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వైద్్య   న్రాయణో...  హరీ!
                'వైద్్య న్రాయణో హరి:' ఇది ఒకపపిటి మాట. మరిపుపిడో? వైద్్య న్రాయణో హరీ!  ప్రస్తు తం  ఇటువంటి-
వన్నీ తలుచుకుని మురిసిపోవడానికే. 'వైద్యం' అంటేనే  ప్రజలు భయభ్ంతులకు లోనవుతున్నీరు. ఏ చిననీ సమస్య 
వచిచున్ డాక్టరు దగ్గరకి వడిత్, ఆరోగ్యం చేకూరి హాయిగా ఉంటాము అనే ధీమా ఉండేది పూర్వం. కాన్ ఇపపిటి పరి-
సిథాతి వేరు.  డాక్టరు దగ్గరకు వళిలిన దగ్గరనండీ అవసరం ఉన్నీ లేక పోయిన్ ఏం టెస్్ట లు అంటారో అన్, ఏ రోగం 
పేరు చెపుత్రో అని భయంగా ఉంటున్నీరు. పోన్ వళలిడం మానెయ్యడం ఎలాగా? ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలనే ఆశ, 
రోగానినీ భరించలేని పరిసిథాతీ . దీనినీ ఆసరా చేస్కుని కందరు డాక్టరులి  ప్రజలన రకరకాల ఇబ్ందులకు గురి చేస్తు -
న్నీరు. అవసరం ఉన్నీ లేకపోయిన్ టెస్్ట లు చేయించి, వారి ఆరిధిక పరిసిథాతిని దిగజారుస్తు న్నీరు. మరికందరు డా-
క్టరులి  మందుల షాపులతో, డయాగనీసి్టక్ సంటరలితో, ఫార్మసీలతో  కుమ్మక్కై, అవసరం లేక పోయిన్ మందులు వారి 
చేత కనిప్స్తు న్నీరు.ఆ మందులు కూడా కల్తు మందులే. ఆ మందులు కూడా స్వయంగా తమ ఫార్మసీలలో 'ఎక్్షపైర్ ' 
అయిన మందులు నింప్ పేషంటలి కు ఆరోగా్యనినీ బదులు అన్రోగా్యనినీ అందిచేచు డాక్టరులి  మరికందరు.  కనినీ ఆస్-
పత్రు ల వారైత్ ఆ పేషంటుకి తమ ఆస్పత్రిలో తగిన వైద్యం ఇవ్వలేము అని తెల్సిన్, డబ్్ల కోసం చేరుచుకుని 
రక రకాల టెస్్ట లు చేయించి , ప్రాణం పోతోంది అనగా వేరే ఆస్పత్రికి షిఫ్్ట  చేయించి చేతులు దులుపుకునే  వారు 
కూడా తకు్కవమంది లేరు. ఇంకా కందరు డాక్టర్లిత్ ఏకంగా ఆపరేషన్ చెయా్యలని  చెప్పి చెయ్యకుండానే పేషంటలి  
దగ్గర  లక్షలోలి  డబ్్లు గుంజి ప్రజలన అయోమయం చేసేస్తు న్నీరు. ఇంకా ముందుకు వడిత్  శరీరంలోని అవ-
యవాలు మాయ చేసి అమే్మస్కుని , తరువాత కూడా వైద్యం చేస్ం అంటూ డబ్్లు వసూలు చెయ్యడం. ఇక 
పేద వాని  పరిసిథాతి అయిత్ చెపపినక్కరనే లేదు. ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తు ననీ ఆస్పత్రులు ఎంత వరకు నిజాయితీగా పని 
చేస్తు న్నీయి? ఎంత పరిశుభ్ంగా ఉంటున్నీయి? అక్కడ పని చేసే డాక్టరులి   వారి బాధ్యతన ఎంతవరకూ నిస్్వరధింగా 
నిర్వహిస్తు న్నీరు? అక్కడ అనినీ రకాల  వైద్్యలకు సంబంధంచిన డాక్టరులి  ఉంటున్నీరా? ఏదైన్ ఆపరేషన్ చెయా్య-
లంటే అవసరమైన పరికరాలు ఉంటున్నీయా? కార్పిరేట్ ఆస్పత్రిలో లభించే సౌకరా్యలు ప్రభుత్్వలు ఎందుకు 
కల్పించలేకపోతున్నీయి? ప్రజల ఆరోగా్యనినీ కాపాడలేని ప్రభుత్వం ఎద్ చేసేశాం అని చెపుపికుంటే సరిపోతుంద్? 
                  మనం ఒక మనిషి ప్రాణానికి ఇచేచు విలువ ఇంత్న్? అనినీ విషయాలలోనూ అమరికాతో పోలుచుకుం-
టామే! ధనవంతులైత్ అమరికా వళిలి  వైద్యం చేయించుకుంటారు. రాజకీయవేతతులతో సహా అమరికా వైద్యం కోసం 
వడుతున్నీరే ! వారు ఖరుచు చేసే దగ్గర డబ్్లు వారివో, ప్రజలవో ఖరుచుపెటు్ట కుని వారి ప్రాణాలు కాపాడుకుంటు-
న్నీరు. మరి ప్రతీ మనిషి ప్రాణం విలువా అంత కాద్? పేదవాడెవరైన్ ఆస్పత్రిపాలైత్, వారి దగ్గరుననీ డబ్్లు-
ఊడచుడమే కాక, ఎన్నీ అపుపిలు చేసి ఆ డబ్్ డాక్టరలి చేతులోలి నూ, నరుసులకూ పోసి చివరకు ప్రాణాలు కాపాడుకోలేక, 
జీవిత్ంతం అపుపిలు తీరుచుకుంటూ బ్రతికేవారు మనకి ఎకు్కవగా కనిప్స్తు ంటారు. ఆ కుటుంబం అంత్ రోడుడు  
మీద పడుతుంది. మన దేశంలో ఎకు్కవగా ఈ పరిసిథాత్ చూసూతు  ఉంటాము. మన భారత దేశం సంసకృతీ , స్ంప్రద్-
యాలకు నిలయం అన్, ఆధా్యతి్మక దేశం అన్ గుళ్లి , గోపురాలు, భకి తుకీ మన దేశం ఆదర్ం అన్, పాప భీతి మనలో 
ఎకు్కవ అన్  గొపపిగా చెపుపికునే మన దేశంలో  ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రాణానికి మనం ఇచేచు విలువ గురించి ఆలోచిం-
చవలసిన అవసరం లేద్ ? ప్రాణం అందరిదీ ఒకటి కాద్? ఎందుకు ఈ త్రతమ్యం? 
       అమరికా అంటారే! మాటాలి డిత్. అక్కడ వైద్్యనికి ధనికుడూ, పేదవాడు అనే త్డా లేదు. అక్కడ డాక్టరులి  పేషంట్ 
కి , వారి రోగ నివారణకు ప్రాధాన్యతనిస్తు రు తపపి ధనికుడి రోగానైెనైత్ ఒక లాగా, పేద వాడి ప్రాణానినీ అయిత్ ఒక లాగా 
వైద్య నిర్వహణ ఉండదు. అలాగే ఆస్పత్రులు కూడా పేదవారై,  డబ్్లు చెల్లి ంచలేని వారైత్, ఆ ఆస్పత్రి వారు 
రోగిని వైద్యం చెయ్యకుండా బయటకు పంపకూడదు. వారికి ఉచితంగా వైద్యం చేసి తీరవల్సిందే. అక్కడ ప్రాణానికే 
విలువగాని ధనిక పేదరికానికి కాదు. మన వాళ్ళు అలాంటివి ఎందుకు ఆచరించరు ? 
          అక్కడ డాక్టరులి  తపుపి చేసే పరిసిథాతి కనిప్ంచదు. వారు ఎంతో దీక్షగా జాగ్రతతుగా రోగిని 
చూస్తు రు. కారణం వారు ఏ చిననీ పొరపాటు చేసిన్ వారి లైసనసు కా్యనిసుల్ చేసి ,వారి వైద్య 
వృతితుకి స్వసితు పలుకు- తుంది ప్రభుత్వం. అందుకే డాక్టరులి  ఎంతో జాగ్రతతుగా వ్యవహరిస్తు రు. 
మన దేశంలోనూ ఇటువంటి పరిసిథాతి రావాలని కోరుకుంద్ం.

తీగవరపు శాంతి



పాఠకుల సపిందన
1. భువన చంద్రగారి ఆలోచన్ శకి తుకి జోహారులి . వారు 
ప్రజల కోసం కధ  ద్్వరా అందించిన వేప చెటు్ట  ఉప-
యోగాలు ఎన్నీ ఎంతో చక్కగా వివరించారు. ప్రతీ నెల 
వారి కధలో కతతుదనం ఉంటంది. వారికి మాధన్యవా-
ద్లు . 
  శిరీష , శ్రీమత్ లావణ్య , శ్రీ రమేష్ ---
కాకినాడ. శ్రీమత్ అమృత వల్లి , శ్రీమత్ లకిష్మి 
--- నరసాపురం. 

 2. శీత్కాలంలో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి 
తీస్కోవలసిన జాగ్రతతులు, తీస్కోవలసిన పండులి , 
కూరగాయల గురించి చాలా బాగా చెపాపిరు. 
       శ్రీ లోకేష్ , శ్రీమత్ అనసూయ --- పూనా . 
శ్రీమత్ కరుణ, శ్రీమత్ జానకి ---పిఠాపురం. 

 3. పాలపు బ్చిచురాజుగారు వ్రాస్తు ననీ బొమ్మలు చెప్పిన 
కధలు చాలా ఆసకి తుగా ఉంటున్నీయి. ప్రతీ నెల ఈ 
కధల కోసం ఎంతో ఎదురుచూస్తు న్నీము. 
   శ్రీమత్ సుశీల , శ్రీమత్ అనంత లకిష్మి 
----పొద్దు టూరు. శ్రీ కనకారావు , శ్రీమత్ 
లల్తా ---బంగళూరు. 

 4. డా. కవన శర్మ గారు వ్రాస్తు ననీ రస్యన శాస్తం 
బ్ఱ్ఱ కి బాగా పదున పెడుతోంది. చాలా ఇంట్రస్్ట  గా 
ఉంది. భూమీ రూపుదిదుదు కోవడం గురించి,  విశ్వము  
ఏరపిడడం గురించి ఎంతో వివరంగా చెప్పి మాకు 
తెల్యని ఎన్నీ విషయాలు తెల్య జేశారు. 
  శ్రీ కమలేష్ , శ్రీ నవీన్ ----ఢిల్లి . శ్రీమత్ 
కమల పిఠాపురం. 

 5. మేఘమాల సీరియల్ ససపిన్సు తో చాలా 
బావుంటంది. ఎంతో ఆసకి తు గా ఉంటంది. 
   శ్రీమతి అపరణా, శ్రీ రాజశేఖర్ ----- కరీంనగర్. 
శ్రీమతి భారతి , శ్రీమతి లావణ్య --- బొంబాయి. 

 6. 'డీమానిటైెజేషన్' గురించి శ్రీకాంత్ గారు బాగా 
వ్రాస్రు. 
   శ్రీ మురళీ కృష్ణ , శ్రీమత్ రవళి ---- నిజామా 

బాద్. శ్రీమత్ లల్త, శ్రీ రామ మోహన్ --- 
గంటూరు. 

  7.   కాశీ కే్షత్రం గురించి ఎంతో అత్యదుభుతంగా అంది-
స్తు ననీ మురళీ కృషణా గారికి మా హృదయ పూర్వక నమ-
స్సులు. కాశీ విశే్వశ్వరుడినీ చూసినంత ఆనందం కలుగు-
తోంది. 
    శ్రీ కోటేశ్వర రావు , శ్రీమత్ లక్ష్మి రాజ్యం --- 
హైదరాబాద్. శ్రీమత్ సుమిత్ర, శ్రీమత్ మానస, శ్రీ 
రామారావు ---- ఏలూరు. 

 8. తెలుగు భాషకే గొడుగులా పటి్ట , గిడుగువారి గురించి 
ఎంతో చక్కగా వ్రాస్రు పోడూరి శ్రీనివాస రావుగారు. ప్రతీ 
నెలా ఒక్కక్కరి గురించి ఎంతో అదుభుతంగా అందిస్తు -
న్నీరు. 
  శ్రీ సురేష్, శ్రీ ప్రసాదరావు ----- ఆదిలాబాద్. 
శ్రీమత్ అఖిల, శ్రీ నరసంహారావు ---సకింద్రాబా-
ద్. 

  9. సంసకృత పాఠాలన ఎంతో స్లువుగా అరధిమ-
య్్యటటు్ట  గా మాకు అందిస్తు ననీందుకు మాకు చాలా 
సంతోషంగా ఉంది. వారికి మా ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు. 
    శ్రీమత్ మాధవి, శ్రీమత్ అమల --- వరంగల్ . 
శ్రీ హనుమంతరావు , శ్రీమత్ సావిత్రి ---- విజ-
యనగరం 

 10. వల్లి రి స్బ్రహ్మణ్య శర్మ గారు అందిస్తు ననీ 'మోచేతి 
పొడువు' చాలా బావుంది. సమస్యలు, పరిషా్కరాలు రక-
రకాలుగా బాగా వ్రాస్రు.  
 శ్రీ పురుషోత్త మ రావు, శ్రీ శ్రీనివాసరావు ----- 
బంబాయి. శ్రీమత్ అపర్ణ --- వరంగల్. 

 11. 'మాఊరి నందుల కధ' మా పలలిటూరు విశేషాలన 
గురుతు చేసూతు  చాలా బావుంటంది. ఫోటలు కూడా బావు-
న్నీయి. 

   శ్రీ నరిసుంహ మూరి తు , శ్రీ జగన్నీధం --- రాజమండ్రి. 
శ్రీమత్ భారత్ --- హైదరాబాద్. 
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భువనచంద్ర
 ఆకర్షణ

        "అమా్మ... ఆ బొమ్మ కని-
పెట్ట వూ?" అడిగింది బ్జిజి . ని-
టూ్ట రిచుంది నిర్మల. కనవచుచు. 
కాన్, రాత్రికి బియ్యం వుండవు. 
పోన్ మధా్యహనీపు భోజనంలో 
మిగిల్ందేమైన్ వుంటే ప్లలికి ఆ 
కంచెమూ  పెటి్ట  త్నూ పస్తు  
వుండొచుచు. కాన్ లేదే. ఉననీ డబ్్ 
ఒక రోజు బియా్యనికీ, పాప ఇంజ-
క్షన్ ఖరుచుకీ సరిపోతుంది. 
 "అమా్మ.. అననీం కూడా వదేదు .. ఆ 
బొమ్మ బాగుంది...కనివ్వవూ..." 
ఆశగా నిర్మలని చూసూతు  అడిగింది 
బ్జిజి . ఆ ప్లలి  వయస్ ఆరేళ్ళు. 
గత రండేళళునంచీ ఏద్ జబ్్. 
వారానికక్క ఇంజక్షన్ ఇచిచు 
తీరాలని డాక్టరన్నీడు. ఇవ్వకపోత్ 
విషమిస్తు ందట. మళీళు నిటూ్ట -
రిచుంది నిర్మల. తల్లి  నిటూ్ట రుపిని 
అరధిం చేస్కుందేమో, నిశ్బదు ం-
గా ముందుకు నడిచింది బ్జిజి . 
మౌనంగా బ్జిజి  వనక నడుసూతు  
ఆలోచిసతు ంది నిర్మల.  
  ఓ చిననీ ప్లలి , 'బొమ్మ' కావా-
లనకోవడం సహజం. అద్ 
అత్యంత సహజమైన కోరిక. కాన్, 
ఆ అతిచిననీ కోరికన కూడా తీ-
రచులేని పరిసిథాతులన  కల్పిం-
చింది ఎవరూ? మరో అయిదేళ్లి  
మూడేళ్లి  గడిచేసరికి బ్జిజి  దృషి్ట  
బొమ్మలమీద వుండదు. స్టి 
ప్లలిలు వేస్కునే బట్ట లమీద 

కనిపెట్ట గలద్? అసల్ంతటి 
తపుపి ఎలా జరిగిందీ, ఎందుకు 
జరిగిందీ? ఆలోచిసూతు  నడు-
సతు ంది నిర్మల. ఆమ గుండెలోలి  
బాధ. ఆఫ్ట ర్ ఆల్ ఓ ప్లలి  అడిగిన 
అయిదు రూపాయల బొమ్మ క-
నలేకపోయినందుకు. ఠకు్కన 
తన తల్లి  గురుతు కచిచుంది నిర్మలకి. 
 "తీస్కోవమా్మ... న్కు ఏది 
కావాలో అది తీస్కో" బ్జజిగిస్తు -
ననీ తల్లి  స్వరం చెవులోలి  వినిప్ం-
చింది. 
 "న్కేం వదుదు " తన మాట. కళళు-
లోలి  న్ళ్లి  తిరిగాయి నిర్మలకి. 
తల్లి దండ్రులు ఎంత గారాబంగా 
పెంచారు. అబ్.... ఎనినీ గొపపి 
సంబంధాలు తెచాచురూ! ఒపుపి-
కుంటేగా తనూ. చివరికి ఓ ఆట 
డ్రైవర్ ఆకర్షణలో పడి జీవిత్-
నినీ చిన్నీభిననీం చేస్కుంది. 
మండితనం వాళళు చదువు పద్ 
తరగతి ద్టలేదు. ఆ మండి-
తనమే నగలతో సహా ఇంటలి ంచి 
పారిపోయి ఆటవాడినీ పెళిలి  
చేస్కునే దుసిథాతికి తెచిచుంది. 
మరిపపిటి వంటరితనం? స్-
దీరం్గా నిటూ్ట రిచుంది నిర్మల. 
ద్నికి కారణమూ మండితన-
మే. అతన మంచివాడే. జీవిత్-

వుంటుంది. కన్సం అపుపిడైెన్ 
ఆ ప్లలి  కోరుకుననీ బట్ట ల్నీ తన 
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నినీ కద్దు  గొపోపి అరధిం చేస్కుననీ-
వాడే. అరధిం చేస్కోంది తనే. న్టి 
దురుస్. ప్రేమని పెంచేదీ 'మాటే', 
పెరిగిన ప్రేమన త్రుంచేదీ 'మాటే'. 
'మాట' కుననీ శకి తుని తెలుస్కో-
లేక మూగబోయాన' అనకుంది 
నిర్మల.   
  బొమ్మన చూసి ఆకర్షణలో 
పడింది ఒకరైత్, మనిషిని చూసి 
ఆకర్షణలో పడింది మర్కరు.  
 రకరకాల వస్తు వులు... రకరకాల 
దుస్తు లు... రకరకాల వాహన్లు.. 
రకరకాల పథకాలు... అన్నీ ఆక-
రి్షంచేవే. కనినీ మనస్ని ఆకరి్ష-
సే తు కనినీ మనిషిని ఆకరి్షస్తు యి. 
వాటివంట పడత్ం. ఉననీద్నినీ 
కోలోపిత్ం.  
 ఒక్కస్రి చూడండి.  
 పకి్కంటి పార్వతమ్మ గారు 
'వాషింగ్ మషిన్' కావాలని 
మోజుపడి, మగుడినీ స్ధంచి, 
వాయిద్ల పదధితిలో వాషింగ్ 
మషిన్ స్ధంచింది. వాయిద్లు 
పూర తుయ్్యలోపలే ఆ మషినినీ మూ-
లపారేసి పనిమనిషి చేత బట్ట లు 
ఉతికిసతు ంది. 
 ఇరుగింటి ఈశ్వరీబాయి వాకూ్యమ్ 
కీలినర్ ని కనిప్ంచడం కోసం 
ఇంటినే రణరంగంగా మారిచుంది. 
ప్రస్తు తం ఆ వాకూ్యమ్ కీలినర్ అటక 
మీద పడివుంది. బూజు పటి్ట  ని-
టూ్ట రుసతు ంది.
 కంటికి ఇంపైెన ప్రతిదీ అదుభుతం-
గానూ, అత్యవసరంగానూ కని-
ప్స్తు ంది. కాన్, చేతికచాచుక కాన్ 
తెల్దు ద్నివలలి  వచేచు అనరధిం. 
ఒక్కస్రి మన ఇంటలి  వుండే 

వస్తు వుల్నీ మనమే గమనిసేతు అరధి-
మవుతుంది ... వృధాగా ఎంత 
ధన్నినీ న్టిపాలు చేశామో. అలాగే 
బట్ట లు! గుట్ట లు గుట్ట లుగా క-
నిపడెయ్యడం. వాటిని నిజంగా 
ఎనినీస్రులి  తొడుగుతున్నీం, పోన్, 
పాత బట్ట లనైెన్ జన్లు పే-
దస్దలకి పంచుత్రా అంటే, 
నూటికి తొంభై పాళ్ళు పంచరు. 
ఎందుకంటే, పంచబ్దిధి కాదు. 
'ఇంత ఖరుచు పెటి్ట  కననీది పం-
చడానికా?' అని మన మనస్ 
మననే నిలదీస్తు ంది. మనకీ ఇత-
రులకీ కూడా వుపయోగపడని ఆ 
వస్తు వులు, దుస్తు ల వలలి  ఏమి 
ప్రయోజనం. దీనేనీ ఓ స్మతగా 
మన పెదదులు మల్చారు. 'గడిడువా-
ము దగ్గర కుక్క కాపలా' అని. ఆ 
కుక్క గడిడుని తినదు. గడేడు  ఆహార-
మైన ఆవుని తిననివ్వదు. చల్కి 
వణికే ఓ పేదవాడిని మీరు రోజూ 
చూసూతు  వున్నీ, ఒక్క చొకా్కని వాడికి 
ఇస్తు రా? పాత చొకా్కలు ద్నం 
చెయ్యనివాడు కూడా, పుణ్యం 
కోసం వేల్ వందల్ ఖరుచు పెటి్ట  
పూజలు చేస్తు డు. రకరకాల దీక్షల 
పేరుతొ గుళ్ళు గోపురాలు చుటి్ట వ-
స్తు డు.... ఆలోచించండి... పుణ్యం 
వస్తు ంద్?
 "అబా్య్... ఈగని ఎపుపిడైెన్ 
చూశావా? ఎపపిటికపుపిడు కాళళుని 
శుభ్ం చేస్కుంటూనే వుంటుంది. 
మళీళు అదే కాళళుకి బ్రదన్, న్న్ 
చండాలాల్నీ అంటించుకుం-
టుంది. ద్నినీంచి మనం నేరుచు-
కోవాల్సుంది చాలా వుంది. ఎపపి-
టికపుపిడు అవసరం లేని వాటిని 

వదిల్ంచేస్కో. అవి ఎంత ఆకర్ష-
ణీయమైనవైన్ సరే. అనినీటికంటే 
ముందు వదిల్ంచుకోవాల్సుంది 
అనవసరమైన ఆలోచనల్నీ. క్షణ-
క్షణానికీ చెదలు పుటు్ట కచిచునటులి  
మనస్లో ఆలోచనలు పుటు్ట క-
సూతు నే వుంటాయి. ఎపపిటికపుపిడు 
వాటిని విదిల్ంచి, వదిల్ంచుకో-
కపోత్ కండలు పెరిగినటు్ట  పెరు-
గుతుంటాయి. So, clean your 
mind first. ఆ తరవాత యీగలా 
మళీళు న్న్ చెతతు మీద్ మనస్ని 
వాలన్కు. న్ మనస్ ఎపుపిడైె-
త్ ఆకర్షణలకి లోనవుతుంద్, ఆ 
క్షణమే అసలైన 'నిననీ' న్వు కో-
లోపిత్వు. అని అన్నీరు స్్వమీజీ 
ఓన్డు. వంటనే అరధిం కాకపో-
యిన్ ఇపుపిడు అరధిమయింది. 
 అందుకే ప్రియ పాఠకుడా... 
ఇంటిలోనూ, మనస్లోనూ 
పేరుకుని వుననీ చెతతుని తొలగించు. 
అపుపిడు సరికతతు, సరైన పాఠాలు 
నేరుచుకోవడానికీ, సరైన మార్గంలో 
స్గడానికి తగినంత 'జాగా' లభి-
స్తు ంది. 
 "న్కు ఉపయోపడనిద్నినీ 
దగ్గరుంచుకుని కుక్క కాపలా 
కాయకు. అది ఎవరికి ఉపయో-
గపడుతుంద్ వారికి ఆనందంగా 
ఇచెచుయ్. మనస్కి ఖచిచుతం-
గా తృప్తు లభిస్తు ంది" అని కూడా 
ఆన్డు స్్వమీజీ బోధంచారు. 
అదే యీన్డు నేన మీకు అంది-
స్తు న్నీన.  
శ్రీ గురుభో్య నమః              
నమస్సులతో... శుభాకాంక్షలు. 
(మళీళు కలుద్దు ం)
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 పెరుగు - సంపూరాణా హారం

పమి్మ భారతీ శర్మ 
     

       తెలలిని అననీం మీద గెడడు  
పెరుగు వేసి ... మతతుగా కల్ప్ 
అమ్మ ప్లలిలకు తినిప్సూతు  
అంటుంది: 'పెరుగు అననీం 
తిన్ల్.. ఇది తింటే ఆంజనే-
యస్్వమి అంతబలం వస్తు ంది! 
చూడు, అపుపిడే న్కంత బలం 
వచిచుంద్' అంటూ కథలు చెపూతు  
పెరుగననీం అలవాటు చేస్తు ంది. 
ఎనినీ తిన్నీ ఆఖరున రండు 
ముదదులు పెరుగననీం తింటేనే... 
ఆ భోజనం తిననీ తృప్తు మనకు. 
పెరుగు మంచి ఆహార పద్రధిం. 
పాలన బాగా మరిగించి, చలాలి -
రిచు, గోరువచచుని పాలలోలి  3,4 
చుక్కలు మజిజి గ వేసి మూత-
పెటి్ట  కదపకుండా 3 నండి 4 
గంటలు   కదపకుండా ఉంచిత్ 
గటి్ట  పెరుగు తయారవుతుంది. 
      పాలకంటే పెరుగు ఇంకా 
మంచిది అని ఎందుకంటారం-
టే పాలలో ఉండే ప్రోటీన్సు కంటే 
పెరుగులో ఉండే ప్రోటీన్సు న 
మన శరీరం త్వరగా జీరణాం చే-
స్కుంటుంది. అందుకేనేమో 
మన పూరీ్వకులు పెరుగు ( లేద్ 
మజిజి గ) న మన ఆహారంలో 

భాగంగా చేశారు. 
      ప్రస్తు తం మన జీవన శలై్ 
కావచుచు, దినచర్యలలో మారుపి 
లు, ఒతితుడి, ఆహారపు అలవాటలి  
వలలి  కావచుచు.... చిననీ పెదదు  అనే 
భేదం లేకుండా అనినీ వయస్-
లవారూ ... అజీరణాము, గా్యస్, 
మలబదదుకముతో బాధ పడుతు-
న్నీరు. పెరుగు శరేరంలోని వేడిని 
తగి్గస్తు ంది. జీరణాకోశంలో పెరిగే 

హానికరమైన బా్యకీ్టరియాన పె-
రగకుండా చేస్తు ంది. అందుకే 
ప్లలిలకు చిననీతనం నండి 
పెరుగు, పెరుగననీం అలవాటు 
చెయా్యల్. బజారులో దొరికే రక-
రకాల చిపుసులు, ప్జాజి లు, మం-
చూరియాలు కనమని ప్లలిలు 
మారాం చేస్తు రు. చాలా పారీ్టలలో 
అవే ప్రధాన ఆహారంగా కూడా 

