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తీగవరపు శంతి

                    హెచ్ 1 బి  వీస్తో  విదేశీయుల గుండెలోలా  రైళ్లా  పర్గెతితిస్తి న్న ట్ంప్!    
      
      ప్రపంచదేశలోలా  అగ్రరాజ్యమైన అమరికా వెళిలా , పెదదీ  పెదదీ  ఉద్్యగాలు చేసి,  డాలర్లా  సంపాదించవచ్చని  కలలు గన్న 
కుర్రకార్ ఆశలన్్న అడియాశలు చేస్తి న్్నడు ట్ంప్. పిలలాల కోరిక తీర్చడానికి అయిత్నేమి, స్ఖంగా బోలెడు సంపాదిం-
చుకుని  సిథారపడత్రనైత్నేమి, స్థా మత లేకపోయిన్ ఉన్న ఆస్తి లు కాస్తి  అమిమా అయిన్  పిలలాలను అమరికా పంపిన, 
పంపుతున్న తల్లా తండ్రులకూ, పిలలాలకూ కూడా షాక్ ఇస్తి న్్నడు ట్ంప్. 
           16, 17 సంవత్సరాలైెన్ గ్రీన్ కార్డు  పందని వార్ చలా టెన్షన్ పడుతున్్నర్. ఇంకా పూరి తిగా సిథార పడక, పిలలాలు 
అక్కడే పుడిత్ సిటిజనులా  అవుత్రని, ఇండియా నుండి  తల్లా తండ్రులనే అమరికాకు రపి్పంచి వారి సహాయ సహకారాలతో 
పిలలాలని కనడము, పెంచడము చేస్తి న్్నర్.  అంత్కాదు, ఇదదీరూ ఉద్్యగాలు చేస్తి కాని పిలలాలను పెంచలన్్న, పెదదీ  పెదదీ  
చదువులు చదివించలన్్న కష్ం కాబట్ి తల్లా తండ్రులను పిల్పిస్తి  వారి సహాయంతో సంస్ర రధాని్న నడిపిస్తి న్్నర్. 
ఈ ఖర్్చలకు తోడు, సిథారపడదామని కందరైత్ బ్యంకు లోనులు తీస్కుని, బోలెడు డబ్బు ఖర్్చపెట్ి ఇళ్ళు కనుకు్కని 
అపు్పల పాలైె ఇండియా వెళళువలసిన పరిసిథాతి ఏర్పడుతోంది.  ఇటువంటి పరిసిథాతులలో ఏమీ తోచక, ఈ సమస్యకు పరిషా్క-
రము దొరకక అయోమయంలో  తల్లా  తండ్రులూ, పిలలాలూ తలలాక్ందులవుతున్్నర్. ఈ సమస్యలతో..... తీరా ఇండియాకు 
తిరిగివస్తి వీరికి సరి అయిన ఉద్్యగం దొరికి సిథారపడత్రా? 'అంటే అక్కడ ఇండియాలో పరిసిథాతి ఎలా ఉంటుంద్'  అని 
వలస వెళిలానవారి  ఆవేదన. పూర్ం అమరికాకు వెళిలా  గ్రీన్ కార్డు  పందిన వారైత్, వారికి ఎటువంటి ఇబబుందులూ లేవు కాన్ 
ఈమధ్య కాలంలో వెళిళునవార్ ఇబబుంది పడుతున్్నర్. 
                 కందర్ విదేశీయులు చట్్నికి విర్ద్ంగా కూడా అమరికాలో వచి్చ సిథారపడడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో, 
అని్న  రకాలుగా ఇష్ానుస్రం అమరికా వెళిలా  సిథారపడిన ప్రజల వలలా , అమరికా ప్రజల జీవన ఉపాధికి ఆటంకం కలుగు-
తోంది అని భావించి, ట్ంప్ ఇటు వంటి నిర్ణయాలకు పాల్పడడం జర్గుతోంది. 
              ఇలా రకరకాలవార్ వచి్చ అమరికాలో  సిథార పడిపోతుంటే, ఆమరికాలో  పుట్ిన సిటిజనులా  సరియైన ఉద్్యగాలు 
లేక ఇబబుంది పడుతున్్నర్ అని, ఆ ఆలోచన ప్రజలోలా కి తీస్కు వచి్చ, ఇక్కడ ప్రజలకు జీవన ఉపాధి కల్్పస్తి ను అని, 
తనను అమరికా ప్రెసిడెంట్ గా గెల్పించవలసింది అని అమరికా ప్రజలను కోరడమైనది. అసలే ఇబబుందులకు లోన-
వుతున్్నమనుకుంటున్న అమరికా ప్రజలు ట్ంప్ కి మదదీతుతి  ఇచి్చ ఎని్నకలలో గెల్పించర్. ఎటొచ్్చ త్డా ఏమిటంటే, 
మన భారత దేశ రాజకీయ న్యకుల లాగ కోటలు దాటే వాగాదీ న్లుగా కాక, నిజంగా వారి సంకే్షమం కోసం, అమరికా దేశ 
అభివృద్ిని దృష్్లో పెట్ుకుని   ట్ంప్ ఈ నిర్ణయాలు తీస్కుందుకు ప్రయతి్నస్తి న్్నర్. ఇందులో ముఖ్యంగా  సతమత-
మవుతున్నవార్ మాత్రం ఎకు్కవగా భారతీయులే . 
        ప్రధాన మంత్రి మోడీ, అనేక మంది  మంత్రులు,  ముఖ్య మంత్రులతో సహా ప్రజల సొముమాతో అనేక స్ర్లా  అమరికా 
వెళిలా , భారత దేశ ప్రజల కోసం అమరికా ప్రెసిడెంట్ తో మాట్లా డి, వారికి సహాయం చేయవలసింది పోయి, ట్రిపు్పలన్్న  
ఎకు్కవగా ఫొటోలకూ, వీడియోలకే పరిమితమయా్యయనేది ప్రజల వాదన. 'భారత దేశ ప్రధాని మోడీ అమరికా ప్రెసిడెంట్ 
ని చలాస్ర్లా  కల్శనని భారత దేశ ప్రజలకు ఫొటోలూ, వీడియోలు చూపించడం తపి్పత్, మాకు సహాయంగా నిలబడ 
గలగాల్ కదా!'  అనేది వలస వెళిలానవారి  వాదన. అంత్ కాదు, 'అమరికాలో ఉన్న గన్ కల్చర్ లో భారతీయులు ఎన్్న స్ర్లా  
నష్ పోతుంటే, భారత దేశ ప్రభుత్ం వాటి నివారణకు ఆ దేశంతో ఏమి చర్చలు చేస్తి ంది? అటువంటివన్్న కూడా భారత 
దేశ ప్రభుత్్ధికార్లు ప్రజలకు వివరించి, సమస్యకు పరిషా్కరమారాగా లు ఇక్కడ ప్రభుత్ంతో మాట్లా డి తీవ్ంగా చరి్చంచ-
వలసిన  అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది' అనేది వారి వాదన.  
             'ఎని్నకలొచే్చటప్పటికి   మైకులముందు అనేక వాగాదీ న్లు చేసి, తమ జేబ్లో సొముమా కాకపోయిన్ సొంత 
సొముమాలా ప్రజల డబ్బు అక్కర లేని చోట కూడా ఉచితంగా దాన్లు చేస్ ప్రభుత్్ధికార్లూ, రాజకీయ న్యకులూ! 
భారతీయులం విదేశలలో కూడా అనేక మంది ఉన్్నము. మా కోసం ఆచరణ స్ధ్యమైన వాగాదీ న్లు చేసి మాకు కూడా 
సహాయ సహకారాలు అందివ్ండి' అంటున్్నర్ విదేశలలో ఉంటున్న మన భారతీయులు. 
      రాజకీయన్కులారా! మీర్ ప్రపంచం లోని అని్న దేశలలోను నివసిస్తి న్న భారత దేశ  
ప్రజలందరిన్  దృష్్లో పెట్ుకుని, వాగాదీ న్లు చేసి, సహాయ సహకారాలు అందిస్తి రని ఆశి-
స్తి ంది చైెతన్యం సంకల్పబలం.



అభిప్రాయ వేదిక
ప్రారిథాదాదీ ం.  కవిగా అవత్రం ఎతితిన డాక్ర్ గార్ 
చక్కగా వ్రాస్ర్ నేపాల్ యాత్ర పదా్యలు.  
  సత్యన్రాయణ, కమల - ల్ంగంపల్లా  

సీర జయరాం గారి గురించి వ్రాస్తి న్నందుకు ధన్య-
వాదాలు. మా ఉతతిరాంధ్ర ప్రజలకు ఆయనంతో 
గర్కారణం. 
   లచ్చన్న, శ్రీదేవి - శ్రీకాకుళం 

వేదులవార్ వ్రాసిన ఎని్నకలలో... బలే చమత్్క-
రంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. 
    షణ్మాఖరావు, శశి - ఏలూర్ 

మన విదా్యవ్యవసథాను ఎలా సరిదిదదీచో్చ చక్కని 
స్చనలు ఇచ్చర్ రామోమాహనరావు గార్. థంక్్స!
   యాదగిరి, విమల - వరంగల్ 

దురాగా  ప్రస్దరావు గారి సంసకృత పాఠాలు బగుం-
టున్్నయి. అలాగే మావూరి నందుల కధ కూడా 
చక్కని గ్రామీణ వాత్వరణం కళళుకు కట్ినట్ుగా 
వ్రాస్తి న్్నర్ రచయిత ప్రభాకరశస్త్రి గార్. రచయి-
తలకు ధన్యవాదాలు. 
     శేషారావు, రంగన్ధరావు, వస్ంధర - నలూలా ర్ 
 
ప్రభత్ పధకాలను అమలుపరచటం ఒక అసి-
ధారావ్తం అని చక్కని మాట వాడార్ రచయిత 
ఎలెకా్రా న్ గార్. ఒక స్్కల్ ఉపాధా్యయుడిగా న్కు 
ఇవన్్న స్పరిచితం. చక్కగా ఉంది రచయిత్ 
కధనం. 
     న్రాయణరావు  - హైెదరాబదు 

జగన్్నధ రధోత్సవం గురించి మంచిగా వ్రాస్ర్ 
రామానందం గార్. మాకు ఈ రథయాత్ర చూస్ 
అదృష్ం ఈమధ్్య దకి్కంది. 
   పట్్నయక్ -సవిత - విశఖపట్నం 

బడులంటే భారమా, చదువంటే ఇదేన్ అని 
చక్కని సంపాదకీయంలో వెలువడడు  జూలైె నల 
సంచిక చలా స్ందరంగా వుంది. నిజంగా 
బడులంటే తల్లా దండ్రులకి భయమేస్తి ంది. పిలలా  
లకే  కాకుండా ఒతితిడి తల్లా దండ్రులమీద కూడా 
పడుతోంది. బగుంది మీ సంపాదకీయం. 
అలాగే భువనచంద్ర గార్ వ్రాసిన 'చర్య-ప్రతి-
చర్య', పోడూరివార్ వ్రాసిన నేరళలా వేణ్మాధవ్ 
గారిపైె వ్రాసిన వా్యసం చలా బవున్్నయి.         
         స్సరలా రమేష్ - విశఖపట్నం

చేసిన పాపాలకు భగవంతుడు ఎలా శిక్ష వేస్తి డో, 
భువనచంద్ర గార్ చర్య - ప్రతిచర్య కధలో 
చక్కగా స్చించర్. రచయితకు ధన్యవాదాలు. 
   లకీ్షమీ ద్పక్, చ్రాల 

వేమూరిగారి విశ్స్రూపానికి బ్డగలవాదం-
లో  ఆయన ఇచి్చన విశేలాషణ బగా వుంది. చక్కని 
వా్యసం వ్రాసినందుకు రచయితకు అభినందన-
లు. 
 కామేశ్రరావు, శేఖర్, వనజ, రాణి - విజయవాడ 

నస్రుద్దీన్ కధలో భటుడి కుయుకి తిని తన 
చతురత దా్రా ఎలా నస్రుద్దీన్ తిపి్పకట్్డో బగా 
వ్రాస్ర్ రచయిత బ్చి్చరాజు గార్. మంచి కధ. 
పిలలాలు ఇలాంటి కధలు చదవటం వలన లోక-
జ్ఞా నం వస్తి ంది. 
      రామశరమా, స్్నహ, నరసింహమూరి తి, మణి  - 
హైెదరాబదు 

నేరళలా వేణ్మాధవ్ గారి గురించి చక్కగా వ్రాస్ర్ 
రచయిత. మా ఇంజన్రింగ్  కాలేజీ ఫంక్షనలా లో 
ఆయనను చలాస్ర్లా  పిల్చం. విదా్యర్థా లు 
అందరూ ఏంటో ఆనందించేవారం. నిజంగా 
సినిమా సండ్ ట్రాక్ వింటున్న అనుభూతి 
కల్గేది. ఆయన ఆతమాకు శంతి చేకూరాలని 
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  భువనచంద్ర
 

    రమాదేవిని హాస్పటలోలా  చేరా్చ-
రన్న కబ్ర్ వినగానే వత్సలకి 
కంగార్ పుట్ింది. "కంగారందు-
కూ? వెళతి ంగా?" చిన్నగా కసిరాడు 
ఆమ భర తి జగన్మాహనరావు. 
 "అది కాదండీ.... రమాదేవి 
ఎంతైెన్ న్ ప్రాణస్్నహతురా-
లు. బధ ఉండదా? మీకేం... 
మీరనైనైన్ చెబ్త్ర్. అయిన్ 
ఆమధ్య మీ స్్నహితుడు వరహా-
ల్రావుకి జ్రం వస్తి మీర్ కంగార్ 
పడలేదూ? ఆయన పోయాడని 
తెల్సి రోజు రోజంత్ తలపట్ు-
కుని కూరో్చలేదూ?" D T S సండ్ 
లో ప్రారంభించింది వత్సల. 
 "దేవుడా.... వాడి్న చూడాలనుకుని 
సెలవు పెడదామంటే దొరకలేదు. 
న్న్న మిమమాలే్న కలవరిస్తి న్్న-
డు అంకుల్ " అని వాళళుబబుయి 
పదేపదే ఫోన్ చేసిన్ ఆడిటింగ్ 
వలలా  వెళళులేకపోయాను. చివరి-
చూపైెన్ దక్కలేదు. తలపట్ు-
కున్ తలా బదుకున్ ఉన్్నను 
గాన్ న్లాగా కంగార్ పడి బి. పి. 
పెంచలేదుగా" విస్గాగా  అన్్నడు 

జగన్. 
     వత్సల మంచిదే. ఒకే ఒక్క 
తెగులేమిటంటే ఆవకాయకీ 
అరిసెలకీ కూడా ఒకే ఫార్మాలా 
చెబ్తుంది. 
      రండు గంటల తరవాత 
రమాదేవి వుండే హాస్పటల్ కి 
వెళిళుంది వత్సల. రమ న్రసంగా 
పడుకుని వుంది. 
 "అయో్య రమా .... న్కిలా అవు-
తుందని అనుకోలేదే. ఎలా వుం-
డేదానివి ఎలా అయిపోయావూ. 
అసలీ జ్రం ఎందుకచి్చందే. 
ఆమోమా... నిను్న చూస్తి న్ గుండె 
బదదీలయిపోతోంది. న్కేమన్్న 
అయిత్ న్ పిలలాల గతి ఏంగానే! 
దేవుడా.. అసలు అంత అశ్ర-
ద్ దేనికే? ద్మతెర వాడకపోత్ 
ద్మలు కుడత్యని తెలీదా? 
ద్మకాటువలేలా  కలరా, చికిన్ 
గున్్య, మలేరియా లాంటి వంద 
జబ్బులొస్తి యని తెలీదా? తెల్సీ 
ఎందుకు అశ్రద్ చేసి ఇలా 
ప్రాణం మీదికి తెచు్చకున్్నవే...!" 
అంటూ భోర్న ఏడవడం మొ-
దలెట్ింది. 
 "ఒస్ వత్సలా... ముందు నువు్ 
సిథామితపడవే. న్కా్కసతి న్రసం 

సమయానికి తగు మాటలాడు
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వచి్చ కళ్ళు తిరిగాయంత్. 
ఇపు్పడు నేనేమీ చవబోవటంలే-
దు. కాస్పు విశ్రాంతిగా కూరో్చవే" 
అని సరిదీచెప్పబోయింది రమ.      
   "హూ... ఎందుకు నను్న 
భ్రమలో ఉంచలని ప్రయతి్న-
స్తి న్్నవే రమా! నేను న్ ప్రాణ-
స్్నహితురాల్్న. బధపడత్నని 
నిజ్ల్్న దాస్తి న్్నవు కదూ! చెప్పవే 
చెపు్ప... అసలేం జరిగింది? న్కీ 
జ్రం న్రసం ఎలా వచ్చయి?" 
పక్కమీదున్న రమని కుదిపేస్తి  
అన్నది వత్సల. రమకి చికాక-
చి్చంది. 
 "అవునే. దాచను. మొన్న 
బజ్ర్ వెళిళునపు్పడు చవగాగా  
అముమాతున్్నరని జ్రాన్్న, న్ర-
స్న్్న, తుముమాలీ్న, దగుగా లీ్న తలో 
పది కిలోలు కనుక్కచ్చ. న్కూ 
కావాలంటే ఎక్కడో చెబ్త్. 
పోయి కనుకో్క!" చికాగాగా  అని 
కళ్ళు మూస్కుంది రమ. 
         *********
 "ఇదిగో న్రాయణా... చవుకబ్-
ర్ చలలాగా చెపా్పలంట్ర్, కాన్ 
న్కా స్త్రాలంటే స్తరామూ 
ఇష్ం ఉండదు. సత్యం బ్రూయాత్   
అన్్నర్ పెదదీలు. అందుకే నేను 
కుండ బదదీలు కట్ినట్ు చెబ్-
తున్్న. మీ న్న్న నిన్న రాత్రి హరీ-
మన్్నడు. వీలున్నంత తందరగా 
నువు్ బయలేదీరి వస్తి, ఆయని్న 
చివరిస్రిగా చూడొచు్చ. లేకపోత్ 
అంత్ సంగతులు. వస్తి నం-
టే శవాని్న మార్్చరీలో వుండే 

ఏరా్పటు చేస్తి . లేకపోత్ మీ 
తముమాడితో కరమాకాండలు జరి-
పిస్తి . ఏ విషయమూ అర్జంట్ 
గా చెపు్ప" అమరికాలో వున్న 
న్రాయణమూరి తికి, ఆయన 
మేనమామ పరంధామ శరమా గార్ 
'కబ్ర్' అందించిన విధానం 
ఇది. 
 ఫోన్ లో సమాధానం ఏమీ లేదు. 
కారణం అప్పటికే 50 దాటిన న్-
రాయణమూరి తి షాక్ లో నేలమీ-
దకి ఒరిగిపోయాడు. 
             ********
 "మీ అబబుయి ఆ సమయమం-
తుల వారమామాయిని తీస్కుని 
లేచిపోయాడుట గదా వదిన్. 
అయిన్, అదేం పనమామా. పెళిలా  
సంబంధం కుదిరిన అమామాయి-
ని లేవద్స్కుపోవడం తపు్పకా-
దుటమామా. అసల్టువంటిది మీ 
ఇంట్వంట్ వుందా?" మూతీ 
చెయ్్య తిపు్పతూ విశలాకి్ష-
తో అన్నది న్ంచరమమా. అసలే 
కృంగిపోయివున్న విశలాకి్ష ఇంకా 
కృంగిపోయి తలవంచుకుంది. 
కాన్, న్ంచరమమా దృష్్లో ఇది 
'పరామర్శ'. 
                     ***********
 రమ విషయంలో వత్సల చేసింద్ 
పరామర్్శ. ఒంటోలా  బగోని స్్న-
హితురాల్్న పలకరించి, ఓదారి్చ, 
ధైర్యం చెపా్పలనే ఆమ వెళిళుంది. 
కాన్, పేషంట్ కే  చికాకు పుట్ేంత-
గా భోర్మనడమూ, లేనిపోనివి 
ఊహించుకుని బధపడడమూ, 

పేషంట్ ని బంబేలెతితించడమూ 
అవసరమా? ఆలోచించండి. 
 పరంధామశరమా చేసింద్ అదే. 
అతిగా తన అహంభావాన్్న ము-
కు్కస్టితన్న్్న ప్రదరి్శంచల్్సన 
అవసరం అక్కడున్నదా?  సత్యం 
బ్రూయాత్ అంటే కేవలం కుండ 
పగలకట్ినట్ు సత్్యని్న చెప్పడం 
కాదు. చెప్పదలచుకున్న సత్్య-
ని్న 'ప్రియంగా' చెపా్పల్. మలలాగా 
చలలాగా చెపా్పల్ కాన్, విన్నవాడి 
గుండె పగిలేట్ు కాదు. 
 ఇహ మూడో సందరాభానికి వస్తి 
న్ంచరమమా పరామర్శ 'మూల్గే 
నక్క మీద త్టిపండు పడడుట్ు' 
గానే వున్నది కాన్, ఏమాత్రం 
ఓదార్్చ విధంగా లేదు. 
 ఎదటివాళలాతో మాట్లా డేటపు్ప-
డు మనం మొదట ఆలోచిం-
చల్్సంది, వార్ ఏ పరిసిథాతులోలా  
ఉన్్నరనేది. రండో విషయం, 
మనం చెపే్ప మాటలు వారికి 
వూరటనిస్తి యా లేక బధ కల్గి-
స్తి యా అనేది. అందుకే పెదదీలు 
చెపా్పర్.... 'సమయానికి తగు 
మాటలాడి' అని. 
  మా ఫ్ండ్ పుట్ినరోజూ, మన 
రిపబిలా క్ దిన్త్సవమూ ఒకేస్రి 
వస్తి యి. ఖరమాకాల్ అంతకు-
ముందు రోజు రాత్రి, అంటే 
జనవరి 25 రాత్రి 10 గంటలకి 
పరమపదించర్ వాళళు న్న్న-
గార్. విషయం తెల్సి పదుదీ నే్న 
నేనూ వాడింటికి వెళలా ను.
      (34 వ పేజీ చూడండి)
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వేమూరి వేంకటేశ్రరావు
 

 పంచంగం అంటే ఏమిటో, 
కేలండర్ అంటే ఏమిటో 
టూకీగా చెప్పటం కష్ం; అయిన్ 
ప్రయతి్నస్తి ను.
పంచంగానికీ, కేలండర్కీ త్డా 
ఏమిటో చూదాదీ ం. మా ఇంటోలా  గోడ 
మీద వేళళుడుతూ ఎపు్పడూ వెం-
కట్రామా అండ్కో వారి కేలండర్ 
ఒకటి వుండేది. దాంటోలా  జనవరి 
లగాయతు డిసెంబర్ వరకు 
నలకో పేజీ చొపు్పన 12 పేజీలు 
ఉండేవి. ప్రతీ నలా, వారాల 
వారీగా  గళ్ళు ఉండి, ఆ గళళు-
లోలా  త్ద్తో పాటు తిథి, వారం, 
నక్షత్రం, దుర్మాహూర తిం, వర జ్ం, 
వగైెరాలు ఉండేవి. ఈ రకం 
అటు పంచగమూ కాదు, ఇటు 
కేలండరూ కాదు, మధ్్య మారగాం. 
మరి పంచంగం అంటే ఏమిటి? 
మా ఇంటోలా  పంచంగాని్న  చుట్-
బట్ి చూర్లో పెట్ేవార్. మా 
న్న్న గారికి తప్ప మా ఇంటోలా  
ఎవ్రికీ దానిని వాడటం వచే్చది 
కాదు. ఈ రకం పంచంగానికి 
అయిదు అంగాలు ఉంట్యి 
ట. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, 
యోగం, కరణం. వీటిలోలా  దరిదాపు 
మనందరికీ తిథి, వారం, నక్ష-
త్రం అంటే ఏమిటో పూరి తిగా తె-

ల్యకపోయిన్ ఈ మాటలు 
అలవాటుపడడు మాటలు; కనుక 
తెలుసనే అనుకుంటూ ఉంట్ం. 
వీటిలోలా  తిథికీ, నక్షత్రానికీ ఖగోళ 
శస్త్రపు దృష్్తో త్త్పర్యం చెపు్ప-
కోవచు్చ. “వారం” ఇటు ఖగోళ 
శస్్రా నికీ పనికిరాదు, అటు 
జ్్యతిష శస్్రా నికీ పనికి రాదు. 
ఇది క్రైసతివ సంప్రదాయానుస్-
రంగా వచి్చ ఉంటే హిందూ పం-
చంగాని్న చతురాంగం అన్ల్. 
కాన్ పంచంగం అన్్నర్ కనుక 
‘వారం’ పంచంగంలో ఎలా 
జొరబడింద్ ఆలోచించవల-
సిన విషయమే! పోత్, యోగం, 
కరణం అనేవి జ్్యతిష శస్్రా నికి 
సంబంధించినవి. 
ముందు కేలండర్ గురించి తె-
లుస్కుందాం. పడుగుని క-
లవట్నికి కందర్ గజ్లు, 
అడుగులు, అంగుళలు వాడిత్ 
మరి కందర్ సెంటీమీటర్లా , 
మీటర్లా , కిలోమీటర్లా  వాడిన-
టేలా , కాల గమన్ని్న కలవట్నికి 
పూర్్లు రకరకాల కలబదదీలు 
వాడేవార్. పూర్ం గడియారా-
లు స్లభంగా అందుబటులో 
ఉండేవి కావు కనుక కాలాని్న క-
లవట్నికి అందరికీ “అందుబ-

టులో” ఉన్న చంద్రుడిని, స్-
ర్్యడిని, “కలబదదీలు”గా వాడే 
వార్. ఇదెలాగో అరథాం  అయిత్-
కాని పంచంగం అరథాం కాదు.
భూమి తన చుట్ూ త్ను 
తిరగటం వలలా  వచే్చ పగలు, రాత్రి, 
పగలు, రాత్రి, ... మనం చూస్తి నే 
ఉన్్నం కదా. నిరిదీష్త కోసం “ఒక 
పగలు + ఒక రాత్రి = ఒక దినం = 
ఒక రోజు” అని వాడదాం. కనుక 
కాల గమన్ని్న కలవట్నికి 
అనుకూలమైన, సహజమైన, ఒక 
కలమానం "రోజు." ఈ “రోజు” 
పడవు స్మార్గా 24 గంటలు.
చంద్రకళలని కూడా కాల గమ-
న్నికి కలబదదీగా వాడ వచు్చ. 
చంద్రుడి గమన్ని్న ఆధారంగా 
చేస్కుని పూరి్ణమ నుండి పూరి్ణ-
మకి మధ్య ఉండే వ్యవధికి "నల" 
అని పేర్ పెట్ేర్. 
కథలో పిట్ కథ. తెలుగులో "నల" 
అంటే చంద్రుడు అనే అర్ం కూడా 
ఉందని మరచిపోకండి. తెలు-
గులోనే కాదు. చల భాషలలో 
"మాసం" కీ "చంద్రుడు" కీ ఒకటే 
పేర్. రష్యన్ భాషలో "మేస్య-
త్స" అంటే చంద్రుడు, మాసం 
అనే రండు అరాథా లూ ఉన్్నయి. 

