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తీగవరపు శంతి

అధికార వాంఛతో  రాజకీయాలు -  ఓటు రాజకీయాలు

  అధికారం దకి్కంచుకోవడం కోసం రాజకీయ పార్టాలు చేసే హడావిడి అంతా ఇంతాకాదు. హైదరాబాదు 
లోని రోడలా న్నీ రాజకీయన్యకులతోను , ప్రజలతోను ఖాళీ లేకుండా ఉన్నీయి. ప్రచారాలకు తండోపతం 
డాలుగా ప్రజల చుట్టా   తిరుగుతూ , రాజకీయ న్యకులు  ఉపన్్యస్లతో ప్రజలను ఊదరగొడుతు-
న్నీరు . ప్రజలు  వినడంలోనూ ఎక్కడా ఊపిరి సలపకుండా ఉన్నీరు. ప్రజల మనసుసులను ఎవరు దోచు 
కుంటున్నీరో తెలియదు కాని,  ఎక్కకడికక్కడ హైదరాబాదులో  ట్రాఫిక్  జ్మ్ లతో ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుతున్నీరు. ప్రతీ స్రి ఎనినీకలు రావడం , అధికారం కోసం పార్టాలు ప్రజలను రక రకాల తాయిల్ల 
తో మభ్య పెటటా డడం జరుగుతోంది. కాన్ ఈ స్రి కంత మారుపు వచి్చంది అని చెపపుక తపపుదు. ప్రజలు 
ప్రచారానికి వచి్చన కందరిని మాకం చేశరు అని నిలద్సే పరిస్థాతి కూడా కనబడుతోంది.  పార్టాలు పకా్క 
వ్్యహాలతో కనినీ పార్టాలు కలిస్ మూకుమ్మడిగా అధికారం లోకి రావడానికి ప్రయతనీం చేసుతు ంటే, విడిగా 
పోటీ చేసే వారు కూడా లేక పోలేదు . ఎవరి ప్రయతానీలు వారివే. అవతల పార్టాల మీద ఎవరి విమర్శలు 
వారివే. ప్రజలకిచే్చ హామీలలో ఎవరు తకు్కవ కాదు . ఎందుకంటే  ఆ సొము్మ కూడా ప్రజలదే  కదా ! ఒక 
చోటనుండి తీసుకెళిలా  వేరొకరికి దానం చెయ్యడంలో ఎవరికీ వారే దిటటా . అదే హామీలలో కంత శతమైన్ 
సొంత సొము్మ లోంచి ఇవా్వలి అధికారం లోకి వచి్చన వాళ్ళు అనే రూలు ఉంటె, వారికి అర్ం అయ్్యది. 
ఈ విధంగా ప్రతీ పార్టా తమ తమ మేనిఫెస్టా  లు ప్రజలముందు ఉంచుతూ, మేమ గొపపు అంటే మేమ 
గొపపు అని ప్రజల ముందు ప్రగల్భాలు  పలుకుతున్నీరు . 
     ఇంతకీ ప్రజలు వీరి పరిపాలనతో విస్గిపోయి ఉన్నీరు. ఎవరు వచి్చ న్ మనకి ఏమి ఒరుగుతుంది ? 
రోడులా  చూసేతు  అల్గే ఉన్నీయి . వర్షం వచి్చందంటే ఆ న్రంతా ఇళలాలోలా కి వచి్చ  న్న్ అవస్ పడుతున్నీ-
ము. పంపులోలా  న్ళ్లా  రాక న్న్ ఇబ్ంద్ పడుతున్నీము. ధరలు చూసేతు ఆకాశనికి, పిలలాలినీ చదివిదాదీ మన్నీ 
తినడానిక ఇబ్ంది పడుతుంటే, వాళళుని ఏమి చదివిస్తు ము? ఒక వేళా చదివించిన్ ఉదో్యగాలు ఏవి? 
    పోన్ పంట పొల్లు చూదాదీ మా? అంటే పంటలు లేక పండిన పంటలకు గిటుటా బాటు ధరలు లేక 
ఇబ్ందుల పాలవుతున్నీము. సరియైన్ తిండి, న్రు లేక మురికివాడలలో జీవిసుతు ననీ మనకు ఈ రోజు 
వీరు చూపించే ఆధారాలతోమన బతుకులు ఎంత వరకు తెల్లా రుతాయి ? ఈ రోజు ఓటు రాజకీయాలు 
నడుపుతూ ఓటు కోసం వారు వారి  ముందుకు వచ్చన ఈ పార్టాల మీద ప్రజలకు నమ్మకం ఉండడం 
లేదు.  ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించే హామీలు కావాలి. ప్రజలు  సుఖ జీవనం గడిపందుకు  బతుకుతెరు-
వు ను చూపించే హామీలు కావాలి. పదవాడు, మధ్య తరగతి వారు ముఖ్యంగా అనేక రకాల ఇబందులు 
పడుతున్నీరు. హామీలమీద హామీలు గుపిపుంచి రాజకీయన్యకులంతా అందిత్ జుటుటా , అందకపోత్ 
కాళ్ళు ల్గ ఓటులా  ముందు ప్రజల చుట్టా  ప్రదకి్షణలు చేస్ , అధికారంలోకి వచా్చక మొహం చాటెయ్యడ-
మేకాదు, వారిని కలిస్ బాధలు వివరించుకోవాలన్నీ, వారికి అవకాశం లేని పరిస్థాతి చేసుతు న్నీరు. దాంతో 
ప్రజలు విస్గిపోయి ఉన్నీరు. ప్రజల మనసుసులను, వారి అవసరాలను తీరే్చ వారు అధికారంలోకి వసేతునే 
వారు వారి ఓటునైన్ సది్వనియోగం చేసుకుంటారు. లేక పోత్ రాను రాను విస్గిపోయిన ప్రజల చేత 
ఓటు వేయించడం కూడా కషటా మే అనడంలో సంహంలేదు . రాజకీయన్యకులు ఇపపుటికైన్ మారిత్ 
బావుండును అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నీరు. స్్వర్ రాజకీయాలు మానేస్, ప్రజ్ సేవకోసమే రావాలని 
ప్రజలు కోరుకుంటున్నీరు .     
         ప్రజల్రా మీ ఓటు మీ హకు్క. మీ హకు్కను దురి్వనియోగం చెయ్యక సది్వని-
యోగం చేసుకోండి . 



            అభిప్రాయ వేదిక

     కవనశర్మ గారి అకాల మరణ వార తు విని షాక్ 
కు గురి అయా్యము. ఇంత గొపపు రచయిత 
ఇక మనకు లేరననీ చేదు నిజం జీరి్ణంచుకోవ-
టం కషటా ం. ఆయన కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ 
స్నుభూతి అందజేయగలరు. ఆయన ఆత్మకు 
శంతి చేకూరాలని ప్రార్ిస్తు ....
       కుమార్, భాను ..ఏలూరు

కవనశర్మ గారి ముఖచిత్రంతో వెలువడిన పత్రిక 
చూస్ను. కవనశర్మగారి కుటుంబానికి మా 
స్నుభూతి తెలియజేయగలరు. భగవంతుడు 
ఆయన ఆత్మకు శంతి కలగజేయాలని కోరుతూ,
     వెంకటరావు, విశఖపటనీం

కవనశర్మ గారు లేకపోవడం ఒక పెదదీ  లోటు. 
ఇనినీ సంవతసురాలుగా ఆయన రచనలు మాకు 
అందించిన చైెతన్యం సంకలపుబలం పత్రికకు 
మా కృతజఞాతలు. ఆయన కుటుంబానికి మా 
స్నుభూతి తెలియజేయండి.
  స్ంబశివరావు, విజయనగరం 

ఘంటస్ల మాస్టా రిపైె పోడూరి గారు వ్రాసుతు ననీ 
వా్యసం బాగుంది. ద్ని తరువాత భాగాని కోసం 
ఎదురుచూసుతు న్నీము.
   శేషస్యి, వలిలా   - తిరుపతి

డిసంబర్ 4 వ త్ద్న అమరగాయకుని జయంతి  
సందరభాంగా మీరు ప్రచురించిన ఘంటస్ల 
గారి పైె వా్యసం చాల్ ముదావహం. రండో భాగం 
ఎపుపుడొసుతు ందా అని ఎదురు చూసుతు న్నీము. కవ-
నశర్మ గారి నిరా్యణం పటలా  మా సంతాపం వెలిబు-
చు్చతున్నీము. ఆయనకు మా నివాళ్లు.
         సుబ్రహ్మణ్యం, లలిత - విజయవాడ

కతతు సీరియల్ మొదలుపెటిటా నందుకు ధన్యవా-
దాలు. మిస్ మేఘమాల తరా్వత చాల్ అంతరం 
వచి్చంది.  చైెతన్యం చదువరుల తరఫున కతతు 
రచయితకు స్్వగతం.   
మన పత్రికకు రగు్యలర్ గా వ్రాసే కవనశర్మ గారి 
ఇక లేరని తెలిస్ చాల్ బాధపడాదీ ము. ఆయన 
ఆత్మకు శంతి కలగాలని ప్రార్ిస్తు ...
   మురళీమనోహర్, శ్యమల - హైదరాబాదు

ఛందసుసులో గణితం చాల్ బావుంది. ఈ రచయి 
త నుంచి మరినినీ రచనలు వస్తు యని ఆశిసుతు -
న్నీము. కార్ తుక మాస ప్రాముఖ్యం గురించి చక్కగా 
వివరించారు శ్రీ రామానందం గారు. ఆయనకు 
మా ధన్యవాదాలు.
     లకి్షమి, సుమన్, రాజు, లత....  ముషీరాబాద్  

ఆదూరి హైమవతిగారి కధ 'భగవంతుని వ్రత 
నియమం' చక్కగా వుంది. అల్గే రాశిఫల్లు 
బాగా ఇసుతు న్నీరు. మాకు ఎంతోఉపయోగంగా 
ఉంటున్నీయి.
   రాజశేఖర్, మాధవి .... కుక్కటపలిలా

ఎలెకా్రా న్ గారి కధలు చాల్ బాగుంటాయి. 
ఆయన కధలు మాకు అందిసుతు ననీందుకు మీకు 
ధన్యవాదాలు. రచయితకు నమసుసులు.
      రామశస్త్రి - అమీర్ పట

కవనశర్మ గారి నిరా్యణ వార తు విని మా ఫ్ండ్సు 
సరి్కల్ చాల్ బాధపడాదీ ము. ఎనోనీ ఏళ్లా గా మేము 
ఆయన కధలు చదువుతున్నీము. మా అందరికీ 
ఆయన రచనలు బాగా పరిచయం. ఆయన 
ఆత్మకు శంతి కలగాలని ప్రార్ిస్తు ....
     వరహాలరావు అండ్ ఫ్ండ్సు - విజయవాడ
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 కల నిజమాయ - మానస సరోవర యాత్ర                  

      ఖాట్మండు తో 
       మొదలైన యాత్ర                             
                         కారు స్టా ర్టా చేస్,  మమ్మ-
లినీ తీసుకు వెడుతుంటే, మాకు 
ఖాట్మండ్ ఊరు చూసుతు ంటే చిననీ 
పిలలాల్లా  చాల్ సంతోషంగా అని-
పించింది . ఖాట్మండ్ కపిటల్ 
కదా ! పెదదీ  ఊరే. అక్కడ బాగా 
ట్రాఫిక్ ఉంది . అల్గని ఆ కారుని 
ఇషటా ం వచి్చనటుటా   కాక , లైెన్ లో 
జ్గ్రతతుగా పోనిసుతు న్నీడు  డ్రైవర్ . 
అది చాల్ బాగా అనిపించింది . 
మనకైత్ మనం ముందు వెళళు-
డమే ప్రధానం అనుకుంటాము.
అవతల వారి గురించి పటిటా ం-
చుకోము కదా ! అది న్కు చాల్ 
నచి్చంది.అల్గే అక్కడ ఉననీ 
పెదదీ  పెదదీ  బిలి్డంగ్సు చూస్ ఏమి-
టేమిటో చెపుపు అన్నీము డ్రైవర్ 
ని .అమా్మ! మిమ్మలినీ  తరువాత 
తీసుకుని వెళిలా  అన్నీ చూపిస్తు -
ము అన్నీడు .డ్రైవర్ కి కుర్రాడి-
కీ మధ్య కావలస్ననినీ కబురులా  . 
వాళ్ళు నేపాలీ లో మాటాలా డుకుం-
టున్నీరు .  అక్కడ వారికి హింద్ 
అర్ం అవుతుంది కాబటిటా  మాకు 
"నేపాలీ" రాకపోయిన్ ఇబ్ంది 
పడలేదు .అపపుటి నుండీ వారం-
దరితోనూ హింద్ లో మాటాలా డు-
తూ ప్రయాణం స్గించాము.  
        తిననీగా హోటల్ కి తీసుకుని వెళిలా  
కారు ఆపాడు. హోటల్ పెదదీదే, 

చాల్ బావుంటుందని అని-
పించింది.  దిగే సరికి క్షణ క్షణం 
స్న్మాలో ల్గా ఎంతో  మరా్యద-
గా నమస్్కరం పెడుతూ,  అక్కడ 
హోటల్ బోయ్ వచి్చ ఆహా్వనం 
పలికాడు . న్కైత్  అంత మరా్య-
దతో కూడిన ఆహా్వనం పొందడం 
చాల్ సంతోషం కలిగించింది ..
        డ్రైవరు ,కుర్రాడు  స్మానులా  
అన్నీ కారోలా ంచి దింపి .లొపల 
పెటాటా రు .  హోటల్ లోపలి వెళాళుక 
స్ఫాలో కురో్చమని మాకు డ్ంక్సు 
అందిచా్చడు. తరువాత మీరు 
రూమ్ కి వెళిలా  ఫ్ష్ అయి్య రండి . 
ఒక 15 నిమషాలోలా  మీరువసేతు , మీ 
బాచ్ కుడా వస్తు రు.మీకు   రేపటి 
ప్రోగ్ం చెపాతు రు అని చెపాపుడు 
ఒకతను వచి్చ.మాకు రూమ్ కీస్ 
ఇచా్చరు లిఫ్టా  లో మేము రూమ్ 
కి వెడుతుంటే, మాతో పాటు 
బోయ్ కుడా స్మానులా  తీసుకుని 
వచా్చడు.రూమ్ కుడా చాల్ 
బావుంది. మేము ఫ్ష్ అయి్య 
,కిందకి వచే్చసరికి , అక్కడ 
స్ఫాలో ఒక జంట కురు్చని 
ఉన్నీరు. మేము కుడా అక్కడ-
కు వెళిలా  కూరు్చన్నీము . ఒక గైడ్ 
వచి్చతాను పరిచయం చేసుకుని, 
వాళళుని మాకు పరిచయం 
చేస్డు. వాళ్ళు తమిళియన్సు. 
వాళ్ళు మాకన్నీ చిననీ వాళ్ళు. 
వాళ్ళు చైెన్ నుండి వచా్చరు. 
                 గైడ్ చెపపుడం మొదలు 

పెటాటా డు... ప్రొదుదీ ట ఇదదీరి-
కీ  కారులా  వస్తు యి. మీరు ప్రొ-
దుదీ ట 8 గంటలకల్లా  టిఫిన్ తిని 
బయలు దేరాలి.  మధ్యలో 
మీరు "మనో కామన్  దేవి" గుడి 
దర్శనం చేసుకుని "పోఖరా " 
అనే ఉరు వెళిలా  అక్కడ హోటల్ 
లో ఉండాలి. మరున్డు మీకు 
"ముకి తున్ద్ " వెళళుడానికి విమానం 
ఉంటుంది. అక్కడి వాతావర-
ణానినీ బటిటా  విమాన్లు బయ-
లుదేరుతాయి. అవి కుడా ప్రొ-
దుదీ ట 7 నుండి 11 గంటల వరకు 
మాత్రమ విమాన్లు వెడతాయి. 
అవి కండల మధ్యలోంచి 
వెడతాయి. ఒక్కక్క స్రి బాగా 
గాలి వేసుతు ంది. ఉననీటుటా ండి వర్షం 
వసుతు ంది. గాలి వేసుతు ంది . వాతా-
వరణం మారుతూ ఉంటుంది . 
11తరువాత అయిత్ గాలి ఎకు్క-
వగా ఉండడం వలన విమాన్లు 
వెళళువు. ఈ మధ్య మూడు 
రోజులుగా కానిసుల్ అయా్యయి 
విమాన్లు.అవి అన్నీ మీ అదృ-
షాటా లు, మా చేతులోలా  ఉండవు, మా 
చేతులోలా  ఉననీంత వరకు మేము 
చేస్తు ము.  అక్కడ హోటల్ సదు-
పాయంగానే ఉంటుంది. కారు, 
డ్రైవరు మీతో పాటే ఉంటారు, 
వాళ్ళు గైడ్ చేస్తు రు  మీకు. మి-
మ్మలినీ ముకి తున్ద్ కి విమానం 
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ఎకి్కంచి, మీరు ముకి తు న్ద్ 
నుండి తిరిగి వచే్చ వరకు 
అక్కడే "పోఖరా " లో ఉంటారు . 
మీరు ముకి తు న్ద్ జేరి విమానం 
దిగిత్ ఎయిర్ పోర్టా ఎదురు-
గానే మీ హోటల్. అది అంత 
బాగుండదు. సదుదీ కోవాలి. అక్క-
డనుండి వెహికిల్ మాటాలా డుకు-
ని, మీరు ముకి తు న్ద్ పైెకి వెళాళులి 
. అక్కడ దర్శనం అయా్యక,  
మీరు వచి్చ కింద హోటల్ లో 
ఉండి, మరున్డు విమానం 
ఎకి్క రావడమే అన్నీడు. మాకు 
పైెన హోటల్ ఇసేతు, ముకి తున్ద్ లో 
పైెన రాత్రి పడుకుంటాము అని 
అడిగాము. హోటల్ క్ంద వదుదీ  
అన్నీను. కాని అతను ఒపుపు-
కోలేదు. మీకు పైెన కావాలంటే 
మీరు ప చేసుకోవాలి అన్నీడు. 
సరే అని మేము పైెనే ఉంటాము 
అన్నీము. మీరు తిరిగి వచే్చట-
పుపుడు ముకి తు న్ద్ నుండి ఫోన్ 
చేసేతు వాళ్ళు వచి్చ మిమలినీ రిసీవ్ 
చేసుకుని మరున్డు "పోకరా 
"ఊరుచూపిస్తు రు. అది చూస్ 
మీరు మళీళు అదే కారులో ఇక్క-
డకి అంటే ఖాట్మండ్ వసేతు 18 
ఆగష్టా  కి వసేతు ఖాట్మండు ఊరు 
చూడచు్చ.ఇక్కడ పశుపతి న్ద్ 
గుడి , వగైరా అన్నీ చూడవచు్చ-
ను. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ 
కుడా అంటే మీతో పాటు మానస 
సరోవరం వెళ్ళు వారు అందరూ 
వస్తు రు . అందరూ కలిస్ , ఊరు 
చూస్ , మరున్డు అంటే 19 వ 
త్ద్న అందరూ కలిస్ మానస 

సరోవరం వెడతారు. ఇపుపుడు ప్ర-
సుతు తమ మీ ఈ ట్రిప్ కి కావలస్న 
స్మానులా  మాత్రమ సదుదీ కుని మీ 
స్ట్ కసు లు ఇక్కడ రిసప్ష న్ 
లో ఇసేతు వాళ్ళు లోపల పెడతారు. 
మీరు తిరిగి వచా్చక వేరే ఏజంట్ 
వచి్చ , మానస సరోవరం ట్రిప్ 
గురించి గుఇద్ చేస్తు రు.మీరు 
ఆలస్యం చేసేతు చూసేవి మిస్ 
అవుతారు అని చెపాపుడు. వాళలాకి 
మాకు అనిపించింది కదా ! ఇదదీ-
రమే కదా ! విడివిడిగా ఎందుకు 
? ఒక కారోలా  వెళళుచు్చకదా అని 
. కాని మా గైడ్ మాత్రం అల్ 
విడి విడిగానే వెళళుమన్నీడు. ఇక 
మేము సరే అన్నీము.
           తరువాత అక్కడే ఉననీ 
రస్టా రంట్ చూపించి అక్కడ 
డిననీర్ చెయ్యండి అన్నీడు. ఇక 
మేము భోజన్లు చెయ్యడా-
నికి వెళాళుము. ఫుడ్ లో చాల్ 
ఐటమ్సు పెటాటా డు రోటీ తో సహా 

. చాల్ తృపితుగా తిన్నీము . 
తరువాత రూమ్ కి వెళిలా  . అమ్మ-
వారికి తెచి్చన చీర ,  ముకి తు న్ద్ 
గుడిలో దేముడికి మా న్ననీగారి 
షాల్, ఇక్కడ నుండి పటుటా కెళిళున  
చేమంతి పువు్వలు ,  జ్కటుటా  
ముక్కలు , పసుపు, కుంకుమ 
, ఆవు నయి్య , వతుతు లు, మాకు 
అవసరమైన బటటా లు తీసుకుని 
ఒక పెటెటా లో సదుదీ కుని , మిగిలన 
స్మానులా  ఉననీ పెటేటా లన్నీహోటల్ 
వాలలాకి ఇచా్చము. 
     మరున్డు ప్రొదుదీ టే రడీ 
అయి్య, కిందకి రస్టా రంట్ కి 
వచి్చ, టిఫిన్ తిని, రడీ గా ఉననీ 
కారులో ఎకి్క ముకి తున్ద్ కి 
బయలు  దేరాము. 
       (మళీళు వచే్చ నల కలుదాదీ ం)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

             బీమా సంఘాలే అనండి, 
పారిశ్రామిక విపలా వమే అనండి, 
ఉమ్మడి పెటుటా బడి సంఘాలే 
అనండి - ఇవన్నీ విపలా వాత్మకమైన 
ఊహన్లు. అపపుటివరకూ చీకటి 
యుగంలో మగు్గ తూననీ పాశ్చత్య 
ప్రపంచం ఒక్క స్రి ఒళ్లా  విరు-
చుకుని లేచింది. మన చరిత్రలో 
ఇటువంటి విపలా వ జ్్వలలే లేవు. 
గోదావరికి ఎంత చెంబు తీసుకెళి-
త్ అనేనీ న్ళ్లా  వస్తు యనే వేదాంత 
ధోరణిలో ఉననీ మన దేశంలో 
విపలా వాలు ఏమిటి, న్ మొహం! 
ఎండలు నిపుపులు చెరుగుతూ 
ఉంటే, “ఇది ఇల్ రాస్ పెటిటా  
ఉంది” అని సమాధానం పడే 
మన దేశంలో వాతనియంత్రణ 
చేసుకుని సుఖపడాలనే ఊహ 
ఎవ్వరికైన్ ఎల్ పుడుతుంది?
మన దేశమంలో పరిస్థిత్ 
      మనకి తర్కం, మీమాంశ, 
వా్యకరణం వంటి సైద్ాంతిక మా-
రా్గ లని అనే్వషంచడంలో ఉననీ 
కుతూహలం ఐహిక, ప్రాపంచిక, 
ప్రాయోగిక విషయాలమీద ఉననీ-

టులా  కనిపించదు. ప్రయోగం చె-
య్యడమే ఒక తపుపుగా భావించే 
సమాజం మనది. (శంకరశస్త్రి 
ల్లీ్చ మేషాటా రిని పెటిటా న చివాటులా  
ఇపపుటికీ చెవులోలా  గింగురుమం-
టున్నీయి.) ఈ మనోధర్మం 
యొక్క అవశిషటా ం ఇపపుటికీ కని-
పిస్తు ంది. ఊరుకకటి, వాడకక-
టి చొపుపున ఇంజన్రింగు కళా-
శలలు వెలిశయి కాని వీటిలోలా , 
నూటికి తంభయ్ శతం, ప్రయో-
గశలలే లేవు. ఈ వాన్కాలపు 
కళాశలలో చదువులు వెలగబె-
టిటా న ఇంజన్రులా  వంతెనలు కడిత్ 
అవి వరదలోలా  కటుటా కుపోతున్నీ-
యి. వైెద్య కళాశలల పరిస్థాతి 
కూడా ఇల్నే ఉంది. కాకపోత్, 
మన మంత్రులంతా అమరికా 
వచి్చ వైెద్యం చేయించుకోవాలిసున 
అవసరం ఏమిటి? వారు నడు-
పుతుననీ ప్రభుత్వపు కళాశలల 
మీదనే వారికీ నమ్మకం లేదు. 
       ఈ సందరభాంలో చరిత్ర 
పుటలోలా  మరుగు పడిపోయిన ఒక 
ఉదంతం చెబుతాను. మరాటీ 

దేశనినీ పాలించిన పెషా్వలకి న్న్ 
ఫడనీవీస్ అనే మంత్రి ఒకాయన 
ఉండేవాడని చరిత్ర పుసతుకాలలో 
చదువుకున్నీం. ఆయన కర్మన్-
సీ నది మీద ఒక వంతెన కటటా డా-
నికి సంకలిపుంచేడు. మన దేశపు 
పనివారిని ఉపయోగించి ఎనినీ 
స్రులా  ప్రయతినీంచిన్  ఆ వంతెన 
కూలిపోయ్ది. వంతెన కూలి-
నపుపుడల్లా  పెదదీ  మేస్త్రీ అమ్మ-
వారికి మేకని బలి ఇవ్వడమో, 
కబ్రికాయ కటిటా  పూజ చెయ్య-
డమో చేసేవాడుట. ఈ విషయం 
తెలిస్ న్న్ ఫడనీవీస్ ఆ మేసీతుని 
ఉదో్యగం నుండి పీకస్ బేకర్ 
అనే పరుగల ఒక ఇంగ్లాష్ వాడికి 
పెతతునం అపపుగించేడు. బేకర్ కా-
వలస్న స్మగ్రిని సమకూరు్చ-
కుని, రాతి సతురాలు తగిలే లోతు 
వరకు పున్దులు తవి్వంచి, 
స తుంబాలు లేవద్స్, బందోబసుతు గా 
వంతెన కటిటా ంచేడు. అమ్మవారికి 
బలీ ఇవ్వ లేదు, స్్వమికి కబ్-
రికాయ కటిటా ంచనూ లేదు. కాని 
వంతెన నిలచింది. 