ఉంటున్నీయి. 
       అవి ఏమి తిన్నీ..ఆఖరున 
ఇంటికి వచాచుక ఒక కపుపి, పెరు 
గననీం లేద్ మజిజి గ ప్లలిలు 
త్రాగేలా మనం అలవాటు 
చేయాల్. అవి తిన్నీక పెరుగ-
ననీం తింటేనే అవి కనిస్తు మ-
ని షరతు పెటా్ట ల్. పెరుగు వలలి  
కల్గే ప్రయోజన్లు వారికి వి-
వరించాల్. ఈ పెరుగు ఆవుపా-
లతో తయారు చేసేతు ఆరోగా్యనికి 
ఇంకా మంచిదని ఆయురే్వదం 
చెబ్తోంది. ఇది వాత ద్షాలన 
తగి్గస్తు ందట. కాని, రాత్రి పెరుగు 
కన్నీ మజిజి గ వాడడం, లేక 
పాలు వాడుకోవడం మంచిదని 
కూడా ఆయురే్వదం చెపుతోంది. 
ఈ పెరుగున ఇంగ్లిష్ లో 

యోగర్్ట అని, హిందీలో దహీ 
అని అంటారు. ఈ యోగర్్ట రక-
రకాల రంగులలో, రుచులలో 
ఇతర దేశాలలో లభ్యమవుత్-
యి. మన దేశం లోని బంగాలు 
ప్రాంతంవారు మటి్ట కుండలలో 
తీప్ పాలన తోడుపెటి్ట , మీఠా 
దహి అని తయారుచేస్తు రు.
చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే 
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పంజాబ్, అమృత్ సర్ చుటు్ట ప్ర-
క్కల ప్రాంత్లలో లసీసు (మజిజి గ-
లో చక్కర వేసి) మీఠా లసీసు అని 
తయారుచేస్తు రు. ఇది కూడా 
చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇంటలి  
గినెనీడు పెరుగు ఉంటే  చాలు, 
ఎన్నీ రకాల పద్రాధి లు తయారు 
చేస్కోవచుచు. అవి ఏంట ఓస్రి 
చూద్దు ం....
     పెరుగననీంలో పచిచు మిరిచు, 
అలలిం, మినపపిపుపి, ఆవాలు, జీ-
లకర్ర, కరివేపాకు, మిరియాలు, 
నేతిలో వేయించిన జీడిపపుపిలు 
ఈ పోపులో కల్ప్ పెరుగు అన్నీ-
నినీ దద్దు జనంలా చేసి... నైెవేద్యం-
గా సమరిపిస్తు ము. ఈ పెరుగననీం 
ప్రయాణాలలో, ప్కినీక్ లలో కూడా 
తన స్థా నం పదిలంగా ఉంచు-
కుంటుంది. చిననీ ప్లలిలకరకు 
పెరుగననీంలో చిననీగా తరిగిన 
మామిడిపండలి  ముక్కలు, పైెన 
ద్నిమ్మ గింజలు వేసి ఇసేతు చాలా 
ఇష్ట ంగా తింటారు. అలాగే అరటి 
పండు ముక్కలు, తొక్క తీసి 
సననీగా తరిగిన  ఆప్ల్ ముక్కలు 
వేసి రుచిగా ప్లలిలకు అందించి, 
వారికి పెరుగననీం అలవాటు చె-
య్యచుచు. కాసతు వరైటీగా తినడం 
ఇష్ట పడేవారికి, కమ్మని పెరు-
గననీంపైె బూందీ జల్లి , జీలకర్ర 
పొడి, చాట్ మస్ల జల్లి  అందిసేతు 
పెరుగననీంపైె  కరకర లాడే 
బూందీ ఆహా! ఏమి రుచి అనిప్-
స్తు ంది. 
      పెరుగు కాసతు పుల్సినటలి -
యిత్.. పది పుదీన్ ఆకులు, 

కతితుమీర కట్ట , పచిచు మిరిచు, జీ-
లకర్ర ముదదుగా నూరి, పెరుగులో 
కల్ప్త్ పుదీన్ చెటీనీ రడీ. పులలిని 
పెరుగుతో పులలిటులి , పెరుగుతో 
పునకులు, చలలిపులుస్, 
మంతిమజిజి గ, ఆవడ పెరుగు, 
పొంగరాలు, ఇలా ఎన్నీ వరైటీలు 
మనం పులలిని పెరుగుతో చేస్తు ం. 
మరికంతమంది, పులలిని 
పెరుగున గిలక్కటి్ట , పలుచగా 
చేసి, న్టి బదులు ఈ మజిజి గన 
కలతగా పెటు్ట కుని చలలి  ఉపుపిడు 
ప్ండి (బియ్యం రవ్వ)తో చేస్తు రు 
చాలా రుచిగా ఉండే ఈ వంటకం 
మనమూ తయారు చేస్కోవ-
చుచు. 
      ఇక కమ్మని పెరుగుతో మనం 
తయా్యరు చేసే పెరుగు పచచు-
ళ్ళు, చెపుపికోవడం మదలడిత్ 
ఇన్నీ అన్నీన్... కీరా పెరుగుప-
చచుడి,  వంకాయ, ఆనపకాయ, 
కాబేజీ , తోటకూర, పాలకూర, 
టమాట,  పొటలి కాయ, కా్యరటు్ట , 
కబ్రి కాయ ఇలా అనినీ కూ-

రగాయల్నీ చిననీ ముక్కలుగా 
తరిగి, పోపు వేస్కుని.. నూనెలో 
మగి్గంచి (లేద్ ఉడికించి) చలాలి -
రనిచిచు పెరుగు కలపాల్. ఔషధ 
భరితం అయిన దూట పెరు-
గుపచచుడి చేస్కోవడం మాత్రం 
మరచిపోవదుదు  స్మా!  రోజులో 
ఓ పూట పెరుగు కల్ప్న పచచు-
ళ్ళు తింటే .. పెరుగు శరీరానికి 
త్మన అందించి చక్కని శరీర 
ఛాయన    ఇస్తు ంది. జీరణాక్రియ 
చక్కగా జరిగేలా చూస్తు ంది. 
ముఖ్యంగా చెపేపిది ఏమిటంటే 
పెరుగున తపపినిసరిగా 
ఆహారంలో భాగంగా తీస్కోవ-
డంవలలి  శరీరంలో కణాల కీ్షణత 
న నిరోధంచి వయస్సు కనపడ-
కుండా చేస్తు ందట.... మరి ఇంకా 
ఎందుకు ఆలస్యం... పెరుగున 
అమృతం అనేద్దు ం... ప్లలిలకు... 
పెదదులకు పెరుగు రోజూ తినిప్-
ద్దు ం... ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా 
ఉంద్ం.
       మళీళు కలుద్దు ం...
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
   బొ మ్మలు  చెపిపిన  బాలల కథలు

ఆడినమాట తపపిని మహారాజుకి 
ఇదంత్ అగమ్యగోచరంగా ఉంది. 
చచిచుపోయినవాడు తిరిగి వచేచు-
డననీ విషయం ఎంతకీ మింగుడు 
పడడం లేదు. ఏమైత్నేం? ఆ 
వచిచున వాడికి భార్యని అపపిగిం-
చడం తన విధ. అని నిశచుయిం-
చుకుని, మారా్గ ంతరం ఆలోచిం-
చస్గాడు. ఆఖరికి ఆమ భర తుతో 
సహగమనంచేసి స్వరా్గ నికి కద్! 
వళిళుంది. 
కనక ఇంద్రుడిపైె దండెతితు 
అతనినీ జయించి ఆ యువతిని 
తీస్కు రావాలని ఒక నిరణాయానికి 
వచాచుడు. వంటనే ఇంద్రుడి మీద 
యుదధిం ప్రకటించమని, సేనల్నీ 
తయారు చేయమని, మంత్రి, స్-
మంతులకి చెపాపిడు. 
 అపుపిడు ఆ వీరుడు వి-
క్రమారు్కడి సత్యవాకాపిలనకి మ-
చుచుకుని, తన అసలు రూపంలో 
ప్రత్యక్షమయా్యడు. అందరూ 
ఆశచుర్యపోతుండగా, ఇది తన 
ఇంద్రజాల విద్య అని, ద్నినీ 
చూప్ంచడానికి ఆడిన న్టకం 
అని చెపాపిడు. మహారాజు చాలా 
సంతోషించి, “ఇంకా ఏమేమి 
విద్యలు వచుచు”నని అడిగాడు. 

(గత సంచిక తరువాయి)
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అపుపిడా వైత్ళికుడు చతుష్ష షి్ట  
కళల పేరులి  చెప్పి, అనినీటిలోనూ 
ప్రవేశం ఉందని చెపాపిడు. 
  వి క్ర మా రు్క డి కి 
అతని విద్్యప్రీతి చాలా నచిచుంది. 
అతనినీ తగిన విధంగా ఎలా 
సత్కరించాలా అని ఆలోచిస్తు -
న్నీడు. ఇంతలో అక్కడికి రా-
జభటులు వచిచు “మహారాజా! 
పాండ్యరాజు మంత్రులు తమకు 
ఎనిమిది కోటలి  దీన్రాలు , తొంభై 
మూడు ముత్్యల కావళ్ళు, ఇంకా 
ఏనగులు, గుర్రాలు, కానకగా 
తీస్కు వచాచురు.” అని చెపాపిరు. 
వారిని ప్రవేశపెట్ట మని ఆజాజి -
ప్ంచి, ఆ వచిచున కానకలన్నీ 
పూరి తుగా వైత్ళికునికే ఇవ్వమని 
మంత్రులకి ఆదేశం ఇచాచుడు. 
చూశావా! భోజరాజా! ప్రపం చంలో 
ఎవరైన్ అంతటి ద్నగుణ 
సంపననీడు ఉంటాడా?“ అని 
అడిగింది బొమ్మ. 
 భోజుడు ముఖం వేళ్ళుడే-
స్కుని వనకి్క మళ్ళుడు. 

ముఫైఫైఒకట బొమ్మ కథ 
  ఏన్టిక్న్ అదృ-
ష్ట దేవత కరుణించక పోతుంద్ 
అనే ఆశతో భోజుడు రతనీసిం-
హాసనం చేరాడు. అక్కడ ఉననీ 
బొమ్మ కమ్మని మందహాసం చేసి 
ఇలా అంది. “ రాజా! ఇపపిటికి 
ముఫైఫై ప్రయత్నీలు చేశావు. న్ 
పటు్ట దల మచుచుకోవలసిందే! 
అయిన్ ఏం లాభం? ద్న, వీర, 
శూర గుణాలోలి  నవు్వ విక్రమా-
రు్కడిని పోలలేవే! ఈ కథ విని 

నవే్వ నిరణాయించుకో మరి. “ అని 
ఇలా చెప్పింది.
 “ఆ రాజు ఉజజియినిని ఏలే 
రోజులోలి  ఒకన్డు కాంతిశీలుడ-
నే ఒక బికు్ష కుడు వచిచు, రాజున 
దరి్ంచుకున్నీడు. రాజ దర్న్-
నికి వచిచున వాడు ఉతతుచేతులతో 
రాకూడదని ఒక చక్కని పండు 
ఇచిచు, బహుమతులు అందుకుని 
మరీ వళ్ళుడు. రాజుగారు ఆ 
పండుని కోశాధకారికి ఇచేచుశాడు. 
ఇందులో పెదదు  విశేషమేమీ లేదు. 
కాని ఆ స్ధువు ఇలా రోజూ ఒక 
ఫలం చొపుపిన తెచిచు ఇవ్వడం, 
ద్నిని రాజు మంత్రి, పురోహితులోలి  
ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వడం స్మారు 
పది సంవతసురాలపాటు స్గింది. 
 ఇలా ఉండగా ఒకన్డు 
స్ధువు ఇచిచున పండుని రాజు 
ఒక కోతికి ఇవ్వడం జరిగింది. 
అది కోతి చేష్ట లతో ద్నిని అక్క-
డికక్కడే కరికింది. అపుపిడు 
ద్నిలోంచి గింజలకి బదులు, 
ఒక అమూల్యమైన రతనీం బైట 
పడింది. 
 అపపిటికి స్దువు చేష్ట -
లలోని ఆంతర్యం తెలుస్కుని, 
రాజు మతతుం ఆయన ఇచిచున పళళు-
న్నీ వనకి్క తెప్పించాడు. అనినీటి-
లోంచీ, రత్నీలు బైట పడాడు యి. 
అంత సంపదన్ విక్రమారు్కడు 
సేవకులకి ఇచిచువేసి, స్ధువుని, 
“ఇంత గొపపి బహుమతి నవు్వ 
న్కు ఏ ప్రతిఫలం కోరి ఇచాచువు? 
“ అని అడిగాడు. 
అపుపిడా స్ధువు ఇలా అన్నీడు, 

“ రాజా! న్ ఊహ సరైనదే! నేన 
పెదదు  సహాయానినీ కోరే న్ దగ్గరికి 
వచాచున. అదేమిట చెపుపిత్న 
విన. నేన కృషణా పక్ష చతురదుశిన్-
డు ఒక మర్రి చెటు్ట క్రింద కూరుచుని 
శ్మశానంలోని ప్శాచాల తృప్తుకో-
సం హోమాలు చేస్తు న. ద్నికి న్ 
వంటి స్హసవంతుడి సహాయం 
కావాల్. “
 అది విననీ విక్రమారు్కడు, 
అదంత పని అని సరే! అన్నీడు. 
స్ధువు సంతోషంగా వళిళుపో-
యాడు. అనకుననీ ప్రకారం కృషణా 
పక్ష చతురదుశిన్డు మహారాజు 
మర్రి చెటు్ట దగ్గరికి మాట తపపి-
కుండా వళ్ళుడు. ఆ రాజు రాకకు 
స్ధువు సంతోషించి, ఇలా 
అన్నీడు. “ మహారాజా! ఇక్కడి-
కి దగ్గరలో ఉననీ శ్మశానంలో ఒక 
పెదదు  ఇరుగుడు చెటు్ట  ఉంది. 
ద్ని మీద భేత్ళ్డు నివసి-
స్తు న్నీడు. నవు్వ వళిలి  అతడిని 
ఇక్కడికి తీస్కు రావాల్. కాని 
ఒక చికు్క ఉంది. నవు్వ వాడిని 
మోసూతు  ఉననీంత సేపూ మౌనంగా 
ఉండాల్.” 
 విక్రమారు్కడు, అందుకు 
అంగ్కరించి, వంటనే శ్మశాన్నికి 
ప్రయాణం కటా్ట డు. అక్కడ రక-
రకాల పకు్ష లు, భయంకరమైన 
పాములు, ప్శాచాలకు నివాస 
స్థా నమైన చెటు్ట కు, తలక్రిందు-
లుగా వ్రేళ్ళుడుతుననీ భేత్ళ్డిని 
చూశాడు. 
                     ( ఇంకా వుంది )
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శివస్యుజ్యం పొందిన శ్రీ వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్య శర్మ  
                                                    అశ్రు నివాళి  
                                                                  సథాంభించిన  కలం ........                                                      
     2012 జూన్ మాసం నండి ధారా వాహికంగా "వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్యశర్మ" గారి (VVS. శర్మ ) 
రచనలు పాఠకులకు అందివ్వడం ఎంతో అదృష్ట ంగా భావిస్తు ననీ తరుణంలో వారి రచనలు ఈ ఒక్క 
నెల మాత్రమే ప్రచురించగలుగుతుననీందుకు అత్యంత బాధాకరంగా ఉంది. జనవరి 13వ త్దీ రాత్రి  
మనలన వీడి, పర లోకాలకు  వళలిడం స్హితీ లోకానికి తీరని లోటు .. వారికి నేన ఎపుపిడు ఫోన్ 
చేసిన్ ఒక్క వారం టైెం ఉంటుంద్? అని అడిగేవారు. అలాగే పంపండి అనడం జరిగేది . . కాన్ శర్మగా-
రు మాత్రం2 రోజులోలి  నే పంపేవారు. అలాగే Dec లాస్్ట  వీక్ ఫోన్ చేస్న. ప్లలిలు వచాచురు, హడావిడిగా 
ఉన్నీన అన్నీరు. ఫరవాలేదు, ఒక్క పేజీ లేద్ ఒక్క పేరా అయిన్ వీలు చూస్కుని వ్రాయం డి, మళీళు 
నెల తీరుబడిగా వ్రాదుదు రు గాని , కతతుసంవతసురం గా్యప్ వదుదు  అన్నీన. వారం టైెం ఉంటుంద్ అన్నీరు. 
ఫరవాలేదు పంపండి అన్నీన. ఆ రోజు 28వ త్దీ . అదే ఆఖరి  మయిల్ అని అనకోలేదు . 
              చైెతన్యం సంకలపిబలం పత్రికలో ధారావాహికంగా వలువడిన VVS . శర్మగారి రచనలు:
1. గౌతముడు --- కంపూ్యటర్సు ; 
2. కణాదుడు ---కంపూ్యటరులి . 
3. జైమిని ---- కంపూ్యటరులి . 
4. కప్లుడు --- కంపూ్యటరులి . 
5. మృతు్యవున జయించడం ఎలా? 
    కఠోపనిషత్ చూప్న మార్గము. 
6. విశ్వము --సృషి్ట   --- 1. 
ఆధునిక విజా్ఞ నము --- వైదిక జా్ఞ నము. 
7. వైజా్ఞ నిక రచనలకు తెలుగు వినియోగం /విసతురణ / ఆధున్క-
రణ. 
8. భారత దేశ  చరిత్ర అధ్యయనం --- గత కాలానికి ఒక స్హస 
యాత్ర.                                                                                                                         
9. మోచేతి పొడుపు . (Nudge = a small push,probably.                                                                             
  ఇలా  అత్యంత అదుభుతంగా వారి రచన్ శకి తు ని చైెతన్యం పాఠకులకు అందించిన 
ఒక మహన్యుడు ,వేద్ంత తత్వవేతతు , ఆధా్యతి్మక ,స్మాజిక చారిత్రాత్మక విశ్వ విజా్ఞ న శాస్త వేతతు , 
ఒక రీసరచ్ స్్కలర్, మృదు భాషి, ఇలా ఎంత చెప్పిన్ తకు్కవే అనిప్ంచే సరస్వతీపుత్రుడు,  స్హిత్య, 
మానసిక బంధంతో అందరి మనస్లకు చేరువైన  ఆత్మ బంధువు.  వారి జా్ఞ న సంపదన మనకందిం- 
చి మానసికంగా దగ్గరయి, అందనంత దూరాలకు వళిలి ,  అతి స్న్యాశంగా  బాహ్య ప్రపంచానికి 
దూరమై భగవంతుని సనినీధకి   జేరిన భగవత్ భకుతు డు . 
       వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ , వారి కుటుంబ సభు్యలకు ప్రగాఢ సంత్-
పానినీ తెల్య జేసతు ంది చైెతన్యం సంకలపిబలం. 

1944 - 2018
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                              వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్యశర్మ గారు  మనకందని దూరాలలో ఉననీ స్వర్గధామాలకి 
వళిలిపోయారననీ  వార తు  చైెతన్యం సంపాదకులు తెలుపగానే, చైెతన్యం-సంకలపిబలం పత్రికద్్వరా భౌతికవ-
స్తు ప్రపంచంలో ముల్గి త్లుతుననీ  పాఠకులన ఆథ్్యతి్మకతత్తు వానినీ మరువకూడదని సద్ హెచచురించే 
ఓ అభిజు్ఞ డు మనకిక లేరనిప్ంచింది. భారతదేశ చరిత్ర అధ్యయనం-గతకాలానికి ఒక స్హసయాత్ర 
వా్యసపరంపరతో ఆయన ఈ సందేశానినీ అందజేసూతు నే వచాచురు. చివరిగా ఒక మోచేతి పొడుపుతో ‘నవు్వ 
నవు్వగా  న్కుననీవిచక్షణాజా్ఞ న్నినీ సరిగా అంచన్వేస్కని మనగడ స్గించు’ అననీ ఓ హెచచురికచేసి 
క్వల్యం పొంద్రు. ఆయన లేకపోయిన్ ఇంతవరకూ అందించిన సందేశాలు చైెతన్యంలో నిత్యం మదు 
లోతు నే ఉంటాయి.
    హనమకండ   (24-01-2018)                                                     -  ప్ంగళి వంకట రమణ రావు

                                                

       శ్రీ వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్య శర్మ గారు కృషాణా జిలాలి  విజయవాడలో 1944లో జని్మంచారు. వీరు 
బంగళూరులోనననీ భారతీయ విజా్ఞ న సంసథా ఇంజన్రింగు విభాగంలో డాక తురేట్ డిగ్రీ సంపాదించి అదే 
సంసథాలో 39 సంవతసురములు పనిచేశారు. కంపూ్యటర్ సైనసు ప్రొఫసరుగా మంచి పేరు తెచుచుకని 2006 
లో రిటైెరయా్యరు. తరువాత కూడా వీరు గౌరవహోద్లలో కనినీ సంవతసురాలు ప్రొఫసరుగా ఉన్నీరు. 
ప్రముఖ భారతీయ విజా్ఞ నము మరియు ఇంజన్రింగు విద్్యసంసథాలలో (Indian Science and Engi- 
neering Academies) ప్రావీణ్్యలుగా ఎనినీకకాబడాడు రు. అమరికాలోనననీ విద్్యసంసథాలలో కంతకాల-
ము ప్రోఫసరుగా ఉన్నీరు. వీరి పర్యవేక్షణలో డాక్టరేట్ డిగ్రీలు పొందినవారు దేశవిదేశాలోలి  పలు సంసథాలోలి  
ఉననీతస్థా న్లోలి  పని చేస్తు న్నీరు. శ్రీ శర్మగారు స్ంకేతిక రంగంలో ముఖ్యంగా రక్షణశాఖకు సంబంధం-
చిన విషయాలలో (Artificial Intelligence, Pattern Recognition, Aerospace Systems ముననీగు-
నవి) పరిశోధనలు చేశారు.
శ్రీ శర్మగారు ఇంజన్రింగు విద్్యరంగంలోనే కాక తమ గురువులు శ్రీ సదు్గ రు కందుకూరి శివానంద-
మూరి తు గారి స్ంగత్యంలో ఆధా్యతి్మక, స్మాజిక రంగాలలో విజా్ఞ నశాస్త పరంగా అవగాహన పెంచడానికి 
పెకు్క విషయాలన అధ్యయనం చేసి తమ అనభవానినీ శాస్తజు్ఞ లతో పంచుకనేవారు. ఈ ప్రయాసలో
భారతీయ తత్వశాస్తము, ఆసితుక దర్నములు (న్్యయము, వైశేషికము, వేద్ంతము, మీమాంస, 
స్ంఖ్యము, యోగము) ముననీగునవి తమ అభిరుచిని అనసరించి అధ్యయనము చేసి ఇంగ్లిషులో-
న, తెలుగులోన ప్రత్్యక సూఫూరి తునిచేచు అనేక వా్యస్లు, మరియు తమ గురువులు రచించిన గ్రంధా-
లకు ఆంగాలి న వాద్లు స్పథ, సంకలపిం - చైెతన్యబలం వంటి పత్రికలలో ప్రచురించారు. దైనందిక 
జీవనంలో నిత్య మూ ఎకు్కవ కాలము తమ వా్యసంగములలో నిమగనీమై ఉంటూ ఉండేవారు. మిత్రుల 
చేత అభిమానంతో వి.వి.యస్ గా ప్లువబడే శ్రీ శర్మగారు తమ కుటుంబ సభు్యలతో ఎపపిటిలాగున 
ముచచుటిసూతు  2018 సం. జనవరి 13వ త్దీ రాత్రి గం 10:40 కు అతిస్న్యాసంగా తుదిశా్వస విడిచి 
శివ స్యుజ్యం పొంద్రు. శ్రీ విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్య శర్మగారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకంటూ వారి 
కుటుంబ సభు్యలకు ప్రగాఢ సంత్పానినీ తెల్యజేస్తు న్నీన.                -  ప్రొ.వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం
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వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మణ్య శర్మ గారు ఎంతోకాలంగా తమ  ప్రఙ్్ఞ పాటవాలతో, అతుల్త విఙ్్ఞ నసం-
పదతో పత్రికన చైెతన్య  పరుసూతు  వారి సేవలన అందించి, ఎంతో మందికి అనేక  విషయాలు స్లభ 
గ్రాహ్యంగా విశదపరుసూతు  , ఇక్కడ తమ పని పూర్తందని, అక్కడ పత్రిక కోసం తమ రచనలు ఆవశ్యకమనే 
స్వర్గలోకపు ప్లుపు అందుకుని, వారిన్ చైెతన్య పరచన వళిళున వారి ఆత్మకు శాంతికలగాలని మన-
సూపిరి తుగా భగవంతుని ప్రారిధిస్తు న్నీన. మనలో ఒకరుగా ఉంటూ ప్రతిమాసం వారి అమూల్య రచనలు 
అందిసూతు  ఉననీ ఒకసదరుని చైెతన్యం కోలోపివడం విచారకరమైన్ అందరికీ తపపిని ఈప్రయాణంలో 
ఒకరు ముందూ వనకా అని భావించాల్సు ఉంది. 
వి.వి.ఎస్.శర్మగారూ మాకోసం ఎదురుచూస్తు రుగా! 
                                         రాకమానదు మృతు్యవు రాజుక్న
                                         పోకమానరు ఎంతటి ప్రభువులైన 
                                         రాకపోకలు లేనిది ఆత్మ ఒకటె   
                                         న్కలోకాన నిలువుమా శాశ్వతముగ.  నమోవాకాలు.
                                                                                                           -  ఆదూరి.హైెమావతి, పుట్ట పరి తు.