పంచంగాలు, కేలండర్లా
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మలయాళ కన్నడాలలో చంద్రుని 
పేర్ తింగళ్ (తింకళ్). 
తింగళ్ అంటే మాసం. సంసకృ-
తంలో "మానం" అంటే కలత. 
ఇందులోంచే moon అన్న మాట 
వచి్చంది. ఇంగ్లాషులో moon 
అనే మాట నుంచే month అనే 
మాట వచి్చంది. ఆ మాటకస్తి 
"మానం" అన్్న "మాసం" అన్్న 
ఒక్కటే. ఇదంత్ చూస్తి  ఉంటే 
చంద్రుడుని ఒక కలమానం-
గా ఉపయోగించేవారని తెలు-
స్తి ంది కదా. లేటిన్ లో “me" 
అనే ధాతువుకి "కలుచుట" 
అని అరథాం. ఈ ధాతువులోంచే 
measurement వచి్చంది. 
పూరి్ణమ నుండి పూరి్ణమకి 29.5 
రోజులు (30 రోజులు కాదు. అయి-
నప్పటికీ లెక్క సలభ్యం కోసం 
నలకి 30 రోజులు అని అనేస్తి  
ఉంట్ం.) కనుక 12 నలలకి 
12 x 29.5 = 354 రోజులు. ఇదే 
చంద్ర సంవత్సరం! కాని మనం 
అందరమూ సంవత్సరానికి 365 
రోజులని చదువుకున్్నం. ఇది 
స్ర్య (సర) సంవత్సరం! చం-
ద్రుడుని పట్ించుకోకుండా ఒక్క 
స్ర్్యడి కదల్క పైెన ఆధారప-
డడు  సంవత్సరం ఇది. చంద్రుడుని 
కలబదదీగా వాడగా వచి్చన “సం-
వత్సరం” లో 11 రోజులు తకు్కవ. 
నక్షత్రమాసం  అని ఇంకోటి 
వుంది. తీగని లాగిత్ డొంకంత్ 
కదులుతుంది.  ఇపు్పడు ఏ కల-
బదదీని వాడటం? 

“ఈ కలబదదీలలో ఏది 
మంచిది?” అన్నది అడగదగిన 
ప్రశే్న. ఈ ప్రశ్నకి రండు దిశలలో 
సమాధాన్లు వెతకచు్చ. 
వాడుకకి త్ల్క అయినది చంద్ర 
సంవత్సరం. మన అవసరాలని 
తీర్్చది సర సంవత్సరం. ఇక్కడ 
తర్కం ఏమిటో చూదాదీ ం ఇపు్పడు.
తల ఎతితి చూస్తి చలు, ఆకాశంలో 
చంద్రుడి కళలు ప్రయత్నం 
లేకుండానే కనబడత్యి. 
కనుక చంద్ర కళలని ఆధారంగా 
చేస్కుని కాల గమనం 
కలవటం త్ల్క. కాని అలా 
కల్చిన కాలం మన దైెనందిన 
అవసరాలకి అంతగా ఉపయోగ 
పడదు. ఎందుకు ఉపయోగప-
డదని అడుగుత్రా? ఈ ప్రశ్నకి 
సమాధానం కావాలంటే అసలు 
“ప్రజలకి కేలండర్ అవసరం 
ఎందుకచి్చంది?” అన్న ప్రశ్న-
కి సమాధానం వెతకాల్. వరా్ష లు 
ఎపు్పడు పడత్యో, వితుతి లు 
ఎపు్పడు న్ట్లో, కోతలు 
ఎపు్పడు కయా్యలో, మొదల-
యిన పనులకి ఒక కేలండర్ 
లాంటిది ఉంటే దానిని బట్ి ఏ 
సమయంలో ఏయే పనులు 
చెయా్యలో తెలుస్తి ంది. అంటే 
ఏ ఋతువు ఎపు్పడు మొదల-
వుతుంద్ చెప్పట్నికి కేలండర్ 
అవసరం. చంద్రుడి మీద ఆధార 
పడడు  కేలండర్  ఈ అవసరాని్న 
తీర్చలేకపోయింది; ఎందుకంటే 
ఋతువులని నిర్ణయించేది 

స్ర్్యడు, చంద్రుడు కాదు. 
(ఈ ప్రక్య విపులంగా చెపా్ప-
లంటే ఈ కథనం చంత్డంత 
అవుతుంది.)

స్ర్య గమనం కలబదదీ-
గా తీస్కుని కాల నిర్ణయం 
చెయ్యటం కంచెం కష్ం. 
ఎందుకంటే స్ర్్యడి వైెపు 
చూడటమే కష్ం. చూడగల్-
గిన్ స్ర్్యడికి కళలు లేవు; 
ఎపు్పడూ ఒకేలా కనిపిస్తి డు. ఈ 
కరత తీర్చట్నికి మరొక పదదీతి 
కావలసి వచి్చంది. స్ర్్యడికి 
కళలు లేకపోయిన్ స్ర్్యడు 
ఉదయించే దిశ రోజు రోజుకీ కదిదీ  
కదిదీగా జర్గుతూ ఉంటుంది. 
అంటే, ఆకాశంలో స్ర్్యడు 
ఎపు్పడూ ఒకే చోట ఉదయిం-
చడు. స్రో్యదయం స్థా లంగా 
తూర్్పన జరిగిన్, ఆ తూర్్పకి 
ఉతతిర దిశగా కన్్నళ్ళు జరిగి, 
మరికన్్నళ్ళు దకి్షణ దిశగా జర్-
గుతుంది. స్రో్యదయ స్థా నం 
ఉతతిర దిశగా జర్గుతూన్నంత 
కాలం ఉతతిరాయణం. స్రో్య-
దయ స్థా నం దకి్షణ దిశగా జర్-
గుతూన్నంత కాలం దకి్షణా-
యణం. ఆకాశంలో స్ర్్యడు 
ఒక రోజు ఎక్కడ ఉదయించేడో 
గుర్తి  పెట్ుకుంటే సరిగాగా  మళళు 
అక్కడే, అదే దిశలో జర్గుతూ, 
ఉదయించట్నికి స్మార్ 
365 రోజులు పడుతుందని మన 
పూర్్లు గ్రహించేర్; అదే సర 
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సంవత్సరం. ఈ సర సంవత్స-
రాని్న కలబదదీగా తీస్కుంటే 
ప్రతి ఏట్ ఋతువులు ఎపు్పడు 
మొదలవుత్యో లెక్క కట్ి చె-
ప్పవచు్చ. ఈ జ్ఞా నం పంటలు 
పండించే వ్యవస్యదార్లకీ, 
చేపలు పట్ే బసతి వారికీ ఎంతో 
ఉపయోగం. 
ఇంతకీ చెప్పచే్చదేమిటంటే కా-
లగమన్ని్న కలవట్నికి చంద్రు-
డినైన్ వాడుకోవచు్చ, స్ర్్యడి-
నైన్ వాడుకోవచు్చ. మన దేశంలో 
హిందువులు కరమాకాండలకి వాడే 
పంచంగాలలో రండు పద్తు-
లూ పక్క పక్కని వాడత్ర్ – దేని 
లాభాలు దానికున్్నయి. కనుక 
ఈ రకం పంచంగాని్న చంద్ర-
సర పంచంగం అంట్ర్.
ఇపు్పడు హిందూ పంచంగం 
గురించి టూకీగా తెలుస్కుం-
దాం. అమావాశ్య నుండి అమా-
వాశ్యకి మధ్య కాలం ఉరమరగా 
30 రోజులు అని చెపే్పను కదా. 
ఈ ముప్పది రోజులలో చంద్రుడు 
భూమి చుట్ూ ఒక పూరి తి ప్రదకి్ష-
ణం చేస్తి డు కనుక, చంద్రుడు 
ప్రయాణం చేసిన కోణీయ దూరం 
360 డిగ్రీలు. (డిగ్రీలని జ్్యతిషశ-
స్త్రంలో "భాగలు" అంట్ర్.) లేదా 
రోజు ఒక్కంటికి సగటున 360/30 
= 12 డిగ్రీలు కోణం తిర్గుత్-
డు చంద్రుడు. అమావాశ్య న్డు 
భూమి నుండి చూస్తి చంద్రుడు, 
స్ర్్యడు ఒకే దిశలో ఉంట్ర్.  
ఆ మర్న్టికి చంద్రుడు స్-

ర్్యడిని అధిగమించి 12 డిగ్రీలు 
ముందుకి జర్గుత్డు. ఇలా 
ముందుకి జరగట్నికి పట్ే 
కాలం ఒక “తిథి”. ఈ తిథులలో 
మొదటిది పాడ్యమి. మరో 12 
డిగ్రీలు ముందుకు జరగట్నికి 
పట్ే కాలం రండవ తిథి, విదియ. 
ఇలా 15 తిథులని దాటేసరికి 
ఆకాశంలో చంద్రుడు, స్ర్్యడు 
ఎదురదుర్గా ఉంట్ర్ – 
మధ్యలో భూమి ఉంటుంది. ఇదే 
పూరి్ణమ. మరో 15 తిథులని దా-
టేసరికి మళళు అమావాశ్య వచె్చ-
స్తి ంది. 
చంద్రుడు భూమి చుట్ూ, భూమి 
స్ర్్యడి చుట్ూ  సిథార వేగాలలో 
తిరగర్ కనుక ఈ తిథుల 
“పడవులు” సమాన వ్యవధిలో 
ఉండవు. కనుక స్థా లంగా రోజుకో 
తిథి అనుకున్్న స్క్షంగా పరిశీ-
ల్స్తి అపు్పడపు్పడు కని్న తిథులు 
“ఏష్యం” అయిపోయే పరిసిథాతి 
కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. 
స్రో్యదయ సమయంలో ఏ తిథి 
ఉంటే ఆ రోజుకి ఆ తిథి అని ని-
ర్ణయిస్తి ర్. ఈ తిథి అనేది పం-
చంగానికి మొదటి అంగం. 
చంద్రుడు భూమి చుట్ూ ఒక 
స్రి తిరిగే వ్యవధిలో స్ర్్యడు 
తూర్్పన ఉదయించే స్థా నం 
కదిదీగా ఉతతిరానికో, దకి్షణానికో 
జర్గుతుంది కనుక ఆకాశంలో 
స్ర్య చంద్రులు గత అమా-
వాశ్యన్డు ఉన్న స్థా న్లు ఒక-
టయిత్, ఈ అమావాశ్యన్డు 

ఉన్న స్థా న్లు మరొకటి. కనుక 
ఆకాశంలో స్ర్్యడు, చంద్రుడు 
ఎపు్పడు ఎక్కడ ఉన్్నరో చెప్పట్-
నికి మనకి కదలకుండా ఉండే 
బండ గుర్తి లు కావాల్. ఆ బం-
డగుర్తి లే నక్షత్రాలు. (ఈ వా్యఖ్్య-
నం భూమి చుట్ు స్ర్్యడు, 
చంద్రుడు తిర్గుతున్్నరన్న 
నమూన్ని దృష్్లో పెట్ుకుని  
రాసినది.)
మినుకు మినుకు మంటూ చు-
క్కలులా కనిపించే నక్షత్రాలన్్న 
ఒకేలా కనిపిస్తి  ఉంటే వాటిని 
బండ గుర్తి లుగా ఎలా వాడటం? 
అందుకని స్ర్్యడు, చంద్రుడు 
ఆకాశంలో నడిచే దారి వెంబడి 
గుర్తి  పెట్ుకోట్నికి వీలుగా నక్ష-
త్రాలని గుంపులుగా విడగొట్ి, 
వాటికి పేర్లా  పెట్ేర్. ఆ నక్షత్రాల 
గుంపులనే మనం అశ్ని, భరణి, 
మొదలైెన 27 పేరలాతో పిలుస్తి ము. 
కనుక మనం “అశ్న్ నక్షత్రం” 
అన్నపు్పడు “అశ్ని” అన్నది ఒక 
గుంపు పేర్. ద్నినే ఇంగ్లాషులో 
asterism అంట్ర్. కనుక 360 
డిగ్రీలని 27 చేత భాగిస్తి ఒకక్క 
“ఇలులా ” 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాల 
ప్రమాణంలో ఉంటుంది. 
ఆకాశంలో చంద్రుడు ప్రయాణం 
చేస్తి  “ఒకక్క ఇంటోలా  ఒకక్క 
రోజు గడుపుత్డు” అని మనవా-
ళ్ళు చమత్కరించేర్. చంద్రుడు 
మగ కనుక నక్షత్రాలను “ఆడ” 
గా ఊహించుకుంటే “నల రాజు” 
ఒకక్క రాత్రి ఒకక్క “రాణి”తో 
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గడిపినటులా  ఊహించుకున్్నర్ 
పూర్్లు. 
చంద్రమారగాంలో ఉన్న నక్షత్రాల-
ని 27 గుంపులుగానే ఎందుకు 
విభజంచేర్? ఈ 27 ప్రత్్య-
కత ఏమిటి? చంద్రుడు భూమి 
చుట్ూ ఒక స్రి తిరగట్ని-
కి (అమావాశ్య నుండి అమా-
వాశ్యకి కాదు) 27-1/3 రోజులు 
పడుతుంది. కనుక ఆ దారిని 27 
భాగాలు చేస్తి చంద్రుడు ఒకక్క 
“భార్య” తో ఒకక్క రోజు గడిపిన-
టులా  అవుతుంది. అందుకని. 
ఇపు్పడు ఈ రోజు నక్షత్రం ఏమిటో 
మనకి ఎలా తెలుస్తి ంది? స్-
రో్యదయం వేళకి చంద్రుడు ఏ 
రాణి గారి ఇంటోలా  ఉంటే అదే ఈ 
న్టి నక్షత్రం. మన పంచంగా-
లలో చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంలో-
కి ఎపు్పడు ప్రవేశిస్తి డో, ఎపు్పడు 
వదల్పెడత్డో గంటలు, నిమి-
షాలతో సహా చెబ్త్ర్. ఇది 
హిందూ కరమాకాండకి అవసరం. 
ఈ సమాచరం పంచగానికి 
రండవ అంగం. 
పంచంగానికి మూడో అంగం – 
వారం. వారం యొక్క అవసరం 
కాని, వారానికి ఏడు రోజులు 
ఉండాలనే నియమం కాని ఖగో-
ళశస్త్ర దృష్ాయా లేదనుకుంట్-
ను. హోరలు (hour), వాటికి 
అధిపతులు ఉంట్ర్ట.  ఒక 
దినమున మొదటి హోరాధిపతి 
ఎవరైత్ వారి పేరిట ఆ దినము 

ఏర్పడుతుందని విన్్నను.  
వారానికి ఏడు రోజులు ఉండాల-
నేది బైబిలు లో ఉంది తప్ప శస్త్రీ-
యమైన కారణం లేదనే న్ అభి-
ప్రాయం. ఆ మాటకస్తి వారానికి 
ఆర్ రోజులు, నలకి అయిదు 
వారాలు, ఏడాదికి 12 నలలు 
ఉంటే కని్న లాభాలు ఉన్్నయి. 
ఈ “వారం” అనే భావన పాశ్చత్య 
ప్రభావం వలలా  మన పంచంగాలోలా  
ఎకి్క మూడవ అంగం అయి కూ-
ర్్చందేమో అనిపిస్తి ంది న్కు. 
నిజం న్కు తెల్యదు. 
పోత్, పంచంగానికి న్లుగో 
అంగం – యోగం, అయిద్ 
అంగం కరణం. వీటికి శస్త్రీయ-
మైన మదదీతుతి  లేదు. వీటిని జ్-
తకాలలో ఉపయోగిస్తి ర్ తప్ప 
వీటికి ఖగోళపరంగా వా్యఖ్్యన్-
లు ఉన్నటులా  న్కు తెల్యదు. 
అదండీ న్కు తెల్సిన 
పంచంగం కథ. 
ఒక మనవి: కేలండర్ కథ చల 
కిలాష్మైన కథ. పైెన చెపి్పన కథ 
ఉతతిరారథాగోళంలో (ధ్రువ ప్రాంత్-
లకి వెళలాకుండా ఉంటే) కంచెం 
ఇటు, అటుగా సరిపోతుంది. 
ఇంకా లోతుగా తరచి చూడాల-
నుకుంటే శ్రీ మహీధర నళిన్-
మోహన్ రాసిన “కేలండర్ కథ” 
అనే పుసతికం చదవండి. 
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పాల�పు  బుచ్చిరాజు

  ములాలా  నస్రుద్దీన్ రాజ్ వారి 
సభలోకి తరచూ వస్తి పోతూ 
ఉండడం, రాజు గారికి అవసరం 
అయినపు్పడు సలహాలు ఇస్తి  
ఉండడం, ఆవిధంగా అతను 
రాజ్వారికి దగగారవడం అక్కడ 
ఉండే పండితులకి నచ్చలేదు. 
అంత వరకు సభలో వారి మాట 
చెలులా తూ ఉండేది. ఇపు్పడు 
రాజుగార్ నస్రుద్దీన్ మీద ఎకు్కవ 
ఆదరం చూపిస్తి న్్నర్. దానితో 
వారికి అతని మీద అస్య 
పెరిగిపోయింది. అంత్ కల్సి 
అతని్న రాజ్వారి ముందు 
అవమాన పరచలని ఒక ఎతుతి  
వేశర్. 
ఒకన్డు ములాలా  దరాబుర్లో 
ఉండగా వారందరూ అతని్న 
పట్కుని, “అయా్య మీర్ 
బడికి వెళిలా  చదువుకుని మత-
గుర్వు అయా్యర్ కదా! మరి 
మీర్ మత్ని్న గురించి ప్రజ-
లకి బోదిస్తి  ఉండగా మేమ-
పు్పడూ చూడలేదు. అంత్ కాక 
మీర్ మంచి తెల్వైెన వారని, 
మీ మాటకి తిర్గు లేదని అంత్ 

ములాలా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 3
              రాజ దరాబుర్లో

చెపు్పకుంట్ర్.  మీర్ న్లుగు 
మంచి మాటలు చెపి్ప మా 
చెవులకు విందు చేయండి.” అని 
అడిగార్. 
ములాలా కి అసలే సభా కంపం 
ఎకు్కవ. మంచి మంచి సలహాలు 
ఇవ్గలడు కాని, వేదికనకి్క ఉప-
న్్యస్లు చెప్పడం అలవాటు 
లేదతనికి. తన ఎదుట నిలబడి-
నవార్ బగా చదువుకున్న వార్. 
అని్న తెల్సినవార్. అందుకే 
రాజుగారి ప్రాపకం సంపాదించ 
గల్గార్. వార్ద్ కుయుకి తి తోనే 
తనని ఇరికించ దలు్చకున్్నరని 
గ్రహించడు నస్రుద్దీన్. అందుకే 
వాళళుతో అన్్నడు. “అయా్య 
మీరంత్ పెదదీ  పెదదీ  పండితులు. 
మీముందు నేనంత? నేను మీకు 
ఏం చెప్పగలను. నని్నలా బతక-
నియ్యండి.”
అది విని వారంత్, “అయిత్ 
మీ గొప్పతనం అంత్ హుళకే్క 
నన్న మాట. ఇంతకాలం మీర్ 
రాజుగారిని మోసం చేసినట్ేగా? 
మీ తెల్వితకు్కవ తనం బైటపడి 
పోతుందని భయపడు తున్న-

ట్ున్్నర్.“ అని నవు్తూ అతని్న 
హేళన చేయస్గార్. 
ఈ రోజు వీళ్ళు నను్న ఎలాగైెన్ 
రాజుగారి ముందు ఇబబుంది పెట్్-
లని నిర్ణయించు కున్నట్ున్్నర్. 
న్ గౌరవం దకి్కంచుకోవాలంటే, 
వీళళుకి బ్దిదీ  చెప్పవలసిందే అని 
అనుకున్్నడు నస్రు.  
“సర్! అయిత్ మీ ఇష్ ప్రకారమే 
కానివ్ండి. “ అన్్నడు.
“అయిత్ ఇంకా ఆలస్యం 
ఎందుకు? ఇపు్పడే మొదలు 
పెట్ండి.“ అన్్నడు సభలో 
ఒకడు. రాజుగార్ నిండు 
కలువులో ఉండగా నస్రుద్దీన్ 
వేదిక మీదికి ఎకి్క నిలబడాడు డు. 
రాజ్వారికైత్ నస్రు మీద చలా 
నమమాకం ఉంది.  ఏం చేస్తి డో 
చూదాదీ ం అని ఆయన చిర్నవు్-
లు చిందిస్తి  కూర్్చన్్నర్. 
అతనేం చెపి్పన్ అడుడు  ప్రశ్న-
లు వేసి చితుతి గా ఓడించడా-
నికి సిద్ంగా ఉన్్నర్ సభలో 
పండితులు అందరూ. 
నస్రు వాళళుని ఉదేదీశించి, “ మహా 
పండితులారా! ఇపు్పడు నేను 
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దేనిని గురించి  చెప్పబోతున్్నన్ 
మీకు తెలుస్?” అని అడిగాడు. 
వారంత్ ఏక కంఠంతో “మాకు 
తెల్యదు. మాకు తెల్యదు.” 
అని జవాబ్ చెపా్పర్. 
“అయిత్ మీకు నేను చెప్పడం 
వలలా  ఏమీ ఉపయోగం లేదు.
ఎందుకంటే, చెప్పబోయే దానిని 
గురించి కంచెమైన్ తెల్సి 
ఉంటేగాని నేను చెపే్పది అరథాం 
చేస్కోవడం కష్ం. కనుక నేను 
చెపే్పది ఏమీ లేదు. “ అని క్ందికి 
దిగబోయాడు. 
ఇంతలో సభలో పండితులంద-
రూ ఒకరితో ఒకర్ కూడ బలు-
కు్కని “ ఆగండాగండి. ము-
లాలా గారూ. తందర పడకండి.” 
అన్్నర్. 
“అంటే మీకు నేను చెప్పబోయేది 
తెలుస్న్?” అని అడిగాడు. 
“అయ్యయో్య! మాకు తెల్యక 
పోవడమేమిటి? మీర్ చెపే్పది , 
మాకు తెలుస్ను. ఇక మొదలు 
పెట్ండి.” అని అడిగార్. 
“ మీ అందరికీ తెల్సిందే మళిలా  
నేను చెప్పడం ఏం బగుంటుంది 
చెప్పండి.. దాని వలలా  క్రొతతి విష-
యాలేమి మీకు తెల్యవు కదా! 
చెపి్ప ఉపయోగం లేదు. ఈ ఉప-
న్్యసం అనవసరం.” అని మళిలా  
వేదిక దిగబోయాడు.. 
మేమే తెల్వైెన వాళళుం అను-
కుంటున్న వాళళుంత్ ఇపు్పడు 
తెలలా  మొహం వేశర్. ఎలాగైెన్ 
నస్రుని ఓడించలని వారి 

