ 
కను్లు చాలవు. వైశఖ శుద్ధ 
ఏకాదశి న్డ్ సత్యదేవుని దివ్య-
కలా్యణానికి రత్గిరిని ముస్్త బు 
చేస్్త రు. ఏకాదశిన్టి రాత్రి 9.30 
గంటలనుండి స్్మి, అమ్మవారలీ 
దివ్య కలా్యణం ఘనంగా నిర్-
హిస్్త రు. కలా్యణం జరిగే వారం 
రోజులు సత్యదేవుని కళా్యణ వేడ్ 
కలలో పాలొగా నుటకు వేలాది భకు్త  
లు వేసవ ఎండలు, వాటి తీవ్రత 
లెకకి చేయకుండా స్్మి ఆశీ-
స్స్లు పందడానికి వళతారు. 
ఏకాదశి రాత్రి కలా్యణాని్ తిలకిం 
చి తమ జన్మ ధన్యమయినటులీ -
గా భావస్్త , దేవస్థా నం వారు 
ప్రతి భకు్త నికీ అందించిన బంగీ 
ప్రస్దం, మంచి ముతా్యలు, 
అకి్షంతలు తమతో తీస్కువడ 
తారు.
           సత్యదేవుని కలా్యణం-
లో పాలొగా నుటకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్ 
అమాత్యలు, జిలాలీ  యంత్రాంగం
అధికారులు, అనధికారులు, 
భక ్తసమూహములు, దేవస్థా న
కార్యసిబబాంది, పురోహిత బృందం  
అందరూ ఉపసిథాతలైె ఉండగా 

వధువు అనంతలకి్షమి సత్యవతి 
అమ్మవారి మెడలో శ్రీ సత్యన్-
రాయణస్్మి వరుడిగా మంగళ 
స్త్రాని్ కడతారు. రాష్ట్ర ప్ర-
భుత్ం వారు సమరిపించిన 
ముతా్యల తలంబ్రాలను, అరచుక 
స్్ముల ఆధ్ర్యంలో వధూ-
వరులకు తలంబ్రాలను సమ-
రిపిస్్త రు. భద్రాచలం నుంచి కో-
దండస్్మి వారు పంప్ంచిన 
పటు్ట  వస్త్ర లు, ముతా్యల తలం-
బ్రాలు సత్యదేవ దంపతలకు 
ప్రేమతో సమరిపిస్్త రు. ఆనంద-
మయ వాతావరణంలో నూతన 
దంపతలకు మంగళ హారతి 
ఇవ్గానే కలా్యణవేడ్కలు ఆ 
రోజున ముగుస్్త యి. భకు్త లకు 
ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా 
ఉండ్టకు పోలీస్ బృందాలు, 
వవధ సంఘాల వాలంటీరులీ  తమ 
స్వలు అందిస్్త రు. 