   నేన 1962 లో  IISc లో  Ph. D  విద్్యరిథా గా   చేరే సరికి  వల్లి రి శర్మ  గారు BE ( ఎలకి ్రికల్ ఇంజన్-
రింగ్) చదువుతున్నీరు. BSc పాస్ అయిన  వాళళులోలి  యూనివరిసుటీ   రాంకులు    వచిచునవారిని  మాత్రమే  
(వారిలోన అందరిని కాదు )  మా ఇనిసుటిటూ్యట్ లో చేరుచు కునే  వారు . ఎందుకంటే  మతతుం దేశానికి 
20  మాత్రమే  సీటులి  ఉండేవి అంటే వల్లి రి శర్మ గారు విద్్యరిథాగా మరికలాంటి వారననీ మాట  అయన 
ఆచార్య బ్లుస్ లకి్షమి దీకి్షతుల వదదు  తరవాత, Ph.D. చేస్ రు. 
 ఆయన కలన విద్యలో.  యాంత్రిక మేధస్సు  నైెపుణ్యవ్యవసథాలోలి   ఆచారు్యడు గా IISc లో పనిచేసి రిటైెర్ 
అయా్యరు. ఆయనకీ భాషా శాస్్రా లు, న్్యయ వైశేషిక ( మసక )తర్క శాస్్రా లు వృతితు రీత్్య అవసరమై 
అభ్యసించిన అభిమాన  శాస్్రా లు. ప్రవృతితు రీత్్య జా్ఞ న మార్గం ఇష్ట ం ఈయన సదు్గ రు శివానంద మూరి తు 
గారికి బంధువు, శిషు్యడు. 
ఆయన ఎన్నీ స్ంకేతిక వా్యస్లు అంతరాజి తీయ జరనీల్సు  లోన,  భారతీయ సన్తన ధర్మం గురించిన 
ఎన్నీ  వా్యస్లు స్పథలోనూ వ్రాస్రు. ఈయన కి ఇంగిలిష్ లో అయిన్ తెలుగులో అయిన్ అలవోకగా 
వా్యస్లు వ్రాసే నేరుపి ఉననీది. 
 మనిషి సౌము్యడు. సరస్డు.  సంభాషణా చతురుడు వివేకి. జా్ఞ న సంపననీడు.  అయిత్ తన మత్నినీ 
ఎవరైన్ ఆకే్షప్సేతు మాత్రం ఖండించకుండా   ఉండలేని వాడు. హిందువులపటలి   RIP ప్రయోగానినీ నిరసిం 
చినవాడు.   
            మరణం పటలి  భయం లేని వాడు. మరణం కోసం ఎదురుచూడని వాడు బతికి ఉననీన్నీళ్లి  తనకి 
తెల్సింది ఇతరులకు చెపపిటానికి ప్రయతినీంచిన వాడు. ఆయన మాకు   మాత్రమే కాక తన భార్యకి 
ముగు్గ రు కూతుళళుకి  మంచి సేనీహితుడు. ఆయనతో ఏ మాత్రం పరిచయం ఉననీ వారిక్న్ తన మరణం 
తో  ఆయన  లోటు చేసినవాడు. 55 సంవతసురాల సేనీహంలో ఎన్నీ జా్ఞ పకాలు. ఎన్నీ చరచులు వాద  ప్రతి 
వాద్లు. ఆయన పైెలోకాలకి ఏ ద్రిలో  వళ్ళులో తెల్సినవాడు. అలాలి గే పయనించినవాడు ఆయన ఆ 
లోకాలోలి .  బ్రహా్మనందం అనభవిసూతు    మనకి తన మరణానికి విచారించవదదుని  చెపుతున్నీడు. న్కు వినప-
డుతోంది అలాలి గే శర్మ గారు.  కాన్ండి .                                               - కవన శర్మ
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                                                          మృతో్యరా్మ అమృతం గమయ
           వి వి ఎస్ శర్మ గారు చాలా స్నినీతమైన వ్యకి తు. వారి రచనలు కూడా చాలా స్నినీతంగా, స్ని-
శితంగా, సపిష్ట ంగా వుంటాయి. అపారమైన అనభవం వారి రచనల వనక దర్నమిస్తు ంది. 
     చాలామంది గొపపి రచయితలాలి గా, ఆయనకు తోచింది ఏన్డూ ఆయన వ్రాయలేదు. 
      'నేన రాసింది, చరిచుంచింది ఇతరులకు అరధిం కావాల్. అవి కేవలం అక్షరాలలో మాత్రమే కాక, 
చదువరుల మసతుకాలోలి కి కూడా వళ్ళుల్' అనే దృకపిధం తోనే రచనలు చేస్రు ఆయన. 
     వి వి ఎస్ శర్మ గారు మృదు స్వభావి. ఎవ్వరిన్ నొప్పించని మనసతుత్వం వారిది. 
   వారు మన మధ్యనంచి తెల్యని లోకాలకు తరల్పోవడం నిజంగా బాధాకరం. వారు ఇక మన 
మధ్య లేరననీ సంగతి విని మనస్ మూగబోయింది.   
   మా పరిచయం 'సంకలపిబలం' లోనే. ఓ సహ రచయితని పోగొటు్ట కోవడానినీ న్ మనస్ జీరిణాం-
చుకోలేకపోయింది.  కాన్ తపపిదు. 'జనన మరణ చక్రం' లో ఇరుకు్కననీవాడికి శరీరం త్యజించక 
తపపిదు. అంత్ కాదు ... మరో శరీరానినీ తొడుకో్కకా తపపిదు.
   వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలన్, వారు భగవంతునిలో ఐక్యమవా్వలన్, కనిప్ంచని ఆ పరమేశ్వరు-
డినీ ప్రారిథాసూతు ........ వారి కుటుంబ సభు్యలకు, సనినీహితులకూ, మన 'చైెతన్యం సంకలపిబలం' పాఠ-
కులకూ న్ ప్రగాఢ సంత్పానినీ తెల్యజేస్కుంటూ, వారి అడుగుజాడలోలి  రాబోయ్ రచయితలు 
నడవాలని కోరుకుంటూ.......                                                                  - భువనచంద్ర  

      వి.వి.శర్మ గారి వంటి గొపపి జా్ఞ నిని కోలోపివడం చాలా బాధాకరమైన విషయము. 
 “మనష్య సమస్యలు,పరిషా్కరాలు - ఉతతుమ పరిషా్కరాలు తెల్య చెపపిడం, అవగాహన్ పరంగా 
చైెతన్యం మాస పత్రిక ద్్వరా పాఠకులకు అందించడం “ మామూలు విషయం కాదు ..అటువంటి 
మంచి సంగతులన  అందిస్తు ననీ గొపపి వ్యకి తు  ఈన్డు లేకపోవడం  “చైెతన్యం మాస పత్రికకు, తోటి రచ-
యితల్- రచయిత్రులకు, పాఠకులకు” ఎంతో తీరని లోటు.         
                                                                                                          - శ్రీమతి నండూరి సరోజాదేవి 

      గత కనేనీళ్లి గా మన చైెతన్యం సంకలపిబలం పత్రికకి రచనలు చేస్తు ననీ శ్రీ వల్లి రి విశే్వశ్వర స్బ్రహ్మ-
ణ్య శర్మ గారు దివంగతులయా్యరని తెల్సి చాలా విచారించాన. ఈ పత్రిక కుటుంబ సభు్యలలో ఒకరైన 
శ్రీ శర్మ గారు లేని లోటు తీరచు లేనిది. వారి కుటుంబ సభు్యలకి స్నభూతి తెల్యజేసూతు , వారి ఆత్మకు 
శాంతి కలుగు గాక అని భగవంతుడిని ప్రారిథాస్తు న్నీన. 
           ఇటులి
          పాలపు బ్చిచురాజు.
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కీ.శే.వల్లి రి  విశే్వశ్వర  స్బ్రహ్మణ్య శర్మ 

                 మోచేతి పొడుపు    (భాగం – 2)

(Nudge = a small push, probably 
(గత సంచిక తరువాయి) బ్దిధి, వివేకం, విచక్షణ

         Are humans rational ? 
అనే ప్రశనీకు హేతుబదధిమైన 
సమాధానములేదు. మరి 
మనషు్యడు తన పరిసిథాతిలో 
"సరియైన" నిరణాయాలు ఎలా 
తీస్కోవాల్? కననీ శాస్్రా లలో 
ఈ ప్రశనీకు సమాధానం ఉంద్?  

                                                                              శ్రద్ధి ంజల్ 
      అందరికీ ఆయన వి.వి.ఎస్. శర్మ బాబయ్య గారు. కాన్ ఆయన పూరి తు పేరు శ్రీ వల్లి రి స్బ్రహ్మ-
ణ్య శర్మ గారని ఎంతమందికి తెలుస్? చైెతన్యం- సంకలపిబలం పత్రికకు గత ఐదేళ్లి గా తన ధైన శలై్లో  
'పాఠకులన చైెతన్య పరిచారు. వారు వ్రాసిన వా్యస్లు ఆధా్యతి్మక పరంగా, శాస్త పరంగా చారిత్రిక పరంగా 
పాఠకులన ఆలోచింపచేసేవిగా ఉండేవి. . 'చైెతన్యం' గత పత్రికలో భారత దేశ అధ్యనం -- గత గత 
కాలానికి ఒక స్హస యాత్ర, వాల్్మకి రామాయణం -- ఉతతుర కాండ , శంబూక కధ, మోచేతి పొడుపు, 
బ్దిధి వివేకం, విచక్షణ మదలైన వా్యస్లలో శర్మగారు ఆధా్యతి్మక, పౌరాణిక సంబంధత విషయాలపైె 
వా్యస్లు వ్రాసి, పాఠకుల ఆదరాభిమాన్లు చూరగొన్నీరు. 
     తమ గురువులైన శ్రీ కందుకూరి శివానంద మూరి తు గారి బోధలన పాఠకులకు అరధిమయ్్య రీతిలో, 
స్లభ గ్రాహ్యంగా తెల్య జేయడంలో శ్రీ శర్మ గారు అందవేసిన చెయి్య. 
     వారు చైెతన్యం పత్రికకు జనవరి సంచికకు వ్రాసిన వా్యసం మోచేతి పోడుపు - 2వ భాగం బహుశా వారి 
కలం నండి 'చైెతన్యం' పత్రికకు వ్రాసిన చివరి రచన అయు్యండ వచేచుమో! 
       ఏది ఏమైన్ చైెతన్యం పాఠకులు ఇక గొపపి ఆధా్యతి్మక, శాస్త్రీయ రచయిత రచనలు మిస్ అవుతున్నీ-
రు. ఇక వారి  కలం నండి రచనలు రావనే మాట బాధాకరంగా ఉంది.  
    వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ, వారి కుటుంబ సభు్యలకు ప్రగాఢ సంత్పం తెల్య జే-

స్తు న్నీన.                                                                                      -  పోడూరి శ్రీనివాసరావు  

ఈ ప్రశనీనే అరథా శాస్తవేతతులు మరో 
విధంగా ఆలోచిస్తు రు. (Limited 
rationality, bounded 
rationality) పరిమిత హేతుబ-
దధిత తో మనిషి తన సమస్యల-
కు పరిషా్కరాలు కనగొనగలరు. 
వాటిని యుకి తు యుక తుంగా సమ-

రిథాంచుకోగలడు. ఇది వారి అభి-
ప్రాయం. మనిషికి తన నిరణాయం 
సరియైనద్? కాద్? అనే ప్రశనీ 
అనవసరం.. తన నిరణాయానినీ 
హేతుబదధింగా యుకి తుయుక తుం 
గా సమరిథాంచుకోగలన్? అనేదే 
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ముఖ్యం. Human beings are 
often irrational but are 
rationalizing.   
ఈ సందరభుంలోనే rationalist 
అనే వాడుక పద్నినీ కూడా పరి-
శీల్ంచాల్. ఇక్కడకూడా ఆంధ్ర-
భారతి నిఘంటువు సహాయం 
తీస్కుంద్ము. ఆకే్షప్ంచు-
వాడు, హేతువాది, త్రి్కకుడు 
అని అరాథా లు కనబడుత్యి. 
పద్నికి ఉపయోగంలో త్రి్క-
కుడు కంటే వితండవాది అనే 
అరథాం సహజంగా  గురుతు కువ-
స్తు ంది. "జో్యతిషం మూఢన-
మ్మకం" వంటి చిలకపలుకులు 
పల్కేవాడు త్న rationalist 
ని అని చెపుపికుంటాడు.  ఉద్-
హరణకు, జో్యతిషానినీ గురించిన 
కనినీ వాకా్యలన పరామరి్ద్దు ం: 
1 "జో్యతిషం మూఢనమ్మకం" 
2 "జో్యతిషం  ఒక వేద్ంగం" 3. 
"జో్యతిషం ఒక శాస్తం" 4 జో్యతిషం 
ఒక  సైన్సు. 5 జో్యతిషం ఒక సూ-
డోసైన్సు. (కృత్రిమ విజా్ఞ నం) 
. ఏమాత్రం తర్కం తెల్సిన్ 
మదటిది పరమ అసత్య 
వాక్యము (absolute falsehood), 
2,3 సత్యవాకా్యలు. 4, 5 వా్యవ-
హారిక సత్్యలు. మదటి వాక్యం 
చెప్పినవానికి హేతుబదధిత లేదు.  
5వ వాక్యంలో కూడా హేత్్వభాస 
ఉంది.
    ఇపుపిడు హేతుబదధిమైన 
ఆలోచన్ విధాన్నినీ(rational 
thinking) చూద్ం. హేతుబదధి-

మైన అనే విశేషణం  ఆలోచన 
అనే న్మవాచకమునకు 
సహజంగా  చెందినది.  మనము 
చెప్పిన వాక్యం మన  ఇంద్రియా-
నభవమైన్, కనినీ సహజ సిదధి-
మైన సత్్యల (axioms) పైె ఆధా-
రపడి  అనమానించినదైన్, 
కనినీ సత్్యలతో స్రూప్యత కల్-
గియున్నీ, ఆపతు వాక్యమైన్, ఒక 
ప్రామాణికమైన గ్రంథ వాక్యమైన్ 
హేతుబదధిమైనది అని భావించ-
వచుచు. ఈ విధంగా మనం మన 
వాకా్యలన సూనృత వాకా్యలుగా 
నిరణాయించుకుంటాము. మన ప్ర-
మాణాలు ఇతరులకు ప్రమాణం 
కాకపోవచుచు. అందుచేత హేతు-
బదధిత అనేది స్వయం నిరణాయం 
పైె ఆధారర పడి  ఉంటుంది. 
అందుచేత అది పరిమితం.
ఇంతవరకు మన ఆలోచన్ 
విధానం పాశాచుత్య విధానం. . ఇదే 
సమస్యకు భారతీయ ఆలోచన్ 
విధానంలో సమాధానం ఎలా 
ఉంటుంద్ చూద్ం  ఇది మన 
సంసకృత పద్ల వినియోగం 
పైె ఆధార పడి  ఉంటుంది,  
బ్దిధి, వివేకం, విచక్షణ తో 
బాటుగా అనేక పద్ల అవసరం 
ఉంటుంది. మదటి మార్గంలో 
mind-body problem రండవ 
విధానంలో దేహాత్మభావనగా 
రూపు దిదుదు కుంటుంది. ఆంగలి-
భాషలో mind అనేపదం యొక్క 
విసతృతమైన అరథాం  మన భాషలో 
మనస్ అనే పద్నికి లేదు.. 

మనస్, బ్దిధి, చితతుము, అహం-
కారము, ఆత్మ అనే పద్లు 
ఆలోచన్విధాన్నినీ ప్రభావితం 
చేస్తు యి. మనస్ ఆలోచన-
లకు స్థా నం. ఇంద్రియములు, 
అంతః కరణమైన మనస్ బాహ్య 
ప్రపంచ జా్ఞ న్నినీ ఇస్తు యి. ఆలో-
చనలు ఒక పదధితిలో ఉండవు. 
ఒక బాహ్యవస్తు వు పైె ఆధారప-
డవు. వానిని క్రమ బదధిం చేయ-
డానికి అవసరమయ్ది బ్దిధి 
(intellect, intelligence). మన్-
బ్దుధి లు  శరీరంలో మదడు కు 
సంబంధంచిన లక్షణాలు మనిషి 
హేతువాద శకి తు వీనిపైె ఆధారపడి 
ఉంటుంది. "విశ్వం పశ్యతి కా-
ర్యకారణతయా" అనే ఊహకు 
ఇవే ఆధారం. హేతువు లేక 
కారణం యొక్క అనే్వషణ వీని 
వృతితు.  మన్ బ్దుధి ల వా్యపారాల-
న యాంత్రికంగా చేయగలమా?  
యాంత్రిక మేధస్సు (Machine 
Intelligence) ఇది స్ధ్యమనే 
చెబ్తుంది. అందుచేత మనం 
rational  behavior అని చెపేపిది 
యాంత్రికమైన కౌశల్యం.. చిత్తు -
హంకారాలు భావావేశాలన, వి-
భ్మన కూడా కల్గిఉంటాయి.   
Humans are born irrational, 
and that has made us better 
decision-makers. .. అని చె-
పపివచుచు.
(ఇంకా చాలా ఉన్నీ,  వ్రాయటానికి 
శ్రీ వి వి ఎస్ శర్మ గారు    లేరని 
తెలుపటానికి చింతిస్తు న్నీం )
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డా.కవన  శర్మ 
రస్యన శాస్తం 

         అణ్వులు , వాటి మధ్య 
ఖాళీ జాగాలు, నిరంతరి భావన 
పద్రధిం  ( matter  ) , ద్రవ్య రాశి 
(mass) ని కల్గి ఉంటుంది. ద్ర-
వ్యరాశి వలన ద్నికి బరువు, 
జడత్వం (inertia ) ఏరపిడత్యి. 
ద్రవ్యరాశిని  గ్రాము లలో కలు-
స్తు రు. కిలో గ్రాము అంతరాజి తీయ 
కలమానం.(ఒక కిలోగ్రాము ద్ర-
వ్యరాశి  యొక్క బరువు  9.81  
నూ్యటనలి . 1 నూ్యటన్ బలం ఒక 
చదరపు మీటరు పైె 1 పాస్కల్ 
ఒతితుడి కల్గిస్తు ంది. ) 
మనం రస్యన శాస్తం లో 
ఎకు్కవగా అణ్వు ( molecule) 
ల గురించి చెపుపికుంటాం . 
ఒక అణ్వుయొక్క  కేంద్రం  ( 
nucleus) లో కనినీ తటసథా విదు్యత్ 
కణాలు (  తవిణాలు, neutrons 
) కనినీ ధన విదు్యత్ కణాలు ( 
ధవిణాలు ,protons ) ఉంటాయి.  
ఇంగ్లిష్ లో ని "on'  తెలుగు లో  
'ణ ' అయిందని గురి తుంచాల్. 
ఆ కేంద్రం చుటూ్ట ,  కేంద్రం లో 
ఎనినీ ధవిణాలు ఉన్నీయో అనినీ   
ఋణ విదు్యత్ కణాలు ( ఋవి-
ణాలు,electrons), దూరంగా 

   3.  పద్రధి నైెజం

తిరుగుతూ ఉంటాయి.  అంటే 
అణ్వులో రిక్షం  ఉంటుంది . 
అంత రిక్షం అననీ మాట మనకి 
అలవాటు అయినదే.  ఖాళి 
జాగాని రిక తు సథాలం అనకుండా , 
రిక్షం అంటున్నీన. స్క్ష్మ విశ్వం 
లో పద్రధిం కంటే ఖాళీయ్ 
ఎకు్కవ !  ధవిణం  యొక్క  
ద్రవ్య రాశి, ఋవిణం  యొక్క 

ద్రవ్య రాశికి కంటే ఎన్నీ రటులి  
హెచుచు. అందుకని స్ధారణం   
ఋవిణం ద్రవ్యరాశిని గణన లోకి 
తీస్కోము. 
మనం పద్రాధి ల గురించి సూథా లం 
గా  మాటాలి డేటపుపిడు అణ్వులు 
ఒక ద్నికి ఒకటి ఆనకుని  
ఎడతెగక, ఖాళీలు లేకుండా 
ఉననీటు్ట   అంటే నిరంతరం గా 

గత సంచిక తరువాయి 
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ఉననీటి్ట , నమూన్ని  వాడుతూ 
ఉంటాము. ఆ నమున్ వాడిన-
పుపిడు ఆ పద్రాధి నినీ ఇంగిలిష్ లో 
Continuum అంటాం. మనం 
ద్నినీ నిరంతరి  అనవచుచు. 
యద్రాధి నికి ఏ పద్రధిం నిరంతరి 
కాదు.  అణ్వుల లోపలేకాక, 
అణ్వుల మధ్య కుడా రిక్షములు 
ఉంటాయి. అసలు సూథా ల, స్క్ష్మ  
విశా్వలలో  పద్రధిం కంటే ఖాళీ 
జాగాలే ఎకు్కవ .
  మూడు పద్ర్ధ సథితులు 
   పద్రధిం మూడు సిథాతులోలి  
ఉంటుంది. ఈ మూడు సిథాతులు, 
అణ్వుల కదల్కని అనసరిం-
చి ఉంటాయి. అణ్వులు దగ్గ-
రగా  కుదింపబడి,   కదలడానికి 
అతి తకు్కవ వస్లు బాటు ఉననీ 
సిథాతి  మదటిది. దీనినీ  ఘన సిథాతి 
అంటాం. మంచు గడడు  ఈ సిథాతికి 
చెందినది. ఘనసిథాతిలో ఉననీవా-
టిని  తగినంతగా వేడి చేసేతు కరిగి 
ప్రవహిస్తు యి. వీటిని ప్రవాహిలు 
( fluids )  అంటాం.  ప్రవాహిలు 
రండు సిథాతులలో ఉంటాయి. 
వీటిని రండో సిథాతి, మూడో సిథాతి 
గా గురి తుస్తు రు. అవి ద్రవ, వాయు 
సిథాతులు. ద్రవ  సిథాతి లో  ద్రవ్యరా-
శిని బటి్ట ,   ద్ని ఘన పరిమాణం  
ఆధారపడి ఉంటుంది. ద్ని 
ఆకారం, ద్నికి ఆధారంగా ఉననీ 
పాత్ర ఆకారానికి అనగుణంగా 
ఉంటుంది. ద్ని  పైెవైపు న ని-
యంత్రణ లేని పరిసిథాతులోలి , తన 
ఉపరి తలానినీ అదే సే్వఛ్ఛగా ఏరపి-
రుచుకుంటుంది. అటువంటి 

ఉపరితలానినీ ఇంగిలిష్ లో free 
surface అంటాము.  వాయు సిథాతి 
లో ఒక ఆవరణలో బంధంప  బడి 
ఉండకపోత్  వాయువుకి  ద్రవ్య 
రాశిని  బటి్ట  ఒక ఘన పరిమాణం 
అననీది ఉండదు . అది అవకాశం 
ఉననీమేరకు వా్యప్స్తు ంది. ఉద్-
హరణకి  ఒక ఘనపు మీటర్ కి  
స్ధారణ పు రాళళు  ద్రవ్యరాశి,   29 
00   కిలోగ్రాములు ఉంటె న్టి 
ద్రవ్యరాశి 1 000  కి.గ్రా,   మనం 
పీలేచు  గాల్ ద్రవ్యరాశి  1.2  కి.గ్రా .  
ఉంటాయి .
           పైెన చూప్న  పటంలో  
ఒక చిననీ ఆవరణలోని అణ్ 
వులని ఎన్నీ రటులి  పెదదువిగా చేసి 
చూపడం అయింది.  మూడు 
సిథాతుల లోని అణ్వుల అమరిక-
లన  ఆ పటం లో  చూడవచుచు .
ఘన సిథాతి లో అణ్వులు దగ్గరగా 
కూరుకని  ఉంటాయి. ఒక క్రమ-
పదధితిలో అల్లి క  కల్గి ఉంటాయి.  
కదలటానికి సే్వఛ్ఛలేక కల్సి 
కంప్సూతు  ఉంటాయి. 
ద్రవ సిథాతి లో అణ్వులు దగ్గరగా 
కూరుకని ఉంటాయి. కాని ఒక 
క్రమబదధిమైన అల్లి క ఉండదు.

ఒక ద్నినంచి మర్కటి దూరం 
మారుచుకుంటూ కదలగలవు .
వాయు సిథాతిలో అణ్వులు ఏ 
క్రమం లేకుండా ఒకద్నికి ఒకటి 
చాలా దూరంగా, తీరు తెననీ 
లేకుండా సే్వఛ్ఛగా తిరుగుతూ 
ఉంటాయి.  
             సథిత్ మారుపు లు 
             ఒక ఘన పద్రాధి నినీ 
వేడి చేసూతు  పోయిన సిథాతిలో కల్గే 
మారుపిల్నీ 2 వ పటం  చూ-
ప్స్తు ంది కంత వరకు ఉష్ణా -
గ్రత పెరిగాక కరగటం మదలు 
అవుతుంది. ఉషణా శకి తు  ఇవ్వటం 
వలన అణ్వుల కదల్క పెరు-
గుతుంది. అణ్వుల కదల్క 
యొక్క సూచికనే  ఉష్ణా గ్రత 
అంటాము. దీనినీ స్ధారణంగా 
ద్రం లాంటి పాదరసపు  సననీని 
సథాంభం యొక్క   వా్యకోచం ద్్వరా 
కలుస్తు ము.
           కరగటం మదలైనపుపిడు 
ఉష్ణా గ్రత పెరగటం ఆగిపోయి, 
అణ్వుల అల్లి కని పటి్ట  ఉంచు-
తుననీ బలాలని అధగమించటా-
నికి ఉషణా శకి తు  ఖరుచు అవుతుంది. 
అల్లి క  కంత చెడాడు క కరగటం  
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పూరి తు అయి , ఇంకా ఉషణా శకి తుని 
అందిసూతు  పోత్, లభించిన సే్వ-
ఛ్ఛతో అణ్వులు వేగానినీ పెంచు-
కోవటం మదలు అవుతుంది. 
అంటే ఉసనీగ్రత పెరుగుతుం-
ది. మరి కంతసేపటికి ఉషణా 
శకి తు మిగిల్న అల్లి కన ధ్వంసం 
చేసే పనిలోపడి ఖరుచు అవుతూ 
పోతుంది. దీనినీ మరుగుట 
అంటాము .  
     ద్రవ పద్రధిం వాయురూపం 
పొందటం మదలు అవుతుంది. 
మరుగుతుననీంతసేపు ఉష్ణా -
గ్రత పెరగదు. మరగటం  పూరి తు 
అయా్యక ఇంకా ఉషణాశకి తుని 
అందిసూతు  పోత్ వాయు రూపం 
లోని పద్రధిం యొక్క ఉష్ణా గ్రత 
పెరుగుతూ పోతుంది. 
అణ్వుల అల్లి కన ధ్వంసం 
చేయటంలో వినియుక తుం అయిన 
ఉషణా శకి తు, భౌతిక ప్రపంచంలో  
మరే పనికి ఉపయోగపడదు. 
అణ్వుల వేగశకి తుని తగి్గంచి మరో 
పనికి వాడుకోవచుచు. యంతరప్ 
(entropy) అనే భావం దీనికి-
సంబంధంచినదే .
       మరిగే సిథాతి కి ముందు కుడా  
ద్రవ అణ్వులు  పైెన గాల్ లోకి  
వళళుక పోవు. ఆ విధంగా వళిళున 
ద్రవ అణ్ సమూహాలు కనినీ 
స్రులి  మనకి బిందు రూపం  లో 
కనిప్సూతు  ఉంటాయి.  వాయు 
రూపానికి చెందని  అణ్వుల 
సమూహానినీ   భాషపిం( vapor) 
అనటం  ఒక ఆనవాయితి.   ఈ 

భావానినీ మనస్లో ఉంచుకుంటే  
ఈ  త్డాని మరోలా  చెపపివచుచు. 
మరిగే ఉష్ణా గ్రత,  కంటే  హెచుచు  
ఉష్ణా గ్రతల వదదు   దూర దూరం 
గా  ఉననీ పద్రధిపు  అణ్వుల-
ని   వాయు సిథాతిలో ఉననీ అణ్వు 
లని    ఆ మరిగే  ఉష్ణా గ్రత కంటే  
తకు్కవ ఉష్ణా గ్రత  వదదు , దూర 
దూరంగా  ఉననీ  పద్రధిపు  అన-
ణ్వులని భాషాపిలని   అంటామ-
ననీమాట . 
మూడు సిథాతులోలి  ఉననీ పద్రధి 
అణ్వు లన్నీ కుడా రస్యని-
కం గా త్డాలేనివే. వాటి కదల్కల 
లోనే త్డా !
   పాకిష్క, సంతృప్త  ప్్రషణలు, 
మరిగే సథిత్ 
         గాల్లో ఆమలి జన్, నత్రజని,
ఉదజని, కర్న ది్వ ఆమలి జని
(బొగు్గ పులుస్వాయువు  carb-
on dioxide) మదలైన వాయు-
వులు, న్టి భాషాపిలు లాంటి 
భాషాపిలు ఉంటాయి. ఇవనినీ  
వేటికవే విడిగా పాకి్షక  ఒతితుడు లని  
కల్గిస్తు యి. ఆ పాకి్షక ఒతితుడుల  
మతతుపు ఒతితుడిని, గాల్ ప్రేషణం  
(atmospheric pressure )  
అంటారు.  Pressure అననీ 
మాటకి నొకు్కడు, ఒతితుడి, పీడన 
అని అశ్రదధిగా వాడ త్ము కాని ఈ  
రండు మాటలు compression 
అనే బలానినీ సూచించటాని-
కి వాడటం సరైనది అని నేన 
అనకుంటాన. ప్రేషణం అననీ 
మాట సరైనదే కాక  ఉచాచురణ-