పట్ుదల. ఏం చెయా్యలా అని 
ఆలోచించి, మరొకలా ప్రయ-
త్నం చేశర్. “అయా్య! ములాలా  
గారూ! మీ తెల్వి అదుభాతం. 
మాలో కందరికి మాత్రమే మీర్ం 
చెప్పబోతున్్నరో తెలుస్ను. 
కాని కందరికి ఏమీ తెల్యదు. 
అందు చేత మీర్ తప్పక మీ 
బోధల్్న మాకు వినిపించల్.” 
అని వేడుకున్్నర్. 
నస్రుద్దీన్ ని బోలాతి  కట్ించడం 
అంత త్ల్క గాదు. ఇపు్పడు 
అతను ఇంకా తెల్విగా తపి్పం-
చుకున్్నడు. “అయిత్ ఇంకా 
మంచిది. న్కు కష్ం తపి్పం-
చర్. మీలో తెల్సిన వార్, ఆ 
తెల్యని వాళళుని కూరో్చబట్ి, 
పాఠాలు చెప్పండి. సరిపోతుం-
ది. ఇంక న్ అవసరం ఏమిటి?” 
అంటూ వేదిక దిగి వెళిళుపోయా-
డు. 
ఇప్పటి వరకూ నిశ్శబదీ ంగా సభలో 
కూర్్చని ఇదంత్ చూస్తి -
న్న రాజుగార్ “భేష్ ! నస్రూ న్ 
తెల్వికి విన్దం కూడా తోడైె మా 
సభకి వన్న తెచి్చంది అని  మ-
చు్చకుని, న్కు పది బంగార్ 
కాస్లు బహుమతిగా ఇస్తి న్్న-
ను తీస్కో!” అన్్నర్. 
నస్రుద్దీన్ ని అవమాన పరచల-
ని ఎతుతి  వేసిన పండితులే పరా-
భవంతో తలలు వంచుకుని వెళిలా  
పోయార్. 
                  *****
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తెలంగాణ రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యకు్ష డు డా. కె. లక్షణ్ డాలస్ లో
మహాత్మా గాంధీకి నివాళి 

        తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ 
జనత్ పార్ీ అధ్యకు్ష లు మరియు 
ముషీరాబద్ నియోజకవరగా  శ-
సనసభు్యలు డాక్ర్ కె. లక్షణ్ 
డాలస్ లోని మహాత్మా గాంధీ మ-
మోరియల్ ను సందరి్శంచి జ్తి-
పితకు ఘన నివాళ్లరి్పంచర్.
“తన ఈ అమరికా పర్యటనలో 
అమరికా లో నే అతి పెదదీ  గాంధీ 
మమోరియల్ గా ప్రసిద్ి గాంచిన 
ఈ మహాత్మా గాంధీ మమోరియ-
ల్ ను సందరి్శంచడం ఒక మర-
పురాని అనుభూతిగా మిగిల్పో-
తుందని, భారత దేశ స్్తంత్రం 
కోసం మరియు ప్రపంచ శంతి, 
సభ్రాతృత్్ల కోసం తన జీవిత్-
ని్న అంకితం చేసి విశ్ మానవుడి 
గా గురి తింపు పందిన మహాత్మా 
గాంధీ విగ్రహాని్న డాలస్ లో నల 
కల్పడం చలా సంతోషంగా 
ఉం దని,  ద్ని స్ధనలో కృష్ 
చేసిన గాంధీ మమోరియ-
ల్ సంసథా ఛైరమాన్ డాక్ర్. ప్రస్ద్ 
తోటకూరను, కార్యవరగా  సభు్య-
లను, ప్రభుత్ అధికార్లను, 
ప్రవాస భార తీయులను” డాక్ర్ 
కె. లక్షణ్ అభినందించర్. 
       భారత ప్రధాని నర్ంద్ర 
మోడీ ఇచి్చన పిలుపునను-
సరించి ప్రతి ఏట్ జూన్ 21వ 
త్ద్న ఈ మమోరియల్ దగగార 

అంతరా్జ తీయ యోగా దిన్-
త్సవాని్న జర్పుకోవడం చలా 
సముచితంగా ఉందన్్నర్. 
మహాత్మా గాంధీ మమోరి-
యల్ సంసథా ఛైరమాన్ డాక్ర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర డాక్ర్. లక్ష-
ణ్ కు స్్గతం పలుకుతూ ఇదే 
ప్రాంగణం లో  ఆగష్ు 15 వ 
త్ద్న  భారతదేశపు 72వ స్్-
తంత్ర దిన్త్సవ వేడుకలను 
వందలాది ప్రవాస భారతీయుల 
మధ్య ఉత్్సహంగా జర్పుకోవ-
డానికి తగు సన్్నహాలు చేస్తి న్్న-

మని తెల్యజేశర్. తీరికలేని 
కార్యక్రమాల ఒతితిడి ఉన్్న వీలు 
చేస్కని గాంధీ మమోరియ-
ల్ ను సందరి్సంచినందులకు 
తెలంగాణ రాష్ట్ర భారతీయ జనత్ 
పార్ీ అధ్యకు్ష డు డాక్ర్ కె. లక్షణ్ 
కు తమ సంసథా తరపున ప్రత్్యక 
కృతజఞాతలు తెల్యజేశర్. 
      ఈ కార్యక్రమంలో కూతుర్ 
శ్రీనివాస్ రడిడు , అజయ్ కల్ల, 
సతీష్, భీమ పెంట, రవి పటేల్ 
ప్రభృతులు పాలొగా న్్నర్. 

తోటకూర ప్రస్ద్
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బహు భాషా నిఘంటువుల నిరామాత పెదిదీ  స్ంబశివరావు కు డలాలా స్ లో ఘన సన్మానం

           “పరాయి భాషల ప్రభావం 
వలలా  ప్రాంతీయ భాషలు దెబబు 
తింటున్్నయని, అంతరించి పో-
తున్్నయని అందుకు కారణం 
మీర్, కాదు మీర్ అని ప్రజలు, 
ప్రభుత్ం, భాషావేతతిలు ఒకరి-
నొకర్ నిందించుకుంటున్్నర్. 
ఒక వైెపున భాషను పరిరకి్షంచు-
కోవడానికి ఎన్్న స్ంకేతిక సక-
రా్యలు అందుబటులో ఉన్్నయి. 
ప్రాంతీయ భాష యొక్క అవసరం 
ఒక వైెపు ఉండగా దానిని కం-
పూ్యటర్ వినియోగంతో స్సం-
పన్నం చేస్కోలేని పండితులు, 
యువతరం మరో వైెపు ఇబబుం-
దుల పాలవుతున్్నర్. ఈ సం-
దరభాంలో సంసథాలు కాక కందర్ 
వ్యకుతి లు భాష స్వకు అంకిత 
భావంతో పని చేస్తి న్్నర్”.  
అలాంటివారిలో గుంటూర్కి 
చెందిన పెదిదీ  స్ంబశివరావు 
ఒకరని సభకు పరిచయం చేస్తి  
‘ఇండియన్ అమరికన్ ఫ్ండి్ష-
ప్ కౌని్సల్’ అధ్యకు్ష డు డాక్ర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర అన్్నర్.
వైెద్య ఆరోగ్యశఖలో పదవీ విర 
మణ చేసిన తరా్త 75 సంవ-
తతి్సరాల వయస్్సలో వీర్ 50 
నిఘంటువులను కూరి్చ రికా-
ర్డు లను నలకలా్పర్. వీటిలో 
కని్నటిని అంతరా్జ లములో 
ఉచితంగా దిగుమతి చేస్కోవ-

ట్నికి వీలుగా ఉంచర్. మరి 
కని్నటిని ప్రముఖ సంసథాలు ప్ర-
చురించయి. ఆయన తన 
కృష్ని ఇంతటితో ఆపకుండా 
అరచేతిలో అరాథా లమూట అన్న-
టులా గా16,000 తెలుగు మాటలకు 
ఇంగ్లాష్, హింద్ అరాథా లు ఇచే్చ 
ఆండ్రాయిడ్ ఆప్ ను తయార్ 
చేశర్.  వి. ఫణి కిరణ్ స్ంకేతిక 
సహకారంతో రూపందిన 
ఈ అప్ ను గురించి డాక్ర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర వివరించర్.
అప్ ను ఆవిష్కరించిన డాక్ర్. 
రాఘవేంద్ర ప్రస్ద్  శ్రీ స్ంబ-
శివరావు గారి కృష్ని ఆయన 
వ్యకి తిత్ విశిష్ తను ప్రశంసిం-
చర్. దేశ సమైక్యతకు భాషల 
పదకోశలు అవసరమన్్నర్.
7 సంవతతి్సరాల తన నిఘంటు 
నిరామాణ కృష్ని మరియు త్ను 

చేసిన అన్నమాచర్య స్హిత్యం 
గురించి స్ంబశివరావు వివ 
రించి శ్రోతల సందేహాలకు 
సమాధాన్లు చెపా్పర్. ‘ఉతతిర 
టెకా్సస్ తెలుగు సంఘం’ ఉతతి-
రాధ్యకు్ష డు చిన సత్యం వీర్నపు 
“తెలుగు – సంసకృతం” నిఘం-
టువును ఆవిష్కరించగా, డాక్ర్. 
భానుమతి ఇవటూరి “సంసకృతం 
- తెలుగు” నిఘంటువును ఆవి-
ష్కరించర్. సభ చివరిలో అప్ 
నిరామాత శ్రీ పెదిదీ  స్ంబశివరావు-
ని ఘనంగా సత్కరించర్. ఈ 
కార్యక్రమం లో పలు తెలుగు 
భాషాభిమానులు    ఉత్్సహం-
గా పాలొగా న్్నర్. చెను్నపాటి కృష్ణ 
మోహన్ ఈ కార్యక్రమాని్న నిర్-
హించర్.
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మ.కో.వందనంబిదె విశ్న్ధుడ వందనంబిదె ఈశ్రా
వందనంబిదె ఆర తి రక్షక వందనంబిదె శంభుడా? 
వందనంబిదె న్గభూషణ వందనంబిదె శోభన్
వందనంబిదె సర్పావన వందనంబిదె శంకరా

 మ.కో భకి తి తోడను దేవత్దులు బ్రహమా విషు్ణ లు సర్్లున్ 
యుకి తిగా నిను నిరమాలంబ్గ యోగ సిధ్ిని గొల్గా 
శకి తి మీరగ నేను కూడను స్ధనంబ్ను చేతురా
భకి తి గానిను కలు్చ భాగ్యము  భారిగివ్ర శంకరా  

మ.కో ఆది యంతము లేని వాడివి ఆది దేవుడ వీశ్రా
ఏది మంచిదొ ఏది చెడడుదొ నంచి  మంచిగ మల్చరా
న్ది యన్నది ఏమి లేదుర న్మ కీర తిన  మే విన్  
న్ది కానిది న్కు వదుదీ ర న్లకంఠుడ శంకరా

సీ. కైలాస న్ధుడు  కాశీనివాసియై 
        భకి తి పర్లకెలలా  ముకి తి నొసగు 
    అర్న్రీశ్ర్డానంద నిలయుడైె
        ఆకాశ మూరి తియై అవతరించె
   శ్రీ మహాదేవుడు స్ముడైె భీముడైె
      ర్ద్రుడైె యుగ్రుడైె భద్రుడగుచు
   సంస్ర వైెదు్యడైె శర్్డైె, సర్్డైె 
      వేదాంతవేదు్యడైె వెలసిన్డు 

ఆ.వె. మూడు కను్నలుండి ములోలా క న్ధుడైె
       ధా్యన ముద్రతోడ తనర్చుండి
       కామ దహనుడగుచు కామ వాంఛనుచంపి

శనగవరపు కృష్ణమూరి తిశస్త్రి

నేపాల్  యాత్ర
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       ప్రేమ పంచి పెట్ు ప్రియము తోడ 

అమమాలకు వందనం 

సీ.  గంగమమా ఓ యమమా  కనికరంబ్నుజూపి 
                  అరఘ్య పాదా్యదులందవమమా
    పెదదీ  కను్నలయమమా పిరికిపందలమమమా 
                  న్దృష్్ మాపైెన నిలుపవమమా 
   అన్నపూర్ణమమావైె అఖిలాండ జగతికి 
                 ఆకల్ దపు్పల న్ర్చవమమా 
        వారాహి మాతగా వాసికెకి్కన యమమా 
             పాదాలు దరి్శంచు భాగ్యమిమమా  
ఆ.వె. గవ్లమమా న్కు గవ్లనందింప 
        స్ఖము శంతుల్చి్చ శుభముల్మమా 
        అమమాలార మీర్ న్శీర్దించుచు
        పరమ శివుని చూడ వరము ల్ండు
         
అయ్యవారలాకు వందనం 

సీ.  దండన్ధుని కాంచి దండాలు కావించి 
            అండగుండాలంటు నడగ వలెను 
     డుంఠి గణపతిని  తోడుండ మనియంచు 
            గుంజళ్ళు తీయుచు కోరవలెను
     నంద్శ్ర్ని దయ  న్ కుండవలెనంచు 
                భకి తితో న్తని పట్వలెను 
       శ్రీశన్శ్ర్ చెంత జేర్చు , శుభదృష్్ 
                తనపటలా  నుంచగ తలచవలెను  

ఆ.వె. దుష్భావములను తమిమాది గ్రహముల 
        చెదర్నటులా  మదిన చెప్పవలెను 
        వారణాసి పురము వర్ిలులా  చుండగ
        శివుని దర్శనంబ్ చేయవలెను 
    
నేపాలు ప్రయాణం    
సీ. వారణాసందున బస్్సను  మాట్లా డి
              నేపాలు పోవగ నంచిన్ము 
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     నేపాలు దేశన నలవైెన దైెవాలు 
              పుడమిని కాపాడ భువికి దిగిరి 
    గోరఖపూర్న గోరఖన్ధుని 
               దరి్శంచి గుర్వుల దయను పంది 
   బ్ద్ుడు పుట్ిన పుణ్య లుంబిని కేగి 
              బ్ద్ుని స్కుతి లు బ్ద్ి నిల్పి 

   ఆ.వె  పోకరా పురమున పందుగా నున్నట్ి 
         బిందు వాసిని కని ప్రియము తోడ  
         గుహన తపము చేయు గుపేతిశు దరి్శంచి
        ద్వెనలను పంది దివ్యముగను 

  ముకి తిన్ధుని దర్శనం         
సీ.  పర్త శిఖరాన పారాడు మేఘాలు
               వెండి జలుగా ల మంచు వెలుగు నిండ
     కనులకు విందుగా కమన్య దృశ్యలు
              కళ్ళు చెదరన్క కట్ివేయు 
     కండలోయల యందు కుదుపులు ఒకవైెపు 
              సన్న దారిన బస్్స సంచరించ 
    అంచుల వెంబడి అరచేత ప్రాణాలు 
              భయము పోయి మనకు భకి తి పంగు 

ముకి తి   న్ధుని దరి్శంప ముచ్చ టపడి
పోకరా నుండి బసె్సకి్క  పోవుచుండ
బట పడుగున కల్గేటి భయము భ్రాంతి 
ముకి తి న్ధుని చూడగ మురిపెమగును    

ఉ. శ్రీయుత ముకి తిన్ధునివి చ్కులు చింతలు చిద్రమౌగ న్ 
     రాయణ రూపమున్ వెలసి రమ్యత చెందుచు కాంచినంత ఈ 
     మాయలు మాడిపోవునుగ మారగాము ముకి తికి చూపుచుండు ఈ 
     కాయము మిధ్యయే యనుట ఖ్యము ఖ్యము  నికు్కవంబ్గన్

ఉ. స్్ననము విషు్ణ కుండల్న నమ్రత నొపు్పచు చేసినంతటన్ 
    స్్ననము గండకీజలపు నందుల తీరథాము నందు చేయగన్
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    ధా్యనము నందునన్ మనస్ ధన్యత చెందుచు వాసతివంబ్గన్
     కానగ వచు్చ ముకి తినిక కాదనలేర్ జగంబ్ నవ్ర్న్ 

కాటమాండు
సీ. అజ్ఞా న తిమిరము నంతము నొందింప 
           వాసతివ జ్ఞా నము బడయు కరకు 
   కాటమాండు ప్రాంత్న కైవల్య మొసగంగ 
          పరమాతమా దిగివచె్చ పాలకుడిగ
  పంచ ముఖేశ్ర పశుపతి న్ధుడు 
           జ్్యతి ప్రకాశుడైె అతిశయిస్తి
 జలన్రాయణ జలమున త్లుచు 
         పరమ పూజు్యడగుచు పరిఢవిస్తి
 
త్.గ్.  యిలన ఈ జగద్శ్ర్ల్ వెలసిన్ర్
           దర్శ నంబ్చే జీవితం ధన్యమగును 
        బ్ద్ మందిర అందాలు పగడ తరమ
        పుడమి నేపాలు చేసిన పుణ్య మదియ

శ్రీ మన్కామన కే్షత్రం
సీ. శ్రీ మన్కామన కే్షత్రాన వెలసిన 
           జగదంబ జగతికి శకి తినిచు్చ 
     స్ందర ప్రకృతి స్యగంబ్లనలలా
           వరి్ణంప మాటల వలలాకాదు 
    జైె మన్ కామన జైెయంటు అమమాను 
         మననము చేయుచు మనస్ నిండ
    అమమాను దరి్శంచి అమమాకు మ్రొక్కంగ 
           యిచ్చలని్నయుతీర్్చ నిష్ముగను 
     త్.గ్. తనివి తీరగ రోపువే దారిమీద 
          యానమంతయో మనస్కు హాయి కల్్ప
          అందచందాలు ఆహాలా దమతిశయించ 
          అమమా ద్వెనలను పంది అరిగిన్ము  
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     శ్రీ శీర జయరాం   1961 డిసెంబర్ 25 న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయనగరం జలాలా   
కుర్పాం గ్రామంలో  జనిమాంచర్. వీరిది వ్యవస్య కుటుంబం.   ఇంటరీమాడియట్ 
చదువుతుండగా ఆరీమా కోర్ ఆఫ్ సిగ్నల్్స లో ఏప్రిల్ 1980 లో సెలెక్్ అయా్యర్. ఒక 
పలెలాటూర్ లోని వ్యవస్య కుటుంబం లోంచి వచి్చన ఆయన ఏవిధంగా ప్రతి-
ష్ాతమాక అర్్జ న్ అవార్డు  స్ధించే స్థా యికి ఎదిగారో ఆయన మాటలోలా నే విందాము. 
యువతకు ఈయన జీవితం స్ఫూరి తి కాగలదని ఆశిస్తి  చైెతన్యం సంకల్పబలం 
పత్రిక ఈ శీరి్షకను ప్రచురిస్తి ంది.                                                         -ఎడిటర్ 

             ఒక రోజు రోల్ కాల్ పెర్డ్ 
లో 'బకి్సంగ్ ఆడాలనుకునేవాళ్ళు 
పేర్లా  ఇవ్చు్చ' అని సి హెచ్ ఎం 
అనౌన్్స చేశర్.
 పెర్డ్ లో ఉన్న 600 మందిలో 
నేను మొట్మొదట బయటకు 
వచి్చ పేర్ నమోదు చేస్కో-
వట్నికి వెళ్తి ంటే, మా స్్కవాడ్ 
కమాండర్ న్ చేయి పట్ుకు-
ని 'వెళళుకు! బకి్సంగ్ లో మొఖం 
పగిల్పోతుంది. పళ్ళు ఊడి-
పోత్యి' అని న్కు చెపా్పర్. 
ఇంతకుముందే వన్ ఎం టి 
ఆర్ లో ఛాన్్స పోయింది. ఈ 
అవకాశం చేజ్ర్్చకోకూడదను-

కుని, మా స్ర్ ని చలా రిక్స్్ 
చేసి ఒపి్పంచి, బకి్సంగ్ లో న్ 
పేర్ నమోదు చేస్కున్్నను. 
      1981 మే 25 నుంచి బకి్సంగ్ 

ప్రాకీ్స్ ప్రారంభించను. 
                         వన్ ఎస్ టి సి 
ఇంటర్ యూనిట్ బకి్సంగ్ టో-
ర్నమంట్ జులైె మొదటివారంలో 
జరిగింది. ఇందులో ఆడి గోల్డు  
మడల్ స్ధించను. బహుమతి  
కమాండెంట్ గార్ చేయటంతో 
న్ సంతోషానికి అవధులు లేవు.  
మరొక నల తరవాత వన్ ఎస్ టి 
సి న్కౌట్ బకి్సంగ్ టోర్నమంట్ 
జరిగింది. ఇందులో కూడా గోల్డు  
మడల్ గెలుపందడంతో 'కోర్ 
ఆఫ్ సిగ్నల్్స' టీమ్ కి ఎంపికై-
న్ను. మయిన్ బకి్సంగ్ టీమ్ 

శీర  జయరాం

బక్్స  బదదీలుకట్ిన  జయవిజయుడు
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లో మంచి ఆటగాళ్లా  ఉండేవా-
ళ్ళు. ద్ంతో పాటు బగా ట్రైనింగ్ 
చేశను. రండు నలల తరవాత 
మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రం బకి్సంగ్ టో-
ర్నమంట్ ఆడి బంగార్ పతకం  
స్ధించను. మర్సటి సంవత్స-
రం ఫిబ్రవరిలో వైె ఎం సి ఎ ఆల్ 
ఇండియా జూనియర్ బకి్సంగ్ 
టోర్నమంట్ లో ఆడి వెండి 
పత్కం స్ధించను. టీమ్ లో 
న్కు గౌరవం పెరిగింది. సిగ్నల్ 
బకి్సంగ్ టీమ్ తో బగా ప్రాకీ్స్ 
చేస్తి , మధ్యప్రదేశ్ బి అండ్ ఒ 
ఏరియా, సెంట్ల్ కమాండ్ ఆల్ 
ఇండియా వైె ఎం సి ఎ  మరియు 
ఇంటర్ సరీ్సెస్ లో పాలొగా న్్నను. 
శ్రీ బి ఆర్ బలా్యని, శ్రీ భగవాన్ 
సింగ్ లు కోచ్ లుగా ఉండేవాళ్ళు. 
కోర్ ఆఫ్ సిగ్నల్్స బకి్సంగ్ టీమ్ 
లో మంచి బక్సర్లా  ఉండటంవ-
లలా  న్కు అని్న రకాలుగా మంచి 
జరిగింది. న్ ట్రైనింగ్ లో తపు్ప-
లను సరిచేస్వాళ్ళు. 
                 న్కు అపు్పడు మంచి 
రని్నంగ్ షూస్ కాన్ పేలా యింగ్ 
కిట్ కాన్ ఉండేవికావు. మిల్-
టరీలో ఇచి్చన బ్రౌన్ పి టి షూస్ 
తోనే ఎకు్కవ ప్రాకీ్స్ చేస్వాణి్ణ. న్ 
బర్వు కేటగిరీ ప్రకారం మొదటి-
నుండీ బడీ వెయిట్ తగిగాంచటం-
వలలా  సరిగా మంచి భోజనం తీస్-
కోలేకపోయేవాణి్ణ. నేను సీనియర్ 
ఆటగాళలాతో స్ధన చేస్వాణి్ణ. 
కాన్ నేను జూనియర్ అవటంతో 
సీనియర్్స నను్న కా్యంటీన్ కు 

లేదా మస్ కి పంపేవాళ్లా . అక్క-
డినుంచి వాళలాకి మూడు న్లుగు 
లంచ్ / డిన్నర్ తెచి్చ బ్యరక్్స లో 
ఇచే్చవాణి్ణ. అపు్పడపు్పడు వాళలాకి 
స్ప్ కూడా తయార్చేసి ఇచే్చ-
వాణి్ణ. ఒకో్కస్రి పదుదీ నే్న లేచి 
కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న టీ 
షాప్ నుంచి టీ కూడా తెచి్చపెట్ే-
వాణి్ణ. సీనియరలాకు బడీ మస్జ్ 
చేయటం, వాళళు బట్లు ఇస్త్రీ 
చేసి ఇవ్డం ఇలాంటి పనుల-
న్్న చేయాల్్సవచే్చది. ఒకస్రి  
ఓ సీనియర్ తో బకి్సంగ్ స్ధన 
చేస్తి న్నపు్పడు, నేనిచి్చన లెఫ్్ 
అప్పర్ కట్ అతనికి తగిల్ంది. 
అది అతను సహించలేక న్కు 
ఫౌల్ పంచ్ కట్డంతో న్ 
ముకు్కకి గాయమైంది. జబలూ్ప-
ర్ లోని మిల్టరీ హాసి్పటల్ లో 
వైెద్యం చేయించల్్స వచి్చంది. 
ఎట్రివిన్ డ్రాప్్స వేస్కుంటూ ప్రా-
కీ్స్ చేస్వాడి్న. చల్కాలంలో 