          కళా్యణవేడ్కలలో వారం 
రోజులపాటు వేదోక ్తంగా కమన్-
యంగా, జనరంజకంగా అరచుకు 
లు తమ పాత్రను చకకిగా నిర్-
హిస్్త రు. మొదటి రోజు నిర్హిం 
చే వేడ్కోలు ఉతస్వం చూచి తీ-
రవలసిందే కాని వరి్ణంచలేము. 
మగపళిలీవారిగా కందరు పురో-
హితలు తమ పాత్రను వహిస్్త, 
ఆడపళిళు వారి తరఫున మరి-
కందరు తమ పాత్ర వహిస్్త రు. 
ఇరువరాగా లవారు తాము గొపపింటే 
తాము గొపపిని చణుకులు వస్ 
రుకంటారు. హాస్యజలులీ లు జోరు 
గా కురుస్్త యి. సంతోషమయ 
వాతావరణం వలిలీ వరుస్్త ంది. 
       కలా్యణోతస్వ రండవ రోజున 
శసత్ర క ్తంగా వేదమంత్రాల మధ్య 
అంకురారపిణ, ధ్జారోహణం, 
కంకణ ధారణ కార్యక్రమాలు 
ఉదయం జరిగిత్, ఆరోజు రాత్రి 
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9.30 గం||లకు సకల దేవతలు 
కళా్యణ వేడ్కలు చూచుటకు 
వస్్త రు. కలా్యణం కమన్యం-
గా భకు్త ల గోవంద న్మస్మర-
ణల మధ్య ముగుస్్త ంది. భకు్త -
లకు తలంబ్రాలు అందజేస్్త రు. 
మూడవరోజు రాత్రి 7 గం||లకు 
స్్మి  అమ్మవారలీకు పురోహిత-
లు అరుంధతీ నక్షత్ర దర్శనం 
కలుగ జేస్్త రు. న్లగా వ రోజు 
మధా్యహ్ం 2 గం||లకు సరస్తీ 
పూజ, సదస్యం, పండిత సన్్మ 
నం తంతలు జరుపుతారు. 
ఐదవరోజు స్యంత్రం న్లుగు 
గంటలకు వధూవరుల వనమ-
హోతస్వ వేడ్క చకకిగా నిర్హి 
స్్త రు. ఆరవరోజు ఉదయం 
పంపా సరోవరంలో చక్రస్్నం 
నిర్హిస్్త రు. అచచుట హాజరయి 
న భకు్త లందరూ స్దర్శన చక్రం 
న్టిలో మునక వేయగానే ఒకకి-
స్రిగా నదిలో ఒకకి మునుగు 
మునిగి తాము పవతృలైెనటులీ గా    
భావస్్త రు. ఆరోజు స్యంత్రం 4 
గం||లకు న్లలోహిత గౌర్ పూజ, 
దండియా దింపు తంతలు వేదో-
క ్తంగా నిర్హించిన ప్మ్మట ధ్-
జారోహణం జరుగుతంది. కార్య 
నిరా్హకులు తమ కంకణాలను 
తీసివేస్్త రు. ఇక కళా్యణోతస్వ 
ముగింపు రోజున రాత్రి 7 గం||లకు 
పుషపి యాగం జరుపుతారు.
అన్వరం చేరుకునే మారగాం
       అన్వరం తూరుపి గోదావరి 
జిలాలీ  శంఖవరం మండలంలో 

ఉంది. రాజమండ్రి నుంచి 70 
కి.మీ., కాకిన్డ నుంచి 45 కి.మీ  
 దూరంలో వజయవాడ - వశఖ-
పట్ం నేషనల్ హైవేకు ఆనుకు 
ని రత్గిరి అలరాలుతన్ది. 
కండపైకి వళ్ళుటకు కండమెటులీ
రండ్ ఘాట్ మారాగా లున్్యి. 
భకు్త లు ఉండ్టకు వసతి, భోజ 
న సౌకరా్యలు అందు బాటులో 
ఉన్వ. అన్వరం రైలే్ స్్టషన్ 
లో చాలా రైళ్ళు యాత్రికుల సౌక-
రా్యర్ధం ఆపుతన్్రు.

     సథాలపురాణం
    పర్తరాజు మేరువు, ఆయన 
భార్య మేనక కుమారులైెన రతా్-
కరుడ్, భద్రుడ్ పరమ వష్్ణ  
భకు్త లు. వారు ఆ హరిని తమ 
శిరస్స్న దాలాచులన్ కోరికతో 

