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                                                                     నేటి భారతం 
                                       దేశంలో అవినీత్ ఆటలో అరటిపండైపోయింది. ఎటువంటి అవినీత్ చేసిన్ మన దేశంలో బయట 
పడడం వరకే.   కాని వారికి ప్రజలలో ఇమేజ్ పెరిగి,  వారు రాజకీయ పదవులు పొందే అవకాశం, అదే  అర్హతగా మారడం మన 
భారత దేశంలోనే ఉంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.స్పిక ట్రమ్ కేసు తీసుకుంటే 6 సంవత్సరాలు నలిగిన కేసు నీరు-
గారిపోయి, నిర్దో షులుగా బయట పడడంతో , ప్రభుత్ం ఏదో చేసుతి ంది అని ఆశపడుతున్న కొదిదోమంది ప్రజలలో అనుమాన్లు 
రేకెతుతి తున్్నయి. ఈ ప్రభుత్ం ఏదో చేసుతి ంది అని ఆశపడుతున్న ప్రజలకు ప్రభుత్ం ఏ విధంగా నిరూప్ంచుకుని, మళ్ళీ ఓట్ల  
కోసం ప్రజల దగ్గరకు వసుతి ంది? ఒక పక్క ర్డుడు  మీద అడుకు్కనే వాడి పరిసిథాత్లో మారుపి లేదు, మధ్య తరగత్ వారి సిథాత్లోనూ 
మారుపి లేదు, అక్రమంగా ధన్ని్న కూడబెటేటే   వారి లోనూ మారుపి లేదు. రాజకీయ నేతలలో నూ మారుపిలేదు. చివరికి ఇంత దీన 
సిథాత్కి దిగజారి దేశ అభివృదిధికి బీటలు పడుతున్్న, ప్రజలలో, ముఖ్యంగా ఓటు్ల  వేయడంలో....  అందులోను అదే రాజకీయ 
న్యకుల దగ్గర నోటు్ల  తీసుకుని ఓటు్ల  వేసి, వారిని అందలం ఎకి్కంచి, మరలా వారినే మాకు బతుకుతెరువు చూప్ంచండి అని 
అడుకో్కవడంలోనూ మారుపిలేదు. ఇదే  నిజంగా మన  అత్యంత దీన్వసథా అని చెపుపికోక తపపిదు. ఇక యువత చాలా దారుణంగా 
తయారవుతోంది. పూర్ం చిన్నపపిటినుండీ రామాయణ భారతాలు, భగవదీ్గ త, పురాణ గాధలు, నీత్  కధలు వంటివి బోధంచి 
ప్ల్లలంతా సన్్మర్గంలో నడిచి,  వారు ఎని్న తరాలైన్ ధర్మం వీడని రీత్లో, ఈ జన్మకే కాక జన్మ జన్మలకీ పుణ్యం సంపాదించే 
విధంగా వారిని తీరిచిదిదేదోవారు. ఇపపిటి పరిసిథాత్ అత్ భయంకరంగా తయారయి్యంది. నిద్ర లేచింది మొదలు ప్రేమకు సంబం-
ధంచిన విషయాలు, యువతీయువకులు ఒకరికొకరు ఆకర్షణకు లోనయ్్యవి, తాగి, డ్రగ్్స కి బానిసయి్య, ఇష్టే రీత్లో తలి్ల -
తండ్రులు  ప్రిస్టేజిగా ఫీలైయి్య కొని ఇచేచి  ఖరీదైన వాహన్లతో ర్డ్ల మీద డ్రైవ్ చేసి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్్నరు 
కొందరు. మరికొందరు యువతీ యువకులు ఆకరి్షంపబడే విధంగా  ఉండే సినిమాలు ఎకు్కవవుతుండడంతో,  ప్రస్ర మా-
ధ్యమాలు ఎకు్కవవుతుండడంతోను, ఒకరికొకరు ఆకర్షణలమీదే దృష్టే  పెటిటే , చివరకు  ప్రేమ పేరుతో జీవితాలతో చెలగాట-
మాడుతున్్నరు. ఒకొ్కక్క జీవి చింతగింజంత సై్జులో కడుపులో ప్రాణం పోసుకున్న దగ్గర నుండి వారిని పెంచి పెదదో  చేసి, ఒక 
మనిష్గా తీరిచి దిదదోడం ఎంతకషటే మో, తెలియని ఆ మూరుఖు లను ఏం చెయా్యలి? అలాంటి వారు ఇంకా ఇంకా ర్జు ర్జుకీ 
పెరిగి పోతుంటే ఇటు సమాజంలో తీసుకురావలసిన మారుపిల గురించి గాని, ప్రభుత్ చట్టే ల అమలు పరచడంలో  తీసుకో-
వలసిన కటుటే దిటటే మైన చర్యల గురించి గాని ప్రభుతా్ధకారులు ఎందుకు ఆలోచించరు? ప్రజలో్ల  , విదా్యరుథా లలో, యువతలో, 
తలి్ల తండ్రులో్ల  ఆత్మపరిశీలన రావాలి. ఉపాధా్యయులు కూడా నీత్ పాఠాలు బోధంచివలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                    ఇక కుటుంబ సమస్యల గురించి అయిత్ చెపపినవసరం లేదు. అపోపి సొపోపి చేసి, ప్ల్లలను చదివించి, 
వారికి నచిచినరీత్లో పెళి్ల  చెయ్యడమంటే , ఇపపిటి తలి్ల తండ్రులకు ఒక జీవిత సవాల్. హమ్మయ్య ! పెళి్ల  చేశాము అనుకుంటే 
సరిపోయిందా? వారు ఇదదోరూ మానసికంగా ఎంత దగ్గరగా వున్్నరు? అన్నదికూడా ప్రశ్నయ్. ఎందుకంటే! ఇదదోరూ చదు-
వుకున్న వారైత్ వారి ఉదో్యగాలో్ల నే వారి జీవితాలకు సమయం చాలదు. ఇక వారిదదోరూ సంతోషంగా కలిసిమలిసి ఉండే 
సమయం ఎక్కడ? అందుకే చాలామంది కాపురాలు చేసుతి న్్న, అంటే ఒకే ఇంట్్ల  వుంటున్్నరుకానీ, వారి మధ్య అనో్య-
న్యత కరువైపోయింది అని చెపపిక తపపిదు. ఈ ర్జులో్ల  ఆడప్ల్లల చదువులు ఎందుకొచాచియో అనేవారే కాని, ఆ త్డాలు 
ఎందుకు వసుతి న్్నయి? సరిదిదాదో లి అనుకోవడం లేదు. అందుకే ప్రసుతి తం మన దేశంలో కుటుంబ అనో్యన్యతకు సంబం-
ధంచిన కా్ల సులు కూడా చాలా అవసరం. ఇపపిటికే చాలామంది అవగాహన్ రాహిత్యంతో చదువుల ప్రాధాన్యత తెలిసినటుటే , 
కుటుంబ ప్రాధాన్యత తెలియక విడాకులు తీసుకునే వారు ఎకు్కవౌతున్్నరు. వీటని్నటికీ త్రితగత్ని పరిష్్కర  చర్యలు 
చేపటటే కపోత్ కుటుంబవ్యవసథా చాలా వరకు దబ్బత్ంటుంది అనే చెపాపిలి. తందరగా చర్యలు చేపటిటే   కొంతవరకైన్ కాపా-
డుకుందాం. మర్పక్క తెలంగాణా ప్రభుత్ం "ప్రపంచ తెలుగు మహా సభలు" ఎంతో అంగ రంగ వైభవంగా నిర్హించిం-
ది. ఎంతో గొపపి ఆశయంతో మొదలుపెటిటే ంది. కానీ ఆచరణలో లోపాల వల్ల   విమర్శలను కూడా ఎదుర్కంది. ముఖ్యంగా 
విదేశీ తెలుగువారిని అందలం ఎకి్కంచారు బానే వుంది కానీ స్దేశీ పండితులపైె మాత్రం శీతకను్న చూప్ంచారు అనే 
విమర్శను ఎదుర్కంది. అని్నటికన్్న ముఖ్యంగా సభలు అనేక చోట్ల  నిర్హించడంలో అని్నటినీ అందరం చూడలేక 
పోయాం అనీ, ప్రపంచ మహాససభలు అనీ్న ఒకే చోట నిర్హిస్తి, అందరం అనీ్న చూసి ఆనందించే వాళళీమనీ ప్రజల అభి-
ప్రాయం. ప్రత్ సంవత్సరం నిర్హిస్తి మన్్నరు కనుక లోపాలను సరిదిదుదో కుని తెలుగు భాషకు పటటే ం కడతారని ఆశిదాదో ం. 
               2018  కొతతి సంవత్సరంలో అని్న లోపాలు తలగిపోయి  ప్రజలంతా సుఖసంతోష్లతో 
ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రపంచంలోని ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపు-
తోంది మీ చైెతన్యం సంకలపిబలం. 
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కధల కోసం ఎంతో ఎదురుచూసుతి న్్నము. 
   శ్రీమత్ సుశీల , శ్రీమత్ అనంత లకి్షమి ----పొదుదో -
టూరు. శ్రీ కనకారావు , శ్రీమత్ లలిత ---బెంగళూరు. 

 4. డా. కవన శర్మ గారు వ్రాసుతి న్న రస్యన శాస్తం 
బుఱ్ఱ కి బాగా పదును పెడుతోంది. చాలా ఇంట్రస్టే  గా 
ఉంది. భూమి రూపుదిదుదో కోవడం గురించి,  విశ్ము  
ఏరపిడడం గురించి ఎంతో వివరంగా చెప్పి మాకు 
తెలియని ఎనో్న విషయాలు తెలియ జేశారు. 
  శ్రీ కమలేష్ , శ్రీ నవీన్ ----ఢిల్్ల  . శ్రీమత్ కమల 
ప్ఠాపురం. 

 5. మేఘమాల సీరియల్ చాలా బావుంట్ంది. ఎంతో 
ఆసకి తి గా ఉంట్ంది. 
   శ్రీమత్ అపర్ణ, శ్రీ రాజశేఖర్ ----- కరీంనగర్. 
శ్రీమత్ భారత్ , శ్రీమత్ లావణ్య --- బొంబాయి. 
 6. 'డీమానిటైజేషన్' గురించి శ్రీకాంత్ గారు బాగా 
వ్రాస్రు. 
   శ్రీ మురళ్ కృష్ణ , శ్రీమత్ రవళి ---- నిజామాబాద్. 
శ్రీమత్ లలిత, శ్రీ రామ మోహన్ --- గుంటూరు. 

  7.   కాశీ కే్షత్రం గురించి ఎంతో అత్యదుభుతంగా అం-

దిసుతి న్న మురళ్ కృష్ణ గారికి మా హృదయ పూర్క 
నమసు్సలు. కాశీ విశే్శ్రుడి్న చూసినంత ఆనందం 
కలుగుతోంది. 
    శ్రీ కోటేశ్ర రావు, శ్రీమత్ లకీ్షమి రాజ్యం - హైదరా- 
బాదు. శ్రీమత్ సుమిత్ర, శ్రీమత్ మానస,- ఏలూరు. 

 8. తెలుగు భాషకే గొడుగులా పటిటే , గిడుగువారి 
గురించి ఎంతో చక్కగా వ్రాస్రు పోడూరి శ్రీనివాస 
రావుగారు. ప్రతీ నెలా ఒకొ్కక్కరి గురించి ఎంతో 
అదుభుతంగా అందిసుతి న్్నరు. 
  శ్రీ సురేష్, శ్రీ ప్రస్దరావు ----- ఆదిలాబాదు. 
శ్రీమత్ అఖిల, శ్రీ నరసింహారావు ---సికింద్రాబాదు. 

  9. సంసకృత పాఠాలను ఎంతో సులువుగా అరధిమ-
య్్యటటుటే  గా మాకు అందిసుతి న్నందుకు మాకు చాలా 
సంతోషంగా ఉంది. వారికి మా ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు. 
    శ్రీమత్ మాధవి, శ్రీమత్ అమల --- వరంగల్ . శ్రీ 
హనుమంతరావు , శ్రీమత్ స్విత్రి --- విజయనగరం 

 10. వలూ్ల రి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు అందిసుతి న్న 
'మోచేత్ పొడువు' చాలా బావుంది. సమస్యలు, పరి-
ష్్కరాలు రకరకాలుగా బాగా వ్రాస్రు.  
 శ్రీ పురుషోతతిమ రావు, శ్రీ శ్రీనివాసరావు ----- 
బొంబాయి. శ్రీమత్ అపర్ణ --- వరంగల్. 

 11. 'మాఊరి నందుల కధ' మా పల్లటూరు విశేష్ల-
ను గురుతి చేసూతి  చాలా బావుంట్ంది. ఫోట్లు కూడా 
బావున్్నయి. 
   శ్రీ నరి్సంహ మూరి తి , శ్రీ జగన్్నధం --- రాజమండ్రి. 
శ్రీమత్ భారత్ --- హైదరాబాదు. 

12. లోకాలకు ఆదిగురువు శ్రీ దతాతి త్రేయుడి 
గురించి చాలా చక్కగా వ్రాస్రు రచయిత.
                           సుబా్బరావు, రాణి - శ్రీకాకుళం  

సన్తని సురకి్షతం కథ బాగుంది. రాశిఫలాలు మీ 
పత్రికకే తలమానికం. రచయితలకు నమసు్సలు.
             రామచంద్రుడు, జానకీబాల - అతాతి పూర్
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భువనచంద్ర
 సంపద

       రంభుడిది లజ్జపలి్ల  గ్రామం. 
వాడికున్న ఆసితి ఓ గుడిస్.... 
రండు వేప చెటు్ల , ఓ గేద. ఇక 
ఆధార పడడువాళ్లయిత్ భార్య, 
ఇదదోరు ప్ల్లలు. పొదుదో నే్న కూలికి 
పోతాడు. రక్కలు ముక్కలు 
చేసుకుని ఆ ర్జుకి కావలసింది 
సంపాయించుకుంట్డు. 
               వేప చెట్ల  కింద నులక 
మంచం వేసుకుని ' తతా్లు' 
పాడుకుంటూ హాయిగా పడు-
కుంట్డు. భార్య చుక్కమ్మ కూడా 
అణుకువ కలదీ, పొదుపరీ. ప్ల్ల -
లి్న ' పాక బడి' లోకి పంపాక పక్క-
నున్న అడవిలోకి పోయి, ఎండు 
పుల్లలు, విసతిళ్ళీ కుటేటే  అడాడు కు-
లు తెచుచికుంటుంది. చీపుళ్్ల  
కుటేటే  చీపులు పొదలకి అడవిలో  
లోటేముందీ! అందుకే వాటిని 
కొడవలితో కోసి, మూటలు కటిటే  
తెచిచి, చక్కని చీపురు కటటే  లాగా 
కటిటే  అము్మతుంది. కొబ్బరాకు 
చీపుళ్్ల  కూడా తయారు చేసుతి ంది. 
కూల్గా రంభుడి సంపాదన 
ఎంతో 'చుకి్క' సంపాదన కూడా 
దాదాపు అంత్. చుకి్క సంపాదన 
తోటే ప్ల్లలకి బటటే లు కొదోదో  గొపోపి 
నగలు అమరుతున్్నయి. 

              వాళళీ అదృషటే ం ఏమో గానీ 
చెట్ల  నిండా ప్టటే లే. కాకి గూళ్ళీ, 
ప్చుచిక గూళ్ళీ బోలడు. అవి 
కాక వేప కాయలు, పళ్ళీ వచేచి-
సరికి పచచి పచచిని చిలుకలు  
గుంపులు  గుంపులుగా వాలు-
తుంట్యి. అని్న రకాల పకు్ష ల 
కిలకిలారావాలతో, అరుపులతో 
ప్రత్ ప్రభాతమూ వాళ్లకి సుప్రభా-
తమే. 
                ఉన్నటుటే ండి ఓ ర్జున 
వాళిళీంటికి 'రామ సంపదయ్య' 
'కృష్ణ దాసి' అనే దంపతు-
లొచాచిరు. వాళి్లదదోరూ చుక్క-
మ్మకి స్యాన్ మేనతతి, మేన 
మామలు. 
                 'సంపదయ్య' కి ఆరాభుట-
మూ, హడావిడే కాక కాసతి డబు్బన్న 
వాడిననే గర్మూ ఎకు్కవే. కృష్ణ 
దాసికంటే ఆమ అలంకరించు-
కున్న ఆభరణాల బరువే ఎకు్కవ. 
                 ఏమే చుకీ్క ... ఎంత 
కాలం యీ  వధవ పల్లటూళ్ళీ 
వుంట్రే? ఆ ప్చిచి పాకబడిలో 
చదివి నీ ప్ల్లలు ఏం పైెకొస్తి రూ? 
వచిచిన ప్రత్ స్రీ చెబుతూనే 



7సామాజిక విలువల మాసపత్రిక జనవరి  2018

వున్్నను కదా... హాయిగా మా 
బసీతి వొచెచియ్యమనీ .!!, ఆ ఇంట్్ల  
వున్్న ఏకైక బెంచీ మీద ఇబ్బం-
దిగా కూరుచింటూ అన్నది కృష్ణ-
దాసి. 
                  "వచిచి ఏం చెయ్యం 
అతాతి ? ఆయనకీ కూలిపని తపపి  
మర్టి రాదాయె. ఇక న్ సంగ-
తంట్వా ... అడివి తలి్ల  దయ 
వల్ల  కొదోదో  గొపోపి డబు్బలు దొ-
రుకుతున్్నయి. వున్నవూరు 
వదిలేసి అక్కడకి వస్తి మనుకో, 
తల దాచుకోవాలన్్న ఆదదోకి వేల-
కివేలు పొయా్యలి కదా! ఇక్కడైత్ 
ఏదో  గవర్నమంట్ళ్ల పాకబడి 
వుంది. ఇహ  అక్కడికొస్తి వీళళీ 
చదువులకి డబు్బ కుమ్మరించా-
లి్సందేగా? అదీ గాక బసీతి కొస్తి 
నేనేం చేయాలి? ఈ ఇంట్్ల నో ఆ 
ఇంట్్ల నో పాచి పనికి కుదురుకో-
వాలి. యజమానులనే మాటలోతి  
పాటు త్ట్ల నీ భరించాలి. ఇక్కడైత్ 
నేనే రాణీ, నేనే మంత్రి. ఓ పోరూ 
లేదు,  పొతూతి  లేదు", నిశిచింతగా 
అన్నది చుక్క. 
                     'మంచిమాట-
న్్నవే అమా్మయ్! చక్కని మాట. 
మేం బసీతిలో ఉండి ఏం బావు-
కుంటున్్నం? ఏదో  తలలో  ఓ 
న్లుకుంది గనక దాని్న ఉపయో-
గించి లకా్ష ధకారినయా్యను. ప్-
ల్లలకి ఆయామన్న సంబంధాలు 
చేసి వాళళీకో దారి చూప్ంచాను. ఏ 
మాటకామాటే చెపుపికోవాలి. నేను 
కూడ మా పల్లటూళ్ళీ  ఉండిపోత్ 
ఇలా ఉండేవాడిన్? అయిన్ 

చుక్కమా్మ, మనం ఆలోచిం-
చాలి్సంది మన గురించి కాదు, 
మన ప్ల్లల భవిష్యతుతి  గురించి. 
పోనీ ... మీరు ఇక్కడే హాయిగా 
ఉండిపోతారనుకుందాం. ... 
రేపు మీ ప్ల్లలు కూడా కూల్ 
న్ల్ చేసుకుంటూ, అడవిలో 
పుల్లలేరుకుంటూ వుంట్రా?' 
ప్రశ్న రేకెత్తించాడు సంపదయ్య. 
         చుక్కమ్మ ఆలోచనలో పడింది. 
వాళి్లదదోరూ చెప్పింది సబబుగానే 
ఉంది. "మరి బసీతిలో బత్కేద-
ట్టే ?" ఓ గంట తరువాత అన్నది. 
"అట్టే  అడుగు, చెబుతాను. రే-
పటు్నండీ బడి స్లవలే గనుక 
నువూ్ ప్ల్లలూ రండి. న్ 
కూతురు స్విత్రి బంగాళాకి 
ఔట్ హౌస్ ఉంది. అందులో 
ఉందురు గాని. ఏదో నీకు పని 
దొరికేంత వరకూ, స్విత్రి ఆలన్ 
పాలన్ చూసుతి ండు. దానికీ 
మొనీ్న మధ్యనే మూడో కాను-
పయి్యంది. మేమే ఉందుము, 
కానీ అబా్బయికీ లేకలేక బిడడు  
పుటేటే  వేళ. కోడలికి తమి్మదో నెల. 
కోడలు వాళళీది పల్లటూరు కనుక 
అని్న సౌకరా్యలు వుంట్యని 
మేమే పురుడు పోసుతి న్్నం. ఓ 
నెలా రండు నెలలో్ల  నువూ్, 
ప్ల్లలూ కాసతి బసీతికి అలవాటు 
పడతారు. రంభుడి్న కూడా ప్-
లిప్దాదో ము. నువు్ ఏమాత్రం 
మొహమాట పడకుండా నెలకి 
అయిదు వందలు స్విత్రి-
తో ఇప్పిస్తి ను. అయినదానివి 
నువు్. అందుకే అడగడానికి 