చలా కష్ంగా ఉండేది.  శ్స 
తీస్కోటం కష్ంగా ఉండేది. అది 
పూరి తిగా నయమవట్నికి రండు 
నలలకి పైెగా పట్ింది. స్ధన 
చేసి విశ్రాంతి తీస్కుంటున్న 
సమయంలో కూడా సీనియ-
రలాకు స్వలు చేయాల్్స వచే్చది. 
అయిత్నేం, న్ ట్యినింగ్ లో 
ఏమైన్ తపు్పలు చేస్తి ంటే సరి-
చేస్వాళ్ళు. 
  న్ సీనియర్ ఒకాయన 'అప్పర్ 
కట్' లో మాస్ర్. ఆయన తన 
తముమాడికి విశ్రాంతి సమయంలో 
ఇది నేరి్పంచేవార్. ఈ అప్పర్ 
కట్ విధానం బగుందనిపిం-
చి నేను ద్నిని బగా స్ధన 
చేస్ను. ఈ అప్పర్ కట్ పంచ్ 
ని పోటీలలో వినియోగించుకు-
నేవాణి్ణ, ఇది పరఫూక్్ చేయటం 
వాళళు కని్న బకి్సంగ్ టోర్నమంట్ 
లలో ఈజీగా గెల్చేవాణి్ణ. శరీర 
బర్వు మైంటైెన్ చేయటం 
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కోసం దగగార దగగార ఏడేళ్లా  కడు-
పునిండా భోజనం చేయలేదనే 
చెపు్పకోవాల్. ప్రాకీ్స్ తరవాత చె-
ర్కురసం, గ్లా కోస్, నిమమారసం, 
ఎలకా్రా ల్ లాంటి ఎకు్కవ ద్రవప-
దార్ాలు తీస్కునేవాణి్ణ. 1986లో 
ఏష్యన్ గేమ్్స లో వెండి పతకం 
స్ధించను. ఇలా బర్వు మీద 
దృష్్ పెడుతూ బగా స్ధన 
చేసి, క్రమం తప్పకుండా మడల్్స 
గెలుస్తి  ఇండియా టీమ్ 
లో నంబర్ వన్ గా ఉన్్నను, 
  మా కుటుంబ సహకారం న్కు 
ఎపు్పడూ లభిస్తి ండేది. 1984 లో 
నేషనల్ బకి్సంగ్ టీమ్ కు ఎం-
పికైన్ను. న్ ఏకాగ్రతకు భంగం 
కాకూడదని, మా అమమామమా, 
న్నమమా, చిన్న త్తయ్య స్రగా -
స్తి లైెన్, న్కు తెల్యపరచలే-
దు. ఈ విధంగా న్ విజయాల 
వెనుక మా కుటుంబ సభు్యల  
సహకారం ఎంతో ఉంది. 1984 లో  
సెంట్ల్ కమాండ్ బకి్సంగ్ ఛాం-
పియని్షప్ పోటీలు జరిగాయి. 
ఆ సమయంలో  న్కు మోకాళళు 
నపు్పలు ఎకు్కవ కావడం వలలా  
జబలూ్పర్ మిల్టరీ హాసి్పటల్ 
లో చికిత్స కరకు అడిమాట్ అవా్-
ల్్సవచి్చంది. సరీ్సెస్ బకి్సంగ్ 
పోటీలకు కదిదీ  రోజుల ముందే 
హాసి్పటల్ లో చేరాల్్స రావడంతో 
న్కు చలా మన్వేదన కల్గింది. 
హాసి్పటల్ లోనే వార్డు కు బయట 
పుష్ అప్్స, సిట్ అప్్స చేసి, షాడో 
బకి్సంగ్ చేస్కుంటూ న్ ఫిట్ 

నస్ మైంటైెన్ చేస్కున్్నను. డా-
క్ర్లా  కూడా బగా సహకరించర్. 
15 రోజులు ముందే నను్న డిశ్చర్్జ 
చేశర్. ఆ పోటీలలో బంగార్ 
పతకం మరియు బస్్ బక్సర్ 
అవార్డు  న్కు లభించయి. ఇది 
న్ జీవితంలో మరచిపోలేని 
విజయం. 
1986 లో బ్యంకాక్ లో 'కింగ్్స కప్ 
ఛాంపియన్ ష్ప్' టోర్నమంట్ 
జర్గుతున్న సమయంలో మా 
చెల్లా  పెళిలా  జరిగింది. టోర్నమంట్ 
లో పాలొగా నటంవలలా  నేను పెళిళుకి 
వెళళులేకపోయాను. కాన్ ఆ టోర్న 
మంట్ లో 'కాంస్య' పత్కం 
స్ధించనన్న తృపితి మాత్రం 
మిగిల్ంది. 
     వైె ఎమ్ సి ఎ  ఆల్ ఇండియా 
బకి్సంగ్ ఛాంపియని్షప్ పోటీలు, 
ఇంకా కని్న టోర్నమంటులా  రాత్రి 
11 లేదా 12 గంటలకు జరిగేవి. 
తెలలావారిత్ మరల బడీ వెయిట్ 
ఇచి్చ 'మడికల్ ఫిట్' అవా్ల్. 
ద్నికోసం రాత్రికి రాత్రే రని్నంగ్ 
చేసి, కంబలీ పర్డ్ చేసి బడీ 
వెయిట్ అదుపులో ఉండేట్ు  
చూస్కునేవాణి్ణ.  
          1984 నుండి 1989 వరకు 
'లైెట్ వెల్ర్ వెయిట్' కేటగిరీలో 
ఛాంపియన్ గా నిల్చను. 4 నే-
షనల్్స, పదిహేను అంతరా్జ తీయ 
పోటీలలో 4 బంగార్, 3 వెండి, 
3 కాంస్య పతకాలు స్ధించను. 
       ఆరీమా, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్్స లో 
అని్న గేమ్్స లో ఒకే ఒక్క ట్ప్ 

స్్పర్్్స మన్ ని ఎంపికచేస్తి ర్. 
అది నను్న ఎంపిక చేయడం 
నూ్యఢిలీలా లో సత్ బలా క్ లో ఒక 
ఫంక్షన్ లో జరిగింది. ఆ ఫంక్షన్ కి 
ఆరీమా, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్్స లో ఉన్న 
పెదదీ  పెదదీ  అధికార్లు రావడం, 
అందులో 'బస్్ సరీ్సెస్ స్్ప-
ర్్్స మన్' అవార్డు ను 'ఎయిర్ 
ఛీఫ్ మార్షల్ శ్రీ బి ఎ లాఫంటన్ 
చేతుల మీదగా నేను అందుకో-
వటం న్ జీవితంలో ఒక మర-
పురాని ఘట్ం. అదే రోజున న్కు 
'న్యక్ స్బేదార్' గా పద్న్నతి 
కూడా లభించింది. 8 సంవత్స-
రాల వ్యవధిలోనే ఈ ప్రమోషన్ 
రావడం న్కు చలా ఆనందా-
ని్నచి్చంది. ఆరీమా సరీ్సెస్ లో 20 
సంవత్సరాల ఆర్ నలల ఉద్్య-
గానంతరం, 'స్బేదార్ మేజర్' 
మరియు 'హానరరీ కెప్ెన్' గా 
పదవీ విరమణ చేసిన కోర్ అఫ్ 
సిగ్నల్్స లో మొదటి 'అర్్జ న' 
అవార్డు  గ్రహీతగా నిల్చను. 
      సరీ్సెస్ లో పదవీ విరమణ 
చేసిన తరవాత 2001 ఆగస్్ 
లో ఆంద్ర ప్రదేశ్ పోలీస్ డిపార్్ 
మంట్ లో సబ్ ఇనసె్పక్ర్ గా, 
అప్పటి డైెరక్ర్ జనరల్ అఫ్ 
పోలీస్ శ్రీ హెచ్ జె దొర, నను్న  ని-
యమించర్.  ఆ తరవాత 2013 
లో రాష్ట్ర డి జ పి శ్రీ అనురాగ్ శరమా 
మరియు శ్రీ రాజీవ్ త్రివేది న్కు  
స్్పర్్్స ఆఫీసర్ గా బధ్యతలు 
ఇచ్చర్. 
        (47 వ పేజీ చూడండి)
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జనిమాంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తి ర్. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవాని్న వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యస్డు కాశీ వైెభవాని్న విసతృతంగా వరి్ణంచడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ కే్షత్రాని్న వరి్ణంచడు. ఈ కాశీ ఖండాని్న మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్న, నలనలా అందిస్తి న్్నము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతిమాక వేతతిలకు భకీ తి తత్్ని్న, విదా్యర్థా లకు శ్రీన్ధుని తత్్ని్న అందించగలదని 
భావిస్తి న్్నము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

        ఆడ పావురము సమయం-
చూసి డేగ కాళ్ళు గట్ిగా కరిచింది. 
డేగ ఆ బధను తట్ుకోలేక 
పావురాలను విడిచి పెట్ింది. 
పావురాల జంట వేగంగా పా-
ఱిపోయాయి. ఆ జంట కాశీ 
నగరాని్న విడిచిపెట్ి అయోధా్య 
నగరానికి చేర్కున్్నయి. చిరకా-
లము జీవించి మర్సటి జనమాలో 
మందార్డు, రత్్నవళి అను 
పేర్తో జనిమాంచి త్రివిష్పేశ్ర్ని 
ఆరాధించి ముకి తిని పోందార్. 
      కేదారేశ్వర మహాత్మ్యము.             
                 అనేక జనమాలలో చేసిన 
పాపాలని్న కేదార్శ్ర సమారణవ-
లన నశించిపోత్యి. స్యం-

కాలము కేదార్శ్ర్ని సమారణ 
సర్ దురిత హరము. ఉదయా-
నే్న గంగా నదిలో స్్ననంచేసి కే-
దార్శ్ర్ని స్వించినటలా యిన 
సకలాభీష్ములు తీర్త్యి. 
రధంతర కల్పమునందు వశి-
ష్ుడు అను బ్రాహమాణ్డు  గరాభా-
చర్్యని వలన పాశుపత ద్క్ష 
గ్రహించి కేదార్శ్ర్ని స్వించి 
ముకుతి డయా్యడు. కేదార్శ్ర 
తీరథాంలో స్యం సమయమున 
పార్తీ దేవి స్్ననం చేస్తి ంది. 
ఇక్కడి జలాని్న సీ్కరించినటలా -
యిన జఠర భాండమునందు శి-
వల్ంగాని్న ధరిస్తి డు. ఆకాశంలో 
పోరాడుకని ఈ తీరథాంలో పడి 

హంసలుగా మారిపోయినవి. 
గంగానదికి చెల్కతితిగా అమృత-
స్రవ  ప్రవహిస్తి ంది. నద్నదము 
లు, వాపీ కూప తట్కములతో 
నిండి ఉన్న కేదార్శ్ర తీరథాము 
కాశీ కే్షత్రము అనడి ఉదా్యనవన్-
నికి ద్రాక్ష పందిరి వంటిది. 
                   కేదార్శ్ర ల్ంగానికి 
సమీపంలో గౌరీ కుండం, గౌరీ 
తీరథాం, అమృతస్రవ తీరథాం, 
మానస తీరథాం, కలహంస తీరథాం 
మొదలగు అనేక తీరాథా లు 
ఉన్్నయి. కేదార్శ్ర ల్ంగానికి 
ఉతతిర దికు్కనందుచిత్రాంగదేశ్ర 
ల్ంగమ, దకి్షణంలో న్లకంఠకే్ష-
త్రం, వాయవ్య భాగంలో అంబరీ-



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  ఆగస్టు  201824

షశ్ర ల్ంగం, దానికి సమీపంలో 
ఇంద్రదు్యమే్నశ్ర ల్ంగం, దానికి 
దకి్షణంగా కాలంజర్శ్ర ల్ంగం, 
ఉంది. చిత్రాంగదెశ్ర్నికి ఉతతిర 
దికు్కనందు కే్షమేశ్ర ల్ంగం 
ఉంది. 
      ఈ విధంగా స్తుడు నైమి-
శరణ్యంలోని మునులకు చెప్పగా 
మున్శ్ర్లు ఆనందించి 
ధరమారాజేశ్ర ల్ంగ మహాత్మాయా-
ని్న కుమారస్్మి అగస్తి యానికి 
ఏవిధంగా` వివరించడో చెప్పమ-
ని స్తుని అడిగార్. 
 ధర్మరాజేశ్వరలింగ మహాత్మ్యము.
              ధరమారాజేశ్ర కే్షత్ర 
మహాతమాయాము వరి్ణంచుట బ్రహమా 
కైన శక్యముకాదు. ఆ మహా-
కే్షత్రంలో నివసించే  పకు్ష లు-
కూడా బ్రహమా విజ్ఞా నము కల్గి 
ఉంట్యి. కాశీ నగరానికి మధ్య 
భాగంలో వెలకట్లేని రత్్నల-
తో ఒక భవనం నిరిమాంచబడిం-
ది. ఆ భవన్నికి ఇర్పక్కల 
బంగార్ బిందెలతో అలంకరిం-
చబడిన శిఖరాలు కల్గిన రండు 
భవన్లు ఉన్్నయి. ఆ భవన్-
లపైె వృషభ పత్కాలు ఎగుర్-
చున్్నయి. ఆ పత్కాలు ఆకాశ 
గంగా ప్రవాహంలాగ ఉన్్నయి. 
ఆ భవన్ల కిటికీలనుండి గుగిగాల 
ధూపాలు బయటికి వస్తి న్్నయి. 
ఆ ధూపం శివుని కంఠంలోని 
హాలాహలంలాగ ఉంది. ఆ ప్ర-
స్దాలలో ముకి తిమండపా-
లు ఉన్్నయి. ఆ మండపంలో 
శివుడు బ్రాహమాణ వేషంలో వైె-

శ్దేవం బల్ హరణం చేస్తి  
ఉంట్డు. ఆ ప్రస్దానికి తూర్్ప 
దికు్కనందు జ్ఞా న మండపం 
ఉంది. ఆ మండపంలో శివుడు 
దకి్షణామూరి తి రూపంలో బ్రహామా-
ది దేవతలకు జ్ఞా న్పదేశం చేస్తి  
ఉంట్డు. అక్కడికి దగగారలో వి-
శలాకి్ష మందిరము ఉంది. ఆమ 
బంగార్ అంచుగల పట్ుచ్ర 
కట్ుకంది. ఇంద్రన్ల మణ్లతో 
తయార్చేసిన ముత్్యల 
హారాని్న ధరించింది. పారిజ్త 
పుషా్పలను శిఖలో ధరించింది. 
నొసటియందు కస్తి రి తిలకం 
అలంకరించుకంది. కటి భాగ-
మునందు వజ్రాల మొలనూలు 
ధరించి ఉంది. ఆకల్తో అక్క-
డకు వచి్చన వారికి అమృత 
స్రూపమైన బిక్షను పెడుతూ 
ఉంటుంది. 
                 విశలాక్ష పీఠానికిదగగారలో-
చక్రపుష్కరిణి ఉంది.  ఆ పుష్కరి-
ణి యందు పరమేశ్ర్డు ప్రతి-
దినం సంధ్యవార్స్తి  ఉంట్డు. 

చక్రపుష్కరిణికి సమీపంలో 
రత్్నశ్ర ల్ంగం ఉంది. దానికి 
సమీపంలో వృషభద్జ ల్ంగం 
ఉంది. దానికి సమీపంలో అర్-
న్రీశ్ర పీఠం ఉంది. దానికి 
సమీపంలో పంచనద తీరథాం 
ఉంది. పంచనద తీరాథా నికి దగగా-
రలో పంచముద్ర పీఠం ఉంది. 
దానికి సమీపంలో వీర్శ్ర 
ల్ంగం ఉంది. దానికి సమీపంలో 
సిద్ేశ్ర ల్ంగం ఉంది. దానికి 
సమీపంలో యోగిన్ పీఠం ఉంది. 
ఈ విధంగా కాశీ నగరంలో 
అసంఖ్్యకమయిన సివల్ంగా-
లు ఉన్్నయి. వీటిలో ధర్మాశ్ర 
పీఠం పెదదీది. 
    
        విశ్వభుజాఖ్యానము 
                   ధర్మాశ్ర తీరథాంలోని వి-
శ్భుజ అను పేర్కల గౌరీ పర-
మేశ్రిని ఇంద్రుని భార్య అయిన 
శచ్దేవి ఆరాధించి ఇశ్రా్యని్న, 
భర తి సభాగా్యని్న పందింది. విశ్-
భుజ్ దేవిని మన్రధ తృతీయా 
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అను వ్తంతో ఆరాధించి శచ్దేవి 
ఇంద్రుని, అర్ంధతి వశిష్ుని, 
అనస్య అత్రిని  భర తిలుగా 
పందార్. ఈ విశ్బ్భాజ్ దేవికి 
సమీపంలో “ఆశ విన్యకుడు” 
ఉన్్నడు. ఆయనకు నమస్క-
రించిన భక తియాలా కు కోరిన కోరికలను 
తీర్స్తి డు. వృత్రాస్ర్ని సంహ-
రించిన పాపాని్న పోగొట్ుకనుట-
కు ధర్మాశ్ర ల్ంగానికి సమీపంలో 
శివ ల్ంగాని్న ప్రతిష్్ంచడు. 
      ధర్మాశ మహాతమాయాము*     
                ధరమా తీరథాము బ్రహమా 
హత్్యది పాపాలను పోగొడు-
తుంది. త్రకేశ్ర్నికి పశి్చమ 
భాగంలో ఇంద్రేశ్ర్డు, దకి్షణ 
భాగంలో శచ్శ్ర్డు, ఇంద్రే-
శ్ర్డు ఉన్్నడు. వీరిని లోక-
పాలుర్ అని పిలుస్తి ర్. ధర్మా-
శ్ర్నికి పడమటి భాగంలో 
ఉర్శీశ్ర్డు ఉన్్నడు. ధర్మా-
శ్ర్నికి న్లుగు దికు్కలందు 
దత్తిశ్ర, వైెరాగే్యశ్ర, జ్ఞా నేశ్ర, 
ఐశ్ర్్యశ్ర్డు ఉన్్నర్. 
                   వింధ్య పర్తంలో కదంబ 
శిఖరమునందు దముని కుమా-
ర్డైెన దురదీముడు చెడు ప్రవర తిన 
కలవాడైె ప్రవరి తిస్తి  ఉండగా ఒక 
పుణ్య పుర్షుని వలన జ్ఞా న్పదే-
శని్న పంది కాశీ నగరానికి వెళిళు 
శివ ల్ంగాని్న ప్రతిష్్ంచడు. దు-
రదీముడు ప్రతిష్్ంచిన శివల్ం-
గాని్న ఆరాధించిన వారికి భోగ 
మోకా్ష లు లభిస్తి యి. అమిత్ర 
జతుతి  అను రాజు విషు్ణ  భకి తి పరా-

యణ్డు. కంకాలకేతుడు అను 
రాక్షస్డు అమిత్ర జతుతి ను 
బంధించి పాత్ళ లోకానికి 
తీస్కని వెళళుడు. అక్కడ చంప-
కావతి అను పట్ణములో ఉన్న 
మలయ గంధి అను విదా్యధర 
కన్యను వివాహమాడాడు. వార్ 
ధర్మాశ్ర ల్ంగానికి సమీపంలో 
“మన్రధ తృతీయ’ అను వ్-
త్ని్న ఆచరించి  సంత్న్ని్న 
పందార్. 
        కాశీలో హయగ్రీవ తీరథాం 
ఉంది. ఈ తీరథాంకంటె గజతీరథాం 
గొప్పది. ద్నితో సమనమయినది 
కోకావరహ తీరథాం. దిలీపతీరథాం, 
సపతిముని తీరథాం, హంస తీరథాం, 
గోవా్యఘ్రేశ్ర తీరథాం, ముచుకుంద 
తీరథాం, పృధు తీరథాం, పరశురామ 
తీరథాం, బలభద్ర తీరథాం, దివోదాస 
తీరథాం, హరత్్పపతీరథాం, బంద్ 
తీరథాము, శుక్ర తీరథాము, భవాన్ 
తీరథాము ప్రభాస తీరథాము, గర్డ 
తీరథాము, బ్రహమా తీరథాం, వృద్ార్క 
తీరథాము, నృసింహ తీరథాం, చి-
త్రరధ తీరథాం, ధరమాతీరథాం, వశిష్ఠ  
తీరథాం, మార్కండేయ  తీరథాం, 
భాగ్రధీ తీరథాం, ఖురకర తిరీ తీరథాం, 
అను తీరథాము అను ఈ తీరథా-
ములని్నయు మహా పుణ్యమైన-
వి. ఈ ల్ంగములని్నయు, ఒక 
రాశిగా పోసిన్ వీర్శ్ర ల్ంగంతో 
సమానము కావు. 
      వీరేశ్వరాఖ్యానము      
          వీర్శ్ర తీరథాంలో స్్ననం చేసిన 
వానికి అని్న తీరాథా లలో స్్ననం 

చేసిన ఫల్తం ఇక్కడ లభిస్తి ం-
ది. మలయ గంధి కుమార్-
డైెన వీర్డు అనువాడు ఇక్కడ 
హర్ని స్వించుట వలన ఇక్కడి 
ల్ంగానికి వీర్శ్ర ల్ంగము అని 
పేర్ వచి్చంచి. సంగమేశ్ర 
తీరథాం, పాద్దక తీరథాం, కీ్షరాభ్ి 
తీరథాం, శంఖ తీరథాం, చక్ర, పదమా, 
గర్తమాత, వైెకుంఠ, న్రద, ప్ర-
హాలా ద, అంబరీశ, ఆదిత్య కేశవ, 
దత్తి త్రేయ, భారగావ, వామన, న్-
లగ్రీవ, ఉదాదీ లక, నరన్రాయణ, 
యజఞావరాహ, విదారణ నరసిం-
హ,లకీ్షమీ నృసింహ, గోపీ గోవింద, 
శేష, స్ంఖ్య, మహిషాస్ర, బణ, 
వైెతరణీ, ప్రణవ, పిశంగిలాపిల్-
పి్పలా, న్గేశ్ర, కరా్ణ దిత్య, భైరవ, 
ఖర్నృసింహ, పంచనద తీరాథా లు 
భోగ మోకా్ష లను ఇస్తి యి. 
             కాశీ నగరంలో ముకి తి 
ప్రదములయిన తీరాథా లు అనేకం 
ఉన్నప్పటికి మోక్ష ప్రదాయి 
అయిన పంచనద తీరథాంతో 
సమానమయినవి కావు. ఆనంద 
కానన వనంలో జ్ఞా న తీరథాం, 
మంగళ తీరథాం, మయూఖ్ది-
త్య తీరథాం, మఖ తీరథాం, బిందు 
తీరథాం, పి్పప్పలాద తీరథాం, వరాహ, 
మర్ద్శ్ర, మిత్రావర్ణ, అగి్న, 
అంగార, వైెకల, చంద్ర, వీర్-
శ్ర, విఘ్్నశ్ర, హరిశ్చంద్ర, 
పర్త, కంబళశ్తర, సరస్తీ, 
ఉమా, భౌమ, మణికరి్ణకా తీరాథా లు 
ఉన్్నయి. 
                 ( ఇంకా వుంది ) 
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          అగస్్ నల అనగానే 
అందరికీ స్్తంత్రయాదిన్త్సవం 
పంద్రాగస్్ గుర్తి కు రావడం 
సహజం.తెలంగాణా ఉద్యమం 
మంచి ఊపులో ఉన్నపుడు 
తెలంగాణా ఆవిరాభావ ప్రతూ్యష 
ర్ఖలుపడస్పే వేళ తెలంగాణ 
ఉషోదయం తిలకించకుండానే 
అగస్్ 7 ,2012  న అసతిమించిన 
ఆదిలాబద్ కవి,రచయిత అని్న-
టికంటే ముఖ్యంగా మాస్్ర్ 
అని పిలువబడడు  స్మల సదాశివ 
స్ర్ను గుర్తి కు తెస్తి ంది 
అగస్్ నల. 
          ఇటీవల ఐదార్ండలా  నుంచ్ 
ఉపాధా్యయ వృతితిలో ఉంటూ 
రచన్ వా్యసంగాని్న ప్రవృతితిగా 
మలచుకుని,త్ను పుట్ి పెరిగిన 
నేలను వదలకుండా ఎక్కడెక్కడి 
వారిన్ ఆకట్ుకునే రచనలు చేసి 
పండిత పామర్లను అలరింప 
జేసి అనేక మంది పాఠకుల్్న 
తయార్చేస్కున్న ప్రముఖ 
రచయిత స్మల సదాశివ.త్ను 
ఖట్ర్ తెలంగాణావాదినని చెపు్ప-
కునే మాస్్ర్కు తెలంగాణేతర 

ప్రాంత అభిమానుల సంఖ్య కూడా 
చలా ఎకు్కవగా ఉండేదంటే 
ఆయన ఎంత విశిష్మైన వ్యకి తి-
త్ం గలవారో గమనించవచు్చ.
        అవిభక తి  ఆదిలాబదు జలాలా  
లోని కాగజ్ నగర్ దగగార తెనుగు 
పలెలా  మాత్మహుల ఇంటోలా  11 - 
5 -1928 న జనిమాంచిన సదాశివ 
బల్యం నవెగాంలో గడిచింది.
తండ్రి న్గయ్య పంతులు బడి-
పంతులు. తల్లా  చిన్నమమా.ఏకైక 
సంత్నమైన సదాశివ తండ్రి వదదీ  
చదువు నేర్్చకుని అప్పటోలా  పెదదీ  

తరగతులన్్న ఉరూదీ  మాధ్యమం-
లో ఉండటమేగాక పెదదీ  ఊళలాలో 
మాత్రం ఉండటం చేత వరంగల్ 
లో పాఠశలవిద్య నభ్యసించర్. 
        ఇంటోలా  భారత భాగవత్లు,  
రామాయణం వంటివి ఉండటం 
వలన సహజంగా జ్ఞా న్ంశ కల 
వాడు కనుక,వాటిని ఒంటబ-
ట్ిం చుకున్్నరాయన.అంత్ గాక 
తండ్రి ఒక గుర్వు వదదీ  అరబ్బు 
ఫారసీ నేర్్చకునే అవకాశం కల్-
గించర్.అలా యౌవన దశలోపే 
ఆయనకు ఇటు సంసకృత్ం-