 భవిష్యతుతు లో భారతదేశనికి మరొక స్వర్ణయుగం ఉందా?
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      ఇంతకీ చెపొపుచే్చదేమిటంటే 
మన ప్రవర తున ఒక గాడిలో పడి-
పోయింది. సైనుసులో నగు్గ కు 
రావాలంటే మనలో వృతితుపరమైన 
నిబదదీత (“ప్రొఫెషనలిజమ్”) 
ఉండాలి. నూటన్ అంత ఉతుతు ం-
గమైన స్థా న్నికి ఎదిగేడంటే 
ఆయనలోని నిబద్త, కార్యద్-
క్ష కారణాలు. నూటన్ ఏకాకిగా 
బతికడు. నిజమే. నూటన్ స్్వర్-
పరుడూ, అహంభావీ. కాదనను. 
కాని తన ఎదురుగా ఉననీ సమ-
స్యలు ఏమిటో, వాటి మధ్య ఉననీ 
అవిన్భావ సంబంధం ఏమిటో 
కూలంకషంగా అరథాం చేసుకు-
ననీ వ్యకి తు ఆయన. స్్వర్ చింతతో 
చేస్న్ ఆయన చేస్న అవిరామ-
మైన కృష వలలానే కదా ఆయనని 
ఈన్టికీ మనం స్మరిసుతు న్నీం. 
        ఈ కోవకి చెందిన వ్యకుతు ల 
కోసం వెతికిత్ మన దేశంలోనూ 
కనిపిస్తు రు. సైనుసు కోసం నూటన్ 
ల్గనే సన్తన ధరా్మనినీ నిలబె-
టటా డానికి ఆదిశంకరుడూ పాటు 
పడా్డ డు. తనని ఎదిరించినవా-
ళలాని ఓడించేడు. శిష్యబృందానినీ 
తయారు చేసుకుని, నలుమూ-
లల్ మఠాలు స్థా పించి, తన 
వాదానినీ నిలపడానికి బందోబసుతు -
లు చేసేడు. ఈ  శంకరుని శ్రేణికి 
చెందిన “సైంటిసుటా ” ఇంకా మన 
దేశంలో పుటిటా నటులా  లేదు. 

ఔపపతితుక (“పూ్యర్”) శస్తం మాట 
అటుంచి, అనువరి తుత (“అపలా -

యిడ్”) శస్తం సంగతి చూదాదీ ం. 
ఇక్కడ కూడ ప్రభువుల నుండి 
ప్రచోదనం లభించిన దాఖల్లు 
లేవు. ఆఖరికి దేశ రక్షణకి కావ-
లస్న తుపాకులన్, ఫిరంగుల-
న్ తెలలావారి దగ్గర కనుకు్కన్నీరే 
తపపు సొంత తయార్ కరకు ప్ర-
యతానీలు జరిగిన దాఖల్లు 
లేవు. నేటికీ ఇజ్రయల్ అంతటి 
చిననీ దేశం పైె మనం దేశ రక్షణకి 
ఆధారపడడం శోచన్యం. 
       మరొక ఉదాహరణ. అన్ది 
నుండీ మనని వేధించుకు 
తింట్ననీ మన్యపు జ్వరం వెనుక 
ఉననీ మర్మం దోమలే అని కని-
పెటిటా  వాటి బారి నుండి మనని 
రకి్షంచడానికి మార్గం కనిపెటిటా  
పుణ్యం కటుటా కుననీ మహానుభావు-
డు స్కిందరాబాద్ లో పని చేస్న 
రోన్ల్్డ  రాస్ అనే బ్రిటిష్ వాడు. 
పోన్, ఆ రోజులలో మనకి స్వతం-
త్రం లేదు కనుక మనం ఏమీ చె-
య్యలేకపోయాం అనుకుందాం.  
ప్రసుతు తం మన దేశంలో ఉననీ 
మరొక జబు్ సంగతి చూదాదీ ం. 
బొలిలా  ప్రాణాంతకం కాదు. కాని 
బొలిలా  మచ్చలు అందానినీ పాడు 
చేస్తు యి.  ఈ జబు్ తెలలావా-
ళలా దేశలలో కూడ ఉంది కాని 
వారి తెలలా  చర్మం మీద బొలిలా  
మచ్చలు కనబడవు. కనుక అది 
వారికి సమస్య కాదు. కాని మన 
దేశంలో ఇది పెదదీ  సమస్య. ఆడ 
పిలలాలకి పెళిలాళ్లా  కావు. అయిన్ 
సరే,  “ద్నిని కుదర్చడాని-

కి అమరికాలో ఏదైన్ మందు 
కనిబెడిత్ బాగుండును” అననీ 
కోరికని వ్యక తుం చేస్న వైెదు్యలని 
నేను ఎరుగుదును. గరుడ ఫలం 
నుండి తీస్న తైెలం కుష్టా కి, 
బొలిలా కి మన దేశంలో 
       ఈ రకం నిరిలాపతుతకి కారణం 
ఏదై ఉంటుంది? బద్కమా? ప్ర-
చోదన లేకన్? లేక, ఇంకా మౌలి-
కమైన కారణం ఏదైన్ ఉందా?
     సన్తన, అధున్తన 
యుగాల  మధ్య కాలంలో మన 
దేశంలోని విదా్యవిధానం పరి-
శీలిదాదీ ం. మౌఖిక సంప్రదా-
యం ప్రకారం గురువు చెపిపున 
పాఠానినీ ముకు్కన పటిటా , దానిని 
పరంపరగా తరువాత తరాలకి 
అందించడం మనకి అలవాట-
యిన పద్తి. అపౌరుషేయాలు 
అయిన విద్యని  ప్రశినీంచడానికి 
వీలు లేదు. ఈ  సంప్రదాయా-
నినీ పరిరకి్షంచడం మన కర తువ్యం  
అని నము్మతాం. ఈ  సందరభాం-
లో మరొక పిటటా  కథ అప్రసుతు తం 
కాదు. 
     ఆదిశంకరుడు వైెదిక సంప్ర-
దాయానినీ పునరుద్రించడానికి  
దేశమంతా పర్యటన చేసుతు ననీ సం-
దరభాంలో అయన మండన మిశ్ర 
పరు వింటారు. మండన మిశ్ర  
ఇలులా  కనుకో్కవడం ఎల్? న్ల్-
టిరేవు వదదీ  కనబడ్డ  ఆడంగులని 
అడుగుతాడు శంకరుడు. “భగ-
వంతుడు ఉన్నీడా? లేడా? అని 
ఏ ఇంటి గుమ్మంలో చిలకలు వా-
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దించుకుంట్ కనిపిస్తు యో అదే 
మండన మిశ్ర  ఇలులా ” అని వాళ్ళు 
ఆనవాలు చెబుతారు.  ద్ని వెనక 
ఉననీ గూఢారథాం ఏమిటంటే, 
“మండన మిశ్ర ఎంతటి ఉదదీండ 
పిండం అంటే ఆ ఇంటి రామ-
చిలకలకి కూడా శస్తం ఒంట-
పటిటా ంది సుమా” అని. ఈ  కథకి 
మనం ఒక అధున్తనమైన 
వా్యఖ్య కూడా చెయ్యవచు్చ. 
మండన మిశ్ర  శిష్్యలు పాఠాలు 
వలెలా  వేస్తు  ఉంటే విననీ చిలకలకి 
కూడా ఆ పాఠాలు కంఠతా వచే్చ-
సేయి! అరథాం అయిన్, అవకపో-
యిన్, కంఠతో రావడం మాత్రం 
వచే్చయి; ఈ న్టి మన చదువు-
లల్! 
       పూర్వం విద్యని ఒక తరం 
నుండి మరొక తరానికి అందజే-
యాలంటే మౌఖిక సంప్రదాయం 
ప్రకారం కంఠసతుం చెయ్యడమే 
తరుణోపాయం. స్వరం తపిపుత్  
అరథాం మారే  ప్రమాదం ఉంది.  
కనుక పొలులా  పోకుండా కంఠసథాం 
చెయ్యడం తపపు ప్రయోగాల-
కి తావు ఉండేది కాదు. ఇపుపుడు 
కాలం మారింది. ఈ పాత  మం-
త్రాలకి  “సైనుసు,” “టెకానీలజి” 
చెటలా కి ఉననీ చింత కాయలు 
రాలవు. 
    రోజులు మారుతున్నీయి. 
తరాలు మారుతున్నీయి. పర-
తంత్రం పోయి, స్వతంత్రం వచి్చ 
అర్ శతాబదీ ం గడచిన తరువాత 
ఆశరేఖలు అక్కడక్కడ పొడ-

చూపుతున్నీయి.  భారతీయ 
జను్యపదారథాంతో పుటిటా న 
వారిలో తమి్మది మంది నోబెల్ 
బహుమానం అందుకున్నీ-
రు (మదర్ థెరస్ని మినహా-
యించి). నోబెల్ బహుమాన్నికి 
మించిన ఫీల్్డ  మడల్ మంజుల్  
భార్గవ గణితంలో గలుచుకున్నీ-
డు. ఏ బహుమానం గలుచుకోక-
పోయిన్ శ్రీనివాస రామనుజన్ కి 
ప్రపంచవా్యపతుంగా ఉననీ గురి తుంపు 
మరవ్వరికీ రాలేదు. పైెన ఉద-
హరించిన వారిలో ముగు్గ రిని 
మినహాయిసేతు మిగిలిన వారంతా 
దేశం వదలి బయటకి పోయిన 
తరువాతనే గురి తుంపు గడించుకు-
న్నీరు. 
దేశంలో చేస్న పనికి గురి తుంపు 
రావాలంటే దేశంలో అంత-
రాజా తీయ స్థా యిలో వనరులు, 
వసతులు కలిపుంచాలి. ఈ కరతని 
తీర్చటానికి తాతా సంసథావారు 
(ఇంకెవ్వరు?) బెంగుళూరులో 
“ఇంటరేనీషనల్ సంటర్ ఫర్ థి-
యరటికల్ సైనసుస్ (టి. ఐ. ఎఫ్. 
ఆర్.)” అనే సంసథాని స్థా పించే-
రు. రాబోయ్ 50 సంవతసురాలలో 
మన వాటా నోబెల్ బహుమాన్-
లు స్ధించాలనేది వీరి గమ్యం. 
      వా్యపార రంగంలో గూగుల్, 
మైక్రోస్ప్టా , పెపీసు, స్టీ బేంక్, 
వగైరా అంతరాజా తీయ కంపెన్ల-
కి అధినేతలుగా భారతీయులు 
కనిపిసుతు న్నీరు. అమరికాలోని 
విశ్వవిదా్యలయాలోలా  ఉననీత పద-

వులలో భారతీయులు కనిపి-
సుతు న్నీరు. వీరిలో చాల మంది 
ఇండియాలో పుటిటా , పెరిగిన వారే. 
అమరికాలో ఏటేటా జరిగే “సపు-
లిలా ంగు బి” పోటీలలో అమరి-
కాలో పుటిటా న భారతీయ సంతతి 
విదా్యరుథా లు గుతాతు ధిపత్యం స్-
ధించినటులా  కనబడుతోంది. ఈ 
గణాంకాలని బటిటా  భారతీయ 
జ్తిలో మేథకి  కదువ లేదని 
ఋజువవుతోంది. కాన్ ఎందువ-
లలానో ఇదే జను్యపదారథాం ఉననీ వీరి 
మేథా శకి తు భారతీయ ఆకాశంలో 
ప్రకాశించలేకపోతోంది. ద్నికి 
కారణం కుతంత్రాలతో నిండిన 
రాజకీయాలు. 
దేశంలో రాజకీయ పరిస్థాతి చూసేతు 
మన ఆశలని అడియాసలు చే-
యగలిగే దుశ్శకున్లు చాల కని-
పిసుతు న్నీయి. వీటిలో అతి ము-
ఖ్యమైనవి రండు: ఒకటి, దేశంలో 
అవిన్తి, కులగజిజా , బంధుప్రీతి, 
లంచగొండితనం నరనరాలోలా -
నూ జీరి్ణంచుకుపోయి విదా్యరం-
గంలోని అవస్థా పన సౌకరా్యలు 
(“ఇన్^ఫ్రాస్రాక్చర్”) లోకి కూడా 
జొరబడిపోయింది. రండు, 
దేశంలో ప్రాథమిక విద్య పరిస్థాతి 
ఏమీ బాగు లేదు. ఈ రండు రం-
గాలలోను కంత ప్రగతి స్ధించ-
గలిగిత్ రాబోయ్ ఏభయ్ ఏళలాలోలా  
మన దేశంలో మరొక స్వర్ణయు-
గం కనిపించే అవకాశం లేకపో-
లేదు. 



11  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక డిసెంబర్ 2018

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

   (గత సంచిక తరువాయి)
 కృష్ణమోహన్ కి  తన అక్క-
య్య వైెదేహి కూతురు ల్వణ్య 
పెళిలా  కుదిరందని తెలియగా-
నే చాల్ సంతోషం కలిగింది. 
ఆ హుషారులో తన బాంబే 
బదిలీ విషయం దాని వలలా  వసుతు -
ననీ సమస్యలు తాతా్కలికం-
గా మరచిపోయాడు. వెంటనే 
ఇంటికి కాల్ చేస్ అవతల భార్య 
రుకి్మణి గొంతు వినగానే "హలో 
రుకూ్క కాల్ చేశవట, విషయం 
వివరంగా చెపుపు" 
      "వారం రోజుల క్తం 
కమల, చంద్రం తీసుకచి్చన 
సంబంధమే, వారికి మన 
అమా్మయి, మన కుటుంబం 
చాల్ నచి్చందిట, ఈ రోజు 
చాల్ బాగుంది వచి్చ పసుపు 
కుంకుమలు ఇమ్మన్నీరట. 
అందుకని వదినగారు, అననీ-
య్యగారు, చంద్రం, కమల వి-
జయనగరం వెళాళురు. మనిదదీర్నీ 
కూడా రమ్మని ఉదయం మీరు 
ఆఫీసుకి వెళిళున తరువాత ఫోన్ 
చేస్రు, ఆయనకి ముఖ్యమైన 
సమావేశం వుంది న్కు వంటోలా  
కాసతు బాగులేదు మీరు వెళిళురండి 
అని చెపాపును" 

        "ఇపుపుడు న్కు ఎల్ వుంది, 
మందులు వేసుకున్నీవా"  
      "న్కు తగి్గపోయింది" అంత 
వరకూ మామూలుగా మాటాలా -
డిన రుకి్మణి గొంతులో ఒక్కస్రి 
వచి్చన గాంభీరా్యనినీ గమనిం-
చాడు కృష్ణమోహన్.  పొదుదీ ననీ 
ఆఫీసుకి వచే్చ ముందు భారా్య-
భర తులిదదీరూ పోటాలా డుకున్నీరు. 
“అయిత్ దేవిగారు ఇంకా సత్య-
భామావతారం వదలలేదననీ-
మాట?" 
      “శ్రీకృష్్ణ లువారు నరస్ంహా-
వతారం ఎతితు ప్రొదుదీ ననీ బ్రేకాఫాస్టా  
మానేయలేదా?"
      టాపిక్ మారుస్తు  "ఇంతకీ న్
పుత్రరతనీం కాలేజి నుండి 
వచా్చరా? వారు పర్క్షలు ఎల్ 
వ్రాస్రో ప్రకటించారా లేదా?" అని 
విషయం మారుస్తు  కడుకు 
వంశీమోహన్ గురించి వ్యంగ్యం-
గా అడిగాడు.   
"మీ కుమారరతనీం కాలేజి నుండి 
వచా్చడు, కాన్ ఎపపుటిల్గే ఎల్ 
వ్రాస్డో ఇంకా ప్రకటించలేదు" 
అంత్ వ్యంగ్యంగా సమాధానమి-
చి్చంది.
 రుకి్మణి సమాధానమైత్ వ్యంగ్యం 
గా వుంది కాన్ స్వరం సీరియస్ 

గా వుంది అనుకున్నీడు.                               
   ఇంతలో కృష్ణమోహనినీ అతని 
డైరకటార్ ముఖర్జాగారు ఇంటరా్కం-
లో తన కారా్యలయానికి రమ్మని 
పిలిసేతు వెళాళుడు. 
       "స్ట్ డౌన్ మిసటార్ మోహన్, 
మీ రిలీవింగ్ గురించి ఢిలీలా  నుండి 
డైరకటార్ జనరల్ (డి.జి) గారు 
కాల్ చేస్రు, బాంబేలో రండు 
కతతు ప్రోజక్టాస్ వచా్చయి అక్కడ మీ 
అవసరం వుందని చెపాపురు, మి-
మ్మలినీ వీలైెనంత త్వరగా అక్కడికి 
పంపమన్నీరు, అందుకని మీరు 
ఆలోచించి 9వ త్ద్కల్లా  న్కు 
చెపపుండి" అని ముగించారు 
ముఖర్జాగారు.
కృష్ణమోహన్ తన గదికి తిరిగివ-
చి్చ తన బదిలీ గురించి ఆలో-
చించస్గాడు…వంశీ చదువు, 
భార్య అన్రోగ్యం గురించి తన 
డైరకటార్ గారికి, డి.జి గారికి ఇది-
వరక వివరించి తనని వచే్చ సం-
వతసురం జూలైె లేదా జూన్ వరకు 
విశఖపటనీంలో వుంచమని 
అర్ించాడు కాని తన అవసరం 
బొంబాయిలో వుండటంవలలా  ఇక 
ఎకు్కవ కాలం వాయిదా వెయ్య-
టానికి అవకాశం వుండకపోవ-
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చు్చ అనుకున్నీడు. 
           ************
     లంచ్ విరామంలో భోజన్ని-
కని ఇంటికి బయలుదేరి రుకి్మణి 
గురించి ఆలోచిసుతు న్నీడు కృష్ణ-
మోహన్...…
            ఉదయం స్నీన్లగదిలో 
వుండగా అతని చిననీ తము్మడు 
మురళీమోహన్ కాల్ చేస్డు. 
రుకి్మణి ఫోన్ ఎతితుంది…."వది-
న్ మా ప్రక్క సథాలము అమ్మకం 
గురించి ఇదివరకు చెపాపును కదా, 
ఆ సథాలయజమాని మీ అననీయ్య-
గారు తీసుకుంటారా అని నిననీ 
స్యంత్రం మళీళు అడిగాడు, 
మంచి సథాలము నువె్వల్గైన్ 
అననీయ్యని ఒపిపుంచు వదిన్, 
న్కు చెపపుడానికి భయంగా 
వుంది" 
"సరేలే ఆయన న్మాట మాత్రం 
వింటారా ఏమిటి? బాత్ంలో 
వున్నీరు రాగానే మాటాలా డుతాను" 
అంది రుకి్మణి.
          కృష్ణమోహని్క అతని చిననీ 
తము్మడు మురళికి ఎకు్కవ 
వయసు త్డా వలలా  పెదదీననీగారం-
టే మురళికి గౌరవంతో కూడిన 
భయం. అయిత్ వదినగారి 
దగ్గర బాగా చనువు, వదినగారం-
టే చాల్ అభిమానం. రుకి్మణికి 
కూడా మురళి అంటే అమిత-
మైన వాతసుల్యం, కననీకడుకుల్ 
చూసుకుంటుంది. మురళి విశ-
ఖపటనీం సీటాల్పు్లంటోలా  అస్సటాంట్ 
మేనేజరా్గ  ఉదో్యగం. అతని భార్య 

సౌజన్య కూడా సీటాల్ పాలా ంటోలా  పని 
చేసుతు న్నీది. మురళి, సౌజన్య 
ప్రేమించి పెళిళు చేసుకున్నీరు. వేరే 
శఖ అమా్మయని సుబ్లకి్షమిగారు 
అంత సుముఖంగా లేకపోయి-
న్ కృష్ణమోహన్ తలిలా ని ఒపిపుంచి 
మర్ వాళిళుదదీరి పెళిళు చేస్డు. 
స్నీన్లగది నుండి బయటికి 
వచి్చన కృష్ణమోహన్ భగవం-
తునికి నమస్్కరం చేసుకని 
వచి్చన్క "మురళి కాల్ చేస్డు, 
వాళళు ప్రక్క సథాలము గురించి మీతో 
మాటాలా డమన్నీడు" అని అతనితో 
చెపిపుంది రుకి్మణి.  
అసలే ఆ రోజు ముఖ్యమైన 
సమావేశం వుంది తందరగా 
కారా్యలయానికి వెళాళులనుకుం-
టె ఆలస్యం అయిందని కాసతు 
చిరాకుగా వుననీ కృష్ణమోహన్ కి  
ఈ ప్రస్తు వన వచే్చసరికి నిగ్రహం 
కోలోపుయాడు. 
        "న్తో చాల్స్రులా  చెపాపును, 
పిలలాల చదువులు పూర తుయ్దాక 
నేనేమీ చేయనని, కాసతు అర్ం 
చేసుకో అసతుమాను అదే ప్రస్తు వన 
తీసుకసేతు ఎల్" అని విసుకు్క-
న్నీడు.
మురళి చెపిపున విషయానినీ తాను 
చెబిత్ తానేదో ఒతితుడి చేస్నని 
అరథాం చేసుకననీందుకు రుకి్మణి-
కి కోపం వచి్చ భాధతో "చూడండి 
నేను మన పెళళుయిన తరువాత 
ఎపుపుడూ ఏద్ కోరలేదు, కాన్ 
బుద్ి గడి్డ  తిని ఒకస్రి ఇలులా  
కటుటా కుందామని కోరిక వుందని 

మీకు చెపాపును, ననునీ క్షమిం-
చండి ఇంకెపుపుడూ ఏద్ కోరను. 
మీ తము్మడు చెపపుమంటే నేను 
చెపాపును, మీకు ఇషటా ంవుంటే 
కనండి కషటా మైత్ మానేయండి, 
అంత్గాని న్ కోసం మీరు ఏమీ 
చేయవదుదీ  ఆ తరువాత ననునీ 
నిందించవదుదీ ”  
     రుకి్మణి కళళులోలా  న్ళ్ళు రావడం 
గమనించాడు కృష్ణమోహన్ 
కాన్ కారా్యలయానికి సమయం 
అయిపోతుననీందున ఆ సంభా-
షణని ఇంక పొడిగించకుండా 
బటటా లు వేసుకని తన బ్రీఫ్్కస్ 
తీసుకని బయలుదేరాడు.
"అదేమిటి!  బ్రేకాఫాస్టా  చేయరా!?" 
"వదుదీ  ఇపపుటిక ఆలస్యమైంది" 
అని కారా్యలయానికి వచే్చస్డు 
కృష్ణమోహన్.          
రుకి్మణికుననీ బలహీనత నిరొ్మహ 
మాటంగా, నిష్కల్మషంగా, ము-
కు్కస్టిగా మాటాలా డటం. అల్ 
మాటాలా డటంవలన రుకి్మణి చాల్-
స్రులా  ఇబ్ందులు ఎదురో్కవలస్ 
వచి్చంది. ఎనోనీస్రులా  "కంచెము 
లౌక్యం నేరు్చకో రుకూ్క" అని కృ-
ష్ణమోహన్ చెపాపుడు…"నేనేమైన్ 
అబద్ం మాటాలా డాన్? తపుపుగా 
మాటాలా డాన్?" అని రుకి్మణి ని-
లద్సేతు అతని దగ్గర సమాధానం 
వుండేది కాదు...ఈ రోజులోలా  ఇచ్చ-
కంగా మాటాలా డిన వారే విజయం 
స్ధిస్తు రు, ఈ ప్రపంచం అంతా 
వంచనతో నిండి వుంది, రుకి్మణి 
ల్ంటి వారిని ఎవరూ శలా ఘంచ-
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రు. ఈ నిష్కల్మషంగా మాటాలా డం 
చూసే "బసంతి" (షొలేలో హే-
మమాలిని) అని ముదుదీ ప-
రు పెటాటా డు కృష్ణమోహన్. ఆ 
మంచితనం, అమాయకత్వమే 
తనకి, తన కుటుంబానికి శ్రీ రా-
మరక్ష అనుకునేవాడు.  
   రుకి్మణి పెళళుయి అతతువారిం-
టికి వచి్చన దగ్గరనుండి తన 
స్్వరదీం చూసుకోకుండా, ఏ రోజూ 
ఇది న్ది, అది న్ది అని అను-
కోకుండా అతతుమామలకి, మరిది-
లక కాకుండా అతతువారి తరఫున 
బంధువులందరికీ కూడా సేవ 
చేస్ మంచి పరు తెచు్చకుంది. 
అతతువారి తరఫున ఎవరింటోలా  ఏ 
శుభకార్యం అయిన్ ముందుండి 
ఆ శుభకారా్యనినీ విజయవంతం 
చేసేది…అందుక “వదినగారు 
ఒకవేళ మేము బాంబే వెళిళున్ 
ల్వణ్య పెళిళుకి నేను ముందుగానే 
వస్తు ను, మీ తము్మడు కూడా 
పంపిస్తు నన్నీరు మీరు కంగారు 
పడకండి” అని గతంలో రుకి్మణి 
ధైర్యం చెపిపున్ వైెదేహికి బెంగ 
తగ్గలేదు. 
పెళళుయా్యక ఈ ఇరవైెఒక్క సంవ-
తసురాలలో న్కు ఫల్న్ వసుతు వు 
కనండని కాని, ఫల్న్ చీర 
కనండని కాని రుకి్మణి ఎపుపుడూ 
అడగలేదు. అల్ంటి సౌము్యరా-
లు, ఉతతుమురాలి మీద తాను కో-
పగించుకుననీందుకు కృష్ణమోహ-
ని్క బాధ, పశ్చతాతు పం కలిగాయి. 
                *******

   ఇంటికి చేరేసరికి రుకి్మణి 
నిజంగానే సత్యభామ అవతా-
రంలో వుంది. "ఉతతురాలు ఎమైన్ 
వచా్చయా" అని కృష్ణమోహన్ 
అడిగిత్ "లేవు" అని ముక తుస-
రిగా జవాబు ఇచి్చంది. డైనింగ్ 
టేబుల్ మీద తన ఒక్కడిక 
వడి్డంచి వుండటం చూస్ "న్కు 
పెటుటా కోలేదేమి?" అని అడిగాడు. 
 రుకి్మణి సమాధానం ఇవ్వ-
లేదు...“కమ్మ మీద చిలకమ్మ-
కు కులుక అందం ఈ కోనసీమ 
బులెలామ్మకి అలక అందం” కృష్ణ-
మోహన్ రుకి్మణిని శంత పరచి 
అలక తీరే్చ ప్రయతనీం చేశడు, 
అయిన్ ఆమలో పెదదీగా మారుపు 
రాలేదు.
       కృష్ణమోహన్ లేచి ఒక కసట్ 
టేప్ రికార్డరోలా  పెటిటా  ఆన్ చేస్డు. 
అందులోంచి శ్రీ కృషా్ణ రుజా నయు-
ద్ం స్నిమాలోని "అలిగితివా సఖీ 
ప్రియ అలక మానవా" అనే పాట 
వినిపించి, ఆ పాట ఆఖరున 
వచే్చ పద్యం “నను భవద్య 
దాసుని మనంబున నయ్యపు 
కిన్క బూని తాచిన అది న్కు 
మననీనయ, చెల్వగు న్ పద పలలా -
వంబు మతతునుపులకాగ్ర కంటక 
వితానము తాకిన నొచు్చనంచు 
నేననియద, అల్క మానవుగదా 
ఇకనైన అరాళ కుంతల్...అరాళ 
కుంతల్” అంట్ కృష్ణమోహ-
న్ పాడి వినిపించాడు…అయిన్ 
ఆమలో ఏ మారుపు రాలేదు.
 "స్ర్ రుకూ్క, ఉదయం 

ఏదో చిరాకులో వుండి అల్ విసు-
కు్కన్నీను. నినునీ అనవసరంగా 
మాటలన్నీను, దానికి తరువాత 
చాల్ బాధ పడా్డ ను…’ఏం చే-
యమంటావు రుకూ్క, ఎపుపుడూ 
ఏ కోరిక కోరనిదానివి ఇలులా  కటుటా -
కుందామని అడిగావు, కాన్ అది 
తీర్చలేకపొతున్నీనననీ బాధ 
ననునీ దహించి వేస్, అశంతికి 
గురిచేసుతు న్నీది. న్ నిససుహయత, 
అసమర్త ఒకక్కస్రి న్ వివేకం 
విచక్షణల మీద విజయం స్ధి-
సుతు న్నీయి, న్ చేతకానితన్నికి 
న్ మీద న్క జ్లి వేసుతు న్నీది’ ”. 
    అతని మాటలు విననీ రుకి్మణి 
"ఐ యాం స్ర్, న్ ప్రవర తునతో 
మిమ్మలినీ అనవసరంగా బాధ 
పెటాటా ను" అని బాధ పడింది.
వెంటనే కృష్ణమోహన్ కుర్్చలోం-
చి లేచి రుకి్మణి నుదిటి మీద 
ముదుదీ  పెటుటా కుని తన అకు్కన 
చేరు్చకుని "నువ్్వ నేనూ వేరు 
కాదు, మనిదదీరం ఒకటే. ననునీ 
బాధ పెడిత్ నినునీ నువు్వ బాధ 
పెటుటా కుననీటులా  కాదూ? న్ బాధ, 
కషటా ం న్వి కావా? అల్గే న్ బాధ, 
కషటా ం న్వి కావా? రా భోజనం 
చేదాదీ ము" ఆ మాటలకి కరగిపో-
యిన రుకి్మణి లేచి తనకి కూడా 
వడ్డన చేసుకుంది. 
 "మా అఫీసు వాళ్ళు ననునీ ఎపుపు 
డు రిలీవ్ చేస్తు రో తెలియదు 
అందుకని స్యంత్రం శ్రీకనక-
మహాలకి్షమిదేవి కోవెలకి వెళిళువదాదీ -
ము" ... 
             (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 7

చేప రకి్షంచింది

          నస్రుద్దీన్ కి భారత దేశంలో 
పర్యటించడం ఎంతో నచి్చంది. 
భారత దేశంలోని పెదదీ  పెదదీ  
నదులు, ఎతెతైన పర్వతాలు, రక-
రకాల పకు్ష లు, జంతువులు 
అతను, జీవితంలో ఎపుపుడూ 
కన్విన్ ఎరుగనివి ఎననీనోనీ 
చూశడు. ఎంత చూస్న్ తనివి 
తీరలేదు. అల్ రోజులు, నలల 
తరబడి తిరుగుతూనే ఉన్నీడు. 
వెళిళున దగ్గరల్లా  ఒక వింత కని-
పిస్తు ంది. ముఖ్యంగా అక్కడి 
మనుష్లు ఎంతగానో నచా్చరు. 
వారు దైవ భకి తు పరాయణులు. 
అతిథులినీ దేవతలుగా భావించి 
గౌరవిస్తు రు. ఎందరో స్ధువులు 
మునులు, సన్్యసులు అతనికి 
పరిచయం అయా్యరు. వారిలో 
చాల్ మంది లోక కల్్యణం 
కోసం యజజా  యాగాదులు ఆచ-
రిస్తు రు. లోకంలో అందరూ 
సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుం-
టారు. అందరితోను మత సం-
బంధమైన సంభాషణలు స్గేవి. 