వచాచిం", అన్్నడు సంపదయ్య. 
         మనసులోనే లక్కలు 
వేసుకుంది చుక్క. ర్జుకి పది 
రూపాయలు సంపాదిస్తి -
డు రంభుడు. నెలకి అయిదు 
వందలంటే రంభుడి సంపాదన 
కంటే చాలా ఎకు్కవ. భోజన్లు 
అవీ స్విత్రి ఇంట్్ల  వళిళీపోత్ ఎట్టే  
చూసిన్ నెలకి న్లుగు వందలు 
వనకేయ్యచుచి. రంభుడు సం-
పాదించేది ఇక్కడ ఎలానూ సం-
పాదిస్తి డు. చుక్కమ్మకి వచిచిన 
ఆలోచన ఒక్కటే. రంభుడు ఈ 
అవకాశాని్న అంది పుచుచికుం-
ట్డా, వదిలయ్యమంట్డా 
అనేదే. రంభుడు స్యంత్రానికి 
వచాచిడు. 
     " అది కాదోయ్ అబా్బయ్ ... 
ఈ కూలి పని బసీతిలో అయిత్ 
ర్జుకి కనీసం యాభై వస్తి యి. 
అంటే నెలకి పదిహేను వందలు. 
నువి్క్కడ తెచుచికునే దానికన్్న 
ఐదురటు్ల  ఎకు్కవ. అదీగాక నీ 
బిడడులు దొర బాబులా్ల  పెరుగుతా-
రు. ఈ గేదని అమే్మసి, ఆ రండు 
చెటు్ల  అమే్మసి, వచిచి దానితో ఓ 
కొటుటే  పెటుటే కుని, ఇక్కడ వున్్న నీ 
చుటుటే పక్కల వాళళీతో విసతిరాకులు 
కుటిటే ంచీ, చీపుళ్్ల  కటిటే ంచీ అవనీ్న 
నీ ష్పులో పెటుటే కున్్న ఏడాదికి 
కనీసం యాభై వేలు సంపాదిం-
చగలవు. తోడూ  నీడగా మేమూ 
ఉంట్ము", అన్్నడు సంపద-
య్య. మధ్య మధ్యలో మాటలు 
తనూ అందించింది కృష్ణ దాసి. 
      నెల ర్జులో్ల పలే చుక్కమ్మ, 
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ప్ల్లలూ స్విత్రి ఇంటి ఔట్ హౌస్ 
లో దిగారు. ప్ల్లలకీ ఉతా్సహం-
గానే ఉంది బసీతిని చూస్తి. స్విత్రి 
చుక్కమ్మని వరస పెటిటే  ప్లిచిన్, 
పని దగ్గర మాత్రం యజమాను-
రాలిలాగా ప్రవరి తిసతి ంది. "ఎవ-
రింటిదగ్గరైన్ ఒకేలా ఉండాలి. 
చుట్టే లనుకుని నెత్తికెక్కకూడదు 
కదా !" అని చుక్కమే్మ సదుదో కుంది. 
               పెళాళీం, ప్ల్లలు బసీతిలో 
ఉండడం, తాను ఒంటరిగా 
ఉండడం రంభుడికి కొతతిగా 
ఉంది. పొదుదో  వాలాక రంభుడికి 
పొదుదో పోవడం లేదు. అందుకే 
పొదుదో పోవడం కోసం మిత్రుల-
తో కలిసి బాతాఖానీ వేసుతి న్్న-
డు. కొతతిగా చుటటే  అలవాటైం-
ది. అపుపిడపుపిడు స్్నహితుల 
బలవంతం మీద 'గుక్క'   కూడా 
వేసుతి న్్నడు. 
    రండు నెలల తరువాత గాలి 
మళిళీ, ప్ల్లలి్న చూడడాని-
కి బసీతికి పోయాడు రంభుడు. 
బసీతి వనె్న చినె్నలనీ్న దగ్గరుం-
డి మరీ చూప్ంచాడు సంపద-
య్య. ప్ల్లలూ, చుక్కమ్మ కూడా 
రంభుడిని చూసి చాలా సంతో-
ష్ంచారు. 
   బసీతి నుంచి ఊరికి త్రిగొచిచిన 
రంభుడికి ఊళ్ళీ ఉండబుదిదో-
కాలేదు.రండు చెటూ్ల  బేరానికి 
పెట్టే డు, ఇళ్లసథాలం సంగత్ 
తరువాత చూసుకుందామని. 
ఏభై ఏళ్ల వయసు గల వేపచెటు్ల  
బ్రహా్మండంగా పెరిగినవి. చెటుటే కి 
అయిదు వేల  ధర పలికింది , 

నరకడానికి చెటుటే కి వయి్య ఇస్తి -
మన్్నరు బేరగాళ్ళీ. ఆ వయి్య 
కలిప్త్ చెటుటే కి ఆరు వేలు దొ-
రుకుతాయి కదా అని ఆశ పడి,  
"అయా్య! నేనే నరికి ఇస్తి ను" 
అని అన్్నడు రంభుడు. చేవ 
పటిటే  ఉండడంతో నరకడం అంత 
త్లిక కాలేదు. మధా్యహ్న మయ్్య 
సరికి ఓ పక్క చెమటలు, మర్ 
పక్క నెపుపిలతో రంభుడికి 'చాలి' 
వచిచింది. నీడ చూసుకుని చెటుటే  
మొదలుకి ఆనుకుని స్ద తీరు-
తున్్నడు రంభుడు. 
  "ఏరా రంభుడూ, చెటు్ల  అము్మ-
తున్్నవని విన్్నను. చూత్తి 
నిజంగానే అమి్మనటుటే న్్నవు. 
ఒరే .... ఒక్క పాలి ఆలోచించు . 
నువీ్ చెటుటే ని నరుకుతున్్న, అది 
నీకు నీడే యిసతి ంది కాదూ ? బసీతి 
మాయలో పడి  నువు్ నరికేది 
చెటుటే ని కాదురా ... నీ బతుకుని. 
అనీ్న అము్మకుని బసీతికి పోయి 
నువు్ బత్కే బతుకేంట్ తెలుస్? 
బానిస బతుకు. ఒరే మనిష్కి ఏం 
గావాల్రా? ఎవడ్రా ఈ లోకంలో 

శాశ్తం? ఈ చెటుటే  నీడ నీది. నీ 
నీడని నువు్ నరికేసి పరాయి 
నీడలో ఎంత కాలం బతుకుతా-
వురా? ప్ల్లలి్న చదివించు. ఏం? 
పల్లటూళ్ళీ చదివిన ప్ల్లలు 
బసీతిలని ఏలడం లేదా ? బసీతి-
లో్ల  లక్షలు పోసి చదివించినోళ్్ల  
పోరంబోకులు కావడం లేదా? 
ఆలోచించు", రంభుడి ఎదుట 
కూరుచిని  అన్్నడు మల్లయ్య 
తాత. ఆయనుండేదీ ఆ వీధే. 
              చేత్లో గొడడులి  వంకా, 

చెటుటే  వంకా చూస్డు రంభుడు. 
పొదుదో ని్నంచీ కషటే పడిత్ కొని్న 
అంగుళాలు మాత్రమే తెగింది. 
     " ఎని్న దబ్బ లైన్ ఓరుచి-
కుంట్ను... కూలిపోయ్దాకా 
నీకు నీడని ఇసూతి నే ఉంట్ను 
బిడాడు ' అన్నటుటే  ఊగాయి చెటుటే  
కొమ్మలు. పకి్షప్ల్లలు కిలకిలలా-
డాయి చిరుగాలికి. 
       "కొటటే ను తల్్ల  ....నిను్న గొడడులి 
తో కొటిటే  నరకను. తాతా, న్ కళ్ళీ 
తెరిప్ంచావు. చెటుటే కి మించిన 
చుటటే ం లేదు. తృప్తికి మించిన 
సంపద లేదు. నువు్ సల్లగా 
ఉండాల .... చెట్ల  నీడన నేను 
చల్లగా ఉండాల .." లేచి చెటుటే ని 
నిమిరి కళ్ళీ తుడుచుకున్్న-
డు రంభుడు. "రేపెలి్ల  చుక్క-
మ్మ నీ, ప్ల్లలనీ తీసుకురావాల" 
అనికూడా నిర్ణయించుకున్్నడు. 
              శుభం.               
                   మళ్ళీ కలుదాదో ం 
                       భువన చంద్ర.  
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 సంరక్షణ-పోషణతో..ఒత్తిడికి దూరం

పమి్మ భారతీ శర్మ 

    చైెతన్యం పాఠకులకు నూతన 
సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 
        ఈర్జులో్ల  ప్ల్లలు, 
పెదదోలు ఎకు్కవగా వాడే పదం 
'స్ట్రస్' (ఒత్తిడి). ప్ల్ల లైత్ పరీక్ష-
లు, రా్యంకులు, ఎంట్రన్్స లో, 
ఇంట్, అటు బయట్ ఒత్తిడికి 
లోనవుతూ, అలసటకు లోన-
వుతుంట్రు. పెదదోలు ఆఫీసు, 
ఉదో్యగంలో ఒత్తిళ్్ల , నడి వయ-
సు్సలో కుటుంబ బాధ్యత-
లు, ఆర్గ్యం ఇలా్ల  వారికి అని్న 
కోణాలో్ల ... జీవితం ఒత్తిడిమ-
యంగానే అనిప్సుతి ంది. అయిత్ 
చిన్న చిన్న చిట్్కలతో శారీరక 
సంరక్షణ, పోషణలతో ఆ ఒత్తిడి-
ని జయించి త్రిగి ఉతా్సహంగా 
మన పనులో్ల  మరింత శకి తివం-
తంగా మానసిక ఉలా్ల సంతో పా-
లొ్గ నవచుచి. 
 ప్రసుతి తం అంతా ఆరా్గ నిక్ పదా-
రాధి లు, తైెలాలు ఇతర న్చురల్ 
ఉతపితుతి లపైె మ్రొగు్గ  చూపుతు-
న్్నరు. సహజసిదధి పదారాధి ల 
వినియోగం శారీరకంగా, మాన-
సికంగా కూడా ఎంతో మంచిది. 
ఏ పదారధిము వాడిన్ సై్డ్ 

ఎఫెక్టే ల భయం ఉండదు. ఇది 
మనకి పడుతుందా, పడకపో-
త్ వచేచి పరిణామాల గురించి 
పెదదోగా ఆలోచించవలసిన పనే 
ఉండదు. కొదిదో  సమయాని్న 
మనకోసం కేట్యించుకుంటే 
ఆనందంగా, ఒత్తిడికి దూరంగా, 
ప్రశాంతంగా గడపవచుచి. 
  ఉదాహరణకు: ఇది శీతాకాలం. 
చలికాలంలో శరీరం బిగ-
పటిటే , చర్మం పొడిబారినటు్ల  
అవుతుంది. ముఖ్యంగా పాదాలు 
పొడిబారి, మడమలు పగులు-
తుంట్యి. స్యంత్రం ఇంటికి 
చేరగానే కాళ్ళీ కడుకు్కని, ఒక 
వడలుపి టబ్ లో అయిదారు 
మగు్గ ల వేణీ్ణళ్ళీ పోసి అందులో 
ఉపుపి, గి్లసరిన్ లేక ఆలివ్ 
ఆయిల్, కాసిని నిమ్మరసం 
చుక్కలు వేసి, కాళ్ళీ అందులో 
ఆ నీరు వేడి చలా్ల రేవరకు 
ఉంచుకుని, తరువాత బయటకు 
తీసి సుని్నప్ండి, పెరుగుతో 
బాగా రుదాదో లి. వేళళీతో మడమల 
మధ్యలో మస్జ్ లాగా చేసూతి , 
పైెకీ క్ందకి చేతులి్న పాదాలపైె 
నొకు్కతూ, రుదిదో  కడిగి వయా్యలి. 

మతతిని బటటే తో పాదాలు తుడు-
చుకుని, గోళ్్ల  కత్తిరించుకుని, 
చక్కగా గోళళీ చుటూటే  ఉండే మృ-
తకణాలను తీసివేసి, శుభ్రప-
రచుకోవాలి. ఇపుపిడు మనకు 
నచిచిన క్రీము, లేక మాయిశచిరై-
జర్ రాసుకోవాలి. ఈ కొదిదోపాటి 
సంరక్షణ మనకి ఎంతో మానసిక 
ఉలా్ల స్ని్న ఇసుతి ంది. ఇక కాళ్లకు 
చలికాలం కాటన్ స్కు్సలు వే-
సుకోవడం ఎంతో మంచిది. 
అలాగే ఎతుతి  మడమల చెపుపిలు 
ఎపుపిడూ వాడడం మంచిది 
కాదు. అలాగే టి వి చూసూతి , 
కంపూ్యటర్ పైె పని చేసూతి  కూడా 
పాదాలను  ముందుకు వనుకకు 
కదపడం, గుండ్రంగా త్పపిడం, 
లేచి నిలబడి మునివేళ్లపైె పూరి తి 
బరువు ఆనచిడం, అదే విధంగా 
మడమలపైె వనకి్క అని్న బరువు 
ఆనచిడం చెయ్యడంవల్ల  రక తిప్ర-
సరణ బాగా అవుతుంది. మన 
బరువు మొతతిం మన పాదాలపైె 
ఆధారపడుతుంది కాబటిటే  
పాదాలకు తరచూ ఇలా పోషణ, 
సంరక్షణ ఇవ్డం దా్రా ఒత్తిడి 
నుండి రిల్ఫ్ అయినటు్ల  అని-
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ప్సుతి ంది. అలాగే చేతులు: 
అబా్బ ఇంకో రండు చేతులు 
ఉంటే బావుండును అనిప్ 
సూతి  ఉంటుంది ఒకో్కస్రి. 
మన చేతులు చేస్ పనులు 
అనీ్న ఇనీ్న కావు. చపాతీ 
ప్ండి ప్సకడం, ప్ల్లల-
కు జడలు అల్లడం, కీబోర్డు 
మీద న్ట్యమే చెయా్యలి. 
ఆ చేతులకూ గారాబం 
అవసరమే. ఒక్క పది 
నిముష్లు వాటికోసం కే-
ట్యిస్తి మరింత ఉతా్స-
హంగా మీకోసం చేతులు 
చాపుతాయి.  
    గోరువచచిని నీటిలో చేతులను 
ఉంచుకోవడం, వేళళీ మధ్యలోం-
చి కడుకో్కవడం, గోళళీ రంగు 
తీస్సి గోళ్లను కత్తిరించుకోవడం, 
సుని్నప్ండితో చేత్లోకి చేత్ని 
తీసుకుని, మరదోన చేసూతి  అరచేత్ 
భాగం వనుక, వేళళీ సందులో్ల  
మణికటుటే  భాగం క్ందకు 
పైెకి కదుపుతూ వేళ్ళీ మడచి, 
తెరుసూతి  మరదోన చేసి కడుకో్కవా-
లి. అటు తరవాత చక్కని క్రీము 
రాసుకోవాలి.   
 ఆర్గ్యంగా, మరుసూతి  కనబడే 
మీ చేతులు మీలో కొతతి ఉతా్స-
హాని్న నింపుతాయి. ముఖానికి, 
మడకి ఆవిరిపటటే డం, గంధం 
పొడి పాలలో కలిప్ ముఖానికి, 
మడకి రాసుకోవడం, ఆరాక కడి-
గివేయడం; తలకు గోరు వచచిని 
నూనె మరదోన చేసుకోవడం, తలకి 

మంత్ప్ండి, పెరుగు పెటుటే కుని 
ఆరాక కడుకు్కని తలంటుకోవ-
డం, మీద నలుపుకి నిమ్మరసం 
స్నగప్ండి మరదోన చేసుకోవడం, 
చక్కని ఫలరస్లు, కొబ్బరినీ-
ళ్్ల , మజి్జ గ ఎకు్కవగా త్రాగడం, 
స్్నన్నికి వాడే నీటిలో గులాబ్ 
జల్ వేసుకోవడం, ఉడుకులో-
న్ వేసుకుని స్్ననం చేయడం, 
వీలున్నపుపిడు చెవుల దుదుదో లు 
మారచిడం, మడలోని నగలను 
రుదిదో  కడుకో్కవడం, చిన్నగా 
హయిర్ సటేయిల్ మారచిడం, 
బొటుటే  సై్జు మారచిడం; అలాగే 
మగవారు వారి హయిర్ కటింగ్ 
లో మారుపిలు చేయడం, సన్నని 
మీసకటుటే , చిరుగడడుం ; ఇలా చిన్న 
చిన్న మారుపిలు, స్్టేల్ గా అప్ 
డేట్ గా ఉండడం కూడా మనలో 
కొతతి ఉతా్సహాని్న నింపుతుంది. 
దీనికి తోడు తరగని ఆత్మవిశా్-

సం, మన చిరునవు్ మనలి్న 
ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంచుతుంది. 
కొదిదో  సమయంలో అత్ తకు్కవ 
ఖరుచితో కొండంత ఆనం-
దాని్న, ఆహా్ల దాని్న పొందవ-
చుచి. మరి వత్తిడికి దూరంగా 
పోషణకి, సంరక్షణకి దగ్గర-
గా అడుగులు వేదాదో ం పదండి. 
 చక్కని వా్యయామం, ఉలా్ల స్-
ని్నచేచి సంగీతం, ఆతీ్మయులతో 
కాస్పు కబురు్ల , ఇంట్్ల ని స్-
మాన్ల ను, ఫరి్నచర్ ను కొదిదోగా 
అటు ఇటు మారిచి వేరే తీరుగా 
సరుదో కోవడం ఇలా ఆనందా-
ని్న మనం వదికిత్ ఆనందం 
మనతోనే ఉంటూ ఉతా్సహం-
గా ఉండేలా చేసుతి ంది.  వచేచి 
నెలలో మరిని్న మంచి సం-
గతులతో మళ్ళీ కలుదాదో ం. 
                   నమస్తి 
                         భారతీశర్మ 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
   బొ మ్మలు  చెప్పిన  బాలల కథలు

  . 
  అపుపిడు కోశాధ-
కారి ఇలా అన్్నడు.” మహారాజా! 
నువు్ గొపపి తా్యగశీలివి అన్న-
మాట నిజమే! కాని ఎపపిటికపుపి-
డు ధన్గారంలో ఎంత నిలవ 
ఉంది? ఎంత ఖరుచి అయింది? 
అన్నది నీకు తెలియజేయడం 
న్ కర తివ్యం. పోనీ వివరాలు వి-
నకపోయిన్, ఆ పండితుడు 
తీసుకు వళిళీన ఆసుతి ల వల 
కటిటే ంచగా అది, ఏభై కోట్ల  నలభై 
లక్షలయింది అన్న విషయం నీ 
చెవిన వేయడం న్ ధర్మం. తమ 
ఆజ్జ  ప్రకారమే సంపదలో ఏమీ 
దాచి పెటటే కుండా భటుటే  ముందు 
ఉంచాను. ఆయన తనకి కావల-
సినవి తీసుకుని సంతోషంగా వ-
ళిళీపోయాడు". 
          ************   
              మహారాజు అతని స్వా 
గుణానీ్న, నిజాయితీనీ మచిచి, 
అతనికి లక్ష దానం ఇచిచి సత్క-
రించాడు",  అని పూరి తి చేసింది. 
   భోజరాజు విక్రమారు్కడి 
దానగుణ సంపదని నెమరు వేసూతి  

నగరం వైపు బయలు దేరాడు. 
             ***********      
ముఫ్ఫయ్యో బొమ్మ కథ 
  ఈ స్రి ఎలాగైన్ 
గదదోనెకా్కలనే ఉదేదోశంతో భోజుడు 
ప్రత్్యకంగా పూజ చేసి, అక్కడి-
కి వచాచిడు. ఆ బొమ్మ మాత్రం 
అతడిని చూసి నవు్తూ, “రాజా! 
వస్తి వు. పోతావు. కాని ఈ గదదో  
నెక్కగల స్మరాథా యాని్న ఎలా స్-