తపస్స్ చేశరు. వారి కోరిక మేర 
కు న్రాయణుడ్ భద్రుని శిర 
స్స్పై (భద్రాచలం) వైకుంఠ రా-
ముడిగానూ, రతా్కరుడిపై 
(రత్గిరి) సత్యన్రాయణుడిగా 
ను అవతరించాడ్. ఇక ఈ ప్రాం-
తానికి తొలినుండి అన్వరం 
అనే పేరు లేదు. బెండపూడి సం-
స్థా న్ని్ పరిపాలించిన అన్య్య 
మంత్రి పేరు మీదుగా అన్వరం 
పేరు సిథారపడిందని అంటారు. 
ఇక ఆలయ నిరా్మణం వషయా-
నికి వస్్త .... ప్రస్్త తమున్ గుడిని 
1891 లో (ఖర న్మ సంవతస్రం) 
కిరలీంపూడి సంస్థా  న్ధీశుడైన 
రాజా ఇనుగంటి వంకట రామ-
న్రాయణ బహదూదా రు నిరి్మంచా-
రు. పైనుంచి చూస్్త ఈ ఆలయం 
రథం ఆకారంలో ఉంటుంది.    
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           త్తాయుగంలో రామరావ-
ణులూ, దా్పరయుగంలో అరు్జ -
నుడూ ఈ కే్షత్రాని్ సందరి్శంచా
రని భకు్త ల ప్రగాఢ వశ్ సం. సీత-
మ్మను అపహరించేందుకు లంక 
నుంచి భద్గిరికి         పయనమైెన 
రావణబ్రహ్మ పుషపిక వమానం ఈ 
ప్రాంతానికచేచుసరికి  ముందుకు 
కదలలేదుట. కారణమేమని 
చూసిన రావణుడికి రత్గిరిపై 
ఒకే ప్ఠాన హరిహరులు కని-
ప్ంచారట. సహజంగా హరిదే్-
షి అయినపపిటికీ శివునితో కలిసి 
ఉన్ హరికి  పూజలు  చేశడట. 
ఆ రాక్షస వీరుడ్ తన తలపై 
స్్మిని మోస్డట. అందుకు 
నిదర్శనంగా ఇపపిటికీ ఇకకిడ 
జరిగే బ్రహో్మతస్వాలోలీ  ఉతస్వ-
మూరు్త లను రావణ వాహనంపై 
ఊరేగిస్్త రు.
        సీతాదేవ కనబడక కలత 
చెందుతన్ రాముడి బాధను 
తీరాచులన్ ఉదేదాశంతో లక్ష్మణు-
డ్ ఒక మునిని ఆశ్రయించా-
డ్. ఆయన సత్యదేవుని వ్రతం 
చేయమని చెపపిడంతో రామ-
లక్ష్మణులు అన్వరానికి వచిచు 
వ్రతం చేయగా స్గ్రీవుడ్ పరిచ-
యమైె సీతానే్షణలో స్యప-
డాడు డని చెబుతారు. అలాగే దా్పర 
యుగంలో కురుకే్షత్ర యుదా్ధ నం-
తరం అరు్జ నుడ్ పాపభారంతో 
కుంగిపోతండగా 'సత్యదేవుని 
పూజించి 108 దురాగా లయాలు 
నిరి్మస్్త పాపం పోతంది' అని 

న్రదుడ్ సలహా ఇచాచుడట. ఆ 
సలహా మేరకు అరు్జ నుడ్ అన్-
వరం వచిచు స్్మిని పూజించా-
డన్, ఇకకిడి వనదురగా  ఆలయం 
ఆ పాండవ మధ్యముడ్ ని-
రి్మంచిందేనని 'అదుభాత జంబూ 
దీ్ప రహస్యం' అనే గ్ంధం 
చెబుతోంది.
       1891 సం||లో ఆలయ నిరా్మణం 
జరిగింది. రాతితో నిరి్మంచిన 
రండస్్త ల ఈ ఆలయంలో 
పడ్గాటి ఏకశిలా సథాంభం 
రూపంలో త్రిమూరు్త లు కలువై 
ఉన్్రని భకు్త ల నమ్మకం. ఈ 
స్తంభానికి ప్ఠ భాగంలో బ్రహ్మ-
దేవుడూ, మధ్య భాగాన పరమ-
శివుడూ ఉండగా అగ్భాగాన 
రమాదేవ సమేతంగా సత్యన్రా-
యణుడ్ భకు్త లకు దర్శనమి-
స్్త డ్. గరాభాలయంలో సత్యన్రా-
యణ స్్మికి కుడివైపు శివుడ్ 
కలువై ఉన్్డ్. అలా ఆ త్రి-
మూరు్త లు వలసిన ఆ అరుదైన 
ఆలయానికి యుగాల చరిత్ర 
ఉందంటారు భకు్త లు.