కాని ఎక్కడా అన్య మతసుతు లినీ 
తెగడడం కనిపించలేతనికి. 
ఓరిమి, సహనం వారి మతంలో 
ఒక భాగం. భారత దేశపు సం-
ప్రదాయం, ఆచారాలు చూస్ 
అతను ముగ్ుడైపోయాడు. 
మంద ఎంత మంచిదైన్, గొర్రెల 
మందలో ఒకటీ అరా దంగ 
గొర్రెలు ఉండ కుండా ఉండవు. 
అల్గే దేశం ఎంత మంచిదైన్ 
ఎక్కడో ఒకరిదదీరు దురా్మరు్గ లు, 
దుష్టా లు, దంగ సన్నీసులు 
ఉండకపోరు. ఒక ఊరి పొలిమే-
రలోలా   అటువంటి వాడే ఒక దంగ 
సన్్యస్ తపసుసు నపంతో ఆశ్రమం 
నడిపిసుతు న్నీడు. ప్రతీ నిత్యమూ, 
ఊరి వారిని ‘ఆదిత్!, ఇదిత్!’ అని 
వేధిసుతు న్నీడు. ఇవ్వని వారికి పు-
టటా గతులుండవని, వచే్చ జన్మలో 
ఏ కుక్కగానో, పిలిలా గానో పుటేటా ల్ 
శపిస్తు నని భయ పెడుతున్నీడు. 
ఈ విషయం ఊరి వాళళు దా్వరా 
తెలుసుకుని, నస్రుద్దీన్ ఆ దంగ 
సన్్యస్కి ఎల్గైన్ బుదిదీ  చెపాపు-

లని అనుకున్నీడు. ఒకన్డు ఆ 
ముని కంగ జపం చేస్తు  నిలబడి 
ఉండగా అక్కడికి చేరుకున్నీ-
డు. ఆయన కళ్ళు తెరిచి నస్రుని 
చూస్, 
“ఏం కావాలి న్యన్? ఇల్ 
వచా్చవు?” అని అడిగాడు. 
అపుపుడు నస్రు ద్నంగా మొహం 
పెటిటా , “స్్వమీ!  నేను చాల్ 
దూరంలో ఉననీ టర్్క దేశం 
నుంచి వచా్చను. మీ దేశం చాల్ 
గొపపుదని విన్నీను. ఇక్కడి వేద 
విజ్జా నం చాల్ పురాతనమైనద-
ని, ప్రపంచంలో అంతటి విజ్జా నం 
మరక్కడా కనిపించదని చెపుపు-
కుంటారు. అంత్ కాక మీ దేశం 
మాయలు మంత్రాలకి ప్రస్దిదీ . 
దానిని గురించి మీ దా్వరా విని 
తెలుసుకుందాని ఇల్ వచా్చను. 
మీరు న్కది బోధించి, ననునీ 
ధను్యడిని చేయండి. “ అన్నీడు. 
ఆ మాటలు విననీ సన్్యస్ చాల్ 
ఆనంద పడా్డ డు. ఉబి్తబి్-
బైెబై పోయాడు. లేక లేక తనకో 
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శిష్్యడు దరికాడు కదా అని సం-
తోషంచాడు. చేప వలలో పడిత్ 
జ్లరి పంట పండినటేటా  కదా! 
“అల్గా! నువు్వ విననీది నిజమే! 
నువు్వ న్ క్ంద శిష్యరికం చేసేతు 
నినునీ అంతటి వాడిని చేస్తు ను 
చూసుకో!”  అని దగ్గరగా కూరో్చ-
బెటుటా కున్నీడు. 
అపపుటికపుపుడే తన బోధలు 
మొదలు పెటాటా డు. “ చూడు 
న్యన్! ఈ ప్రపంచం అననీది 
ఉతతు మిధ్య. ఇది శశ్వతం కాదు. 
జీవితం అననీది ఒక విషమ 
వృతతుం ల్ంటిది.  జీవుడు ఈ శర్-
రానినీ విడిచి పోగానే మరొక కళ్-
బరంలో ప్రవేశిస్తు డు. ఇపుపుడు 
నువు్వ మనిషగా పుటాటా వు. రేపు 
ఏ కుక్కగానో పిలిలా గానో పుటటా వ-
చు్చ. లేక మరేదైన్ జంతువు 
కావచు్చ. అందువలలా  ఉననీపుపుడే 
ఇలులా  చక్కబెటుటా  కోవాలి. అపుపుడు 
నువు్వ దేవలోకాలు చేరుకో గలు-
గుతావు. ఈ దేశం పవిత్రమైన-
ది. దేవభూమి. అంటే దేవతలు 
ఎపుపుడూ ఇక్కడ తిరుగుతూ, 
ప్రజలినీ రకి్షస్తు  ఉంటారు.” అని 
ఏవేవో చెపపుస్గాడు. 
నస్రు వెంటనే అందుకుని, “ 
నిజమే మహాతా్మ! మీరు చెపిపుంది 
నిజంగా నమ్మవలస్ందే! 
“అన్నీడు. 
“ఏం? అల్ అన్నీవు? న్కమైన్ 
అటువంటి అనుభవం 
కలిగిందా?” అని ఉతాసుహంగా 
అడిగాడు. అతను ఏదైన్ కథ 

చెపుపుత్ దానిని ఇతరులకి చెపిపు 
తన గొపపు చాటుకోవాలని అతని 
ఊహ. 
“అవును. స్్వమీ! అల్ంటిదే 
జరిగింది. మొననీనే ననునీ ఒక 
చేప బ్రతికించింది. లేకపోత్ 
ఎపుపుడో చచి్చ స్వరా్గ న  ఉండేవా-
డిని. “ అన్నీడు నస్రు. 
“చేప నినునీ బ్రతికించడం 
ఏమిటి? చాల్ వింతగా ఉందే! 
కాసతు వివరంగా చెపుపు.” అన్నీడు 
స్ధువు. 
నస్రు చెపపుస్గాడు. “గురువు 
గారూ! నేను మీ దేశం కతతుగా 
వచి్చనపుడు న్కమీ తెలియదు. 
ఎక్కడేందరుకుతాయో, ఎవరినీ 
ఏం అడగాలో ఏమీ తెలియదు. 
అల్గే వీధుల వెంబడి తిరిగే 
వాడిని. అల్ తిరుగుతూ 
తిరుగుతూ ఒకస్రి ఒక చీమలు 
దూరని చిటటా డవి, కాకులు 
దూరని కారడవిలో ప్రవేశిం-
చాను. పోయి పోయి దారితపిపు 
అక్కడికక్కడే తిరగ స్గాను. 
మధా్యహనీం ఎండ మాడే్చస్తు ం-
ది. విపర్తమైన దాహం వేయ-
స్గింది. ఆకలిబాధ భరించ-
లేక నకనకల్డి పోతున్నీను. 
తినడానికి ఎక్కడా ఏమీ కనపడ 
లేదు. ప్రాణం పోతుందేమో భగ-
వంతుడా! అనుకుంట్ అక్కడే 
కూలబడి న్లుగు ప్రక్కల్ 
కలయ జూశను. ఇంతలో దగ్గ-
రలో ఒక సరసుసు కనిపించింది. 
హమ్మయ్య అనుకుని న్ళళుకోసం

అక్కడికి వెళాలా ను. న్ అదృషటా ం 
పండింది. ఆ న్ళళులో ఒక బాగా 
బలిస్న చేప కూడా ఈదుతూ 
కనబడింది. వెంటనే దానిని 
ఒడిస్ పటుటా కున్నీను. “  అంతవ-
రకు చెపిపు నస్రు ఊపిరి తీసుకోవ-
డానికి రవంత సేపు ఆగాడు. 
అంతవరకు మాటాలా డకుండా కథ 
వింటుననీ సన్్యస్, ఉతాసుహం 
ఆపుకోలేక, “ ఆ(! ఆ తరవాత ఏం 
జరిగింది? ఆ చేప న్ ప్రాణాలు 
ఎల్ రకి్షంచింది? న్ చేయి తగల-
గానే అది ఒక అందమైన గంధర్వ 
కన్యగా మారి పోయి ఉంటుంది. 
అపుపుడా యువతి, ‘మహాను 
భావా! నేనొక దేవ కన్యను. ఒక 
ముని శపవశన ఇల్ కలనులో 
చేపగా పుటాటా ను.  న్ చేయి తగ-
లడంతోనే న్కు శప విమోచనం 
అయింది. న్కం కావాలో కోరుకో 
ఇస్తు ను.’ అని ఉంటుంది. 
అవున్?” అని అడిగాడు. 
“లేదు గురువు గారూ! అల్ం-
టిదేమీ జరగలేదు. నేన్ చేపని 
కాలు్చకుని తిని ఆకలి బాధ తీ-
రు్చకున్నీను, కలనిలో న్ళళుతో న్ 
దాహం తీరు్చకుని, ప్రాణాలు ని-
లబెటుటా కున్నీను. “అని చెపాపుడు. 
అది వినగానే, నస్రు తనని 
ఎగతాళి చేయడానిక ఈ కథ 
చెపాపుడని అరథాం చేసుకుని, ఆ 
సన్్యస్ వెంటనే అక్కడి నుంచి 
బిచాన్ ఎత్తుస్, గౌరవం దకి్కం-
చుకోవడం మంచిదని నిర్ణయిం-
చుకున్నీడు. 
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

 ఘంటస్ల వేంకటేశ్వరరావు
            శ్రీ ఘంటస్ల డిసంబర్ 
౪ వ త్ద్, 1922 న గుడివాడ 
సమీపంలో గల చౌటపలిలా  గ్మ-
ములో (కృషా్ణ  జిల్లా ) శ్రీ ఘంటస్ల 
స్ర్యన్రాయణ, రతనీమ్మ దం-
పతులకు జని్మంచారు. స్-
ర్యన్రాయణ గారు మృదంగం 
వాయిస్తు , భజనలు చేసేవారు. 
బాల్యం నుంచీ పాటలపైె గల 
అభిరుచితో, ఆయన చిననీ ఘం-
టస్లను తన భుజంపైె కూరో్చ-
పెటుటా కుని, పాటలు పాడుతూ, 
సభాసథాలికి తీసుకుని వెళ్ళువారు. 
ఘంటస్ల అక్కడ జరుగుతు-
ననీ పాటలు, భజనలు వింట్, 
పాడుతూ న్ట్యం చేసేవారు. కా-
ర్యక్రమానినీ వీకి్షంచటానికి వచి్చన 
అక్కడి ప్రజలు, ఘంటస్ల న్-
టా్యనికి ముగుదీ లయి, ఆయనను 
'బాల భరతుడు' అని పిలిచే-
వారు. ఘంటస్ల వయసుసు 11 
సంవతసురాలు ఉననీపుపుడు శ్రీ 
స్ర్యన్రాయాణ గారు మర-
ణించారు. చివరి రోజులోలా , శ్రీ 
స్ర్యన్రాయణగారు, సంగ్తం 

గొపపుదన్నినీ  తెలియజేస్, శ్రీ 
ఘంటస్లను గొపపు సంగ్త వి-
దా్వంసుడవమని కోరారు. 
      తండ్గారైన శ్రీ స్ర్య-
న్రాయణ గారి మరణంతో 
ఘంటస్ల కుటుంబానినీ వారి 

మేనమామైన రా్యలి పిచ్చయ్య 
గారు చూసుకోవడం మొద-

లుపెటాటా రు. శ్రీ పిచ్చయ్య గారు 
ఘంటస్ల వేంకటేశ్వరరావు గారి 
తలిలా గారయిన శ్రీమతి రతనీమ్మ-
గారి స్దరుడు. 
       తండ్ చివరి రోజులోలా  కోరిన 
ఆఖరి కోరిక - తనను గొపపు 

సంగ్త విదా్వంసుడిగా తయా-
రవమననీ వారి ఆఖరి కోరిక, శ్రీ 
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ఘంటస్ల మనసును తలిచి-
వేస్తు  ఉండేది. తండ్ ఆశయం 
నరవేర్చడానికి ఘంటస్ల కనినీ 
సంగ్త గురుకుల్లోలా  చేరిన్, 
వారి కటుటా బాటులా  తటుటా కోలేక 
వెనకి్క వచే్చశరు. అంత్కాదు, 
ఒకస్రి సమీప గ్మంలో 
జరిగిన సంగ్త కచేర్లో విదా్వం-
సులతో పోటీ పడి నవు్వలపా-
లైె, అవమాన భారంతో వెనకు్క 
తిరిగి వచే్చశరు. అపపుటినుండీ 
ఆయనలో పటుటా దల పెరిగింది. 
తనకు తెలిస్న కందరు సంగ్త 
విదా్వంసుల ఇళళులోలా  పనిచేస్తు , 
సంగ్తం నేరు్చకోవాలని నిశ్చ-
యించుకున్నీరు. 
     రండేళళు కాలంలో ఒకరి ఇంటోలా  
బటటా లు ఉతకడం, మరొకరి 
ఇంటోలా  వంట చేయడం నేరు్చ-
కోవలస్వచి్చంది. ఆలస్యమై-
న్, తన తపుపు తెలుసుకుననీ శ్రీ 
ఘంటస్ల, తన దగ్గరుననీ నలభై 
రూపాయల విలువగల ఉంగరా-
నినీ కవలం ఎనిమిది రూపాయ-
లక అమి్మ, ఆంధ్రరాష్టంలో గల 
ఏకైక సంగ్త కళాశల ఉననీ విజ-
యనగరం చేరుకున్నీరు. 
         కాన్ ఘంటస్ల విజయ-
నగరం చేరుకుననీ సమయంలో, 
వేసవి శెలవుల కారణంగా, 
కళాశల మూస్ఉననీది. ఆ 
కల్శల ప్రినిసుపాల్ దగ్గరకు వెళిలా , 
పరిస్థాతి వివరించగా, కళాశల 
ఆవరణలో బస చేయడానికి వారు 

అనుమతి ఇచా్చరు. ఘంటస్ల 
అక్కడే ఉంట్, రోజుకకరి ఇంటోలా  
భోజనం చేసేవారు. ఇదిల్ 
ఉండగా, తోటి విదా్యరుథా లు చేస్న 
తపుపుకు ఘంటస్లను కళాశల 
నుంచి బహిష్కరించారు. అది 
తెలిస్, వారాలు పెటేటా  కుటుం-
బాలవారు ఘంటస్లను తమ 
ఇళళుకు రావదదీన్నీరు. గత్యంతరం 
లేని ఘంటస్ల ఆ వ్రి ఎలలా-
మ్మ గుడికి వెళళుదలచుకున్నీరు. 
ఆ గుడికి వచి్చన శ్రీ పట్రాయని 
సీతారామశస్త్రిగారు, ఘంటస్ల 
గురించి తెలుసుకుని, తన ఇంట 
ఉచితంగా సంగ్త శిక్షణ ఇవ్వడా-
నికి అంగ్కరించారు. అందుక, 
ఘంటస్ల తన జీవితంలో 
ఎనోనీస్రులా , గురువంటే ఆయనే 
అని చెపుపుకున్నీరు.
    శస్త్రిగారు ఉచితంగా సంగ్త 
శిక్షణకు ఏరాపుటు చేశరు గాన్, 

ఘంటస్లకు భోజన సదుపా-
యాలూ కలిపుంచలేకపోయా-
రు. ఎందుకంటే శ్రీ శస్త్రిగా-
రు స్వతహాగా చాల్ పదవారు. 
ఆకలితో అలమటించే ఘంట-
స్లకు, ఒక స్ధువు జోలెకటిటా  
మాధూకరం (ఇంటింటికీ తిరిగి 
బిచ్చమతుతు కోవడం) చేయడం 
నేరాపురు.  భుజ్న జోలె కటుటా కు-
ని, స్ధువు చెపిపున ప్రకారం ఇలిలా -
ల్లా  తిరిగి, భోజన్నినీ యాచకం 
చేస్తు  రండు పూటలకూ సరిపడే 
అన్నీనినీ తెచు్చకునేవారు. తినగా 
మిగిలిన అన్నీనినీ ఒక గుడ్డలో 
మూటకడిత్, చీమలు పడుతూ 
ఉండేవి. గిననీ కనుకో్కవడాని-
కి డబు్లు లేక, మేనమామకు 
ఉతతురం వ్రాసేతు, ఆయన పంపిన 
డబు్లతో ఒక డబా్ కనుకు్కని, 
అందులో అననీం భద్రపరచుకు-
నేవారు శ్రీ ఘంటస్ల.
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      వేసవి శెలవులు పూర తుయా్యక, 
ఘంటస్ల కళాశలలో చేరారు. 
శస్త్రి శిక్షణలో న్లుగు సంవ-
తసురాల కోరుసును కవలం రండు 
సంవతసురాలలోనే పూరి తుచేశరు. 
తరా్వత కన్నీళ్ళు విజయనగ-
రంలో ఉండి, సంగ్త కచేర్లు 
చేస్తు  మంచి పరు తెచు్చకున్నీ-
రు. పిమ్మట స్వగ్మమైన చౌటు-
పలెలాకి చేరి, అక్కడ ఉతసువాలోలా , 
వివాహ వేడుకలలో పాడుతూం-
డేవారు. దినచర్యగా, ఆసకి తు గల-
వారికి సంగ్తపాఠాలు నేరేపువా-
రు. 1942 వ సంవతసురంలో కి్వట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో పాలొ్గ ని, 
రండు సంవతసురాలు ఆలీపూర్ 
జైలులో నిర్ంధంలో ఉన్నీరు.
      1944, మారి్చ 4 వ త్ద్న 
ఘంటస్ల తన మేనకోడలయిన 
స్విత్రిని వివాహం చేసుకున్నీరు. 
ఆరోజు స్యంత్రం, తన పెళిళుకి 
తానే కచేర్ చేస్ అందరిన్ ఆశ్చ-
రా్యనందాలలో ముంచెతాతు రు. క-
న్నీళళుకు, సమీప గ్మానికి, శ్రీ 
సముద్రాల రాఘవాచారు్యలుగా-
రు వచి్చనపుడు, వారిని కలిస్రు 
శ్రీ ఘంటస్ల. ఘంటస్ల స్-
మర్్ం గురి తుంచిన సముద్రాల, 
ఘంటస్లను మద్రాసుకి వచి్చ 
కలుసుకోమన్నీరు. ఘంటస్ల, 
రండు నలలు కషటా పడి కచేర్లు 
చేస్, కంత అపుపుచేస్, మద్రాసు 
వెళాళురు. సముద్రాల, ఘంటస్-
లను రేణుకా ఫిలిమ్సు కు తీసు-
కెళిళు, చితూతు రు న్గయ్య, బి ఎన్ 

రడి్డ  గారలా ముందు పాటకచేర్ 
చేయించారు. వారిదదీరూ కూడా 
ఘంటస్ల పాట విని, అవకాశం 
కలిపుస్తు మన్నీరు.
        సముద్రాలగారి ఇలులా  చాల్ 
చిననీది కావటం వలలా , ఆయనకు 
ఇబ్ంది కలిగించడం ఇషటా ం-
లేక, ఘంటస్ల, పానగల్ పార్్క 
వాచ్ మన్ కు నలకు రండు 
రూపాయలు ఇచే్చ పద్తిపైె, తన 
మకాంను మారా్చరు.  పగలంతా 
అవకాశలకోసం తిరగడం, రాత్రి 
పారు్కలో నిద్ంచడం - ఇద్ శ్రీ 
ఘంటస్ల దినచర్య. ఆ సమ-
యంలోనే, శ్రీ సముద్రాల, అపపుటి 
మద్రాసు రేడియో కంద్రంలో, 
లలితగ్తాల గాయకునిగా శ్రీ 
ఘంటస్లకు అవకాశం ఇపిపుం-
చారు. ఇల్ పాటలు పాడుతూ, 
మరోవైెపు స్నిమాలోలా  చిననీ చిననీ 
వేషాలు వేసేవారు. మరోవైెపు 
బృంద గాన్లు చేస్తు , నమ్మది-
గా స్న్ రంగ ప్రముఖుల దృషటా ని 

ఆకరి్షంచారు శ్రీ ఘంటస్ల.
      శ్రీ ఘంటస్ల చేత తరచూ 
పాటలు పాడించుకుని ఆస్్వ-
దించే చితూతు రు న్గయ్య, బి ఎన్ 
రడి్డ  గారులా , తమ స్నిమా అయిన 
'స్వర్గసీమ' లో మొదటిస్రి-
గా నేపధ్య గాయకుడి అవకాశం 
ఇచా్చరు. శ్రీమతి భానుమతి ప్ర-
క్కన భయపడుతూ ఘంటస్ల 
పాడుతూంటే, భానుమతి, న్-
గయ్యలు ధైర్యం చెపపువారు. 
ఆయన తలిపాటకు శ్రీ ఘంట-
స్లకు 116 రూపాయల పారితో-
షకం లభించింది. 
        తరా్వత, శ్రీమతి భానుమతి, 
శ్రీ రామకృష్ణలు నిరి్మంచిన 'రతనీ-
మాల' చిత్రానికి సహాయ సంగ్త 
దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం 
వచి్చంది శ్రీ ఘంటస్లకు. ఆ 
తరా్వత, బాలరాజు, మనదేశం 
వంటి హిట్ చిత్రాలకు కూడా 
సంగ్త దర్శకత్వం వహించే 
అవకాశం వచి్చంది. 
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     1951 లో 'పాతాళభైరవి' 
విజయంతో శ్రీ ఘంటస్ల పరు 
ఆంధ్ర దేశమంతా మారుమ్రోగి-
పోయింది. అపుపుడే, మద్రాసులో 
ఇలులా  కనుకు్కని, తన కుటుం-
బానినీ మద్రాసుకి తీసుకువచా్చరు. 
తరా్వత విడుదలైెన 'మలీలా శ్వరి' 
చిత్రంలోని పాటలు అత్యంత ప్ర-
జ్దరణ పొందడానికి, స్లూరు 
రాజేశ్వరరావు గారి సంగ్తానికి, 
ఘంటస్లగారి గాత్రం తోడవడ-
మే.  1953 లో విడుదల అయిన 
'దేవదాసు' చిత్రం, శ్రీ ఘంటస్ల 
స్న్ జీవితంలో కలికితురాయిగా 
నిలిచిపోయింది. ఆ చిత్రంలో, 
తన నటన కంటే, ఘంటస్ల 
గాత్రమే తనకిషటా మని, అకి్కనేని 
న్గేశ్వరరావుగారు చెబుతుండే-
వారు. 1955 లో విడుదల అయిన 
'అన్ర్కలి' చిత్రం శ్రీ ఘంటస్-
లకు మరింత పరుప్రతిషటా లు తె-
చి్చపెటిటా ంది. 1957లో విడుదల 
అయిన 'మాయాబజ్ర్' చిత్రం 
లోని పాటలు తెలుగు స్న్ చరి-
త్రలో అగ్రతాంబూల్లు అం-
దుకున్నీయి. 1960 లో విడుదల 
అయిన 'శ్రీ వెంకటేశ్వర మాహా-
త్మ్ం' స్నిమాలోని ' 'శేష శెలై వాస 
శ్రీ వేంకటేశ' పాటను తెరపైె కూడా 
శ్రీ ఘంటస్ల అభినయించ-
గా చిత్రీకరించారు. ఎటువంటి 
పాటనైన్, ఘంటస్ల మాత్రమే 
పాడగలరననీ ఖా్యతిని తెచు్చ-
కున్నీరు. అపపుటినుంచీ 1970 
వ సంవతసురం వరకూ, స్ని-

మాలోలా  దాదాపు ప్రతి పాటా శ్రీ 
ఘంటస్ల పాడినదే...... ఏనోట 
విన్నీ అయన పాడిన పాటలే!
         1969 నుంచీ శ్రీ ఘంటస్ల 
తరచూ అన్రోగా్యనికి గురి 
అయ్్యవారు. 1970 లో భారత 
ప్రభుత్వం ఆయనకు 'పద్మశ్రీ' 
అవార్్డ ప్రదానం చేస్ంది. 1971లో 
ఐరోపాలో, అమరికాలో ప్రదర్శ-
నలిచి్చ సంగ్తప్రియులినీ పరవ-
శింపచేశరు. 1972 లో రవీంద్ర-
భారతిలో ప్రదర్శన ఇసుతు ననీపుపుడు 
గుండ నొపిపు అనిపించడంతో 
హాస్పుటల్ లో చేరారు. అపపుటిక 

డయా-
బెటిస్ తో బాధ పడుతుననీ 
ఆయన చాల్ రోజుల చికితసు 
అనంతరం, హాస్పుటల్ నుంచి 
డిశ్చర్జా అయా్యరు. 
       ఆ సమయంలోనే 
ఆయనకు, భగవద్్గ త పాడాల-
ననీ కోరిక కలిగింది. భగవద్్గ త 
పాడటం పూరి తు చేస్క, స్నిమా 
పాటలు పాడటం మానేదాదీ మను 
కున్నీరు. 1973లో భక తు తుకారాం, 
జీవన తరంగాలు, దేవుడు చేస్న 
మనుష్లు మొదలైెన హిట్ చి-
త్రాలకు పాటలు పాడారు. 1974 
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న్టికి ఆయన ఆరోగ్యం పూరి తుగా 
కీ్షణించింది. చివరికి 1974 ఫి-
బ్రవరి 11 న ఆసుపత్రిలో కనునీ-
మూస్రు. ఒక సంగ్త స్మ్రాట్ 
దివికగిన ఆ దిన్న యావదాం-
ధృలూ శోకసంద్రంలో మునిగిపో-
యారు. ఈన్టికీ శ్రీ ఘంటస్ల 
పాటలు అజరామరాలైె, ధ్రువ-
తారగా వెలుగుతున్నీయంటే, 
సంగ్త ప్రపంచానికి రారాజు కా-
వడానికి ఆయన చేస్న అవిరళ 
కృష,  ఎనినీ ఇబ్ందులు పడిన-
పపుటికీ తారాపధాననీ అగ్రస్థా న్నికై  
ఆయన పడిన వెంపరాలా ట, అవి-
శ్రాంత కృష, ద్క్ష, పోరాటం ..... 
నిరంతర శ్రమ, పటుటా దల.
    శ్రీ ఘంటస్ల ఎంత గొపపు స్థాతికి 
చేరుకున్నీ ... తనను ఆదరించి-
నవారిని మరువలేదు. ఆయన 
ఎననీడూ ఎవరిన్ నొపిపుంచేవారు 
కాదు. కోరినవారికి కాదనకుండా 
సహాయం చేసేవారు. 
       'న్కు ఏ తలిలా  మొదట కబళం 
న్ జోలెలో  వేస్ందో, ఆమ ఆ 
వాతసుల్యపూరితమైన భిక్ష న్కు 
అష్టాశ్వరా్యలతో కూడిన భవిష్య-
తుతు ని ప్రస్దించింది" అని శ్రీ-
ఘంటస్ల  ఎనోనీస్రులా  చెపపు-
వారు. 
      మద్రాసులో ఇలులా   కనుకు్క-
ననీపుపుడు, గురువుగారైన శ్రీ సీ-
తారామశస్త్రి గారికి, గృహప్రవే-
శనికి రావటానికి టికె్కటుటా  కని, 
గృహప్రవేశం రోజున, వెయి్య నూట 
పదహారులా , పటుటా బటటా లు వెండి 

పళళుంలో సమరిపుంచి స్షాటా ంగ 
నమస్్కరం  చేస్, ఆయన పటలా  
తనకుననీ గౌరవానినీ చాటుకున్నీ-
రు. పట్రాయని సీతారామ శస్త్రిగా-
రి కుమారుడు శ్రీ సంగ్తరావు, శ్రీ 
ఘంటస్ల వదదీ  సంగ్త స్వరస-
హచరుడిగా, ఘంటస్ల చివరి 
శ్వస వరకూ తోడుగా, ఆయనకు 
ఆపతుమిత్రుడిగా ఉన్నీరు. 
         పానగల్ పారు్కలో, కషాటా -
లోలా  ఉననీపుపుడు కూడా, తోటివారికి 
ఆకలిలో ఉననీపుపుడు భోజన్-
లకలిపుంచేవారు శ్రీ ఘంటస్ల. 