తుమూమారి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు  

1. ఉర్దూ తెలుగు భాషల స్హిత్య వారధి డా. స్మల సదాశివ
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ధ్రాలు,అటు అరబ్బు, ఫారసీ,ఉ-
రదూ భాషలపైె పట్ు దొరికింది.
దానికి తోడు కద్దీ  గొపో్ప ఆంగలాం 
తోడైెంది.అప్పటోలా  తెలుగు భాషలో 
పదా్యలు రాస్వారికి బగా ప్రా-
ధాన్యత ఉండటం గమనించి 
పదా్యలు రాసి భారతి వంటి పత్రి-
కలకు పంపటంతో వేలూరి శివ-
రామశస్త్రి,కప్పగంతుల లక్షణ-
శస్త్రి వంటి ఉద్ండ పండితుల 
దృష్్లో పడాడు ర్ సదాశివ.నిర్దీ -
ష్ంగా భావరమ్యమైన పదా్యలు 
వారి న్కరి్షంచటంతో ఉతతిరప్ర-
తు్యతతిరాల దా్రా వారితో పరి-
చయాలు పెరిగి పలు రచనలు 
చేస్ స్ఫూరి తి లభించింది.కార-
ణాంతరవలలా  తండ్రి ఉద్్యగం 
మానేయవలసి వచి్చనందువలలా  
సదాశివ పాఠశల చదువు కాగానే 
ఆదిలబదు జలాలా లోనే బడిపం-
తులు ఉద్్యగంలో చేరార్.
       ఇటు ఉద్్యగం చేస్తి నే తన 
రచన్ వా్యసంగాని్న కనస్గిస్తి  
స్ంబశివ శతకము,నిరీక్షణ,-
మంచిమాటలు,విశ్మిత్రము-
,అంబపాల్,ధరమావా్యధుడు వంటి 
పలు పద్యలఘుకృతులు వెలు-
వరించర్. అమ్జ ద్ ర్బయ్-
లను త్టగ్తులలో తెనిగించ-
ర్.తెలుగులో కథలు నవలలు 
కూడా ప్రయతి్నంచి తనకంటూ 
ఒక స్థా న్ని్న సంపాదించుకు-
న్్నర్.అలాగే ఉరూదీ లో అనేక 
వా్యస్లు రాసి ఉరూదీ  పాఠకుల-
కు దగగారయా్యర్.మన తెలుగు 

కవులను వారి రచనలను ఉరూదీ  
పాఠకులకు పరిచయం చేసిన 
ఘనత సదాశివ గారిదే.    
       ఈసమయంలోనే స్రవరం 
ప్రత్పరడిడు  స్చన మేరకు పద్య-
రచన మానుకుని తనకున్న ఉరూదీ  
అరబ్బు భాషా పటిమతో ఉరూదీ  స్-
హిత్యవిశేషాలను ఉరూదీ  కవులను 
తెలుగువారికి పరిచయం చేస్ 
పనికి పూనుకున్్నర్.అలా 
ఉరూదీ స్హిత్య చరిత్ర,ఫారసీ-
కవుల ప్రసకి తి,మహాకవి గాల్బ్ 
వంటి పుసతికాలు రచించి ఉరూదీ  
తెలుగు వారధిగా మంచి పేర్ 
తెచుచుకోవడమే గాక అకాడమీ 
సభు్యలుగా చిరకాలం పనిచేశ-
ర్.గ్టురాయి,మిసిమి పత్రికల-
లో గజల్ పుట్ుపూరో్తతిరాలు, 

రూమీ మస్నవీలు  ఇంకా అనేక 
ఉరూదీ  భాషాసంసకృతులకు 
ముఖ్యంగా హిందూస్తి న్ సంగ్త 
గాయన్గాయకుల విశేషాలు 
వా్య స రూ ప ం లో వ చ్చ యి . 
అలాగే వారి ఉర్దూ రచనలు 
సియాసత్ వంటి ప్రసిద్ ఉర్దూ 
పత్రికలలో ప్రచురించబడే-
వి. వారి వచన రచన ముచ్చటలా  
రూపంలో ఉండటంతో అనేక-
మంది పాఠకులను అలరించేది.
      స్తహాగా చిన్నప్పటినుం-
చే సంగ్త్భిమాని మరియు 
సంగ్తజఞాడవటంతో ఆయన 
వా్యస్లు చలా విశిష్తను కల్గి 
అడిగి రాయించుకునే స్థా యికి 
చేర్కున్్నయి.అవే తర్వాత 
మలయమార్త్లు,సంగ్త-
శిఖరాలు,స్రలయలు పుసతికా-
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లుగా వెలువడిన్యి.ఇందులో 
స్రలయలు ఆయనకు కేంద్ర 
స్హిత్య అకాడమీ అవార్డు  
సంపాదించి పెట్ింది.
   ఇవన్్న ఒక ఎతతియిత్ వార తి పత్రి-
కకు యాది పేరిట ఆయన రాసిన 
వా్యస్లు ఆయన ఇంటిపేర్ 
మారి్చ ఆయనను యాది సదా-
శివను చేశయి.ఆయన వా్యస్-
లకోసం పత్రికను కన్న వారందరో 
అప్పటోలా .ప్రతిభాశల్ గనుక 
ఆయన స్హిత్య వ్యకి తిత్్ని్న పు-
రస్కరించుకని కాకతీయ వి-
శ్విదా్యలయం మరియు ప-
ట్ిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్ 
విదా్యలయం డాక్ర్టు పట్్లను 
ప్రస్దించయి. 
   తనకు పరిచయమైన వ్యకుతి లు 
చిన్్న పెదాదీ  అని త్డాలేకుండా 
మానవీయత్ దర్శన్ని్న
అనితరస్ధ్యంగా యాదిలో 
పందుపరచడంతో దానికి ఎక్కడ 
లేని గురి తింపు వచి్చంది.
సంగ్త స్హిత్్యలే గాక చిత్రలే-
ఖనంలో కూడా అత్యంత ప్రావీ-
ణ్యంగల సదాశివ తైెలవర్ణ చిత్రా-
లెన్్న గ్శర్.
  ఆయనకు పరిచయమైన ప్రతి-
వ్యకి తితోనూ పండిత పామర్లనే 
త్డాలేకుండా, వాదాలకతీతం-
గా నిరంతరం ఉతతిరాల దా్రాన్ 
ఫోన్ దా్రాన్, సంబంధాలను 
కనస్గించేవార్.ఉద్్యగ రీత్్య 
ఆదిలాబదులో సిథారపడి ఆది-
లాబదుకు ఏ అధికారి వచి్చన్ 

ఆయనను కలుస్కునే విధంగా 
పేర్ తెచు్చకున్న మానవప్రే-
మికుడు.వచి్చన వారితో వారి 
స్థా యికి తగగా ముచ్చటులా  పెట్ి 
వారి హృదయాలలో చిరస్థా యగ 
నిల్్చన అస్ధారణ వ్యకి తి స్మల 
సదాశివ. 
  ఉద్్యగం చివరి దశలో పద్న్న-
తిపైె భద్రాచలంలోని జూనియర్ 
కళశల ప్రిని్సపాలుగా పనిచేసి 
అక్కడే ఉద్్యగవిరమణ గావిం 
చర్.అలా ఆయని్న ఆయనకు 
ఇష్మైన రాముడు తన దగగారి-
కి రపి్పంచుకున్్నడు కావచు్చ.
ఎందుకంటే ఆయనంతట 
ఆయన ఏన్డు ఏ పుణ్యకే్ష-
త్రాని్న దరి్శంచలేదని చెపే్పవార్.
భద్రాచలంలో ఆలయానికి వె-
ళిలానపుడు ఆయన గురి తించిన 
నిలయ విదా్ంస్లు ఆయన 
కిష్మైన కీర తినలు వాయించే-
వారంటే వారంతగా మనుషు్య-
లను ఆకరి్షంచేవారో తెలుస్తి ంది. 
ఆయన రచనలలో ఇంతవరకు 
వెలుగు చూడనిది ఆయన న్-
రాముడొక్కటే.ఆయన తల్దశ-
లో రాసిన కథలు కని్న అప్పటోలా  
స్జ్తపత్రికలో ప్రచురించబ-
డాడు యి.వాటిని ఇటీవలే ఫేస్బుక్ 
మాధ్యమం దా్రా సంపాదించగ-
ల్గాము.కరీంనగర్ ఫిల్ం సొసైెటీ 
వ్యవస్థా పకులలో ప్రముఖుడు 
వారాల ఆనంద్ గార్ స్మలస-
దాశివ ముఖ్ముఖితో ఒక లఘు 
చిత్రాని్న నిరిమాంచర్.మిత్రుడు 

త్ళలాపల్లా  మురళీధరగౌడు తన 
జీవనర్ఖలు అనే ప్రముఖుల 
ఇంటరూ్యాల పుసతికంలో సదాశి-
వగారి ఇంటరూ్యా ప్రచురించర్.
           ప్రతిభాశల్యైన సదాశివ 
పందిన సన్మాన,సత్్కర,పురస్్క 
రాలు అన్్న ఇన్్న కావు.   అడవుల 
జలాలా  ఆదివాస్ల జలాలా లో పుట్ిన 
సదాశివ అక్కడి గోండు వీర్డు 
కమురం భీమును తల్స్రిగా 
పాఠ్యపుసతికాలకెకి్కంచి ఈరోజు 
కమురం భీము ఒక గొప్ప వి-
పలా వవీర్డిగ గురి తించబడట్-
నికి కారణభూతులయా్యర్.
ఆయన ర్డియో ప్రసంగాలకు 
చెప్పలేనంత ఆదరణ లభించేది.
ఆదిలాబద్,వరంగల్,హైెదరా-
బద్,విశఖపట్ణం మొదలైెన 
ఆకాశవాణి కేంద్రాల నుంచి ఆయ 
న అనేక ప్రసంగాలు ప్రస్రం చే-
యబడాడు యి.
    సియాసత్ ఉరూదీ  దినపత్రికకు 
ఆయన రాసిన వా్యస్లు వెలు 
గులోనికి రావలసి ఉన్్నయి.
తనకు త్ను ఖట్ర్ తెలంగాణ 
వాదినని చెపు్పకునే సదాశివ 
తెలంగాణా అసితిత్్నికై  ఎంతో 
పాటు పడాడు ర్.కాళోజీ స్దర్-
లతో ఆయనకున్న అనుబంధం 
మాటల కందనిది.అలాగే ప్రొ-
ఫసర్ జయశంకర్ సదాశివ 
ఆతీమాయ స్్నహితులు.తెలంగాణా 
ఉద్యమసమయంలో చంద్రశేఖ-
ర్ రావుతో సహా ఆయనను సం-
ప్రదించని న్యకులు లేర్.
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   దురదృష్వశతుతి  తెలంగాణ 
ఏర్పడకముందే అగస్్ 7,2012న 
ఆయన కను్న మూశర్.
ఆయనకు భార్య ముగుగా ర్ 
కుమార్లు.ఇటీవలే ఆయన 
సతీమణి పరమపదించింది.
మనుమలు మనుమరాళలాంటే 
ఎనలేని ప్రేమ.తెలుగు స్హిత్య 
చరిత్రలో సదాశివకు సము-
చి త స్థా న ము న్న ద న ట ం లో 
సందేహం లేదు.మొన్న జరిగిన 
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలోలా  
ఆయన పేర్న ప్రత్్యక విదీ కనే-
రా్పటు చేయటం ఒక చిన్న ఉదా-
హరణ.అలాగే విశ్న్థ పీఠం 
వార్ ఆయనకు కేంద్ర స్హి-
త్యపురస్్కరం లభించిన సం-
దరభాంగా ఆయన విశిష్ రచన-
లతో పాటు పలువురి వా్యస్లతో 
ఆర్వందలకు పైెగా పేజీల ప్ర-

త్్యక సంచికను తయార్ చేసి 
ఆయన సమక్షంలోనే ఆదిలాబ-
దు ఆకాశవాణి కేంద్రంలో ఆవి-
ష్కరించటం ఆయన స్హిత-
యస్వకు ఒక మంచి గురి తింపు.
అలాగే ఆయనమరణానంత-
రం  కావల్ నుండి వెలువడిన 
ఒక వా్యస సంకలన్నికి ఆయన 
ముఖ చిత్రంతో సదాశివ స్మారక 
సంచికగా వేయటం ఎలలాలు లేని 
ఆయన స్హితీ సరభానికి నిద-
ర్శనం.
         ఆదిలాబదు జలాలా లో-
ని ప్రముఖ పారిశ్రామిక నగరం 
సిరూ్పర్ కాగజ్ నగరోలా  ఆయన 
శిలావిగ్రహ ప్రతిషా్ఠ పనకు అని్న 
ఏరా్పటులా  పూర తియా్యయి.  నేను 
ఆదిలాబదు జలాలా లో  నలభై 
సంవత్సరాలు ఉద్్యగరీత్్య ఉండ 
టంతో ఆయనతో మూడు దశ-

బదీ ల స్ని్నహి-
త్యం చూరగొ-
న్్నను.న్ తల్ 
పుసతికం గొం-
తెతితిన కోయిల 
ఆ య న 
చే తు ల 
మీదుగా ఆవి-
ష్క రి ం చ బ -
డటమే గాక 
మల్ పుసతికం 
మువ్లు వె-
లువడట్నికి 
ఆయన ప్రేరణ 
కారణం. న్ 
స్హిత్యప్రగ-

తికి మూలకారణమైన కే.న్రా-
యణ గౌడు సదాశివగారి ప్రియ-
శిషు్యడు.సదాశివ పద్యకృతులన్్న 
సంకల్ంచి సదాశివ కావ్య స్ధగా 
కాగజ్ నగర్ తెలుగు స్హితీ 
సదస్్స ప్రచురించింది. దానికి 
కే.న్రాయణ గౌడు గార్ సం-
పాదకులు.ఆయనే నను్న తల్ 
స్రి సదాశివ గారికి పరిచయం 
చేశర్.సదాశివ మరణానంత-
రం సదాశివ స్హితీబంధువుల 
వా్యస్లు,కవితల సంకలనం 
‘సదాశివసమాృతిస్ధ’కు నేను 
సంపాదకుణి్ణ కావటం న్కు ఒక 
పదిలమైన జ్ఞా పకం.తెలంగా-
ణాలో ఎందరో మహానుభావు-
లోలా  ఆయన ఒకర్.ఈ అగస్్ 
నలలో ఆయన వర్ంతి సంద-
రభాంగా ఆయనకు నివాళి.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తి దురాగా  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -20)   

+91 9897959425

                                                                                 Unit-1 
                     మనం ఒక్కక్కపు్పడు “ఈ పని ఇని్న స్ర్లా  చేశను . ఆ పని అని్న స్ర్లా  చేశను” అని చెప్ప-
వలసి వస్తి ంది అటు వంటి సందరాభాలోలా   ‘वारम’्   అనే పదాని్న ఉపయోగించల్ .
                                              वारम ्= A multitude, A quantity . 

एकवारम ्= ఒకస్రి ( once or  one time)  / द्विवारम=् రండు స్ర్లా  ( twice or two times) /  त्रिवारम=्-
మూడుస్ర్లా  (thrice or three times)  / बहुवारम=् చల స్ర్లా   (number of times/many times) / 
वारं वारम ्=  ఎన్్నస్ర్లా  (many a time / repeatedly).

            उदाहरणानि:
 
1. द्दिे अहम ्एकवारं स्ािं करोत्म |
నేను ఒక పరా్యయము స్్ననం చేయుదును 
I take bath once in a day 

2. द्दिे द्विवारं भोजिं करोत्म |
నేను రండు పరా్యయములు అన్నం తిందును 
I take meal twice in a day

3. द्दिे त्रिवारं पुस्तकं पठात्म |  
నేను మూడు పరా్యయములు పుసతికం చదువుదును  
I read book thrice in a day.
4. य:  द्दिे एकवारं   भोजिं खादनि स: योगी भवनि 
ఎవడు రోజుకు ఒకస్రి భోజనం చేయున్ అతడు యోగి 
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A person, who takes food once in a day, is yogi.
 
5. य:  द्दिे द्विवारं भोजिं खादनि स: भोगी भवनि 
ఎవడు రండుస్ర్లా  భోజనం చేస్తి డో వాడు భోగి   
A person, who takes food twice in a day, becomes bhogi.

6. य:  द्दिे त्रिवारं भोजिं खादनि स: रोगी भवनि
A person, who takes food thrice in a day, becomes rogi 
ఎవడు ముప్పదుదీ లా అన్నం తింట్డో వాడు రోగి .
                                                   ( द्विरनं्  मिुष्ाणाम ् इनि नियम: )

Unit-2.  మనం కని్న కని్న విషయాలకు కని్న కని్న కారణాలు చెప్పవలసి వస్తి ంది . అలాగే ఒక పని 
జరగడానికి గాని, లేదా జర్గకపోవడానికి గాని కారణాలు చెప్పవలసి వస్తి ంది . అటువంటపు్పడు यि:  
అనే పదం ఉపయోగించల్ . అది ఎలాగో తెలుస్కుందాం .

यि:;-  because/as/ since/ whence.

1. अद्य चलिचचरिमन्दिरे महाि ्जिसंमद्द: यि: िरि िूििं चचरिम ्आगिम ्|| 
ఈరోజు సినిమా హాలులో జనం ఎకు్కవమంది ఉన్్నర్ ఎందుకంటే క్రొతతి  చిత్రం .
There was heavy rush at the theatre because it was a new film.
 
2. मोहि: अद्य देवालयं गिवाि ्यि: अद्य परीक्ा अस्स्त िस्य || 
ఈ రోజు మోహన్ గుడికి వెళళుడు ఎందుకంటే ఇవా్ళ పరీక్ష  ఉంది  
Mohan went to temple today because there is an examination.

3. गोपाल: स्ािं नविा अनं् खादनि यि: स: ज्वरेण पीद्िि: अभवि ्|| 
గోపాల్ స్్ననం చెయ్యకుండానే అన్నం తింటున్్నడు ఎ౦దుకంటే అతనికి జ్రం  వచి్చ తగిగాంది .
     Gopal is taking food without taking bath because he has just suffered and relieved from    
fever.

Unit -3. यद्यनप –िथानप
Although /even if / neverthless 

1. यद्यनप स: धिवाि ्िथानप दािं ि करोनि ||
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అతడు ధనవంతుడైెనప్పటికి దానం చెయ్యడు
Even though he is wealthy, he never donates money 

2. यद्यनप बभुुक्ा अस्स्त िथानप ि खादनि 
        అతనికి ఆకలీ వేసిన్ అన్నం తినడు 
   Even though he is hungry he never eats.

౩. यद्यनप वस्ताणण बहूनि सन्ति िथानप ि धरनि 
ఎన్్న బట్లున్్న ఎపు్పడు ధరించడు 
Even though there are many clothes ne never puts on them

4. यद्यनप स: अधधकं धिं संपाद्दिवाि ्िथानप िस्य िृप्ति: िास्स्त ||
అతనికి ఎంత డబ్బు సంపాదించిన్  తృపితి లేదు 
Even though he earns a lot of money he has no satisfaction or contentment 

6. यद्यनप अद्य भािुवासर: िथानप कलाशालाया: नवराम: िास्स्त. 
ఈ రోజు ఆదివారమైన్ కళశలకు సెలవు లేదు. 
Even though it is Sunday today there is no holiday for college.

                                                                             Unit - 4:-
 केषाञ्चि प्ाणणिा ंिामानि |Names of some animals and creatures. 
 మనం కని్న జంతువుల, కీటకాల పేర్లా  తెలుస్కుందాం . 

गौ:=cow/ఆవు ;                               वषृभ:= ox ఎదుదీ  ;                         मद्हष:= buffalo దున్నపోతు; 
अनव:= sheep గొర్రె;                           मेष: = goat మేక ;                         शुिक:= dog కుక్క ;   
अश्व:= horse   గుర్రం                       गद्दभ:= donkey గాడిద;               चचक्ोि:= squirrel ఉడుత;  
कूम्द:= tortoise త్బేలు;                  शश: = rabbit కుందేలు;              शृगाल:= jackal నక్క /గుంటనక్క ;
 उष्ट्र: / क्मेलक: = camel ఒంటె ;       सप्द:= serpent పాము ;                मकर: = crocodile మొసల్;
 मूनषक: = rat ఎలుక;                        धसहं:= lion సింహము;                 भलु्क:= bear ఎలుగుబంటి;  
वकृ:=wolf తోడేలు;                          हररण:=deer లేడి;                         िकुल:= mongoose ముంగిస;  
वराह:= pig పంది;                             व्ाघ्र:= tiger పెదదీపుల్;                वत्स:= calf దూడ ; 
 माजा्दर:= cat పిల్లా  ;                           गज:= elephant ఏనుగు;             वािर:= monkey కోతి; 
भेक:= frog కప్ప;                              मत्स्य:= fish చేప;                         जलूक:= leech జలగ ; 
शिपदी = centipede జెర్రి   ;              वशृ्चिक:= scorpion త్లు;            कुलीर:= crab పీత; 
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                                                                         Unit -5 :-
                                                           य:--स:/ या –सा /यि ्–िि्
1.य: गािं करोनि स: गायक: 
ఎవర్ పాటపాడున్ అతడు గాయకుడు  
A person who sings is called a singer.

2.वेद्दकाया ंय: उपन्ासं ददानि स: प्धािाध्ापक:
వేదికపైె ఎవర్ ప్రసంగించుచున్్నరో ఆయన ప్రిని్సపాల్ . 
A person who is addressing the audience is the principal.
 
3. या िृतं् करोनि सा िि्दकी 
ఎవర్ న్ట్య ము చేయున్ ఆమ నర తికి 
A person who dances is called a dancer.

4. चलिचचरि ेया भरििाट्ाणभियं कृिविी सा सुप्धसद्ा अणभिेरिी 
సినిమాలో  ఎవర్ న్ట్యం చేశరో ఆమ స్ప్రసిద్ నటి 
A woman, who danced in the movie, is a famous actress.

5. मम हस्त ेयतु्स्तकम ्अस्स्त िि ्रामायणम्
న్ చేతిలో ఏ పుసతికమైత్ ఉంద్ అది రామాయణం 
The book which is in my hand, is the Ramayana.

6. ग्रन्ालये यि ्बहृि ्पुस्तकम ्अस्स्त िि ्महाभारिम्
గ్రంథలయం లో ఏదైెత్ పెదదీ  పుసతికమో అది మహాభారతం .
The biggest book in the library is the Mahabharata. 
 
The importance of the study of  Grammar.