     
కులమతాలతో సంబంధం 
లేకుండా ఏటా స్మారు 
పదిహేను లక్షల మంది భకు్త లు 
అన్వరంలో వ్రతమాచరిస్్త ర-
ని అంచన్. అరచుకులు శ్రద్ధగా 
వ్రతం చేయిస్్త రు. వ్రతంలో ప్ర-
ధానమయినది కధలు. అన్-
వరం కే్షత్రంలో న్లుగు కధలు 
ప్రసిద్ధం. అని్ పురాణ కధలకు 
మాదిరిగానే, ఈ వ్రత కధలు కూడా 
నైమిశరణ్యంలో ప్రారంభమవు-
తాయి. అని్ంటి లక్షం ఒకకిటే. 
సత్యం పలకాలి అనే న్తిని 
బోధించడం, ఇచిచున మాటపై ని-
లబడాలి అనే సందేశం ఇవ్డం. 
ఈ కధలను పరిశీలిస్్త అని్ంటి 
స్రాంశం ఒకకిటే: 'ప్రస్దం భకి ్త-
పూర్కంగా సీ్కరించడం, సత్య-
వాక్యం పలకడం'. 

       ది. 26 - 4 - 2018 న 
సత్యదేవుని కలా్యణం.
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 మేష రాశ్:
 ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి ఆశజనకంగా ఉండ్ను. 
నష్్ట లు జరిగే స్చనలు కలవు. ఆరోగ్య వషయంలో 
ముందు చర్యలు  అవసరం. ప్రయాణం వలన 
అలసట. కుటుంబంలో ఒక వ్యకి ్త యొకకి ఆరోగ్య 
వషయం కలవరపరచును. కుటుంబ వాతావర-
ణం అనుకూలంగా ఉండదు. అకారణ కలహాలు 
వస్్త యి. ఉదో్యగులకు తమ ప్రతిభను చాటే 
సమయం, అందువలలీ  అదనపు బాధ్యతలు లేదా 
పదోన్తి లభించును. వా్యపారస్్త లు తమ వా్యపార 
పరిధిని వస్తరిస్్త రు. కాని చట్ట పరమైెన చికుకిలు 
రాకుండా చూస్కనవలెను. వదా్యరుథా లకు పర్కా్ష కా-
లం. సమయస్ఫారి ్త కావాలి. 3 వ త్దీ రాత్రి నుండి 6 
వ త్దీ ఉదయం మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. 
వైదిక స్చన:
1) శ్రీరామ రకా్ష  స్త త్రాని్ పారాయణ చేస్్త మంచిది. 
2) వదా్యరుథా లు మేధా దకి్షణామూరి ్త శోలీ క పఠనం దా్రా 
శుభఫలితాలు పందుతారు.
వృషభరాశ్:  
  ఈ రాశివారు అధిక ఖరుచుల వలన సతమతమౌ-
తారు. ఆరోగ్యము బాగుండ్ను కాన్ చిన్ చిన్ 
వా్యధులు బాధించును. గృహం మారుపి, బంధు-
వులతో కయ్యం, నిందారోపణలకు గురి అవుతారు. 
ఉదో్యగస్్త లకు అనుకూల సమయం, పదోన్తి 
కరకై ఎదురుచూచువారికి శుభ సమయం. వా్యపా-

ఏప్రిల్ లో :  రవ 14 వరకు మీనంలో తదుపరి మేషంలో; బుధుడ్ 
మీనంలో ;  కుజుడ్  ధనస్స్లో;  శుక్రుడ్ మేషంలో ; 
గురువు తలలో; శని ధనస్స్లో;  రాహువు కరాకిటకంలో; కేతవు 
మకరం లో సంచారం