సంగ్తాభా్యసం చేసుతు ననీ రోజులోలా   
తనను 'అన్నీ' అని పిలిచే పా-
పారావుకు, తానూ గొపపువాడినైత్ 
'వాచీ' కనిస్తు నని చెపాపురు. కన్నీ-
ళళుకు, 'అన్నీ! గొపపువాడివయా్యవు 
కదా! న్ వాచీ ఏది?" అని ఉతతురం 
వ్రాయగా వంద రూపాయలు 
పంపించారు శ్రీ ఘంటస్ల. కాన్ 
అపపుటిక పాపారావు టైెఫాయిడ్ 
వచి్చ మరణించాడు. ఆ తరా్వత 
పాపారావు కుమారుడు నరస్ం-
గారావుని తన ఇంట పెంచి, తన 
కుమారుడిల్గా చూసుకున్నీరు 
శ్రీ ఘంటస్ల.  
       ఇల్ ఘంటస్ల దాతృత్వ 
గుణాలను చాటిచెపపు సంఘట-
నలు కోకలలాలు. 
       ఘంటస్ల గారి గళం నుంచి 
జ్లువారిన ప్రతి పాటా ఆణిము-
త్యమే. 1970 వరకూ, ఆయన 
పాట లేని చిత్రం వుండేది కాదు. 
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వారు పాడిన మధుర గ్తాలు గల 
చిత్రాలు:
షావుకారు, పాతాళభైరవి, కన్్య-
శుల్కం, దేవదాసు, దంగరాము-
డు, మాయాబజ్రు, తోడికోడ-
ళ్ళు, డాకటార్ చక్రవరి తు, గుండమ్మ 
కథ, లవ కుశ, రహస్యం, ఇదదీరు 
మిత్రులు, గుడిగంటలు, అపుపు 
చేస్ పపుపు కూడు, జగదేకవీ-
రుని కథ, మంచిమనసులు, 
పాండురంగ మహత్యం, భక తు 
జయదేవ, మహాకవి కాళిదాసు.... 
ఇల్ వ్రాసుకుంట్ పోత్ ఎనోనీ..
ఎననీనోనీ... 
      పుషపు విల్పం, కుంతీ విల్పం 
పోలీసంకటస్మి, అతతు లేని 
కోడలుతతుమురాలు, తలనిండ 
పూదండ దాలి్చన రాణి,  ఇల్ 
ఎననీనోనీ శ్రావ్య భరితమైన ప్రైవేటు 
ఆల్మ్ లూ ఎనోనీ వెలువరించా-
రు. 
      దేశభకి తు గ్తాలు, భకి తుగ్తా-
లు, భగవద్్గ త, ఇల్ ఒకటేమిటి, 
అనినీ ప్రక్యలలోనూ తనదైన  
ముద్ర చూపారు.
     పౌరాణిక చిత్రాలోలా  శ్రీ ఘంటస్ల 
ఆలపించిన పదా్యలు ఎంతో శ్ర-
వణానందకరంగా ఉండేవి. 
     'శివ శంకర్' పాట గాన్, 'రస్-
కరాజ తగువారము' పాట గాన్, 
'హాయి హాయిగా ఆమని స్గే' 
పాట గాన్ .. వింటే శ్రీ ఘంటస్ల 
గొంతులోనే విన్లి.     
     అదే విధంగా నందమూరి 
తారకరామారావు కు పాడే పా-
టలోలా నూ, అకి్కనేని న్గేశ్వ-

రరావుకు పాడే పాటలోలా నూ 
వైెవిధ్యం చూపవారు. ఈ సంగతి 
'భూకైల్స్ ' చిత్రం లోని 'దేవ 
దేవ ధవళాచల' పాటలో సపుషటా ం-
గా గమనించవచు్చ. 
     పద్మశ్రీ అవారు్డ తో సత్కరించిన  
భారత ప్రభుత్వం వారి స్మృత్య-
రథాం ఒక పోసటాల్ స్టా ంపును కూడా 
విడుదల చేస్ంది.
     శ్రీ ఘంటస్లకు సరళాదేవి, 
స్విత్రి అనే భార్యలు,  నలుగురు 
కుమారులు - శ్రీయుతులు విజ-
యకుమార్, రతనీ కుమార్, శంక-
రకుమార్, రవికుమార్, మరియు 

కుమార తులు శ్యమల, సుగుణ, 
మీరా, శంతి  ఉన్నీరు. 
    వారి గౌరవారథాం విజయవాడ 
తుమ్మలపలిలా  కళాక్షత్రం వదదీ , 
నలూలా రు కస్తు రిబా కళాక్షత్రంలో-
నూ శ్రీ ఘంటస్ల విగ్రహాలను 
ప్రతిషటా ంచారు.  అనేక ప్రదేశల-
లో గల శ్రీ ఘంటస్ల ఏకలవ్య 
శిష్్యలు వారి పరు మీద సంగ్త 
కళాశలలు నిర్వహిసుతు న్నీరు. 
       ఏది ఏమైన్ తెలుగు స్న్ 
నేపధ్య సంగ్త ప్రపంచంలో శ్రీ 
ఘంటస్ల శకం ఎంతో ప్రస్ద్-
మైనది. సువర్ణ పుటాలోలా  లిఖించి, 
గురుతు ంచుకోవలస్న మనోహర-
మైన యుగం. 
      సంగ్తం ప్రభవిలిలా నంత కాలం 
శ్రీ ఘంటస్ల న్మం అజరామ-
రమే.
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ క్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ క్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర క్షత్ర వైెభవానినీ వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవానినీ విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ క్షత్రానినీ వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినీ మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానినీ, నలనల్ అందిసుతు న్నీము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతులకు భకీ తు తతా్వనినీ, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్వనినీ అందించగలదని 
భావిసుతు న్నీము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

   సతీదేవి వెంట వచి్చన ప్రమధ 
గణాలు పరమేశ్వరునికి ఇక్కడ 
జరిగిన  సంగతులను విననీ-
వించాడు.శివుడు కోపంతో 
కనుబొమలు ముడివేస్డు. 
ఫాలభాగంనుండి ఒక మహా 
త్జసుసు ఆవిరభావించింది. ఆ 
త్జసుసు మధ్యభాగంనుండి ఒక 
దివ్య పురుష్డు ఆవిరభావించి 
మహాదేవునుకు నమస్కరించి “ 
ఓ ! ధవళ శర్రా ! ఈ బ్రహా్మండానినీ 

నమలకుండా మింగివేయమం-
టావా ? పిండి పిండి అగునటులా గా 
చేయమంటావా ? ఈ కండలను 
న్ కాలదండంతో అణచమం-

టావా ? శేష్ని తలలను కాలితో 
తననీమంటావా? వాడియైన 
గోళళుతో దికు్కలను చీలి్చవే-
యమంటావా ?” అని ఆ దివ్య 
పురుష్డు పరమేశ్వరునికి నమ-
స్కరించి నిలబడి ఉన్నీడు .

రుద్రుని వీర రస్వేస్నినీ 
చూస్ పరమేశ్వరుడు ఆనందిం 
చాడు. “భద్రా ! న్కు వీరభద్రుడు 
అని పరు పెటాటా ను. దక్షయజ్ఞా నినీ 
ధ్వంసం చేయి. న్వెంట 
ప్రమధ అక్్ష హిణి సైన్యం 
వసుతు ంది.” అని ఆనతి ఇవ్వగా  
వీరభద్రుడు పరమేశ్వరుని 
చుట్టా  ప్రదక్షణ చేస్ దకి్షణ 
దికు్కవైెపు ప్రయాణమయా్యడు. 

వీరభద్రుని చుట్టా  ప్రమధులు 
ఉన్నీరు . కండలు చెటులా , గండ 
శిలలు ధరించి యాగ శలకు 
చేరుకున్నీరు . 

 ఆ ప్రమధులలో కందరు 
యూపసతుంభానినీ పీకస్రు. 
కందరు యజఞా కుండాలను 
పూడి్చపెటాటా రు. కందరు 
మండపాలను పడతోస్రు. 
కంతమంది హవిసుసు కోసం 
ఉంచిన వసుతు వులను తినేస్రు. 
కంతమంది అన్నీనినీ ఆరగిస్రు. 
పాయస్న్నినీ కందరు 
జుర్రేస్రు. పిండివంటలను 
తినేస్రు. కదరు నేతులను, 
పెరుగులను, పాలను, 
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త్నలను, చెఱుకుగడలను, 
పండలా ను,కందరు ఆరగించారు. 
యజఞాపాత్రలను కంతమంది 
పగులకటాటా రు. స్రుకు్కలను 
విరగొ్గ టాటా రు. వాహన్లను 
విరగొ్గ టాటా రు. కయ్యసతుంభం 
చివర ఉననీ కయ్య గడియలను 
చెవులకు పెటుటా కున్నీరు. 
ఈవిధం గా  ప్రమధులు 
కోపావేశంతో యజఞాభూమిని 
ధ్వంసం చేసుతు న్నీరు. ఇంద్రుడు 
వజ్రాయుధానినీ ప్రయోగించడానికి 
చేయి ఎతాతు డు. వీరభద్రుడు 
ఆ చేతిని సతుంభింప చేస్డు. 
విష్్ణ మూరి తు చక్రాయుధానినీ 
ప్రయోగించగా ఆ చక్రానినీ 
ముక్కలుగా చేస్ చకి్కలంల్గ 
తినేస్డు. పూషా్కరుని పళ్ళు 
ఊడకటాటా డు. భగుని గుడులా  
పీకస్డు. అర్చంద్ర బాణంతో 
యజఞా మృగంయొక్క తలను 
తెగగొటిటా  ఆకాశంమీద కటాటా డు. 
సరస్వతి ముకు్కను తెగకటాటా డు. 
ఏకాదశ రుద్రులు తన తండ్ 
పరుతో ఉండడం వలన వారిని 
విడిచి పెటాటా డు. దేవతలు 
వీరభద్రుని ధాటికి  నిలువలేక 
పొలంలో రాలిన వరికంకులుల్గ  
పారిపోయారు. దక్షప్రజ్పతి 
అలులా ండ్రలను యూపసతుంభానికి 
కటిటా  పశువులను తోలినటులా గా 
తోలుతున్నీడు. “ ననునీ 
భాధపెటటా క, అవధు్యడనైతిని,” 
అని ప్రార్ిసుతు ననీ యముని 
రండు చేతులు వెనకి్క కటేటా స్ 
బంధించాడు. ఇంద్రుడు 
నమలి రూపానినీ ధరించి 

క్రీడాపర్వతానినీ ఎకి్క వీరభద్రుడు 
దేవతలను భాధపెడుతుననీ 
విధాన్నినీ పరిశీలిసుతు న్నీడు. 
ఆర్యముని చేతులను ఱంపంతో 
కోసేస్డు. అంతః పురస్త్రీలు 
దుఖిస్తు ండగా వాయుదేవుని 
వధ్యశిలను ఎకి్కంచాడు. 
చంద్రుని ముక్కనుండి రక తుము, 
అమృతము స్రవించునటులా గా 
కాలువేస్ తకు్కతున్నీడు. 
ఆన్డు వీరభద్రుని పాదాలే 
నేటికి చంద్రునిపైె మచ్చల్గ 
కనబడుతోంది. “ ఈశ్వర ద్రోహి! 
గరా్వంధ! పాపకర్మ! చావు” అంట్ 
దకు్ష ని తలను ఖండించాడు. 

ఈ విధంగా రుద్రుడు 
విష్్ణ వు చక్రాయుధానినీవిరిచి 
ఇంద్రుని చేతులను బంధించి, 
భగుని కనునీలు పీకశి, 
పూహుని పండులా  ఊడకటిటా , 
యజ్ఞా` మృగంయొక్క తలను 
నరికి, దకు్ష ని తలను నరికస్, 
విఘ్నీశ్వరుని పొటటా లోని 
పదార్ాలు బైెటికి వచు్చనటులా గా  

చితకగొటిటా , సరస్వతిముకు్క 
కోస్, యముని మడకు 
దండంవేస్, అదితి మహాదేవి 
పెదవిని కోస్, నిరృతి తలను 
వంగతీస్, కుబేరుని ముఖానినీ 
రాతికివేస్ రాస్, గరుడులను 
త్రోస్, ఆకాశ చరులను జోకటిటా , 
అపసుర స్త్రీలు స్గు్గ పడునటులా గా 
చేస్, వాయువును గంటేస్,  
విశు్వలను తపించునటులా గా 
చేస్, విదా్యధరులను 
తోలేస్, గంధరు్వలను 
బా ధి ం చి , య కు్ష ల ను 
నిందించి, సరాపులను శికి్షంచి, 
కింపురుష్లను   పరాభవిస్తు   
వీరభద్రుడు విహరిసుతు న్నీడు. 

వీరభద్రుడు శివుని 
ఆజఞాచేత దకు్ష ని యజ్ఞా నినీ 
ధ్వంసంచేస్, తనచేతిలో 
దబ్తిననీవారి భాధ పోగొటుటా  
నటులా గా చేస్డు.  వీరభద్రుని 
కరుణ వలన దేవతలకు 
ఉపశమనం కలిగింది. 

(ఇంకా వుంది)  
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు

4.  బహుముఖ ప్రజ్ఞా దురంధరులు ఒదిదీరాజు స్దరులు

.
           ఇటీవల వీరి వారసులు 
కనినీ అముద్త పుసతుకాలను 
ముద్ంచి వెలుగులోనికి తెచి్చ-
న్రు.వీరిలో పెదదీవారయిన సీ-
తారామచంద్రరావుగారు ఎకు్కవ 
పుసతుకాలను రచించారు.ఈయన 
రచించిన రుద్రమదేవి నవల 
తెలంగాణా రాష్ట డిగ్రీ విదా్యరుథా  
లకు ప్రసుతు తము ఉపవాచకము-
గా నుననీది.
వీరు స్మాజిక పరిస్థాతులు 
ప్రతిఫలించే పలు న్టికలను 
రచించి చైెతన్య ద్పుతులు వెల-
యించారు.
ుషటా పంచాయితి,జమీందారు తౌ-
రు,ఎఱువు సొము్మ
వంటి న్టికలు వాసతువికతను,క-
ళాత్మక విలువలను సంతరించు-
కున్నీయి.సంసకృత వా్యకరణా-
నికి ప్రామాణిక మైన పాణిన్య 
అషాటా ధా్యయిని తెలుగులోనికి 
అనువదించటం మామూలు 
విషయం కాదు.అల్గే భటిటా  కా-
వా్యనినీ,స్ద్ాంత క్ముదిని కూడా 
అనువదించారు.సంసకృతంలో 

కృష్ణ సవః,శ్రీ సతువః, శుక పకీ్షయ-
మ్ రచించారు.అల్గే ఆంగలాంలో 
కూడా The  Flower ,
The Blessing వంటి తమి్మది 
పుసతుకాలు రచించారు. 
సౌదామిని శ్రీకృష్్ణ లు న్యికా 
న్ య కు లు గా , ప దానీ లు గు 
వందలకు పైెగా గద్యపదా్యల-
తో వీరు రచించిన ‘సౌదామిన్ 
పరిణయం’ వీరి పాండిత్య ప్రకర్ష-
ను తెలియజేసే చంపూ కావ్యం.
ఆరు ఆశ్వస్ల ఈ కృతిలో వి-

ప్రలంభ శృంగారం,పుర, ఋతు, 
హిమగిరి, తపోవన వర్ణనలు 
కథాగతికి ఒదిగి పూర్వ ప్రబంధా-
లను పోలుతుంది.
అల్గే బిచ్చమతుతు కునే ఒక చి-
ననీబాలిక ప్రమాదంలో పడిత్ 
చేరద్స్ పెంచి,పెళిలా  చేస్న ఒక 
పూజ్రిలోని భావచైెతన్యమే 
‘అన్థబాల’ కావ్యం.కులమతా-
లకతీతంగా,సంఘ సంస్కరణకు 
తలిమటుటా  వ్యకి తు సంస్్కరమే ప్ర-
ధానమనే ధ్వనితో రచించబడిం-
ద్ పద్య కావ్యం.
     అల్గే వీరి కథలు, నవలలు 
ఒకదానిని మించి మరొకటి 
ఉన్నీయి.సేనీహం విలువను 
తెలియ పరచే ‘రక తుమూల్యం’ 
కథ,శీల సంపద విలువ గురించి 
తెలియజపపు ‘లండన్ విదా్యరిథా’ 
కథ,స్త్రీలకు సరైన విద్యనందించి 
ఉననీతంగా చూసేతు వారి కుటుం-
బాలకు ఎనలేని కీరి తు సంపాదించి 
పెడతారని తెలియజపపు ‘న్వే-
న్’కథ,విజ్ఞా నశస్్రా నినీ దురు-
పయ్గం చేయకూడదని చెపపు 
‘అదృశ్యవ్యకి తు’ అనే హాస్యకథ 

ఒదిదీరాజు రాఘవ రంగారావు 
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వంటివి వీరి రచన్ పటిమను 
తెలియజేస్తు యి.
       వీరి నవలలలో రుద్రమదేవి 
మాత్రమే మిగిలి యుననీది.వీరు 
శౌర్య శకి తు,భ్రమర,వీరావేశము,-
బ్రాహ్మణ స్హసము వంటి పలు 
నవలలు రచించారు.దంగలు 
పడి వీరి పుసతుకాలయానికి నిపుపు 
పెటటా టంతో కనినీ అమూల్య పుసతు-
కాలు అలభ్యమైపో యాయి.
ఇక వీరి అన్య ప్రజఞాలు మనలినీ 
ఆశ్చర్య చకితులినీ చేస్తు యి.ఆ 
కాలంలోనే మద్రాసునుండి 
అచు్చ యంత్రానినీ తెచి్చ ముద్రణ 
మళకువలినీ నేరు్చకుని విజ్ఞా న 
ప్రచారిణీ గ్రంథమాల నలకలిపు 
వారి పుసతుకాలతో పాటు ఇతరుల 
పుసతుకాలను కూడా ముద్ంచి 
భాషా సేవ చేశరు.వీరికి జో్యతిశ్శ-
స్తము తెలుసు.ఆయురే్వదము 
తెలుసు.హోమియ మందుల 
గురించి కూడా తెలుసుకుని వైెద్య 
సదుపాయము లేని ఆ కుగ్మ-
ములో వైెద్య సేవ చేసేవారు.స్వ-
యముగా వీరు కనినీ ఔషధము-
లను కూడా కనుగొనిన్రట.పద 
విదా్యరుథా లకు తమ ఇంట వసతి 
కలిపుంచి ఉచిత విదా్య బోధన గా-
వించేవారు.
       ఛాయా చిత్ర గ్రహణ విద్యను 
నేరు్చకని ఛాయచిత్రములు 
తీయడమే గాక దాని గురించి 
పుసతుకము కూడా వ్రాస్న్రట.
ఇక వీరికి వడ్రంగి విద్యలో కూడా 
అభినివేశము కలదని వీరి పరులా  

భగవద్్గ త శోలా కము వచే్చ చెక్కడ-
ముతో , ఈన్టికీ ఇనుగురి తులోని 
వీరి నివాసము నకు గల దా్వర-
బంధము స్క్ష్యముగా విలచి-
యుననీది.వీరు కుమ్మరి పని చే-
యడంలోను,చెపుపులు తయారు 
చేసుకోవడంలోను,తాపీపనిలో-
ను నిషా్ణ తులు.అపపుటోలా  పొల్లకు 
న్టి సౌకర్యమునకు న్రుతోడే 
యంత్రమును (పంపు సటుటా )
తెచి్చ బిగించుకుని ఆధునిక 
విజ్ఞా న శస్తమును ఆదరించు-
టయ్ గాక అది పని చేయకపోత్ 
తమంతట తామే బాగు చేసుకని 
నడిపించిన్రట. 1922 లోనే 
తమ ఇంటినుండి తెనుగు పత్రి-
కను నడిపించిన ఘటికులు. 
నిరంతరం ఏదో కతతు విషయం 
తెలుసుకోవాలనే తాపత్రయంతో 
పలు భాషలను నేరు్చకున్నీరు. 
వేదవిద్యనభ్య స్ంచారు.విజ్ఞా న 
శస్తము ను,వా్యకరణమును-
,న్తిశస్తమును ఒకటేమిటి 
ఎనోనీ నేరు్చకుని ఆదర్శ ప్రాయు 
లయా్యరు.ఇంగ్లాష్ భాషనేరు్చ-
కోవడానికి రైలే్వ గారు్డ తో ఆంగలా 
పత్రికలు తెపిపుంచుకని భాష-
నేర్వటమే కాదు ‘మాను్యవల్ 
ఆఫ్ ఇంగ్లాష్ గ్మరు’ పుసతుకం 
రాశరు. కవిత్వం కూడా రాశరు.
వీరి రచనలలో తాతి్వకత, ఆధా్య-
తి్మకత, ఆధునికత,స్మాజిక 
చైెతన్యం మొదలైెనవన్నీ గోచరి-
స్తు యి.అంత్గాక వీరికి సంగ్తం 
కూడా బాగా తెలుసునని, 

స్వయంగా మహతి,కచ్ఛపి అనే 
వీణలను తయారు చేసుకుని,-
వీణ, ఫిడేలు, తంబూరా వంటి 
వాయిదా్యలతో కచేర్లు చేసేవా-
రని,ఆపద్ర్మంగా పూజ్క్రతువు 
లు నిర్వహించేవారని అనటం 
కంటే వీరిని సరస్వతి ఆవహిం-
చిందనటం సబబు.
            వీరిని సమగ్ర పరిచయం 
చేయడం ఒక గ్రంథమే అవు
తుంది.ఈ చిరుపరిచయం వారు 
ఒకపుపుడు తెలంగాణా ప్రాంతంలో 
వైెతాళికులైెన్రని తెలియజేయ-
డానిక. 
      అయిత్ గమ్మతుతు గా న్కు ఈ 
కుటుంబ సభు్యలతో సనినీహిత 
సంబంధం,వారి బంధువులం-
దరి దా్వరా ఒదిదీరాజు స్దరుల 
పలు విశేషాలను వినడమే కాదు 
వారి స్దర్మణి గారిని దాదాపు 
గంటసేపు మాటాలా డించి వీడియో 
తీసే అవకాశం న్కు లభించింది.
అందుకు కారణం  మా అమా్మయి 
ఒదిదీరాజు స్దరుల దౌహిత్రికి 
కోడలు కావటం.
           వీరి రచనలపైె పరిశోధన 
గావించి ఉస్్మనియా విశ్వవిదా్య-
లయంనుండి పిహచ్.డి పటాటా  
పొందారు ఇటీవలనే కండపలిలా  
న్హారిణిగారు.
  దైవభకి తు,దేశభకి తుతో పాటు భాషా-
భకుతు లైెన వీరి కలం నుంచి జ్-
లువారిన ఒక పద్యం మచు్చగా 
చూడండి.
       (40 వ పజీ చూడండి)
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జ్ఞా నోదయం      "అమా్మ! అమా్మ! నననీం-
దుకు పెందల్డే లేప లేదు? 
స్్కల్ కు ఆలస్యం అవుతు-
ననీది కదా! " అంట్ అరుస్తు  
బెడ్ రూంలోంచీ ఎగురుతూ 
వచా్చడు  వరుణ్ .అమ్మ అరుణ 
వాడి కస్ చూస్ నవి్వం ది. 
"ఎందుకు నవు్వతావ్? లేపమంటే 
లేపకుండా .." " వరుణ్ నినునీ 
పదిస్రులా  లేపానురా! లేవలేదు 
నేనేం చేయను" "హూ ఎవ్వరూ 
న్కు హల్పు చేయరు."అను-
కుంట్ బాత్ రూంలో దూరాడు.
వాడు డ్రెస్ చేసుకుని రాగానే , 
"రా వరుణ్! టీఫిన్ రడీ!"అంట్ 
ఇడీలా  పలా ట్ టేబుల్ మీదపెటిటా ం-
ది అరుణ. "ఛీ ఎపుపుడూ ఇడీలానే! 
మరో టిఫిన్ చేయడం న్కురా-
దా!నేను తినను పో " అంట్ 
షూ వేసుకుని బయటి కెళాళుడు 
వరుణ్.   పదేళళు వరుణ్ కు ఇం-
తకోపమేంటో , దాననీల్ అదుపు-
చేయాలో తెలీక బాధ పడుతూ 
లోనికెళిళు పనిలోపడింది అరుణ. 
స్్కల్ కెళిళున వరుణ్  కడుపులో 
ఆకలి దహిసుతు ండగా ఏ సబెజా క్టా 
మీదా మనసుసు పోడంలేదు. ఏద్ 
అర్ం కావడంలేదు.  ఇంటర్ 
వెల్ లో బయట అమే్మ జీడీలు 
కనితిన్నీడు. కడుపులో తిపపు-
స్గింది. మధా్యహనీం వరకూ 
ఎల్గో కాలా స్ లో కూరు్చని ఇంటి 
కచా్చడు. అమ్మపెటిటా న మామి-