ధస్తి వో న్కు అరథాం కావడం-
లేదు. మా రాజుకు ఉన్న సదు్గ -
ణాలో్ల  నూర్ వంతు కూడా నీకు 
లేవు. నిరంతరం దానం చేసూతి  
కాలం గడిపే ఆ రాజుకి ఒకస్రి 
ఒక ఆలోచన వచిచింది. ప్రజల 
కోసం నేనింత చేసుతి న్్నను. కాని, 
ముకి తిని కోరి దైవకారా్యలేమీ చే-
యడంలేదు నేను. అయో్య! 
అనుకుని మంత్రిని  ప్లిచి, 
“ఏం చేదాదో ం?” అని అడిగాడు. 
మంత్రి, రాజు మనసు తెలుసు-
కుని, “రాజా! నువు్ అనీ్న మం-
చిపనులే చేసుతి న్్నవు. అత్థులి్న 
సత్కరిసుతి న్్నవు. ఆరుతి లి్న రకి్ష-
సుతి న్్నవు. దానము, సత్యము 
నీ యందు ఉన్్నయి. ఇక నీకు 
చింత ఎందుకు? ఇవేమీ చేయని 
వారు కదా తమ పుటటే గతుల 
గురించి బాధపడాలి?”, అన్్నడు. 
  ఆ మాటలు 
విన్్నక రాజు మనసు కుదుట 
పడింది. పుణ్యం సంపాదించా-
లని బీదలకి ఇళ్ళీ కటిటే ంచాడు. 
గుళ్ళీ, గోపురాలు నిరి్మంచా-
డు. తీరథాయాత్రలు చేయాలని, 

(గత సంచిక తరువాయి)
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నర్మదా తీరంలో మాంధాతృపురం 
వళాళీడు. అక్కడ ఓంకారేశ్రుడి 
దర్శనం చేసుకుని తరించాడు. 
అక్కడ ఉండగానే, రాజ దర్శనం 
కోరి ఒక వైతాళికుడు వచాచిడు. 
అతను మహారాజు దాన గుణాని్న 
పొగిడి, 'తాను ప్రదరి్శంచే విద్యలు 
చూసి ఆనందించి, తనను సత్క-
రించ'మని కోరాడు. అందుకు 
విక్రమారు్కడు వంటనే ఒపుపికు-
న్్నడు. “ఇపుపిడే న్ తోటివారిని 
తీసుకు వస్తి ”నని చెప్పి అతను 
బైెటికి వళాళీడు. 
         ఇంతలో అక్కడి-
కి ఒక మహా వీరుడు దుపపిటి 
ముసుగులో ఉన్న ఒక స్త్రీని వం-
టబెటుటే కుని వచాచిడు. అక్కడు-
న్నవాళళీంతా ఆశచిర్యంలో మునిగి 
ఉండగా, మంత్రి అతని్న “నువ్-
వరవు? ఎందుకు వచాచివు?” అని 
అడిగాడు. అపుపిడా ఆగంతు-
కుడు ఇలా చెపాపిడు. “ అయా్య! 
నేను స్ర్గంలో ఇంద్రుడి స్వకు-
డిని. నేను చేసిన ఒక తపుపివల్ల  
ఇంద్రుడు నను్న సతీ సమేతంగా 
భూలోకానికి తరిమేశాడు. కాని 
ఇపుపిడు యుదధింలో న్ అవసరం 
వచిచి, వంటనే రమ్మని కబురు 
వచిచింది. ఉన్నటుటే ండి న్ భార్యను 
తీసుకుపోలేను. మీరు న్ మీద 
దయతో, నేను యుదధిం నుంచి 
వచేచివరకు ఈమను కన్నవారిలా 
కాపాడిత్ మీమేలు మరిచిపో-
లేను”, అని చెప్పి ఆ ముసుగు 
మనిష్ని అక్కడ వదిలి పెటిటే , 
తాను ఆకాశమారా్గ న ఎగిరి 

పోయాడు. 
  ఈ వింత నుంచి, 
కొలువులోని వారు కోలుకోక-
ముందే ఆకాశంలో యుదధిభే-
రీలు వినిప్ంచస్గాయి. పెడ-
బొబ్బలు, ‘నరకండి, చంపండి’ 
అని అరుపులు వినవచాచియి. 
అందరూ ఆకాశం వైపు చూ-
డస్గారు. కొంతస్పటికి పైెకి 
వళిళీన వీరుడి చేయి ఒకటి 
నేలమీద పడింది. మరికొంత 
స్పటికి కత్తితో ఉన్న రండో చేయి 
కూడా టపుకు్కన కొలువులో 
పడింది. తరవాత వరసగా కాళ్ళీ 
మొండము, తలా విడి విడిగా 
పడాడు యి. అది చూసిన వారంతా 
ఆ వీరుడు యుదదోంలో చచిచి-
పోయాడని అనుకున్్నరు. 
ముసుగులో ఉన్న యువత్, 
ముసుగు తీస్సి, మొగుడి 
శరీరం మీద పడి ఏడవస్గింది. 
  రాజు, మంత్రులూ 
ఎంత చెప్పిన్ వినకుండా భర తితో 
సహగమనం చేస్తి నని భీష్్మం-
చుకుని కూరుచింది. తపపినిసరి 
పరిసిథాతులో్ల  అందరి సమక్షంలో 
ఆమ భర తితోబాటు చిత్లో అగి్నకి 
ఆహుత్ అయింది. ఈ విచారం 
నుంచి ఇంకా త్రుకోకుండా-
నే మరక ఆపద వచిచిపడింది 
మహారాజుకి. 
 అదేమిటంటే, యుదాధి నికి 
వళిళీన వీరుడు, నిండు శరీరంతో 
త్రిగి వచిచి, రాజుకి నమస్కరిం-
చి, తన భార్యని ఇస్తి తనదారిన 
పోతానన్్నడు. దేవలోకానికి వ-

ళిళీనందుకు స్క్షంగా ఒక ది-
వ్యమైన పూలమాలని తెచిచి రా-
జుగారికి బహూకరించాడు. ఈ 
పరిణామానికి విక్రమారు్కడు 
చాలా భయ పడాడు డు. ఆయన 
నోటిలోంచి ఒక్క మాటకూడా రా-
వటంలేదు. కొలువులో అందరూ 
నిశేచిషుటే లై చూసుతి న్్నరు. ఆఖరికి 
మంత్రులలో ఒకరు ,"అదేమిటి? 
నువు్ యుదధింలో చచిచిపోయా-
వు. నీతో నీ భార్య కూడా సహగ-
మనం చేసింది కదా!" అన్్నరు. 
  దానికా వీరుడు,
 "మీరు చెపేపిది చాలా విడూడు రం-
గా ఉంది. నిండు ప్రాణాలతో నేను 
మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్్నను. 
నేను చచిచిపోయాననడం ధర్మం 
కాదు. దయచేసి న్ భార్యను 
న్కు త్రిగి ఇవ్ండి. నేను ఇం-
ద్రపురికి వంటనే వళాళీలి. అయో్య! 
ఇంతమంది విజు్జ లున్న ఈ 
సభలో న్కు న్్యయం జరగదా!’ 
అని వాపోయాడు. 
 ఆడినమాట తపపిని 
మహారాజుకి ఇదంతా అగమ్యగో-
చరంగా ఉంది. చచిచిపోయిన-
వాడు త్రిగి వచేచిడన్న విషయం 
ఎంతకీ మింగుడు పడడం 
లేదు. ఏమైత్నేం? ఆ వచిచిన 
వాడికి భార్యని అపపిగించడం 
తన విధ. అని నిశచియించుకు-
ని, మారా్గ ంతరం ఆలోచించ-
స్గాడు. ఆఖరికి ఆమ భర తితో 
సహగమనంచేసి స్రా్గ నికి కదా!                      
                  ( ఇంకా వుంది ) 
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వలూ్ల రి  విశే్శ్ర  సుబ్రహ్మణ్య శర్మ 

                 మోచేత్ పొడుపు    (భాగం – 2)

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

     Are humans rational? ఈ 
వాకా్యని్న తెలుగులో అనువాదం 
చేయాలని ప్రయత్్నస్తి అసలు 
సమస్య అరథామౌతుంది.  రేషనల్ 
అనే ఆంగ్ల పదానికి  ఆంధ్రభారత్ 
నిఘంటువు చూదాం. Rational 
= endowed with reason, 
జా్ఞ నము గల, వివేకము గల, వి-
వేకవిశిషటే మైన, పశుప్రాయము 
కాని, విచక్షణ గల, బుదిధిశాలి, 
యుకి తియుక తి, హేతుబదధి... 
     ఈ వాకా్యని్న తెలుగులో ఎలా 
చెపాపిలి? మనుషు్యలు బుదిధిశా-
లురా? వారికి వివేకము, విచక్ష-
ణా జా్ఞ నము ఉన్్నయా? హేతు 
బదధిమైన ఆలోచనలు వారు 
చేయగలరా? యుకి తి యుక తింగా 
వారు మాటలాడగలరా? ఇదే 
ప్రశ్న ఎవరికి వారు వేసుకున్్న 
సమాధానం చెపపిడం కషటే మే? 
ఎవరికి వారికి "నేను బుదిధిహీ-
నుడను"  అని ఒపుపికోవడం 
కషటే మే. అలా అని "నేను మహా 
మేధావిని" అని చెపుపికోడం, 
దానిని నిరూప్ంచుకోవడము 

ఇంకా కషటే ము. 'సగటుమనిష్' 
కంటే కొంచెం ఎకు్కవ అని చెపపి-
డానికి ప్రయత్్నస్తి ము. నిజానికి 
చాలా మంది ఇలానే ఆలోచి-
స్తి రు, సమాధానం చెబుతారు. 
ఈ మనసతిత్ శాస్త ప్రయోగం 
వలన తెలియవచేచిదేమం-
టే మనం మన శకి తియుకుతి లను 
కారణం లేకుండా కొంచెం అధ-
కంగానే అంచన్వేసుకుంట్ం. 
సగటు మనిష్ కన్న నీ విచక్షణా 
జా్ఞ నం ఎకు్కవ అన్న నీ అభి-
ప్రాయం గురించిన నీ నిర్ణయం 
నీ ఆలోచన్ విధానం పైె ఆధా-
రపడి ఉంది. ఆ విధానంలో నీ 
లోపాల గురించిన అంచన్ 
నీకు ఉండదు. నీకు కనిప్ంచిన 
నీ లోపాలు నీవు దిదుదో కోగలవు. 
కనిప్ంచనివి మిగిలిపోతాయి. 
అవి నీ నిర్ణయంపైె  ప్రభావం 
చూపుతాయి. ఇదే వాదనతో నీవు 
ఇతరుల విచక్షణా  జా్ఞ న్ని్న కూడా 
సరిగా అంచన్ వేయలేవని చె-
పపివచుచిను. నిను్న గురించిన 
నీ  అంచన్ నీ నమూన్ లోని 

నీవు గురి తించని దోషముల వలన 
సరిగా ఉండదు. ఇతరుల శకి తి-
యుకుతి ల అంచన్ నీ నమూ-
న్తోనే నీవు  చేయగలవు.  
అందుచేత దానిలోనూ  అవే  
లోపాలు ఉంట్యి .
       ఇంతకీ చెపపివచేచి దేమంటే  
Are humans rational ? అనే 
ప్రశ్నకు హేతుబదధిమైన సమాధా-
నము లేదు. మరి మనుషు్యడు 
తన పరిసిథాత్లో 'సరియైెన' నిర్ణ-
యాలు ఎలా తీసుకోవాలి? కొని్న 
శాస్్రా లలో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం 
ఉందా?  ఈ ప్రశ్ననే అరథా శాస్త-
వేతతిలు మర్ విధంగా ఆలోచి-
స్తి రు. (Limited rationality, 
bounded rationality) పరిమిత 
హేతుబదధిత తో మనిష్ తన 
సమస్యలకు పరిష్్కరాలు కను-
గొనగలడు.  వాటిని యుకి తియు-
క తింగా సమరిథాంచుకోగలడు. ఇది 
వారి అభిప్రాయం. మనిష్కి తన 
నిర్ణయం సరియైెనదా? కాదా? 
అనే ప్రశ్న అనవసరం..
                  (ఇంకా వుంది)
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డా.కవన  శర్మ 
రస్యన శాస్తం 

     (గత సంచిక తరువాయి)       

     భూమి వా్యస్రధిం 6371 కి.మీ. 
దాని లోపల కేంద్రం నుంచి 
కొంత వా్యస్రధిం వరకు  6000 
డిగ్రీల C ల ఉషో్ణ గ్రత, అధక ప్రే-
షణంల  వదదో  ఇనుము నికెల్  
మదలైన వాటితో ఏరపిడిన గటిటే
శిలాపదారధిం ఉంటుంది. దాని 
పైెన ద్రవరూపం లో 4000 డిగ్రీల 
C వదదో  ఇదే పదారధిం ఉంటుంది. 
ఈ రండు కలిసి ఒక 7౦౦ కి. 
మీ వా్యస్రధిం వరకు ఉంట్య్. 
భూమి కి అయస్్కంత లక్షణాల-
ని కలిగించే పదారధిం ఇదే .  దీని  
ద్రవ్య స్ంద్రత 12.3 గ్రా /  ఘన 
స్ం. మీ. దిని చుటూటే  దీని కంటే 
త్లికైన, చల్లబడిన రాత్ పొర 
మందంగా తెటుటే కటిటే  ఉంటుంది. 
ఈ  పొర ఘనపరిమాణం భూమి 
ఘనపరిమాణంలో  85 % 
ఉంటుంది. దీని స్ంద్రత అడు 
గు భాగం లో 12.3 గ్రా /ఘ.స్ం 
మీ. ఉంది పైెభాగంలో 3 
గ్రా / ఘ.స్ం.మీ. ఉంటుంది. ఈ 
పొరలో సంవహన ( వేడి వలన 
త్రుగాడే) ప్రవాహలుంట్యి. 
ఇవి కింద వేడకి్క పైెకి వచిచి చల్ల -
బడి కిందకు పోతూ ఉంట్యి. 

ఇటువంటి రండు, పక్క పక్క ప్ర-
వాహాలు,  ఒక చోట కలిసి కిందకి 
కలిసి పైెకి వళూతి  ఉంట్యి.     
వీటి వలనే  భూకంపాలు, అగి్న 
గోపురా (పర్తా)ల పేలుళ్్ల  జరు-
గుతాయి. ఈ పొర  ముఖ్యం 
గా సిలికేట్ రాళళీతో ఏరపిడి 
ఉంటుంది. ఈ పెచుచి మొదట్్ల  
అంతా కలిసి పాంజియా ( 
జంబు దీ్పం?) అనే దీ్పంగా 
ఉండి, ఖండాలుగా విడిపోయి 
కదులుతూ పోతోంది. అటు 
వంటి కదలికలో ఒక సముద్రం 
నీరు ఓడచిబడి హిమాలయా-
లు ఏరపిడాడు యి. ఈ  తెటుటే  పొర 
పైెన  గటిటే  త్లికైన, 2.7 గ్రా/ఘ.
స్ం. మీ.  స్ంద్రత కల   పెచుచి-
పొర ఉంటుంది ఇది కొని్న చోట్ల  5 
-10 కి.మీ. మందాన ఉంటే కొని్న 
చోట్ల  25- 50 కి.మీ. మందాన 
ఉంటుంది. తకు్క మందాన ఉన్న 
చోట సముద్రాలు  ఏరపిడాడు యి.
ఈ పెచుచి మీద  గాలితో  కూడిన 
వాతావరణం ఉంటుంది. అందు 
లో  ముఖ్యంగా నత్రజని, ఆమ్ల జ 
ని, ఓజ్ను, కర్బన ది్ ఆమ్ల జని, 
నీటి ఆవిరి, ఇతర వాయువులు 
ఉంట్యి. ద్రవరుపంలో ఉన్న 
రాళ్ళీ ఘనీభవించి  నిపుపి రాళ్ళీ 

(అగి్నశిలలు), మడిడు  రాళ్ళీ,  
వేడి,  ఒత్తిడుల వలన ఏరపిడే 
రాళ్ళీ  భూమి మీద  ఏరపిడాడు యి  
ఈ  ఘనీభవించిన రాళ్ళీ, ద్రవ 
రూపంలో ఉన్న రాళ్ళీ, నీరు, 
గాలి,  109 మూలకాలని కలిగి 
ఉన్్నయి. వాటి గురించి తెలుసు 
కుందాము,పైె అధా్యయం లో.

    మూలకాలు 
మన చుటూటే  ఉన్న వనీ్న రమారమి 
109 మూలకాలతో నిరి్మంపబడి 
ఉన్్నయి. అందులో సహజంగా 
సంభవించేవి 90. అయిత్ 
మనం మూలకాని్న ముందు 
నిర్చించాలి. మూలకం ఒక 
ప్రాధమిక పదారధిం. ఒక పదా-
రాధి ని్న   అంతకంటే సూక్షంగా  
రస్యనికంగా మారచిట్నికి 
కాని, ముక్కలు చేయట్నికి గాని 
వీలు పడక పోత్ దాని్న మూలకం 
అంట్ం. మూలకాలని ఇంగీ్లష్ 
అక్షరాలతో సంకేత్స్తి రు. అలా్ల  
సంకేత్ంచటం  ఒక ఆన్దిగా 
వసుతి న్న ఆచారం. ఆ మూల-
కానికి మొదట ఏ భాషలో న్-
మకరణం జరిగిందో ఆ అక్షర 
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క్రమంను బటిటే  ఈ  సంకేతాలు  
ఏరపిడాడు యి. ఇపుపిడు అందరం 
వాటికి అలవాటు పడిపోయాం  
మూలకానికి ఒక పరమాణు 
సంఖ్య,  ఒక ద్రవ్యరాశి సంఖ్య  
ఉంట్యి. ఎలకాట్ర న్ ద్రవ్యరా-
శి, ప్రోట్న్ ద్రవ్యరాశితో పోలిచి-
నపుపిడు  ఉపేకి్షంచ దగినంత 
అలపిం. అందుకని ఈ సంఖ్యల-
ని నిర్ణయించట్నికి  ప్రోట్న్ ల 

సంఖ్యనే లక్కలోకి తీసుకుంట్-
రు. పరమాణు సంఖ్యకి కేవలం, 
కేంద్రంలో ఉన్న ప్రోట్న్ లనే 
లకి్కస్తి రు. ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకి 
కేంద్రంలో ఉన్న నూ్యట్రాన్ ల 
లో ఎలకాట్ర న్ లతో కలిసి విదు్య-
దావేశం విషయంలో తటసథాం 
గా ఉన్న ప్రోట్న్ లను కుడా ల-
కి్కంచాలి, ఉదాహరణకి ఉదజ-
నిని తీసుకుంటే దాని పరమాణు 

సంఖ్య  1, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 1. 
అదే హీలియం విషయం లో 
పరమాణు సంఖ్య 2,  ద్రవ్యరా-
శి సంఖ్య 4. ఎందుకంటే దాని 
కేంద్రం లో  2    ప్రోట్న్ లతో పాటు  
2 నూ్యట్రాన్ లు ఉన్్నయి కదా. 
కేంద్రం లో ఉన్న ప్రోట్న్ లు  ఎని్న 
ఉన్్నయో అని్న ఎలకాట్ర న్ లు వాటి 
చుటూటే  కేంద్రానికి కొంచెం దూరం 
లో   త్రుగుతూ ఉంట్యి 

మూలకం               సంకేతం          ప్రోట్న్ లు     నూ్యట్రాన్ లు       పరమాణు సంఖ్య   ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 

ఉదజని                     H                          1                     0                                1                         1

హీలియం                  He                        2                    2                                2                         4

ఆమ్ల జని                    O                         8                    8                                8                        16

కార్్బన్ ( బొగు్గ )          C                          6                     6                                6                        12

సడియం                 Na                        11                    12                               11                       23

కాలి్షయమ్                Ca                        20                  20                              20                       40    

బంగారం                  Au                         79                 118                              79                      197

పాదరసం                 Hg                         80                 120                             80                     200

యురేనియం            U                          92                 146                              92                     238

పాదరసం బంగారానికి  ఎంత 
దగ్గరగా ఉందో గమనించా-
రా?  ఒక ప్రోట్న్ దానితో పాటు 
ఒక  ఎలకాట్ర న్. అదే చేతోతి రండు 
నూ్యట్రాన్ లు  తీస్స్తి పాదరసం  
బంగారం అయి పోతుంది. 