 జన్రదాన ఠాకూర్
ఏప్రిల్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫలాలు

9963933371, 9490189713

రస్్త లకు అనుకూల సమయం. సిథారాసి్త వషయంలో 
అనుకూలత లభించును.దూరప్రయాణ స్చన.  
వదా్యరుథా లు చదువుయందు శ్రద్ధ వహించాలి. 6 వ 
త్దీ ఉదయం నుండి 8 వ త్దీ రాత్రి వరకు  మధ్య 
ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రే-
యసకిరం.
 వైదిక స్చన: 1) కనకధారాస్తవ స్త త్ర  పారాయణ 
చేస్్త మంచిది. 2) వదా్యరుథా లు గురుస్త త్ర పారాయణ  
చేయుట  దా్రా శుభఫలితాలు. 
మిధున రాశ్:  
  ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి మెరుగు పడ్ను కాన్ 
ఖరుచులు అదుపులో ఉంచుకనవలెను.  ఆరోగ్య 
ము బాగున్్ పంటి సమస్యలు బాధించును.  
కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండ్ను.
అవవాహితలకు కలా్యణయోగం. అలుపిలతో 
స్్హం మీకు చికాకులు కలిగా ంచును. ఉదో్యగ స్్త ల 
కు అనుకూల సమయం. పదోన్తికై  ఎదురుచూ 
చువారికి శుభసమయం. అదనపు బాధ్యతలు 
పందు అవకాశం కలదు. వా్యపారస్్త లకు అనుకూ 
ల సమయం కాన్ వా్యపారంలో పనిచేయు వారి 
వలన ప్రతికూల పరిణామాలు ఎదురొకింటారు.  
వదా్యరుథా లకు పై చదువుల ప్రయతా్లు ఫలిస్్త యి.  
8వ త్దీ రాత్రి నుండి 11 వ త్దీ మధ్య ముఖ్యమైెన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. 
వైదిక స్చన: 1) నవగ్హ ఆరాధన ప్రతికూల 
ఫలితాలు తగిగాంచును. 
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కరాకాటక రాశ్ :
   ఈ రాశివారికి ఆరి్ధకసిథాతి బాగున్్ అధిక ఖరుచులు 
కలిగివుంటారు. దీర ్ఘకాల వా్యధులతో బాధపడ్-
వారు ముందు జాగ్త్తలు తీస్కనుట మంచిది. 
బంధుమిత్రులతో కలహాలు రావచుచును. కందరికి 
గృహమారుపి జరుగును. ప్రయాణములవలన 
అలసటకు గురిఅవుతారు. ఉదో్యగస్్త లకు మిశ్ర-
మకాలం. వా్యపారస్్త లు గడ్డు కాలం ఎదురొకిం-
టారు. ప్రజాజీవతంలో ఉన్వారు ఆకసి్మకంగా 
పేరు సంపాదిస్్త రు.  వదా్యరుథా లు ఆత్మవశ్సంతో 
ముందుకు వళిత్ మంచి ఫలితాలు సంపాదిస్్త -
రు. 11 వ త్దీ నుండి 13 వ త్దీ మధ్య ముఖ్యమైెన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. 
వైదిక స్చన: 1) దురాగా దేవ ఆరాధన, మరియు 
2) శివాభిషేకం దా్రా శుభఫలితాలు పందుతారు.
 సింహ రాశ్:
 ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి అనుకూలంగా ఉండ్ను 
కాన్ సపికు్యలేషన్ జోలికి పోవదుదా . ప్రమాదాలు, 
గాయాలు, ప్రమాదవశత్త  జారిపడ్ట దా్రా 
రక ్తము పోగొటు్ట కందురు. జాగ్త్త అవసరం. 
గృహ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండ్ను 
కాన్ మీకన్్ చిన్వారి దా్రా మానసిక చికాకు 
కలుగును.  ఉదో్యగస్్త లకు వృతి్త యందు మారుపి 
కలుగును. కోర్్ట వ్యవహారములు వకటించవచుచు-
ను.  ఇతరులతో వాదోపవాదములకు దూరముగా 
ఉండవలెను. వా్యపారస్్త లు అదనపు పటు్ట బడ్-
లు పట్ట వదుదా . వదా్యరుథా లు సిథాత ప్రజఞాత చూపవలె-
ను, లేనిచో గ్రేడ్లీ  తగుగా  అవకాశము కలదు.
13 వ త్దీ స్యంకాలం నుండి 16 వ త్దీ 
ఉదయం మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకిరం. 
వైదిక  స్చన : 1) స్ర్య ఆరాధన మరియు 
2) స్బ్రహ్మణే్యశ్ర ఆరాధన దా్రా ప్రతికూలత 
తగుగా ను. 
కన్్యరాశ్: 
  ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి బాగా ఉండ్ను.  