డికాయ పపుపు అట్ ఇట్ గలికి 
పడేస్ , " పొటాటో ఫ్రై చేయ లే-
దూ!"అన్నీడు కోపంగా.
"రోజూ అది తింటే మిగతా వి-
టమిన్సు ఎల్ వంటపడతాయి-
రా!  అన్నీ తిన్లి." అని అమ్మ 
చెపుతుండగానే " స్్కల్ లోనే కాక 
ఇంటోలా  నూ సైన్సు పాఠాల్!న్కు 
అననీం వదుదీ పో "అంట్ లేచి 
వెళిలాపో యాడు. బడికెళాలా డే కాన్ 
వాడికడుపులో ఎలకలు  పరుగ-
డుతున్నీయ్.ఆబాధ భరించడం 
వాడికి మహాకషటా ంగా ఉంది. ' 
కమ్మటి పపుపు తినకుండా వచా్చనే 
, కడుపులో ఇంత ఆకలేసుతు ననీది ' 
అనుకుంట్ బాధ పడు తూ కూ-
రు్చనున్నీడు.     తెలుగు టీచర్ " 
తనకోపమ తనశత్రువు- తనశం-
తమ తనకు రక్ష -  దయ చుటటా ంబౌ 
తనసంతోషమ స్వర్గము-  తన 
దుఃఖమ నరక మండ్రు తధ్యము 
సుమతీ!' అని పద్యం చదివి  
'పిలలాలూ! కోపం వచి్చ అననీంతి-
నక పోత్ ఎవరికి నషటా ం! ఆకలైె 
ఏమీ అర్ంకాక  , ఆ ఆకలితో 
కోపం ఇంకా ఎకు్కవైె బలహీన-
మై చివరకు అందరిమీదా విసు-
కు్కని వాళళుకూ మనమీద కోపం 
వచి్చ తగాదాలైె ఆ రోజంతా వృధా  
అవుతుంది.మనం శంతంగా 
ఉండి చిరునవు్వతో ఉంటే చూసే 

వాళళుకూ ఆనందంగా ఉంటుంది.
మనం ఇతరులపటలా  దయ గా 
ఉంటే అందరూ మనలినీ ప్రే-
మిస్తు రు. తోచినస్యం ఇత-
రులకు చేయడం మానవులం-
గా మనధర్మం.మనసంతోషం 
మనకకాక ఇతరు లకూ సంతో-
షానినీసుతు ంది. మన దుఃఖం వలలా  
మనంకోరి కషాటా లు తెచు్చకుననీటేలా . 
మనకు ఉననీదాంతో ఆనందంగా 
ఉండాలి. చూడండి వీధిలో 
అడుకు్కనేవాడు దరికినది తిని 
హాయిగా ఏచెటుటా  క్ందో పడుకుని 
పాటలు పాడుకుంట్ నిద్ర పోతా 
డు. మనకు ఎనోనీ ఉన్నీ అనవ-
సరంగా కోపం తెచు్చకుని మన 
మనస్సు ఇత రుల మనసుసులూ 
కషటా పెటటా డం తెలివి తకు్కవతనం 
"అనిచెపుతుండగా  వరుణ్ మనసుసు 
తెరలు తెరుచు కున్నీయి.   మర 
పుపు డూ కోపం తెచు్చకో కూడదని 
ఘటిటా గా నిర్ణయించు కున్నీడు.  
అసలు విషయం వాడికి తెలీదు. 
తనతలిలా  అరుణ తెలుగు టీచరు్క 
వాడికోపానినీ గురించీ చెపిపు 
స్యం అడగా్గ  తెలుగు టీచర్ 
ఆరోజు ఆపద్యం చెపాపురని.
ఏమైత్నేం మనవాడి మనసుసుకు 
కోపం వలన జరిగే అనర్ం అర్-
మైంది. జ్ఞా నోదయమైంది
న్తి-  తన కోపమ
           తన శత్రువు. 

                 ఆదూరి  హైమవతి 
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తు దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -24)   

+91 9897959425

                             
       चतरु्थी विभक्ति: 
ఇంతవరకు మనం ప్రథమ, ది్వతీయా  , తృతీయా విభకుతు లు ఏ ఏ  సందరాభాలోలా  వస్తు యో తెలుసుకున్నీం . 
ఇపుపుడు చతుర్థావిభకి తు ఏ ఏ సందరా్లోలా  వసుతు ందో కనినీటిని తెలుసుకుందాం .
Unit -1  
सम्प्रदाने चतुर्थी (సంప్రదానే చతుర్థా)  
  సంప్రదానం అంటే ఒక వ్యకి తు ఒక వసుతు  వును గాని, వ్యకి తుని గాని  ఎవరికైన్ ఇవా్వలనుకు౦టే ఎవరికివా్వల  
నుకున్నీడో అతనికి(పుచు్చకునే వ్యకి తుకి ) సంప్రదానసంజఞా కలుగుతుంది . సంప్రదానసంజఞా కలిగిన పదానికి 
చతుర్థా విభకి తు వసుతు ంది .    
Example:- जनक: रामाय सीता ंदत्तिान ् (జనక: రామాయ సీతాం దతతువాన్)
 Janaka gave Sita to Rama  
चतरु्थीविभक्तििः (दानार्थे)
ఉదా :- राजा विप्ाय गा ंददावत అనే వాక్యం ఉంది .
A king donates a cow to a Brahmin 
ఇక్కడ రాజు గోవును విప్రునకు దానంగా ఇసుతు న్నీడు . దానం పుచు్చకునే విప్రునకు సంప్రదాన సంజఞా  కలిగి 
చతుర్థా విభకి తు వచి్చ విప్రాయ ఔతుంది .   అల్గే 
विता िुत्ाय धनं दत्तिान ्
అననీచోట డబు్  పుచు్చకుననీ వాడు పుత్రుడు.  పుత్రునకు చతుర్థా విభకి తు వసుతు ంది . అల్గే
 माता िुत्त्कायै शाटिका ंदत्तिती 
( తలిలా  కుమార తుకు చీర ఇచి్చనది ) Mother gave a saree to her daughter.    
Note:- ఇక్కడ మనం ఒక విషయానినీ గమనించాలి. అదే౦టంటే షషీఠీ  విభక త్ు ంతశబాదీ నికి కృత్ అనే పదం 
చేరిసేతు చతుర్థా అరథాం వసుతు ంది .   
षष्ी + कृते = चतरु्थी 
( షషీఠీ +కృత్ = చతురిథా ). ద్నివలలా  ప్రత్్యకంగా చతుర్థావిభకి తు గురుతు  పెటుటా కోవలస్న అవసరం లేదు . 
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रामस्य + कृत े= रामाय 
–  (రామస్య + కృత్ = రామాయ)  
िुत्स्य + कृत े= िुत्ाय 
-- (పుత్రస్య + కృత్ = పుత్రాయ ) 
सीताया: +कृत े= सीतायै
 ( సీతాయా: + కృత్ = సీతాయై )
िुत्त्काया: +कृत े=िुत्त्कायै 
(పుత్రికాయా: + కృత్ = పుత్రికాయై)  
ति + कृत े=तभु्यम ्
 ( తవ +కృత్ = తుభ్యం )  
मम + कृत े= मह्यम ्
 (మమ + కృత్ = మహ్యం )  
Unit – 2
रुच्यर्थे
ఒకరు ఒక వసుతు వును ఇషటా పడుతుననీపుపుడు ఎవరు ఇషటా  పడుతున్నీరో వారికి చతుర్థా విభకి తు వసుతు ంది 
गणशेाय रोचत ेमोदक:
 (విన్యకునకు ఉ౦ డ్రాళ్ళు చాల ఇషటా ం )
Lord Vinayaka is fond of eating laddus 
 : कृष्ाय रोचत े निनीतम ्
(కృష్్ణ నికి వెననీ అంటే ఇషటా ం) 
Lord Krishna is fond of eating butter 
शशिाय रोचते विल्वित्म्
  (శివునకు బిల్వ దళం అంటే ఇషటా ం ) Lord Siva favours the Bilva leaf. 
िालकेभ्यो रोचत ेक्रीडा 
( పిలలాలకు ఆటలంటే చాల ఇషటా ం ) children are fond of playing sports .
छात्ाय रोचत ेविराम: 
( విదా్యరిథాకి సలవు అంటే చాల ఇషటా ం ) 
िुत्ाय रोचत ेमाता 
 (పిలలావాడికి  తలిలా  అంటే చాల ఇషటా ం )
Unit – 3
नम: योग े
నమ: అనే పదం ఉపయోగించినపుపుడు  ఆ నమస్్కరం ఎవరికి ఉదేదీశి౦పబడిందో వారికి చతుర్థా విభకి తు  
వసుతు ంది . 
शशिाय  नम:
 శివాయ నమ:  --
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 हरये नम: 
హరయ్ నమ:-- 
गुरिे  नम:
 గురవే నమ: :--
 सीतायै नम:  
సీతాయై నమ: ,
 सरस्वतै्  नम:
సరస్వతైె్ నమ:  -- 
मात् ेनम:
 మాత్రే నమ: -- 
वित् ेनम: 
-- పిత్రే నమ:  
Note:-- నమ: అనే మాట వాడినపుపుడే ఈ నియమం వరి తుసుతు ంది . ఒకవేళ ‘నమామి’ అనే క్యా పదం 
వాడినపుపుడు ఈ నియమం వరి తుంచదు , చతురిథా రాదు . ది్వతీయా విభకి తు వసుతు ంది .  అపుపుడు 
शशिं नमात्म “ శివం నమామి” हररं   नमात्म “హరిం నమామి” गुरंु नमात्म “గురుం నమామి” सीता ंनमात्म “సీతా౦ 
నమామి” गौरी ंनमात्म “గౌర్ం నమామి” मातरं नमात्म  “మాతరం నమామి” , वितरं नमात्म “పితరం నమామి”  
అని ది్వతీయావిభకి తుయ్ వసుతు ంది . 
Unit-4 కోపం, ద్రోహం, అస్య మొదలైెన భావాలను చెపపు క్యా పదాలు ఉపయోగించినపుపుడు వాటికి 
ఎవరు గురి అవుతారో వారికి చతుర్థా విభకి తు వసుతు ంది .
Example: किय: कुपं्वत ििनतनयाय 
వానరులు ఆంజనేయ స్్వమిని నిందించారు
राघिविरहज्ालानलसंतावितसह्यशैलशशखरेषु सुखं शयाना: किय: कुपं्वत ििन तनयाय  
రాఘవవిరహజ్్వల్నలసంతాపితసహ్యశెలైశిఖరేష్ సుఖం శయాన్: కపయ: కుప్యంతి పవన తనయాయ 
. 
వానరులు ఆంజనేయ స్్వమిపైె కోపం ప్రదరి్శంచారట .
ఆంజనేయస్్వమి  సీతను వెదకడానికి వెళాళుడు . ఆ సమయంలో  రాముడు మిగిలిన వానరులతో సహ్య-
పర్వతంపైె ఉన్నీడు. రాముడు సీతావియోగంతో ఉండటంవలలా  అతనిలో విరహాగినీ ఉంది . ఆ అగినీకి 
అక్కడుననీ వానరులు చలికాచుకు౦టున్నీరు. ఎపుపుడైత్ ఆంజనేయస్్వమి లంకలో సీత కనిపి౦చిందని 
తెలియ జేశడో వెంటనే అతనికి విరహం పోయింది , అగినీ చల్లా రిపోయింది . అంతవరకు హాయిగా చలి-
కాచుకు౦టుననీ  వానరులు ఆ అవకాశం కోలోపుయారు. చలికి తటుటా కోలేక దానికి కారకుడైన ఆంజనేయ 
స్్వమిని తిటిటా పోశరు .  
राक्षसा: देिेभ्य: द्रुह्यन्ति 
రాక్షసులు దేవతలకు ద్రోహం తలపెడుతున్నీరు .
दरुययोधन: भीमाय असूयवत 
(దురో్యధన : భీమాయ అస్యతి)
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దురో్యధనుడు భీమునిపైె అస్యపడుచున్నీడు .
ఒక వసుతు వును ఒక ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించేటపుపుడు ఆ ప్రయోజనం చతుర్థా విభకి తులో ఉంటుంది 
यिूाय दारु          यिूदारु  (యూపాయ దారు యూపదారు)  
ఈ కర్ర యూపసతుంభం కోసం (యజ్ఞా లలో చంపబోయ్ జంతువును ఒక సతుంభానికి కడతారు . దానినీ యూ-
పసతుంభం అంటారు )  
भूतेभ्यो िलल: भूतिलल:
ప్రాణుల కోసం ఉంచిన ఆహారం 
మన భారతీయ సంప్రదాయంలో మనం  అననీం తినే ముందు ఇతర ప్రాణులకు లేదా జంతువులకు కంత 
ఆహారానినీ సమకూర్చడం ఉంది . దానినీ భుతబలి అంటారు . ప్రాణులకు ఉంచిన ఆహారం అని అరథాం .
कुण्डलाय अष्ािदम ् 
ఈ బంగారం కుండల్లు కోసం  మొ||
 ఇంకా ఎనోనీ అనేక  సందరాభాలోలా  చతుర్థా విభకి తు వసుతు ంది . అవన్నీ ముందు ముందు తెలుసుకోవచు్చ .   
 సంసకృత శోలా కం (Sanskrit Sloka) ఇది ఎంత సరళంగా సంభాషణాత్మకంగా  ఉందో గమనించండి . 
वितमुथे को व्ाधध:? हृदयिररताि: खलु महान ्
टकमाहुसं् िैद्ा:? न खलु  शभषजस्त् वनिुणा : | 
टकमाहारं भुङ्ति े? शयनमवि भूमौ वनरशन: 
टकमाशा स्यात ्? दैिं सु्रवत हृदयं िाहय रर्म ्|| 
भासस्य प्वतमानािकम/्III act-I sloka.
At the time of Dasaratha’s departure, Bharata was not there in Ayodhya . He was in his 
maternal uncle’s house. A chariot was sent to Bharata to bring him back to Ayodhya . 
The charioteer with out disclosing the demise of Dasaratha requested him to come back to 
Ayodhya. But the sudden visit of the charioteer put Bharata in tension. The conversation 
that took place between Bharata and the charioteer is worth mentioning.   
 Bharata: - वितमुथे को व्ाधध:? = What is the ailment of my father? 
Charioteer: - हृदयिररताि: खलु महान ्= It is an unbearable mental agony 
Bharata :-  टकमाहुसं् िैद्ा:? = What did the doctors say? 
 Charioteer: - न खलु  शभषजस्त् वनिुणा : = Doctors are not skilful to treat him properly 
 टकमाहारं भुङ्ति े? = Is he taking any food?
शयनमवि भूमौ वनरशन: = lying on the ground with no food
टकमाशा स्यात ्? = Is there any hope of survival?
दैिं = none else except God
सु्रवत हृदयं िाहय  रर्म ्= My heart palpitates (with tension) drive the chariot
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

   గడి్డకి వెళ్ళు పెళిళుకాని యువతులు 
తమ ప్రియుడికి సంకతం పంపి 
జొననీ చేలో విహరిస్తు  తమ వి-
రహతాపం తెలియజేస్తు  గడి్డ  
పీకు్కంటారు. చేను యజమాని 
కూడా ఇది పెదదీగా పటిటా ంచుకోడు.
     పంట సంపూర్ణంగా పండిన 
తరువాత ముందు జొననీకం-
కులు కోస్, ఆ తరువాత జొననీ 
చొపపును కోస్ అది పొలంలో 
ఎండిన తరువాత కటటా లు కటిటా  
కళళుం చేరుస్తు రు. జొననీ కంకులు 
కలలాంలో బాగా ఎండనిచి్చ, ఇరవైె 
అయిదు అడుగుల వా్యస్రథాంతో 
వృతాతు కారం గ్స్, లోపల మూడు 
లేదా న్లుగు అడుగుల వెడ-
లుపున ఈ కంకులన్నీ పరుస్తు -
రు. ఈ కంకులినీ తకి్కంచటాని-
కి ప్రత్్యకంగా 'కంకుల గుండు' 
ఊరికి ఒకటి వుంటుంది. స్థా -
పాకారంలో మూడడుగుల 
వా్యసంతో వుంటుంది. రండు 
వృతాతు కారపు భాగాలలో ఇనుప 
కమీ్మలు బిగించి వుంటాయి. ఈ 
కంమీలకు పెదదీ  పొడవైెన నోగలు 
కటిటా , వాటిని ఎదుదీ ల జత కాది-
మానుకు కటిటా  చుట్టా  తిపుపుతారు. 
కంకులన్నీ నలిగి అణిగిపోయి 
జొననీ గింజలు వేరవుతాయి.

     అయిత్... ఈ కంకులు తిపపు-
టపుపుడు, జొననీలు తూరుపు పటేటా -
టపుపుడు పిలలాలినీ రానివ్వరు. ద్ని 
నూగు తగిలి జిల పుడుతుందని. 
ఈ జోననీలది ప్రత్్యకమైన రుచి. 
జొననీరొటెటా లు, జొననీ సంగటి 
బాగా ఇషటా పడతారు రాయలసీమ 
వాసులు. ఈ జొననీ పంటలో 
అంతర పంటగా 'బుడంకాయ' 
లు వేసేవారు. విపర్తంగా 
కాసుతు ంది. 'బుడంకాయ పపుపు' 
సుప్రస్ద్ం.
     ఆ రోజులోలా  విపర్తంగా 
కాయటం, ఎగుమతి అవకాశలు 
లేకపోటంతో ఈ బుడంకాయలు 
పగులకటిటా  వితతున్లు ఎండబెటిటా , 
కాయలు పశువులకు కూడా వేసే-
వాళ్ళు. ఈ బుడంకాయ వితతున్-
లు సంవతసురం పొడుగున్ పొడి 
కటుటా కుని ప్రతి దాంటోలా కి వాడు-

కుంటారు.
          శనకా్కయలు 
     రాయలసీమలో ప్రధానమైన 
వాణిజ్య పంట శనకా్కయలు. 
అపపుటోలా  వున్నీ రకాలలో మూడు 
పపుపుల కాయలు బాగా పండేవి. 
ఈ రకంలో నూన తకు్కవ. 'ప్రో-
టీనులా ' ఎకు్కవగా ఉండేవి. ఆ 
తరువాత నూన అధికంగా వుండే 
రకాలు వచా్చయి. 'గుతితుకాయ' 
రకంలో నూన ఎకు్కవ. మొక్క 
మొదటోలా నే కాయలు గుతుతు లుగా 
కాస్, కాయ పపుపు సననీగా వుండి, 
నూన ఎకు్కవగా వుంటుంది ఈ 
రకంలో. అపుపుడు మాత్రం 'తీగ 
కాయ' అంటే శనకా్కయ మొక్క 
తీగలుగా నలువైెపులకి పాకి అనినీ 
తీగలకు కాయలు కాచేవి. కాయ, 
పపుపు ల్వుగా వుండి తినటానికి 
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రుచిగా ఉండేవి.
     వితతునపు కాయలు ప్రత్్యకంగా 
ఎతితుపెటేటా వారు. వరా్ష కాలం ప్రారం-
భమవగానే కాయలు వొలచటం 
ప్రారంభిస్తు రు. తకు్కవ పొలం 
వుండేవాళళుయిత్, ఇంటివాళ్ళు వొ-
లిచేవాళ్ళు. మా ఇంటోలా  కూలీలు 
వొలిచేవాళ్ళు. సేరు వితతున్లు 
వొలిసేతు ఇంత కూలి అని వుండేది. 
    మా ఇలులా  పెదదీగా వుంటుంది 
కాబటిటా  ఇంటోలా నే ఇరవైె ముపపుయి 
మంది కూలీలు, ఉదయం పది 
నుండి స్యంకాలం ఆరు 
వరకు వొలిచెవాళ్ళు. వొలిచే-
టపుపుడు ఎవరూ పపుపులు తి-
నకూడదని నిబంధన. 'స్టి' 
పపుపులు తింటే పాపం అనేవారు. 

ఆ పపుపుల గరభాంలో 'మొలక' 
వుంటుంది. కాబటిటా  ఒక పపుపు 
తింటే ఒక ప్రాణిని చంపినటేలా  
అనేవాళ్ళు. అయిన్ కంతమంది 
అపుపుడపుపుడు ప్రాణం వుండక 
తినేవాళ్ళు. మర్ బరితెగించిన 
ఒకరిదదీరు నోరు కదపకుం-
డా, పక్కవాడికి అనుమానం 
రాకుండా దంగతనంగా తినే-
వాళ్ళు. రండు, మూడు రోజులోలా  
కాయలు వొలవటం అయిపొ-
య్్యది. ఆ తరువాత గ్రేడింగ్ చేస్ 
మంచి ఆరోగ్యవంతమైన పపుపు-
లను మాత్రమే వితతునం వేస్తు రు. 
మిగిలిన 'న్స్రకం' పపుపులను 
ఇంటోలా  తినడానికి వాడతారు. 
ఊరంతా ఒక నల రోజులు ఈ 

పనిలో వుండేవాళ్ళు.
    వర్షం కురిస్ పొలం పదును 
అయిన తరువాత వితతు-
న్ల గొర్రుకు 'జడిగం' కటిటా , 
ఒకరు వొడిలో వితతున్లు 
పోసుకుని, ఇంకకరు ఎదుదీ లను 
తోలుతుంటే.... వితతున్లు విత్తు-
వాళ్ళు. ఈ వితటాటం కూడా ఒక 
గొపపు కళ. పిడికిలితో వితతున్లు 
పటుటా కుని 'జడిగం' లో వదులు-
తుంటే ఆ జడిగానికుననీ న్లుగు 
రంధ్రాలనుండి న్లుగు వెదురు 
బొంగులగుండా గొర్రు న్లుగు 
చెక్కలకు వెళిలా  వితతున్నికి,వితతున్-
నికి అర్ అడుగుల దూరం వుం-
డేటటుటా  పడతాయి.
                ( ఇంకా వుంది ) 
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ఎలకా్రా న్

బంధవిముకుతు డు.
(గత సంచిక తరువాయి)

        కోదండరామయ్య బావమ-
రిది మాటలకి కోపగించుకోలేదు 
కాన్, పడిపడి నవా్వడు. “మీకు 
మొహమాటం అఖ్ఖరేలాదు. నేను 
ఏమీ అనుకోను. చెపాపులిసుందేదో 
నిససుంశయంగా చెపపుయండి.” 
అన్నీడు. 

బాలకృష్ణ వెంటనే గొంతు 
సవరించుకని మొదలు 
పెటేటా శడు.   
   --- పిత్రారిజాతాలు పుష్కలంగా 
ఉననీవారు కూడా వాటిని 
వృద్ి చేయడానికో, లేక 
నిలబెటుటా కోడానికో పాటుబడక 
తపపుదు. పదవీ విరమణ 
తరా్వతకూడా సంపాదించే 
అవసరం అనేక కుటుంబ 
కారణాలవలలా  వచి్చ పడింది.  
అల్ంటి బాధ్యతలు లేకపోయిన్ 
కాలుమిద కాలేసుకని 
తింట్ కూరు్చంటే కండలైెన్ 
కరిగి పోతాయి. అయిత్ ఈ 
భూమీ్మద పడ్డ  ప్రతి వ్యకీ తు బ్రతుకు 
తెరువుకోసం సంపాదన్ 
మారా్గ లు వెతుకో్కవాలి. 
ఇదివరలో ఉదో్యగం పురుష 

లక్షణమంట్ సంస్ర 
పోషణాభారం పురుష్డు 
వహించాలని నిరేదీశించారు. 
ఇపుపుడు వివిధరంగాలోలా , అనినీ 
స్థా యిలోలా  స్త్రీ పురుష్లు  ఆ 
బాధ్యతని నిర్వహిసుతు న్నీరు. 
చాల్ సందరాభాలోలా  ఆ అవసరం 
కూడా ఏరపుడింది. సంపాదనకి 
మారా్గ లు మౌలికంగా రండు. 
ఒకటి కలువుచేస్ జీతం 
తీసుకోవడం. లంచం తీసుకన్నీ, 
లేక పనివిషయమై తాతాసురం 
చేస్న్, లేక మొతాతు నికీ పని 
ఎగవేస్న్ ఆ ఉదో్యగికి నిజ్యితీ 
లేనటేటా . ఇది రోజువార్ శ్రామికుడి 
నుంచి నలజీతపు కంపెన్ ఛైర్మన్ 
వరకూ వరి తుసుతు ంది. జీతానినీ 
స ం పా ది ం చు కో వ డ ం లో నూ , 
తీసుకోవడంలోనూ చాల్ 
త్డా ఉంది. ఇకపోత్, రండవ 
సంపాదన్మార్గం వా్యపారం 
చెయ్యడం. ఈ వా్యపారమనేది 
బహుముఖాలూ, నిర్వచన్లూ 
కలది. ఉతాపుదన అనేది పరిశ్రమ. 
ఉతాపుదనల అమ్మకం వా్యపారo.   
మౌలిక స్త్రమేమంటే ఎవరూ 
నషాటా నికి వా్యపారం చెయ్యరు. 
పరిశ్రమలినీ చేబటటా రు. ల్భాలినీ 

ఆశించే చేస్తు రు. తాము 
ముళలా బాటలమీద నడుస్తు నే 
పదిమందికి బ్రతుకు తెరువు 
చూపించినవారౌతారు. 
అందుకనే వా్యపారంలో నైతికత 
అనేది ఒకో్కస్రి ప్రతిబంధకంగా 
మారుతుంది. నషాటా నికి 
భయపడేవాడు వా్యపారం 
చెయ్యకూడదు. న్్యయమార్గంలో 
వెళాలా లనుకనేవాడు వా్యపారం 
చెయ్యలేడు! 