లో pressure కి దగ్గరగా ఉండే 
మాట .
గాల్ ప్రేషణం  రమారమి 10 ^5 
( లక్ష) పాస్కల్  లు ఉంటుంది.  
ఒక  ఉష్ణా గ్రత వదదు  ఉననీ  భాషపి 
ప్రేషణం  ఒక  గరిష్ఠ  స్థా యి( పరి-
మితి )కి లోబడి ఉంటుంది.  ఆ 
గరిష్ఠ   పరిమితి వదదు  ఉననీ భాషపి 
ప్రేషణానినీ సంతృపతు  భాషపి ప్రేషణం   
(saturated Vapor Pressure)
అంటాము. ఈ సంతృపతు  భాషపి 
ప్రేషణం   ఉష్ణా గ్రతతో పెరుగుతూ 
పోయి ఒక  విలువ వదదు , గాల్ ప్రే-
షణంకి  సమానమై, ద్రవం మర- 
గటం  మదలు అవుతుంది 
మనం ఒక ద్రవానినీ వేడి చే-
సినపుపిడు, ద్రవ అణ్వులు 
పుంజుకుననీ వేగంతో   సే్వఛా్ఛ 
తలానినీ అధగమించి  గాల్లోకి 
చొచుచుకు పోత్యి  అలా పో-
య్టపుపిడు సే్వఛా్ఛతలం 
పైె అంతకు ముందుననీ వేరే 
వాయువుల అణ్వుల స్థా న్నినీ 
ఆక్రమిస్తు యి. మరి గే ఉష్ణా గ్రత 
వదదు    సే్వఛా్ఛతలం పైె ఆవరణ  
అంత్ ద్రవ అణ్వులతో  నిండి 
పోతుంది. సే్వఛా్ఛ తలం పైె వేరే 
వాయువుల అణ్వులు ఏవి 
లేక  ద్రవ అణ్వుల  సంతృపతు  
భాషపి ప్రేషణమే  మతతుం ప్రేషణం 
అవుతుంది. అది  స్థా నికంగా 
ఉననీ గాల్ ప్రేషణానికి సమంగా 
ఉంటుంది  అటువంటి   సిథాతిని 
మరగటం  అంటాం  అంటాము. 
                   (ఇంకా వుంది)
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నండూరి సరోజాదేవి

( గత సంచిక తరువాయి) 

    “అయిన్, మేము ఇదదురం 
ఒక్కలాగే వుంటాం కనక, 
ఎవ్వరు త్డా తెలుస్కోలేకపోవ-
చుచు” అని నవు్వతూ మేఘమాల 
బలవంత్న.. మాలతిని, తన 
కురీచులో కూరోచుపెటి్ట ంది.
        అంత్ కాదు! మేఘమాల 
ఆ కురీచు చేతిమీద ఆని కూరుచుని, 
మాలతి భుజం చుటూ్ట  ఎడం 
చేతిని వేసి పటు్ట కుని.. తన 
సల్ ఫోన్తు, విన్ద్ ని ఒక ఫోట 
తీయమంది.   తరా్వత విన్దుని, 
మాలతిన్ పక్క పక్కన నిలబటీ్ట ..
తనూ వాళళు పక్కన నిలుచుని ఒక 
సల్ఫూ ఫోటని కూడా తీసింది!
  ఆ ఫోటలు చూస్కుననీ 
మాలతికి ఆనందంతో మహం 
ఇంతయి్య, మేఘమాలని ఒక్క-
స్రి గటి్ట గా కౌగల్ంచేస్కుంది!
  ద్ంతో మేఘమాల కూడా, 
మాలతి వీపుని ఆపా్యయంగా 
నిమిరి..తిరిగి తనని ఆ కురీచులో 
కూరోచుమంది!
   "అననీటు్ట , విన్ద్! మీ కోసం తె-
ప్పించాన” అంటూ రండు సల్ 
ఫోన బాకుసులు డ్రాయర్ లోంచి 
తీసి, వాళిళుదదురి చేతులకి చెర్కటి 

ఇచిచుంది మేఘమాల.
  "అయో్య! నవ్వందుకు కన్నీవ్ 
మేఘమాలా? నేన తరా్వత 
తీస్కునే వాడిని కద్?”అన్నీడు 
విన్ద్ కాసతు గటి్ట గా.
 “ఏం,నేన కంటే తపాపి? న్ 
వాళళు కోసం ఇలా ఏంచేసిన్ 
న్కంత సంతోషం అనిప్స్తు ంద్ 
తెలుస్?”లో గొంతుకుతో అంది 
మేఘమాల.
 “ఛ,చా్ఛ! న్ ఉదేదుశ్యం అది కాదు, 
నవే్వం ఫీలు కాకు!” అంటూ 
చనవు తీస్కుని, మేఘమాల 
భుజం తటా్ట డు విన్దు. 
“పరా్వలేదులే”అని మేఘమాల 
కూడా వంటనే అంది.
 "మాలతీ! మనం ఇంక వడ-
ద్మా?మేఘమాలకి మీటింగ్ 

టైెము అవుతుందేమో?”భార్యతో 
అన్నీడు విన్దు.
  “అలాగే" అంటూ మాలతి కు-
రిచులోంచి లేచింది!
   "విన్ద్! అదేద్ నేన చూస్-
కుంటాన కాన్, మీరు ఒక గంట 
వయిట్ చేసేతు .. ఒకస్రి షాప్ంగ్ 
చూస్కుని, ఇంటికి వడద్ము” 
అని చెప్పింది మేఘమాల. 
  “షాప్ంగ్ కి ఎందుకు,నవు్వ 
ఏమైన్ తీస్కోవాలా?” అడిగింది 
మాలతి.
  “న్కా్కదు, మీకు కనడానికే!”
  “ఇవి కన్నీవు కద్,ఇంక మరేం 
వదుదు లే!” మహమాటంగా అంది 
మాలతి.
  “అది, న్కదిల్ పెటే్ట యమ్మ 
మాలతీ!” అని నవు్వతూ చెప్పి..
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  “ఏమంటావ్ విన్ద్, ఉంటారా?” 
అని అడిగింద్మ 
  “ఉంటాములే, నవ్వళిళు రా!” 
అన్నీడు విన్ద్. 
  మేఘమాల ఇంట్రకామ్ బల్ 
నొక్కగానే..అటెండర్ ఒకతన ఆ 
రూమ్ లోకి వంటనే వచాచుడు!
  అదేకాక! అచుచుగుదిదునటు్ట  “తమ 
కలక్టరు గారు, అక్కడే ఉననీ 
ఇంకకామ కూడా ఒకే పోల్కలో 
ఉండడం గమనించిన” అతన 
ఆశచుర్యంతో ఒక నిముషం పాటు 
వాళిళుదదురిన్ మారిచు మారిచు చూసూతు  
ఉండిపోయాడు.
  అతని పరిసిథాతి గ్రహించిన 
మేఘమాల చిననీగా నవు్వకుం-
టూ..“మేము ఇదదురం కవల ప్లలి-
లంలే, అందుకే అలా ఒకే పోల్క 
కల్గి ఉన్నీము!” అంటూ ఆ 
అటెండర్ కి అరధిమయ్్యటటు్ట  
చెప్పింది.
  “అవున్,మేడం?” అంటూ, 
అతన అపపిటికి త్రుకున్నీడు.
  "ఓకే, వాసూ! ఇంక ఇది విన..
వీరికి తినడానికి స్నీక్సు ఏం 
కావాలో కనకు్కన్ తెప్పించు” 
అని అతనికి చెపేపిసి..తన బా్యగ్ 
లోంచి ఒక రండు వందల 
రూపాయిల న్టు తీసి ఇచిచుంది.
  "విన్ద్! నవూ్వ, మాలతీ 
ఈ పక్క రస్్ట  రూమోలి  కాసేపు 
రిలాక్సు అవ్వండి.. అలాగే, ఏ 
మహమాటం పడకుండా స్నీక్సు 
ఏమైన్ తెప్పించుకోండీ. నేన 
మీటింగ్ కి అటెండ్ అయి్య 
వచేచుస్తు న” అంటూ మేఘమాల 

అక్కడ నండి వళిళుపోయింది.
  "స్ర్! మీకు ఏం తెప్పించమం-
టారూ?”అటెండర్, విన్ద్ ని 
ఎంతో వినమ్రతతో అడిగాడు.  
  "మాలతీ! న్కు ఏం కావాల్?” 
విన్ద్ అడిగాడు నవు్వతూ.
“న్ ఇష్ట ం” మాలతి కూడా చిరు-
నవు్వతో చెప్పింది!
  "సరే! “సమోస్లు, గుడ్ డే 
బిస్కట్ పేకట్ ఒకటీ, కాఫీ తె-
మ్మనండి చాలు” అని చెపాపిడు 
విన్ద్ అతనితో.
“అలాగే,స్ర్!”అంటూ అటెండర్ 
ఆ రూమ్ నండి వళిళుపోయాడు.
  “రా,వళిలి  ఆ గదిలో కూరుచుంద్ం!” 
అంటూ విన్ద్ భార్యతో ఆ రస్్ట  
రూమ్ లోకి వళ్ళుడు.
   అక్కడంత్ చాలా న్ట్ గా అని-
ప్ంచింది. గది మతతుం కారపిట్ 
పరచబడి ఉండి, ద్ని మీద 
సఫా సటు్ట , ఒక పక్కగా సింగిల్ 
మంచం ఉన్నీయి. ఆ రూమ్  కి
అటాచుడుగా బాత్ రూమ్ కూడా 
ఉంది!
  మేఘమాల, ఎపుపిడైెన్ పని 
ఒతితుడి ఎకు్కవగా అనిప్సేతు.. 
కాసేపు అక్కడ రస్్ట  తీస్కుంటూ 
వుంటుంది!   విన్ద్  వంటనే 
వళిలి , పెదదు  సఫాలోఅడడుంగా వాల్-
పోయాడు!
  “ఆ పడుకునేది ఏద్, వళిలి  
మంచం మీదే పడుకోవచుచుగా?" 
మాలతి భర తుకి నవు్వతు చెప్పి..
త్నూ వళిలి  సఫాలో కూరుచుని,
మధ్యలో ఉననీ టీపాయి మీద 
కాళ్ళు జాపుకుంది!

 "వదుదు లే. అలా అక్కడ 
పడుకుంటే, ఎవరైన్ వచిచు చూసేతు 
బాగుండదు!” భార్యతో అన్నీడ-
తన.
  “అసలు ఆ ఆఫీస్ రూమ్ 
లోకే, డోరు కట్ట ందే ఎవ్వరూ 
లోపల్కే రావటం లేదూ.. ఇంక 
ఇందులోకి ఇంకవరు రాగలుగు-
త్రు లండీ?" అంది మాలతి.
  “అబో్! ఉననీ ఈ కాసేపటలి , 
అనినీంటిన్ బాగానే గమనించేసి-
నటు్ట న్నీవే?” అని విన్ద్ నవు్వతు 
అంటూనే..
  "మాలతీ! ఇక్కడికి వచిచునం-
దుకు న్కు హా్యపీగా ఉంద్? న్ 
కోరిక తీరింద్?” అనంటూ లేచి 
కూరుచుని, భార్య మహంలోకి 
చూసూతు  మరీ అడిగాడు విన్దు.
 “నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా 
ఉన్నీన. మీరు చెప్పినటు్ట , న్కి-
ష్ట మైన కలక్టర్ చదువుని చదు-
వుకోలేక పోయిన్..మేఘమాల 
కలక్టర్ అవ్వడంతో, ఆ ఉద్్యగం 
నేన చేస్తు ననీటు్ట గానే న్కనిప్-
సతు ంది!   అంత్కాదు! న్ మనస్సు 
గ్రహించీ,ఈ రోజు ఇలా ఇక్కడికి 
తీస్కు వచిచునందుకు మాత్రం 
మీకు ఎంతో థ్ంక్సు కూడా” అని 
మనసూఫూరి తుగా చెపూతు ..... సఫా 
లోంచి చటుకు్కన లేచి భర తు 
పక్కన కూరుచుండిపోయి, అతని 
భుజం మీద ప్రేమగా తలవాలుచు-
కుంది మాలతి.
                   (ఇంకా వుంది)
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

సమ్మక్క స్రలక్క జాతర
          మేడారం జాతర లేద్ సమ్మ-
క్క జాతర తెలంగాణాలోనే కాదు 
యావద్భురత దేశంలోనే అతి 
పెదదు  ఆదివాసీల జాతర.ద్నేనీ 
సమ్మక్క స్రలక్క జాతర అని 
అంటారు. వరంగల్ కు వంద 
కిలోమీటరలి దూరంలో, ఏటూరు 
న్గారం ప్రాంతం మేడారంలో 
ప్రతి రండేళలికోస్రి జరుగుత్యి. 
మేడారం ప్రస్తు తం జయశంక-
ర్ భూపాలపల్లి  జిలాలి  త్డా్వయి 
మండలంలో ఉంది. ఇది గిరి 
జనల పర్వమైన్ ఇపుపిడు 
బహుజనల పండుగైెంది. తమ 
కోర్కలు తీరుస్తు ందని తెలంగాణా 
ప్రజలేగాక ఇరుగు పొరుగు రాషా్రి -
లనండి కోటాలి ది భకుతు లు వస్తు రు.
న్లుగు రోజుల పాటు జరిగే 
ఈ పండుగకు ప్రపంచ స్థా యి 
గురి తుంపు ఉననీది. ఈ సంవతసు-
రం జనవరి 31 నండి ఫిబ్రవరి 3 
వరకు జరుగుత్యి.
   పదమూడవ శత్బదు ంలో 
జరిగిన చారిత్రిక ఘటన ఈ 
పండుగకు మూలం. అపపిటలి  
మేడారం ప్రాంతమంత్ దట్ట -
మైన అడవి ప్రాంతం. దండకా-
రణ్యంలో భాగం. అది కాకతీ-
యులు పరిపాల్ంచే సమయం. 
ఆ అరణ్య ప్రాంతంలో నివసించే 

గిరిజన న్యకుడు, త్జస్సుతో 
వల్గి పోయ్ బాల్కన పులుల 
మధ్య ఆడుకుంటూ ఉండటం 
చూసి దైవాంశ సంభూతురాల్-
గా తలంచి చేరదీస్తు డు. పెరిగి 
పెద్దున తరువాత పగిడిదదురాజు 
కిచిచు పెళిలి  చేస్తు డు న్యకుడు.
వారికి ముగు్గ రుసంత్నం.స్ర-
క్క,జంపననీ. 
      కాకతీయరాజుల సైనిక వర్గం-
లోని కందరు గిరిజనల మీదికి 
దండెతితు అఘాయిత్యం చేస్తు రు.
గిరిజనలకు సైనికులకు జరిగిన 
పోరాటంలో పగడిదదురాజు చని-
పోత్డు. అపుపిడు సమ్మక్క ధైర్య 
స్హస్లతో కదనరంగంలోకి 
దూకుతుంది. ఆమకూతురు స్-
రలమ్మ కడుకు జంపననీ కూడా 
యుదధిరంగలోకి హతులౌత్రు.
సమ్మక్క కూడా మరణిస్తు ంది.
             ఆమన దేవతగా భావించే 

గిరిజనలు ఆమ మహిమాని్వ-
తురాలన్, ఆమ కోరిన కోర్కలు 
తీరేచు తల్లి యన్ నము్మత్రు.
అక్కడ బలలిం ముదదులు సమ-
రిపించుకని తమ కషా్ట లు గటె్ట -
కా్కలని మకు్కంటారు. అది 
గిరి జనల నండి ఇతర కులాల 
వారికి కూడా పాకింది. అలా అలా 
అది  ఈన్డొక అంతరాజి తీయ 
స్థా యికి చేరింది. ఆ దగ్గరలోనే 
గోద్వరికి ఉపనదియైన జం-
పననీవాగు ఉననీది. అందులోని 
న్రు ఎర్రగా ఉంటుంది
అయిత్ జంపననీ పోరులో మర-
ణించినపుడు అతని రక తుంతో 
కల్సి పోవడం వలలినే ఆ న్ళ్ళు 
ఎర్రగా మారిన్యని వాళలిన-
మ్మకం. ఒకరకంగా ఈ జాతర  
వీరపూజ. ఏదైత్నేం, ప్రజల వి-
శా్వస్నినీ చూరగొననీ పండుగ.
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైభవానినీ వరిణాంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యస్డు కాశీ వైభవానినీ విసతృతంగా వరిణాంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ కే్షత్రానినీ వరిణాంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినీ మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదు  వంకట మురళీ కృషణా గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానస్రంగా 
అనసరించిన కాశీ ఖండానినీ, నెలనెలా అందిస్తు న్నీము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతులకు భకీ తు తత్్వనినీ, విద్్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తత్్వనినీ అందించగలదని 
భావిస్తు న్నీము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

  పరమేశ్వరుడు చిరున-
వు్వ నవు్వతూ  రాక్షస సేనపైె 
త్రిశూలానినీ విసిరాడు. కోటి 
సూర్య సమానమైన త్జస్సు-
గల ఆ త్రిశూలము గజాస్-
రుని గుండెలో గుచుచుకుంది. 
గజాస్రుని శరీరమునండి 
రక తుము కారుతోంది. ఆ రక తుము-
తోపాటు గజాస్రుని పాపా-
లుకూడా  నశించి పోయాయి.
నిర్మలమైన మనస్సు కలవాడైె 
గజాశురుడు శివుని ప్రారిధించాడు. 
అతని ప్రారధినన మనినీంచిన వాడైె 
పరమేశ్వరుడు వరానినీ కోరుక-
మ్మని గజాస్రుని ఆదేశించాడు. 
“ ఓ! విశే్వశ్వరా! పుటి్ట నవాడు గి-
ట్ట కమానడు. సమసతుమైన సృషి్ట కి 

డు తున్నీడు. అక్కడ కృతితువాస 
తీరథాము ఏరపిడినది. ఆ తీరాథా నినీ 
సేవించినటలి యిన సంస్రము 
అన విషము నశించి పోతుంది.    
         కలహంస తీరాథి ది మహాత్మ్యము.
ఒకరోజున కాశీ కే్షత్రంలో  రండు 
కాకులు పోటాలి డుకుంటూ ఒక 
సరస్సులో పడాడు యి. వంటనే ఆ 
కాకులు హంసలులాగ మారి-
పోయాయి. ఆ న్టినండి ఆ 
తీరాథా నినీ “ కలహంస తీరథా మని” 
ప్లుస్తు న్నీరు. కలహంస తీరాథా -
నికి దగ్గరలో అనినీ దికు్కలవైపుకి 
పదివేల మూడు వందల శివల్ం-
గాలు ప్రతిషి్ఠ ంచబడి ఉన్నీయి. 
               ఆ శివల్ంగాలు వరుసగా 
లోమేశ్వర ల్ంగం, మాలతీశ్వర 
ల్ంగం, నంతకేశ్వర ల్ంగం, జన-

న్వు పటా్ట భిషికుతు డవు. సకలదే-
వతలు న్ పాద్లకు నమస్కరి-
స్తు న్నీరు. కృపా సముద్రుడవైన 
నిననీ కట్ట కడపట చూడగల్గా-
న. న్ త్రిశూలంతో న్ చరా్మని 
ఒల్చి వస్తంగా ధరించాల్. పర-
మేశ్వరా! న్పైె న్కు అనరాగము 
ఉననీటలి యిన న్ చర్మము వాసన 
లేకుండా, చినిగి పోకుండా, 
వండి కండపైె నలలి  మబ్్లాగ 
న్ శరీరంపైె ఎలలికాలం ఉండాల్. 
ఈ ఒక్క కోరికన తీరుచు” అని 
గజాస్రుడు ప్రారిధించాడు. పర-
మేశ్వరుడు గజాస్రుని కోరికన 
మనినీంచి అతనిని సంహరించి 
చరా్మనినీ ఒల్చి ధరించాడు. 
ఆన్టినండి పరమేశ్వరుడు 
కృతితువాస్డు అని ప్లవబ-
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కేశ్వర ల్ంగం, బసిత్ంగ భైరవ-
ల్ంగం, శుష్్కదర తీరథాం, అగినీ 
జిహ్వ మణి కుండ మహాబల 
ల్ంగం, శశి భూషణ ల్ంగం, 
మహాకాళ, యోగదేవేశ్వర, 
మహాన్ద తీరథాంబ్లున, విమ-
లేశ్వర ల్ంగం, మహా దేవల్ంగం, 
ప్త్ మహేశ్వర ల్ంగం, రుద్రసథా-
ల్తీరథాం, చండీశ్వర, న్లకంఠేశ్వర  
విజయ్య్శ్వర, శ్రీకంఠేశ్వర,  
కపరీదుశ్వర, యకే్షశ్వర, జయంత్-
శ్వర, త్రిపురాంతక, కుకు్కటేశ్వర, 
త్రర్ంబక, హరిశచుంద్రేశ్వర, చతు-
రే్వదేశ్వర, సహస్రాకే్షశ్వర, ఈశా-
నేశ్వర, సంహారభైరవ స్థా న్గ్ర  
భవేశ్వర, డుంఠీశ్వర, భద్రకరేణాశ్వర, 
కాలకలశేశ్వర, కామేశ్వర ల్ంగం-
బ్లున, గణపతి కే్షత్రంబ్న, 
మతోసుర్దరీ తీరథాం, భూరుభువససువా-
రిలింగం, హాటకేశ్వర, కిరాత్శ్వర, 
భార భూత్శ్వర, న్కులేశ్వర, నైె-
రుత్శ్వర, జలప్రియ, జే్యష్్ఠ శ్వర, 
దేవేశ్వర, ఓంకారేశ్వర, ప్రాస్ద-
పర్వత ల్ంగాలు మతతుం అరవై 
ఎనిమిది ల్ంగాలు ఉన్నీయి. 
               శకి్త ప్రకరణము.
  కాశీ నగరం శివుని అరాధి ంగి 
అయిన పార్వతీదేవి చేతన, లేత 
చిగురాకులవల ఎఱ్ఱ ని శరీరము 
కల్గి, నిత్య యౌవ్వనము 
కలదియు, ఎలలి  లోకములకు 
తల్లి  అయిన లల్త్ దేవిచేతన, 
పూవు వంటి శరీరము కలదియు, 
హ్ంకారము అనెడి పద్మ వన-
మునందు సంచరించునదియు, 
హంసియైన విశ్వభుజాదేవిచే-

తన, పశిచుమన్డీ వీధయందు 
పరమ యోగ్శ్వరులు దరి్ంచు-
నటువంటి శివదూతి చేతన, 
న్లకుంతలయైన చిత్రఘం-
టా దేవి చేతన, రాక్షస్లకు 
భయము కల్గించు భద్రకాళి 
చేతన, కృపకు విధేయురా-
లైన నిగళ భంజన్దేవి చేతన 
రకి్షంచ బడుతోంది. కుబజి  మహా 
దేవియు, మహాలకి్షమియు, 
కాశీ నగరానికి గ్రామదేవతలు.
           కాశీ నగరంలోని రాజ 
వీధయందు ఇంద్రాణి ఐరా-
వతమున ఎకి్క తిరుగుతూ 
ఉంటుంది. శృంగార వనవీధ-
యందు కదమ నెమల్నెకి్క 
కౌమారి విహరిసూతు  ఉంటుంది, 
మాహేశ్వరి వృషభానెకి్క వా్యళికి 
వడుతూ ఉంటుంది. బ్రాహీ్మ దేవి 
రాజహంస నెకి్క విహరిస్తు ంది, 
వైషణావి గరుత్మంతుని ఎకి్క తిరుగు 
తుంది. వారాహి, చాముండి తమ 
వాహన్లన ఎకి్క అహరహ-
ము సంచరిసూతు   ఉంటారు. కాశీ 

నగరంలో చిత్ర ఘంటాదేవిని సే-
వించినవారికి యముని వాహ-
నముయొక్క ఘంటాన్దము-
న వినరు[నరకానికి వళళురు].
              రాక్షస్లన సంహ-
రించుటలో నేరపిరి, హ్ంకారాక్షర 
సౌధశిఖర క్రీడా విన్దినియు, 
కాశికాపుర నివాశినియైన జాలే-
శ్వరీ దేవి తన భకుతు ల విఘానీలన 
చూపుడు వేలు కనతో పోగొడు-
తుంది. భద్ర న్గము అనే తీరాథా -
నికి సమీపంలో ఉననీభద్ర కాళికా 
దేవిని భద్రవాప్కయందు స్నీ-
నంచేసి, సందరి్ంచుకననీవారికి 
శుభాలు కలుగుత్యి. సిదిధి వి-
న్యకునికి పక్కన ఉననీ వరసిదిధి 
దేవిని మూడు సంధ్యలయందు 
సేవించిన వారికి వైభవములు, 
సంపదలు సిదిధిస్తు యి. కాశీ నగ-
రంలోని విధశకి తు కపటము లేనిది, 
కృప కలది. ఆమన విధీశ్వరు-
ని సనినీధలో సేవించినవారికి 
స్టిలేని సిదుధి లు కలుగుత్యి. 
అమరేశ్వరీ దేవిని సేవించిన 
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వారు ధీర్ాయుష్మంతులై, సంప 
దలతో వృదిధి  చెందుత్రు. 
              శ్రీకంఠుని సనినీధానమునం-
దు లకీ్షమి దేవిని సేవించిన వారికి 
భోగ మోకా్ష లు కలుగుత్యి. 
లకీ్షమి పీఠము స్ధకుల అభీష్ట ము 
తీరుస్తు ంది. లకీ్షమి పీఠానికి ఉతతుర 
దికు్కలో “హయకంఠ” అనశకి తు 
ఉంది. ఆమ తన చేతిలోని గొడడు-
ల్తో విఘానీలన నరికి వేస్తు ంది. 
పాశపాణికి దకి్షణ దికు్కనందు 
ఉననీ “ కౌరి్మ” అనశకి తు త్రివిధ 
కర్మలన ఖండిస్తు ంది. వాయువ్య 
భాగంలో ఉననీ “ శిఖ దండి” 
అనశకి తు ఆడు నెమల్ రూపానినీ 
ధరించి క్షణక్షణానికి కేకా ద్వనలు 
చేసూతు  ఉంటుంది. భీమేశ్వరుని-
కి ఎదురుగా పాశము, పద్్మనినీ  
ధరించి భద్రకాళి ఉంటుంది. 
భీమ కుండానికి పార్ భాగంలో 
భీమచండీ దేవి ఉంటుంది.  
వృషభధ్వజ ల్ంగానికి దకి్షణ 
దికు్కలో భాగ వకే్రాశ్వరీ దేవి ఉంది. 
ఆమ శివ  సేవకుల విఘానీలన 
పోగొడుతుంది. 
        కాశీ నగరం పొల్మేరలో 
త్ళ జంఘేశ్వరి అన శకి తు ఉంది. 
ఆమ వామ హసతుంలో త్డి 
చెటు్ట  కాండం ఉంటుంది. ఆమ 
భకుతు ల విఘానీలన పోగొడుతూ 
ఉంటుంది. “వికటానన” 
అన దేవత బంగారు కిరీటా-
నినీ, హారాలు,భూషణాలు,కల్గి 
ఉంటుంది. తలపైె చంద్ర బింబం 
ఉంటుంది. ఆమ కాశీ నగరానినీ 
విడిచిపెటి్ట  ఉండదు. “ ఉద్దు ల-