యోగి వేమన కథ, వనకాతలి 
కథ ఇది.  రస విద్య సిదిధిసుతి ంది. 
కాని అది అంత సులభం కాదు. 
బంగారం కొనుకో్కవటమే చవక. 
ఇంతకు ముందు మనం  90 
మూలకాలు సహజంగా సంభ 

విస్తి యని చెపుపికున్్నము కదా . 
మిగతావి అణు రస్యనిక శా-
స్తజు్ఞ లు  పరిశోధన్లయం లో  
అధక శకి తి త్రన్లతో పుటిటే ంచా-
రు. వీటి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 
                 (ఇంకా వుంది)
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నండూరి సర్జాదేవి

( గత సంచిక తరువాయి) 

    “ఎంతో పెదదో  కలకటేర్ హోదాలో 
వుండి కూడా.. నీలో ఉన్న ఇంత 
టి మరా్యద, ప్రేమాభిమాన్లు, 
ఒదిదోకతనం చూసుతి ంటే న్కు 
చాలా సంతోషంగా అనిప్సతి ం 
దమా్మ? అసలు ఇవనీ్న ఇంతలా 
నేరిపిన శ్రీనివాసరావు గారిని 
ముందు మచుచికు తీరాలి్సం-
దే!” కృష్ణమూరి తిగారు, ఆయని్న 
చూసూతి  మనఃసూఫూరి తిగా చెపాపిరు.
       ఆయన అలా అంటుంటే..
శ్రీనివాసరావు గారికి  తండ్రి ప్రేమ 
మరింత ఉపొపింగి, కూతురి వైపు 
గర్ంగా చూసుకున్్నరు!
  లకి్షమి అందరితో పాటు శ్రీనివాస 
రావు గారికి కూడా మరకస్రి 
చెపేపిసి,తండ్రి వనుక బయటకి 
నడిచిందీ!
         ఇంటిలి్ల పాదీ వాళళీని స్గ-
నంపడానికి,  బంగా్ల  మట్ల  వరకు 
వచేచిశారు!
   "శాస్త్రీ!కాసతి మీరు కూడా వళి్ల , 
కార్్ల  మావయ్యగారు వాళళీని 
దింపేసి రండి” అని అతనికి పు-
రమాయించింది మేఘమాల.
            “తపపికుండా వడతాను!” 

అంటూ శాస్త్రి తనూ, వాళళీతో కారు 
ఎకే్కశాడు.
    "ఏమా్మ, మేఘా! ఈ ర్జు ఆఫీస్ 
కి వళాళీలన్్నవు కదా?”,శ్రీనివాస-
రావు గారు కూతురి్న అడిగారు.
 “మనందరం కొని్న విషయాలపైె 
డిస్కస్ చేసుకున్్నక, వడతాను 
డాడీ!” చెప్పింది మేఘమాల.
 “సరే, మీరు మాట్్ల డుతూ 
ఉండండీ. నేను కాస్పు నడుం 
వాలుచికుని మళ్ళీ వస్తి ను” 
అంటూ శ్రీనివాసరావు గారు తన 
గదిలోకి వళిళీపోయ్రు.
 “అవేంట్ నువు్ చెపుపి మేఘ-
మాలా?”అని వినోద్ అడుగుతూ 
సఫాలో కూరుచిన్్నడు.
  మేఘమాల కూడా తలి్ల తో పాటు 

కూరుచింటూ..
  "వినోద్! మనం ఇంక ఒక త్రీ 
డేస్ లో అయిత్ బయలుదేరి 
ఊరికి వళ్్ల చుచి, శ్రీధర్ గారితో 
అనీ్న మాట్్ల డేను. వళ్ళీలోపు 
నేను కొని్న ప్రోగ్రామ్్స కి ఎలాగూ 
అటండ్ అవుతాను. మిగిలిన 
వాటిని వేరే వాళ్ళీ చూసుకునేలా 
శ్రీధర్ ఆరంజ్ చేస్స్తి నన్్నరు”,
మేఘమాల చెప్పింది. 
 “ఇంకేం,నువ్లా చెపేతి అలాగే 
జరుగుతుంది. ఈ ర్జే మనం 
వసుతి న్న విషయం, మావయ్య-
కి తెలిస్ ఏరాపిటు చేస్తి ను” 
సంతోషంగా అన్్నడతను.
 “ఏరాపిటు చేయడం ఏమిటీ? 
న్న్నగారికి డైరకుటే గా చెపపివా?” 
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  దానికి వినోద్ నవే్సూతి  “అది 
గ్రామమే అయిన్, కాలానుగు-
ణంగా వచిచిన మారుపిల వల్ల  
చాలా మంది ఇళ్లలో్ల  ఫోనులు 
వాడుతున్్న.. ఈ ఫోన్ సిసటేం 
అంటే మావయ్య ఇషటే పడని 
కారణంగా, ఇపపిటివరకూ ఇంట్్ల  
ఫోన్ అన్నదే లేకుండా గడిచిపో-
యింది.
  ఎక్కడికైన్ ఇంకా ఉతతిరాల 
దా్రానే, కే్షమ సమాచారాలు 
తెలుపుకోవడం అవుతోందీ... 
ఏదైన్ అత్యవసరమైత్, ఇంటి 
పక్కవాళళీ ఫోన్ వాడుకోవడం  
జరుగుతోంది!” అంటూ చెపపిడం 
ఆపేడు.
 “బాగుంది వినోద్, నువు్ చెపేపిది 
వింటూంటే న్కు చాలా ఆశచి-
ర్యంగా కూడా వుంది కానీ.. పోనీలే 
పాపం, ఈ ఫోన్ల  పదధిత్కి న్న్నగా-
రిని లాగొదూదో . మీరే స్ల్ ఫోన్ కొ-
నుకు్కంటే, అవసరానికి కొంతైెన్ 
ఇబ్బంది లేకుండా ఉపయోగ-
పడుతుంది కదా?” అని సలహా 
కూడా ఇచిచింది.
 “తపపికుండా ఇక కొని తీరతాను.. 
అయిన్,ఈ కలకటేర్ కూతురి్న 
చూసుకునైెన్  మావయ్య 
మోడ్రన్ గా మారిపోవచుచినేమో 
కూడా!” అని వినోద్ వేళాకోళ 
మాడుతోంటే..
  అన్నపూర్ణమ్మగారు,మాలత్చి-
న్నగా నవే్శారు! 
 “ఇంతకీ, మనం ‘రాజావోలు’ 
ఊరికి ఎలా వడదాం వినోద్? 

రండు కార్లలో బయలుదేరి వ-
ళి్లపోదామా? అమ్మ అసలు 
అంతస్పు కూరుచిని జరీ్న చేయ-
కలుగుతుందంట్వా?  లేక ట్రైన్ 
టికె్కటే్స బుక్ చేయించేసుకుం-
దామంట్వా?” మేఘమాల తన-
కున్న సంశయాలను, సలహాలను 
కూడా అతని ముందుంచింది.
 “న్కు,మాలత్కీ ఎలా అయిన్ 
పరవాలేదు.. ఇక అతతియ్య 
గురించీ, అంకుల్ గురించీ 
అయిత్ కాసతి ఆలోచిస్తినే 
మంచిది!” అన్్నడు వినోదు.
  “ఏమా్మ! మన ప్రయాణం 
8 గంటల పైెనే ఉంటుందీ, 
మరి నువు్ కార్్ల  రాగలుగుతా-
వా?” తలి్ల ని కూడా అడిగింది 
మేఘమాల.
  "తల్్ల ! నీకు ఎలా వీలో అది 
ఆలోచించుకో ముందూ?” అన్న-
పూర్ణమ్మగారు వంటనే చెప్పిందీ.
  "మేఘా! అలా కార్ల ప్రయాణంతో,
ఆవిడని అసలు ఇబ్బంది పెటటే -
దుదో . ట్రైన్ కే టిక్కటు్ల  తీయించేయి 
అమా్మ” అక్కడికి వచిచిన శ్రీని 
వాసరావు గారు ఖచిచితంగా 
కూతురికి చెపేపిశారు.
 “ఇంక మనకి వేరే ఆలోచన 
ఎందుకూ? అంకుల్ చెప్పినటుటే  
రైలో్ల నే వళిళీపోదాం మేఘమా-
లా”వినోద్ కూడా అది కి్లయర్ 
చేస్స్డు.
  “సరే అయిత్,ఆఫీస్ కి వళాళీక 
టిక్కటు్ల  బుక్ చేయించేస్తి ను..
డేట్ తో సహా, అని్న డీటయిల్్నీ 

కాసతి న్కు రాసివు్ వినోద్”అని 
అతనితో చెపేపిసీ..
  "అమా్మ! నేను పైెకి వళి్ల , రడీ 
అయి్య వస్తి ను..ఇంక ఆఫీస్ 
కి కూడా వళి్లపోవాలి” అంటూ 
లోపలికి వళిళీపోయింది 
మేఘమాల.
       oooooooooooooo
  మేఘమాల కలకటేర్ ఆఫీసుకి 
వళిళీపోయాక- వినోద్ భార్యకి 
చెపేపిసి, వంటనే బయటికి వళి్ల .. 
ఊరిలో తమ ఇంటి పక్కన వుండే 
రాముకి ఫోన్ చేశాడు!
  "రామూ! నేను వినోద్ ని మాట్్ల -
డుతున్్నను”
  "వినోద్! నిజంగా నువే్న్? 
ఇంకా ఇక్కడకి రాలేదేంటీ? 
ఎలా ఉన్్నవ్? అతతియ్య గారు, 
మాలతీ బాగున్్నరా?” రామూ 
సంతోషంగా ప్రశ్నలు వేస్శాడు.
  “అంతా బాగానే ఉన్్నం కానీ.. 
రామూ! నువు్, మా మావయ్య 
దగ్గరికి వళి్ల  అర్జంటుగా ఒక 
విషయం చెపాపిలి?”
  “ఏంటది, చెపుపి వినోద్?”
  “మేం, ఈ గురువారం బయ-
లుదేరి అక్కడకి వసుతి న్్నమ-
ని.. ముఖ్యంగా మేఘమాలని 
మా కూడా తీసుకు వసుతి న్్నమ-
ని మరిచిపోకుండా మావయ్యకి 
చెపాపిలి!”
  “మేఘమాల ఎవరు వినోద్?” 
గొంతులో కుతూహలాని్న కనబ-
రుసూతి , రాము అడిగాడు.
  “మా మావయ్యకి ఇంకో కూతు-
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రుందిలే, ఆమ గురించే!” 
  “ఇంకో కూతురా? న్కు ఇది-
వరకెపుపిడూ చెపపిలేదే?” రాము 
మరింత ఆశచిర్యంగా  అడిగాడు. 
 “అక్కడికి వచాచిక, నీకు అనీ్న 
వివరంగా చెపాతి నులే. అపపిటి 
వరకూ మాత్రం ఆ అమా్మయి 
విషయం రహస్యంగా ఉంచాలి, 
తెలిసిందా?” అంటూ  రాముని 
హచచిరించాడు వినోద్. 
  “ఆ విషయం ఎవ్రికీ చెపపినూ..
మావయ్యగారికి మాత్రం మీరు 
వసుతి న్్నరని తెలియచేస్తి , 
సరేన్?” రాముకి చిన్నపపిటి 
నుండీ వినోద్ అన్్న... అతని 
మాటన్్న ఎంతో గురీ, ఇషటే ం 
కూడా.
 “గుడ్,నువు్ చాలా మంచోడి-
విరా.. మావయ్యకి ఈ రండు 
ర్జులో్ల , ఏదైన్ హల్పి కావాలేమో 
అడిగి కాసతి చేసిపెటుటే !”
  “మేఘమాల కూడా వసతి ందం-
టే..మావయ్య సంతోషంతో ఎంత 
హడావిడి చేస్తి డో, వినోద్ ఊహిం-
చగలడు. అందుకే రాముకి అలా 
చెపాపిడు!”
  “మావయ్యగారికి ఏ అవసరం 
కావలసి వచిచిన్, నేను తపపి-
కుండా చేస్తి ను వినోద్. ఈ ఫోన్ 
పెటటే య్యగానే, వళి్ల  అక్కడుంట్-
ను. మాలత్ అక్కని అడిగానని 
చెపూపి!” రాము చాల నమ్మకంగా, 
వినోద్ కి మాట ఇచాచిడు.
  “థంక్్స రా రామూ..ఇక 
గురువారం కలుదాదో ం, ఉంట్ను 

మరీ!” అంటూ వినోద్ ఫోన్ పెటేటే -
శాడు.
         oooooooooooooooo
    వినోద్ బంగా్ల కి వళళీగానే, 
త్న్నగా శ్రీనివాసరావుగారి దగ్గరకే 
వళాళీడు!
    "వినోద్! ఎక్కడికి వళాళీవ్? మే-
ఘమాల,నీ కోసం ఫోన్ చేసింది.”
  “మనం వసుతి న్్నమని మావ-
య్యకి తెలపడానికి, బయటికి 
వళి్ల  ఫోన్ చేసి వసుతి న్్నను!”
   “ఫోన్ చేయడానికి, బయటకి 
ఎందుకు వళ్లడం? ఇక్కడే 
చేయొచుచి కదా?”
  “ఇక్కడ నుండి అయిత్, డైరక్టే 
గా ఉండదేమో అనీ?” నసుగుతూ 
నెమ్మదిగా చెపాపిడు వినోద్ 
  “భలేవాడివే, నువి్ంకా ఇలా 
మొహమాటపడిత్ ఎలాగా? న్కు 
చెప్పిన్, అక్కడికి డైరక్టే STD 
కనెక్షన్ ఇప్పించే వాడిని కదా? 
లేకపోత్ న్ స్ల్ ఫోన్ అయిన్,
నీకు ఇచేచి వాడినీ!” అంటూ శ్రీని-
వాసరావుగారు మందలించారు.
   “స్రీ అంకుల్ !”
  “ఊ, సరే్ల! నువి్ంక వళి్ల  
భోజనం చెయీ్య.... మాలత్ నీ 
కోసం త్నకుండా వుండిపోయిం-
ది”, శ్రీనివాసరావుగారు వినోదుకి 
చెపాపిరు.
  “అంకుల్! ‘రాజావోలులో' మా 
పకి్కంటివాళళీ అబా్బయికి ఫోన్ 
చేసి .. మావయ్యకీమన విషయం 
చెపపిమన్్నను!” ఆయనతో మళ్ళీ 
అన్్నడు వినోద్. 

 “ముందుగా తెలియచేసి,చాలా 
మంచిపని చేస్వ్ వినోద్. వాడూ 
ఆనందపడిత్, న్కు అంత్ 
చాలూ!”
  “అన్నటుటే ,మేఘమాల ఎందుకు 
ఫోన్ చేసింది అంకుల్?”
“ఓ! అది చెపపిడం మరిచి-
పోయాను కదూ? ఏంలేదు..
నిను్న, మాలత్నీ కార్్ల  ఈ 
చుటుటే  పక్కలున్న ఇంపారటేంట్ 
పే్ల స్స్ కి వళి్ల , చూసి రమ్మంది. 
ఈ రండు ర్జులూ నీ భార్యని 
తీసుకుని హాయిగా త్ప్పి, అనీ్న 
చూప్ంచూ!” చెపాపిరు శ్రీనివాస-
రావుగారు.
 “దాని కోసం చేసిందా? మేఘ-
మాలకి చాలా పదదోత్ నేరాపిరు 
అంకుల్?”   
  "అంకుల్! మేం,ఈ ఊరిలో త్-
రగక్కరలేదు కానీ..ఒక్క కలకటేర్ 
ఆఫీసుకి తీసుకెళ్ళీ  న్ భార్యకి 
చూప్ంచేస్తి, న్ జన్మ ధన్య-
మైపోతుంది” వినోద్ నవు్తూ 
చెపేపిడు.
  “అదేంటి,అలా అంటున్్నవ్?”
శ్రీనివాసరావుగారు అరధింకాక 
అడిగారు.
  “ఏం లేదు, అంకుల్! మాలత్కి 
I.A.S చదువంటే చాలా ఇషటే ము.
అది తలుచికుంటుంటేనే చాలు, 
గొపపిగా ఫీల్ అయిపోతూ 
ఉంటుంది”.
  “అదా విషయం? అంత ఇంట్ర-
స్టే  వుంటే, చక్కగా ఆ చదువు చె-
ప్పించాలి్సందేమోను?”   



19సామాజిక విలువల మాసపత్రిక జనవరి  2018

 “అందరికీ,అనీ్న స్ధ్యపడవ్ 
కదండీ..దానికి స్యం,మావ-
య్య మాకు తందర గానే పెళి్ల  
చేస్శారు కూడా!”
  “అయిన్! అదేం వింతో కానీ,-
వీళిళీదదోరూ ‘కవల ప్ల్లలు’ అయి-
నందుకు..మాలత్ కుండే ఆ 
చదువు కోరిక, మేఘమాల దా్రా 
తీరుతోందేమో?అని న్కే చాలా 
స్రు్ల  అనిప్సూతి  వుంటుందీ.” 
వినోద్ వివరంగా చెపాపిడు.
“నువు్ చెప్పిందీ కరకేటే అయు్యం-
టుంది వినోద్? ‘కవల ప్ల్ల-
లు‘అన్నవాళళీకి.. ఇంచుమించు 
స్భావాలు, నడవడి, పోలికలు 
ఒకేలాగా వుంట్యి అంట్రు 
కదా? మాలత్ని తపపికుండా 
మేఘమాల ఆఫీసుకి తీసు-
కెళి్ల  చూప్ంచూ,చాల  తృప్తి 
పడుతుంది.” శ్రీనివాసరావుగారు 
కూడా ఆ మాట చెపాపిరు.
  అంకుల్!“మేఘమాలకి ఈ ర్జు 
ఆఫీసులోనే ఉండీ,తనకి ఏదైన్-
ఖాళ్ సమయం వుంటే కనుక..
మాలత్ని ఒకస్రి తీసికెళిళీ చూ-
ప్ంచేస్తి ను.మీరు కాసతి కనుకు్క-
ని, మా విషయం చెపాతి రా?”అని 
శ్రీనివాసరావుగారిని అనడిగాడు 
వినోద్.
  “తపపికుండా కనుకు్కంట్-
ను,ఈలోగా నువ్ళిళీ భోజనం 
చేస్య్ అమా్మ!” అంటూ ఆయ-
న,వినోద్ ని లోపలి పంపారు.
  కూతురు ఆఫీస్ మీటింగ్ లో 
ఉందని తెలియడంతో.. శ్రీనివా-

సరావు గారు,శ్రీధర్ తో మాట్్ల డా-
రు!
 “వినోద్,మాలత్ కలకటేర్ ఆఫీస్ 
వచేచి విషయం కూడా..ఆయన 
శ్రీధర్ కి తెలియ చెపేపిసి”వంటనే 
వినోద్ వాళళీ దగ్గరకి వళా్ల రు!
  వినోద్!“మేఘమాల ప్రసుతి తం 
మీటింగ్ లో వుందిట,4గంటలకి 
కాసతి ఫ్రీ అవుతుం దిట్.ఆ టైం 
లో మీ ఇదదోరిని రమ్మని శ్రీధర్ 
గారు చెపాపిరు.”
“మీరు మూడున్నరకి బయలు 
దేరి వళి్లపోండి..నేను డ్రైవర్ కి 
కూడా చెపపిమం ట్ను!”అంటూ 
శ్రీనివాసరావుగారు స్కూ్యరిటీ 
రూమ్ దగ్గరకి వళా్ల రు.
  అనుకున్న సమయానికి మాల-
త్,వినోద్ రడీ అయిపోయి..కార్్ల  
మేఘమాల ఆఫీస్ దగ్గరకి వళి్ల -
పోయారు!
          ooooooooooooooo
   ‘పూరి తిగా కలకటేర్ అమ్మ 
పోలికలో ఉండీ..లోపలకి వసుతి -
న్న మాలత్ని’ అక్కడి ప్రాంగణం-
లో ఉన్న అందరు ఆశచిర్యపోతూ-
,కళ్లపపిగించి మరీ చూడస్గేరు!
   వాళ్ళీ రావడం గమనించిన శ్రీ-
ధరుగారు మాత్రం,వాళ్లకి ఎదురు 
వళ్ళీ .. 
  “రండి వినోద్. రండి  మేడం-
!”అంటూ వాళిళీదదోరినీ,మేఘ-
మాల రూమో్ల కి తీసుకు వళి్ల  కూ-
ర్చిపెటిటే  ఆయన వళిళీపోయ్రు”
  సరిగా్గ  4 గంటలు అయ్్యట-
పపిటికి తన రూమ్ లోకి వచిచిన 