అయిత్ కోటలా మీద వా్యపారం 
చేస్తు కూడా రోతపుటిటా  సన్్యసం 
తీసుకననీ ఓ వ్యకి తు జీవితం 
గురించి  మీకు వినిపిస్తు ను.   

రాజ్రావు ఓ పెదదీపారిశ్రామిక 
వేతతు. దేశం నలుమూలల్ 
ఆయన తాలూకు వివిధరకాలైెన 
పరిశ్రమలు నలకని ఉన్నీయి. 
పరిశ్రమలకి కావలిసున 
సథాలసేకరణలోనూ, న్టివనరుల 
కటాయింపులు రాబటటా డంలోనూ  
కనినీ అనుచితమైన మారా్గ లు 
అ ని వా ర్య మై న పుపు డు  
అవలంభించాడు. రాజకీయ 
న్యకులూ, ప్రభుతో్వదో్యగులూ 
కము్మ కాశరు. 
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ఉదో్యగులకు చేసే పనులకు 
తగ్గ జీతమిచే్చవాడు. నిరలాక్ష్యంగా 
పనిచేసేవారికి స్థా యీ బేధాలు 
లేకుండా నిరాదీ కి్షణ్యంగా ఉదా్వసన 
చెపపువాడు. సమరథావంతులకు 
మరినినీ బాధ్యతలు అపపుగించి, 
పైెపైె కి తీసుకచే్చవాడు. అయిత్ 
వ్యకి తు వృద్ిని చూస్ ఓర్వలేనివారు 
ఇంటా, బయటాకూడా ఉంటారు. 
వారు సృషటా ంచే కిలాషటా పరిస్థాతులు 
కూడా అనూహ్యంగా ఉంటాయి. 

ఓ స్రి కరళ లోని ఓ 
పరిశ్రమలోని ఓ కారి్మకుడు 
తాగొచి్చన కారణంగా, స్్వధీనం 
తపిపు అతను నడిప యంత్రంలో 
చెయి్య ఇరుకు్కపోయింది. 
జబ్గూడు వరకూ చెయి్య 
తీసేయాలిసు వచి్చంది. కారి్మకుడికి 
బహుకదిదీ  నషటా పరిహారమిచి్చ, 
పర్యవేక్షకుడి అశ్రద్కు ఆగ్రహించి 
ఉదో్యగంలోంచి తీస్ వేశడు. 
ఇచి్చన నషటా పరిహారం చాలదన్, 
పర్యవేక్షకుడికి తిరిగి ఉదో్యగం 
యివా్వలన్, అయిదు నక్షత్రాల 
హోటళలాలో భోజన్లు చేసేవారికి 
పదల ఆకలి తెలియదన్, కారి్మక, 
ఉదో్యగసంఘ న్యకులు 
నిరసనలు తెలియజేస్ సమ్మకు 
దిగారు. 

‘డబు్ సంపాదించేవాడు 
కడుపుకటుటా కని బతకాలని 
ఎక్కడా లేదు. ఒక్కక్క 
అయిదునక్షత్రాల హోటలోలా నూ 
వందల మంది పనిచేస్తు రు. 
న్ల్ంటి వారి మూలంగానే 
వారికి భృతి కలుగుతోంది. 
అనుబంధంగా మరికoదరికి 

ఉపాధి కలుగుతోంది. న్ ముందు 
హాలోలా ని స్ఫాసటటా ంత విలువ, 
ఆయన ఏడాది జీతానికుండదని 
మీరు న్రాలు చేసుతు న్నీరు. 
మౌలికంగా ఆ స్ఫా సటుటా ని 
చేసే వృతితు కారి్మకుడికి భృతి 
దరుకుతుందని మరవకండి. 
సంపాదించేవాడి విల్స్లు 
మరికంతమందికి ఉపాధి 
కలిగిస్తు యి. చేసే దాన్లు కనినీ 
సంసథాలినీ ఆదుకంటున్నీయి. 

జరిగిన ప్రమాదం అతను 
తాగొచి్చన కారణంగా కలిగింది. 
పర్యవేక్షకుడు ఆ సంగతి 
గ్రహించి, తాగుడు మైకంలో ఉననీ 
అతనినీ పనిలోకి దింపకుoడా, 
హచ్చరిక చేస్ పంపించేస్ 
ఉండాలిసుంది. జరిగిన ప్రమాదం 
అతనితోనే ఆగింది కాబటిటా  
సరిపోయింది. అదే మరో రూపు 
దాలి్చ ఏ మంటలో చెలరేగిత్ 
విపర్తంగా ప్రాణనషటా ం జరిగేది. 
అపుపుడూ భద్రత లోపించిందని 
ధ్వజమత్తుద్ న్ మీదనే! 
కారి్మకుడు తపుపు చేస్న్ మానవతా 
దృకపుథంతో వైెద్యసదుపాయలు 
కలిగించింది నేనే! ఈ సమ్మవలలా  
నషటా పోయ్ది మీరే! అది న్కిషటా ం 
లేదు. అందుకని  పర్యవేక్షకుణి్ణ 
తిరిగి తీసుకంటాను. ఓ 
ఏడాదిపాటు సగం జీతమిచి్చ, 
అటుతరా్వత పూరి తు జీతమిస్తు ను. 
కోసేస్న ఆ ఏడాది సగం 
జీతం కారి్మకుడికి అదనపు 
నషటా పరిహారంగా యిస్తు ను.’ అని 
దృఢంగా చెపాపుడు. కారి్మకుడు 
తాగొచా్చడని బలమైన స్క్ష్యం 

ఉండడం మూల్న వారికీ 
ఒపుపుకోక తపిపుంది కాదు. 

అయిత్ ఇక్కడ రాజ్రావుది 
కరుకు హృదయమా, లేక 
మంచి మనస్ అంటే చెపపుడం 
కషటా మే. అతను ఏ విధంగా 
తన పరిశ్రమలను స్థా పించిన్, 
దాదాపు పదివేలమందికి  ఉపాధి 
కలిపుంచాడు. దరఖాసుతు లు 
పెటుటా కని న్్యయమార్గంలో 
వెళిళున్, అనుమతులు లభించని 
అనుభవాల కారణంగా 
ముడుపులూ, తడుపులతో 
అనుమతులు సంపాదించాడు. 
పదివేల మందికి ఉపాధి 
కలిపుంచడంలో మరంతమందికి 
ఉపాధి లేకుండా చేశడో 
అంటే-ఆయన స్థా పించిన 
పరిశ్రమలన్నీ బంజరు బీడు 
భూములోలా నే. కనినీ ప్రభుతా్వలవీ, 
మరికనినీ స్వంత దారులవీ. తను 
జమచేస్న సొము్మలోలా  ఎంత 
స్వంతదారుల్ చేతులోలా కి చేరిందో, 
ఎంత ప్రభుతో్వదో్యగుల జేబులోలా కి 
చేరిందో రాజ్రావు నిఘా పెడోతునే 
ఉన్నీడు. అల్ నషటా పోయిన 
కంతమందికి తన పరిశ్రమలోలా  
ఉదో్యగాలు కలిపుంచాడు. 

ఇంత్కాక రాజ్రావుకి చాల్ 
సమస్యలు ఎదురయా్యయి. 
అధోజగతి న్యకులనుండీ, 
తీవ్రవాదుల నుండి రక్షణకోసం 
వారిక బెదిరింపు సొము్మలు 
చెలిలా ంచుకోవాలిసు వచి్చంది. స్థా నిక 
న్యకులినీ తరుచూ సంతృపితు 
పరచడానికి కంత ఖరు్చ తపపుని 
సరిగా చేయాలిసు వచి్చంది. వారి్షక 
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లెక్కల తనిఖీలో ఇల్ంటి ఖరు్చలినీ 
మరోచోట ఇరికించాలిసున పరిస్థాతి 
ఏరపుడింది. అంటే  లెక్కల తనిఖీ 
వారికి కంత గుట్టా , జుట్టా  
అందించినటేటా గా. అసంతృపితు 
అనేది మనుష్ల మనసులను 
పీడిసుతు ంది. ఎదుటివాడి 
ఉననీతిని చూస్ ఓర్వలేని మనసు 
పెడదారులు తీయిసుతు ంది. 
వాటాలందని ప్రభుతో్వదో్యగులూ, 
అడిగినదంతా దరకని స్థా నిక 
న్యకులూ, క్రమశిక్షణా 
రాహిత్యం వలలా  ఉదో్యగాలుడిన 
ఉదో్యగులూ రాజ్రావుమీద 
అస్్రా లు ప్రయోగించ 
న్రంభించారు.

కలత చెందిన రాజ్రావు 
తను తరుచూ సందరి్శంచే 
న్లవేణి ఇంటికి వెళాళుడు. 
న్లవేణి నడివయసు్కరాలైెన్ 
ఇంకా బింకం తగ్గనిది. ఆమ 
ఒడిలో తలబెటిటా  తనమీద 
మొదలైెన దాడి గోడు చెపాపుడు. 
“ఏం చేదాదీ మనుకంటున్నీరు, 
రాజ్?” న్లవేణి రాజ్రావు తల 
నిమురుతూ ప్రశినీంచింది. 

“గతంలో నువే్వం చేస్వో, 
అదే!” అన్నీడు రాజ్రావు 
చిననీగా నవు్వతూ. 

....... పదేళలాక్తం ఓ  దేశీయ, 
అంతరాజా తీయ పారిశ్రామిక 
వేతతుల సమావేశంలో న్లవేణి ఓ 
పదిమంది తన యువతులతో 
ఆతిథ్యమిచే్చ గుంపులో 
కలిస్పోయింది. కంతమంది 
ప్ర భు తా్వ ధి కా రు ల న్ , 
విదేశీ పారిశ్రామికవేతతులిన్ 

ప్రభావితం చెయ్యడానికి 
కంతమంది పారిశ్రామికవేతతులు 
లోపాయికారిగా చేస్న ఏరాపుటది. 
అది రాజ్రావు ప్రమేయం 
లేకుండా జరిగి పోయింది. 
ఆ విషయానినీ రాజ్రావు 
గ్రహించిన్ అది ప్రసుతు త వా్యపార 
సంసకృతిలో భాగమని సమాధాన 
పరు్చకన్నీడు. తను లంచాలిచి్చ 
పనులు స్ధించుకోవటలేలాదూ? 
మందు, డబు్, ఆఖరి అస్తంగా 
కాంత! ఎందుకో న్లవేణి వెంట 
వచి్చన వనితలోలా  ఓ దైన్యం 
గోచరించింది.  

రండు రోజుల తరా్వత 
రాజ్రావు న్లవేణి ఇంటి తలుపు 
తటాటా డు. హాలోలా  కూరో్చబెటిటా  
మరా్యదలు చేస్ంది న్లవేణి. 
అంతలో మరవరో తలుపు 
కటటా డంతో రాజ్రావుని లోపలి 
గదిలో కూరో్చబెటిటా , ముందు 
హాలోలా కి వెళిలాంది. ఎవరో యిదదీరు 
లోపలికి వచా్చరు. న్లవేణి 
మాటలు సపుషటా ంగా వినవచా్చయి. 
‘చూడబోత్ విదా్యరుథా ల్లా  ఉన్నీరు. 
ఎందుకు నిక్షపంల్ంటి జీవితాలినీ 
చేజేతుల్ పాడుచేసుకంటారు? 
న్ది ఆంటీల కంపని వచి్చన్, 
రోగాలు అంటుకోవననీ భరోస్ 
లేదు! మీరు కాదూ, కూడదూ 
అంటే మేడమీది గదిలోకి పోయి 
కంపూ్యటరోలా  ఫోటోలు చూస్, 
కావాలిసునవారిని ఎంచుకోండి. 
కానైత్  వారిలో మీకు తెలిస్న 
వాళూలా , కావాలిసునవాళూలా  ఉంటీ మీ 
మనసులు కకావికలైెపోతాయి! 
అందుకు స్ద్మా?’

వాళ్ళు తిరిగి సమాధానం 
చెపపుకుండా కంగారుగా 
నిషక్రమించారు. రాజ్రావు వాళ్లా  
వెళిళున తరా్వత ముందు హాలోలా కి 
వచా్చడు. స్ఫాలో కూరు్చని 
న్లవేణి మొహంలోకి చూస్తు  
అన్నీడు. ‘తరా్వత ఆ విదా్యరుథా లేo 
చేస్తు రననీది తెలియకపోయిన్, 
మీరు వారిని నిరుతాసుహపరిచి 
పంపించేశరు. మీ వా్యపార 
విధానమిదే అయిత్ మీ మనసు 
చాల్ మంచిదనుకోవాలి? 
అయిత్ ఆ యువతులినీ 
ఎందుకు ప్రోతసుహిసుతు ననీటుటా ? 
కలువులో పెటుటా కననీదందుకు? 
వా్యపారవేతతుల సమావేశంలో 
వారిలో గూడుకటుటా కననీ దైన్్యనినీ 
గమనించాను.’

‘వారిలో కంతమంది 
జన్మతః ఇదే వృతితు చేసే స్త్రీల 
కడుపున పుటాటా రు. తండ్రులెవరో 
తెలియదు. మరికంతమంది 
మోస్లకి గురై, తగినంత చదువు 
లేక, అటుపైెన చేసేది లేక ఈ 
మార్గం పటాటా రు. కుటుంబ స్త్రీలన్, 
కాలేజీ విదా్యరిథానులన్ ముగు్గ లోకి 
దింప సంసకృతి నగర సమాజ్లోలా  
విసతురిస్తు ందననీది  వాసతువమైన్, 
న్ కలువులో కుటుంబ 
స్త్రీలెవ్వరూ లేరు. కవలం ఆ 
కుర్రాళలాని బెదిరించడానికి ఆ 
మాటలన్నీనంత్! మీరు చూస్న 
యువతులనీందర్నీ వివిధ 
సంధారాభాలోలా  కలుసుకన్నీను. 
దరిరిజేరు్చకని వైెద్యం 
చేయించాను. 

   ‘నేనూ అల్ంటి 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  డిసెంబర్  201836

కుటుంబంలోనే పుటాటా ను. మా 
కుటుంబాలలోని స్త్రీలు రోగాలతో 
వయసుండగానే వడిలిపోయి, 
వైెద్యం లేక, తిండికి న్న్ 
యాతనలూ పడా్డ రు. నేను 
పటుటా దలగా ఆ కోరలనుంచి 
తపిపుంచుకని, పటుటా దలగా చదివి 
డిగ్రీ స్ధించాను. ఉదో్యగం కోసం 
ప్రయతినీంచాను.  ఏదో ఉదో్యగం 
దరికింది. విచక్షణరహితంగా 
మామూలుగానే జరిగే ఆకలి 
చూపుల సంసకృతి,  న్ కుటుంబ 
చరిత్ర వెంటాడ్డంతో మరింత 
ఉధృతంగా ననునీ కలతలకు 
గురి చేస్ంది. చివరికి ఓ 
ఉననీతాధికారి బారిన పడక 
తపపులేదు. ఓ ఆదివారం 
పనుందని ఆఫీసుకు పిలిచి, 
కాఫీలో ఏదో మతుతు మందు కలిపి 
అతా్యచారం చేశడు. ఉదో్యగం 
నిలబెటుటా కోడానికి  మౌనం 
వహించాను. ఈ ఉదంతం 
బయటపడి మరికంతమంది 
కీచకులు వెంటబడా్డ రు. 
వ్రతంచెడ్డదానినీ కాబటిటా  మనసుని 
చంపుకని, చేసుకోగలిగినంత 
సొము్మ చేసుకన్నీను. ఆరోగ్యం 
విషయమై న్ జ్గ్రతతులు నేను 
తీసుకన్నీను. తరా్వత రోత పుటిటా  
ఉదో్యగం మానేశను. ఎంత 
కాలం సంపాదన లేకుండా 
నిలవ సొము్మతో బతగ్గలను? 
నేను మటుటా కు మడికటుటా కని, 
ఈ పదిమందితో ఆరోగ్యకరమైన 
పంథాలో వా్యపారం చేసుతు న్నీను. 
స్్వరథామే కావొచు్చ కాన్,  
కుటిల సంసకృతిగల లోకంతో 

పోలు్చకంట్ ననునీ నేను 
సమరిథాంచు కంటున్నీను.’ 
న్లవేణి నిజ్యితీగా అంది. 

‘నేనూ మీ యింటి తలుపు 
తటాటా ను కదా? న్ గురించి మీ 
అభిప్రాయమేమిటి?” రాజ్రావు 
అడిగాడు.

“ఏ అసంతృపితుతో ఇక్కడకు 
వచా్చరని అడుగుతాను. మీకు 
వివాహమై ఉంటే కటుటా కననీదానికి 
అన్్యయం చేయొదదీని చెబాతు ను. 
కాదూ, కూడదూ అంటే, 
ఇందాకా ఆ విదా్యరుథా లకి 
చెపిపునటుటా గా పైెకి పోయి ఫోటోలు 
చూసుకమంటాను!’

‘పైెకి వెళిళు ఫోటోలు 
చూడవలస్న అవసరం న్కు 
లేదు. నేను మీ కోసమే వచా్చను. 
ఇదదీరు పిలలాలకి జన్మనిచి్చ, వారు 
పిననీ వయసులో ఉండగానే 
న్ భార్య గతించింది. నేను 
పునరి్వవాహం చేసుకోలేదు. న్ 
పిలలాలిదదీరూ చదువులైె విదేశలోలా  
ఉదో్యగాలు చేసుతు న్నీరు. వాళళుకి 
వా్యపారమీ్మద అభిరుచీ లేదు, 
చేసే దక్షతా లేదు.  మొననీటి 
సమావేశంలో మిమ్మలినీ చూస్న 
తరా్వత న్ మనసు చాల్ కాలం 
తరా్వత ఓ చిననీ సుడిగుండంలో 
పడింది. భర తుపోయిన స్త్రీ కూడా 
ఇదే మనో వైెకల్్యనికి గురి కాదా 
అని ప్రశినీంచుకంటే అవుననే 
చెపుపుకోవాలి. అయిత్ తలిలా గా 
ఉననీత స్థా నంలో ఉననీ స్త్రీ కాసతు 
వెనకడుగు వేసుతు ంది. మన 
సమాజంలో ఈవిషయమై 
పురుష్డికో న్్యయమూ, 

స్త్రీకోన్్యయమూ అనిపిసుతు ంది.’
‘మీ నిజ్యితీ న్కు 

నచి్చంది. ననునీ వివాహం 
చేసుకోమని మిమ్మలినీ 
నిర్ంధించి మీ కుటుంబంలో 
సంప్రదాయపరమైన సంకో్ష భాలు 
సృషటా ంచడం కాన్, ఎరవేస్ 
పటిటా ందని సమాజంలో చెడ్డపెరు 
తెచు్చకోవడం కాన్ న్ కిషటా ం లేదు. 
కాన్ మీతో కలిస్ జీవించడానికి 
న్కు అభ్యంతరం లేదు. కానైత్ 
న్ కలువులో ఉననీ...’ న్లవేణి 
మాట పూరి తుచేయకముంద్ 
రాజ్రావన్నీడు. 

“వారికి న్ పరిశ్రమలోలా  
ఉదో్యగాలిస్తు ను. చరిత్ర 
వెంటాడకుండా దూరంగా ఉననీ 
పరిశ్రమలకి పంపిస్తు ను. ఆ 
మాట చెలిలా ంచిన తర్వతీ మళీళు 
మీముందుకు వస్తు ను.’ అని 
రాజ్రావు కదిల్డు. 

ఆ పదిమంది యువతులూ 
జీవితలోలా  స్థారపడా్డ రు. రాజ్రావు, 
న్లవేణిలు స్నినీహిత్యజీవితంలో 
మనశ్శంతిని పొందుతున్నీరు. 
ఒకరికకరు సర్వస్వమూనూ.....

”అపుపుడు నేను చేసే 
వా్యపారం మానేస్న్, న్ న్డలో 
బ్రతికవారికి మీరు గౌరవప్రదమైన 
బ్రతుకు తెరువు చూపించారు. 
ఇపుపుడు మీరు మీ పరిశ్రమలకి 
స్వస్తు పలికసీతు ఒకరా, ఇదదీరా? 
వేలమంది ఉదో్యగుల భవిష్యత్ 
ఏమౌతుంది?” న్లవేణి 
ఆదురాదీ గా ప్రశినీంచింది. 

“న్ కంపెన్లను ప్రత్యరుథా లు 
కారు చౌకగా స్్వధీనం 
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చేసుకోడానికి ప్రయతినీస్తు రు. ఉననీ 
ఉదో్యగులీనీ వందల సంఖ్యలో 
తీసేయడం వారికి స్ధ్యం 
కాదు. స్ధారణంగా కంపెన్లు 
దివాళా తీసేతు అది వేరు సంగతి. 
ఇపుపుడు ప్రభుత్వం న్ పరిశ్రమల 
వ్యవహారాలినీ పరిశీలించమని 
ఏవో దరా్యపుతు  సంఘాలినీ 
నియమిసుతు ంది. లెక్కల తనిఖీ 
చేయిసుతు ంది. నేర పరిశోధన 
శఖని రంగంలోకి దింపుతుంది. 
పత్రిక, ప్రస్ర మాధ్యమాలు 
చె డు గు డు ల్ డు క ం టా యి . 
ప్రభుత్వం ప్రజ్ధన్నినీ 
వెచి్చంచడం న్కిషటా ం లేదు. 
కోరుటా లకి వెళిళు వాదించే ఓపిక 
న్కు లేదు. న్ మీద వారు 
మోపగల నేరాలు- డబు్తో 
మనుష్లను కని, కావలిసున 
అనుమతులినీ సంపాదించానని. 
అథోజగత్ వారికి, తీవ్రవాదులకి 
రక్షణకోసం  సొము్మ లిచా్చనని. 
న్్యయచటాటా లపరంగా ఇవి నేరాలే. 
అయిత్ ల్భపడింది నేనొక్కణ్్ణ  
కాదుకదా? న్ పరిశ్రమలలో 
పనిచేసే వారందరూ కాదా? నేను 
ఎవరవరికి ఎపుపుడు, ఎల్ంటి 
ముడుపులు సమరిపుంచుకననీద్, 
ఎంత  ఇచి్చంద్ వివరాలు 
రాస్ ఉంచాను. ఆ పత్రాలినీ 
నేనే స్వయంగా ప్రభుతా్వనికి 
అందజేస్తు ను. వారికి శ్రమ 
తపుపుతుంది. ఏ శిక్ష పడేద్ 
న్్యయస్థా న్లే నిర్ణయిస్తు యి. 
దానికి  నేను స్ద్ంగానే ఉన్నీ, 
ఇనేనీళళు ప్రస్థా నంలో న్కు 
మానస్కమైన సుఖశంతులీనీ 

ప్రస్దించిన నినునీ దూరం 
చేసుకంటానేమోనని భయంగా 
ఉంది! నినునీ మించిన సంపద 
న్కు అఖ్ఖరేలాదు!” 

న్లవేణి జ్లితో, భయంతో 
రాజ్రావుని పొదివి పటుటా కోంది.

బాలకృష్ణ కథన్పాడు. 
 “రాజ్రావు జైలు కెళాళుడా?” 

కథ విననీ కోదండరామయ్య 
ప్రశినీంచాడు.

“రాజ్రావు వివరాలని 
అందజేయడమే కాకుండా, తన 
పాస్ పోర్టా ని ప్రభుతా్వధీనం 
చేశడు. ప్రభుత్వం ఇరకాటంలో 
పడింది. లంచాలుతిననీ 
అధికారులు వివరాలు బయటకు 
రాకుండా విశ్వప్రయతానీలు 
చేస్న్, కనినీ వాసతువాలు వెలుగు 
చూశయి. ‘పనునీలు సక్రమంగా 
చెలిలా ంచాడు. వివరాలు తానే 
స్వయంగా ఇచా్చడు కాబటిటా , 
ముందుగా లంచగొండిల, 
అథోజగత్ న్యకుల, 
తీవ్రవాదుల సంగతి చూడండి. 
ఇది అనినీ సంసథాల, పరిశ్రమల 
రక్షణకీ చాల్ అవసరం. 
రాజ్రావు ఎక్కడికీ పారిపోడు.’ 
అని ధరా్మసనం తీరుపునిచి్చంది. 
యజమానులు తమ పరిశ్రమల 
నిలకడ కోసం  అభివృద్ికోసం 
కనినీ అసమంజసమైన మారా్గ లు 
పటిటా న్, వాటివెనక తమ ఉనికీ, 
భృతీ ఉన్నీయని ఉదో్యగులు 
గురి తుంచక తపుపుతుందా? నైతిక 
పథంలో ఆలోచించి తమతమ 
ఉదో్యగాలకి ఉదా్వసన చెపపుడానికి 
ఎంతమంది ముందుకు వస్తు రు? 

ఇది అరథాంపరథాం లేని కారణాలతో 
అవారు్డ లను వాపసు చేసేటంతటి 
సులువు కాదు. పశి్చమదేశలు 
తమ వా్యపార విసతృతి కోసం 
బడుగు దేశలినీ ఆంక్షలతో 
లొ ం గ ద్ సు కో వ ట లేలా దా ? 
అయిత్ రాజ్రావు తన 
పరిశ్రమలననినీంటిన్ ఆయా 
పరిశ్రమలోలా  పనిచేసేవారికి 
సహకార పద్తిలో ధారదతతుం 
చేస్ అపపుగించేశడు!” 

   “రాజ్రావు గారిపుపుడక్కడు 
న్నీ రు ? ” కో ద ం డ రా మ య్య 
అడిగాడు.  

“గోదావరి వంపు తిరిగిన 
సీతానగరం పొలిమేరలోలా  ఓ 
వందగజ్ల సథాలంలో ఓ చిననీ 
కుటీరం కటుటా కని అందులో 
ఉంటున్నీడు.”

“మరి న్లవేణి?”
“’ఆకుటీర ప్రాంగణంలోని 

తులస్కోట సమాధిలో 
తులస్మొక్క నిత్యమూ 
నవనవల్డుతూ ఉంటుంది?” 
బాలకృష్ణ కథ ముగించాడు. 