కుడు” అన పేరుతో శివుడు ఒక 
చేతిలో మంచపుకోడు పటు్ట క-
ని యముని మద్నినీ హరిసూతు  
ఉద్దు లక తీరథాంలో ఉంటాడు. ఆ 
ఉద్దు లక తీరాథా నికి తూరుపి దికు్క-
నందు “ యమదంష్ట్రము” అన 
పేరుగల శకి తు తన చిరునవు్వల-
తో శివుని వలప్సూతు  ఉంటుంది.
ద్రుకేశ్వర తీరథాంలో “ద్రుకేశ్వ-
రుడు” అన పేరుతో  పరమేశ్వ-
రుడు ఉన్నీడు. ఆయన బ్రహ్మ 
విద్్యనిధ. ఆయనన సేవించిన 
వారు ధన్యలలో ధన్యలు. ద్-
రుకేశ్వరునిపాదభూమియందు 
కాళ రాత్రి అన పేరుగల “ శు-
ష్్కదరి”  అన శకి తు ఉంది. ఆమ 
రండు తొడలు ఏడుత్డిచెటలి ప్ర-
మాణంలో ఉంటాయి. కదులు-
చుననీ న్లుక, ఆకాశము వంటి 
పైెపెదవి,   భూమి వంటి క్రింది 
పెదవి, నక్షత్రాలు లాంటి పలువ-

రసలు, న్గు కోరలు, ఉండి న్రు 
తెరుచుకని బ్రహా్మండానినీ మ్ం-
గడానికి చేయి స్చి ఉంటుంది. 
ఆమ చర్మముండాదేవికి చెల్కతెతు.
     చర్మ ముండాదేవి పుల్తోలున 
ధరిస్తు ంది. ఎడమచేతిలో శూలం 
పటు్ట కని ఉంటుంది. నదుటిపైె 
త్రిపుండ్రానినీ ధరిస్తు ంది. న్గయ-
జో్ఞ పవీత్నినీ ధరిస్తు ంది. కంఠంపైె 
ఎముకుల మాల ధరిస్తు ం-
ది. శరీరమంత్ రక తు చందన్-
నినీ అలముకంటుంది. ఏనగు 
చెకి్కల్పైె ఏరపిడిన మదజలా-
నినీ కాటుకగా ధరిస్తు ంది. చర్మ 
ముండాదేవి ఉలాలి సంగా మహాశ్మ-
శానంలో విహరిసూతు  ఉంటుంది. 
ఆమ చెల్కతెతు అయిన మహా 
రుండాదేవి  చర్మ ముండా దేవి 
వల ఉంటుంది. ఈమ కపా-
లమాల ధరించి ఉంటుంది.
 (ఇంకావుంది)
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       భావకవిత్వ స్ర్వభౌమ శ్రీ దేవులపల్లి  

 పోడూరి  శ్రీనివాసరావు

(98494 22239)             భావకవిత్్వనికి బ్రహ్మ.... 
రారాజు.... 'ఆంధ్రా షెల్లి ' అని కీ-
రి తుంపబడడు  మహానభావుడు... 
స్హిత్య సరస్వతికి అనంగు 
ముదుదు బిడడు ... కవిత్మూరి తు ... శ్రీ 
దేవులపల్లి  కృషణాశాస్త్రి గారు.
  ప్రసిదధి తెలుగు కవి, తెలుగు భా-
వకవిత్ రంగంలో శ్రీ దేవులపల్లి  
కృషణాశాస్త్రి ఒక ప్రముఖ అధా్యయం. 
మరచిపోలేని, మరపురాని ఒక 
మధుర భావన. రేడియోలో 
లల్తగ్త్లు, న్టికలు, సిని-
మాలోలి  పాటలు వ్రాయడం ద్్వరా 
స్హితీవనంలో కృషణాశాస్త్రి గారు 
స్గంధాలు పూయించారు.  
   1929 లో విశ్వకవి రవీంద్రన్థ్ 
ఠాగూర్ ని కల్శాక శ్రీ కృషణాశాస్త్రి 
గారి కవిత్వంలో భావుకత తొంగి 
చూడడమే కాక గుబాళించింది 
కూడా. 1945 లో ఆకాశవాణిలో 
చేరిన శ్రీ కృషణాశాస్త్రి గారు అనేక 
పాటలు, న్టికలు రచించారు. 
        ****************                                               
  తూరుపి గోద్వరి జిలాలి లో 
ప్ఠాపురం దగ్గర గల 'రావువారి 
చంద్రపాలం' గ్రామంలో, పండిత 
కుటుంబంలో 1897 వ సం-
వతసురం నవంబర్ 1 వ త్దీన 
శ్రీ దేవులపల్లి  కృషణాశాస్త్రి గారు 

జని్మంచారు. వారి తండ్రి, పె-
దతండ్రి గొపపి పండితులు 
కావడంతో నిరంతరం వారింటలి  
స్హిత్య గోషు్ఠ లు జరుగుతూ 
ఉండేవి. ప్ఠాపురం హైెసూ్కల్ 
లో కృషణాశాస్త్రిగారి విద్్యభా్యసం 
జరిగింది. శ్రీ శాస్త్రిగారు చిననీత-
నం నంచీ రచనలు చేసేవారు. 
ప్ఠాపురం హైెసూ్కల్ లో తన 

గురువులు కూచి నరసింహం 
గారు, రఘుపతి వంకటరతనీం 
గారు తనకు ఆంగలిస్హిత్యం-
లో అభిరుచి కల్ప్ంచారని శ్రీ 
కృషణాశాస్త్రి గారే స్వయంగా చెపుపి-
కున్నీరు. 1915 లో విజయనగ-
రం వళిలి  డిగ్రీ  పూరి తు చేసి, తిరిగి 
కాకిన్డ పట్ట ణం చేరుకున్నీరు. 

తరా్వత పెద్దు పురంలో గల మిషన్ 
హైెసూ్కల్ లో ఉపాధా్యయ వృతితు 
చేపటా్ట రు. 
  ఆ రోజులోలి  వా్యవహారిక 
భాషావాదం, బ్రహ్మసమాజం 
వంటి విషయాలపైె ఉద్యమాలు 
ప్రబలంగా, ప్రముఖంగా జరు-

గుతుండేవి. శ్రీ కృషణాశాస్త్రి గారు, 
త్న చేస్తు ననీ అధా్యపక వృతితుని 
వదిల్పెటి్ట  బ్రహ్మసమాజం వారు 
నిర్వహించే కార్యకలాపాలోలి  
చురుకుగా పాల్్గ నేవారు. అదే 
సమయంలో స్హితీవా్యసంగం 
కూడా కనస్గించేవారు. 1920 
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లో వైద్యం కోసం రైలులో బళ్ళురి 
వళ్తుండగా, ప్రకృతి నంచి 
లభించిన ప్రేరణతో 'కృషణాపక్షం' 
కావ్యం రూపుదిదుదు కుంది. 1922 వ 
సంవతసురంలో జరిగిన విషాదం- 
భారా్య వియోగం తరా్వత శ్రీ కృ-
షణాశాస్త్రి గారి రచనలలో విషాదం 
పాలు అధకమైంది.  
  తరా్వత మళ్ళు వివాహం చేస్కు-
ననీ తరా్వత ప్ఠాపురం హైెసూ్కల్ 
లో అధా్యపకునిగా చేరారు. శ్రీ కృ-
షణాశాస్త్రి గారు అపుపిడే 'రాజహంస'  
గారిని వివాహం చేస్కున్నీరు. 
ప్ఠాపురం హైెసూ్కల్ లో అధా్యప-
కునిగా అయిత్ పనిచేశారు గాన్, 
ప్ఠాపురం రాజావారికి కృషణాశాస్త్రి 
గారి భావాలు నచచులేదు. ద్ంతో 
శ్రీ కృషణాశాస్త్రిగారు, ఆ ఉద్్యగం 
వదిల్ బ్రహ్మసమాజంలోనూ, 
నవ్య స్హితీ సమితిలోనూ, 
సభు్యనిగా... భావ కవితో్వద్యమ 
ప్రవక తుకునిగా... దేశమంతటా  ప్ర-
చారంలో పాల్్గ న్నీరు. ఆ ప్రచార 
సమయంలోనే కృషణాశాస్త్రి గారికి 
ఎందరో కవులతో, పండితుల-
తో పరిచయం కల్గింది. అపుడే 
వారు ప్రాచ్య, పాస్చుత్య స్హిత్్య-
నినీ బాగా అధ్యయనం చేశారు. 
  ప్ఠాపురంలోని హరిజన వసతి 
గృహంలో సంబంధం ఏరపిరు-
చుకుని, హరిజన్దధిరణ కార్య-
క్రమాలలో పాల్్గ నడంతో - వారి 
బంధువులు కృషణాశాస్త్రి గారిని 
వల్వేశారు. అయిన్ వనకాడ-
ని కృషణాశాస్త్రి గారు వేశా్య వివాహ 
సంసథాన ఏరాపిటు చేసి, ఎందరో 

కళ్వంతులకు వివాహాలు జరి-
ప్ంచారు. ఆ సమయంలోనే, 
సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమా-
లు నిర్వహిసూతు నే 'ఊర్వశి' అనే 
కావ్యం వ్రాస్రు. 
    1929 వ సంవతసురంలో విశ్వ-
కవి శ్రీ రవీంద్రన్ధ్ టాగోర్ తో 
పరిచయం ఏరపిడాడు క వారిదదురి 
మధా్య స్హితీ సంబంధాలు, 
స్నినీహిత్యం ఏరపిడాడు యి. 1933 - 
41 మధ్యకాలంలో కాకిన్డలోని 
కాలేజ్ లో చేరి, తిరిగి అధా్యపక 
వృతితుని చేపటా్ట రు. 1957 వ సం-
వతసురంలో ఆకాశవాణిలో చేరి, 

తెలుగు స్హిత్య 
ప్ర యో క తు గా 
అనేక గేయాలు, 
న్టికలు, ప్ర-
స ం గా లు 
తెలుగు శ్రోతలకు 
అందించారు. 
  భావకవిగా, 
'ఆంధ్రా షెల్లి ' గా 
ప్రసిదుధి లైన శ్రీ 
దేవులపల్లి  కృషణా-
శాస్త్రి గారు, ప్ర-
సిదధి దర్కుడు 
శ్రీ బి. ఎన్. రడిడు  
గారి ప్రోత్సుహంతో 
1951 వ సంవతసు-
రంలో 'మల్లి శ్వరి' 

చిత్రంతో, చలనచిత్ర రంగంలో 
అడుగుపెటా్ట రు.    
      'మల్లి శ్వరి' సినిమా అంత 
అఖండ విజయం స్ధంచిం-
దంటే ... శ్రీ దేవులపల్లి  వారి కలం 
నంచి జాలువారిన అక్షరమాల... 
ద్నికి తోడు మహామహులయిన 
శ్రీ నందమూరి త్రకరామారా-
వు, భానమతి గారలి  అభినయ 
కౌశలం ముఖ్య కారణాలు.  
సినిమా పాటకు కావ్యగౌరవం 
అందించడంతో బాటు, స్హితీ 
విలువలు పెంచారు. త్నేమిట 
తెలుగు ప్రేక్షకులకు, శ్రోతలకు, 
విమర్కులకు తెల్యజపాపి-
రు. భావ వ్యకీ తుకరణ, స్హిత్య 
సంపద, పదలాల్త్యం, స్రళ్యం, 
ప్రకృతి సౌందర్యం కృషణాశాస్త్రి గారి 
పాటలోలి ని ప్రధాన లక్షణాలు. 
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భావోదే్వగాలకు, హృదయ సపిం-
దనకు - అక్షర రూపానినీచిచున 
మహన్యుడు శ్రీ కృషణాశాస్త్రి. 
ఆయన కలం నంచి భావగ్-
త్లే కాదు స్కుమార ప్రణయ 
విరహ గ్త్లు, ఆత్మనివేదన, 
ఆరాధనతో కూడిన భకి తుగ్త్లు 
కూడా జాలువారాయి. శ్రోతలన 
ఆనంద పరవశుల్నీ చేశాయి. 
తొల్ చిత్రమైన 'మలేలిశ్వరి' చిత్రం-
తోనే తెలుగు సిన్ స్హిత్య గేయ 
రచనలో మకుటం లేని మహారా-
జుగా  స్హితీ స్ర్వభౌమ స్థా న్నినీ 
అధరోహించారు. 
  తెలుగు సిన్గేయ రచన అననీది 
1931 లో 'భక తు ప్రహాలి ద' చిత్రంతో 
ప్రారంభమయింది అనకుంటే, 
స్మారు 2011 న్టికి, ఎనభై 
వసంత్ల కాలంలో, స్మారు 
400 కి పైెగా కవులు ద్ద్పు 
34 వేల పాటలన రచించారు. 
ఇందులో, 34 వేల పాటలోలి  
అనవాద గ్త్ల్నీ గణనలోకి తీ-
స్కోవడం జరగలేదు. ఇలా గ్త 
రచయితలుగా పేరుమోసిన 
స్మారు 400 మంది కవులన 
జలలిడ పడిత్, తమ ప్రత్్యకతలతో, 
తమ శలై్తో, ప్రాచుర్యం పొంది, 
తెలుగు సినిమా పాటకు దిశానిరేదు-
శం చేసిన కవులు 12 మంది కంటే 
ఎకు్కవ ఉండరంటే అతిశయో-
కి తు కాదు. అటువంటి 12 మంది 
కవులలో కూడా ప్రత్్యక స్థా నం 
సంపాదించుకోగల్గిన, శ్రోతల 
గుండెలోలి  తిష్ట  వేసికని కూరుచుని, 
చెరగని ముద్ర వేస్కుననీ తెలుగు 

సిన్ గేయ రచయితల రారాజు 
శ్రీ దేవులపల్లి  కృషణాశాస్త్రిగారంటే 
కాదనే తెలుగువాడుండడు అని 
న్ అభిప్రాయం. పైెన తెల్ప్న 
విధంగా తెలుగు సినిమా పాటకు 
దిశానిరేదుశం చేసిన 12 మంది 
సిన్గేయ రచయితలోలి ,  అతి 
తకు్కవగా, కేవలం 170 పాటలన 
మాత్రమే వ్రాసినదవరయా్య 
అంటే ... శ్రీ కృషణాశాస్త్రి గారే! ఆ 
నూట డెబైబై పాటలు కూడా అజ-
రామరాలే!! ప్రతీ పాటా ఆణిము-
త్యమే. 1951 లో విడుదలయిన 
మలేలిశ్వరి చిత్రంలోని పాటలు 
వింటుంటే నేటికీ కూడా శ్రోతల 
గుండెలు సవ్వడులతో ఉరకలు 

వే సూతు నే 
ఉంటాయి. 
' న లలి ని 
మ బ్్ లు 
గు ం పు లు 

గుంపులు... 
తెలలిని కంగలు బారులు బారులు' 
అని భానమతి గళంలో, 
ఘంటస్ల మేషా్ట రి స్వరంలో 
పాట వినిప్స్తు ంటే - న్గరాజు, 
మల్లి శ్వరి ఎడలి  బండిమీద వళ్తు -
ననీ ఆ దృశ్యం మన కళళుముం-
దు కదలాడక మానదు.  ఎక్కడ 
1951, ఎక్కడ 2018? ఇపపిటికి 
67 సంవతసురాలయిన్... ఆన్టి 
పాటలు ఇపపిటికీ జనరంజకంగా 
ఉన్నీయంటే ఆన్టి స్హిత్య 
విలువలు. తన తొల్ చిత్రంతోనే 
అంత స్మధుర, స్మన్హర 
గ్త్ల్నీ అందించిన శ్రీ దేవుల-
పల్లి  కృషణాశాస్త్రి కారణజన్మడు 
కాదంటారా?
  గొపపి వక తుగా, భావకవుల ప్రతిని-
ధగా పేరుపొందిన శ్రీ కృషణాశాస్త్రి-
గారి గొంతు 1963 లో అన్రోగ్యం 
కారణంగా మూగబోయింది. 
కాన్, శాస్త్రిగారి రచనలకు అదేమీ 
అవరోధం కాలేదు. వారి రచన్ 
పరంపర కనస్గుతూనే 
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వచిచుంది. అనేక సన్్మన్ల్, 
ప్రశంసల్ కృషణాశాస్త్రి గారి వశ-
మయా్యయి. 1980 ఫిబ్రవరి 24 
వ త్దీన శ్రీ కృషణాశాస్త్రి తన కవిత్ 
సౌరభానినీ స్రలోకవాస్ల-
కు అందజేయాలననీ తలంపుతో  
స్వరా్గ ని కేగారు.  
  వారు భౌతికంగా లేకపోయి-
న్ వారి గేయరచన్ కౌశలం 
మనందరి చెవులోలి , గుండెలోలి  
మారుమ్రోగుతూనే ఉంటుంది. 
 వారందుకుననీ పురస్్కరాలు - 
1975 లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్్యలయం 
వారిచే కళ్ప్రపూరణా, 1976 లో 
పద్మభూషణ్, 1978 లో స్హిత్య 
అకాడమీ అవారుడు లు. 
  శ్రీ కృషణాశాస్త్రి గారి రచనలలో 
ముఖ్యమైనవి:
 కృషణా పక్షము, ఊర్వశి కావ్యము, 
అమృతవీణ (గేయమాల్క), 
అమూలా్యభిప్రాయాలు (వా్య-
స్వళి), బహుకాల దర్నం 
9న్టికలు, కథలు), ధనరాదు -
స్ (భకి తు న్టికలు), కృషణాశాస్త్రి 
వా్యస్వళి - 4 భాగాలు, మం-
గళకాహళి (దేశభకి తు గ్త్లు), 
శరి్మష్ట  (ఆరు శ్రవ్య రేడియోన్-
టికలు), శ్రీ ఆండాళ్ తిరుపాపివు 

కీర తునలు, మేఘమాల (సినిమా 
పాటల సంకలనం), శ్రీ విద్్య-
వతి (శృంగార న్టికలు), యక్ష-
గాన్లు - అతిథిశాల (సంగ్త 
రూపకాలు), మహతి మదలైన-
వి. 
 వారు రచించిన మన్హరమైన, 
మనస్కు హతుతు కునే పాటలు 

గల కనినీ సినిమాలు: మల్లి శ్వరి, 
మేఘసందేేశం,  గోరింటాకు, కా-
రీ తుకదీపం, రాజమకుటం, ఏకవీర, 
మాయని మమత, శ్రీరామ పటా్ట -
భిష్కం, వాడే వీడు, బంగారు 
పంజరం, కళ్్యణమండపం, 
కలసిన మనస్లు, బల్పీఠం, 
ఉండమా్మ బొటు్ట పెడత్, అమా-
యకుడు, శ్రీ రాజేశ్వరీ విలాస్ 
కాఫీ కలిబ్ , ఈన్టి బంధం 
ఏన్టిద్, జగత్ కిలాడీలు, చీకటి 
వలుగులు, అమరికా అమా్మయి, 
స్ఖదుఃఖాలు, సీత్మాలకి్షమి, 
మా బంగారక్క, అమ్మమాట, 
ఆనంద భైరవి, భక తు తుకారాం, 
రాముడే దేముడు, మదలైనవి. 

  శ్రీ కృషణాశాస్త్రి గురించి ప్రముఖ 
కవులు వల్బ్చిచున అభి-
ప్రాయాలు:
శ్రీ విశ్వన్ధ సత్యన్రాయణ: 
'మనకు కీట్సు, షెల్లి , వర్డుస్ వర్ తు 
వంటి కవులు లేరు. ఆ కవులు 
మన దేశంలో శ్రీ కృషణాశాస్త్రిగారిగా 
పుటి్ట న్రని న్ అభిప్రాయం'. 

 మహాకవి శ్రీ శ్రీ :  'నేన కృషణాశాస్త్రి 
గారి కవిత్ శలై్నే అనకరించే-
వాడిని.  కాన్, మా న్రాయణబా-
బ్ కృషణాశాస్త్రి సింహం జూలున 
కూడా అనసరించి, ద్నిని రోజూ 
సంపెంగ నూనెతో సంరకి్షంచు-
కునేవాడు. న్కపుపిడూ పద్యం 
మీద ఉననీ శ్రదధి జుటు్ట  మీద ఉం-
డేదికాదు'. 
 ఫిబ్రవరి 24 వ త్దీన దివికేగిన 
శ్రీ కృషణాశాస్త్రిగారిపైె, చైెతన్యం సం-
కలపిబలం మాసపత్రిక ఫిబ్రవరి 
సంచికకు,  ఈ వా్యసం వ్రాయడం 
ఆయనకు నేనందించిన 
నివాళిగా భావిస్తు న్నీన. ఇది న్ 
అదృష్ట ం - యాదృచి్ఛకం. 
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తు దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -14)   

+91 9897959425

పాఠ౦ -- Lesson-14

                                                                                    Unit-1
      
अद्यतन  (adyatana) (ఈన్టి) )—श्वस्तन (shvastana ) (రేపటి) – ह्यस्तन (నిననీటి)  (hyastana) —पूर्वतन 
(ప్రాచీనమైన)   (purvatana) —इदानीन्तन  (idaaneentana) (ఇపపిటి) 

अद्यतन the period of a current day.(Of today)—श्वस्तन future (tomorrow’s) ह्यस्तन (of 
yesterday)—पूर्वतन 0lden—इदानीन्तन present, momentary, of the present moment.

SOME EXAMPLES:

1. एष: अद्यतन: पाठ:                       ఇది ఈన్టి పాఠము   (This is today’s lesson)
2. स: ह्यस्तन: पाठ:                         అది నిననీటి పాఠము (That is yesterday’s lesson)  
3. एष: श्वस्तन: पाठ:                        ఇది రేపటి పాఠము (This is tomorrow’s lesson)
4. एषा अद्यतना पत्रिका                    ఇది నేటి పత్రిక (This is today’s magazine)
1.      सा ह्यस्तना पत्रिका                  అది నిననీటి పత్రిక ( That is yesterday’s magazine)
2.      एषा श्वस्तना पत्रिका                ఇది రేపటి పత్రిక ( This is tomorrow’s magazine)
3.      एतत्त् गृहं पूर्वतनमत्                  ఈ ఇలులి  పాతది ( This house is of ancient times)
4.      अयं व्यरहार:  इदानीन्तन:       ఈ వ్యవహారం ఇపపిటిది (This affair is of present times)

                                                                               Unit-2
                                                                       गत x आगात्म

गत= any thing  past or done (జరిగిపోయిన )
आगात्म=  coming , future (రాబోయ్ ).
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SOME EXAMPLES:

1.      गतददने अहं रैद्यस्य समीपं गतरानत् || आगात्मददन ेशस्त्रचिदकत्ा भवरष्यवत || నిననీ నేన వైదు్యని దగ్గరకు వళిళు-
తిని . రేపు ఆపరేషన జరుగున . 
   I went to the doctor yesterday. Operation will be held tomorrow.
2.      अहं गतमासे ‘ िेन् ै’ नगरे आसमत् || आगात्ममासे अहं ‘मुम्’ै नगरं गत्मष्यात्म|| గత నెల నేన చెనైెనైలో 
ఉంటిని. రాబోయ్ నెలలో నేన ముంబైలో ఉందున.  I was there in Chennai last month. I will 
go to Mumbai next month.
3.      गतददने रष्व: अधिक: आसीतत् || अत: आगात्मददनपय्वनं्त पाठशालाया: वरराम: प्रकदित: || నిననీ వాన బాగా 
కురిసింది . అందువలలి  రేపటివరకు పాఠశాలకు సలవు ప్రకటింప బడింది .  . 
   There was heavy rain yesterday. Therefore it is announced to close the school till 
tomorrow.
अहं गतददने आगतरानत् अत: आगात्मददनपय्वनं्त तरि  स्ास्यात्म || 
         నేన నిననీ వచాచున అందువలలి  రేపతివరకు ఇక్కడే ఉంటాన .
      I came yesterday; therefore I shall stay there till tomorrow.

                                                                                      Unit-3
                                                                          यदा—तदा
          यदा = whenever (ఎపుపిడో) 
          तदा = then (అపుపిడు )
                                                             SOME EXAMPLES:
यदा अध्ापक: आगच्छवत तदा पररक्ा भरवत || 
ఎపుపిడు అద్్యపకుడు వచుచున్ అపుపిడు పరీక్ష జరుగుతుంది .
  The examination takes place when the teacher comes.
यदा मम त्मरिमत् आगत्मष्यवत तदा अहं िलनचिरंि द्रक्षात्म||
     న్ మిత్రుడు ఎపుపిడు వసేతు అపుపిడు నేన సినిమా చూస్తు న 
   I shall see the movie when ever my friend comes.
यदा अध्क्: आगतरानत् तदा सभाया: प्रारम्भ: अभरतत्
ఎపుపిడు అధ్యకు్ష డు వచాచురో అపుపిడు సభ ప్రారంభమై౦ది.  
    The meeting had commenced on the arrival of the president.
यदा वरपचत्: संभरवत तदा अप्रमत्तया रर्ततव्यमत्
ఎపుపిడు కష్ట ం కలుగుతుంద్ అపుపిడు అప్రమతతుంగా ఉండాల్ .
When ever there is adversity then one must behave cautiously.    
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                                                                                          Unit – 4
                                                                 भूतकाल: (स्म) = used to
SOME EXAMPLES:
1. अहं बाल्े पाठशाला ंपद्ा ंगच्छात्म स्म ||
(In my child-hood I used to go to school on foot).
2.  मम वपता मा ंपाठयवत स्म ||
(My father used to teach me).
3.      मम माता मा ंप्रमे्ा लालयवत स्म ||
(My mother used to treat me with love and affection).
4.      अहं मम त्मरि:ै सह क्रीडात्म स्म
(I used to play with my friends).
5.      मम भत्गनी मा ंवनन्दवत स्म
(My sister used to chide me).
6.      मम अध्ापका:  पाठनस्य अनन्तरं मा ंग्रन्ालयं प्रवत प्रषेयन्न्त स्म ||
(My teachers used to send me to library after teaching).
   