మేఘమాల.. మాలత్ని, వినోద్ 
ని అక్కడ చూసూతి నే చాలా ఆశచి-
ర్యపోవడమే కాకా..వంటనే 
మాలత్ని ఆనందంగా కౌగాలిచే-
సుకుంది కూడా!
 “ఏంటి,వినోద్! సడన్ గా ఇలా 
వచాచిరేంటీ?”అని అడుగుతూనే 
వళి్ల  తన సీట్్ల  కూరుచింది.
 “నీకు తెలుసు కదా. మాలత్కి ‘ఈ 
కలకటేర్ చదువు,కలకటేర్ ఉదో్యగం-
,హోదా అంటే ఎంత ఇషటే మో? 
నువు్ ఉండగా, మీ ఆఫీస్ కూడా 
ఒకస్రి చూప్ంచేస్తి.. సంతోష 
పడుతుందని,అంకుల్ తో 
చెప్పించి ఇలా వచేచిశాము!”
 “వచిచినపపిటి నుండీ నేను పూరి తి 
బిజీలో ఉన్్ననులే,అందుకే 
శ్రీధర్ న్కు చెపపిడం అవ్లేద-
నుకుంట్?”అంటూ మేఘమాల 
ఇంకా ఏదో అనబోయింది.   
 ఈలోగా! శ్రీధర్ తో పాటుగా, 
ఒక ఇదదోరు ఆ రూమ్ లో కి వచిచి 
..“నమస్తి మేడం” అంటు మేఘ-
మాలకి విష్ చేశారు.
  వాళళీని చూడగానే వినోద్ వాళ్ళీ 
ఒక్కస్రిగా లేచారు!
 “పరా్లేదు,మీరు కూర్చిండి 
వినోద్!” అంటూ శ్రీధర్ వాళ్లకి 
వారింపుగా తెలియ చెపాపిడు.
  మేడం!“ఎకు్కవ టైం తీసు-
కొం,కొదిదోగా మాట్్ల డి వళిళీపోతాం 
అంత్ ”అన్్నరు వాళ్ళీ.
 “నో ప్రాబ్ల మ్,అలా కూర్చిండి-
!”అంటూ కురీచిలు చూప్ంచింది 
మేఘమాల.
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"మేడం! వ్యవస్య రైతుల వర్్క 
ష్ప్్స ఏరాపిటుపైె... ముందు ఒక 
సమావేశం మీ దా్రా జరిప్ం-
చాలనుకుంటున్్నము. వారం 
క్తం శ్రీధర్ గారిని కూడా కలిసి 
వళాళీం!”  
“అది కూడా మీతో డిస్కస్ చేస్-
ను,మేడం!”గురుతి  చేస్డు శ్రీధర్. 
“అవును!”అన్నటుటే  తల ఊప్ంది 
మేఘమాల.
"మేడం! ఆ కానఫూరన్్స కి ఎలు్ల ండి 
డేట్ ఫిక్్స చేదాదో ం అనుకుంటు-
న్్నం.. మీరు అంగీకరిస్తి, మేం 
M.L.A గారిని కూడా ఆహా్నిం-
చుకుంట్ము” చాలా వినమ్రతతో 
వాళ్ళీ, మేఘమాలని అడిగారు.
  "శ్రీధర్! ఎలు్ల ండి మనకి కు-
దురుతుందా? కాలేజీ యాని-
వర్సరీకి వళా్ల లేమో కదా? దాని 
విషయం చూసి.. రేపు వీరికి 
ప్రాబ్ల మ్ లేదంటే, టైం ఫిక్్స 
చేస్యండీ”  అసిస్టేంట్ కి 
చెప్పింది మేఘమాల.
  “ఓ.కే మేడం!”అంటూ శ్రీధర్ 
లేచి నిలబడాడు రు. 
  “థంక్్స, మేడం!మీరు మాకు 
అటండ్ అయిత్ అంత్ చాలు”
మిగిలిన ఇదదోరు కూడా కృతజ్ఞత 
తెలుపుతూ కురీచిలో్ల ంచి లేచారు.
 “థంక్్స, మీకూ్కడా” వాళళీతో 
అంది మేఘమాల.
  మాలత్ అయిత్.. మొహం 
ఆనందంగా పెటుటే కుని, ఎంతో 
ఉతా్సహంగా వాళళీ మధ్య మాట-
లనీ్న వింటూ కూరుచింది!
  ఆ వచిచిన వాళ్ళీ... ’కలకటేరుగా 

ఉన్న మేఘమాలని ఎంతో గౌరవి-
సూతి  మాట్్ల డడం, తనని అంతగా 
ఆహా్నం పలకడం అన్నవి 
చూసి’ ఆమ మరింత మురిసిపో 
యింది కూడా!
  వచిచిన ఆ రైతు సంఘాల 
పెదదోలు వళిళీపోగానే, మేఘమాల 
ఊప్రి పీలుచికుంటూ..
  "వినోద్! వరీ స్రీ, మిమ్మలి్న 
చాలాస్పు ఊరికే కూర్చిపెటేటే శా-
ను. మీతో ఈ  కాస్్సపైెన్ ఎంతో 
హాయిగా, తీరికగా  గడుపుదాం 
అనుకున్్నను. ఈలోగా వీళ్ళీ 
తయారై పోయారు” కొదిదోగా 
విసుగు ధ్నించిన గొంతుతో 
చెప్పింది ఆమ. 
  ఎంత గొపపి చదువు చదివిన్, 
ఎంత హోదాలో ఉన్్న, “తన 
సంబంధీకులు, తన ఇంటివా-
ళ్ల దగ్గర మాత్రం” స్ధారణమైన 
ఆడవాళళీలా్ల గా, ఏ అరమరికలు 
లేకుండా ..ఇంత స్్చ్ఛగా మాట్్ల -
డేస్తి రన్నమాట్?” అనుకుంటూ 
వినోద్, మేఘమాలని చూసి 
చిన్నగా నవు్కున్్నడు.
 “ఏంటి, ఆలోచిసుతి న్్నవు వినోద్? 
ఇక్కడ ఈ హడావిడికి, మీ ఆవిడ 
శాటిసై్ఫై అవుతోందో? లేదో అను-
కుంటున్్నవా?” మేఘమాల 
ఏడిప్సుతి న్నటుటే  అడిగింది.
 “ఏమిటీ! ఆవిడగారు శాటిస్ 
ఫైె కాకపోడమా?అసలు ఇక్కడ 
నుండి వనకి్క వసుతి ందో, లేదో 
కూడా అనుమానమే?.. ఇపుపిడు 
వచిచిన వాళ్ళీ, నువు్ మాట్్ల డు 
కుంటుంటే ఆ మాటలు ఎంత 

ఇంట్రసిటేంగా ఆలకించిందో చెపపి-
లేను” అంటూ మాలత్ గురించి, 
వినోద్ కూడా తమాష్గా 
చెపాపిడు.
  వినోద్!నువు్ ఎంత వేళాకోళ 
మాడిన్, మాలత్ ఇలా రావడం 
న్కు చాలా సంతోషం కలిగిసతి ం-
ది”.
  "మాలతీ! నను్న, ఈ ఆఫీసునీ 
చూడడుంతో .. న్ దగ్గరికి వచేచి 
వాళళీ డిస్కషన్్స వినడం వల్ల  నీ 
కోరిక తీరిపోత్ ఎలా? ..
  ఒకస్రి ఈ సీట్్ల  కూడా నిను్న కూ-
ర్చిబెడిత్నే, న్కూ్కడా ఇంకెంతో 
సంతృప్తిగా వుంటుందీ!” అంటూ 
మేఘమాల లేచి, మాలత్ చెయి్య 
పటుటే కుని మరీ .. తాను ఎపుపిడు 
కూరుచిండే కుషన్ చైెర్ లో కుర్చి-
పెటటే బోయింది! 
  దాంతో, మాలత్ కంగారు పడి-
పోతూ..“బాబోయ్! వదుదో , వదుదో ” 
అంటూ, ఆ కలకటేర్ కురీచిలో కూ-
ర్చివడానికి నిరాకరించేసింది.
  “వదుదో లే,మేఘమాలా!ఎవరై-
న్ అలా చూసిన్ బాగుండదే-
మోనూ?” వినోద్ కూడా అడుడు  
చెపాపిడు.
  “ఏం,పరా్లేదులే! న్ సిసటేర్ 
నే కదా, నేను కూర్చిపెటేటే దీ?..
అయిన్, మేము ఇదదోరం ఒక్కలా-
గే వుంట్ం కనుక, ఎవ్రు త్డా 
తెలుసుకోలేకపోవచుచి” అని 
నవు్తూ మేఘమాల బలవం-
తాన.. మాలత్ని, తన కురీచిలో 
కూర్చిపెటిటే ంది.
        (ఇంకా వుంది)
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తి రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైభవాని్న వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైభవాని్న విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీత్లో కాశీ కే్షత్రాని్న వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండాని్న మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదో  వంకట మురళ్ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్న, నెలనెలా అందిసుతి న్్నము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యత్్మక వేతతిలకు భకీ తి తతా్ని్న, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్ని్న అందించగలదని 
భావిసుతి న్్నము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

        . 
     విషు్ణ  దేవుడు దివోదాసుని అనేక 
ఉపాయాలతో కాశీ నగరంనుంచి 
పంప్ంచి వేసి ఆ వార తిను బంగారు 
లేఖతో మందర పర్తంపైె ఉన్న 
పరమేశ్రునికి పంప్ంచాడు. 
మీ ఆజ్ఞతో నేను, విఘ్్నశ్రుడు, 
లకీ్షమిదేవి చేసిన ప్రయత్నంవలన 
సకల కారా్యలు సిదిధించాయి.” 
అని వార తిను పంప్ంచాడు. ఆ 
వార తిను తీసుకొని గరుత్మంతు-
డు శీఘ్రముగా లవణ, ఇకు్ష , 
రస సముద్రాలు దాటుకొని 
కుశదీ్పాని్న చేరుకున్్నడు. 
 మందర పర్తాని సమీప్ంచా-
డు. పరమేశ్రుడు కాశీ నగరం 
గూరిచి చింత్సూతి  ఉన్్నడు. గరు-

                ఎనిమిది ఏనుగులు, 
ఎనిమిది గుఱ్్ఱ లు, ఎనిమిది 
సింహాలు వాహనములుగా, గంగా 
యమున్ నదులు  ఏడి కోలలు. 
ఉదయాసతిమయములు రధచ-
క్రాలు. ఆకాశము గొడుగు. నక్షత్రా-
లు చీలలు. ఓంకారము చేర్్కల. 
గాయత్రి పాదపీఠము. వేదములు 
రక్షణ కవచము. సూర్య చంద్రులు 
దా్రపాలకులు. సంప్రదాయ-
ము మార్గము. ఈవిధంగా రధాని 
తయారుచేసి నందీశ్రుడు పర-
మేశ్రుని ఎదుట ఉంచాడు.
               విశే్శ్రుడు అలంక 
రించుకొని భవాని సహితుడై ఆ 
దివ్య రధాని్న ఎకా్కడు. ముపపిది 
మూడు కోట్ల మంది దేవతలు, 
ఇరవైవేల కోట్ల మంది ప్రమధ 

త్మంతుడు కిందకి దిగి వసుతి న్న-
పుపిడు  రక్కలు ఆడించే విధానం-
లోనే విజయాని్న సూచించాడు. 
పరమేశ్రుని సమీప్ంచి 
స్ష్టే ంగ నమస్్కరం చేస్డు. 
సందేశ పత్రికను నందీశ్రునికి 
ఇచాచిడు. నమస్కరించి నిలబడి 
ఉన్్నడు. పరమేశ్రుడు ది-
వోదాసుని  వృతాతి ంతాని్న తెలు-
సుకొని ఆనందించి కాశీ నగ-
రానికి ప్రయాణమయా్యడు.
    ఆ ప్రయాణం  ఒక  మహోతా్సహం-
లాగ ఉంది. ధ్జాలు, గొడుగులు 
ఎత్తిపటుటే కున్్నరు. శంఖ, 
కాహళాల ధ్ని ఆకాశవీధ నిం-
డిపోయింది.  కొము్మ బూరాలు, 
ప్ల్లంగ్రోవులు ఊదుతున్్నరు. 
దుందుభులు వాయిసుతి న్్నరు. 
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గణాలు, తమి్మది కోట్ల మంది 
దుర్గలు, కోటిమంది భైరవులు, 
కోటిమంది కుమారస్్ములు, 
ఏడు కోట్ల మంది విన్యకులు, 
ఎనభై ఆరు వేలమంది మునులు,  
ఎనభై ఆరు వేలమంది గృహసుతి -
లు, మూడు కోట్ల మంది పాతాళ 
వాసులు, రండు కోట్ల మంది 
దైత్య దానవులు, కోటి యాభై 
లక్షలమంది రాక్షసులు, పదివే-
లమంది విదా్యధరులు, అరవై 
వేలమంది అప్సరసలు, ఎని-
మిలక్షల గోమాతలు, తమి్మది 
లక్షల ఇరవై వేలమంది దేవతలు, 
ఏడు సముద్రాలు, ఎనిమిది వేల 
కొండలు, మూడువందల వన-
సపితులు, కొలుసూతి  ఉండగా 
పరమేశ్రుడు వాయు వేగంతో 
పనె్నండు క్షణముల కాలంలో 
ఆకాశ మార్గంలో కాశీ నగరానికి 
చేరుకున్్నడు. 
                  ఆ సమయంలో 
గోమాతలు పాలధారలు వరి్షం-
చాయి. జైగీషవు్యడు పరమేశ్రు-
ని సుతి త్ంచాడు. పరమేశ్రుడు 
జే్యషటే మాసం, శుక్ల పక్షం, చతురదోశి 
న్డు కాశీ నగరంలో త్రిగి ప్రవే-
శించాడు. ఆ ర్జున జే్యషటే స్థా న-
ము అను పేరుగల తీరథాము, జై-
గీషవ్య తీరథాం ఏరపిడాడు యి. గోవులు 
కీ్షరధారలు కురియడంవలన 
 కీ్షర్ద తీరథాం ఏరపిడింది. బ్రహ్మ, 
విషు్ణ వు పరమేశ్రునికి పట్టే భి-
షేకం చేస్రు. పార్తీ పరమేశ్-
రులు కొలువుతీరి ఉన్్నరు. 
     ఆ సమయంలో కొంతమంది 

బ్రాహ్మణులు అక్కడకి వచిచి, నీల 
కంఠుని `ఋగే్ద మంత్రాల'
తో సుతి త్ంచారు. కొందఱు కృష్ణ 
యజురే్ద మంత్రాలతో సుతి త్ం-
చారు. మరికొంతమంది భకి తి 
పారవశ్యంతో సపతి స్మములతో 
ప్రసుతి త్ంచారు. కొందఱు అధర్ 
వేద మంత్రాలతో సుతి త్ంచారు. 
కరుణా సముద్రడైన పరమేశ్-
రుడు వారినందరిని కరుణాస-
మగ్రమైన భావంతో చూస్డు. 
      “వేద విదులారా! కే్షమంగా 
ఉన్్నరా! ఆర్గ్యంగా ఉన్్నరా!, 
మీకు కుశలమేకదా!” అని పర-
మేశ్రుడు వారిని పలుకరిం-
చాడు. విశే్శ్రుని కుశల ప్ర-
శ్నలువిని, మందాకిని తీరథాం, 
హంసతీరథాం, మతో్సదరీ తీరథాం, 
కపాలమోక్ష తీరథాం, మొదలయిన 
తీరాథా లనుండి వచిచిన బ్రాహ్మణు-
లు మృతు్యంజయునికి నమస్క-
రించి ఈ విధంగా విన్నవించారు.
                “పరమేశా ! అసి,  
వరుణ గంగా నది కలసిన సం-

గమసథాలం నుండి  మేమందర-
ము వచాచిము. మేమందరము 
తంభై  ఐదువేల ఐదు వందల 
ఏభై ఐదు మంది కుటుంబాల 
వారము  అక్కడ ఉంటున్్న-
ము. మా పూరీ్కులు అక్కడే 
ఉండేవారు” అని చెప్పి అకి్షంత-
లు చలి్ల , “ మహాదేవా! మీ కరుణా 
కట్ క్షం వలన కుశలమేగాని, 
అన్ర్గ్యము ఎలా కలుగుతుం-
ది. గంగాజలములు అమృత 
ప్రవాహము. ఆ జలములు సం-
స్రమనెడి విషజ్రమువలన 
కలిగిన సంతాపాని్న పోగొడతా-
యి.” అని బ్రాహ్మణులు పరమే-
శ్రునికి విన్నవించుకున్్నరు. 
వారి మాటలు విని పరమేశ్రు-
డు కాశీ వైభవాని్న ఈ విధంగా 
వివరించి చెపాపిడు “కాశీ అను 
పేరులోని రండక్షరములు 
కరా్ణ మృతము. అక్కడి ధూళి-
సరా్ంగములను రకి్షసుతి ంది.
సర్కాలసరా్వసథా్సథా లయందుకా-
శీన్మస్మరణ పాపాలనుపోగొ-
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డుతుంది. బ్రహా్మండములోని తీ-
రాథా లని్న కాశీలోనే ఉన్్నయి. కాశీ 
మోక్షమాణిక్య గని. మోక్ష లకీ్షమి ని-
వాసమైన పద్మము, సంస్ర బీ-
జాంకురములకు ఎడారి.” అని 
చెప్పి పరమేశ్రుడు అంతరాధి -
నమయా్యడు. బ్రాహ్మణులు ఆ 
జ్్యత్రి్లంగము దగ్గర  ఇష్టే గోష్టే  
జరిప్ తమ నివాసములకు వళిళీ-
పోయారు. ఈ వృషభధ్జావిరాభు-
వము అను ఉపాఖా్యనము భోగ, 
మోక్ష ప్రదాయకము. 
        జే్యషటే న్ధ తీరథాంలో ఐదువేల 
శివలింగాలు ఉన్్నయి. ఆదిత్య-
లింగం, పరాశరేశ్ర లిగం, మాం-
డవే్యశ్ర లింగం, మంకణేశ్ర 
లింగం, జానుకేశ్ర లింగం, సు-
మంతీశ్ర లింగం, భారదా్జేశ్ర 
లింగం, వాజపేయ్శ్ర లింగం, 
అగి్న వరే్ణశ్ర లింగం, ధృవేశ్ర 
లింగం, వత్్సశ్ర లింగం, కు-
కు్కటేశ్ర లింగం, పరా్ణ దేశ్ర 
లింగం, సకుతి ప్రస్థాశ్ర లింగం, 
మాండూకేశ్ర లింగం, భాభ్ర-
వేయ్శ్ర లింగం, చ్యవనేశ్ర 
లింగం, కలిందమేశ్ర లింగం, 
అక్రోధనేశ్ర లింగం, కంకేశ్ర 
లింగం, కుంతలేశ్ర లింగం, 
కంఠేశ్ర లింగం, తుంబురు 
న్రదేశ్ర లింగం, జతుకరే్ణశ్ర 
లింగం, జంబుకేశ్ర లింగం, 
చారుధీశ్ర లింగం, కాళ్శ్ర, 
గాలవేశ్ర లింగం మొదలయిన 

మహాలింగాలు ఎనో్న ఉన్్నయి.
కందుకేశ్వర వ్యోఘ్రేశ్వర 

సంభవము
              ఒకన్డు పార్తీదే-
వి విలాస్రధిము నల్లని గుడడుతో 
తయారుచేయబడిన బంత్తో 
ఆడుతోంది. ఆ సమయంలో 
ఇదదోరు రాక్షసులు ప్రమధవేష్-
ని్న ధరించి అక్కడికి వచాచిరు. 
ఆ విషయాని్న గ్రహించిన పర-
మేశ్రుడు కనుసన్న చేస్డు. 
పార్త్ విషయాని్న గ్రహించి 
అదే బంత్తో రాక్షసుల రము్మ-
పైెకొటిటే చంప్ంది. ఆ కందుకము-
[బంత్] కాశీ కే్షత్రములో కందు-
కేశ్రుడు అను పేర వలిసింది. 
                దండఖాతము అను తీరథా-
మునందు “ దుందుభినిరా్హ రా దుడ-
ను రాక్షసుడు[ప్రహా్ల దుని మామ] 
దేవతలకు కీడు చేయాలనే 

తలంపుతో బ్రాహ్మణులను చం-
పుతున్్నడు. కాశీ నగరంలో ఒక  
బ్రాహ్మణుడు శివుని పూజిసూతి ం-
డగా రాక్షసుడు పులి వేషము 
ధరించి అక్కడకి వచాచిడు. పర-
మేశ్రుడు ఆ రాక్షసుని చంకలో 
పెటుటే కొని చంపేస్డు. అందువ-
లన పరమేశ్రునికి  వా్యఘ్రేశ్రు-
డు అని పేరు వచిచింది.  శివుడు 
వా్యఘ్రేశ్రుడు అను పేర కాశీకే్ష-
త్రములో వలిస్డు. 
               జే్యషేటే శ్ర లింగానికి 
సమీపంలో కుకు్కటేశ్రలిం-
గం, ప్తామహేశ్ర లింగం, 
గదా ధరేశ్రలింగం, వాసుకీశ్ర 
లింగం, కపాలభైరవేశ్ర లింగం, 
మహాతుండేశ్ర లింగం, స్-
గరేశ్ర లింగం, కర్్కటకేశ్ర 
లింగం, సుప్రతీకేశ్ర లింగం, 
హుండనేశ్ర లింగం, ముం-
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డనేశ్ర లింగం ఉన్్నయి. 
ఈ లింగాలను స్వించిన 
వారికి భుకి తి, ముకి తి లభిసుతి ంది. 
శలైేశ్వరత్నేశ్వర ప్రేదుర్భావము.
               ఒకర్జున హిమవం-
తుని భార్య అయిన మేనక తన 
కుమార తిను తలచుకొని విచారి-
సూతి  “బిడడుది పేద బ్రతుకు అయి-
పోయింది. కాశీ నగరంలో  ఆమ 
ఎలాగుందో? మీది రాత్ గుండ. 
పుటిటే ంటివారు పటిటే ంచుకొనకపో-
యినచో ప్ల్ల  హడిలిపోదా?” అని 
పోరు పెటిటే ంది. హిమవంతుడు 
ధనరాసులు తీసుకొని కాశీ నగ-
రానికి వచాచిడు. ఆ నగర శోభను 
చూసి, కుమార తి సిథాత్ని చూసి 
సంతృప్తి చెంది, అక్కడ శివలిం-
గాని ప్రత్ష్టే ంచాలని అనుకున్్న-
డు. హిమవంతుడు ప్రత్ష్టే ంచిన 
లింగానికి శలైేశ్ర లింగమని 
పేరు. 
            హిమవంతుడు పార్-
త్కి ఇదాదో మని తీసుకు వచిచిన 
ధనరాసులనని్నటిని పోగుగా 
పోసి రత్్నశ్ర లింగాని్న ప్రత్-
ష్టే ంచాడు. ఆలింగము నేటికి 
ఉదయం, మధా్యహ్న సమ-
యాలలో ఇంద్ర ధనసు్సల-
ను ప్రసరిసూతి  ఉంటుంది.
      కాశీ నగరంలో 'కరూపిర త్లక' 
అను వేశ్య ఉండేది. ఆమ రత్్న-
శ్రుని  ఆస్థా న మండపమందు 
న్ట్యము చేసూతి  ఉండేది. ఒక 
ర్జున ఆమ కారా్యంతరమున 
దేశాంతరము వళిళీ అక్కడ మర-

ణించింది. 
        వనుకటి జన్మలో శివారచి-
న్ పుణ్య ఫలము వలన గంద 
మాధన పర్తమునందు  
'వసుభూత్' అను గంధర్రా-
జునకు కుమార తిగా జని్మంచిం-
ది. కాశీ నగరంలో రత్్నశ్రుని  
నిత్యం  స్విసూతి  ఉండేది.   ఆమ 
స్వకు మచుచికొని పరమేశ్రు-
డు తన స్వకుడైన పాతాళరా-
జు కుమారుడైన రత్నచూడుని  
పేరున తీరాథా ని్న ఏరాపిటు చేస్డు.