కోదండరామయ్య ఒకక్షణం 
ఆలోచించి అన్నీడు. 
“రాజ్రావుగారి కథ విననీ తరా్వత, 
ఎంత చిననీదైన్  వా్యపారం 
అనుకననీంత సులువు కాదని 
పిస్తు ంది. దానికి న్ల్ంటి వాడి 
జను్యవులు సరితూగ లేవు. 
అద్కాక  మీరననీటుటా గా మంచి 
మనసుకు నిర్వచనం చెపపుడం 
కషటా ం. బంధాలోలా ంచి ముకుతు డు 
కాకపోత్ మనిష మనుగడకి  
ప్రతిక్షణమూ ఓ పర్క్ష!”
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  భువనచంద్ర
గడుసు మాస్టా రి కధలు 

     ఇపుపుడైత్ 'బ్రో', 'స్స్' అంట్ 
కుర్రకారు ఒకరినొకరు పిలు-
చుకుంటున్నీరు గాన్, అపుపుడు 
వేరు. బోలెడనినీ సంబోధనలు 
ప్రచారంలోకి వచే్చవి. మొదటోలా  
'బాబాయ్' అనేవారు. ఇదదీరు 
స్టా డంట్సు కూడా 'అది కాదు 
బాబాయ్, వాడినీ వదలకూడదు 
అని ఒకడంటే, 'న్కు తెలీదు 
బాబాయ్, వాడి జోలికి వెళ్లా దుదీ ' 
అని రండవవాడు అనేవాడు. 
వయసుతో నిమితతుం లేని 
'బాబాయ్' అనే పిలుపు చాల్ 
పాపు్యలర్ అయింది. ఆ తరవాత 
వచి్చంది 'గురూ' సంబోధన. 
ఇక్కడా వయసులతో సంబంధం 
లేకుండా జన్లు ఒకరినొకరు 
'గురూ' అని సంబోధించుకు-
నేవారు. 'అబ్ అవును గురూ, 
కాదు గురూ, లేదు గురూ' etc.. 
'పాతాళభైరవి' ఎఫెక్టా అనేవారు 
యీ 'గురూ'సంబోధనని.
       ఆ తరవాత జన్నినీ ఏలింది 
'మాస్టా రూ' అనే పిలుపు. 
'కంచెం లెఫ్టా  టరునీ ఇచు్చకోండి 
మాస్టా రూ' అని చిరంజీవి రావు 
గోపాలరావుగారి 'ఘరాన్ మొగు-

డు'లో సంబోధించారంటే ఆ పా-
పు్యల్రిటీ గురించి ఏం చెపాపులీ? 
తమిళన్డు మొతతుం MGR ని 
'వాదా్యరూ' అని పిలిచేవారు. 
అంటే 'మాస్టా రూ' అనే అర్ం.
     మా వ్ళ్ళునూ ఓ మాస్టా రుండే-
వారు. ఆయన అసలు పరేమిటో 
వాళాళువిడకైన్ గురుతు ందా అంటే, 
డౌటే. ఆవిడ కూడా ఆయనినీ 
'మాస్టా రూ' అనే పిలిచేది. ఏ 
సమస్యనైన్ ఇటేటా  పరిష్కరించేవా-
డు. అందుక ఆయనినీ 'గడుసు 
మాస్టా రు' అనేవాళ్ళు. పెదదీయా్యక 
గాన్ ఆయన గొపపుదనం అర్ం 
కాలేదు. చిననీపుపుడు సుమతీ 
శతకమో, వేమన, భాస్కర, కృష్ణ 
శతకాలోనీ బటీటా పడతాం. అపుపుడు 
వాటి అర్ం తెలీదు. ఏళ్ళు గడి-
చేకద్దీ  వాటి అరాదీ లోలా ని మర్మం 
తెలుసుతు ంది. వాటి విలువ గు-
రి తుంచగలుగుతాం. అపుపుడు స్-
మాన్యంగా న్కు అనిపించినవి, 
ఇపుపుడు తలుచుకుంటే ఎంతో 
గొపపుగా, స్ంపుల్ గా జీవితానినీ 
మలిచే పాఠాల్లా  అనిపిసుతు న్నీయి. 
అందుక మీతో పంచుకుంటు-
న్నీను.

   
     మా చింతలపూడికి ఎవరొ-
చి్చన్ జన్లు అడిగే ప్రశనీలు ఓ 
అయిదు ఉంటాయి. మీరంత 
తందరోలా  వున్నీ, జవాబిచే్చదాకా 
మావాళ్ళు విడిచిపెటటా రు. బసుసు 
దిగా్గ నే, 'ఒరే, ఎవడో కతోతుడు 
దిగాడు గాన్, ఏ వ్రోడో, ఎందు-
కచా్చడో కనుకో్క' అననీ మా అననీ-
వరం బాబాయ్ మాట మీకు వి-
నపడుతుంది. 'ఎవడో వచా్చడు' 
అననీ ఏకవచన ప్రయోగం మీకు 
పిచి్చకోపం తెపిపుంచవచు్చ. 
మీరేమీ 'ఫీల్' చెయ్యక్కరేలాదు. 
స్కా్ష తూతు  ప్రధానమంత్రీ, రాష్ట-
పతీ వచి్చన్ మావోళ్లా  అల్గే 
అంటారు. ఫస్టా  టైెం మాస్టా ర్నీ 
అల్గే అడిగారు. 
     'కనుకు్కంటే చెబుతాన్? 
సరేనయా్య మీ వ్ళ్ళు కన-
కయ్యగారి గురించి ఎంక్వ-
యిర్ చెయ్యడానికచా్చను. 
వాళళుమా్మయిని కోడలుగా చే-
సుకోవాలని మా అననీయ్యగా-
రి ఉదేదీశ్యం. మీరడిగిన ప్రశనీ-
కి సమాధానం చెపాపును గనక, 
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న్ ప్రశనీకి సమాధానం మీరు 
చెపపుండి... కనకయ్య గారి పిలలా  
ఎల్ంటిది? ఎల్ వుంటుంది? 
ఒదిదీగ గల మనిషేన్? అతతువా-
రింటోలా  ఉండే టైెపా, విడికాపురం 
పెటేటా  టైెపా?
      బిక్కచచి్చపోయాడు అననీవ-
రం పురమాయించిన మనిష. 
ఆయన్నీ న్కం తెలుతాతు యండీ! 
అయిన్ కనకయ్యగారి గురించి 
ఎతతుడానికి మాది నోరా, కడప 
చెరువాండీ!' గబగబా నడిచివెళిలా-
పోయాడు అతను.     
     "పోన్ మీరు చెపపుండి.." అననీ-
వరానినీ అడిగారు మాస్టా రు. 
    "అయా్య, ఎవరూ ఇల్ 
అడగరండి. కనకయ్య గారు 
మాంఛి డబు్లుననీవోరండి. 
వారింటి ఆడంగులు బయట 
ఎపుపుడూ కనిపించరండి. డైర-
కుటా గా ఆరింటికి ఎల్లా లంటే ఆ 
రికా్ష  ఎక్కండి ఆళిళుంటి దగ్గర 
దిగిపోయి అడగండి" చేతులె-
త్తుశడు అననీవరం. సరే, కనక-
య్యగారి పిలలాకి మేనరికం చేశరు 
గనక పెళిలా  ఎంక్వయిర్ జరగ-
లేదనుకోండి. ఎందుకో, వారం 
తరవాత 'మాస్టా రు' మా వ్రొచి్చ 
స్్కలు పెటుటా కున్నీరు. ప్రయి-
వేటు స్్కళ్ళు ఆన్డు చాల్ 
వుండేవి. హైస్్కలోలా  చేరాలంటే 
ఎంట్రెన్సు పర్క్ష పాస్ కావాలి. 
నేనూ చిననీతనంలో గడుసుమా-
స్టా రి  స్టా డంటునే. 
       ఓరోజు పొదుదీ నేనీ బజీజా కటుటా  

ఆంజనేయులుకీ, అతని కటుటా  
ఎదటే పోటీగా కటుటా  పెటిటా న 
దాసరి ఎంకట్రతానీనికీ గొడవ 
జరిగింది. అది చిలికి చిలికి గా-
లివానల్ మారి ఇదదీరూ కటుటా కు-
నేదాకా వచి్చంది. ఆ సమయాని-
కి ఓ పదిమంది వ్రిజనమే కాక 
మాస్టా రు కూడా అక్కడే వున్నీరు. 
మిగతావాళ్ళు వినోదం చూసుతు ంటే 
మాస్టా రు మాత్రం మధ్యకెళిళు 
అడు్డ కున్నీరు.
    "కటుటా కుంటారా? అయిత్ 
చక్కగా ఊరంతా టముకు 
వేయించి, మాంఛి 'గోదా' ఏరపు-
రుచుకుని కటుటా కోండి. ఇదిగో 
ఇల్ ఫ్రీగా ఫైెటింగ్ చూపించడం 
ఎందుకూ? టికె్కటుటా  పెడిత్ కదోదీ  
గొపోపు డబు్లు కూడా రాల్తు యి. 
ఏవంటారు?" అన్నీరు.
      "ఆడు న్ కటెటా దురుకుండా 
కటుటా  తెరిచాడండి. అంటే న్ 
కడుపు మీద కటటా డమే కదండీ" 
కోపంతో, బాధతోనూ అన్నీడు 
ఆంజనేయులు. 
     "రోడు్డ ను యీడేవన్నీ పాటపా-
డేసుకున్నీడాండీ? ఎనినీ హొటేళ్ళు 
లేవ్, ఎనినీ పచార్ కోటులా  లేవండీ, 
బజీజా  కటుటా  మాత్రం యీడొక్కడిదే 
వుండాల్ండీ?" ల్ పాయింటు 
ల్గాడు ఎంకటరతనీం. 
      "అయా్య... ఇన్నీళళునించీ 
దానిమీదే బతుకుతున్నీను. న్ 
బిడ్డలినీ కటుటా ందనే ధైర్యంతో-
నే చదివిసుతు న్నీను. ఆదాయం 
ఏమాత్రం తగి్గన్ ఆటుపోటేలా  

గదండీ" ఏడుపొక్కటే తకు్కవగా 
అన్నీడు ఆంజిన్లు.
     "పోన్ ఇంకోచోటు పెటుటా కో-
కూడదటోయ్..!" అనునయంగా 
ఎంకటరతానీనినీ చూస్తు  అన్నీరు 
మాస్టా రు.
     "ఇది సంటరండి. ఇక్కడ 
జరిగే యాపారం వ్రు చివర-
పెడిత్ జరుగుదాదీ ండీ?" తలెగరేస్ 
మొరటుగా అన్నీడు ఎంకటర-
తనీం.
      "ఆంజనేయులూ, న్కు 
ఎపుపుడూ వుండే కసటామరులా  
ఇపుపుడూ వుంటారు. వా్యపారంలో 
పోటీలుండొచు్చ గాన్, గొడవలూ 
కటాలా టలూ వుండకూడదు" ఆం-
జనేయులుకి న్లుగు మంచి-
ముక్కలు చెపాపురు మాస్టా రు.
      "ఏం చేస్తు నండీ... పిలలాలు 
గలోడినీ. ఆడిల్ కాయలు 
కాయని తాడిచెటుటా ని కాదుగదం-
డీ... న్ ఖరమ ఎల్ వుంటే అల్లా  
జరుగుదిదీ" విత్ డ్రా అయిపోయా-
డు ఆంజనేయులు.
     మొదటోలా  ఎంకట్రతనీం ఆంజ-
నేయులు వా్యపారానినీ దబ్ క-
టటా గలిగిన్, తన మొరటు మాట-
లతోటీ, 'గ్ర' తోటీ నలరోజులోలా నే 
కసటామరలాని పోగొటుటా కున్నీడు.
    ఓరోజు రాత్రికి రాత్రే బజీజా  కటుటా  
ఎత్తుస్ భూషణంగారి కూరగా-
యల కటెటా దురుగా కూరగాయల 
కటుటా  పెటాటా డు. అక్కడా యుద్మే. 
కలిపుంచుకుననీది మళీళు మాస్టా రే. 
కటుటా ని మారు్చకున్నీ ప్రవర తున 
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మారు్చకోనందువలలా  ఎంకట్రతనీం 
అక్కడా దబ్తిన్నీడు.అక్కడినీంచి 
కూడా ఓరోజు కూరగాయల కటుటా  
లేపస్ తాలూకాఫీసు ఎదురుగా 
వుననీ సందులో శ్రీరామారావు చి-
లలారకటుటా  ఎదురుగా చిలలారకటుటా  
పెటాటా డు. ఈస్రి శ్రీరామారావు 
మిగతావాళళుల్లా గా గము్మన వ్-
రుకోలేదు. చాల్ తీవ్రంగా వెంక-
టరతానీనికి వారినీంగు ఇచా్చడు.
     ఏం చెయా్యలో తెలీని దికు్కతో-
చని పరిస్థాతిలో ఓన్డు మాస్టా రు 
ఎంకట్రతానీనినీ పలకరించి, "ఒరే 
అబా్య్, నువు్వ చేస్న ప్రతి 
చరా్య న్కు చేటు తెచి్చపెటేటా దే. 
బజీజా ల కటుటా  ఎక్కడన్నీ వేరేచోట 
చూసుకుని పెటుటా కుంటారు 
గాన్, బజీజా లవాడి ముందరే పెడ-
తారుట్రా? అన్నీ తింగిరి పనులే 
చేశవు. న్ చర్యని బటేటా  ప్రతిచర్య 
వుంటుంది. కయా్యనికి వితతునం 
వేసేతు కయ్యమే వసుతు ంది గాన్ 
అభిమానమో ఆపా్యయతో రావు 
కదా! ఇపపుటికైన్ బుద్ి తెచు్చకో 
ఏ సేటాట్ బేంకు ఎదురుగానో 
ముందు చుటుటా పక్కల వాళళుని 
సంప్రదించి ఓ టీ కటుటా  పెటుటా . 
భేష్గా్గ  బాగుపడతావు" అన్నీరు. 
ఫాలో అయా్యడు... నిజంగా బా-
గుపడా్డ డు.  
     సరైన సమయంలో సరైన 
సలహా దరకడం కూడా అదృషటా -
మేగదా!
           మళీళు కలుదాదీ ం.
                  భువనచంద్ర   

   ఒదిదీరాజు స్దరులు 
         (25 వ పజీ తరువాయి)
సీ.  ఏ రంగు పూత స్ంగారము 
గావలె
           కెందామరల రు్కలంద-
ములకు
    ఏ అతతురువు చేరుపులెందుల-
కయ్యను 
           మటటా దామర బూపు-
టుటా వులకు
     ఏ మతతురుకముల నకి్కంప 
గావలె
           ముద్దీన ఆ వెననీ ముదదీ-
లకును
     ఏ కమ్మ చకె్కర పాకు చేర్చగ-
వలె
           దాకని పండిన దాకుల-
కును?
త్.గ్.తనకు గల చక్కదనముది 
తనకు గాని
       వేరొకటి చేరి్చ మికి్కలి వెల-
యుటెటులా
       తెలుగులో విదుగాపుల 
పలుకులనినీ
      గలుప జేకురునటుటా ల
కులుకుదనము.
        1956  లో సీతారామచం-
ద్రరావు,1973  లో రాఘవరంగా-
రావుగారు పరమపదించారు.వీరి 
జీవిత విశేషాలను చిరు పొతతుంగా 
రాస్న బిరుదురాజు రామరాజు-
గారననీటులా  వీరు సౌదర్యమునకు 
ఆదర్శప్రాయలు.బహుముఖీన 
ప్రజఞాలకు ఉదాహరణ ప్రాయులు.
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతు లు, గుణింతాలు అన్నీ అన్వయిస్తు యి.
                 మీరు చెయ్యవలస్నదల్లా  అసలు వాకా్యనినీ కనుకో్కవడమే. ప్రయతినీంచండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  డ =   అసలు అక్షరం 'ల' )
                  అంగుడము  రింవింకశేడ  -  న్దలాజుశి  తాన  డిలి                         
                  నంగుము  తూడతు  బజి - న్వశి  రింవింకజే    
                    
                  అడ  శజిమచసుపా - నము  శీజు  లకి్కశనయు్య   
                  వడకి   జ్పడత్డు  - వశు్శగాశే   లకు్కజే,
                  డడి  శేశుపు  గుశ్శ   లె - డప   సంయిటేహతు      
                  లడశే    స్పడలెడ్డ  -లచి   గాశే    స్లుజే
          (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనల జవాబు :  
                                  మొదలుండ గొనలకు  - మోచి న్ళ్ళు వోయనేల
                              యదలో న్వుండగా  - నితరము లేల్?
                              నిగమ మార్గమున - నే నడచేనంటే 
                              నిగమము లెలలాను - న్ మహిమే
                              జగము లోకుల జూచి - జరిగదనంటే 
                              జగములు న్ మాయ  - జనకములు  
                                          
         నవంబర్   నల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ టి సుధాకర శర్మ, విజయవాడ
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కతతు  రామానందం                                                                 
. 

 వ్రతాల మాసం - మార్గశిరం 

     మూడు నక్షత్రాల సమాహారం 
మృగశిర. వాటికి ప్రత్్యకమైన 
పరులా  లేవు. ఆ మూడింటిన్ కలిపి 
ఇల్వల్ నక్షత్రాలు అంటారు. లేడి 
తల ల్గా మూడు కోణాలలో 
ఉంటుంద్ నక్షత్రం. చంద్రుడు 
మృగశిరా నక్షత్రానికి సమీపంలో 
చరించే మాసం మార్గశిరం. 
ఇది ప్రకృతి కాంతకు సీమంతం. 
తుషార బిందువుల హేమంతం. 
శ్రీ మహావిష్్ణ వుకి ఇషటా మైన 
మాసం. 'మాస్న్ం మార్గశీ-
రో్ష హం' - మాస్లోలా  తాను మా-
ర్గశిర మాస్నినీ అంటాడు.  ఈ 
విషయానినీ గ్తలో  భగవాను-
డు స్వయంగా చెపాపుడు. ధాన్యం 
ఇళళుకు చేరి ప్రజలు సంతోషంగా 
ఉంటారని ఉతతుమమాసంగా 
పరిగణిస్తు రు. ది. 8 - 12 -2018 
నుండి మార్గశిర మాసం ప్రారం-
భమవుచుననీది. 
      ఈ మాసం లకీ్షమిన్రాయుణు-
లిదదీరికీ ప్రీతికరమైనది. విష్్ణ వు 
అనుగ్రహం కలగాలంటే ఈ 
మాసమంతా బ్రహీ్మ ముహూ-
ర తుకాలంలో మేలో్కవాలంటారు. 

తులస్ మొక్క మొదటిలో ఉననీ 
మటిటా ని సేకరించి న్రాయణ న్-
మస్మరణం చేస్తు  ఒంటికి పటిటా ం-
చుకోవాలి. ఆపైెన శిరస్నీనం 
చేయడం పుణ్యప్రదం అని పురా-
ణవచనం. స్నీన్నంతరం తుల-
స్దళాలతో పూజించాలి. అటులా  
చేసేతు సకలైెశ్వర్యకరమని ఎందరో 
నము్మతారు. 
    కృష్్ణ డు విషా్ణ ్వంశ 
సంభూతుడు. విష్్ణ వు స్ర్య-
న్రాయణుడై ధనూరాశి నుంచి 
మకర రాశికి ప్రయాణించే సమ-
యమిది. సౌరమానం ప్రకారం 
ఈ నలలో ధనురా్మసం ప్రారంభ-
మవుతుంది. ద్నేనీ నల పెటటా డం 
అంటారు. అపపుటినుంచి మేష 
సంక్రమణం వరకూ 30 రోజులినీ 
ధనురా్మసంగా పరిగణిస్తు రు. ఈ 
నలంతా తెలలావారక ముందే తెలి-
మంచులోనే ఇళళుముందు పడ 
కళాళుపి చలిలా  రంగవలులా లు తీరి్చ-
దిదుదీ తూ గొబె్మ్మలు పెటేటా  కనేనీ-
పిలలాలతో వీధులన్నీ కళకళ ల్డి-
పోతుంటాయి. 
      ఈమాసంలో అతి ముఖ్యమై-

నది లకీ్షమి (గురు) వారం నోము. 
ఈమాసంలో వచే్చ అనినీ లకీ్షమి-
వారాలోలా నూ లకీ్షమిదేవిని షోడశో-
పచారాలతో పూజిస్తు రు. తమ 
ఇంటికి వచి్చన కతతుకోడలి చేత 
తలి ఏడాది పుననీమి ముందు 
వచే్చవారం తపపుక ఈ నోము 
చేయిస్తు రు. అల్ చేయిసేతు ఆ 
ఇలులా  అష్టా శ్వరా్యలతో తులతూ-
గుతుందని ప్రగాఢ విశ్వసం. 
ఈమాసంలో విశఖపటనీం లో 
కనక మహాలకి్షమి అమ్మవారికి ప్ర-
త్్యక పూజలు, విశేష పంచామృ-
తాభిషేకం నిర్వహిస్తు రు, లక్షల్ది 
మహిళలు మార్గశిర గురువారా-
లలో వచి్చ అమ్మవారిని స్వహ-
స్తు లతో పూజలు చేసుకుంటారు. 
చివరి రోజులోలా  అమ్మవారి రధ-
యాత్ర అంగరంగ వైెభవంగా ని-
ర్వహిస్తు రు.
      విష్్ణ న్మానినీ గానం చేస్తు  
నగరసంకీర తునం చేస్తు రు. నగర 
సంకీర తున పరుతో బయట సం-
చరించడం వలన స్వచ్చమైన 
గాలి పీలు్చకునే అవకాశం కలు-
గుతుంది. ఈమాసంలో చకె్క-
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రపొంగలి, దద్ోజనం, పులగం, 
కటుటా పొంగలి, పులిహోర ప్రత్్యక 
నివేదనం చేస్తు రు. 
  ఈనలలో దాదాపు ప్రతిరోజు-
కూ  ఏదో ఒక  పవిత్రతను ఆపా-
దించారు మన పెదదీలు. మార్గ-
శిర శుద్ పాడ్యమి న్డు గంగా 
స్నీనం చేసేతు కోటి స్ర్యగ్రహణ 
స్నీన ఫలితం లభిసుతు ందన్నీరు. 
తదియన్డు ఉమామహేశ్వర 
వ్రతం, అనంత తృతీయ వ్రతా-
లను ఆచరిస్తు రు. శుకలాపంచమి 
న్గపంచమిగా దకి్షణాదివారు 
న్గపూజ చేస్తు రు. శుకలా షషటా  
సుబ్రహ్మణ్య షషటా . 
తా ర కా సు రు ని 
స ం హా ర ం కో స ం 
జని్మంచారు కుమా-
రస్్వమి. ఈయన 
యోగస్ధన చేస్ 
సుబ్రహ్మణ్య తతా్వ-
నినీ తెలుసుకున్నీ-
డు.(మూల్ధారం 
నుంచి సహస్రారం 
వరకు సరపురూపం-
లో వా్యపించి ఉండే 
శక తు సుబ్రహ్మణ్య 
తతతు్వం). ఆయనను 
సరపురూపంలో పూ-
జిసుతు ంటారు.
     శుకలాపక్ష అషటా మి 
కా ల భై ర వా షటా మి . 
కాలభైరవుడు కాశీ 
నగరానికి క్షత్రపాల-
కుడు. కాశీకి వెళిళు-
నవారు ముందుగా 

ఈయనని దర్శనం చేసుకోవాలి. 
ఆ తరా్వత్ విశే్వశ్వరుని దర్శనం. 
ఇది పరమశివుని నియమం. 
పరమశివుని కోసం ఎనోనీ అగచా-
టులా  పడ్డ  ఇతడిని జన్మదినం న్డు 
పూజిసేతు కాశీక్షత్ర దర్శన పుణ్యం 
కలుగుతుందంటారు. 
     శుకలాపక్ష ఏకాదశి మోక్షదా 
ఏకాదశి. తలిలా తండ్రులు గతించిన  
కుమారులు ఈరోజున ఉపవా-
సంవుండి విషా్ణ ్వలయ దర్శనం 
చేసుకుంటే పితృ దేవతలు 
విష్్ణ  స్యుజ్యం పొందుతా-
రని చెబుతారు. ఒకవేళ అపపు-

టికి ధనురా్మసం కూడా వచి్చ 
వుంటే అదే ముకో్కటి ఏకాదశి 
అవుతుంది. చంద్రమాన్నినీ బటిటా  
ఇది ఒకో్కస్రి మార్గశిరంలో, 
ఒకో్కస్రి పుష్యం లో వసుతు ంది. 
మోహావృతమైన అరుజా నునికి 
యదార్ానినీ, ప్రపంచానికి తతో్వ-
పదేశనినీ చేస్నది భగవద్్గ త. 
ఆరోజే భగవానుడు అరుజా నునికి 
గ్తోపదేశం చేస్న రోజు. 
     ఈ ఏకాదశి రోజున విషా్ణ ్వ-
లయాలోలా  ఉతతురదా్వరం నుంచి 
వెళిలా  దర్శనం చేసుకుంటే మోక్షం 
తథ్యమని భకుతు ల విశ్వసం. 
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ద్నికుంది. గొబె్మ్మలనుండి 
వాయువులు విడుదలైె వాతా-
వరణానినీ స్వచ్చపరుస్తు యి. ఈ 
మాసమంతా విష్్ణ  సహస్రన్మ 
పారాయణ చేయడం ముకి తుప్రద-
మంటారు.  
     ఆధ్యాత్్క వైభవానికి ఆన-
వాళ్ళు - కనక మహాలకిష్మి 
ఉత్సవాలు 
      ఆలయం అనగానే సుఫారణ 
కచే్చ గోపురం, ధ్వజసతుంభం 
అక్కడ కనిపించవు. ఆలయంలో 
అర్చకులు కానరారు. భకుతు లే 
నేరుగా నిర్వహించుకోవచు్చను. 
విగ్రహానినీ తాకవచు్చను. అటిటా  
విశిషటా  పుణ్య సథాలే శ్రీ కనకమహాల-
కి్షమి ఆలయం. విశఖపటనీం లోని 
బురుజుపట ప్రాంతంలో ఉంద్ 
ఆలయం. ఈ దేవతను కలుస్తు  
మార్గశిరమాసంలో ఘనంగా 

తిరుపతి, శ్రీరంగం వంటి వైెష్ణవ 
క్షత్రాలలో ఆ రోజు గొపపు ఉతసువం.    
మార్గశిర బహుళ ఏకాదశిని వి-
మలైెకాదశి అని, సఫలైెకాదశి 
అని వ్యవహరిస్తు రు, 
     బ్రహ్మ విష్్ణ  మహేశ్వరుల సమై-
క్యస్థాతి దతాతు త్రేయుడు. ఈ దతతు 
జయంతిని మార్గశిర పూరి్ణమ 
న్డు జరుపుకుంటారు. మార్గశిర 
శుకలా త్రయోదశి న్డు హనుమద్ 
వ్రతం ఆచరించడం పరిపాటి. 
     ధనురా్మసంలో 'తిరుపాపు-
వైె' లోని ముపైెఫై పాశురాలను 
రోజూ చదువుతారు. ఈ పర్వది-
న్లోలా  రంగవలులా లు ప్రత్్యక ఆక-
ర్షణ. స్త్రీలు ఇంటి ముంగిళళులో 
తీరి్చన ముగు్గ లోలా  గొబె్మ్మలను 
పెటిటా  పూలతో అలంకరిస్తు రు. 
స్ర్యకిరణాలు స్కగానే సౌర-
శకి తుని గ్రహించి ప్రతిఫలించే శకి తు 