यद्यनप बहु िाsधीषे िथाsनप पठ पुरि! व्ाकरणम ्|
स्वजि: श्वजिो माभुत्सकलं शकलं सकृच्छकृि ्||

My dear Boy! Even if you do not study much, study at least Grammar, so that you do not 
pronounce/ misspell श्वजि: (dog ) for स्वजि: (one’s own kith and kin)  शकलं  (piece)for सकलं 
(all) and  शकृि ् (excreta ) for सकृि ्(at a time).
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యద్యపి బహు న్sధీష తథపి పఠ పుత్ర! వా్యకరణం 
స్జన: శ్జన్ మాsభూత్ సకలం శకలం సకృత్ శకృత్  

న్యన్ నువు్ ఎకు్కవగా చదువుకోక పోయిన్ వా్యకరణం మాత్రం చదువుకో . ఎ౦దు-
కంటే స్జన: ( తనవాడు ) అనవలసిన చోట శ్జన: ( కుక్క) అనవు . సకలం (సమసతిం ) 
అనవలసిన చోట శకలం (ముక్క )  అనవు . సకృత్ (ఒకే పరా్యయము) అనవలసిన చోట 
శకృత్ (మలం ) అని అనవు .  
                                                                                               (మళీళు వచే్చ సంచికలో)

 వచి్చన మా స్్నహితులు చలామంది, బడీని చూశక, న్ ఫ్ండ్ కి 'హేపీ బర్ తి డే' అని చెప్పడం విన్్నను. 
జనమాదినం అనే సంగతి నిజమైన్, తండ్రి శవం వాకిటోలా  ఉండగా 'హేపీ బర్ తి డే' అని చెప్పడం ఎంతమటుకూ 
సమంజసం?
 'వైె న్ట్' అని వాదించేవారూ వుంట్ర్. అది వారి విజఞాతకే వదిలేదాదీ ం. 
  ఇంతకీ చెప్పచే్చదేమిటంటే, కదిల్పోయిన 'క్షణా'ని్న ఏవిధంగా వెనకి్క తీస్కురాలేమో, న్టజ్రిన 
మాటని కూడా వెనకి్క త్లేము. తెచే్చ ప్రయత్నం చేసిన్ అది అసంభవం. 
 దయచేసి ఎవరీ్న పరామరి్శంచడానికి, పలకరించడానికి, ధైర్యం చెప్పడానికి వెళిలాన్, వారికి ధైరా్యన్్న, సె్థారా్య-
న్్న ఇచే్చ మాటలే పలకండి గాన్, మరింత భయపెట్ే మాటలు చెప్పకండి. 
 మనం డాక్ర్ దగగారికో లాయర్ దగగారికో పోత్ం. వాళ్ళు మనకి ధైర్యం కల్గించే మాటలు కాక, భయపెట్ే 
విధంగా మాట్లా డిత్ ఏమవుతుంద్?
 "ఏం ఫరా్లేదు నేనున్్నగా.... య్ జబ్బు ఇవాళ ర్పూ స్మాన్యంగా వస్తి న్నదే. మందులు వాడిత్ హాయిగా 
కోలుకుంట్ర్' అంటే బవుంటుందా, లేక 'అయో్య ...! ఇప్పటికే చలా ఆలస్యం చేశర్. ఇటువంటి కేస్లో 
సకె్సస్ అయే్యది కేవలం 10% మాత్రమే. మేంచేస్ది మేం చేస్తి ం, ఆపైెన దైెవానుగ్రహం' అంటే?
 అయా్య, అదివరకు మనం చెపు్పకున్నట్ుగా 
మాట ప్రాణం పోస్తి ంది. 
మాట ప్రాణం తీస్తి ంది. 
మాట అందలాలెకి్కంచగలదు. 
మాట అధః పాత్ళనికి తయ్యగలదు. 
మాట మనుషుల్్న మనస్ల్్న దగగార చేస్తి ంది. దరి చేర్స్తి ంది. మాటే మనుషులీ్న  మనస్లీ్న కూడా 
దూరం చేస్తి ంది. 
 అందుకే - మాట్లా డేముందు వందస్ర్లా  ఆలోచించండి. 'మాట'లో దూరమైన మనుషుల్్న, 'మాట' తోనే 
దగగారకు చేర్్చకోండి.     మళీళు కలుదాదీ ం.   
                                                                                             నమస్్సలతో,  భువనచంద్ర       

సమయానికి తగు మాటలాడు ( 7 వ పేజీ తర్వాయి )
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

(గత సంచిక తర్వాయి)

 అమమా పాలు పిండుతుంటే 
పిలలాలు చిన్న గాలా స్ తీస్కుని వె-
ళ్ళువాళళుం. ఆ గాలా స్లోనే పాలు 
పిండి ఇచే్చది.  
 అట్లా గే నయి్య కాచిన రోజు కూడా, 
నయి్య కాచేటపు్పడు అందులో 
న్లుగు తమలపాకులు వేసి 
కాచుత్ర్. వెన్న కాగి, నయి్య 
తయారయే్యటప్పటికి ఈ ఆకులు 
నేతిలో బగా కాగి, మంచి ర్చిగా 
ఉండేవి. ఈ 'గసి' అన్్న, నేతిలో 
వేగిన తమలపాకులు అన్్న 
పిలలాలు ఎగబడి తినేవాళళుం. 
నందులవారి గాటిపట్ున ఎదుదీ ల 
ప్రాభవం తగగాటంతో వ్యవస్యం 
మూలపడటం, పశుపోషణ భా-
రమవ్టం, బర్రెలు ఒకటొకటి 
కనుమర్గవడం జరిగింది.   
                 పంటలు 
 మా ఊరి పంటలోలా  ముఖ్యమైన-
వి వరి, రాగి, జొన్న, అరక, కంది, 
ఉలవ, పెసర, అలసంత, శన-
కా్కయ, ఆముదం, కుస్మ, 
సొదదీలు మొదలైెనవి. వరి పంటకే 
ఎకు్కవ ప్రాధాన్యత ఇచే్చవార్. 
మా ఊరి చెర్వు క్ంది మాగాణి 
ఎకు్కవగా ఉండేది. అయిత్ 
అందులో చలా భాగం బొగుగా -

లవారి పలెలావాళలాది. ప్రధానమైన 
వరి, రాగి పంటలు, కందర్ పతితి 
వేస్వార్. 
                          వరి 
  అపు్పడు న్కు తెల్సినంతవర-
కు వడులా  రండు రకాలు ఉండేవి. 
'నలూలా ర్ వంకులు', 'పిచొ్చ-
డులా ' అని. నలూలా ర్ వంకులు 
కంచెం లావుగా ఉండేవి. పిచొ్చ-
డులా  మాత్రం సన్నగా న్జూకుగా 
ఉండేవి. వరా్ష లు పడి చెర్వు 
నిండుతుందనగానే వరిపలానికి 
ఎర్వు తోలేవార్. సంవత్సరం 
పడవున్ 'దిబబు' లో వేసిన పేడ, 
పశువులు తినగా మిగిల్న గడిడు , 
పశువుల మూత్రం  బగా మగిగా-
పోయి మంచి ఎర్వు తయార-
యే్యది. ఈ బర్వంత్ బండలా తో 
మాగాణి పలానికి తోలాతి ర్. అక్క-

డక్కడ బండులా  విపి్ప పలమంత్ 
చలులా త్ర్. 
  ఈ ఎర్వు కాకుండా పలం 
తకు్కవ వుండి, పశువులు ఎకు్కవ 
వున్నవాళ్లా , పశువులను కాచు-
కునేవార్ సంవత్సరం పడవున్ 
స్కరించిన పేడ అంత్ కుప్ప-
లుగా వేసివుంట్ర్. వాళళుదగగార 
అది కని మాగాణికి ఎర్వుగా 
వేస్వార్. ఆ తర్వాత న్ళ్లా  
పెట్కుండా దుకి్క దుని్న న్ళ్లా  
పెడత్ర్. పలం బగా న్నిన 
తర్వాత 'గొర్రు' తోల్ న్లుగైె-
దుస్ర్లా  పలమంత్ మతతిగా 
చేస్తి ర్. ఈ సమయంలో-
నే ఎదుదీ లకు ఎకు్కవ కష్ంగా 
వుండేది. కాళళు గిట్లు చవి-
కిపోయి నడవడానికి కష్ంగా 
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వుండేది. 
 ఈ సమయంలో ఊరోలా  వున్న 
వేపచెటులా , గానుగ చెటులా  బోసి-
పోత్యి. చివర్న్న చిట్ర్ 
కమమా తప్ప మిగత్ చెట్ుకున్న 
చిన్న చిన్న కమమాలన్్న కట్ి ఈ 
బ్రదమడిలో వేసి తకు్కత్ర్. 
మడి నిండా వేపమండలు వేసి 
అవి బ్రదలో కూర్కుపయే్య 
విధంగా తకి్క అవి కుళిలాపోయే-
వరకు, అంటే న్లుగైెదు రోజులు 
ఆగి వరిన్టు వేస్తి ర్. 
 వరిన్టులా  వేయడానికి ఎకు్కవ-
మంది ఆడకూలీలే కావాల్ కాబట్ి 
బగా డిమాండ్ వుండేది. వాళలాకు 
పది గంటలకు పనికి వస్తి మధా్య-
హ్నం రండు గంటలకు 'సంగటి 

ముదదీ ' పెట్్ల్. ద్నే్న 'పైెట్ల 
సంగటి' అంట్ర్. అమమా ఈ 
సంగటి  చేసి, గోగాకు, పచి్చ-
మిరపకాయలు, ఉల్లా పాయలు 
ఉడకపెట్ి పచ్చడి నూరి, గం-
పలకేసి పంపేది. మామూలుగా 
అయిత్ ఒక ముదదీ  పెట్్ల్. కాన్ 
మా పలంలోకి వచే్చవాళలాకు ఈ 
కండిషన్ వుండదు. వాళళు పిలలాలు 
కూడా ఎక్కడున్్న, ఈ సమ-
యానికి వచే్చవాళ్ళు. ముఖ్యంగా 
అమమాచేతి వంట లొట్లేస్కుం-
టూ తినేవాళ్లా . 
 'న్ర్' కూడా మేమే పోస్వా-
ళళుం. ఈ న్ర్ పెంచడానికి ప్ర-
త్్యకంగా 'న్ర్మడి కయ్య' అని 
ఓ అయిదార్ సెంటలా  మడికయ్య 

వుండేది. ఇది బగా సతుతి వ కల్-
గివుండేది. పంట వచి్చన కతతిలోలా -
నే 'వితతినం గింజలు' అని బగా 
ఆరోగ్యంగా పెరిగినవైెపు నుండి 
తీసి బగా ఎండబట్ి సంచులు 
ఎతితిపెట్ేవార్. ముందు మొల-
కపోసి ఆ తర్వాత న్ర్మడి 
కయ్యలో చలేలావాళళుం.   
  ముందు రోజు ఈ వితతినపు  
వడలా ను న్నబోసి మర్సటిరోజు 
కళలాంలో శుభ్రం చేసినచోట ఈ 
వితతినపు వడలా ను కుప్పగా పోసి 
దానిచుట్ూ వరిగడిడుతో పేడిన 
ఎంటులా  చుడత్ర్, వడులా  చెలాలా -
చెదర్ కాకుండా. ఆ తర్వాత 
ఈ కుప్ప చుట్ూ బండలు పేర్-
స్తి ర్. కుప్పను వరిగడిడుతో కపి్ప, 
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ఆ గడిడుపైె బర్వైెన బండలు పెట్ి 
అయిదార్ రోజులు, ఉదయం, 
స్యంత్రం న్ళ్లా  పోస్తి వుం-
ట్ర్. 
  వాసనను బట్ి మొలక ఎంత 
వచి్చంద్ తెలుస్కునేవాడు పెదదీ-
న్యన. ఆరవ రోజున బండలు 
తీసిచూస్తి అని్న వడలా గింజల 
నుండి తెలలాగా మొలకలు వచే్చవి. 
అన్్న ఒకదానితో ఒకటి పెనవేస్-
కునిపోయి వడులా  అన్్న ముదదీలు 
ముదదీలుగా ఉండేవి. జ్గ్రతతి-
గా మొలకలు విరిగిపోకుండా 
అని్నటిన్ విడద్సి, గంపలకు 
వేస్కునిపోయి, న్ర్మడిలో 
చిక్కగా చలేలావాళళుం. చలేలాముం-
దు అక్కడ రండు చిన్న బండ-
రాళళుకు కుంకుమ, పస్పు పూసి 
న్నిన బియ్యం, బలలాం, నైవేద్యం 
పెట్ి టెంకాయ కట్ి మొలకలు 
చలేలావార్. ఓ పదిహేను ఇరవైె 
రోజులకు న్ర్మడి నిగనిగలా-
డుతూ 'న్టులా ' వెయ్యడానికి సిద్-
మయే్యది. 
  న్టులా  వేసినతర్వాత పెదదీ  
పనివుండేది కాదు. ఈ వరిపంట 
ఆర్నలలకు గాన్ కోతలకు 
రాదు. నల నలకూ కలుపు 
తీయాల్. లేకుంటే కలుపు 
మొక్కలు పెరిగిపోత్యి. అపు్ప-
డపు్పడు 'వేపచెక్క' న్నబట్ి 
మడికి  పెట్ే 'మడవ' లో కల్-
పేవాళ్లా . ఈ న్ళ్లా  రండుమూడు 
రోజులు నిల్వుంచేవాళ్ళు. ఒకటి 
రండుస్ర్లా  'గానుక చెక్క', అంటే 

వేర్శనకా్కయ చెక్క న్నబట్ి 
కల్పేవాళ్లా . 
 న్టులా వేసిన రండు నలలకంత్ 
నడుములెతితి పెరిగి ఆకుపచ్చ-
ని పలం కంటిమేర చూపులో 
కనిపించేది. పిలలాగాల్కి అటూ 
ఇటూ ఊగుతూ సస్యశ్యమలంగా 
వున్న పలాని్న చూచుకోవట్నికి 
రైతు ఎకు్కవ కాలం గడిపేవాడు. 
అపు్పడపు్పడు చెర్వులో న్ళ్లా  
తకు్కవైెత్.... పెదదీ  బవిలో కపిల 
తోల్ కట్ేవాళ్ళు. కంకి కన్సం 
మూరడు పడుగున తీసి, గట్ి 
గింజలు ఏర్పడేవరకు చూచేవా-
ళ్ళు. గింజ నొకి్కత్ పాలుగారిత్ 
గట్ిపడలేదని అర్ం. సంపూ-
ర్ణంగా పండిత్ పైెర్ గింజలు 
బంగార్ రంగు కాంతిలో నిగని-
గలాడుతుంట్యి. అయిదార్ 
రోజుల ముందు న్ళ్లా  పెట్కుండా 
పలం ఎండబట్ుత్ర్. 
  అపు్పడపుడు ఇంటోలా  తిండి 
గింజలు అయిపోయేవి. క-
నుకు్కరావటమో, 'న్గుకు' 
త్వటమో ఎందుకని, ఈ పండి 
వారం పది రోజులోలా  కోతకు వచే్చ 
వరిమడిలో దుప్పటి పరచి, 
గింజలు రాలకట్ి, ఇంటికి తెచి్చ 
ఎండబట్ి దంచేవాళ్ళు. పచి్చవి 
కాబట్ి నూక, పిండి అయే్యవి. 
అయిన్ ఏవ్ ఉడకబడిత్ అన్నం 
ముదదీముదదీగా అయే్యది. పెదదీ-
లకు ఇదేమీ ఇష్ం వుండదు, 
కాన్ పిలలాలందరూ చలా ఇష్ంగా 
పలెలాంనిండా మజ్జ గ పోస్కుని 

ఈ ముదదీగా వుండే అన్్నని్న 
కలుపుకుని తినేవాళళుం. ర్చి 
అమోఘంగా వుండేది. 
 వరి కయ్యట్నికి మూడురోజుల 
ముందే మా పెదదీ  కళళుం అంత్ 
శుభ్రంగా ఊడి్చ, పేడ న్ళ్లా  చల్లా  
శుభ్రంగా పెట్ేవాళళుం. వరికోత 
ఉదయానే్న ప్రారంభించేవార్. 
ఇరవైె ముపైెపై మంది కూలీలు 
అవసరమయే్యవాళ్ళు. ఓ నలు-
గురైదుగుర్ మగ కూలీలు, మి-
గత్వార్ ఆడవాళ్లా . అందరూ 
యుక తివయస్్సవాళ్ళు ఉండే-
వాళ్ళు. ఉదయం పన్నండు 
గంటలకు కోత  అయిపోత్, ఆ 
తర్వాత కట్లు కట్డం, వరి-
గడిడుని పురిపెట్ి, పురిత్డుగా 
చేసి వరికంకులు ఇర్వైెపులా, 
మొదళ్ళు ఒకదానిపైె ఒకటి వుం-
డేటట్ు పెదదీపెదదీ  కట్లు కట్ేవా-
ళ్ళు. ఇవి బగా బర్వు వుండేటివి 
కూడా. కట్లు మొయ్యడం ఆడ-
వాళ్లా  చేస్వాళ్ళు. 
  నతితిన వరిమోపు పెట్ుకుం-
టే... ఇటుఅటూ వారి ఎను్నలు 
ఉండేవి. ఆ వడలా గింజలు 
తెంచుకుని కరికి, పట్ు ఉమిమా, 
బియ్యం తింటూ మోస్వాళ్ళు. 
ఇరవైె ముపఫూయి మంది ఒకేస్రి 
నతితిన మోపులు పెట్ుకుని ఒకే 
వేగంతో పర్గులాంటి నడకతో 
నడకతో మడికయ్యల గట్ు మీద 
నడుస్తి వుంటే ఆ దృశ్యం ... 
అప్పటి ఆంద్ర జ్తికే గర్కార-
ణంగా వుండేది.      
               ( ఇంకా వుంది ) 
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ఎలకా్రా న్

         కుటుంబ పురోహితుడిగారి 
వేదమంత్రాలమధ్య  పంతులు-
గార్ శిషు్యడిచేత  ఓం నమఃశి్శ-
వాయః అంటే  ఓనమఃలు లేదా 
ఓన్మాలు పళళుంలో ఉన్నపస్పు 
బియ్యంలో ముమామార్ వ్రాయిం-
చడంతో, మూరి తిరాజు అక్షరాభా్య-
సం ఆరంభమైంది. మూరి తిరాజు 
అన్నప్రాశన దిన్న భగవద్గా త పు-
సతికాని్న ముట్ుకన్్నడట. జనమా-
వాంఛితమో, లేక  అక్షరాభా్యస 
ముహూర తిబల ప్రభావమో ఏద్ 
కాని, ఏదైెన్ వ్రాస్యాలని మూ-
రి తిరాజుకి అక్షరజ్ఞా నం అబిబున చి-
న్నప్పటు్నంచి మహచెడడు సరదా 
పుట్ుకచే్చసింది. ఒకటో తరగ-
తిలో చేరినప్పటు్నంచి మూరి తి-
రాజు అక్షరజ్ఞా నం, పద విజ్ఞా నం 
సహాధా్యయులకి మించి చలా 
శీఘ్ంగా అలవడిపోయింది. 
ఆరో  తరగతిలో తెలుగు చెపే్ప 
పంతులుగార్ గుణింత్లలోని 
హ్రస్ ద్ర ్ఘ ఋ,ౠ, ఌ,ౡ  లకి, 
వ్రా లాంటి కష్ప్రయోగాలకీ, చ ఛ, 
జ ఝ లకి  మధ్యనుండే ఉచ్చ-
రణాతమాకమైన చకార, జకార  
అక్షరాలకి  ఎగన్మం పెట్ించేసి, 
బండి ఱ ని బండెకి్కంచేసి, అర-
స్న్నలని ఆవిరిచేస్సి, వా్యకర-

ణంలోని సంధి నిత్యం స్త్రాలకి 
గండి కట్ేసి  పాఠాలు చెప్పడంతో 
మూరి తిరాజు కదిదీగా మథనపడాడు , 
భాషని స్లభగ్రాహ్యం చెయ్య-
డంకోసం చేసిన సంస్కరణలు 
అని సరిదీ చెప్పడంతో అతికష్ం 
మీద  రాజీపడి పోయాడు. ఓ ని-
రాథా రితమైన  సరళ గ్రాంధిక, సరళ 
వా్యవహారికాలు  రూపందిన 
తరా్త, చలామంది కలాల్్న 
విదిల్ంచి వా్యస్ల మీదా, కథల-
మీదా, పురాణ, చరిత్రిక , స్ంఘిక 
నవలలమీదా దాడి చెయ్యడంతో 
తెలుగు స్హిత్యం ఊడల మర్రి-
చెట్ులా విసతిరించింది. తెలు-
గుస్హిత్య శిఖపించి అయిన 
ఛంద్బద్మైన పద్యం కర్కు-
బడక, భావకవిత్ం ఉదభావించి, 
అందులోంచి రకరకాల కవిత్ 
స్రూపాలు చిగురించి, అక్షర 
సంఖ్్య ఛందస్్సలు ఉదభావించి, 
ఆఖర్న చెబ్తి న్్న   తకు్కవది కాని 
వచన కవిత్ం కాలూని, స్ద్-
ర ్ఘమైన నైలు నదిలా వంపులు 
తిర్గుతూ తెలుగు స్హిత్్యని్న 
చుట్బట్ేసింది. తీర్ తెను్నలు 
లేని వచన కవిత్ం మూరి తిరాజుకి 
చలా బధాకరమనిపించింది.  
బి.ఏ. తెలుగు తీస్కన్న 

మూరి తిరాజు  విశ్విదా్యల-
యం నిర్హించిన పట్భద్ర 
పరీక్షలోలా  శుద్గ్రాంధికంలో సమా-
ధాన్లు వ్రాయడంతో మూలా్యం-
కనం చేస్వారికి మతులు పోయి, 
మార్్కలు వేయడానికి వేళ్ళు 
సహకరించకపోవడంతో పరీక్షలో 
తపా్పడు. అన్్న సరైన సమాధాన్-
లు వ్రాసిన తను పరీక్షలో తప్పడం 
అసంభవమని, పునఃమూ-
లా్యంకనకి సొముమాలు చెల్లా స్తి  
విన్నపం చేస్కన్్నడు. ఇదదీర్ 
తెలుగు ఆచర్్యలు   మూరి తిరాజు 
సమాధాన పత్రాలని  వేర్ వేర్గా 
మూలా్యంకనం చేసి, ఒకర్ 
ముఫైఅయిదు, మరొకరూ ఏభై 
అయిదు మార్్కలూ ఇచ్చర్. 
వేర్్ర్ మూలా్యంకనలలో పది 
కంటే ఎకు్కవ మార్్కలు త్డా 
రాకూడదన్న నిబంధన ఉండడం 
మూలాన ప్రధాన పరీకా్ష ధికా-
రి రామస్్మి ఆ సమాధానప-
త్రాల్్న విశ్విదా్యలయం ప్రధాన 
ఆంధ్రోపన్్యసకుడు వరదాచరికి 
పంపాడు. వరదాచరి త్రిభాషా 
పండితుడు. సంసకృత్ంధ్రాంగలా 
కోవిదుడు. మూరి తిరాజు వ్రాసిన 
సమాధాన్లు చూసి ఆయనకి 
మూర్చవచి్చనంత పనైంది. ఈ 

                   వీడని మబ్బు 
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కాలంలో కూడా అంత చక్కగా 
శుద్గ్రాంధికంలో సమాధాన్లు 
వ్రాసినందుకు అబ్బుర పడిపో-
యాడు. రామస్్మిని పిల్చి 
సంగతి వివరించి, శత్ధికమైన 
మార్్కల్వా్ల్్సన సమాధాన 
పత్రాల్వని తీర్్ప నిచ్చడు. వివిధ 
కళశలలోలా  పనిచేస్ అ ముగుగా ర్ 
మూలా్యంకన ఆచర్్యలన్, 
మూరి తిరాజు చదువుకన్న కళశల 
ఆంధ్రోపన్్యసకుడిన్ పిల్చి, వార్ 
వచి్చన తరా్త   ఉపకులపతి భీ-
షమాన్రాయణ్, పరీకా్ష ధికారి రా-
మస్్మి, విశ్విదా్యలయ నిర్-
హణాధికారి వాస్దేవ రావులతో   
ఓ సమావేశం ఏరా్పటు చేశడు. ఏ 
ప్రాతిపదికమీద  అ మూలా్యంకన 
జరిగింద్ ఒక్కక్కరిన్ వివరించ-
మన్్నడు వరదాచరి. 
వాస్దేవరావు ముందస్తి గా 
మూరి తిరాజుని గురించి తనకి 
తెల్సింది చెప్పమని మూ-
రి తిరాజు చదువుకన్న కళశల 
తెలుగు ఆచర్్యడు జమదగి్నని 
అడిగాడు. 
జమదగి్న తన శిషు్యడు మూరి తి-
రాజు గురించి కని్న విషయాలు 
చెపా్పడు. “నియమాలొప్పవు 
కాబట్ి నేను మూలా్యంకన చే-
స్వారిలో ఒకరిని కాదు. కానైత్ 
మూరి తిరాజు న్ శిషు్యడు. వ్యవ-
స్య కుటుంబంలోంచి వచి్చ-
నవాడు. కళశలలో మూరి తిరాజు 
తరగతికి మొదటి పాఠం తీస్-
కన్న రోజునే, అతనిలోని ప్రతిభని 
గురి తించగల్గాను. చక్కటి సరళ 

వా్యవహారికంలో ఉచ్చరణద్-
షాలు లేకుండా మాట్లా డత్డు. 
వ్రాస్ది శుద్గ్రాంధికంలో తపు్పలు 
లేకుండా వ్రాస్తి డు. అతను అడిగే 
కని్న ప్రశ్నలకి నేను పాణిని వా్య-
కరణస్త్రాలను చూడాల్్స 
వచే్చది. ఒకస్రి పిల్చి చెపా్పను. 
‘న్ ఉత్్సహం మచు్చకోదగగాదే! 
అందరికీ ఉపయోగపడే ప్రశ్న 
అడిగిత్ సమంజసమే. కాన్ పా-
ఠా్యంశలకి బహ్యంగా నువ్డిగే  
ప్రశ్నలకి సమాధాన్లు చెపు్ప-
కంటూ పోత్ కని్న అవాంతరాలు 
తలెతుతి త్య్. ఒకటి  పాఠా్యంశ-
లు ముందుకు జరగవు.  రండు, 
న్ సహాధా్యయులు తరగతిలో న్ 
గొప్పని ప్రదరి్శంచుకోవడం కోసం 
అలా అడడుదిడడుమైన ప్రశ్నలు వేస్తి -
న్్నవని అవహేళన చేస్తి ర్. న్కు 
అనుమాన్లు వచి్చనపు్పడలాలా  
నను్న వ్యకి తి గతంగా కలుస్కో. 
తీర్చడానికి నేను సిద్ం.’ ఆ 
తరా్త వీలైెనపు్పడలాలా  అతను 
మా యింటికి వచి్చ సందేహ 
నివృతితి చేస్కనే వాడు. అతని 
వలలా  నేను నేర్్చకన్నది ఏమంటే 
విదా్యర్థా లోలా  కంతమంది తెల్వైె-
నవార్ంట్ర్. వారడిగే ప్రశ్నల-
కు అందరికీ అరథామైయే్యటటులా , 
ఉపయోగపడేటటులా  సమాధానం 
చెప్పగల సత్తి  అధా్యపకులకి 
ఉండాల్. మూరి తిరాజు కారణంగా 
నేను చలా అధ్యయనం 
చేయాల్్స వచి్చంది. వాసతివాని-
కి అతను న్కో గుర్వులాంటి 
వాడు!”