కృత్తి వ్స తీర్థ మహాత్మ్యము.
ఒకర్జున కాశీనగరము బహిః 
ప్రదేశమునందు గంభీర-
మైన ధ్ని వినబడింది. ఆధ్ని 
విని కాశీలోని చాతక పకు్ష లు, 
మయూరములు ఉలా్ల సము 
పొందుతున్్నయి. కడిమి పూల 
సువాసనవంటి వాసన గల 
మదజల మదిరా సౌరభము 
న్లుగు దికు్కలకు ప్రసరిసుతి న్్న-
యి. ఆకాశమునందలి జలధార-
లు ఆకాశ గంగాప్రవాహమునకు 
వీడ్్కలుపుచున్నటు్ల గా ఉన్్నయి. 
భూమిని అదిమి పెటటే డం వలన 
వరాహము, కూర్మము, ఫణి రాజు 
కిందకి వంగిపోవుచున్నటు్ల గ 
మేఘములు న్లుగు దికు్కల-
కి పారిపోతున్నటు్ల గా ఉన్్నయి.  
కర్ణ తాళ, దుంధుభి ధ్నుల-
తో  కులపర్తాలు ప్రత్ధ్ని-
సుతి న్్నయి. శిఖరములు అనెడి 
బురుజులు కదులుతున్్నయి. 
ఆ విధంగా గజాసురుడు కాశీ 

నగరంలో ప్రవేశించి పంచకోశ 
పరిమిత్లోని మేడలను, బు-
రుజులను ధ్ంసం చేసుతి న్్నడు.
 ఆ గజాసురుడు కాశీ నగరము-
లోని భారభూత్శ్రుని ప్రాకార 
గోపురములదగ్గర మదజలా-
ని్న వరి్షసుతి న్్నడు. ఖఖోలాది-
త్య భవనందగ్గర ఉన్న వృకా్ష -
ని్న గండసథాలముతో ఒరప్డి 
చేసుతి న్్నడు. ధృమి చండేశ్ర 
లింగంపైె తన తండంతో నీళ్ళీ 
పోసుతి న్్నడు. శంకు కరే్ణశ్ర లిం-
గంయొక్క వేదికమీద ఆటలా-
డుకుంటున్్నడు. ప్రమధగణా-
లను తరిమి కొడుతున్్నడు.
 ఈ విధంగా గజాసురుడు కాశీ 
నగరంలోని ప్రజలను బాధసూతి  
ఉండగా తామరాకుమీది నీటి 
బిందువులాగ అల్లలా్ల డిపోతు-
న్్నరు. గజాసురుడు కను్నలు-
కానక, మదగర్ంతో విశ్న్ధుని 
చేరాడు. పరమేశ్రుడు చిరు-
నవు్ నవు్తూ  రాక్షస స్నపైె 
త్రిశూలాని విసిరాడు. కోటి 
సూర్య సమానమైన త్జసు్స-
గల ఆ త్రిశూలము గజాసు-
రుని గుండలో గుచుచికుంది. 
గజాసురుని శరీరమునుండి 
రక తిము కారుతోంది. ఆ రక తిము-
తోపాటు గజాసురుని పాపా-
లుకూడా  నశించి పోయాయి.
నిర్మలమైన మనసు్స కలవాడై 
గజాశురుడు శివుని ప్రారిధించాడు.
 (ఇంకావుంది)
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        తెలుగు భాషకు గొడుగు - శ్రీ గిడుగు 

                     1911 లో శ్రీ గిడుగు 
రామూ్మరి తిగారు 30 ఏళ్ల సరీ్స్ 
పూరి తి కాగానే, అధా్యపక పదవి 
నుండి స్చ్ఛంద పదవీ విరమణ 
చేశారు. అంతకు కొదిదో  సంవత్స-
రాల ముందే ఆధునికాంధ్ర భాష్ 
సంస్కరణపైె వారి దృష్టే  మళి్లంది.
శ్రీ రామమూరి తి గారికి చిన్నపపి-
టి నుంచి విదా్యసకి తి, కార్యదీక్ష, 
సతా్యనే్షణ ప్రధాన లక్షణాలు. 
సవరలు, హరిజనులు అంట-
రానివాళళీని అపపిటి సంఘంలో 
అంటుండే, ఆ కాలంలోనే 
ఆయన సవర విదా్యరుథా లకు తన 
ఇంట్్ల నే బస ఏరపిరచి భోజన్లు 
పెటేటే వారు. 
              1930 లో ఒరిస్్స రాష్టం 
ఏరపిడానికి పూర్మే, పరా్ల కిమిడి 
రాజా, తన పరా్ల కిమిడి తాలూకా 
అంతటినీ, ఒరిస్్స రాష్టంలో చే-
రచిట్నికి ప్రయత్్నంచినపుడు, 
అలా చేయటంవల్ల  తెలుగువా-
రికి అన్్యయం జరుగుతుందని 
భావించి, తెలుగువారికి న్య-
కుడిగా నిలిచి ప్రత్ఘటించా-
రు. పరా్ల కిమిడి పటటే ణాని్న అక్ర-
మంగా ఒరిస్్సలో కలపడంపట్ల  

నిరసన వ్యక తిం చేసూతి , 1936 లో 
ఒరిస్్స రాష్టం ప్రారంభోత్సవం 
జరిగే ర్జునే, ఆ ఉదయమే 
పరా్ల కిమిడిలో ఉండడాని-
కి  ఇషటే పడక రాజమహేంద్రవ-
రం వచిచి, అక్కడే తన శేష జీ-
వితాని్న గడిపారు. అది వారిలో 

గల పటుటే దలకు నిదర్శనం. 
     1907 లో జ ఏ య్ట్్స అనే 
ఇంగీ్లష్ దొర ఉతతిర కోస్తి  జిలా్ల ల-

కు సూ్కళ్ల ఇనె్సపెకటేర్ గా వచాచిడు. 
ప్రాధమిక తరగతులో్ల  తెలుగు 
పండితులు చెపేపి  పధధిత్ ఆ 
దొరకు అరధిం కాలేదు. అతని 
ముఖ్య సమస్య, సందేహం 
ఏమిటంటే -  ప్రజల వాడుక 

భాష, పుసతికాల భాష మధ్య త్డా 
ఎందుకుంది? అన్నది. ఇదే 
సమస్య తమిళ దేశంలోనూ 

 పోడూరి  శ్రీనివాసరావు

(గత సంచిక తరువాయి)
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ఆయనకు ఎదురయింది. వి-
శాఖపట్నం లోని Mrs. A V   
కాలేజ్ ప్రిని్సపాల్ గారైన శ్రీ ప్ 
టి  శ్రీనివాస అయ్యంగార్ గారిని 
అడిగిత్ గురజాడ, గిడుగులు 
మాత్రమే నీ సందేహం తీరచిగ-
లరని చెపాపిరు. ఆ విషయంలో 
తెలుగు విదా్యవిధానంలో త్డా 
జరుగుతోందని గురి తించాడు. ఆ 
విధంగా - గురజాడ, గిడుగు, శ్రీ-
నివాస అయ్యంగార్, య్ట్్స - ఈ 
నలుగురియొక్క  ఆలోచనలవల్ల  
వా్యవహారిక భాషోద్యమం ఆరం-
భమయింది. 
      1906 నుండి 1940 వరకు 
శ్రీ గిడుగు రామూ్మరి తి గారి కృష్ 
అంతా తెలుగుభాష్ స్వకే. 
య్ట్్స ప్రోతా్సహంతో వా్యవహారిక 
తెలుగుభాషను గ్రంథ రచనకు 
అనువైనదిగా చేయడానికి 
అత్యంత కృష్ చేసి కృతకృతు్య-
డయా్యడు. వీరికి శ్రీ వీరేశలింగం 
గారి ఊతం కూడా లభించింది. 
1919 - 1920 ల మధ్య వా్యవహా-
రిక భాషోద్యమ ప్రచారం కొరకు 
'తెలుగు' అనే మాసపత్రికను 
నడిపారు. 1925 లో తణుకులో 
వా్యవహారిక భాషను ప్రత్ఘటిం-
చిన 'ఆంద్ర స్హిత్య పరిషతుతి ' 
సభలో న్లుగు గంటలపాటు  
ప్రసంగించి, గంధాలో్ల ని ప్రయో-
గాలి్న ఎత్తిచూప్, తన వాదానికి 
అనుకూలంగా సమిత్ని తీరా్మ-
నింపచేస్రు. స్హితీ సమిత్, 
నవ్యస్హిత్య పరిషతుతి  మొదలైన 
సంసథాలకూడా శ్రీ గిడుగు రా-

మూ్మరి తి వాదాని్న బలపరచాయి. 
 1912 - 1913 లో సూ్కల్ ఫైెనల్ 
వా్యసరచన కావ్యభాషలో గాని, 
ఆధునిక భాషలో గానీ వ్రాయ-
వచచిని సూ్కల్ ఫైెనల్ బోరుడు  
కార్యదరి్శ ఒక G .O ఇచాచిరు. 
ఆధునిక భాషకు లక్షంగా బ్రౌన్  
తెలుగు రీడర్ ను, ఏనుగుల 
వీరాస్్మయ్య  కాశీయాత్ర 
చరిత్రను ఉదహరించారు. ఈ 
మారుపిలవల్ల  తెలుగు స్హితా్య-
నికి అపకారం కలుగుతుందని 
పండితులో్ల  అలజడి ఏరపిడింది. 
మద్రాసులో జయంత్ రామయ్య 
గారి అధ్యక్షతని 'ఆంధ్ర స్హిత్య 
పరిషతుతి ' ఏరపిడింది. వావికొల-
ను సుబా్బరావు,  వేడు వంకట-
శాస్త్రి మొదలుగా గల పండితులు 
జయంత్ రామయ్య వాదాని్న 
బలపరిచారు. దేశం అంతట్ 
సభలు పెటిటే  పెదదో  ఉద్యమాని్న 
లేవనెతాతి రు.                
ఆ విధంగా గిడుగు రామూ్మ-
రి తిగారు ప్రారంభించిన వ్యవ-

హారిక భాషోద్యమం, అనేక-
మంది స్నుభూత్పరుల, 
స్హితీవేతతిల జ్క్యంతో సమ-
రథానలతో ఉదధిృత్ నందుకుంది. 
  సూ్కల్, కాలేజ్ పుసతికాలో్ల  
గ్రాంధక భాషే పాతుకుపోయిం-
ది. కొని్నటిలో వీరేశలింగం గారు 
ప్రత్పాదించిన సరళ గ్రాంధకం 
కూడా వచిచింది. గిడుగు రా-
మూ్మరి తిగారు ఊరూరా ఉప-
న్యసిసూతి , గ్రాంథికంలో ఏ 
రచయితా, నిరుదో షటే ంగా వ్రాయ-

లేడని నిరూప్ంచారు. 1919 లో 
గిడుగు 'తెలుగు' అనే మాసప-
త్రికను స్థా ప్ంచి, తన శాస్త్రీయ 
వా్యస్లతో, ఉపన్్యస పాఠాలతో 
అవిశ్ంత పోరాటం కొనస్గిం-
చారు. కానీ, ఆ పత్రిక ఒక ఏడాది 
మాత్రమే ప్రచురించబడింది. చె-
ళళీప్ళళీ వేంకటశాస్త్రి, తలా్ల వఝ్ఝ ల 
శివశంకరశాస్త్రి, వీరేశలింగం, 
పంచాగు్నల ఆదిన్రాయణశా-
స్త్రి, వఝ్ఝ ల  చిన సీతారామశాస్త్రి 
మొదలైన కవులు, పండితులు 
వ్యవహారిక భాష్వాదం వైపు 
మొగు్గ  చూపారు. 1919 ఫిబ్రవరి 
28 న రాజమహేంద్రవరములో 
కందుకూరి వీరేశలింగం అధ్య-
కు్ష డిగా, గిడుగు కార్యదరి్శగా 
'వరధిమాన్ంధ్ర భాష్ ప్రవర తిక 
సమాజం' స్థా హాప్ంపబడింది. 
1933 లో గిడుగు రామమూ-
రి తి సపతిత్ మహోత్సవం ఆయన 
అభిమానులు, శిషు్యలు రా-
జమహేంద్రవరం లో బ్రహా్మం-
డంగా జరిపారు. తెలికచెర్ల 
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వంకటరత్నం సంపాదకుడిగా 
ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి 
46 పరిశోధక వా్యస్లతో 'వా్యస 
సంగ్రహం' అనే ఉద్గ రాంధాని్న 
గిడుగు రామూ్మరి తిగారికి సమ-
రిపించారు. 1924 లో కాకిన్డ 
లోని ఆంధ్రస్హిత్య పరిషతుతి  
అధకారికంగా వ్యవహారిక భాష్ 
నిషేధాని్న ఎత్తివేసింది. 1936 
లో 'నవ్య స్హితీ పరిషతుతి ' అనే 
సంసథాను ఆధునికులు స్థా ప్ంచి 
సృజన్త్మక రచనలో్ల  శిషటే  వా్య-
వహారికాని్న ప్రోత్సహించే 'ప్రత్భ' 
అనే స్హిత్య పత్రికను ప్రచురిం-
చారు. 1937 లో తాపీ ధరా్మరావు 
సంపాదకుడిగా 'జనవాణి' అనే 
పత్రిక కేవలం ఆధునిక ప్రమాణ 
భాషలోనే వార తిలు, సంపాదకీ-
యాలు వ్రాయడం మొదలుపె-
టిటే ంది. ఇలా గిడుగు రామూ్మరి తి 
పంతులుగారు మొ్మదలుపెటిటే న 
వ్యవహారిక భాషోద్యమం - అనేక 
పత్రికల స్థా పనకు, అనేకమంది 
కవులను, పండితులను, రచయి-
తలనూ  ఈ ఆధునిక వా్యవహారిక 
భాషోద్యమం వైపుకు ఆకరి్షతుల-
ను చేయడమే గాక, ఈ భాషోద్య-
మంలో పాలు పంచుకునేలా, ప్ర-
ముఖపాత్ర పోష్ంచేలా చేసింది. 
     గిడుగు రామూ్మరి తిగారు 1940 
జనవరి 15 వ త్దీన ప్రజామి-
త్ర కారా్యలయంలో పత్రికా సం-
పాదకులు సంబోధసూతి  చేసిన 
తన తుది విన్నపంలో - వా్య-
వహారిక భాష్భివృదిధికి చాలా 
సంతృప్తి పొందారు. కానీ ప్రభు-

త్ విదా్యశాఖావారు విశ్విదా్య-
లయ గ్రాంథికాని్న వదలిపెటటే క 
పోవడం పట్ల  చాలా బాధపడాడు రు. 
 గిడుగు రామూ్మరి తిగారు, జనవరి 
22, 1940 వ త్దీన, తన 77 వ 
ఏట కను్నమూశారు. ఆయన 
పుటిటే న ర్జైన ఆగసుటే  29 వ త్దీని 
'తెలుగు భాష్ దినోత్సవంగా ఆం-
ధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం పరిగణిసతి ంది. 
  గిడుగు రామూ్మరి తిగారి తనయు 
డైన గిడుగు సీతాపత్ కూడా 
తెలుగు స్హిత్య వినీలాకాశంలో 
చందమామలా ప్రకాశించారు. 
తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా స్హితీ 
ప్రపంహంలో కీరి తి ప్రత్షటే లను 
సముపారి్జంచాడు. ఆంద్ర విశ్-
విదా్యలయం నుండి డాకటేరేట్, 
కళాప్రపూర్ణ బిరుదు పొందిన 
తండ్రీ కొడుకులు వీళి్లదదోరే!
శ్రీ గిడుగు రామూ్మరి తిగారి 
గురించి స్హిత్య ప్రముఖు-
లు ఈవిధంగా ప్రశంసించారు:
"ఏమైన్ అభిమానమంటూ 
మిగిలిన ఏ పండితుడైన్, తన 
బిరుదులూ,  పతకాలూ అనీ్న రా-
మూ్మరి తి పంతులుగారికి దోసిలొగి్గ  
సమరిపించుకుని, మళ్ళీ ఆయన 
అనుగ్రహించి ఇస్తి పుచుచికోవల-
సిందే!" - శ్రీ చెళళీప్ళళీ వేంకటశాస్త్రి 
"రామూ్మరి తి పంతులు తెలుగు 
సరస్త్ నోములపంట"
 "రామూ్మరి తి పంతులు వాదాని్న 
అరధిం చేసుకోక, దురారధిం 
కలిగించి తెలుగువాళ్్ల ఎంతో 
నషటే పోయారు" 
 - శ్రీ విశ్న్ధ సత్యన్రాయణ 

గరేంధికము్మ నెత్తి న 
పిడుగు గిడుగువ్యోవహారిక 
భాషోదయోమ ఘనుడు గిడుగు 
త్ట త్నియల తెల్లని ప్ల-

మీగడ గిడుగు కూరి తెలుగు 
భాషకు గొడుగు గిడుగు

                 -పులిదిండి మహేశ్ర్ 
    శ్రీ గిడుగు రామూ్మరి తిగారు 
ఈ దిగువ తెలిప్న పురస్్క-
రాలు, ప్రశంసలు పొందారు:
1913 లో 'రావు స్హబ్ 
1934 లో కైజర్ - ఎ - హింద్ 
1938 లో కళాప్రపూర్ణ 
(ఆంధ్ర విశ్విదా్యలయంచే)
రామూరి తి గారి పుటిటే న ర్జైన 
ఆగసుటే  29 న మనం జరుపు-
కుంటున్న తెలుగు భాష్దినో-
త్సవం, తెలుగు భాష్ దినోత్సవం 
కాదనీ, వా్యవహారిక భాష్ దినో-
త్సవంగా మాత్రమే జరుపుకో-
వాలననీ, ఆ ర్జుకు బదులుగా 
ఫిబ్రవరి 21 వ త్దీని  తెలుగు 
భాష్ దినోత్సవంగా జరుపుకో-
వాలని కొందరి భావన / వాదన. 
ఏది ఏమైన్ గిడుగువారి పుటిటే -
నర్జును ఒక ఉత్సవంలా బ్ర-
హా్మండంగా జరుపుకోవడం 
ఎంతో ఆనందదాయయకం. 
ఈ ర్జూ ఇలా త్ట తెలుగును 
వా్యవహారిక భాషగా వ్రాసుకుం-
టున్్నమంటే ఆ భాగ్యం గిడుగు 
రామూ్మరి తిగారి చలవే కదా! ఆ 
మహనీయుడి చొరవ, చలవ 
వల్లనే కదా నేడు మనకీ భాగ్యం!
 (వికీపీడియా వారికి కృతజ్ఞలతో)
 - పోడూరి శ్రీనివాసరావు 
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చిలకమరి తి దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -13)   
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పాఠ౦ -- Lesson-13

Unit-1.   
                                                                     एक: - एका - एकम्

సంసకృతభాషలో ఒక నియమం ఉంది . న్మ వాచకం ఏ లింగం, ఏ వచనం, ఏ విభకి తిలో ఉంటుందో 
విశేషణ౦ కూడ అదే లింగం, అదే వచనం, అదే విభకి తిలో ఉండాలి . 
 यल्लिङ्गं यद्वचनगं  या च विभक्ति: विषेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनगं  सा च विभक्ति: विशेषणस्यावि. 
ఈ నియమం సంఖా్య వాచకాలకు కూడ వరి తిసుతి ంది . సంసకృతంలో 1,2,3,4 సంఖ్యలను తెలిపే  एकगं  
(one), दिे (two), त्रीणण (three), चत्ारि (four) పదాలు మూడు లింగాలలోను వేరే్రుగా ఉంట్యి. 5 
నుంచి ఒకే విధంగా ఉంట్యి .  
      