నిర్వహించే ఉతసువాలు లక్షల్-
ది భకుతు లకు కనునీల పండుగగా 
ఉంటాయి. అమ్మవారిని దరి్శం-
చుకునేందుకు ప్రక్క జిల్లా  
వాసులు, ప్రక్క రాష్టవాసులు 
అధిక సంఖ్యలలో భకుతు లు వచి్చ 
తమ మొకు్కలు తీరు్చకుంటారు. 
మన రాష్టంలోని పది ప్రధాన దే-
వాలయాలోలా  శ్రీ కనక మహాలకి్షమి 
ఆలయం ఒకటని ధరా్మదాయ 
శఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపధ్యం-
లో శ్రీ కనక మహాలకి్షమి అమ్మవారి 
ఆలయ విశిషటా తను తెలుసు-
కుందాం.
    కోరిన వరాలన్నీ కంగుబంగా-
రంగా విశఖవాసుల ఇలవేలుపుగా 
మహిమ గల తలిలా గా, ఉతతురాం-
ధ్ర జిల్లా ల భకుతు ల నుంచి న్రా-
జన్లందుకుంటోంది శ్రీ కనక 
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మహాలకి్షమి అమ్మవారు.  మార్గ-
శిరమాసంలో దేవస్థా నం వారు 
అంగరంగ వైెభవంగా కనకమ-
హాలకి్షమి ఉతసువాలు జరుపుతు-
న్నీరు. కలిచినవారికి కండంత 
అండగా నిలిచి అమ్మవారు 
ఆయురారోగా్యలను ప్రస్ది-
సుతు ందని నమ్మకం. అందుక 
కనకపు స్రులను కురిపించే 
కనక మహాలకి్షమి అమ్మవారిని 
లక్షల్ది భకుతు లు దరి్శంచుకుం-
టారు. దాదాపు వందేళళు చరిత్ర 
కలిగిన ఆలయ సథాల పురాణం, 
చారిత్రిక నేపధ్యం ఆసకి తుకరంగా 
ఉంటాయి. 
     'యా దేవీ సర్వ భూత్ష్ .....
లకి్షమి రూపణ సంస్థాతా' అని చండీ 
సపతుశతి చెబుతోంది. అటిటా  అమ్మ-
వారి ఆలయం విశఖపటనీం వన్ 
టౌన్ పరిధిలోని బురుజుపటలో 
ఉననీ కనకమహాలకి్షమి దేవాలయా-
నినీ సులువుగా చేరుకోవచు్చను.
     ఆ తలిలా  ఆలయం ఎంతో వి-
చిత్రంగా ఉంటుంది. అక్కడ వర్గ  
భేదాలుండవు. పద ధనిక తా-
రతమా్యలు ఉండవు. అందరూ 
అమ్మను తాకవచు్చ. పూజ్దికా-
లు స్వయంగా చేసుకోవచు్చను. 
అ ఆలయానికి మిగతా అలయా-
ల్లా  గోపురం ఉండదు. చుట్టా  
పెదదీ  పెదదీ  ప్రహర్లుండవు. 
అమ్మవారి విగ్రహం .. నడుం పైె 
భాగం మాత్రమే ఉంటుంది. మరో 
విశేషం ఏమిటంటే... అమ్మవారి 
ఎడమ చేయి సగం తెగిపోయి 

ఉంటుంది.  ప్రసుతు త ఈ ఆలయ 
పరిస్థాతి వెనుకా, అమ్మవారి 
రూపం వెనుకా విచిత్రమైన గాధ 
ఒకటుంది.
      సథాల పురాణం ప్రకారం ...బతి-
కుండగానే దైవ స్యుజ్యం 
పొందాలని ఒక బ్రాహ్మణుడు 
కాశీకి కాలినడకన బయలేదీ-
రాడట. విశఖ సముద్ర తీరాన 
నడుస్తు  బురుజుపట వదదీకు 
చేరుకన్నీడట. అపపుటిక మధా్య-
హనీం కావడంతో, సమీపంలో-
ని బావిలోని న్టితో స్నీనం చేస్ 
స్ర్యనమస్్కరం చేసుకుంటు-
న్నీడట. సరిగా్గ  అపుపుడే... లకీ్షమి-
దేవి 'నేను ఈ బావిలో ఉన్నీను. 
న్ విగ్రహానినీ వెలికితీస్ ప్రతిషటా  
చెయి్య' అని చెపిపుందట. అపుపుడా 
బ్రాహ్మణుడు.... ' తను మహాదే-
వుడిని తపపు మరవ్వరిన్ పూజిం-
చనన్నీడట.  అంత్ కాదు, 'కాశీకి 

వెళ్ళు తందరలో ఉన్నీనన్, విగ్ర-
హానినీ వెలికితీసేంత సమయం 
వెచి్చంచలేనన్' చెపాపుడట. 
దాంతో అమ్మవారికి కోపం 
వచి్చ బ్రాహ్మణునినీ తన ఎడమ 
చేతిలోని ఆయుధంతో సంహ-
రించాలనుకుందట. అపుపుడు 
శివుడు అమ్మవారి ఆగ్రహానినీ 
ఉపశమింప చేసేందుకు ఆమ 
ఎడమ చేతిని మోచేతి వరకు 
ఖండించేశడట. శంతించిన 
తరవాత ఆమతో .....'కలియు-
గంలో ఈ ప్రాంతంలోనే నువు్వ 
కనకమహాలకి్షమిగా అవతరిస్తు వు' 
అని చెపాపుడట. 
      శ్రీ కనకమహాలకి్షమి అమ్మవారి 
మహిమల గురించి కనినీ గాధలు 
ప్రచారంలో ఉన్నీయి. అమ్మ-
వారిని విశఖపటనీం ప్రాంతానినీ 
పాలించే రాజుల ఇలవేలుపు-
గా భావిసుతు ంటారు. కనినీ శతా-
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కుంకుమలతో అర్చనలు చేస్, 
కబ్రి కాయలు కటిటా  ఆ న్టిని 
పోస్ విగ్రహానినీ అభిషేకిసుతు ంటా-
రు.   
      మొదటోలా  ఇక్కడ ఆలయ 
నిరా్మణం చేయాలనుకున్నీ-
రు. కాన్ ఆలయం నిరి్మసేతు, 
అందరూ   అమ్మవారిని దరి్శం-
చుకునే అవకాశం ఉండదే-
మోనని, ముఖ్యంగా గరభాగు-
డిలో అమ్మవారిని ఉంచిత్, 
పూజ్రులు తపపు అందరూ 
లోపలకు వెళ్ళు అవకాశం ఉండ-
దననీ సందేహంతో ఆ ప్రయతనీం 
మానుకున్నీరు. అపపుటినుం-
చీ అమ్మవారు బహిరంగంగా-
నే అందరికీ దర్శనమిస్తు ంది. 
అమ్మవారికి ప్రాతః కాలం, మధా్య-
హనీం, స్యంత్రం సమయాలోలా  
పంచామృత అభిషేకం, అమా-
వాస్య తరువాత వచే్చ మంగళవా-
రం న్డు కుంకుమార్చన, సువర్ణ 
పుషాపుర్చన వైెభవంగా నిర్వహిస్తు -

రు. ఒకన్టి 'వైెశఖేశ్వరి'ని భక తు 
జనులు ఇపుపుడు 'కనక మహాల-
కి్షమి' గా కలుచుకుంటున్నీరు.   
      నలకు న్లుగువేల రూపా-
యలనుంచి ప్రారంభమయిన 
ఆదాయం క్రమక్రమంగా పెరిగి 
ప్రసుతు తం సంవతసురానికి కోటి 
రూపాయలకు పైెగా చేరింది. 
ప్రారంభంలో దేవస్థా న్నికి వసుతు -
ననీ ఆదాయానినీ సక్రమంగా వి-
నియోగించడానికి స్థా నికులతో 
ఒక కమిటీ ఏరాపుటయింది. ఈ 
కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దేవస్థా న్-
నికి వసుతు ననీ ఆదాయంతో పలు 
అభివృద్ి పనులు చేపటాటా రు. 
అనినీ విధాలుగా దేవస్థా నం అభి-
వృద్ి చెందిన్ తరువాత ప్రభుత్వ 
ఆదేశలతో 1970 లో దేవాదాయ 
ధరా్మదాయ శఖ ఆలయానినీ 
స్్వధీనం చేసుకుంది. 
      కనకపు స్రులు కురిపించే 
తలిలా గా భకుతు లనుంచి న్రాజన-
లందుకుంటుననీ అమ్మవారికి 

బాదీ ల క్తం అమ్మవారి దేవస్థా -
నం బురుజుపట అనే గ్మంలో 
ఉండేది. అపపుటోలా  బురుజుపట 
చాల్ ఇరుకుగా ఉండేదన్, వీధి 
మధ్యలో అమ్మవారి విగ్రహం 
ఉండేదన్, దాని చుట్టా  చేరి 
పిలలాలు ఆటల్డుకునేవారన్ చె-
బుతుంటారు. 1918 వ సంవతసు-
రంలో ఈ వీధిని విసతురించాలని 
తలచి విశఖ నగరపాలన అధి-
కారులు వీధి మధ్యలో ఉననీ వి-
గ్రహానినీ అక్కడనుంచి తలగించి 
వేరొక ప్రదేశంలో ప్రతిషటా ంచారు. 
ఆ తరువాత విశఖ పరిసరాలోలా  
పలా గు వా్యధి ప్రబలి, ప్రజలు భయ 
భ్ంతులకు గురి అయా్యరు.
     అమ్మవారి విగ్రహానినీ వీధి 
మధ్యలో నుంచి తలగించడం 
వలలా , ఆ తలిలా కి ఆగ్రహం కలి-
గిందన్, అందువలేలా  పలా గు వా్యధి 
స్కిందన్ తలచి, ఆ విగ్రహానినీ 
యధాస్థా న్నికి జేరి్చ పూజలు 
చేశరు. ద్నితో పలా గు వా్యధి తగు్గ -
ముఖం పటిటా  ప్రజలకు ఆరోగ్యం 
చేకూరింది. ఇదంతా అమ్మ-
వారి మహాత్మ్మే అని నేటికీ 
భకుతు లు విశ్వస్స్తు రు. అపపుటి-
నుంచీ అమవారిని మహిమల-
గల తలిలా గా సమీప ప్రాంతీయు-
లు కలవడం ఆరంభించారు. 
ఆన్టి నుంచి ఈన్టి వరకూ 
అమ్మవారి విగ్రహం వీధి మధ్య-
లోనే ఉంది. అమ్మవారిని దరి్శం-
చుకుని పూజలు చేయాలని వచే్చ 
భకుతు లు... ఎవరికీ వారే పసుపు, 
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భకుతు లు బంగారు, వెండి ఆభర-
ణాలను చేయించారు. అమ్మవారి 
పర భూములు, ఆసుతు లు ఇతర 
విలువైెన వసుతు వులు ఏవీ లేవు. 
ప్రసుతు తం అమ్మవారి భకుతు లకు 
ప్రతిరోజూ 300 మందికి అననీదా-
నం చేసుతు న్నీరు. గురువారాలోలా  
మాత్రం ఈ సంఖ్య రటిటా ంపుగా 
వుంటుంది. ఇచ్చట భకుతు లు గు-
రువారానినీ అమ్మవారి ప్రీతికర-
మైన రోజుగాభావిస్తు రు. అమ్మవా-
రికి సుప్రభాతసేవ ఒకటి ఉంది. 
శ్రీమతి వాణీ జయరాం గారు ఆ 
సుప్రభాతానినీ పాడారు. ఆమను 
కీరి తుస్తు  కనినీ పాటల రికారు్డ లు 
లభ్యమవుతాయి.
     అయ్యపపు, దురా్గ దేవి భకుతు -
ల్లా గే కనక మహాలకి్షమి అమ్మ-
వారి భకుతు లు మాలధారణ 
చేస్తు రు. ఈ ద్క్ష చేపటిటా న స్త్రీలు, 

పురుష్లు ఆకుపచ్చని వస్్రా -
లు ధరిస్తు రు. వీళళుంతా మా-
ర్గశిరంలో ఆఖరి గురువారం 
తరువాత వచే్చ శనివారం న్డు 
ద్క్ష విరమణ చేస్తు రు. కంచి పీ-
ఠాధిపతి జయ్ంద్ర సరస్వతి 1997 
లో కనక మహాలకి్షమి ఆలయానినీ 
సందరి్శంచి ఆలయ ఆవరణలో 
శ్రీచక్ర ప్రతిషాటా పనకు ప్రాంతా-
నినీ స్చించారు. ఆ తరువాత 
ఆలయంలో శ్రీచక్రానినీ ప్రతిషటా ం-
చారు.   
      మాస్లోలా  మార్గశిరం తానేనని 
గ్తాచారు్యలు చెపాపురు. అందుక 
శ్రీ మహాలకి్షమికి కూడా మార్గశిర 
మాసం అంటే ఎంతో ఇషటా ం. 
అందుక మార్గశిరంలో అమ్మ-
వారికి ప్రత్్యక పూజలు జరుగు-
తాయి. ఏటా కార్ తుక శుద్ ఏకాదశి 
న్డు ఆలయంలో రాట వేస్ 

మార్గశిరోతసువాలకు శ్రీకారం 
చుడతారు. ముఖ్యంగా మార్గ-
శిర గురువారం లక్షల్ది మంది 
మహిళలు వస్తు రు. ఈమాసంలో 
ప్రతి బుధవారం అర్రాత్రి 
తరువాత అమ్మవారికి విశేష పం-
చామృతాభిషేకం నిర్వహిస్తు రు. 
ఇవి కాక ఇతర ప్రత్్యక పూజలూ 
జరుగుతాయి. ఈమాసం చివరి 
రోజులోలా  అమ్మవారి రధయాత్రను 
కడు శోభాయమానంగా నిర్వహి-
స్తు రు.
     భకుతు లు, ఆధా్యతి్మకపరుల వి-
శ్వస్నినీ పొందిన ఆలయ అభి-
వృద్ి చేసేతు దాని ఖా్యతి నలుచెర-
గులకూ విసతురించుతుంది అని 
అనడానికి శ్రీ  కనక మహాలకి్షమి 
ఆలయమే తారా్కణం. 
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మేష రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా హచు్చ తగు్గ లు ఉంటాయి. 
ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ చూపాలి. గృహంలో పెదదీ-
వారి ఆరోగ్య విషయంలో కూడా శ్రద్ అవసరం. కీల-
కవ్యకుతు లతో తందరపాటు పనికిరాదు. మనశ్శంతికి 
దైవచింతన అవసరం. ఉదో్యగసుతు లకు పైె అధికా-
రుల వలన సమస్యలు ఉండే అవకాశం కలదు. వా్య-
పారసుతు లకు అనుకూలసమయం. విదా్యరుథా లు 
అధిక శ్రమ దా్వరా ఉతతుమ ఫలితాలు పొందుతారు. 
5 నుండి 8 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్ర-
మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. శ్రీ లకీ్షమిదేవి ఆలయ సందర్శన  
2. శుక్రవారం న్డు కిలోంబావు అలచందులు 
దానం   చేయుటదా్వరా ఉతతుమ ఫలితాలు పొందగ-
లరు.  
వృషభరాశి:  
ఈమాసంలో కంతమేర ఆర్ిక అభివృద్ి ఉండును 
కాని అనవసరపు ఖరు్చలపైె నియంత్రణ పెటటా వలె-
ను. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ అవసరం. గృహ వా-
తావరణం అనుకూలంగా ఉండును. అధికారులతో 
ఆలోచించి వ్యవహరించాలి. వాణిజ్య వ్యవహారంలో 
ముఖ్యమైన వ్యకుతు ల సలహా అవసరం. అవివాహి-
తులకు సంబధం కుదురు అవకాశం కలదు. విదా్య-
ర్ులకు అనుకూల సమయం. 8 నుండి 10 వ త్ద్ల 

డిసంబర్  నలలో: 
రవి మాస్రంభంలో వృశి్చక  రాశిలో సంచారం, తదుపరి 16 వ త్ద్న 
ధనుసుసు రాశిలో ప్రవేశం;  కుజుడు మాస్రంభంలో కుంభంలో, 20 వ 
త్ద్నుంచి మీనంలో సంచారం; బుధుడు వృశి్చక రాశిలో; శుక్రుడు 
తులలో  సంచారం; గురువు వృశి్చకరాశి లో సంచారం;    శని ధనసుసులో 
సంచారం; రాహువు కరా్కటకంలో;   కతువు  మకరంలో సంచారం  

 జన్రదీన ఠాకూర్
డిసంబర్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వే-
సుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. స్ర్య ఆరాధన 2. ఆదివారం 
న్డు నవగ్రహ ప్రదకి్షణ 18 మారులా   చేయుటదా్వరా 
ఉతతుమఫలితాలు పొందగలరు.  
మిధున రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా ఒడిదుడుకులు ఉండును. 
సపుకు్యలేషన్ జోలికి పోకుండా ఉండుట ఉతతుమం. 
ఇంటోలా వారితో ఇబ్ందులు ఎదురవకుండా చూ-
సుకోవాలి. మానస్కంగా అశంతి కలుగుటకు 
అవకాశం కలదు. దైవారాధన చేయుట ఉతతుమం. 
ఉదో్యగసుతు లు ప్రతికూల ఫలితాలు పొందుతారు. 
ఆత్మస్థార్యంతో ముందుకు పోతారు. వాణిజ్య కార్య-
కల్పాలలో కంతమేర అభివృద్ి ఉండును. కీలక 
వ్యవహారాలలో పెదదీల స్చనలు తపపుక తీసు-
కోవాలి. ప్రయాణాలోలా  జ్గ్రతతు అవసరం. విదా్యరుథా -
లు చదువుయందు శ్రద్ చూపవలెను. 10 నుండి 
13 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. శివారాధన 2. గణపతికి 21 మారులా  
ప్రదకి్షణలు చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొం-
దగలరు.  
కరాకాటక రాశి :
ఈమాసంలో అధిక ఖరు్చలవలన ఆరిథాకంగా సత-
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మతమవుతారు. కంటిజబు్లు వచు్చ అవకాశం 
కలదు. వాహన ప్రమాద స్చనలు కానవసుతు -
ననీవి, కావున జ్గ్రతతు అవసరం. సంతాన్భివృద్ి-
కి సంబంధించిన శుభవార తు వింటారు. గృహంలో 
శుభకారా్యలకు ఆటంకం. ఉదో్యగసుతు లకు అను-
కూలసమయం. వా్యపారం, ముఖ్యంగా వ్యవస్-
యానికి సంబంధించిన వా్యపారానికి అనుకూల 
సమయం. విదా్యరుథా లకు ఉతతుమకాలం.  13 నుండి 
15 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. వేంకటేశ్వరస్్వమి ఆరాధన 2. 
సుబ్రహ్మణ్య స్్వమి ఆరాధన  చేయుటదా్వరా ఉతతు-
మఫలితాలు పొందగలరు.  
స్మంహ రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకప్రణాళిక అవసరం. ఋణ-
దాతలనుండి ఒతితుడి ఉండు అవకాశం కలదు. 
ఆరోగ్యవిషయంలో జ్గ్రతతు అవసరం. గృహంలో 
కలతలవలన మానస్కంగా అశంతి కలుగుటకు 
అవకాశం కలదు.ఆధా్యతి్మక కార్యక్రమాలోలా  పా-
లొ్గ ంటారు. ఉదో్యగసుతు లకు అనుకూలసమయం. 
పైె అధికారుల సహకారం లభిసుతు ంది.  వాణిజ్య 
కార్యకల్పాలలో సమయ స్పురి తు అవసరం. అన-
వసర వివాదాలలో తలదూర్చవదుదీ . విదా్యరుథా లకు 
పైె చదువుల  ప్రయతానీలు సఫలం అవును. 15 
నుండి 18 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య-
క్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. శ్రీ లలితా అషోటా తతుర పారాయణ  
2. శనివారం న్డు నవగ్రహాలకి 19 మారులా  ప్రదకి్ష-
ణలు చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొందగ-
లరు.  
కన్యారాశి: 
ఈమాసంలో ఆరిథాక అభివృద్ి స్చనలు కనప-
డుతుననీవి కాన్ ఖరు్చల నియంత్రణ అవసరం.ద్-
ర ్ఘకాల అన్రోగ్యంతో బాధపడుతుననీవారికి కంత 
ఉపశమనం లభించును. అనవసర విషయాలను 
పెదదీవి చేస్ చూచుట సరికాదు. చైెతన్యవంతమైన 

ఆలోచనలతో ప్రగతిపథం పడతారు. గృహంలోని 
సభు్యలతో మరియు సేనీహితులతో ఆనందంగా 
గడుపుతారు. పెదదీల సహాయం లభిసుతు ంది. 
ఉదో్యగసుతు లకు అనుకూల సమయం. వా్యపారం 
చేయువారు కనినీ చికు్కలు ఎదురొ్కంటారు. స్థారా-
స్తువ్యవహారాలు వాయిదా వేయుట మంచిది.  వి-
దా్యరుథా లు చక్కటి ప్రణాళికతో ముందుకు పోవాలి. 
18 నుండి 20 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కా-
ర్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. విష్్ణ న్మ స్మరణ  2. గణపతిఆ-
రాధన  చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొందగ-
లరు.  
తులా రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకస్థాతి ఉననీతంగా ఉన్నీ ఖరు్చలు 
తగి్గంచవలెను. బంధుమిత్రులతో కలిస్ ఆధా్యతి్మక 
కార్యకల్పాలోలా  పాలొ్గ ంటారు. ఆరోగా్యనినీ నిరలాక్ష్యం 
చెయ్యకండి. కీలక వ్యవహారాలోలా  పెదదీలను కలుస్తు -
రు. ఉదో్యగసుతు లకు అత్యంత అనుకూల సమయం. 
నూతన పదవి లభించు అవకాశం కలదు. వా్యపా-
రంలో ల్భాలు పొందుతారు. శర్రక శ్రమ కాసతు 
పెరుగుతుంది. విదా్యరుథా లకు అత్యంత అనుకూల 
సమయం.  20 నుండి 22 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. అషటా లకీ్షమి ధా్యనం 2. విన్యక 
ఆలయ సందర్శన  చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితా-
లు పొందగలరు.  
వృశిచిక రాశి : 
ఈమాసంలో ఆరిథాకఅభివృద్ి కలదు కాని కంతమేర 
నషాటా లు కలవరపరచును.  ఆరోగ్య విషయంలో 
ముందు జ్గ్రతతులు అవసరం. మానస్క అశంతికి 
గురి అయ్్య అవకాశం కలదు. సంబంధ బాంధ-
వా్యలు పటిషఠీ ం చేసుకోవడం మంచిది. చేపటిటా న 
పనులలో ఆటంకాలు ఎదురైన్ అధిగమిస్తు రు. 
ఒక శుభవార తు మిము్మ ఆనందపరచును. వృధా ప్ర-
యాణాలు చేస్తు రు. ప్రయాణాలోలా  జ్గ్రతతు అవసరం. 
ఉదో్యగసుతు లు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుటలో 
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జ్గ్రతతు అవసరం. వాణిజ్య వ్యవహారంలో కంత 
అభివృద్ి ఉండును. ముఖ్యంగా రచన్ ముద్రణా 
రంగంలో ఉననీవారికి అనుకూల సమయం. పైె 
చదువులకై ఎదురు చూచుచుననీవారికి ఉతతుమ 
సమయం.  22 - 24 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమ-
యిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. ఆంజనేయస్్వమి ఆలయ సం-
దర్శనం  2. కిలోంబావు నలలా  నువు్వలు శనివారం 
న్డు దానం చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు 
పొందగలరు.
ధను రాశి : 
ఈమాసంలో అనవసర ఖరు్చలు అధికంగా 
ఉండును. ఆరిథాక నియంత్రణ అవసరం. ఆరో-
గా్యనినీ నిరలాక్ష్యం చేయవదుదీ . గృహంలో అశంతి 
వలన మానస్కంగా బాధపడతారు. వృధా ప్రయా-
ణాలు చేస్తు రు. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరి-
షా్కరం అవుతుంది. ఉదో్యగసుతు లు అధికారులతో 
ఆచి తూచి మలగవలెను. సథాలం మారుపు వుండు 
అవకాశం కలదు. సహచరులనుంచి ప్రమాదం 
కలుగు అవకాశం కలదు. మీ తెలివిత్టలు 
ఉపయోగించి బయటపడుదురు. వాణిజ్యవ్య-
వహారములు మందకడిగా స్గును. పరిశోధన 
రంగంలో ఉననీ విదా్యరుథా లకు అనుకూలసమ-
యం.  24 నుండి 26 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమ-
యిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. దతతు న్మ జపం  2. శనివారం 
న్డు నవగ్రహాలకి 19 మారులా   ప్రదకి్షణలు చేయు-
టదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొందగలరు.  
మకర  రాశి:
ఈమాసంలో ఆరిథాకచింతన ఉండును, కావున 
చక్కటి ప్రణాళిక అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుండును 
కాని చిననీ చిననీ గాలి జబు్లవలన బాధపడుదు-
రు. మొహమాటాలతో ఇబ్ందులు ఎదురొ్కంటా-
రు. శుభకారా్యలలో పాలొ్గ ంటారు. ఒక సంఘటన 
వలన అశంతికి గురి అవుతారు. ఉదో్యగసుతు లకు 
అనుకూల సమయం. పనిలో గురి తుంపు మరియు 

కతతు బాధ్యతలు లభించును. వాణిజ్య వ్యవహారం 
అనుకూలదిశగా పయనించును. కోర్టా వ్యవహారాలు 
వాయిదా వేయుట ఉతతుమం. విదా్యరుథా లు శ్రమదా్వరా 
ఉతతుమ ఫలితాలు పొందుతారు.  26 - 28 వ త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయండి.
వైెదిక స్చన: 1. శివ పంచాక్షర్ మంత్ర పఠనం 2. 
ఆంజనేయస్్వమికి స్ందూర సమరపుణ  చేయుట-
దా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొందగలరు.  
కమంభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ిక పరిస్థాతి అనుకూలంగా 
ఉండును. కుటుంబ సభు్యలతో ఆనందంగా గడు-
పుతారు. ఉదో్యగసుతు లకు అధికారుల అండదండ-
లు లభిస్తు యి. వా్యపారసుతు లకు అత్యంత అనుకూల 
సమయం. విదేశీ విద్యకై ఎదురు చూచు విదా్యర్ుల-
కు అనుకూలసమయం. 1 నుండి 3 వ త్ద్ల మధ్య 
మరియు 28-30 వ త్ద్ల మధ్య  ముఖ్యమయిన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. ఇషటా దైవ  ఆరాధన 2.శివాలయంలో 
ఏక రుద్రాభిషేకం   చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు.  
మీన రాశి : 
ఈమాసంలో ఆరిథాకప్రణాళిక అవసరం. ఋణదాత-
లనుండి ఒతితుడి ఉండు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్య-
విషయంలో జ్గ్రతతు అవసరం. గృహంలో కలతల-
వలన మానస్కంగా అశంతి కలుగుటకు అవకాశం 
కలదు.ఆధా్యతి్మక కార్యక్రమాలోలా  పాలొ్గ ంటారు. 
ఉదో్యగసుతు లకు అనుకూలసమయం. పైె అధికారుల 
సహకారం లభిసుతు ంది.  వాణిజ్య కార్యకల్పాలలో 
సమయ స్పురి తు అవసరం. అనవసర వివాదాలలో 
తలదూర్చవదుదీ . విదా్యరుథా లకు పైె చదువుల  ప్రయ-
తానీలు సఫలం అవును. 15 నుండి 18 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. శ్రీ లలితా అషోటా తతుర పారాయణ  2. 
శనివారం న్డు నవగ్రహాలకి 19 మారులా  ప్రదకి్షణలు 
చేయుటదా్వరా ఉతతుమఫలితాలు పొందగలరు.  
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