  వాస్దేవరావు  చతుర్డు.  
మిగిల్న ముగుగా ర్ ఆచర్్యలని 
ప్రశి్నంచడం త్న తుట్ుని కెల్-
కినటలా వుతుంది. అన్్యపదేశంగా 
వారికి సందేశం అందింది. అం-
తకుమించి ఉపన్్యస్ల్స్తి వారి 
అహం దెబబు తింటుంది. వారికి 
ధన్యవాదాలు చెపి్ప వెళిలాపోవ-
చు్చనన్్నడు. కాన్ మొదట మూ-
లా్యంకన చేసిన అపా్పవధాని, 
త్నూ రండు మాటలు చెపా్పల-
న్్నడు. ఉపకులపతి సర్నన్్న-
డు. 
“నేను రామస్్మి  గారి  
అనుమతి తీస్కని  ఓ ముగుగా ర్ 
విదా్యర్థా ల  సమాధాన పత్రాల-
కి  నకళ్ళు తీస్కని వచ్చను. 
వరదాచరిగారూ మీర్ వాటిని 
చూడండి,” అంటూ తన సంచ్ 
లోంచి వాటిని తీసి అందించడు. 
వరదాచరి వాటిని తీస్కని ఓ 
పది నిముషాలపాటు పేజీలు 
తిపా్పడు. ”ఇందులో  ఒకటి 
మూరి తిరాజు సమాధాన పత్రం. 
అవున్?” అని అడిగాడు. 
“మీ ఊహ సరైనదే! సర్! మిగిల్న 
రండు సమాధాన పత్రాల మీదా 
మీ అభిప్రాయం?”
“తలాతోకా లేకుండా ఏం వ్రాస్రో 
అరథాం కావటలేలాదు!”అన్్నడు 
వరదాచరి. 
ఉపకులపతీ, పరీకా్ష ధికారీ, వి-
శ్విదా్యలయ నిర్హణాధికారీ 
విస్తి బోతూ వరదాచరివైెపు దృష్్ 
స్రించర్. అపా్పవధాని ఒక్క 
క్షణం తటపట్యించడు.  
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“సర్! నేను మహారాష్ట్ర సరిహ-
దుదీ లో ఉన్న బోధన్లా  చదువుక-
ని, ఉమమాడి రాష్ట్రంగా ఉన్నపు్ప-
డు అక్కణ్్ణ ంచి  నుంచి బదిలీ 
మీద కాకిన్డ ప్రభుత్ కళశలకి 
వచ్చను. మాట్లా డడుంలో గోదావరి 
మర్పు స్ధించిన్, ఇంత కఠిన-
మైన తెలుగుతో న్కు పరిచయం 
లేదు. మిగిల్న రండు సమాధాన 
పత్రాలు వ్రాసిన వారిలో ఒకర్ 
నలూలా ర్ మాండల్కంలో 
వ్రాస్ర్. మరొకర్  శ్రీకాకుళo 
మాండల్కంలో వ్రాస్ర్. అవీ న్ 
కరథాం కాలేదు. ముగుగా రికీ  ముపైెఫై 
అయిదుకి  తకు్కవగా మార్్కల్-
చే్చశను! అ ఇదదీర్  విదా్యర్థా లూ 
కూడా  తమ పరీక్ష పోయినందు-
కు బధపడూతి  విన్నపాలు చేస్క-
న్్నరో లేద్ న్కు తెల్యదు కాన్, 
వారి సమాధాన పత్రాల్్న కూడా 
ఆయా మాండలీకాలోలా  ప్రజుఞా లైెన 
ఆచర్్యలచేత  పునః మూలా్యం-
కనం చేయించండి. న్ అశక తితకి 
మీర్ శిక్ష విధించిన్ సిద్ం!” అని 
చేతులు జ్డించడు. 
అధికార్లు ముగుగా రికీ, త్రిభాషా-
పండితుడు వరదాచరికీ అపా్ప-
వధాని మాటలు నేర్గా తలకెకి్క 
పోయాయి. ఉపకులపతి రాష్ట్ర-
పాలకుని దా్రా ఈ విషయాని్న 
ముఖ్యమంత్రి దృష్్కి తీస్కు 
వచ్చడు. ముఖ్యమంత్రీ, విదా్య-
మంత్రీ  కంతమంది చైెతన్య-
వంతులైెన విజుఞా లతో సమావేశం 
జరిపి కని్న నిర్ణయాలు తీస్క-
న్్నర్. తెలుగు తపి్పంచి మిగిల్న 

పాఠా్యంశలనని్నంటిన్ చిన్న తర-
గతులనుండీ ఆంగలాంలో నేరా్పల్. 
తెలుగుని ఒక పాఠా్యంశంగా 
మాత్రమే ఆయా మాండల్కా-
లోలా  బోధించల్. ఉన్నత విదా్య-
భా్యసంలో తెలుగుని అధ్యయ-
నం చేస్ విదా్యర్థా లను దృష్్లో 
ఉంచుకని, జలాలా కక విశ్వి-
దా్యలయాని్న ఏరా్పటు చేయాల్. 
ప్రశ్నపత్రాలని సంధించే వారిన్, 
మూలా్యంకన చేస్ వారిన్ ఆ 
జలాలా కు సంబంధించిన తెలుగు 
పండితులే్న నియమించల్.
శిక్ష అపా్పవధానికి పడలేదు. 
సన్తని వెదజలేలా  భారతీయ 
భాషా కిరాణాలోలా   తెలుగు కిరణా-
నికి ఎంతగాల్ వీచిన్ చెదిరిపోని 
మబ్బు అడుడు పడింది. 
భాషాకిరణం మూలమైత్ మాం-
డలీకాలు వర్ణపటలం లోని 
రంగులు. వాటిని పట్ుకని రా-
జకీయాలు సృష్్స్తి మౌల్కమైన 
తెలుగు భాష దెబబుతింటుంది. వి-
దా్యబోధన దారితపి్పన శకటంలా 
తయారౌతుంది.    
స్ంఘిక, గణిత, శస్త్రవిజ్ఞా న్-
లకి సంబంధించిన వివిధ పా-
ఠా్యంశలని ఉన్నత పాఠశల 
స్థా యివరకూ సరళ వా్యవహ-
రికమైన తెలుగులో బోధిస్తి , 
భాషను దృష్్లో ఉంచుకని 
వా్యకరణయుక తిమైన, స్హితీ-
పరమైన   తెలుగు, ఆంగలా  పా-
ఠా్యంశలను కనస్గిస్తి సన్తని 
తెలుగు కిరణానికి గత ప్రకాశం 
తప్పక తిరిగి వస్తి ంది. భాషాప-

రంగా ఆంగాలా ని్నఒక పాఠా్యంశంగా 
ఉన్నత పాఠశల దాటేవరకు స్థా -
య్ప్రమాణాలతో బోధిస్తి చలు, 
అటుపైె కళశల చదువుల-
కు, ఉద్్యగాలకీ, విదేశవలసలకి 
మౌల్కంగా సిథారమైన పున్దులు 
పడడు  ఆ ఆంగలాం ద్హదపదుతి ంది. 
ఇది పాతకాలపు పటిష్మైన వి-
దా్యవిధానమే కదా? 
 ఇపు్పడెని్న గొంతుకలు 
ఘోష్ంచిన్ బధిర ప్రభుత్్నికి 
వినబడటలేలాదు. ఆంగలామాధ్య-
మంలో ఒకటో లేదా అంతకు 
దిగువ స్థా యి బొడూడు డని తరగ-
తులనుంచ్ బోధిస్తి , తెలుగును 
కేవలం ఒక పాఠా్యంశంగా తప్పని 
సరిగా బోధించలని సంస్థా గత-
మైన పాఠశలలకు వినతి చేస్ 
సిథాతికి ప్రభుత్ం పడిపోత్, దానికి 
కారణాలనేకం. ఒక  కారణం 
త్ము కూడా అని తల్లా దండ్రులు 
గ్రహించల్! 
ఆధునికత పేర్తో పటిష్ఠ మైన 
జీన్్స పా్యంట్ కి ఊర్వులు కని-
పించేటటులా గా చిర్గులు పె-
ట్ుకన్న చందాన తీరి కూర్్చని 
తీరూ, తెనూ్న లేని సంస్కర-
ణలతో విద్యని వా్యపారం చేసి, 
మాతృభాష పుటలోలా  చిలులా లు ప-
డిచినటలా యిపోయింది!    

            ********** 
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భారతీ ' స్     కిచెన్

                                                పెసరట్ు కూర 
పెసలు (లేక) పెసరపపు్ప       -  1 గాలా స్ 
ఉల్లా పాయ ముక్కలు             -  1 కపు్ప 
టమాట్ ముక్కలు                -  1 కపు్ప 
అలలాం వెలులా ల్లా  పేస్్               -  2 చెంచలు
ఉపు్ప                                     -   తగినంత 
పచి్చమిరపకాయలు             -  2
అలలాం                                    -  చిన్న ముక్క 
జీలకర్ర                                  - 1 చెంచ 
పస్పు                                  -  కదిదీగా 
నూన                                     -  కూరకి సరిపడా 
కారం                                     - 1 చెంచ 
ధనియాలపడి                      -  కదిదీగా   
గరం మస్లా                        -  కదిదీగా 
కరివేపాకు                             -  8 ఆకులు 

  ముందుగా పెసలు (పెసరపపు్ప)ని  కడిగి, ఒక గంటస్పు  న్నబట్ి... పచి్చ మిరి్చ, అలలాం, 
అర చెంచ జీలకర్ర వేసి ర్బ్బుకోవాల్. ఓ మూకుడులో సన్నగా చిన్నగా తరిగిన ఉల్లా పాయ 
ముక్కలు, అలలాం వెలులా ల్లా  ముదదీ , కరివేపాకు, జీలకర్ర, పచి్చమిరపకాయ ముక్కలు వేసి నూనలో 
వేయించుకోవాల్. ఈ కూర దగగారపడేదాకా వేయించుకుని ... ఉపు్ప, పస్పు వేయాల్. పులుపు 
మరికాసతి కావాలనుకుంటే చింతపండు రసం వేస్కోవాల్. ధనియాలపడి, కారం, గరం 
మస్లా వేసి కాస్పు ఉడకనివా్ల్. పక్క స్వ్ మీద, మరీ పలుచగా కాకుండా, మరీ దళసరిగా 
కాకుండా మధ్యసథాంగా పెసరటులా  చిన్నగా బగా ద్రగా కాలేలా వేస్కని .... రండు మూడు అటులా  
వేస్కున్్నక .... వాటిని చిన్న ముక్కలుగా తెంపుకుని ... ఈ కూరలో వేసి బగా కలుపుకుని, కతితి-
మీర, పాలమీగడ లేదా నయి్య వేసి అలంకరించుకోవాల్. 
               ఈ కూర అన్నం లోకి చలా ర్చిగా వుంటుంది       
                                               వచే్చ నల మరొక కమమాని వంటతో మీ ముందు వుంట్ను.
                                                                                                               మీ,  
                                                                                                               పమిమా భారతీ శరమా
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర్ అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతి లు, గుణింత్లు అన్్న అన్యిస్తి యి.
                 మీర్ చెయ్యవలసినదలాలా  అసలు వాకా్యని్న కనుకో్కవడమే. ప్రయతి్నంచండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  ల =   అసలు అక్షరం 'న' )
 
      బకుగకి   తెంయవని్ల  సరణయ తింబ్చ  బనచులలా  లా 
      బకుగు  ల్సస్ఖచందు వుమ రంతుయు  నగగాస్ టెబబు సెబబుపం 
      దకులువ  టంబిచూస  లన డాచటు  బేరిలలైెల   లంకు  ల్ం 
      డొంకగెశు   లుడుడు    నేచ   స్బి  డుప్పవ   లేస్బులపతతి ......                  
(మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనల జవాబ్ :  
                                  సంతోష్ంచితి చలుచలు రతిరా జదా్ర సఖ్యంబ్లన్ 
                              శంతిన్ బొందితి చలుచలు బహురా జదా్ర సఖ్యంబ్లన్ 
                              శంతింబొందెద జూపు బ్రహమాపదరా జదా్ర సఖ్యంబ్ ని 
                              శి్చంతన్ శంతుడనౌదు న్ కర్ణచే శ్రీకాళహసీతిశ్రా                        

     జూన్  నల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబ్ పంపినవార్: 
  

  
శ్రీ వేదుల స్బ్రహమాణ్యం శ్రీ కె మురళీమోహన్
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 కతతి  రామానందం 
                                                                                                                                                      

శుభకరం -  శ్రావణం 
       ఆషాడం నవ వధూవర్లను 
విడద్స్తి శ్రావణం వాళళును కలు-
పుతుంది. పండుగలు లేకుండా 
ఆషాడం నిస్్సరంగా ఉంటే, ఎన్్న 
పండుగలతో కతతి శోభను తీస్-
కువస్తి ంది శ్రావణం. అందుకే 
శ్రావణం చలా విశిష్మైనది. 
ఇంటికి ద్పం ఇలాలా లు అని స్త్రీకి 
ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఇచ్చర్ మన 
పూరీ్కులు. అలాంటి స్త్రీలం-
త్ ఇష్పడే మాసం శ్రావణం. ఈ 
సంవత్సరం శ్రావణ మాసం ది. 
12-8-2018 న ప్రారంభం అయి్య 
9-9-2018 న ముగుస్తి ంది. ఈ 
నలలో వచే్చ పండుగలూ, చేస్ 
పూజలూ, న్ములూ, వ్త్లూ 
ఎంతో శ్రేష్మైనవి. శ్రావణ 
మాసంలో ఒక్క శుక్రవారాలే 
కాదు, స్మా, మంగళ, శనివారా-
లూ విశిష్మైనవి. 
 ఈ మాసంలోని పండుగ-
లోలా  మొదటిది గర్డపంచమి. 
తన తల్లా  దాస్్యని్న పోగొట్డా-
నికి ఎంతో కష్పడిన మహిత్-

తుమాడు గర్డుడు. అందుకే 
శ్రీ మహావిషు్ణ వుకు వాహనమ-
యా్యడు. ఈరోజున ఆయనను 
పూజస్తి అపార శకి తి స్మర్ాయాలు 
లభిస్తి యంట్ర్. శ్రావణ శుద్ 
ఏకాదశి వ్తం చేస్తి బిడడులు లే-
నివారికి బిడడులు పుడత్ర్. ఈ 
రోజున గొడుగు దానం చేస్తి ఎంతో 
పుణ్యం లభిస్తి ంది. 
 శ్రావణ శుద్ పౌర్ణమికి ముందు 
వచే్చ శుక్రవారం న్డు వరలకీ్షమీ 
వ్తం, శ్రీ మంగళగౌరీ న్ములు 
ఎంతో ప్రాధాన్్యని్న కల్గివున్్న-
యి. జీవితంలో ఆనందాలకి 
మూలం అయినది సంపద, ఆ 
ఐశ్రా్యని్న ప్రస్దించే, ఎంతో 
ఆనందం, తృపితి ఇచే్చ  శుక్రవార 
వ్తమే  వరలకీ్షమీ వ్తం.   ఈ 
వ్తం చేస్తి స్త్రీలు స్ద్ర ్ఘకాలం 
స్మంగళ్లుగా భోగభాగా్యలతో 
పిలాలా  పాపలతో ఉంట్రని ప్రగాఢ 
విశ్సం. 
 కీ్షరస్గర మధనంలో పుట్ిన హా-
లాహలాని్న లోకకలా్యణం కోసం 

పరమేశ్ర్డు సీ్కరిస్తి నం-
టే పార్తీదేవి వదదీనలేదు.  ఆ 
విషాని్న తీస్కుని శివుడు గరళ-
కంఠుడైెన్డు. అందుకే అలాంటి 
మంగళగౌరీదేవి న్మును ప్రతి 
శ్రావణ మంగళవారమున్డూ 
చేయాల్. అందరితో కల్సి మల్సి 
ప్రవరి తించడం, త్ంబూలాలు, 
వాయిన్లు ఇచి్చ పుచు్చకోవడం, 
దాన్లు చేయడం ఇలా కళకళ-
లాడిపత్యి తెలుగున్ట ఇలులా , 
వాకిళ్లా . 
 శ్రావణ శోభను మరింత పెంచే 
శ్రీకృష్ణ జయంతి పర్దినం 
పసివాడి నుండి పండితుల 
దాకా వీర్ వార్ అనే త్డా 
లేక, అందరికీ ఆనందాని్నచే్చ 
పండుగ. శ్రీకృష్ణ వేషాలు, ఉట్ి 
కట్డాలు సమాజ్ని్న ఏకీకృతం 
చేయడంలో ఎంతో తోడ్పడత్-
యి. శ్రావణమాస బహుళ అష్-
మిన్డు వచే్చ కృష్ణజయంతిని 
కృషా్ణ ష్మి లేదా జన్మాష్మి అని 
అంట్ర్. ఈరోజున కృషు్ణ నికి 
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ఇష్మైన పాలు, వెన్న, మీగడలు 
నైవేద్యంగా పెడత్ర్. 
 శ్రావణమాసంలోనే గోదాదేవి తి-
ర్నక్షత్రం వస్తి ంది. తమిళ్లు 
పెదదీల, గుర్వుల పుట్ినరోజు-
ను తిర్నక్షత్రం అంట్ర్. భగ-
వంతునికే అర్ాంగినిగా మారిన 
పుణ్యవతి ఆండాళ్. ఈమనే 
గోదాదేవి అంట్ర్. భగవంతు-
ణి్ణ  ప్రేమతో బంధించవచు్చను 
అనే దివ్యసంకేత్నికి ఉదాహరణ 
ఆమ జీవితం. హరి సంకీర తినం, 
శరణాగతి, పుష్పమాలా సమర్ప-
ణం అనే మూడు స్వల గురించి 
శ్రీ మహావిషు్ణ వు స్యంగా 
భూదేవితో స్యంగా చెపి్పనట్ు 
పురాణోకి తి. ఈమ చెపి్పన తిర్పా్ప-
వైె వ్తం జ్తి, మత , కులాలకు 
అతీతంగా అందరూ చేయడానికి 
వీలైెన చక్కని వ్తం. 
  శ్రావణ పౌర్ణమికి ఎన్్న ప్రత్్యక-
తలున్్నయి. ద్ని్న రాఖీ పౌర్ణమి-
గా, జంధా్యల పౌర్ణమిగా జర్-
పుకుంట్ర్. జ్ఞా న స్రూపుడైెన 
హయగ్రీవుడూ, సంతోష్ మాత 
ఈరోజునే అవత్రం సీ్కరిం-
చర్. లకీ్షమీదేవికి ధన్ధిపత్యం 
అనుగ్రహించింద్, సరస్తీదేవికి 
అక్షరాభా్యసం చేసింద్ హయగ్రీ-
వుడే. ఆయన అగసతియా మహరి్షకి 
ఎంతో  విశిష్మైన 'లల్త్ సహ-
స్రన్మాల'ను చెపా్పడు. ఋక్  
యజుర్, స్మ శఖలవారికి  
ఉపాకరమా అనే పవిత్ర కార్యక్రమం 
ఈ శ్రావణ మాసంలోనే జర్గు-

తుంది. జంధ్యము ధరించేవా-
రంత్ కూడా శ్రావణ పౌర్ణమిన్-
డు జంధా్యలు మార్్చకుంట్ర్. 
ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమిగా ఎంతో 
విశిష్త పందింది. న్కు రక్షణగా 
నేనున్్నను అంటూ స్దర్డు 
స్దరి వదదీకు రావడం, ప్రేమతో 
రాఖీ కట్డం అనే ఆచరం మన 
దేశవాస్లు ఆచరిస్తి ర్. 
 శ్రావణమాసం ఆధా్యతిమాకమా-
సం. ఆలయాలన్్న భక తిజన 
సంద్హంతో కళకళలా డుతుం-
ట్యి. సమాజ ఐక్యతకు పట్ు-
కమమా శ్రావణమాసం. బంధు-
మిత్రుల రాకలు, ఆదరపూర్క 
ఆహా్న్లు, పస్పు కుంకుమల 
హరివిలులా లు, పారాణి పాదాల 
హంస నడకలు, చమంతుల 
అందాలు, శనగల వాయిన్లు 
ఒకటేమిటి ప్రేమకు, ఆదరానికి, 
పూజలకు, ఆలయదర్శన్లకు, 
వేడుకలకు, బంగార్ ఆభర-
ణాల అలంకారాలకు, శోభాయ-
మైన సభాగా్యలకు ఆలవాలమై 
నిల్చేది శ్రావణమాసం. 
   - ప్రేమతో సమాజ్ని్న ఆదరిం-
చండి. 
   - ఆదరంతో జనుల హృదయా-
లను గెలవండి 
   - మూరీ తిభవించిన మానవతకు 
మార్పేరై నిలవండి 
      అంటూ శ్రావణమాసం 
అతి ముఖ్యమైన సందేశని్న 
జ్తికి అందిస్తి ంది. మనమూ 
అందులో పాలుపంచుకుందాం. 

ఆనందస్గరంలో ఓలలాడు-
దాం. 
    సర్మంగళ మాంగలే్య శివే 
సరా్రథాస్ధికే  
    శరణే్య త్రయాంబికే దేవి న్రాయణి 
నమోస్తి త్ 
శ్రావణమాసింలో మించు-
కిండలోలో ఉన్న మించులిం-
గాన్్న దర్శిదా్ద ిం 

 'జీవితంలో ఒక్కస్రైన్ దరి్శం-
చలనుకునే పుణ్యకే్షత్రాలలో 
ముఖ్యమైనది అమరన్ధుని 
అమరధామం'. అమృతత్ సిద్ి, 
అమరత్ లబిదీ  చేకూర్్చ శివుడు 
ప్రళయకాల సందరభాంలో ల్ం-
గస్రూపునిగా అవతరించడ-
ని పురాణాలు చెబ్తున్్నయి. 
సకల సృష్్లో అణ్వణ్వున్ 
దాగివున్న శివ పరమాతమా స్రూ-
పాని్న తెల్యజేస్దే ల్ంగాకృతి. 
ప్రకృతిలో ప్రకృతిగా ఒదిగి, ప్రకృత్ 
త్నైన పరమేశ్ర్డు హిమాల-
యసీమలోలా  గుహాంతరాభాగంలో 
హిమల్ంగంగా అమరన్ధుని 
పేరిట వ్యక తిమయే్య కాలమిది. 
మహిమాలయం హిమాలయ 
స్ందర దివ్యధామంలో దివ్య-
ల్ంగంగా ప్రస్ఫూటమయే్య అమ-
రన్ధుణి్న దరి్శంచుకోవడం ఓ 
కమన్య అనుభూతి. అలా 
స్చ్ఛ, స్పటిక, సహజసిద్ హిమ-
ల్ంగంగా గోచరం కావడం కాల-
స్రూపుడైెన విశే్శ్ర్ని విభూతి. 
 స్హసం, స్ంప్రదాయం కల-
బోసిన్ అమరన్ధ్ యాత్రను 
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ఏట్ స్ధారణంగా జూలైె-ఆగస్్ 
నలలోలా  వచే్చ శ్రావణమాసంలో 
జమూమా కాశీమార్ ప్రభుత్ం నిర్హి-
స్తి ంది. అమరన్ధ యాత్ర ఎన్్న 
వ్యయప్రయాసలతో కూడినది. 
జమూమా కాశీమార్ లోని శ్రీనగర్ కు 
141 కి.మీ. దూరంలో, పహల్ 
గావ్ నుంచి 46 కి.మీ. చేర్వలో, 
సముద్రమట్్నికి 3888 మీటరలా 
ఎతుతి లో అమరన్ధుడు కలు-
వుతీరిన గుహ విరాజలులా తోంది. 
ఈ యాత్రను చేయాలనుకు-
నే భకుతి లు ముందుగా జమూమా 
కాశీమార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ పరా్యటక 
శఖ వదదీ  తమ పేర్లా  నమోదు చే-
యించుకోవాల్. మంచుకండ-
లోలా  ప్రయాణం కాబట్ి అందుకు 
తగిన శరీరక పరిసిథాతులున్నట్ు 
వైెదు్యల ధ్రువీకరణ పత్రం తప్ప-
నిసరి. 
  పహల్ గావ్ నుంచి అమర-
న్ధ్ గుహకు 46 కి.మీ. దూరం 
దారిలో చందన్ వారి, మహ 
గునసీ, పిస్్సఘాట్, శేషన్గ్, 
పంచతరిని లాంటి పవిత్ర ప్రదేశ-
లు ఉంట్యి. యాత్ర దురగామమే 
అయిన్ ప్రక్రుతి సందర్యమూ, 
మంచుపర్త స్యగమూ, 
పూలలోయలతో మన్జఞాం-
గా మన్హరంగా ఉంటుందా 
మారగాం.  అయిత్ జె ఎల్ న్త్ 
అనే ఔత్్సహికుడి శ్రమ ఫల్తంగా 
ఒక్కరోజులో ముగించే దారి - అదే 
బలాతి ల్ మారగాం కనుగొన్్నర్. 
ఈ మారగాంలో పయనించగోర్-

వార్ బలాతి ల్ చేరి డోలీలు లేదా 
గుర్రాల స్యంతో ఐదు గంటలు 
ప్రయాణించి, హిమల్ంగాని్న 
దరి్శంచుకుని, అదేరోజు బయ-
లుదేరి బలాతి ల్ చేర్కోవచు్చ. 
స్రా్యసతిమయం కాగానే ఎక్కడో 
ఒకచోట బసచేయాల్. గుర్రాలు 
కాన్, డోలీలు కాన్ నడిపార్. 
  హిమల్ంగ దర్శన్నికి హెలీకా-
ప్ర్ సదుపాయం కూడా ఉంది. 
బలాతి ల్ నుంచి ఒక ఫరాలా ంగు 
దూరం నడిస్తి హెలీపేడ్ చేర్ 
కోవచు్చ. హెల్కాప్ర్లో  8 
నిముషాల ప్రయాణానంతరం 
గుహకు చేర్కోవచు్చ. దర్శన్-
నంతరం తిరిగి బలాతి ల్ చేరడానికి 
మొతతిం ఒక గంట వ్యవధి చలు. 
వ్యకుతి ల బర్వు ఆధారంగా హెలీ-
కాఫ్ర్లో నలుగురికి ప్రయాణం 
ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం 
బలాతి ల్ నుంచి మాత్రమే కలదు.  
    పహల్ గావ్ నుంచి అమ-
రన్ధ్ గుహ వరకు 46 కి.మీ. 
దూరం పర్త్లపైె నడిచివె-
ళలా ల్్స ఉంటుంది. ఆదూరం 
ప్రయాణించేందుకు స్మార్ 
న్లుగు రోజులు పడుతుంది. 
దారి పడుగున్ ప్రయాణీకు-
లు విశ్రాంతి తీస్కునేందుకు 
గుడారాలు వేస్తి ర్. జే్యష్మాస 
పర్ణమి నుంచి శ్రావణమాస 
పర్ణమి వరకు జరిగే ఈ అమ-
రన్ధ్ యాత్రలో పాలొగా నుటకు 
స్మార్ పదిహేను లక్షల యా-
త్రికులు ప్రతి ఏట్ వస్తి ంట్ర్. 