                                                            संसृ्तश्लोक: (SANSKRIT SLOKA)

                                     

                                                                 काव्य शास्त्र वरनलोदेन
                                       काललो गच्छवत िीमतां
                                       व्यसनेन ि मूरा्वनां
                                       वनद्रया कलहने रा 
                                 కావ్య శాస్త విన్దేన                                 Kaavya shaastravinodena     
                                 కాలో గచ్ఛతి ధీమత్ం                           kaalo gacchacti dheemataaM                              
                                 వ్యసనేన చ మూరాఖా న్ం                          vyasanena cha murkhaaNaaM
                                 నిద్రయా కలహేన వా                              nidrayaa kalahena vaa  

Intellectuals spend their time by enjoying the taste of reading kavyas and studying 
Sastras. On the contrary foolish people spend their time by indulging themselves in bad 
habits, by sleeping and by quarreling with others.  
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ఆదూరి హైెమవతి
      అవగాహన

         పూర్వం  పరిపూరణా దేశానినీ'  
పూజిత వర్మ ' అనే రాజు పరి-
పల్సూతు  ఉండేవాడు.ఆయన 
తన  ప్రజలన కననీ బిడడులాలి గా 
చూస్కునే వాడు. ఎవ్వరికి ఏ 
అవసరమైన్ స్వయంగా వళిళు, 
ఆ ఏరాపిటులి  గావించేవాడు.  రా-
జ్యంలోని ప్రజ లంత్ త్రాగున్రు, 
స్గున్రు కోసం ఏన్డూ ఇబ్ం-
దులు పడలేదు. ప్రజలంత్ 
మహారాజున తండ్రిలా, దేవునిలా 
చూస్ కునేవారు. ఆయన మాటే 
ప్రజలకు వేదవాకు్క.   
   తమదేశంలో కష్ట పడి పంటలు 
పండించే అననీద్తలకు సరైన-
రీతిలో  మేలు చేయాలని  సం-
కల్పించాడు.  దీనికోసం ముందు 
ఎంత సంకటపరిసిథాతి ఎదురైన్ 
తన ఆలోచనకు రూపకలపిన 
చేయాలని నిరణాయించుకున్నీడు.  
  మహారాజు ఆదేశంలో వా్యపా-
రరులంత్ రైతులు పండించే 
పంటలన రాజు నిరణాయించిన-
ధరకు కన్లన్, వాటిని విదేశాలోలి  
అము్మకోవచచున్ ప్రకటించాడు.
దీనివలలి  పేదరైతులంత్ లాభప-
డగా, వా్యపారులు తమకు నష్ట ం 
కల్గిందని బాధపడాదు రు. వా్యపా-
రులు తమ లాభాలోలి  పద్ వంతు 

పననీగా చెల్లి ంచాలనే నిబంధన 
పెటాతు డు. అదీ వారికి కష్ట ంగా 
తోచింది.కాని రాజాఙ్ఞ  ధక్కరించే 
ధైర్యం లేనందున పననీచెల్లి సూతు  
ఉండే వారు.   
      ఇలాఉండగా మహారాజుగా-
రి ఏక్క కుమారుని విధా్యభా్య-
సం పూర్త, గురుదేవులు అతడినీ 
మహారాజుకు అపపిగించన 
వచాచురు. మహారాజుగారు గు-
రుదేవులన స్దరంగా ఆహా్వ-
నించి, అరఘ్యపాద్్యదులు సమ-
రిపించుకుని, తమ పుత్రుని సకల 
విద్్య వంతుని చేసినందుకు, 
కృతఙ్ఞతలు తెలుపుకున్నీ రు రా-
జదంపతులు. గురుదేవులు సం-
తృప్తుతో ,                
          " మహారాజా! తమ బిడడుడే 
కాద, ఈ 'పరిపూరణా' దేశానికి 
కాబోయ్ మహారాజు. రాజు విద్్య 
వంతుడు, గుణవంతుడు ఐత్నే 
కద్, రాజ్యంలోని ప్రజలంత్ స్ఖ 
శాంతులతో  వరిధిలేలిది! అందువలలి  
మేం చేసిన పనేం గొపపిది కాదు, 
పైెగా అది మా కర తువ్యం కూడా. 
మహారాజా! అననీటులి   మేమక 
మాట చూచాయగా విన్నీం, వే-
గులవలన...."
   "గురుదేవా! మీరు ఏం విన్నీరో,  

మీకు అభ్యంతరం లేకుంటే 
మేం తెలుస్కోవచాచు!" అని 
మహారాజు అడుగగా, "తపపిక 
మహారాజా! మీకు తెలుపాలనే 
నేన వచాచున. మన రాజ్యంలోని 
వా్యపారులు కంత అసంతృప్తు-
గా ఉననీటులి  విన్నీం. వారు తమ 
లాభాలోలి   ఎకు్కవభాగం పననీగా 
చెల్లి ంచన ఇష్ట పడటం లేదన్, 
వారంత్ ఒక సంఘంగా ఏరపిడి 
తమతో ఏద్ విననీ వించుకోవాల-
ని ఆలోచన చేస్తు ననీటులి  తెల్య 
వచిచుంది.  ..."
     " అవున గురుదేవా! మేమూ  
చారులవలన ఆ విషయం 
విన్నీం. కాన్  వారు  అధక  
లాభాలు గడించి,ఒక రోజుకు 
మహా రాజుల మైన మము్మలనే 
మించిన ధనవంతులు కావచుచు, 
అంత్కాక వా్యపారులంత్ అధక 
ధనవంతు లైనపుడు, రాజో-
ద్్యగులు కూడా తమ పనలు 
మానేసి, లాభాపేక్షతో వారూ 
వా్యపారానికి దిగవచుచు.ఇపుడు 
మనం ప్రజలందరిపైెన్ పననీలు 
వేయడం లేదు. వా్యపారులు 

 (42 వ పేజీ చూడండి)
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                                   తోటకూర ప్రస్ద్
డాలస్ లో మహాత్్మ గాంధీకి ఘన నివాళి
  డాలస్, టెకాసుస్: ఎంతో మంది ప్రవాస భారతీయులు డాలస్ (ఇరి్వంగ్) లో 
ఉననీ మహాత్్మ గాంధీ మమోరియల్ న సందరి్ంచి జాతిప్త 70వ వరధింతిని 
పురస్కరించుకుని గాంధీ పాద్ల వదదు  పుషాపిలన ఉంచి ఘన నివాళి అరిపిం-
చారు. ఎస్ ప్ న్గ్రాత్ అనే స్థా నిక గాయకుడు గాంధీజీకి ఇష్ట మైన రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ కీర తునన 
ఆలప్ంచారు. మహాత్్మ గాంధీ మమోరియల్ ఆఫ్ న్ర్ తు టెకాసుస్ కార్యదరి్ రావు కల్వల మాటాలి డుతూ 
స్థా నిక ప్రజల సహకారంతో అతి పెదదు  గాంధీ మమోరియల్ న ఇక్కడ నిరి్మంచుకోవడం, భావితరాలకు 
సూఫూరి తుద్యకంగా చూపడానికి అవకాశం కల్గిందని, గాంధీజీ సేవలన స్మరించుకోవడానికి వచిచున 
వారందరికీ ధన్యవాద్లు తెల్యజేశారు. 
గాంధీ మమోరియల్ ఛైర్మన్ డాక్టర్. ప్రస్ద్ తోటకూర మాటాలి డుతూ గాంధీజీ 70 సంవతసురాల క్రితం 
మరణించినపపిటికీ ఆయన సిద్ధి ంత్లు, ఆశయాలతో మనందరి మధ్య ఎపపిటికీ సజీవంగానే 
ఉంటారని అన్నీరు. దేశ స్్వతంత్ర సమపారజినలో ద్ద్పు 32 సంవతసురాల తన జీవత్నినీ అంకితం చేసి 
లక్షలాది ప్రజలన నిరంతరం చైెతన్య పరచి, అహింస్ మార్గం ద్్వరా దేశానికి స్్వతంత్రం స్ధంచిన 
తీరు అనితర స్ధ్యం అని, ప్రవాస భారతీయులుగా మనమందరం గాంధీ చూప్న బాటలో పయని-
సూతు  సమానత్వం, స్మాజిక న్్యయం ఉండే ఒక మంచి సమాజ స్థా పనకు అందరూ కృషి చేయాలని 
అన్నీరు. గాంధీ మమోరియల్ బోరుడు  ఆఫ్ డైెరక్టర్ కమల్ కౌషల్ గాంధీజీ విశ్వ మానవాళికి ఒక ఆద-
ర్ప్రాయమైన వ్యకి తు అని, ఆయన సిద్ధి ంత్లతో ప్రపంచ వా్యపతుంగా ఎంతోమంది ఉత్తుజితులయా్యర-
ని అన్నీరు. ఐఏఎని్ట  ఉపాధ్యకు్ష లు బిఎన్ మాటాలి డుతూ గాంధీజీ శాంతి, సహన్నికి ప్రతి రూపమని, 
ఆయన గురించి ముఖ్యంగా యువతరం ఎంతో తెలుస్కని తమ భవిష్యతుతు న తీరుచుదిదుదు కోవచచుని 
చెపాపిరు. మహాత్్మ గాంధీ మమోరియల్ బోరుడు  ఆఫ్ డైెరక్టర్ షబనీమ్ మోది్గ ల్ గాంధీజీ తన స్ధారణ, 
పారదర్క జీవితంతో ఎంతో మందికి ఆదర్ప్రాయులయా్యరని, ఆయనకు మరణం లేదని ఎనినీ దశా-
బాదు లైన్ అందరూ జాతిప్తన గురి తుంచుకుంటారని చెపాపిరు. 

పద్మవిభూషణ్, నటస్మ్రాట్ డాక్టర్. అకి్కనేని న్గేశ్వర రావు గారి అభిమానలు 
కంతమంది కల్సి 2014 లో అమరికా లో స్థా ప్ంచిన లాభాపేక్షరహిత సంసథా 
అకి్కనేని ఫండేషన్ ఆఫ్ అమరికా (ఏ.ఎఫ్.ఏ). ఈ బోరుడు  సభు్యలు అకి్కనేని 
న్ల్గ వ వరధింతి సందరభుంగా  అమరికాలో సమావేశమై 2018వ సంవతసురానికి 
గాన నూతన కార్యవరా్గ నినీ ఎననీకుననీటులి  గా సంసథా వ్యవస్థా పక అధ్యకు్ష లు డా. 
ప్రస్ద్ తోటకూర ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెల్యజేశారు. 
అకి్కనేని 5వ అంతరాజి తీయ పురస్్కర వేడుక”లన ఈ సంవతసురం డిసంబర్ 
22న కరీంనగర్ నగరంలో జరుపనననీటులి  అకి్కనేని ఫండేషన్ అఫ్ అమరికా 
వ్యవస్థా పక అధ్యకు్ష లు డా. ప్రస్ద్ తోటకూర మరియు కతతుగా ఎనినీక్న 
అధ్యకు్ష లు రావు కల్వల వలలిడించారు.  
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నందుల  ప్రభాకర  శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

నలలి ఎద్దు  
        మా ఇంటలి  నలలి  ఎదుదు  కాన్, 
నలలిబట్ట లు గాన్, నలలిద్రం 
కూడా నిషిదధిమే. ఎందుకో అచిచు-
రాదని అమ్మకు బాగా నమ్మకం. 
పెదదున్ననీ తెచిచున ఎదుదు లన్నీ పా-
లనరగలాంటి తెలలిని ఎదుదు లు. 
ఎపుపిడైెన్ ఒకటి ఆరా పులలిమ-
చచులు, అంటే పస్పు వరణాం 
కల్గిన మచచులు అక్కడక్క-
డా ఉంటే వాటిని తెచేచువాడు. 
 ఒకస్రి మా పెదదుననీ రామమూ-
రి తుకి పెళిళుపెతతునం వచాచురు. మా 
ఊరు రావాలంటే అమగంపలలి  
దగ్గర దిగి అయిదు మైళ్ళు కా-
ల్నడకన రావాల్. లేద్, ఈదు-
లబండి కటి్ట ంచుకుని రావాల్. 
సరే మాకు ఎలాగు వ్యవస్యం 
వుంది కాబటి్ట  బండిలో ప్లుచు-
కుని వస్తు మని నిరణాయించారు. 
 అయిత్ ఆ సమయంలో ఇంటలి  
ఒక్కటే సేద్యపు ఎదుదు  వుంది. 
ద్నికి సరైన జతకోసం పెదదున్-
యన చూస్తు న్నీడు. జంట బా-
గుండాలని వతుకుతున్నీడు. 
కాన్ దొరకలేదు ఈ ప్రాంత్లోలి . 
కండంత ఎదుదు  తెలలిని ఆకారం 
గండంత చెండువంటి నిండా  
కండలు... న్ణ్యమైన జాతి ఎదుదు . 

బండి కటు్ట కు పోవటానికి దీనికి 
జత ఎదుదు   కావాల్. సరే ఏద్ 
ఒకటి అని రోశననీ అలులి డు వంక-
టస్బ్య్య ఎదుదు న అడిగాడు. 
వంకటస్బ్య్య రండు ఎదుదు లు 
నలలిని నలుపులో ఉంటాయి. 
అవి ఈ ప్రాంత్నికి చెందినవి. 
గటి్ట గా మూడడుగుల ఉంటాయ్ 
ఎతుతు లో. ఈ గితతులకు పౌరుషం, 
కోపం, ప్రతీకారం ఎకు్కవ. వాటినే 
పెటు్ట బడిగా పెటి్ట  పని చేయిం-
చుకుంటారు చాలామంది. ఎంత 
బరువేసిన్ పౌరుషానికి పని చే-
సూతు నేవుంటాయి. అయిత్ కసి..
కోపం ... ప్రతీకారం...   పగ.. 
ఎక్కడో...ఎవరిమీద్ తెల్యదు. 
అలాంటి రండు ఎదుదు లు ఇవి. 
వంకటస్బ్య్యకు తపపి ఎవరి 

మాటా వినవు. 
     బండికి  కాన్ కాడికి కాన్ కటా్ట -
లంటే ఆయనే ఉండాల్. ఆయన 
మాట అంటే ...గజగజ వణికిపో-
త్య్. అంతటి భయం పెటు్ట కు-
న్నీడు వంకటస్బ్య్య. ఎదుదు -
లోలి  ఒకద్నినీ కటు్ట కుని ఈ వృదధి 
దంపతులన ప్లుచుకురావ-
టానికి బయలుదేరాం .. నేన, 
పెదన్యన. బండి కటే్ట టపుపిడే 
మా ఎదుదు  మీద బ్స కటి్ట ంది ఈ 
నలలి  ఎదుదు . దీని రంగు రూపురే-
ఖలు చూసి ఇది ఏద్ వింతజం-
తువని  భయపడిపోయి వనకు్క 
తగి్గంది. 
   ముందే చెపాపిడు వంకటస్-
బ్య్య బండి పెటె్ట డ విపపివదదు-
ని..  అపుపిడపుపిడు 'అదిల్సూతు ' 
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ఉండమని... ముకు్కత్డుకు 
వేసిన పగ్గం ఎపుపిడూ చేతిలోనే 
పటు్ట కోమని. లేకుంటే బండికి 
బిర్రుగా పగ్గం కట్ట మని. ఎటలి  
అమగంపలలి  చేరాం.  ద్రిలో నలలి  
ఎదుదు  అపుపిడపుపిడు హుంకరి-
సూతు నే ఉంది. మా పెదదుదుదు  భయ-
పడుతూనే వుంది.  పెదదున్యన 
అదిల్సూతు నే వున్నీడు. ఆ వచిచు-
నవాళ్ళు ఇదదురూ భారా్యభర తులు. 
బాగా వృదుధి లు కూడా. అరవైకి 
పైెబడి వుంటాయి.
     వచిచున అతిధుల్దదురిన్ 
బండి ఎకి్కంచాం. నేన న్గలోలి  
కూరుచుని బండి తోలుతున్నీ. 
పెదదున్యన బండి ముందు 
నడుసూతు .... అపుపిడపుపిడు అది-

ల్సూతు  నలలిదుదు పైె ఒక కనేనీసి 
ఉంచాడు. నననీ మాత్రం నలలిదుదు  
పగ్గం జాగ్రతతుగా పటు్ట కోమన్నీడు. 
నేన జాగ్రతతుగానే వున్నీ. ఔకుపలలి  
ద్టి కంకర రోడుడు  దిగాం. అపుపి-
డపుపిడే నగిలేరు డా్యం నండి 
పలుగురాళలిపలలి  చెరువుకు న్ళ్ళు 
ఇవ్వటానికి కాలువ త్రవు్వతున్నీ-
రు.          
       అద్ ... ఆ ప్రదేశంలోనే నలలి -
దుదు  ఉననీటులి ండి హుంకరించింది. 
బ్స కటి్ట  మా ఎదుదు పైె పడింది... 
అంత్ ... కననీ మూసి తెరిచేలో-
పు బండి తిరిగిపోయి గుంటలో 
పడింది. బండిలో ఉననీ వృదధి 
దంపతులు గోతిలో పడాడు రు. 
అగ్రహోదగ్రుడైెన పెదన్యన 

నలలి  ఎదుదు న న్లుగు సతికి ... 
బండిని నిలబటి్ట  వాళళుని ఎక్కమ-
న్నీడు. 
      గజగజ వణికి పోతున్నీరు 
వారు. నడిసముద్రంలో న్వలా 
ఉంది వారి పరిసిథాతి. దబ్లు ఏమీ 
తగలలేదు. వనకి్క పోవాలన్నీ 
న్లుగు మైళ్ళు పోవాల్. భయం 
భయంగా బండిలో కూరుచున్నీ-
రు. సరే ప్రతీకారం తీరుచుకున్నీ-
ననకుందేమో నలలి  ఎదుదు  ఇంటికి 
వచేచువరకు బ్దిధిగా వుంది. వం-
కటస్బ్య్య భయంభయంగా 
కనిపెటు్ట కునే వున్నీడు. ఆయన 
మాట వినబడగానే నలలికుక్కలా 
తల వేలాడేసింది నలలి  ఎదుదు . 
                   (ఇంకా వుంది)
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ఎలకా్రి న్
ఆచార్యదేవోభవ

       మరానీడు ఉదయం తొమి్మ-
దింటికలాలి  పరీక్షలు గావించిన 
ఇదదురు డాక్టరలిలోనూ ఒకామ 
వచిచు స్లోచనకు రిపోరు్ట లు 
అందజేసింది. ఆ సమయాని-
కి కోదండం కూడా స్లోచన 
గదికి వచిచు డాక్టరుకోసం ఎదురు 
చూసూతు  కూరుచున్నీడు. డాక్టరు 
ఇదదురితోటీ ఓ అరగంట మాటాలి డి, 
కోదండం అందించిన 25 వేల 
చెక్ అందుకని వళిలిపోయింది. 
శాంతి గరభువతి అననీ మాట వాసతు-
వమే! ఓ నలుగురికి స్ఖవా్యధు-
లున్నీయి.
“ఈ ఖరుచు భరించినందుకు 
ధన్యవాద్లు.”
“విద్్యరిథానల ప్రత్్యక సంకే్షమ 
పథకం కింద ఖరుచు జమ అయి-
పోతుంది పరా్వలేదు. ఇపుపిడు 
తరువాయి కార్యక్రమం? 
ధనంజయ్ కాదంటే?” కోదండం 
అన్నీడు.
“ఇదదురు వ్యకుతు లకు సంబంధం-
చిన ఇదొక్కటే సమస్యకాదు. 
మాదక ద్రవా్యల సరఫరా ఎలా 
జరుగుతోంది, ఎంతమంది ఆ 
మహమా్మరి గుప్పిటలి  చికు్కకు 
పోయారో తెలుస్కోవాల్. నె-
లరోజులోలి  పరీక్షలు తరుముకు 

వస్తు న్నీయి. ఈ లోపుగా మనం 
ఏ విధమైన చర్యలు తీస్కన్నీ 
సంకో్ష భం తలతతుడానికి ఆస్్కరం 
ఉంది. అలాగని భయపడిపోవడ-
మూ మంచిది కాదు. చాలామంది 
విద్్యరుథా లు విజు్ఞ లు. వారి అండ 
మనకి ఉంటుంది. ముందస్తు గా 
మీరు ఓ కారు పంప్ంచి శాంతి 
తల్లి దండ్రుల్నీ ఏద్వంకన ప్ల్-
ప్ంచండి. ఏల్రు ఇక్కడికి 150 
కిలోమీటరులి . యిపుపిడు పంప్సేతు 
స్యంత్రానికలాలి  వచేచుస్తు రు. 
వారితో మాటాలి డి ఏం చెయా్యలో 
ఆలోచిద్దు ం.”
స్యంత్రం అయిదు గంటలక-
లాలి  శాంతి తల్లి దండ్రులు ఎకాఎ-
కిని స్లోచన గదిలో ఆంద్ళన 
పడుతూ ప్రవేశించారు. స్లోచన 
వారిని కూరోచుబటి్ట  కోదండానికి 
ఫోన్ చేసింది. కోదండం మూడు-
నిముషాలలో పరుగు పరుగున 
వచాచుడు. శాంతి తల్లి దండ్రులకి 
అభివాదంచేసి ఓ పక్క కురీచులో 
కూరుచున్నీడు. అపుపిడే తరగతు-
లు సమాప్తు అయ్్య సమయం. 
జోగిరాజు కాపు కాసి, శాంతి 
బయటకి రాగానే ప్రినిసుపాల్ గారు 
తీస్కు రమ్మన్నీరంటూ ఆమన 
తీస్కు వచాచుడు. తల్లి దండ్రుల్నీ 

చూడగానే ఆమ ఒక్కస్రి బితతుర-
పోయింది. ఆమన చూడగానే
తల్లి దండ్రులు హాయిగా ఊప్రి 
పీలాచురు. స్లోచన శాంతిని కూ-
రోచుమని చెప్పింది. కాసతు బదురు-
తోనే తల్లి పక్కన కూరుచుంది.
“’అమా్మయి ఆరోగ్యం బాగోలేదు, 
హాసిపిటలోలి  చేరిపించాం, వంటనే 
బయలుదేరి రండి’ అని కబ్రు 
పంప్సేతు మీరు పంప్న కారులో 
బయలుదేరి వచేచుశాం. అమా్మ-
యిపుపిడు కాలి స్ రూం నంచి 
తిననీగా వచేచుసింది. ఎందుకు 
స్ర్ కంగారు పెటే్ట శారు?” శాంతి 
తండ్రి మాధవరావు కాసతు నిష్్ట -
రంగానే అడిగాడు.
“మా కబ్రందగానే తల్లి దం-
డ్రులుగా మీరు పడడు  ఆవేదన 
సహజం. సంగతి ఎలా చెపాపిలో 
తెల్యక, కాసతు అబదధిం ఆడి మి-
మ్మల్నీ రప్పించినందుకు మమ్మ-
ల్నీ క్షమించాల్. కాన్ ఓ విద్్యరిథాని-
గా మీ శాంతిని గురించి మేమూ
అంత్ ఆవేదనకి గురౌతున్నీం. 
ఆమ చదువుని గురించి కాదు 
కాని, ఆమ భవితని గురించి. 
పరీక్షల ముందు విద్్యరిథానల 
మానసిక పరిసిథాతిని పరీకి్షంచడం 
కోసం వైదు్యల చేత కనినీ ఆరోగ్య 
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పరీక్షల్నీ చేయించాం. శాంతి 
రిపోరు్ట  ఇది. చదవండి!” అంటూ 
స్లోచన రిపోరు్ట  అందించింది.
మాధవరావు రిపోరు్ట  చదు-
వుతూనే కోపంగా కురీచులోం-
చి లేచాడు. స్లోచన అత-
నివైపు జాల్గా చూసింది.
మాధవరావు తమాయించు-
కని తిరిగి కూరుచుని శాంతి 
వైపు క్రోధంగా చూశాడు. 
“ఏం జరిగిందండీ?”వసంతమ్మ
ఆంద్ళనగా అడిగింది.
“అమా్మయినే అడుగు! మన 
పరువు గంగలో ముంచేసింది! 
” అన్నీడు పళ్ళు పటపటా 
కరుకుతూ. శాంతి గుటు్ట  బయ-
టపడిపోయిందని గ్రహించింది. 
స్లోచన వైపు బేలగా చూసింది.
“శాంతీ! న్ తల్లి దండ్రులు న్ 
నంచి సమాధానం ఆశిస్తు -
న్నీరు. ఏ పరిసిథాతులు నిన్నీ-
మార్గంలోకి మళిలించాయో
చెపుపి. స్త్రీ పురుష బంధాలు 
సహజమైన్ సమాజం 
కనినీ నియమాలు ఏరాపిటు 
చేసింది. వాటికి విరుదధింగా
నవు్వ ధైర్యంచేసి హదుదు లు 
ద్టావు. అదే ధైర్యంతో 
సమాధానం కూడా చెపపిగలగా-
ల్,” అంది స్లోచన లాలనగా.
శాంతి సమాధానం కులి పతుం-
గా చెప్పింది. “నేన అందంగా 
ఉండనననీ ఓ నూ్యనతభావం 
నననీ నిరంతరం బాధంచేది. ఓ 
మానసిక దౌర్ల్యం ఏరపిడింది. 
పెళిలిచేస్కంటాననీననీ వాగాదు నంతో 

ప్రణవకుమార్ అనే ఓ ఫైనల్
ఇయర్ విద్్యరిథా న్ బలహీనతన 
సొము్మ చేస్కన్నీడు. ఆ నమ్మ-
కంతోనే రాబోయ్ దుషఫూల్త్లన
ఆలోచించకుండా అటువైపు 
మళ్ళున!”.
“ప్రణవకుమార్ యిపపిటికీ ఆ వా-
గాదు న్నినీ నిలుపుకోడానికి సిదధింగా 
ఉన్నీడా? అతగాడికి మాదకద్ర-
వా్యల అలవాటుందననీ సంగతి 
న్కు తెలుస్?”
“తెల్యదు. కాన్ ఎపుపిడూ ఉత్సు-
హంగానే కనబడాతు డు. కారణం 
మీరననీదే కావచుచు. బహుశా 
ఆ మతుతు లోనే నేన అందంగా 
కనబడి ఉండొచుచు. పరీక్షలైపో-
గానే పెళిలిచేస్కంటానని చెపూతు నే 
ఉన్నీడు. ఆ రోజుకోసం ఎదురు
చూడడుం తపపి నేన చేయగల్గిం-
ది లేదు!”
“అతన కాదంటే!”
“కాలవలకీ, సీల్ంగ్ ఫా్యనలి కి కద-
వలేదు!”
“అలాకాకుండా నలుగురి ఎదుటా 
నిలదీసి బ్దిధిచెపేపి ధైర్యం న్కు 
లేద్?”
“అమా్మన్ననీల పరువు 
పోతుంది!” “నిననీ నవు్వ అరిపిం-
చుకననీరోజే న్ వ్యకి తుగతమైన 
పరువు పోగొటు్ట కన్నీవు. నవు్వ 
ఆత్మహత్యచేస్కన్నీ లోకానికి 
నిజం తెలుస్తు ంది. అపుపిడూ న్ 
అమా్మన్ననీలకి పరువు భంగమే 
కాకుండా, తీరని వ్యథకూడా!”
స్లోచన శాంతి తల్లి దండ్రుల్నీ 
ఉదేదుశించి అంది. “మీ అమా్మయి 

ఆలోచనలేవిధంగా ఉన్నీయో 
మీరు గ్రహించే ఉంటారు. తెల్ 
స, తెల్యకో తపపిటడుగు 
వేసింది. మూడోనెల ద్టింది 
కాబటి్ట  భ్రూణహత్య న్్యయస-
మ్మతం కాదు. ఒక్క నిముషం." 
స్లోచన కంపూ్యటరోలి  ప్రణవ-
కుమార్ వివరాలు తెరమీదకు 
తీస్కు వచిచు చదివింది.
 “ప్రణవకుమార్ రాజమండ్రిలోని 
ఓ యిస్క వా్యపారి ధనంజయ 
కడుకు. తల్లి  అనసూయ. 
ఎంసట్ రా్యంక్ ఎనభైవేలకు 
పైెగానే. యాజమాన్యం కోటాలో 
రండు లక్షలు కటి్ట  చేరాడు.” ఒక్క 
క్షణం ఆగి మళీళు అంది. “ఓ విద్్య-
రిథాని బ్రతుకు ఇలా దుర్గతి పట్ట డం 
ఎవరికీ అభిలషణీయంకాదు. 
తల్లి దండ్రులుగా మీరు ధైర్యంగా 
ముందడుగు వేసేతు కాని సమస్యకి
పరిషా్కరం లభించదు. 
ధనంజయ్ దంపతుల్నీ మిమ్మ-
ల్నీ ప్ల్చినటులి గానే ప్లుస్తు ం. 
మాటాలి డి చూద్దు ం. స్మాజికవ-
రా్గ ల గురించి, అంతస్థా ల భేద్ల 
గురించి ఆలోచించ వలసిన 
సమయం కాదు. ఏమంటారు?”
“మనకందుకులే అని చూసూతు  
ఊరుకోకుండా మీరు తీస్కుననీ 
శ్రదధికి ఎలా కృతజ్ఞతలు తెలు-
పుకోవాలో తెల్యటలేలిదు. ప్-
ల్ప్ంచండి. పర్యవస్నం ఎలా 
ఉన్నీ మా ప్లలి  పటలి  ఉననీ పేగు 
బంధానినీ తెంచుకోము. శాంతి
మా అన్దరణకి న్చుకోదు.” 
అన్నీడు మాధవరావు. 
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వసంతమ్మ మనస్ కుదుటబ-
డింది. స్లోచన ఆ దంపతులకి 
కళ్శాల అతిథి గృహంలో వసతి 
కల్పించింది.
    కోదండం, స్లోచన ఆ 
రాత్రికి రాత్రి మండల పోల్స్-
సే్టషన్ సబ్ ఇనసపిక్టర్ ఆనంద్ 
కి సంగతి తెల్యజేశారు.
ఆనంద్ వంటనే వచిచు, జోగిరాజు 
సహాయంతో తీగలు లాగి రాత్రి 
ఒంటిగంటకలాలి  పదిమంది 
మాదకవీరుల్నీ బ్ట్ట లో
పెటే్ట శాడు. కోదండం వారి 
తల్లి దండ్రులకు ‘సూ్కటర్ ప్ర-
మాదంలో కాల్ ఎముక 
విరిగి మీ వాడు హాసిపిటలోలి
పడున్నీడని, ప్రాణహాని లేదన్, 
కాన్ అత్యవసరంగా ఆ మరానీటి 
కలాలి  సతీ సమేతంగా రమ్మని” 
ఫోన్ చేశాడు.
 ప్రణవకుమార్ తల్లి దం-
డ్రులు రాజమండ్రి నంచి 
ఉదయమే బయలు దేరి ఎని-
మిదింటికలాలి  కళ్శాల ప్రాంగణం
చేరుకన్నీరు. వాళ్ళు బయలు 
దేరిన సంగతి తెలుస్కని, 
ఉజాజి యింపుగా వచేచు సమ-
యానికి కోదండం మండల
పోల్స్ అధకారితో సహా వచిచు 
స్లోచన గదిలో ఎదురు-
చూసూతు  కూరుచున్నీడు. వాళ్ళు 
గదిలోకి రాగానే కోదండం
పలకరించి కురీచులోలి  కూరోచుబ-
టా్ట డు. కాఫీలు పంప్ంచమ-
ని కా్యంటీన్ కి ఫోన్ చేశాడు.
“కాఫీలు త్గే పరిసిథాతిలో లేము! 