 
                                      

                             िुगं लिङ्:                                 स्तरीलिङ्:                                निुगं सकलिङ्:
                        एक:                                     एका                                       एकम्

                          एक: बािक:                          एका बालिका                            एकगं   िुस्तकम्
                           एक: िृक्ष:                              एका िता                                एकगं    िुष्पम्
                           एक: चमस:                           एका दिवी  (గరిట)                    एकगं     ित्म्

                   एक: िुरुष:                             एका महििा                       एकगं  मन्दििम्
                   एक: समुद्र:                                एका नदरी                        एकगं  सि:

          द्ववौ          --                             दे्व             --                         दे्व

                       द्ववौ बािकवौ                      दे्व बालिके                                        दे्व िुस्तके
                      द्ववौ िृक्षवौ                             दे्व ित े                                             दे्व ित्े
                        द्ववौ िुरुषवौ                             दे्व महििे                                 दे्व िािने
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           त्य:                                         वतस्र:                                      त्रीणण
त्य: िुरुषा:                      वतस्र: - िवनता:                 त्रीणण िुस्तकावन

                                  त्य: िृक्षा:                       वतस्र: िता:                         त्रीणण ित्ाणण
                              त्य: क्रीडाकािा:              वतस्र: क्रीडाकारिण्य:               त्रीणण हदनावन
                                   चत्ाि:                              चतस्र:                             चत्ारि
                                   चत्ाि: िुरुषा:                   चतस्र: महििा:                चत्ारि फिावन
                               चत्ाि: बािका:                    चतस्र: बालिका:              चत्ारि िुस्तकावन

SOME EXAMPLES:
1. एक: बािक: एका बालिका एकगं  िुस्तकगं  गृिरीत्ा िठत:
ఒక బాలుడు ఒక బాలిక ఒక పుసతికము తీసుకొని చదువుచున్్నరు  
2. द्ववौ बािकवौ दे्व बालिके दे्व कदिदुके गृहित्ा क्रीडन्ति
ఇదదోరు బాలురు ఇదదోరు బాలికలు రండు  బంతులను తీసుకొని ఆడుచున్్నరు  
3. त्य: यिुका:  वतस्र: यिुतय: त्रीणण िुस्तकावन गृहित्ा िाठशािागं गच्छन्ति
ముగు్గ రు యువకులు, ముగు్గ రు యువతులు, మూడు పుసతికములను పుచుచికొని బడికి వళ్ళీచున్్నరు .
4. चत्ाि: िुरुषा: चतस्र: महििा: चत्ारि फिावन स्रीकृत्य  देिाियगं  गच्छन्ति
నలుగురు పురుషులు , నలుగురు స్త్రీలు న్లుగు పండ్ల ను తీసుకొని గుడికి వళ్ళీ చున్్నరు . 
5 నుండి సంఖా్యవాచక పదాలు అని్న లి౦గములయందు ఒకే విధ౦గా ఉంట్యి. 
From five it is common for all genders

       िञ्च बािका: --                  िञ्च बालिका: -                                िञ्च फिावन .

      िञ्चबािका:   िञ्चबालिका: च िञ्चिुष्पपै: देिगं  िूजयन्ति 
  ఐదుగురు బాలురు ఐదుగురు బాలికలు ఐదు పువు్లతో దేవుని పూజించుచున్్నరు .

                                                                            Unit 2.          
                                                                    भोजनसगं बन्धिशब्ा:
अन्नम ्(అన్నము)       सूि: (పపుపి)           साि:(చారు)          शाक: (కూర)       तक्म ्(మజి్జ గ)      दधि ( పెరుగు) 
घृतम ्(నెయి్య)         अििेि: (ఊరగాయ)             क्वधितम ्(స్ంబారు), etc

अिगं भोजनवरिय: || मम  माता अन्नगं  िरििेषयवत || अनतििगं सूिगं  िरििेषयवत,   तत: शाकगं ,  ततोsनतििगं , सािगं  क्वधितगं ,  मध् े
मध् ेयिािसिगं घृतम ्, अििेिगं, िेयजिगं   च िरििेषयवत || अतित: दधि िरििेषयवत || भोजनानतििगं तक्म ्अवि िानािथं 
ददावत || 
నేను భోజనప్రియుణి్ణ. మా అమ్మ న్కు ముందుగా అన్నం వడిడుసుతి ంది . ఆ తరువాత పపుపి వడిడుసుతి ంది . 
ఆ తరువాత కూర, ఆపైె చారు , స్ంబారు , మధ్యలో నేయి , ఊరగాయ, మంచినీరు ఆఖరులో పెరుగు 
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వడిడుసుతి ంది . భోజనం అయా్యక త్రాగడానికి మజి్జ గ ఇసుతి ంది .   
     
కొని్న ఖాద్య పదారాథా ల పేరు్ల  :
1. |मुद्ग:  =  Green gram =  పెసలు (मूगं ग)          
2. माष: =  Black gram  =  మినుములు  (उड़द) 
3. तुिरिदि: = Red Gram =  కందులు (अििि)   
4. सष्षि: = Black mustered=ఆవాలు (िाई-सिसो गं) 
5. मिरीचकम ्= Black pepper = మిరియాలు (कािरी ममच्ष)
6. िनरीयक: = Coriander seeds =  ధనియాలు (िवनया) 
7. जरीिक: = Cumin seeds = జీలకర్ర (जरीिा) 
8.हिगंगु: = Asafetida = ఇంగువ (हिगंग) 
9.जावतकोश: = Mace = జాపత్రి 
10.एिा= Cardamom  = యాలకులు (इिायचरी) 
11.  (मेंिरी) = Fenugreek = మంతులు
12. ििागंग: = Cinnamon = దాలిచిన చెక్క 
13. सज्ष: = Pearl millet = సజ్జలు 
14. जणू्ष:  = Great millet  =  జొన్నలు
 15. िशुनम ् = Garlic = వలు్ల లి్ల  
16. ििाणु्: =  Onion = ఉలి్ల  
17. घुसृणम ्/काश्मिय्षम ् = Saffron = కుంకుమపువు్ 
18. भलिातकरी = Cashew nut =   జీడిపపుపి 
19. अद्र्षक:/शगं गबिे:  = Ginger  = అల్లం 
20.िरिद्र:  = Turmeric =  పసుపు 
21. आम्ाद्र्षक:  =  Mango ginger =  మామిడి అల్లం 
22. कहिज:/ णशखािु:   =  Corn  = మొక్కజొన్న
23. कूष्ाण्  = Ash gourd  = బూడిదగుమ్మడి 
24. जम् ू  = Jam bun fruit  = నేరేడు 
25. चणक: = Bengal gram  = స్నగలు 
26. दाहडमरी = Pomegranate  =  దానిమ్మ
 27. सरीताफिम ् = Custard apple  = సీతాఫలం 
28. िामाफिम ्= Bullock’s heart=  రామాఫలం 
 29. गोजजह्व:  = Lady’s finger  = బెండకాయ
30. ििोलिका  = Snake guard  =  పొట్ల కాయ 
31.काििेलिम ्  = Bitter guard  = కాకరకాయ 
32. कोशातकरी  = Ribbed guard  = బీరకాయ 
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33. उिा्षरुक   = Cucumber = దోసకాయ 
34. कका्षरुक: /कालिगंग: / कृष्णबरीज: = Watermelon =  పుచచికాయ 
35. आिुक: /म्चे्छ कदि: = Potato =  బంగాళాదుంప 
36. िाता्षक: = Brinjal/egg plant  =  వంకాయ 
37. बिृन्मिरीच: /ितिमिरीच:  = Red pepper  = మిరపకాయ
 38. कवित्थ: = Elephant apple = వలగపండు
 39. किू्षि:  = Camphor = కరూపిరం 
40. गुगु्ि: =  Guggul  = గుగి్గలం  
41. एिण् =  Caster  =  ఆముదం 
42. तपैिम ्= oil  =  నూనె                                          43. घृतम ्= ghee  = నేయి 
 44. िनसफिम ्= Jackfruit   =  పనస పండు  
 45.तािफिम ्= Toddy nut  =  తాటికాయ  
 46.णशग्:ु    =  Drumsticks  =   ములగ కాడ 
 47. कता्षरि:   =  Radish  =  ముల్ల౦గి 
48. आमिक:  =  Indian gooseberry =  ఉసిరి  
49. द्राक्षाफिम ्  =  Grapes  = ద్రాక్ష 
50.  खजू्षिगं:   = Date fruit  =  ఖరూ్జ రం  
51. वतन््रिणरीफिम ्  =  Tamarind   =   చింతపండు
 52. ििङ्:  =  Cloves  =  లవంగాలు
                                                                                 Unit-3      
                                                 तृतरीयाविभक्ति:   తృతీయా విభకి తి   (instrumental case)

Note: The main instrument used in every activity is expressed through ततृरीयाविभक्ति ||  ప్రత్ 
పనియందు ఏ వసుతి వు స్ధనముగా చెపపిబడునో అది తృతీయావిభకి తి దా్రా వ్యక తిం 
 చెయ్యబడును  

1.      बािक: चमसेन अन्नगं  खादवत 
    బాలుడు చెంచాతో అన్నం త్ంటున్్నడు 
 (The boy is eating food with a spoon)
अध्ािक: सुिाखणे्न लिखवत 
అధా్యపకుడు సుదదోముక్కతో వ్రాయుచున్్నడు 
(The teacher is writing with a piece of chalk)
3.      िक्षकभि: दणे्न ताडयवत 
రక్షక భటుడు లాఠీతో కొటుటే చున్్నడు  
(The police man is beating with a stick)
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4.      अिगं नेत्ाभागं िश्ामम 
నేను (న్) రండు కళళీతో చూచుచున్్నను. 
( I am seeing with my two eyes)
5.      बािक: कदिदुकेन क्रीडवत 
బాలుడు బంత్తో ఆడుచున్్నడు .
(The boy is playing with a ball)
6.      भिान ्दतिकूचचेन दतििािनगं  किोत ु
నీవు పళళీ  పొడితో పళ్ళీ  తోముకొనుము.  
( You clean your teeth with a tooth brush)
निधसगंि: नखपै: हििण्यकणशिगं  विदाियवत 
నరసింహస్్మి గోళళీతో హిరణ్యకశిపుని చీలుచిచున్్నడు.  
(Lord Narasimha tears Hiranyakashipa with  nails)

                                                                          Unit - 4.       
                                                        सि =  (తో /కలసి)    along with/with

1. िामेण सि सरीता िनगं  गतितरी
రామునితో బాటుగా సీత అడవికి వళ్ళీను. 
Sita went to forest along with Rama.
2. अिगं मम ममत्णे सि सगं भाषणगं  किोमम
నేను న్ మిత్రునితో మాట్్ల డు చున్్నను. 
I am speaking to my friend.
3. विता िुत्णे सि क्रीडवत
తండ్రి కుమారునితో ఆడుచున్్నడు. 
Father is playing with his son.
िाजा सेिकेन सि मन्दििगं रिविशवत
రాజు స్వకునితో మందిరంలో ప్రవేశిసుతి న్్నడు. 
A king is entering in to temple along with his servant.
िाण्िा: ित्ना सि िनगं  गतिति:||
పాండవులు భార్యతో సహా అడవికి వళిళీరి. 
Pandavas went to forest along with their wife.

                                                                              Unit -5         
                                                                    विना (లేకుండా ) = with out
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1. िामेण विना सरीता न जरीिवत
రాముడు లేనిచో సీత బ్రతుక లేదు. 
Sita can not live without Rama.
2. जिेन विना जरीिनगं  नास्स्त
నీరు లేనిచో జీవితమే లేదు. 
There is no life with out water.
3. विद्यया विना जरीिनगं  फिितिगं  न भिवत
విద్య లేనిచో జీవితం సఫలం కాదు. 
Life is not worth while /fruitful without education.
चक्पै : विना िािनगं  न चिवत 
    చక్రములు లేకుండా వాహనము నడవదు. 
A vehicle does not move without wheels
5. अध्ािकेन विना िाठनगं  नास्स्त 
అధా్యపకుడు లేకుండా బోధన జరుగదు.  
There is no teaching without teacher.
6. मुखेन विना भाषणगं  न रिचिवत
నోరు లేకుండా మాట్్ల డలేము. 
There is no speech without mouth.

A Sanskrit Sloka for fun: 13.

                                                 चचतागं  रिज्वलितागं दृष्टा िपैद्यो विस्मयमागत:
                                                 नाsिगं गतो न मे भ्ाता कस्येदगं िस्तिाघिम ्?
                                           
                                              చితాం ప్రజ్లితాం దృష్టే వా వైదో్య విస్మయమాగత: 
                                              న్sహం గత: న మే భ్రాతా కస్్యదం హసతిలాఘవం?
                      ఒక చోట చిత్పైె ఒక శవం కాలుతో౦ది. అది చూచి ఒక వైదు్యడు ఇలా అనుకుంటున్్నడు.  
ఇతనికి నేను గాని మా అన్నయ్య గాని వైద్యం చెయ్యలేదు. ఇది ఎవరి హసతి లాఘవ౦ అయు్యంటుంది ? 

             On seeing a dead body being burnt on a pyre, a doctor exclaimed and thought for 
himself “neither I nor my brother treated him. Whose marvelous act it is”? 

                                                             *****************
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 
                 తెలంగాణా ప్రభు-
త్ం, తెలంగాణా స్హిత్య 
అకాడమీ ప్రత్ష్ఠా త్మకంగా తల-
పెటిటే న ప్రపంచ తెలుగు మహాస-
భలు డిస్ంబరు 15న మొదలై 19 
వరకు వైభవంగా జరిగాయి. లాల్ 
బహదూర్ స్టేడియం ప్రధాన 
వేదికగా, రవీంద్ర భారత్, తెలుగు 
విశ్విదా్యలయం, ఇందిరా ప్రి-
యదరి్శని హాలు, లలిత కళా 
తోరణం, తెలంగాణా స్రస్త 
పరిషతుతి లు పలు ఇతర స్హిత్య 
కార్యక్రమాల వేదికలుగా ఏరాపిటు్ల  
జరిగాయి. అని్నంటికి ప్రముఖ 
స్హితీ వేతతిల పేర్లమీదుగా ప్రాం-
గణాలు, వేదికలు  నిరి్మంచారు.
            యల్.బి.స్టేడియం లోని 
ప్రాంగణానికి పాలు్కరికి సమన 
ప్రాంగణమని, ప్రధాన వేదికకు 
బమ్మర పోతనవేదిక అని పేరు 
పెట్టే రు. అలాగే తెలుగు విశ్-
విదా్యలయంలో బిరుదురాజు-
రామరాజు ప్రాంగణం, స్మల 
సదాశివ వేదిక, ఇందిరా ప్రి-
యదరి్శని ఆడిట్రియంను 
అలిశటిటే  ప్రరాభాకర్ ప్రాంగణం, 
వానమామలై వేదిక, రవీంద్రభా-
రత్ సమావేశ మందిరాని్న గు-
మ్మన్నగారి లకీ్షమి నృసింహ శర్మ 
ప్రాంగణం, ఇరివంటి కృష్ణమూరి తి 

వేదిక,రవీంద్ర భారత్కి యశోదా-
రడిడు  ప్రాంగణం, బండారు అచచి-
మాంబ వేదిక, స్రస్త పరిషతుతి -
కు మరింగంటి సింగరాచారు్యల 
ప్రాంగణం, కోరుట్ల  కృష్ణమాచా-
రు్యల వేదిక అని పేరు్ల  పెట్టే రు 
స్రస్త పరిషతుతి లో  న్లుగు-
ర్జులు శతావధానం, ఇందిరా 
ప్రియదరి్శని హాలో్ల  న్లుగు 
ర్జుల పాటు బృహత్ కవిసమే్మ-
ళనం జరిగాయి.మిగతా వేదిక-
లపైె  తెలంగాణా పద్య కవితా-
సౌరభం,  వచనకవితా వికాసం, 
కథ, నవల, విమర్శ మొదలగు 
అంశాలమీద సదసు్సలు, అష్టే -
వధాన, నేత్రావధాన, గణితావధాన 
ప్రక్యలు, పద్యకవి సమే్మళనం, 
బాలస్హిత్యం వంటి వివిధకార్య 
క్రమాలు జరిగాయి. కాని వేదిక-
లనీ్న వేరువేరు చోట్ల  ఉండటంతో 
అందరికీ అని్న కాక్యక్రమాలు 
త్లకించే అవకాశం లేకపోయిం-
ది. అని్న చోట్ల కు ఉచిత రవాణా-
సౌకర్యం ఏరాపిటు చేసిన్ అది        
అంతగా ఉపకరించలేదు.
           భాగ్యనగర వీథులని్న-
ట్, ప్రముఖంగా తెలంగాణాకు 
చెందిన కవులు స్హితీ వేతతిల 
పేర్లమీదుగా తోరణాలు ఏరాపిటు 
చేశారు. దాదాపు నలభై దేశాలు, 

పదిహేడు రాష్ట్ర లలో ఉన్న 
ప్రవాస తెలుగు స్హితీవేతతిలను, 
ప్రత్నిధులను ఆహా్నించి వారికి 
సకల సదుపాయాలు కలిపించా-
రు.అంత్గాక రండు తెలుగు రా-
ష్ట్ర లనుండి హాజరైన స్హితీవే-
తతిలకు, కవి పండితులకు కూడా 
వసత్ భోజన సౌకర్యం ఏరాపిటు్ల  
ఘనంగా ఉన్్నయని పలువురు 
ప్రశంసించారు. తెలంగాణా ప్ర-
త్్యక వంటకాలతో అయిదు 
ర్జుల పాటు నిరంతరాయంగా 
భోజనశాలలు నిర్హించటం 
అభినందించాలి్సన విషయమే.
               తలి ర్జు సమావేశానికి 
ముఖ్య అత్థిగా తెలుగు వారైన 
భారత ఉపరాష్టపత్ శ్రీ వంక-
య్యన్యడు హాజరై సభలను 
లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్కుంట్ల  చం-
ద్రశేఖర్ రావు భావోదే్గంతో తన 
స్హితీ అభినివేశంతో కూడిన 
ప్రసంగంలో సందర్భుచితం-
గా పలు పదా్యలను పాటలను 
ఉటటే ంకించి శ్రోతలను ఆకటుటే -
కున్్నరు. తెలంగాణాలో తెలుగు 
భాష మూలాలను ఆయన ప్ర-
స్తి వించారు. అదేగాక సభలోని 
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కి రాగానే తనకు చిన్నపుపిడు 
చదువు చెప్పిన గురువుగారు శ్రీ 
మృతు్యంజయశర్మ గారికి పాదా-
భివందనం చేయడం ప్రేక్షకుల-
ను విపరీతంగా ఆకటుటే కుంది. శ్రీ 
వంకయ్యన్యుడుగారు సుదీర ్ఘ 
ప్రసంగంలో తెలుగు భాషకు 
స్వలందించిన అనేక మంది 
స్హితీ వేతతిలను సంస్మరించారు. 
తెలుగు భాషను ఇంటరీ్మడియ్ట్ 
దాకా కంపల్సరీ చేయటం చాలా 
మంచి నిర్ణయమని   కేసీఆర్ ను  
అభినందించారు.
  సభానంతరం మిరుమిటు్ల -
గొలిపే కాంతులతో పావుగంట 
స్పు బాణాసంచా కాలిచి సంబ-
రాలను అంబరానికి చేరచిటం 
ప్రేక్షకులకు కనువిందు కలిగిం-
చింది. అయిదు ర్జులపాటు  
మంత్రులు, శాసన సభు్యలు,
రాజ్యసభ సభు్యలు అందరూ 
ఉతా్సహంగా పాలొ్గ నటంలో 
ముఖ్యమంత్రి కార్యదీక్ష వన్నంటి 
ఉందనేది కాదనలేని సత్యం.
               ఇక పలు వేదికల మీద 
నిర్హించబడిన స్హిత్యకార్య-
క్రమాలపైె కొని్న భిన్్నభిప్రాయా-
లున్్న, మొతాతి నికి చాలామందే 
కవులు, పండితులు పాలొ్గ ని 
శాలువా, జా్ఞ ప్క, నగదు పారి-
తోష్కాలతో సన్్మన సతా్కరాలు 
పొందారు. ఇలాంటి బృహతా్క-
ర్యక్రమాలో్ల  కొని్న అవకతవక-
లు జరగటం స్ధారణమే ఐన్ 
అందవలసినవారికి ప్లుపులం-
దకపోవటం, న్టకం, పాట లేక 