 ఈ 46 కిమీ. యాత్రలో ప్ర-
యాణీకులు గుర్రాలమీద కాన్, 
మనుషులు మోస్కువెళ్ళు దాండీ 
మీద కాన్ ప్రయాణించవచు్చను. 
నిమిష నిమిషానికి మారిపోయే 
తీవ్మైన వాత్వరణ పరిసిథాతుల్్న 
తట్ుకునేందుకు వీలుగా యా-
త్రికులు అని్న జ్గ్రతతిలు తీస్కో-
వాల్. ఉని్న దుస్తి లు ధరించటం 
తప్పనిసరి. అదేవిధంగా రయిన్ 
కోటులా , గొడుగులతోపాటు  ట్రి్చ-
లైెటులా , ఔషధాలను తీస్కువెళలా-
డం మంచిది. గుర్రాలమీద వెళ్లా-
వార్ 70 కేజీలు, దాండీల మీద 
వెళ్ళువాళ్ళు 30  కేజీల మించిన 
బర్వు తీస్కెళలాకూడదు. ప్రతి 
యాత్రికుడూ తమ వెంట 10 
ఫోటో గురి తింపు కార్డు , 2) ఉలెన్ 
దుస్తి లు (సె్ట్ర్లా , కోటులా , మఫలా -
ర్లా , మంకీ కేప్, ఉలెన్ గౌలా స్, 2 
జతల ఉలెన్ స్క్్స, ఒక జత 
బూటులా ), 3) నిత్యం వాడుకునే 
మందులతో పాటు యాత్రలో వా-
డాల్్సన మందులు, 4) చలువ 
కళళుజ్డు (గాగుల్్స) 5) ట్రి్చ-
లైెట్, 6) కవ్తుతి లు మరియు) 
అగిగాపెట్ె విధిగా దగగార ఉంచు-
కోవాల్. ఆడవార్ సలా్ర్ కమీజ్ 
ధరించల్్సవస్తి ంది. కాళలాకు 
బూటులా  తప్పనిసరి. నడిచేటపు్ప-
డు ఊతంగా ఉండట్నికి చేతిక-
ర్ర (ఇవి అదెదీకు లభిస్తి యి) కూడా 
తీస్కెళళుల్. 
  బలాతి ల్ మారగాం ఎంచుకున్నవా-
రికి ప్రక్రుతి అందాలు ఆస్్దిం-
చలేర్. ఏ మారగాంలో ఏ విధంగా 
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చేరిన్ గుహ క్ంద నుంచి అమ-
రన్ధ్ దర్శన్నికి 362 మటులా  
ఎక్కవలసిందే. లేదా  200 మటులా  
దారిలో  డోలీలో వెళలా ల్్సం-
దే. అపు్పడే పవిత్ర అమరన్ధ్ 
హిమల్ంగ దర్శనం చేయగలర్. 
 ఈ యాత్రలో చందన్ వాడీ 
నుంచి అమరన్ధ్ వరకు స్గే 
ప్రయాణం ఎంతో కీలకమైనది. 
పిస్్సట్ప్, జ్జబల్, శేషన్గ్ 
వంటి ప్రదేశల మీదుగా ఈ 
యాత్ర కనస్గుతుంది. కేవలం 
మూడున్నర అడుగుల వెడలు్ప 
ఉండే బటలో వడివడిగా 
ముందుకు పోవాల్. ఈ నేపథ్యం-
లో అక్కడి ప్రక్రుతి శోభను తిలకి-
స్తి మనస్ ఆహాలా దభరితమవు-
తుంది. పర్త్ల మీద నుంచి 
వయా్యరంగా మల్కలు తిరిగే 
నద్సందర్యం, ఆకాశం నుంచి 
కని్న తునకలు నేలమీదకు 
వచ్చయా అని విభ్రాంతి కల్గించే 
న్ల్రంగు తట్కాలు, సరా్పకృతి-
లో మల్కలు తిరిగి హొయలు 
పోయే పర్త సమాహారంతో 
చూపు మరలు్చకోలేని ప్రక్రుతి 
అందాలు నేత్రపర్ం చేస్తి యి. 
అక్కడ కంటికి కనిపించే ప్రతి 
దృశ్యం ఓ అపురూప చిత్రపటమై 
మురిపిస్తి ంది. చంద్రశేఖర్డి 
చలలాని చూపులు ఎక్కడెక్కడ ప్ర-
సరించయో, అక్కడలాలా  మంచు-
కండలు ప్రభవించయనే భావన 
కలుగుతుంది. 
  అమరన్ధ్ గుహ క్ందుగా 
కంత దూరంలో పవిత్ర అమ-

రావతి నది ప్రవహిస్తి ంది. ద్నినే 
అమర గంగాజలం అంట్ర్. 
యాత్రీకులు న్లుగు రోజుల 
అలసట తీర్్చకోవడానికి ఈ 
నదిలో అంత చల్లోనూ స్్ననం 
చేసి పరిశుభ్రమైన దుస్తి లు 
ధరించి పవిత్రంగా అమరన్ధ్ 
దర్శన్నికి వెడత్ర్. 
 ఓ గుహాలయంలో హిమల్ంగ-
మూరి తిగా అమరన్ధుడు భకుతి -
లకు నయనమన్హరంగా దర్శ-
నమిస్తి డు. గుహలో అయిదు 
అడుగుల ఎతెతైన శంఖువు 
ఆకృతిలో స్్మి విలసిలులా త్-
డు. చంద్రుని వృద్ి క్షయాని్న 
అనుసరిస్తి  ఈ హిమల్ంగం 
పెర్గుతూ, తర్గుతూ ఉం-
టుందంట్ర్. అమరన్ధ్ 
ల్ంగానికి కంత దూరంలో త్రిభు-
జ్కారంలో 2 అడుగుల ఎతుతి లో 
ఒక మంచు ముదదీ  పార్తి 
పీఠంగానూ, దానికి పక్కన కంత 
దూరంలో ఒక పెదదీ  బొజ్జలాంటి 
కైవారం గల మరొక మంచుము-
దదీ  గణపతి పీఠంగానూ అచ్చటి 
పూజ్ర్లు అభివరి్ణంచర్. 
అన్్న మంచుతో తయారైనవేగాన్ 
మానవ నిరిమాత్లు కావు. ఈ పా-
ర్తీపీఠం 51 శకి తిపీఠాలలో ఒక-
టిగాను, సతీదేవి యొక్క కంఠం 
పడిన సథాలంగానూ చెప్పబడింది. 
 అమరన్ధ్ గుహకు పైెన శ్రీరా-
మగుహ ఉందంట్ర్. అచ్చ-
టినుండే చుక్కలు చుక్కలుగా 
జలం ల్ంగం మీద పడుతూ 

ఉంటుంది. అచ్చట భసమాం 
లాంటి మట్ి (తెలలానిది) దొర్కు-
తుంది. యాత్రీకులు ఇదే శివప్ర-
స్దంగా భావించి సీ్కరిస్తి ర్. 
   అమరన్ధ్ హిమల్ంగపీ-
ఠం క్ందగా ధారాపాతంగా న్ర్ 
వస్తి ంది. అక్కడే ఆ జలాని్న చిన్న 
సీస్లో పట్ుకుని తెచు్చకోవచు్చ. 
అక్కడ ఏవిధమైన డబబులు, 
సీస్లు దొరకవు. కనుక యాత్రీ-
కులు తమతో తీస్కువెళళుల్. 
  అమరన్ధ్ దివ్యకే్షత్ర ఆవిరాభావా-
నికి నేపధ్యంగా ఓ పురాణగాథ ప్ర-
చరంలో వుంది. ఓ సందరభాంలో 
సృష్్ రహస్్యని్న వివరించమని 
పార్తి శివుణి్ణ  కోరింది. ఈ అమ-
రమైన రహస్్యని్న ఏ ప్రాణికీ విని-
పించని ప్రదేశంలో ఏకాంతంగా 
చెబ్త్నన్్నడు శివుడు. హిమా-
లయాలోలా  ఓ గుహ ప్రాంత్నికి 
వార్ చేర్కున్్నర్. సృష్్ మరామా-
ని్న శివుడు పార్తికి చెబ్తూం-
డగా గుహ పైెన ఉన్న పావురాల 
జంట ఆ వివరాని్న విన్్నయి. 
దాంతో అవి మృతు్యరాహిత్్య-
ని్న పంది, ఇప్పటికీ అమరన్ధ్ 
గుహ ప్రాంతంలో సంచరిస్తి ం-
ట్యని చెబ్త్ర్. 
  శ్రావణ పూరి్ణమకు 15 రోజులు 
ముందుగా శ్రీనగర్ లో శివభ-
కుతి లు, స్ధువులు, పండితులు, 
పురోహితులు ఓ ఊర్గింపు-
గా బయలుదేరత్ర్. 'చడీ 
ముబరక్' అంట్ర్ ద్ని్న. చడీ 
(పవిత్ర దండం) ను పార్తీదేవి 
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ప్రతీకగా భావిస్తి ర్. యాత్రారంభంలో పహల్ గావ్ వదదీ  ఈ పవిత్ర దండానికి స్ధువులు పూజలు చేసి, 
అమరన్ధ్ గుహ వరకు ఊర్గింపుగా వస్తి ర్. శ్రావణ పౌర్ణమిన్డు అక్కడకు చేర్కని పూజ్దికాలు ని-
ర్హిస్తి ర్. 
  స్్మిని చూడాలనే తపనతో, ధైర్య సె్థారా్యలతో భకుతి లు ఈ యాత్రకు ఉపక్రమిస్తి ర్. తీవ్వాదుల దాడులు 
తరచుగా కానవస్తి యి. చలామంది ప్రాణాలు కోలో్పత్ర్. అయిన్ లెక్కచేయక, భకుతి లు తమ యాత్రలు 
స్గిస్తి నే ఉన్్నర్. ప్రక్రుతి సందర్యం, భకి తి పారవశ్యల సమేమాళనం అమరన్ధుడి దివ్యదర్శనం. 
                                                                           ది. 26-8-2018 న శ్రావణ పూరి్ణమ    

 
న్ విధులలో ముఖ్యభాగం ఎ పి పోలీస్ టీమ్ కు 'బకి్సంగ్ కోచ్' గా పనిచేయడం.  అప్పటి  నుండి ఆల్ 
ఇండియా పోలీస్ గేము్సలో ఎ పి బకి్సంగ్ టీమ్ చలా మడల్్స, ట్రోఫీలు గెల్చింది.  ఆ తరవాత 2014 లో ఎ 
పి, తెలంగాణలు ఏరా్పటు అయిన తరవాత కూడా తెలంగాణా రాష్ట్ర పోలీస్ బకి్సంగ్ టీమ్ కు అధిక మడల్్స 
వస్తి న్్నయి. ప్రస్తి తం శ్రీ వి వి శ్రీనివాసరావు, ఐ పి ఎస్, డి జ పి గారి నేతృత్ంలో నేను తెలంగాణా పోలీస్ 
స్్పర్్్స ఆఫీసర్ గా బధ్యతలు నిర్హిస్తి న్్నను.  
         ఒకస్రి వెనకి్క తిరిగి చూస్కుంటే, తోటపల్లా లో మిల్టరీ సెలెక్షన్్స లో నేను ఎంపికై ఇంటికి తిరిగి 
వస్తి న్నపు్పడు, మా ఇంటోలా  వాళ్ళు, ఊళోళువాళ్ళు, 'మిల్టరీలో ఉద్్యగం ఎందుకురా, వదిలెయ్' అని అన్న-
పు్పడు, మా అమేమా కనక అందరికీ నచ్చజెపి్ప, నను్న మిల్టరీలో చేరమని ప్రోత్సహించకపోత్ నేనక్కడ 
ఉండేవాడిని అని అనిపిస్తి ంటుంది. అలాగే న్ ఈ స్ద్ర ్ఘ బకి్సంగ్ కెరీర్ లో న్భార్య శ్రీమతి లకి్షమీ, పిలలాలు 
పూరి్ణమ, వెంకటేష్ ల సహకారం కూడా ఎంతో ఉంది.    
           న్ అనుభవం ప్రకారం నేను వర్మాన క్రీడాకార్లకు ఇచే్చ సలహా ఏమిటంటే, స్్పర్్్స లో అస్సలు 
అహంకారం అనేది పనికిరాదు,  ప్రతి ఒక్కరితో మంచిగా, మరా్యదగా మలగాలని.  1981 లో బకి్సంగ్ మొ-
దలుపెట్ిన నేను 1984 కి, అంటే కేవలం మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో సరీ్సెస్ ఛాంపియన్ అయా్య-
నంటే దానికి ముఖ్య కారణం మనస్రా ప్రాకీ్స్ చేయడం, మంచి టీమ్ మంబర్ గా మలగడం, మంచి 
కోచెస్ దొరకడం మరియు కుటుంబ సభు్యల పూరి తి సహకారం దొరకడం మాత్రమే. 
 
           (కేవలం 8 సంవత్సరాల బకి్సంగ్ కెరీర్ లోనే, నేషనల్ లెవెల్ లో 4 బంగార్ పతకాలు,  
అంతరా్జ తీయ స్థా యిలో 4 బంగార్ పతకాలు, 3 వెండి పతకాలు, 3 కాంస్య పతకాలు మరియు భారత 
ప్రభత్ం నుంచి ప్రతిష్ాతమాక 'అర్్జ న' అవార్డు లు  స్ధించిన  శ్రీ శీర జయరాం, మన దేశ యువతకు ఒక 

మంచి స్ఫూరి తిగా నిల్చర్.       ఆయన మన తెలుగువారందరికీ గర్కారణం!            -  ఎడిటర్   )

బక్్స  బదదీలుకట్ిన  జయవిజయుడు శీర  జయరాం
(22 వ పేజీ తర్వాయి )
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 మేష రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా గడుడు కాలం. ఋణదాతల-
నుండి ఒతితిడి ఉండును.  ఆరోగ్య విషయంలో జ్-
గ్రతతి వహించవలెను. ముఖ్యంగా నేత్ర సంబంధిత 
వా్యధితో బధపడు అవకాశం కలదు. సంత్నము 
వలన ఏర్పడిన సమస్యలు పరిషా్కరం అవుత్యి. 
ఉద్్యగస్తి లకు అనుకూలసమయం. విదా్యర్థా ల-
కు విదేశయాన అవకాశం. 18 నుండి 20 వ త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
 1) స్బ్రహమాణ్య స్తి త్ర పారాయణ
 2) రాగిపాత్రలో స్ర్్యనికి అరఘ్యం ఇచు్చట వలన 
శుభఫల్త్లు పందుత్ర్. 
వృషభరాశి:  
ఈమాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా 
ఉండును. విదేశలకు లేదా దూరప్రాంత్లకు వెళ్లా 
ఆలోచన కార్యరూపం దాలుస్తి ంది. అవిశ్రాంతం-
గా పనిచేయడం వలలా  శరీరిక బలహీనత కలుగు-
తుంది. కోర్్ వ్యవహారములు అనుకూల్ంచవు. వి-
దా్యర్థా లకు అనుకూలసమయం. 20 నుండి 23 వ 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట 
శ్రేయస్కరం.

 ఆగస్్ నలలో: 
రవి మాస్రంభంలో కరా్కటకంలో సంచరం, తదుపరి 17 వ త్ద్ నుంచి 
సింహంలో;  కుజుడు మకరంలో వక్రగతిలో సంచరం, 29 వ త్ద్న 
వక్రత్్యగం;   బ్ధుడు కరా్కటకంలో వక్రగతిలో సంచరం, 19 వ త్ద్న 
వక్రత్్యగం;    గుర్వు తులలో;    శని ధనస్్సలో వక్రగతిలో సంచరం;     
శుక్రుడు కన్యలో;  రాహువు కరా్కటకంలో;   కేతువు  మకరంలో సంచరం  

 జన్రదీన ఠాకూర్
ఆగస్్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫలాలు

9963933371, 9490189713

వైెదిక స్చన:
 1) ఉమమాతతితో విమాయకుణి్ణ పూజంచుట 
2) హనుమంతునికి సింధూరం సమరి్పంచుట 
దా్రా శుభఫల్త్లు లభించును. 
 
 మిధున రాశి:  
ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా బగున్్న సె్పకు్యలేషన్ 
వలన నష్ం జర్గు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్య-
పరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు వుండు అవకాశం 
కలదు. అకారణంగా మానసికంగా బధపడుదు-
ర్. కుటుంబ సభు్యలతో సఖ్యతగా మలగవలెను. 
ఉద్్యగస్తి లకు అనుకూలసమయం. వా్యపారస్తి -
లు లాభాల బటలో పయనిస్తి ర్. విదా్యర్థా లకు 
అనుకూలసమయం. 23 నుండి 25 వ త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట 
శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన: 
1) ప్రతి ఆదివారం శివాలయాని్న దరి్శంచుకోవడం 
2) రావిచెట్ుకు ప్రదకి్షణం చేయుట దా్రా శుభఫ-
ల్త్లు లభించును. 
కరాకాటక రాశి :
ఈమాసంలో చక్కటి ఆర్ిక ప్రణాళికతో స్గవలెను 
లేనిచో ఋణం చేయు అవకాశం కలదు. ఆరో-
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గ్యంగా సమస్యల విషయంలో   సకాలంలో స్పం-
దించవలెను. కుటుంబ వ్యకుతి ల, ఉద్్యగస్తి ల స్థా న 
చలన స్చన. వీస్ సంబంధిత ప్రయత్్నలకు 
ఇది మంచికాలం. కోర్్ వ్యవహారంలో విజయం. 
వా్యపార వ్యవహారములు బగుండును. విదా్యర్థా -
లు చదువునందు అత్యంత శ్రద్ కనపరచవలెను. 
1 వ త్ద్న మరియు 15 నుండి 27 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్క-
రం. 
వైెదిక స్చన: 
1) అష్ోతతిర శత న్మాలతో మహాలకి్షమీ పూజ 
2) మృతు్యంజయ జపం చేయుట దా్రా శుభఫ-
ల్త్లు లభించును. 
సింహ రాశి:
ఈమాసంలో  ఆదాయం స్మాన్యం. కుటుంబ 
వ్యవహారంలో అశంతి కలుగును. నూతన 
పరిచయాలు లాభించును. ఉద్్యగస్తి లకు 
కంతమేర పరీకా్ష కాలం. ఉద్్యగ మార్్ప కోసం 
చేస్ ప్రయత్్నలు ఫల్స్తి యి. వా్యపారస్తి లు 
న్్యయపరమైన చికు్కలు ఎదురొ్కంట్ర్. ఆహార 
విషయంలో నియమం పాటించవలెను, లేనిచో 
ఆరోగ్యభంగం. విదా్యర్థా లకు మంచి సమయం. 
28 వ త్ద్న మరియు 1 నుండి 3 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయ-
స్కరం.
వైెదిక స్చన:
 1) స్రా్యరాధన 
2) ప్రతిరోజూ ఆలయ సందర్శన దా్రా శుభఫల్-
త్లు లభించును. 
 
కన్యారాశి: 
ఈమాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి అనుకూలం-
గా ఉండును. ద్ర ్ఘకాల్క సమస్యలకు పరిషా్క-
రం లభించును. బంధుమిత్రుల సహకారంతో 
మానసిక ఆనందం. కంటి మరియు ఉదర సమ-
స్యలతో బధపడు అవకాశం కలదు. ఉద్్యగస్తి -

లకు అనుకో్కవల సమయం. క్రొతతి అవకాశములు 
లభించును. వా్యపారస్తి లకు అనుకూల సమయం, 
కాన్ నూతన వా్యపారాలు అనుకూల్ంచవు. తీరథా-
యాత్ర చేయు అవకాశం కలదు. న్్యయపరమైన 
విషయాలలో విజయం లభించును. 3 వ త్ద్ 
నుండి 5 మరియు 30 నుండి 31 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
 1) అరాదీ ష్మి శనిద్ష నివారణకై శివాభిషకం 
చేయుట  
2) రాహు జపం చేయుట  దా్రా శుభఫల్త్లు 
లభించును.  
తులా రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూలసమయం. 
ఆరోగ్యవిషయములో ద్ర ్ఘసంబంధిత వా్యధి వలన 
బధపడు అవకాశం కలదు. ఇంటిలో చోరీ జరిగే 
అవకాశం కలదు. జ్గ్రతతి వహించవలెను. వృతితి, 
ఉద్్యగ వా్యపారాలలో అభివృద్ి. తెల్వి, వాకా్చతు-
ర్యంతో పనులు చేయించుకుంట్ర్. విదా్యర్థా లు, 
ముఖ్యంగా పైె చదువులు చదువువారికి ఉపకార 
వేతనం లభించును. 5 నుండి 7 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన: 
1) ప్రతి గుర్వారం రావిచెట్ుకు న్ర్ పోయుట   
 2) స్బ్రహమాణ్యస్్మి ఆరాధన  చేయుట  దా్రా 
శుభఫల్త్లు లభించును.  

వృశిచిక రాశి : 
ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా బగున్్న సె్పకు్యలేషన్ 
వలన నష్ం. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ అవసరం. 
మీకు ఇబబుంది కల్గించే వ్యకుతి లను వదిల్ం-
చుకుంట్ర్. సహోదర్లతో వివాదం వచు్చ 
అవకాశం కలదు. సంత్నం కరకు ప్రయత్నం 
చేయువారికి శుభవార తి. ఉద్్యగస్తి లకు, వా్యపా-
రస్తి లకు అనుకూల సమయం. కతతి కాంట్రాక్ు-
లకూ, అగ్రిమంటలా కూ అనుకూలం. విదా్యర్థా లకు 
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అనుకూలం. 
7 నుండి 9 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
 1) దశరథ కృత శని స్తి త్ర పారాయణ     
2) వేంకటేశ్రస్్మి ఆలయ సందర్శన  చేయుట  
దా్రా శుభఫల్త్లు లభించును. 

ధను రాశి : 
 ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా బగున్్న సె్పకు్యలేషన్ వలన 
నష్ం. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ అవసరం. మీకు 
ఇబబుంది కల్గించే వ్యకుతి లను వదిల్ంచుకుంట్ర్. 
సహోదర్లతో వివాదం వచు్చ అవకాశం కలదు. 
సంత్నం కరకు ప్రయత్నం చేయువారికి శుభ-
వార తి. ఉద్్యగస్తి లకు, వా్యపారస్తి లకు అనుకూల 
సమయం. కతతి కాంట్రాక్ులకూ, అగ్రిమంటలా కూ 
అనుకూలం. విదా్యర్థా లకు అనుకూలం. 
7 నుండి 9 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
 1) దశరథ కృత శని స్తి త్ర పారాయణ     
2) వేంకటేశ్రస్్మి ఆలయ సందర్శన  చేయుట  
దా్రా శుభఫల్త్లు లభించును. 

 మకర  రాశి:
ఈమాసంలో అధికంగా అనుకూల సమయం కాదు. 
అధిక ఖర్్చల వలన బధ మరియు కుటుంబంలో 
అన్రోగ్య సమస్యలు వేధించును. ఆహార నియమం 
పాటించవలెను. గృహ వాత్వరణం అనుకూలం-
గా ఉండును. ఇతర్ల విషయాల జ్ల్కి పోకండి. 
ఉద్్యగస్తి లకు అనుకూలసమయం కాదు. వా్యపా-
రస్తి లకు అనుకూల సమయం కాదు. విదా్యర్థా లకు 
అనుకూల సమయం. 
11 నుండి 13 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.

వైెదిక స్చన:
 1) గణేశుని ప్రారిథాంచి గరిక సమరి్పంచుట    
 2) శ్రీరామ రకా్ష  స్తి త్ర పఠనం చేయుట  దా్రా 
శుభఫల్త్లు లభించును.  

 కింభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆదాయ వ్యయములు సమంగా 
ఉండును. గృహ సంబంధిత విషయాలవలన 
వ్యయం ఏర్పడును. ఉద్్యగస్తి లకు పైె అధికా-
ర్లవలన సమస్యలు ఉందును. మాటపడు 
సంఘటనలు. చేపట్ిన వ్యవహారాలలో అపజ-
యాలు, ప్రమాదపూరిత సంఘటనలు జర్గు 
అవకాశం కలదు. వా్యపారస్తి లకు వా్యపార ని-
మితతిమై ప్రయాణాలు ఉండును. విదా్యర్థా లకు 
అనుకూల సమయం. 
13 నుండి 16 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన: 
1) వేంకటేశ్ర వజ్ర కవచం వినుట లేదా చదువుట     
2) ప్రతిదినమూ ఆలయ సందర్శనము  చేయుట  
దా్రా శుభఫల్త్లు లభించును.  

మీన రాశి : 
ఈమాసంలో ఆర్ిక సిథాతి అనుకూలంగా ఉండును 
కాన్ ఆర్ిక విషయాలలో కడు జ్గ్రతతిగా ఉండ-
వలెను. ద్ర ్ఘకాలంగా వా్యధితో బధపడువారికి 
కంత ఉపశమనం లభించును. ఉద్్యగస్తి లకు 
అనుకూల సమయం. వా్యపారస్తి లకు అనుకూల 
సమయం. విదా్యర్థా లకు చదువు నందు శ్రద్ 
అవసరం. 
16 నుండి 18 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన 
పనులు వాయిదావేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన: 
1) దురాగా దేవి ఆరాధన  
 2) గుర్వార నియమం పాటించుట   దా్రా 
శుభఫల్త్లు లభించును.