ఏ ఆసపిత్రిలో చేరిపించారో చేబేతు 
వళిళు చూస్తు ం. పరీక్షలముందు 
ఈ బడద ఏమిట?” అన్నీడు 
ధనంజయ్.
   “కాల్, చెయీ్య విరగలే-
దు. బ్దిధిమటు్ట కు విరిగింది. 
ద్నికోసం వైద్యం జరగాల్. ఏ 
ఆసపిత్రిలో చేరిపించుకంటారో
మీ యిష్ట ం!” అన్నీడు 
సబ్ ఇనసపిక్టర్ ఆనంద్!
“మీరనే మాటలు న్కరథాం కా-
వటలేలిదు! మావాడు ఎవ-
రైనైన్ గుదేదుసి గాయపరాచు-
డా?” ధనంజయ్ ఆదురాదు గా
అడిగాడు.
యిదదురు కానిసే్టబ్ల్సు పదిమంది 
విద్్యరుథా ల్నీతీస్కువచిచు గదిలో 
ఓ గోడవారగా నిలబటా్ట -
రు. అందులో ప్రణవకుమార్ 
మధ్యగా నిలబడి తల్లి  దండ్రుల్నీ 
చూసూతు నే తల దించుకన్నీడు. 
ప్రణవకుమార్ తల్లి  అనసూయ 
కురీచులోంచి లేచి వళలిబోయి, 
ధనంజయ్ చెయి్య పటు్ట క-
ని లాగడంతో తిరిగి కురీచులో 
కూరుచుండి పోయింది. కంగుతో
కళ్ళు తుడుచుకోన్రంభించింది.
అంతలో మరో నలుగురు 
దంపతుల జంటలు వచిచు 
కూరుచున్నీరు. గోడవార ని-
లుచుననీకుర్రవాళలిన చూసూతు నే
వాళళు మహాలు కళ్విహీన-
మైయా్యయి. కా్యంటిన్ బాయ్ 
వచిచు అందరికీ పేపరు గాలి స్-
లోలి  కాఫీ అందించి పోయాడు.
“మిమ్మలనీందరీనీ ఏద్ కుంటి 

స్కు మీద రప్పించడాని-
కి మాకు చాలా బలమైన 
కారణం ఉంది. ఆ పది మందీ
మాదకద్రవా్యలతో పటు్ట బడాడు -
రు. పక్క పటనీంలో ఉననీ ఓ 
టీ దుకాణం వాడు పంప్ణీ 
ద్రుడిగా పటు్ట  బడడుంతో, ఆ
విద్్యరుథా లందరూ కేవలం ఉప-
యోగద్రులే కావడం మూలాన, 
గుడిడుకన్నీ మలలి  నయం అననీ-
టు్ట గా బతికిపోయారు. అందరు 
తల్లి  దండ్రుల్నీ ప్ల్ప్ంచాం. 
మీరు కంతమంది రాత్రికి 
రాత్రి ప్రయాణం చేసి వచాచురు. 
అందుకు ధన్యవాద్లు. మరి-
కంతమంది ద్రిలో ఉన్నీరు. 
ఎవరికి వారు జామీన మీద వారి 
వారి ప్లలిల్నీ  విడిప్ంచుకోవ-
చుచు. వాళళునందరీనీ క్రమశిక్షణా-
రాహిత్యం కారణంగా చూప్ంచి 
కళ్శాల నంచి బర తురఫ్ చేసే
అధకారమున్నీ, వారి విద్్య-
రిథా దశని న్శనం చెయ్యడం మా 
అభిమతం కాదు. అలాగని ఈ 
విషయం మీద ముస్గు కప్పి 
విషవృకా్ష నినీ పెంచి పోషించడ-
మూ మా అభిమతం కాదు. అది 
మీకూ శ్రేయస్కరం కాదు. ఒక్క
రాత్రిలో ఈ వ్యసన్నినీ మా-
నిపించదమూ స్ధ్యం కాదు. 
బంగళూరునంచి ఇదదురు 
నిపుణ్లు రేపు స్యంత్రానికి
వచిచు కౌనిసుల్ంగ్ మదలు 
పెడాతు రు. వాళ్ళు నెలరోజులపా-
టు అధ్యయనం చేసూతు  వైద్యం 
చేస్తు రు. మీకు స్ధ్యమైత్
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నెలరోజుల్ దగ్గరుండి చది-
వించుకోండి. కావాల్సునవా-
రికి ఏద్ విధంగా ప్రాంగణం-
లో వసతి సౌకర్యం ఏరాపిటు
చేస్తు న. ఏమంటారు? అంగ్-
కరించినవారు చేతులతతుండి. 
అంగ్కరించనివాళ్లి  మీ ప్లలి-
ల్నీ యింటికి తీస్కుపొండి.”
అందరూ చేతులత్తు రు.
“అయిత్ మీవలలి  న్కు కావల్సున 
సహాయం మర్కటి ఉంది. అసలు 
కాలేజీ సమావేశ మందిరంలో ఈ
విషయం విద్్యరుథా లముందు-
కు తీస్కువద్దు మని అన-
కన్నీన. కాన్ తల్లి దండ్రు-
లుగా మీ నిరణాయం ఏమిట
తెలుస్కోవాలని ఉంది. శాంతి 
అనే ఓ మూడోసంవతసురం అమా్మ-
యిని ప్రణవకుమార్ అనే అతన
పెళిలిచేస్కంటానననీ వాగాదు నం 
చేసి ఆమన గరభువతి చేశాడు. 
అతన చేసిన వాగాదు న్నినీ నిల-
బటు్ట కంటాడననీ ఆశతోనే ఆమ 
ఉంది. ఆ వాగాదు నం అవకాసం 
కోసమే చేశాడంటే, అతనినీ 
నమ్మడమే ఆమ చేసిన తపుపి. ఆ 
తల్లి దండ్రుల్నీ, వారి అమా్మయిన్ 
చూదుదు రు గాని.”
“వివాహం అనినీ విధాలా శ్రేయస్క-
రం” అన్నీరు ఇదదురు ముగు్గ రు. 
అలా అననీవారిలో ధనంజయ్ 
లేడు.
     శాంతి, తల్లి దండ్రులు గదిలో 
ప్రవేశించారు. ధనంజయ్, 
అనసూయ వారిని చూశారు. 
అనసూయ లేచి కురీచుని

పక్కకు జరిప్, కడుకు దగ్గరకు 
వళిళు స్చి లంపకాయ కటి్ట ంది. 
“అప్రాచు్యడా! అక్కడ మా అననీ 
కూతురితో సంబంధం కుదు-
రుచుకని, త్ంబూలాలుకూడా పు-
చేచుస్కననీ తరా్వత ఇక్కడ నవు్వ 
చేసిన ఘనకార్యమా యిది?”
“తన అబదధిమాడుతోంది. 
తనెవరో కూడా న్కు తెల్యదు!” 
ప్రణవకుమార్ వంచిన తల ఎతతు-
కుండా అన్నీడు.
   “అవచుచు! కాదనలేము ప్రణ-
వకుమారీజి! న్కూ, ఆమ కడుపులో 
ఉననీ శిశువుకూ జన్యపరీక్షలు 
చేసి ఎవరు అబదధిమాడుతు-
న్నీరో తెలుస్కనే వరకూ మా 
నిర్ంధంలో ఉందువు గాని!” 
అన్నీడు ఆనంద్.
   “అంతదూరం అవసరం 
లేదు స్ర్! ఆ దరిద్రుడి ఎడమ 
ప్ర్రమీద మినపగింజల పరి-
మాణంలో రండు నలలిటి
పుటు్ట మచచులు పక్కపక్కనే 
ఉంటాయి. యిపుపిడే చూడండి.” 
శాంతి గొంతెతితు అరిచింది.
ఆనంద్ లేచి వళిళు ప్రణవ 
కుమార్ ని లాగు దించమన్నీ-
డు. ఆనంద్ చూపులకి భయ-
పడిపోయి ప్రణవకుమార్
బల్్ట  తీస్తు ండగా “ఆ అవసరం 
లేదు! ఆ ఆమా్మయి చెప్పిన 
మాట నిజమే! మా అననీకి ఏద్ 
సమాధానం చెప్పి సంబంధం 
వదులుకుంటాం. శాంతిని మా 
యింటి కోడలుగా చేస్కంటాం!” 

అంది అనసూయ భయం 
భయంగా.
“మీ అందరి ఎదుటా ‘వివాహం 
చేస్కంటాన,’ అననీ ఒక్క మాట 
అంటే రాజీ పడిపోయ్ద్నేనీమో?           
అతనననీ మాట విననీతరా్వత 
ఇపుపిడు నేన సిదధింగా లేన. 
ఒకస్రి చేసిన తపుపి రండోస్రి 
చెయ్య దలుచుకోలేదు! న్ దౌరాభుగ్య 
మేమిటంటే మీ స్పుత్రుడి జీవం 
న్లో పెరుగుతూ ఉండడమే! 
ఇపుపిడే నల్పేద్దు మంటే చట్ట ం
ఒపుపికోదు. ఆ జీవి భూమీ్మద పడడు  
తరా్వత ఏం జరిగేదీ తరా్వత ఆలో-
చిస్తు న. డిగ్రీ అందుకనే వరకూ
ఎవరేమనకన్నీ చదువు కనస్-
గిస్తు న. అమా్మ పదండి పోద్ం!” 
అంది శాంతి నిబ్రంగా. వాళ్ళు 
ముగు్గ రూ ఆ గదిలోంచి నిషక్ర-
మించారు.
    కోదండం అపపిటికపుపిడు ప్రణ-
వకుమార్ ని బర తురఫ్ చేసూతు  ఆరడురు 
టైెప్ చేయించి, తండ్రీ కడుకుల 
సంతకాలు తీస్కని అందజే-
శాడు. ఆనంద్ ఓ పోల్స్ వాన్లి  
అయిదుగురు దంపతుల్నీ, వారి 
స్పుత్రులతో మేజిసీ్రిట్ వదదుకు 
పంపాడు. మిగిల్న అయిదుగు-
రు విద్్యరుథా ల్నీ వాళళు తల్లి దండ్రు-
లు వచేచువరకూ మండల పోల్స్ 
సే్టషన్ కి తరల్ంచాడు.
 తరా్వత స్లోచన స్ఖ రోగాలు 
అంటించుకననీ నలుగురు వి-
ద్్యరిథానల విషయం చేబటి్ట ంది. 
ఇదదురు ఉపన్్యసకులకి కోదండం 
స్వసితు పల్కేశాడు. ఆ నలుగురమా్మ-



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  ఫిబరివరి 201842

యిలకీ వైద్య సదుపాయం చేకూరచుడం జరిగింది.
      వారి విషయం గోప్యంగా ఉంచబడిన్, మాదకవీరుల విషయం మటు్ట కు కళ్శాల అంతటా తెల్సి పోయింది. 
పత్రికలకీ ఎకే్కసింది. స్వతంత్రించి తనంతట త్నగా యాజమాన్యం తరఫున కోదండం చేబటి్ట న చర్యల్నీ పత్రిక-
లు, ప్రస్ర వాహినూల్ మచుచుకన్నీయి.
   “అసలు కార్యకర తు మీరు! కీరి తు న్ది!” అన్నీడు కోదండం నవు్వతూ.
       “కారణాలనేకం. నిరా్మణ లోపాలు-వరా్ష లు-జోగిరాజుగారు- ఏద్ కారా్యచరణ నేన సూచిసేతు నిరణాయం మీరు 
స్హసించి తీస్కన్నీరు-కీరీ తు మీదే, బంగు ళూరు డాక్టరలి ఖరూచు మీదే! సతఫూల్తం మటు్ట కు మన కళ్శాలది!” 
అంది స్లోచన మరింత బిగ్గరగా నవు్వతూ.

చెల్లి ంచే  పననీలతోనే ప్రజా సౌక 
రా్యలు  చేస్తు న్నీం. అందుకే ప్రజ-
లంత్ రాజ విధేయులై స్ఖంగా 
ఉంటున్నీరు. పేదవారు సైతం 
తిండికి, బట్ట కూ ఇబ్ంది పడటం-
లేదు. నేన అది ఆలోచిస్తు న్నీన 
గురుదేవా!" అన్నీడు మహారాజు.
    "మహారాజా! న్కో ఉపాయం, 
మనదేశంలోని వా్యపారులన 
వారికి ఇష్ట మైత్ ఇతర దేశాలకు 
వా్యపారాలు చేస్కు వళిళు వా్యపా-
రాలు చేస్కోవచచున్ ఆలాభాలోలి  
ఏమాత్రం పననీ చెల్లి ంచక్కరేలిద-
న్ ప్రకటించండి. వారికి అపుపిడు 
ఇతరదేశాలోలి  వా్యపారం, చెల్లి ంచే-
పననీ గురించీ అవగాహన కలుగు 
తుంది. పైెగా మన దేశీయ వస్తు -
వులకు ఇతర దేశాలోలి  గిరాకీ కలుగు 
తుంది. మీరూ బాగా యోచించి ని-
రణాయించండి" అని సలహా ఇచాచురు  
గురుదేవులు.  
    "తపపిక గురుదేవా! మీ సూచన 
పాటిస్తు న." అని సగౌరవంగా గు-
రుదేవుని స్గనంపారు మహారాజు.
 ఇతర మంత్రులందరితో యోచిం 
చి గురువుగారిచిచున సూచన 
బావుందని అంత్ నిరణాయించాక, 

మహారాజు ఆవిషయానినీ ప్రకటిం-
చారు . 
   ఈప్రకటన విని వా్యపారులం-
త్ ఒక కూటమిగా తయారై, చాలా 
సంతోషంగా మహారాజు కు ధన్యవా-
ద్లు చెపుపికుని, త్ము ఇతరదే-
శాలకు  వా్యపారారధిం వళళున అన 
మతిపత్రాలు పొంద్రు. 
   అలా చాలామంది వా్యపారులు 
ఇతరదేశాల బాటపటా్ట రు. ఎక్కడా-
లభించని ఎన్నీ వస్తు వులు పరిపూ-
రణా దేశంలో విరివిగా లభించటాన 
వాటికి బాగా గిరాకీ పెరిగి రైతులంత్ 
ఆయా పంటలు బాగాపండించి 
అము్మకుని సొము్మ చేస్కోస్గారు.
   ఇతరదేశాలకు వళిళున వా్యపారుల 
కు, కంతకాలానికి  ఆ యాదేశాల 
రాజులు విధంచే పననీలు చెల్లి ం 
చడం చాలా కష్ట ంగా ఉండటాన, 
త్ము చేస్తు ననీ వా్యపారానికీ తమ 
రాజుకు చెల్లి ంచే పనూనీ పోలుచుకుని 
వారంత్ తమ వా్యపారాలు కటే్ట స్-
కుని స్వదేశానికి తిరిగి వచాచురు.    
     ఇతర దేశాలోలి  పరిపూరణా దేశం 
లో పండే వస్తు వులకు అలవాటైెన  
ఆయాదేశాల ప్రజలు పరిపూ-
రణా దేశానికి వచిచు వస్తు కనగోలు 

నేరుగా పండించిన వారినంచే 
చేయడంతో రైతులకులాభం 
చేకూరింది.  వా్యపారులు త్ము-
కటే్ట పననీ, త్ము అక్కడ చేసిన 
వా్యపారానికి ఇతర దేశాల కు కటే్ట  
ద్నికంటే తకు్కవగా  ఉననీందున 
మౌనంగా ఉండి పోయారు.
             మహారాజు ఇతర దేశాల 
నండీ వస్తు వులు కనే వారిపైెనే 
పననీ సీ్వకరిసూతు , తన దేశంలోని 
వా్యపారులవదదు  తగి్గంచారు. ఇలా 
వా్యపారులకు పైెదేశాలోలి  వా్యపారం 
గురించీ  అరధిమై మహారాజు-
కు ధన్యవాద్లు చెపుపికున్నీరు.   
తమదేశంలో కష్ట పడి పంటలు 
పండించే అననీద్తలకు సరైన 
రీతిలో  మేలు చేయాలని  సంక-
ల్పించాడు.  దీనికోసం ముందు 
ఎంత సంకట పరిసిథాతి ఎదురైన్ 
తన ఆలోచనకు రూపకలపిన 
చేయాలని నిరణాయించుకున్నీడు.  
ఇలా మహారాజు యోచన కార్య-
రూపం ద్ల్చు రైతులంత్ సంతో-
షించగా, వా్యపారులు తమలాభా-
లు తమకు మిగులుతుననీందుకు, 
ఇతరదేశాలోలి  వా్యపారం పటలి  అవ-
గాహన కల్గి సంతోషించారు. 
  మహారాజు యుకి తు  ఫల్ంచింది.
                        

 అవగాహన  (34 వ పేజీ తరువాయి)
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                                                                  ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచున్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతు లు, గుణింత్లు అన్నీ అన్వయిస్తు యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలాలి  అసలు వాకా్యనినీ కనకో్కవడమే. ప్రయతినీంచండి.  
           

                                  ( ఆధారం :  త =   అసలు అక్షరం 'ప' )
 
 అం సిం సై ,  జ శు రిం స ణై, గ కి్ష ణ్ కా ల్ం సై , ల ఛో జీ ఖి తైె
 
 లం సై , స ణ క గం ర వా ట్య గు ల  డ వ్వం సై, త్య ఛా యా మి తైె
 
 లం సై , దం కు్య ల్  డం స ణై, ఖ్్యజు ల్ తైె  లం సై, గ న యాజి  శి తైె
 
 లం సై, బ సణా త కో లలి  స్ం  ర టు దు  చ్య న్్గ ం రాం  స బం జ యిఖా  ణై  

(మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతవారం జవాబ్ :  
                        ఆకాశంబ్ననండి శంభుని శిరం బందుండి శీత్ద్రి స్
                        శోలి కంబైన హిమాద్రినండి భువి భూలోకంబ్నందుండి య
                        సతు కాంభోధ బయోధనండి పవన్ంధోలోకముం జేర గం
                        గాకూలంకష పెకు్క భంగులు వివేకభ్ష్ట సంపాతముల్

 సరియైన జవాబ్ పంప్నవారు: 1) శ్రీ తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 2) శ్రీ పాలపు బ్చిచురాజు
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 కతతు  రామానందం 
                                                                                                                                                      
                                                         విశ్ంత బా్యంకు ఉననీత్ధ కారి

                                  శంభో మహాదేవ శరణం 

       వాణి, సంపదలు ఏ విధంగా 
ఒకద్నినీ ఒకటి అంటిపెటు్ట కు-
ని అవిన్భావంగా ఉన్నీయో, 
ఆ విధంగా ఒకర్నీకరు వదలక, 
ఇరువురు ఒకరుగా ఉంటే, ఈ 
సమసతు జగతుతు కే తల్లి దండ్రుల 
వంటి వారయిన, ఆ ఆదిదం-
పతులకు నమస్కరిస్తు న్నీన. 
 'వాగరాధి వివా'  శబాదు నికి అరధిం 
వంటిది. శబదు మూ అరధిమూ  ఒక-
ద్నినీ ఒకటి ఎలా అంటిపెటు్ట కు-
ని ఉంటాయో, పార్వతీ పరమే-
శ్వరులు కూడా అంతగా శబాదు నికి 
అరథాంలా,   ఒకర్నీకరు  అంటి-
పెటు్ట కుని, ఇరువురూ ఒకరుగా 
అవిన్భూతులై ఉంటారు. 
  అలాంటి అపూర్వ సమి్మలనమే  
అరధిన్రీశ్వర తతతువాం. ఆ అలౌకిక 
సంగమమే సృషి్ట  ఆవిరాభువ ప్ర-

క్రియకు మూలాధారం. పార్వతీ 
అమ్మవారు అలా పరమశివుని 

శరీరంలో అరధిభాగమై ఉండ-
టంవలలినే, భార్యన 'అరాధి ంగి' 

అ న ం టా రు . 
ఆవిధంగా జగతిపి-
తరులైన పార్వతీ 
ప ర మే శ్వ రు ల కు 
'వందే' నమస్కరి-
స్తు న్నీనని అరధిం. 
 బ్రహ్మం (ఆదిదైవం) 
తన దేహానినీ 
రండుగా విభ-
జించుకుని ఒక 
భాగం పురుషునిగా, 
రండవ భాగం స్త్రీగా 
అయింది. అంతటా 
ఆ పురుషుడు ఆ 
స్త్రీ యందు విరా్వ-
టున సృషి్ట ంచా-
డు. ఆ విరాడ్రూప-

ఆనందమే శివస్వరూపం. అప్రమేయం ఆయన తతతువాం.  దీర ్కాళరాత్రి నంచి జగతుతు న వలు-
గువైపు నడిప్ంచిన తొల్రాత్రి మహాశివరాత్రి. వేద్రధింలో పౌరాణికంగా వాఙ్మయ స్నినీహిత్యంతో 
శివతత్తు వానినీ అవగతం చేస్కుంటే ఆనందం ఏమిట తెలుస్తు ంది. ఆనందమైన శివానంద 
సిథాతిని సరా్వత్మన్ సంభావించడమే మహాశివరాత్రి.

   వాగరాధి  వివా సంపృకౌతు  వాగరథా ప్రతిపతతుయ్ 
   జగతః ప్తరౌ  వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ || 
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మే వేయితలలు, వేయి కనలు, 
వేయి పాద్లతో భూరుభువస్సు-
వరోలి కాల్నీ అధగమించి, విశ్వ-
మంత్ పూరించి ఉననీ దృశ్య-
మాన జగతుతు గా ద్్యతకమైంది.
(పురుష సూక తుం) అరధిన్రీశ్వర 
తతతువాం నంచి సృషి్ట  ఆవిరభు-
వించడంతో పార్వతీ పరమేశ్వ-
రులు జగతిపితరులయా్యరు.  
  ఆయన ఆదిదేవుడు. ఆయన 
ఆది మధా్యంత రహితుడు. అడి-
గినవారికి అడిగినంత ఇచేచు భో-
ళ్శంకరుడు. త్నూ గరళ్నినీ 
మింగి, లోకాలకు అమృత్నినీ-
చిచున మహోదరుడు శంకరుడు. 
త్నూ శ్మశానవాసిగా భికా్ష టన 
చేసూతు , భకుతు లకు సకలైశ్వర్య-
ములనిచేచు భక తుజన స్లభుడు 
పరమశివుడు. ఆ 'శివం' అంటే 
పరమేశ్వరుడు. 'శివా' అంటే 
పార్వతి. ఇలా అయ్యవారిలోనే 
అమ్మవారు ఉండీ తనన ప్రారిథాం-
చినవారి కంగుబంగారం. తనన 
ఎలా పూజించిన్ సరే, కేవలం 
భకి తుకి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచేచు 
అభయంకరుడు శంకరుడు. ఆ 
మహేశ్వరుని విభూది ధరించని 
నదురు, ఈశ్వరారచున చేయని 
జన్మం, శివాలయం లేని గ్రామం, 
శివ సంబంధం లేని విద్య 
అత్యంత న్చములు, నిం-
ద్యములని జాబాలోపనిషతుతు  
చెబ్తోంది. అందుకే మనదే-
శంలో శివాలయం లేని ఊరు 
ఉండదు. శివాలయం లేని 
ఊరు శ్మశానంతో సమానం. 