ఆరోగ్యవషయములో శ్రద్ధ అవసరం. ఆహార 
నియమాలు పాటించాలి. గృహ వాతావరణం అను-
కూలంగా వున్్ మీరు ఇంటి వషయాలలో శ్రద్ధ 
వహించాలి. అనవసరపు వాద ప్రతివాదనలకు 
దూరంగా ఉండాలి. సిథారాసి్త వషయంలో చికుకిలు 
వచుచు అవకాశం కలదు. రచన్ వా్యస్ంగ రంగంలో 
ఉన్వారికి అనుకూల సమయం. వా్యపారస్్త లకు 
అనుకూల సమయం. వదా్యరుథా లకు పోటీ పర్క్షల-
లోవజయం.16 వ త్దీ ఉదయం నుండి 18 వ త్దీ 
మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట 
శ్రేయసకిరం. వైదిక స్చన: 1) శనికి జప దాన్లు 
మరియు 2) హనుమంతనికి వడమాల సమరిపిం-
చుట దా్రా  శుభఫలితాలు పందుతారు.
తులా రాశ్:
 ఈ రాశివారు  ఈ మాసంలో వశ్షమైెన శుభఫ-
లితాలు పందుతారు. ఆరి్ధక వాతావరణం అను-
కూలంగా ఉండ్ను. సిథారాసి్త అమ్మకం దా్రా 
నష్ట ం చవచూస్్త రు.  గృహంలో పదదావారి ఆరోగ్య 
వషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.కందరు తీరథాయాత్రలు 
చేస్ అవకాశం కలదు. ఉదో్యగస్్త లు తమ స్మ-
ర్ధ్ం చూప్ మంచి ఫలితాలు పందు కాలం. వా్య-
పారస్్త లు అధిక లాభాలు పందుతారు. వందు 
వన్ద కార్యక్రమాలోలీ  పాలొగా ంటారు. పదదాల వాకుకి 
వనడం దా్రా లాభం పందుతారు.  వదా్యరుథా లు 
చదువులో  పూరి ్తగా నిమగ్ం కావలెను లేనిచో గ్రేడ్లీ  
తగేగా  అవకాశం కలదు.  పర్కా్ష కాలంలో  సమయ-
స్ఫారి ్త కావాలి. 18 వ త్దీ ఉదయం  నుండి 20 వ 
త్దీ ఉదయం మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. వైదిక స్చన: 1) 
దురాగా స్త త్ర పారాయణ మరియు 2) వదా్యరుథా లకు శ్రీ 
హయగ్రీవ ఆరాధన వలన శుభఫలితాలు. 
వృశ్చిక రాశ్ : 
ఈ రాశివారికి లక్షంపై దృషి్ట  స్రించుట శ్రేయసకి-
రం. ఆకసి్మక ధనలాభం కలుగు అవకాశం కలదు. 
జీవతభాగస్్మి యొకకి ఆరోగ్య వషయంలో శ్రద్ధ 
వహించవలెను. ఆహార వషయంలో శ్రద్ధ వహిం-