సకల విధములైన కర్మలన తన 
వశంలో ఉంచుకునేవాడు 'వశీ' 
అగుచున్నీడు. 'వశీ' య్ 'శివ' 
అయింది. 'శివ' శబాదు నికి వశియ-
నగా జిత్ంద్రియుడు అని అరధిం. 
  శివుని హృదయం సౌందర్య-
వంతమైంది. ఆ సౌందరా్యనినీ 
ఒకస్రి చూసినవారు మనస్ 
పారేస్కుంటారు. శివుడు అయ-
స్్కంతమైత్ మన హృదయాలు 
స్నినీతమైన గుండుసూదులు. 
జగన్్మత గంభీరమైన మనసే  
శివానందలహరిలో విచుచుకు-
ననీ పద్మంలా త్ల్యాడిందంటే 
మనవంటి వారి గురించి చెపేపి-
దేముంది? మూడు కాలాలోలి నూ 
స్వచ్ఛమైన ప్రవాహంలా ప్రకాశిం-
చే శివానందలహరి పతితులన, 
బహుజనలన, స్మాన్యల-
న తనలో స్నీనం చేయించి, 
అందరిన్, ఆదరించి అకు్కన చే-
రుచుకుంటుంది. భక తు స్లభుడు 

అయిన శివుడు వేదవేదు్యడు.        
         ఆయన దిగంబరుడు 
- అంటే దికు్కలనే వస్తము-
గా కలవాడు. లయకారుడైెన 
ఆయన చేతిలో త్రిశూలం శోభి-
లులి తూ ఉంటుంది. దురజినల-
న భయ కంప్తులన చేస్తు ం-
టుంది. సజజిన సంరక్షణారథాం బదధి 
కంకణ్డైెన శంకరుడు. ఆయన 
మర్క చేతిలో డమరుకం 
ఉంటుంది. డమరుకం జా్ఞ న్ద్్గ -
తమై  శోభిలులి తుంటుంది. పాణిని 
మహరి్షకి వా్యకరణ బీజాలు 
చెవి దగ్గర వాయించి వా్యకరణ 
రహస్్యలు బోధపరిచారట. 
 అలాగే ఆయన శరీరంపైె 
సరాపిలు. పాముదంత్లన 
పీకివేసినపుడు పాము ఎలా 
హానికరం కాద్, అలాగే కామ, 
క్రోధ, లోభ, మోహ, మద మా-
తసురా్యలు అంత త్ల్కగా పోయ్-
వికావు. కాన్ వాటిని అదుపులో 
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ఉంచుకోగల్గిత్ అవి ఎలాంటి 
హాని చేయవు. శివుడు జా్ఞ న-
దేవుడు. జా్ఞ నలకు మాత్రమే 
ఇతరుల తపుపిలు త్వరగా గోచర-
మవుత్యి. కేవలం శంకరుడు 
మాత్రమే కీ్షరస్గర మధనం 
ద్్వరా ఉదభువించిన హాలాహలా-
నినీ పానం చేసి తన కంఠంలో ని-
కి్షపతుం చేసి మహాదేవుడయా్యడు. 
  మహేశ్వరుడు భస్మమే 
అంగరంగ వైభవంగా - అంటే 
శ్మశానంలో లభించే చిత్ భస్్మ-
నినీ విభూతిగా అలంకరించు-
కునేవాడు. శివ చిహానీలలో త్రి-
పుండ్రాలు ఒకటి. నదుటి మీద 
అడడుముగా పెటు్ట కునే మూడు 
గ్త్లనే త్రిపుండ్రాలంటారు. 
ఇచా్ఛశకి తు, క్రియాశకి తు, జా్ఞ నశకి తు అనే 
మూడు శకుతు లకూ ఋగే్వదం, 
యజురే్వదం, స్మవేదం అనే 
మూడు వేద్లకు, ఓంకారాని-
కి ఈ త్రిపుండ్రాలు ప్రాతినిధ్యం 
వహిస్తు యి. కాలాగినీ రుద్రు-
డైెన శివునికి త్రిపుండ ధారణ 
ఎంతో ప్రీతికరణ వహిస్తు యి. 

 మహిమాని్వతం మారేడు 
  ఒక బిల్వం శివుడికి ఇష్ట మైన 
పత్రి. వేయి పద్్మలతో పూజ చేసేతు 
లభించే ఫల్తం ఒక్క బిల్వద-
ళంతో చేసేతు వస్తు ంది. బిల్వ వృక్షం 
ఉననీ చోటే త్నూ ఉంటానని 
శివుడు అంటాడు. మూడు 
ఆకులన ఒకటిగా కల్ప్ ఉంచే 
బిల్వదళం శివుని త్రినేత్రాలకూ, 
త్రిమూరుతు లకూ, త్రిగుణాలకూ 
సంకేతం. పుణ్యకే్షత్రాలనినీంటి-

లోని ప్రభావమూ ఒక్క మారేడు 
చెటు్ట లోని ఉంటుందట. బిల్వ 
వృక్ష వేళళున గంధంతో, పుషాపి-
లతో అరిచుసేతు వంశం వృదిధిలోకి 
వస్తు ంది. వృక్షం చుటూ్ట  దీపా-
రాధన చేసేతు జా్ఞ నం లభిస్తు ంది. 
ఈ చెటు్ట  క్రింద ఒకరికి అననీం 
పెడిత్ కోటి మందికి పెటి్ట న 
ఫల్తం ఉంటుంది. ఈ చెటు్ట  
కింద అననీపు పాయస్నినీ చేతితో 
సహా ఒక శివభకుతు నికి ఇసేతు జన్మ 
జన్మలకూ అననీం లోటుండదట. 

రుద్రాక్ష  మహిమ 
శివ సంబంధమైన చిహానీల-
లో రుద్రాక్ష ఒకటి. రుద్రుడు 
అంటే శివుడు. ఆయన ఆనంద 
బాషాపిలే  రుద్రాక్షల రూపం 
ధరించాయి. రుద్రాక్ష త్రిమూరి తు 
స్వరూపం. రుద్రాక్ష మూలంలో 
బ్రహ్మదేవుడు, మధ్యలో విషుణా వు, 
అగ్రంలో  శివుడు ఉంటారు. 
రుద్రాక్ష అరచున శివల్ంగారచున-
తో సమానం. రుద్రాక్షలు ధరిసేతు 
సమసతు పాపాలు తొలగిపోత్యి. 
రుద్రాక్షలన నెతితుమీద పెటు్ట కుని 
స్నీనం చేసేతు గంగా స్నీన ఫలం 
లభిస్తు ంది.  రుద్రాక్షలతో జపం 
చేసేతు అలౌకికమైన ఆనంద్-
నభూతి కలుగుతుంది. వేయి 
రుద్రాక్ష పూసలన పైె భాగాన 
ధరించినవాడు స్కా్ష తుతు  శివునితో 
సమానడు. రుద్రాక్షలు ధరిసేతు 
రక తుపోటున, హృద్రోగాలన నివా-
రించవచుచునని చెబ్తున్నీరు. 
 భక తు కననీపపి పూజలు 
శివుని అరిచుంచటానికి, అభి-

ష్కించడానికి ఏం కావాల్? 
ఆయననీ ఎలా ఆరాధంచాల్ 
అంటే భక తు కననీపపి చరిత్ర మనకు 
మార్గదర్నం చేస్తు ననీది. ఓ 
ఆదివాసి గిరిజనడు, నిరక్షరా-
స్్యడు, అయిత్నేం గొపపి శివభ-
కుతు డు. ఎన్నీ చోటలి  నడిచిన చెపుపి-
లతో శివల్ంగానినీ శుభ్ం చేయగా 
ద్నినీ శివుడు కుంచెతో వేసిన 
సపర్యగా భావించాడు. పుకి్కల్ 
పటి్ట న న్టిని శివల్ంగంపైె ఉమి్మ 
కడిగాడు. ద్నినీ పరమశివుడు 
మహాభిష్కంగా భావించాడు. 
ఎంగిల్ చేసిన మాంసం ము-
దదులన తినిప్సేతు ఆనందంగా 
సీ్వకరించాడు. అదీ పరమశివు-
ని గొపపితనం. భకి తుని చూస్తు డు. 
భకి తులోని లోతులన కలుస్తు డు. 
ఆయనకు నచిచుంద్.... ఆ భకుతు -
డికి సకల శుభాల్ ప్రస్దిస్తు డు. 
 భకుతు లన అనగ్రహించడంలో 
ఇంత స్లభుడు మరి లేడు. 
విధవిహితమని మార్కండేయు-
ని చంప వచిచున మృతు్యవున  
భస్మం చేసి మృతు్యంజయుడైె-
న్డు. 
 అరుహు డు అరహుతకు తగు ఫలం 
పొందవలసిందేనని శివుని 
హృదయం. అతనిలో ఇతర వి-
షయాలలో అనరహు లక్షణాలు 
ఉండవచుచుకాక, ద్ని ఫల్తం 
వేరే అనభవిస్తు డు. దేనికదే 
ఆయన దృషి్ట లో. భస్్మస్-
రునికి నెతితుమీద చేయి పెడిత్ 
భస్మం చేసే శకి తుని వరంగా ఇచిచు 
త్నూ ఆపదల పాలయా్యడు. 
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 శివుడు జో్యతి రూపంలో ల్ం-
గాకారంగా ఆవిరభువించిన 
సమయం కనక శివరాత్రి-
ని ల్ంగోదభువ కాలమంటారు. 
మాఘ మాసంలో కృషణా పక్షంలో 
చతురదుశి న్డు వస్తు ంది. అరధి-
రాత్రి వచేచు పండుగలు రండు: 
1)జన్్మష్ట మి 2) శివరాత్రి. జన్్మ-
ష్ట మి నంచి 180 రోజులు లకి్క-
సేతు శివరాత్రి వస్తు ంది. అరధిరాత్రి 
పనెనీండు గంటలకు ల్ంగోదభు-
వమవుతుంది. అపుపిడు సర్వ-
కే్షత్రాలలోనూ అందరూ నిద్రపో-
కుండా మేల్్కని ఉపవాసముండి 
మహాల్ంగ దర్నం చేస్తు రు. 
 వేద్లలో యజురే్వదం గొపపిది. 
యజురే్వదంలోని న్ల్గ వ 
కాండలో ఉననీ రుద్రం ఇంకా 
గొపపిది. రుద్రంలో ఉననీ పం-
చాక్షరీ లోని రండక్షరాలు మరీ 
గొపపివి. 'శివ' అనే రండక్షరాలవి. 
శివ అంటే మంగళమని అరధిం. 
 పరమ మంగళకరమైనది శి-
వస్వరూపం. ఆ స్వరూపానినీ 
అనసంధానం చేస్కోదలచి-
నవారు మట్ట మదట చేయ-
వలసినది 'విభూతి ధారణ'. 
విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం. అది 
అగినీలో కాల్న శుభ్మైన 
వస్తు వు. ఈశ్వరుడు విభూతిని 
ఒంటినిండా అలదుకుంటాడు. 
రండవది రుద్రాక్ష ధారణ. రుద్రా-
క్ష మరేద్ కాదు. శివుని మూడో 
కననీ. అందరు దేవతలలోనూ 
ఫాలభాగంలో కననీ కలవాడు 
ఆయన ఒక్కడే. మూడవది పం-

చాక్షరీ జపం. పంచాక్షరీ మం-
త్రోపదేశం లేనివారు శివన్మం 
జప్సేతు చాలు. న్లుగోది మారేడు 
దళ్లతో శివుని పూజించడం. 
శివునికి మూడు కననీలుననీటేలి , 
మారేడుకు మూడు దళ్లుం-
టాయి. లకీ్షమిదేవి నివాసముం-
డే వస్తు వులలో మారేడు ఒకటి. 
మారేడు దళం వనక భాగంలో 
లకి్షమి ఉంటుందట. అందుకే మా-
రేడుదళం వనకభాగం ల్ంగానికి 
తగిలేటటు్ట  పూజ చేస్తు ం. అయి-
దవది హృదయంలో ఎలలిపుపిడూ 
సద్శివ ధా్యనం. వీటితోపాటు 
అంతరంగంలో శివస్వరూపానినీ 
ఎలలి  వేళలా స్మరిసూతు  ఉండాల్. 
 స్యంకాల సమయానినీ 
'ప్రద్షం' అంటారు. త్రయో-
దశి న్టి సంధా్యకాలం మహా-
ప్రద్షం. ప్రద్ష సమయంలో 
శివస్మరణ, శివదర్నం విధగా 
చేయాల్. శివరాత్రి న్డు 'ల్ం-
గోదభువకాలం' విశేషమైనది. ఇది 
రాత్రి 11. 30 నంచి అరధిరాత్రి 

ఒంటిగంట వరకు ఉంటుందట. 
         శివరాత్రి పండుగ రోజున 
ఉదయానేనీ కాలకృత్్యలు తీ-
రుచుకుననీ తరువాత శివాలయా-
నికి వళిలి , ష్డశోపచారాలతో 
శివుని మహాన్్యస పూర్వకంగా 
ఏకాదశ రుద్రాభిష్కం చేసి, ఆ 
తరువాత సంగ్త నృత్య వాద్్య-
లతో శివుని సేవించాల్. శివ-
రాత్రి సమయంలో   జాగారం, 
ఉపవాస్నికి అత్యంత ప్రా-
ముఖ్యం ఉంది. రాత్రి అంత్ 
జాగరణ చేసిన తరువాత ఉద-
యానేనీ శివుని అభిష్కం చేసి, 
మరల యధావిధగా పూజలు 
చేయాల్. అందరికి భోజన్-
లన పెటి్ట న తరువాత పూజ 
చేసిన వ్యకి తు భోజనం చేయాల్. 
  శివ శివేతి శివేతి శివేతివా, 
భవ భవేతి భవేతి భవేతివా 
  హర హరేతి హరేతి హరేతివా, 
భజ మనశి్వమేయ నిరంతరం. 
     మహాశివరాత్రి  
       14 ఫిబరివరి 2018 న.   
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 మేష రాశి:
   ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి అనకూలంగా ఉం- 
టుంది. ఆరిధిక పరిసిథాతి అనకూలంగా ఉండున. 
గతంలో ఋణాలు చేసేతు కంతమేర తీరుచుదురు. 
ఇంటలి  పెదదువారి ఆరోగ్యవిషయంలో  శ్రదధి తీస్కోవ 
లన. ఈ మాసంలో కంటిజబ్్లు, జ్వరం మరి 
యు ఉదర సంబంధత వా్యదులవలన నలత కలు 
గున. సకాలంలో వైద్యపరీక్షలు చేయించుకోవల 
న. గృహ వాత్వరణంలో వాద ప్రతివాదముల 
వలన అశాంతి నెలకన అవకాశం కలదు. ఉద్్యగ 
స్తు లకు పద్ననీతి మరియు ఆద్య వనరులు 
పెరుగు అవకాశం కలదు. వా్యపారం చేయువారి-
కి లాభాల కాలం. విద్్యరుథా లు చదువుపైె ఏకాగ్రత 
ద్్వరా మంచి రా్యంకులు స్ధంచగలరు. 
8 నండి 10 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమా-
లు వాయిద్ వేయుట మంచిది.
వైదిక సూచన: 1) ఆరోగ్యప్రద్తయైన సూర్యన్రా-
యణస్్వమికి నిత్యం అరఘ్యం ఇచుచుట
2) మేధా దకి్షణామూరి తు సతు త్ర పఠనం వలన శుభఫ-
ల్త్లు పొందుత్రు.     
వృషభరాశి:  
ఈమాసం లో ఈ రాశివారికి ఆరిధిక పరిసిథాతి ఆశాజ-
నకముగా వున్నీ అధక ఖరుచులు మరియు నషా్ట ల 
వలన ఇబ్ంది కలుగున. విదు్యత్ పరికరాల-
తో ప్రమాదం జరుగు అవకాశం కలదు. జాగ్రతతు 
వహించవలన. గృహ వాత్వరణం అనకూలం-

ఫిబ్రవరి  లో :  రవి 13 వరకు మకరంలో తదుపరి కుంభంలో; బ్ధుడు 15 
వరకు మకరంలో, తదుపరి కుంభంలో ;  శుక్రుడు 7 వరకు మకరంలో తదుపరి 
కుంభంలో; కుజుడు మాస్ంతం  వరకు వృశిచు కంలో; గురువు తులలో; శని ధన-
స్సులో;  రాహువు కరా్కటకంలో; కేతువు మకరం లో సంచారం

 జన్రదున ఠాకూర్
  ఫిబ్రవరి 2018 లో  మీ  రాశి  ఫలాలు

9963933371, 9490189713

గా వుండున. వివాహ ప్రయతనీములో ఉననీవారికి 
కనినీ ఆటంకములు కలుగున. తీరథాయాత్ర చేయు 
అవకాశం కలదు. ఉద్్యగస్తు లకు మరియు వా్యపా-
రస్తు లకు అనకూల సమయం. ఉననీత చదువుల 
కరకు ప్రయతనీం చేయువారికి మంచి సమయం. 
10 నండి 13 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన పనలు 
వాయిద్వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 1) అంగారక సతు త్ర పఠనం మరియు
2) దురా్గ  అమ్మవారి దర్నం మంగళవారం న్డు 
చేసినచో అనకూల ఫల్త్లు పొందుత్రు. 
మిధున రాశి:  
ఈమాసం లో ఈ రాశివారికి ఆరిధిక పరిసిథాతి స్-
మాన్యముగా ఉండున. జీవిత భాగస్్వమి ఆరో-
గ్యవిషయంలో శ్రదధి వహించవలన. వాద్పవా-
ద్లకు దూరంగా ఉండవలన. మీ మౌనం వలన 
సమస్యలు వాటంతట అవి పరిషా్కరమవున. 
వృధా ప్రయాణము వలన అలసట. ఉద్్యగస్తు ల-
కు మరియు వా్యపారస్తు లకు అనకూలసమయం. 
సిథారాసితు విషయంలో అనకూలత లభించున. పరి-
శోధన రంగంలో ఉననీవారికి అత్యంత అనకూలస-
మయం. 13 నండి 15 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన 
పనలు వాయిద్వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 1) విషుణా సహస్రన్మ పారాయణ 
మరియు 2) గణపతి దేవాలయ సందర్న వలన 
శుభఫల్త్లు పొందుత్రు. 
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కరాకాటక రాశి :  
ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి అధక ఖరుచులవలన 
ఆరిధిక పరిసిథాతి అనకూలంగా ఉండదు. జాగ్ర-
తతు అవసరం. గృహములో పెదదువారికి ఆరోగ్యసిథాతి 
బాగుండదు. శ్రదధి అవసరం. గృహములో కలహ-
ములవలన అశాంతి. పెటు్ట బడులు పెటు్ట టవ-
లన నష్ట పోయ్ అవకాశం కలదు. గృహమారుపికు 
అవకాశం కలదు. ఉద్్యగస్తు లకు పైె అధకారుల 
సహాయ సహకారాలు వుంటాయి. విద్్యరుథా ల-
కు అనకూల సమయం. 15 నండి 18 వ త్దీల 
మధ్య ముఖ్యమైన పనలు వాయిద్వేయుట శ్రే-
యస్కరం.
వైదిక సూచన: 1) మహామృతు్యంజయ మంత్రం 
నిత్యం మననం చేయుట మరియు 2) జో్యతి-
రిలింగ దర్నం చేయుట ద్్వరా శుభ ఫల్త్లు 
పొందుత్రు. 
సంహ రాశి:
ఈమాసం లో ఈ రాశివారికి చక్కటి  ఆరిథాక ప్ర-
ణాళిక లేనిచో ఆరిధిక ఇక్కటులి  తపపివు. ఆహార 
నియమాలు పాటించవలన. గృహంలో ఒక వ్యకి తు 
యొక్క ఆరోగ్య పరిసిథాతి కలవరపరచున. ల్గల్ 
విషయాలలో జాగ్రతతుగా ఉండవలన. ఉద్్యగ-
స్తు లకు అనకూలసమయం కాదు. స్టి ఉద్్య-
గస్తు లతో కలహము రావచుచున.వా్యపారస్తు లు 
దూర ప్రయాణాలు చేయు అవకాశం కలదు. 
కతతు వా్యపారం కాని కతతు పెటు్ట బడులు పెటు్ట ట-
వలనగాని నషా్ట లు చవిచూచెదరు. 18 నండి 20 
వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన పనలు వాయిద్-
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైదిక సూచన: 1) కనకధారాసతువం పారాయణ 
మరియు 2) తులసి అమ్మవారి వదదు  నిత్యం 
నేతిదీపం వల్గించుట ద్్వరా శుభ ఫల్త్లు 
పొందుత్రు.
కనా్యరాశి: 
ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి ఆరిధిక పరిసిథాతి 
అనకూలంగా ఉండున. ఖరుచులు అదుపులో 

ఉండున. ఆహార విషయంలో జాగ్రతతుగా ఉండ-
వలన. బయట వ్యకుతు లతో వాద్పవాదులు వుండు 
అవకాశం కలదు. కాని కుటుంబవ్యకుతు ల సహకారం 
వలన సమస్య సమసిపోవున. కోర్్ట వ్యవహారము-
లు వాయిద్ వేయుట మంచిది. ఉద్్యగస్తు లకు 
మరియు వా్యపారస్తు లకు అనకూల సమయం. 
20 నండి 22 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన పనలు 
వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 1) నిత్యం గణపతిసతు త్ర పఠనం 
మరియు 2) శివాలయ దర్నం వలన ఉతతుమ 
ఫల్త్లు పొందుత్రు.
 తులా రాశి:
ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి ఆరిధిక విషయాల-
లో  అనకూలత లభించున. దీరక్ాల వా్యధులతో 
బాధపడువారికి కంత ఉపశమనం లభించున. 
ద్రి ప్రమాదములు జరుగు అవకాశం కలదు. 
కావున తగిన జాగ్రతతులు తీస్కోవలన. కంత 
మానసిక అశాంతికి గురి అవుదురు. అవివాహితు-
లకు వివాహ సమయం. ఉద్్యగస్తు లకు సథాల మారుపి 
ఉండవచుచున. వా్యపారస్తు లకు స్మాన్యముగా  
ఉండున. 22 నండి 24 వ త్దీల మధ్య ముఖ్య-
మైన పనలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైదిక సూచన: 1) ఆదిత్య హృదయ పారాయణ 
మరియు 2) స్బ్రహ్మణ్్యశ్వర స్్వమికి మంగళవా-
రం న్డు పాలతో అభిష్కం చేయుట ద్్వరా శుభ 
ఫల్త్లు పొందుత్రు.
వృశిచిక రాశి : 
ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి ఆరి్టక విషయాల-
లో  అనకూలత మరియు అదనపు ఆద్యం 
లభించు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్యభంగము 
జరిగిన్ త్వరగా కోలుకందురు. గృహ సౌకర్యం 
అనకూలంగా ఉండున. ఉద్్యగస్తు లు అదనపు 
బాధ్యతలు పొందుదురు. ఉననీత అధకారుల 
మననీనలు పొందదరు. భాగస్్వమ్య వా్యపారస్తు ల-
కు అనకూల సమయం కాదు. విద్్యరుథా లకు తమ 
గురువుల సహకారం లభించున. 24 నండి 26 వ 



త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన పనలు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 
1) నిత్యం గణపతి అష్్ట తతుర పారాయణ మరియు 
2) ప్రతి సమవారమూ శివాలయ సందర్న చేయుట 
ద్్వరా శుభ ఫల్త్లు పొందుత్రు. 
ధను రాశి : 
ఈమాసం లో ఈ రాశివారికి ప్తృ మూలక ఆసితుద్్వరా 
ఆరిధిక పరిసిథాతి ఆశాజనకముగా వున్నీ అధక ఖరుచులు 
ఉండున. వాత్వరణ మారుపిల ద్్వరా వచుచు వా్య-
ధులకు గురికావచుచున. బయట వ్యకుతు ల ద్్వరా 
గౌరవ మరా్యదలు పొందదరు. ఆధా్యతి్మక చింతన 
అధకం అగున. వృధా ప్రయాణాల వలన అలసట. 
ఉద్్యగస్తు లకు తమ సహచరులతో భేద్భిప్రాయాలు 
కలుగవచుచున. న్్యయపరమైన మరియు వా్యపార 
విషయాలలో అనకూలత కలదు. విద్్యరుథా లకు 
అత్యంత అనకూల సమయం. 1 వ త్దీ మరియు 
26 నండి 28 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్ర-
మాలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైదిక సూచన: 1) హనమాన్ చాల్స్ పారాయణం 
మరియు 2) శుక్రవారం న్డు మహాలకీ్షమి అమ్మవారి 
అష్ట కం పారాయణ చేయుటచే శుభ ఫల్త్లు. 
మకర  రాశి:
ఈమాసంలో ఈ రాశివారికి ఆరిధిక చికు్కలు మరియు 
అధక ఖరుచులు ఉండున. మీ ఆరోగ్యం మరియు 
కుటుంబ సభు్యల ఆరోగ్యం వలన కలత చెందదరు. 
ఉద్్యగస్తు లకు శ్రమకు తగ్గ ఫల్తం లభించదు. వా్య-
పారస్తు లకు వాణిజ్యపరమైన చికు్కలు ఉండవచుచు. 
28 వ త్దీన మరియు 1 నండి 3 వ త్దీల మధ్య 
ముఖ్యమైన పనలు వాయిద్వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 
1) శుక్రవారంన్డు మహాలకీ్షమి అమ్మవారిని ఆరాధం-
చుట మరియు 
2) శివ పంచాక్షరీ జప మంత్ర జపం చేయుట ద్్వరా 
సమస్యల నండి బయట పడుదురు.

 కంభ రాశి:
 ఈమాసం లో ఈ రాశి వారికి ఆద్య వనరులు 
తగి్గ  ఖరుచులు పెరుగున. ఆరిధిక చికాకులు 
వుండు అవకాశం కలదు. గృహ వాత్వర-
ణం బాగున్నీ బంధువులతో విరోధము వచుచు 
అవకాశం కలదు. ఈ తరుణంలో మౌనం 
మరియు ధా్యనం మీకు ఉపకరించున. ముఖ్య 
మైన విషయాలపైె చరిచుంచి మరీ నిరణాయం 
తీస్కోవలన. ఉద్్యగస్తు లకు మరియు వా్యపా-
రస్తు లకు గడుడు కాలం. 3 వ త్దీ నండి 5 వ త్దీ 
వరకు ముఖ్యమైన పనలన వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన:
 1) శని త్రయోదశి న్డు శివాభిష్కం మరియు 
2) మంగళవారం న్డు హనమాన్ ఆలయ 
సందర్నం చేయుట ద్్వరా శుభ ఫల్త్లు 
పొందుత్రు.
మీన రాశి : 
ఈమాసం లో ఈ రాశివారికి ఆరిధిక పరిసిథాతి అన-
కూలముగా వున్నీ, ఆరిధిక చికు్కలనండి బయట-
పడలేరు. సపికు్యలేషన్ లో నష్ట ం వచుచు అవకాశం 
కలదు. గృహ వాత్వరణం వలన కోపత్పాలకు 
గురి అగుదురు. వృధా ప్రయాణాలు మరియు 
చిననీ చిననీ అన్రోగ్య సమస్యల వలన ఇబ్ంది 
పడుదురు. చెడు సేనీహితులవలన చెడడు  పేరు 
వచుచున. ఉద్్యగస్తు లకు అనకూల సమయం. 
వా్యపారస్తు లకు స్మాన్య కాలం. విద్్యరుథా లు 
చదివిన చదువులు రివిజన్ చేసినచో మంచి 
ఫల్త్లు పొందుత్రు.
5 నండి 8 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైన పనలు 
వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైదిక సూచన: 1) నిత్యం విషుణా  సహస్ర న్మ 
పారాయణ మరియు 2) రాహుకాలంలో దురా్గ  
అమ్మవారికి నిమ్మ డిపపిలో దీపం వల్గించుట 
ద్్వరా ఉతతుమ ఫల్త్లు పొందుత్రు.  
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