చవలెను. కత్త పరిచయాలవలన నష్ట ం కలగవ-
చుచును. ఆధా్యతి్మక చింతన అవసరం. ఉదో్యగస్్త ల-
కు పై అధికారుల సహాయ సహకారాలు లభిస్్త యి. 
వా్యపారస్్త లకు అనుకూలసమయం. లీగల్ వ్యవ-
హారాలు వాయిదా వేయుట కే్షమకరం. వదా్యరు్ధ లు 
చెడ్ స్్హితలకు దూరంగా వుండి చదువుపై శ్రద్ధ 
చూపవలెను. 20 వ త్దీ ఉదయం నుంచి 22 వ 
త్దీ మధ్య   ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకిరం. వైదిక స్చన: 1) కనకదు-
రగా  అమ్మవారి దర్శనం 2) సదుగా రువు ఆశీరా్దం 
పందుట దా్రా శుభఫలితాలు. 
ధను రాశ్ : 
ఈ రాశివారికి అధిక ఖరుచుల వలన ఆరి్ధక సిథాతి 
కలవరపరచును. అత్యంత జాగ్త్త వహించవలె-
ను. ఆరోగ్య పరిసిథాతి అనుకూలంగా ఉండ్ను కాని 
ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం కలదు. బంధువరగాం 
నుండి ప్రతికూలత. సథాలం మారుపి జరిగే అవకాశం 
కలదు. గృహంలో శంతి వాతావరణం ఉండ్ను. 
వవాహం కానివారికి తగిన సంబంధం లభించును. 
ఉదో్యగస్్త లకు కంత గడ్డు  సిథాతి. పై అధికారులవ-
లన చికాకు కలుగును. వా్యపారస్్త లకు స్మాన్య-
కాలం. వదా్యరు్ధ లకు అతి శ్రద్ధ దా్రా పై చదువులకు 
అవకాశం లభించును. 22 వ త్దీ నుండి 24 వ త్దీ 
మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయుట 
శ్రేయసకిరం. వైదిక స్చన: 1) కనకధారాస్తవం నిష్ట  
గా పారాయణం చేయుట 2) హనుమాన్ చాలీస్ 
పారాయణ చేయుట దా్రా ప్రతికూలత తగుగా ను. 
మకర  రాశ్:
ఈ రాశివారికి నష్్ట లు, అధిక  ఖరుచుల వలన ఆరి్ధక 
సిథాతి గందరగోళంగా వుండ్ అవకాశం కలదు. ఆరో-
గ్యము బాగుండదు కాన్ సకాలంలో వైద్యం వలన 
మెరుగుపడ్ను. ప్రమాదాల బారిన పడ్ అవకాశం 
కలదు. శ్రమతో కూడిన ప్రయాణాలను రదుదా  చేస్-
కనుట ఉత్తమం. కుటుంబ సభు్యల సహకారం 
లభించును. పరిశోధన్రంగంలో ఉన్ వదా్యరుథా లకు 

అనుకూల సమయం. సమయం. 24వ త్దీ రాత్రి 
నుండి 26 వ త్దీ మధ్య ముఖ్యమైె న కార్యక్ర-
మాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. వైదిక 
స్చన: 1) స్ందరకాండ పారాయణ 2) శ్రీ వేంక 
టేశ్ర స్్మి ఆరాధన వలన శుభఫలితాలు. 
కింభ రాశ్:
ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి ఉన్తంగా ఉండ్ను.
నూతన వస్్త  స్కరణ, ఆరోగ్యం బాగుండ్ను. 
కుటుంబ సభు్యలతో కలిసి సంతోష జీవనం. 
కంతమంది స్్హితలవలన కీడ్ జరిగే 
అవకాశం కలదు.   ప్రయాణము వలన లాభం. 
లీగల్ వ్యవహారములు అనుకూలించును. 
ఉదో్యగస్్త లకు అనుకూల సమయం. భాగస్్మ్య 
వా్యపారస్్త లకు అనుకూల సమయం. వ్యవస్-
యం దా్రా మంచి ఆదాయం. క్రీడారంగంలో 
ఉన్వారికి అనుకూలసమయం. 26 వ త్దీ రాత్రి 
నుండి 28 వ త్దీ మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్ర-
మాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం.  వైదిక 
స్చన: 1) కులదేవత ఆరాధన 2) పుణ్య నదీ 
స్్నం వలన ఉత్తమ ఫలితాలు లభించును. 
మీన రాశ్ : 
ఈ రాశివారికి ఆరి్ధక సిథాతి అనుకూలం. చిన్ 
ఆరోగ్య సమస్యలతో, ముఖ్యంగా నేత్ర సంబంధ, 
బాధపడవచుచును. ఉదో్యగస్్త లకు మిశ్రమ కాలం. 
ఓరుపి మరియు సహనం అవసరం. కని్ పనులు 
వాయిదా వలన చికాకు పందదరు. మిత్రుల 
సహాయం అందుతంది. వా్యపారస్్త లకు 
అనుకూల సమయం కాదు.  వదా్యరుథా లు అధిక 
శ్రమ దా్రా ఉత్తమ ఫలితాలు పందుతారు. 28వ 
త్దీ నుండి 30 వ త్దీ మధ్య ముఖ్యమైెన కార్య-
క్రమాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకిరం. 
వైదిక స్చన:
1) ఆదిత్య హృదయ పారాయణ
2) శ్రీ లకీ్షమి స్త త్ర పారాయణ దా్రా శుభ ఫలితాలు. 

      సర్వే  జన్స్సుఖినో  భవింతు