గేయాని్న పటిటే ంచుకోకపోవటం,
పద్యకవి సమే్మళన్నికి ఈయ-
వలసినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్క 
పోవటం, వచన కవితా్నికి పె-
దదోపీట వేయటం వనుక కొందరి 
దృకపిథల ప్రాధాన్యత ఉందేమో-
ననే అనుమానం కలుగకపోదు. 
ఇంకో విషయం 'కిట్ల ' పంప్ణీ.
ప్రపంచతెలుగు మహాసభలకై 
ప్రత్్యకంగా తయారు చేయించిన 
జూట్ బా్యగులో పెను్న, పా్యడ్, 
'తెలంగాణా  వైభవం'  పుసతికం,
పోతన పదా్యల మీద న్రాయణ-
రడిడు  రాసిన వా్యఖ్య 'మందారమ-
కరందాలు' ఇరివంటి కృష్ణమూరి తి 
రాసిన 'వాగూభుషణం భూషణం' 
పుసతికాలు ఒక ప్రశంస్పత్రం, 
మడలో వేసుకునే మహాసభల 
లోగో కలి్గ న ట్్యగు పెటిటే  ఇచాచిరు.
మడలో ట్్యగు ఉన్న వారికి ప్రత్్యక 
దా్రాల గుండా ప్రవేశ అనుమత్ 
ఉండటంతో చాలామంది దానికై-
ఎగబడటం జరిగింది.ఇది కొంత 

అ సౌ క ర్య ం 
క లి గి ం చి న 
మాట వాసతివం.
సరియైెన దిశా 
నిరేదోశాలు లేక 
పడిగాపు లు,-
తోపులాటలు
జరిగి సభలో్ల  
పా లొ్గ నే 
అమూల్య సమ 
యం వ్యరథాంగా 
అక్కడే గడచి-
పోవటం నిర్-
హణా లోపమని 

చెపాపిలి.
         ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహా 
సభలలో విదేశాల నుండి  వచిచిన 
వారికి మాత్రం సంతృప్తికర-
మైన ఏరాపిటు జరగడం విశేషం. 
అందరినీ పేరు పేరున్ సత్క-
రించే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగారి 
కుమార తి రాజ్యసభ సభు్యరాలు 
శ్రీమత్ కవిత గారు తీసుకున్్న-
రు.. వారినుదేదోశించి  'తెలుగు 
భాష పుటుటే పూర్్తతిరాల' గురించి 
గంటస్పు ఆమ చేసిన సదాహ-
రణ ప్రసంగం మహా సభలకు 
హైలైట్ అని చెపపివచుచి.
         అలాగేముఖ్యమంత్రి గారి 
తనయుడు కే.టి.ఆర్. సినిమా 
ప్రముఖులను సత్కరించే బాధ్య-
తను గైకొన్్నరు.

    (41 వ పేజీ చూడండి )
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నందుల  ప్రభాకర  శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

                మూడవ బహుమత్ 
'సబు్బ పెటటే ' నందుల సుబ్బ-
య్య గారి ఎదుదో కని ప్రకటించా-
రు. మారు మాట లేకుండా పైె 
బహుమత్ తీసుకోకౌండానే వ-
నుదిరిగారు నందుల సుబ్బయ్య 
గారు.     
         ఈ పని పలుగురాళళీప-
ల్ల  రాజకీయ ముఖచిత్రాని్న మా-
రేచిసింది. పలుగురాళళీపల్ల  జిలా్ల  
పరిషత్ హైసూ్కల్ కు 'కారపిస్ 
ఫండ్' కొరకు మూడు వేల 
రూపాయలు ఎవరు చెలి్ల స్ తి వారికే 
ఈస్రి 'సరపించ్' పదవి అంటూ 
ప్రచారం జరిగింది. ఎనో్నర్జుల 
నుండి అవకాశం కొరకు ఎదురు-
చూసుతి న్న ఔతా్సహికులో్ల  'చితాం-
బరామయ్య' ఆ మూడు వేలు 
చెలి్ల ంచాడు. అంటే అందరు 
కలిసి ఆయనను సరపించ్ పదవి 
వరించేటటు్ల  చేశారు. 
 స్త్రీ వ్ది 
     పెదదోన్యన తెచిచిన ఎదుదో లో్ల  
ఇది ప్రత్్యకం. వచిచిన ర్జునుండి 
మేత త్నలేదు. నీళ్్ల  తాగలేదు. 
మామూలుగా ఏ ఎదుదో లైన్ ఒకటి 
రండు ర్జులు ఇలా బెంగ పెటుటే -
కుంట్యి. ఎందుకంటే వీటిని 

నేరుగా ఆవులదొడిడు నుండి తెస్తి 
వాటి మంద నుండి వేరైనం-
దుకు, సథాలమారిపిడి జరిగినం-
దుకు, మనుషు్యలు అలవాటు 
లేనందుకు ఒకటి రండు 
ర్జులు బెంగపెటుటే కుని తరవాత 
మల్లగా అలవాటు పడిపోతాయి. 
              ఈ ఎదుదో  మాత్రం వారం 
ర్జులైన్ దారికి రాలేదు. మా 
న్యన ఎని్నరకాల ప్రయత్్నం-
చిన్ ప్రయోజనం లేకపోయింది. 
పెదదోన్యన బెంగపెటుటే కున్్న-
డు. ఎదుదో  పాల బిర్రు తగి్గపోతూ 
ఉందని. ఒక ర్జు అమ్మ పాలు 
ప్ండడానికి బర్ం గుంజకు 
కటేటే సి వీపు నిమిరి పాలు 
ప్తుకుతూ వుంది. అమ్మ వైపు 
ఈ ఎదుదో  చూసూతి  చెవులు అలా్ల -

డిసూతి , మోర ఊపుతూ వుంది. 
ఇది గమనించిన అమ్మ పాలు 
ప్ండడం అయిన తరువాత దాని 
దగ్గరకు వళి్ల  వీపు చరిచింది. 
అమ్మకు అపుపిడపుపిడు ఎదుదో లకు 
మేత వయ్యటం, నీళ్్ల  పెటటే డం 
అలవాటే. అమ్మ వీపు చరచగానే 
అది మహదానందపడి అమ్మను 
న్కటం ప్రారంభించింది. ఇది 
గమనించిన మా న్యన తటిటే తో 
నీళ్్ల  తెచిచి పట్టే డు. అమ్మ 
తటిటే లో నీళ్్ల  కలుపుతూ ఉంటే 
కడుపారా తాగింది. 
  అపుడు గురతిచిచింది పెదదోన్-
న్నకు, ఈ ఎదుదో ను కొన్న ఆవుల 
దొడిడుని సంరకి్షంచేది ఒక స్త్రీ అని. 
స్ధారణంగా వేరేవారిని చూస్ 
అవకాశం వీటికి ఉండదు. 
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అందుకే పుటిటే నపపిటినుంచి స్త్రీ-
వాది గానే ఉండిపోయింది. ఆ 
తరువాత కొంతకాలానికి దీని్న 
అమ్మటం జరిగింది. యధావి-
ధగా బేండు మేళాలు, తపెపిట 
తాళాలతో స్గనంపారు. వంట 
అందరూ ఉన్నంతవరకూ బాగానే 
వుండింది. ఊరి పొలిమేరలు 
దాటిన తరువాత  దానికి అరధి-
మైనటు్ల ంది తనను ఎక్కడికో 
తీసుకుని వళ్తి న్్నరని. అంత్, 
త్రగబడింది. ఆగ్రహోదగ్రుడై 
లేచింది. కొన్న ఆస్మి ముళళీ 
కర్రతో ఒకటి ఇచిచినటుటే న్్నడు. 
బడికి వళ్్ల ప్ల్లవాడు మొండికేసి 
త్రగబడడుటుటే  త్రగబడి తాళ్్ల  
తెంచుకుని ఇంటివైపు పరుగు-

తీసింది. తోక పైెకి లేప్, చెవులు 
నిక్కరించి, మోర పైెకెత్తి పరుగు 
తీసుతి ంటే.... అపర నందీశ్-
రుని లాగా కనిప్ంచింది. ఒక్క 
ఉదుటున ఇంటి తలవాకిట్్ల  వా-
లిపోయింది. 
 అపుపిడే వాకిట్్ల  నుండి బయటికి 
వళళీడానికి వసుతి న్న బూబమ్మ 
ఈ చెలరేగిన నందిని చూసి 
వాకిట్్ల  తెలివితప్పి పడిపో-
యింది. అంత ఆవేశంలో కూడా 
ఆమకు ఏ హానీ కలగకుండా 
ఆమను దాటి ఇంట్్ల కి వచిచింది. 
   కొన్నవాళ్ళీ వచిచి బలవంతంగా 
తీసుకెళతామంటున్్నరు. పెదదో-
న్యన సరిదోచెప్పి స్యంకాలం 
వరకు ఉండమన్్నడు. అమ్మ 

దానికి మేత, నీళ్్ల  పెటిటే , శాంతప-
రచి స్యంత్రం వాళ్లకి అపపిగిస్తి 
మారాం చెయ్యకుండా బుదిధిగా 
వళిళీపోయింది. ఎవర్ ఉండి, 
కొన్నవాళళీతో,"తాడు తెంచుకుని 
పారిపోయ్ దానె్నందుకు మళ్ళీ 
తీసుకెళ్్ల తున్్నరని, వదిలివే-
యచుచిగా" అని అంటే, 'అది 
తాడు తెంచుకుని త్రగబడింది 
మాపైె కోపంతో కాదు... స్కినవా-
రిపైె ప్రేమతో. రేపు మా ఇంటిమీద 
కూడా ఇదే ప్రేమ చూప్సుతి ం-
ది. దీనిని వదలం... ఎలాగైన్ 
మచిచిక చేసుకుంట్ం' అన్్నరు.
  

   (ఇంకా వుంది)
.  
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ఎలకాట్ర న్
ఆచార్యదేవోభవ

      ఆకాశం చిలు్ల  పడేటటు్ల గా 
అకాల వర్షం రండు ర్జులనుంచి  
కురుసతి ంది. ఆరేళ్లక్తం కటిటే న ఆ 
కొతతి స్ంకేత్క కళాశాలలో పైె అం-
తసుతి ల తరగత్ గదులో్ల  నిరా్మణ 
కౌశలం లేని కారణంగా, ఆశ్రదధి 
కారణంగా, లేదా అవినీత్కి నిద-
ర్శనంగా  గోడలమీద జలచిత్రాలు 
రూపొందాయి. పైె కపుపి కాంక్రీటు 
చర్మంలోంచి వాన నీరు  స్్ద 
బిందువులా్ల  దిగజారి చాలాచోట్ల   
బల్లల్్న, కురీచిలనీ తడుపుతోంది. 
కళాశాల పాలన్ధకారి కోదండం 
భాగస్్ములలో ఒకరు. 
“వరా్ష లు తగ్గనీయండి, బాగులు 
చేయించే ఏరాపిటు్ల  చూస్తి ను. 
భవనం కటిటే నవారు మా బం-
ధువర్గం లోని వారే! అందుకని 
గొంతుకలు చించుకొని అరిచే 
అవకాశమూ లేదు! ప్రయోజ-
నమూ లేదు. మీరే ఎలాగో వి-
దా్యరుథా లకి నచచిచెప్పి కోరు్సలు 
పూరి తిచేయించండి!” అని బా-
ధ్యతను  కళాశాల ప్రధాన్చార్యణి 
సులోచన నెత్తిమీద పెటేటే శాడు.  
ఏడాదిలో ది్తీయారథాభాగపు పరీ-
క్షలు నెలర్జులో్ల  జరగాలి్స ఉంది. 
విదా్యరిథానీ, విదా్యరుథా ల వసత్గృహా-
లు కళాశాల ప్రాంగణంలోనే ఉన్్న, 

హాజరు మటుటే కు కుండబోత 
వరా్ష ల స్కు  మూలంగా పలచిబ-
డిపోయింది. పాఠా్యంశాలు పూరి తి 
కావడానికి ఇంకా పక్షం ర్జులు 
అధమం కావాలి. పరీక్షల తయారీ 
కోసం విదా్యరుథా లు ఆనవాయితీగా 
కనీసం పది ర్జులు తరగతులకు 
అనధకారమైన స్లవు తీస్సు-
కొంట్రు. పైె అంతసుథా లో పది 
తరగత్ గదులున్్నయి. వాటిలో 
కనీసం మూడు వందల మందికి  
తరగతులు జరుగుతాయి. 
సులోచన తరగతులి్న సమావేశ 
మందిరాలకీ, ప్రయోగశాలల-
కీ, ఆచారు్యల గదులకీ తక్షణం 
మారిపించి, వసత్ గృహాలకి తానే 
స్యంగా వళిళీ విదా్యరుథా ల-
ను తరగతులకి హాజరు కమ్మని 
హితవు పలికింది. వసత్ గృహాల 
పైె అంతసుతి లో్ల ని గదులో్ల నూ 
కుండపోత వర్షం కారణంగా 
అదే పరిసిథాత్.  దిగువ అంతసుతి ల 
గదులో్ల ని వారిని  పైె గదులో్ల ని 
వారికి ఆశ్రయం కలిపించవలసిం-
దిగా కోరింది. ఆస్ట్రలియానుంచి 
వచిచి ఈ ఉదో్యగాని్న సీ్కరించిన 
సులోచన రండుసంవత్సరాల 
లోపుగానే కళాశాల విదా్యస్థా యీ 
ప్రమాణాలని  ఎంతగానో అభివృదిధి  

పరిచిన కారణంగా, విదా్యరుథా లకు 
ఆమ మాటమీద ఎంతో గౌరవం. 
అటు వసత్ గృహాలో్ల  విదా్యరుథా లు 
సదుదో కొన్్నరు.  ఇటు తరగతుల 
హాజరు ఒక్కస్రిగా పుంజుకొంది.
   కళాశాల ప్రధాన్చార్య-
ణి సులోచన ఆలోచనలో పడి 
పోయింది. ప్రభుత్ భవనని-
రా్మణాలో్ల , వసత్ నిరా్మణాలో్ల , 
ప్రాజకుటే ల నిరా్మణాలో్ల  అవినీత్ 
భాగోతాలు పున్దులతోబాటు 
పైెపైెకి లేసూతి నే ఉంట్యి! ఈ 
కళాశాల ప్రైవేటు పెటుటే బడిదా-
రులది. నిరా్మణం స్ంతదారు-
లది. అయిన్ భవన నిరా్మణం-
లో గుత్తిదారు హసతిం తన వాటం 
చూప్ంచింది. స్ర్ణకారుడు 
తలి్ల  మంగళ సూత్రాలలో కూడా 
తరుగు చూప్స్తి డన్న అర్్యకి తి 
ఉండనే ఉంది! ఆమ ఆలోచన-
లకు భంగం కలిగిసూతి , కాలేజీలో 
తరగత్ గదుల శుభ్రతను పర్య-
వేకి్షంచే చిరుదో్యగి జ్గిరాజు ప్రవే-
శించాడు. ఆయన ప్రాంగణంలో 
ఉన్న మొక్కల పెంపకం పట్ల -
కూడా ఎనలేని శ్రదధి వహిస్తి డు. 
గతంలో ఆయన ఆ కళాశాల 
ప్రాంతంలోనే ఉన్న ఓ ప్రాథమిక 
పాఠశాలకి ప్రధానోపాధా్యయు-
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డిగా పనిచేసి పదవీ విరమణ 
చేశాడు.  ప్రసుతి తం అరవైలు 
దాటిన మనిష్. సులోచన-
కి ఆయనంటే ఎనలేని గౌరవం. 
కళాశాల అభివృదిధి  విషయంలో 
తనకెనో్న సలహాలి్నచాచిడు. 
“కూర్చిండి. పైెకపుపిలో్ల ంచి వర్షపు 
నీరు కురుసతి ందన్న సంగత్ని 
స్ధ్యమైనంతవరకూ  ప్రచారం 
కాకుండా చూడమని  కోదండం-
గారు అన్్యపదేశంగా చెపాపిరు.  
మీ అధ్ర్యంలో తాతా్కలికంగా 
తరగత్ గదుల ఏరాపిటు చక్కగా 
జరిగి పోయింది. గుండబరువు 
తగి్గంది. ధన్యవాదాలు! వానకూడా 
తగు్గ  మొహం పటిటే ంది.”
“చూడమా్మ! నేనిపుపిడు పని-
కటుటే కొని వచిచింది మీ గుండ 
బరువుని పెంచడానికే! ఎలా 
చెపాపిలో, ఏం చెపాపిలో  తెలి-
యటలే్లదు!” అన్్నడు జ్గిరాజు. 
“చెపపిండి! నేనీ కళాశాలలో అడు-
గుపెటిటే న ర్జు నుండీ, చేపటిటే న 
అనేక మారుపిలకు  ఉపన్్యస-
కులను మించి మీరు చేదోడు 
వాదోడుగా ఉన్్నరు. నిస్సంకో-
చంగా చెపపిండి.”
“భవన్ల పైెకపుపిలో్ల ంచి నీళ్్ల కా-
రిత్  ఏ కొతతిరకం సిమంట్ తోనో, 
లేక తారుతోనో పులిమేసి పని కాని-
చేచిస్తి రు! కానీ విదా్యరుథా ల మదళ్్ల  
పగుళ్్ల  తీస్తి ఏం చెయా్యలి?”
“మళ్ళీ కాపీల వ్యవహా-
రం కొతతిరూపులు కాని సం-
త రి ం చు కొ ం ట్ ం దా ? ”
“మీరు తీసుకొన్న చర్యల వల్ల  

కాపీల భూతం వదిలిందనే 
అనుకోవాలి.  కానీ కొతతిభూతం 
ప్రాంగణంలో చాపకింద నీరులా 
అడుగు పెటిటే ందన్న సంగత్- 
విదా్యరుథా లు వసత్గృహంలో 
గదుల సరుదో బాటు జరుగుతు-
న్న సమయంలో కొంత లోపా-
యికారిగా తెలిసింది. రండు 
మూడు చిన్న జగడాలు జరిగిన్ 
వాళళీలో వాళ్ళీ సరుదో కుపోయారు!”
“అంతకంటే మనకు కావలి్సం-
దేముంది? బుర్రలు బదదోలు-
కొటుటే కోకుండా ఉంటే చాలు! 
లేకపోత్ మన తలలు వాచిపోతా-
యి!”అంది సులోచన నవు్తూ. 
“కానీ ఆ జగడాలకి మూల 
కారణం మాదకద్రవా్యలు సులో-
చనమా్మ? కింది గదులో్ల  ఉన్న 
యిదదోరి బల్లసొరుగులో్ల ంచి కొని్న 
పాట్్ల లు మాయమైపోయా-
యి. దాని విషయమై ఘర్షణ 
జరిగింది. తరా్త వాళళీలో వాళ్ళీ  
సరుదో కు పోయారు. ఈ సంగత్ 
న్కు ఓ బుదిధిమంతుడైన విదా్యరిథా 
దా్రా తెలిసింది. వాళళీ ఘర్షణలో 
తలత్తిన మర్ విషయమేమిటం-
టే శాంత్ అని మూడోసంవత్స-
రం చదివే  విదా్యరిథాని నెల తప్పి 
మూడు నెలలైంది. ప్రణవకు-
మార్ అనే న్లుగో సంవత్సరం  
సివిల్ విదా్యరిథా దానికి కారకుడు. 
మాదకద్రవా్యల మజా చేసుతి న్న 
వారిలో అతనూ ఒకడు. రాజ-
మండ్రిలోని ఓ ఇసుక వా్యపారి  
కొడుకు. ఈ మాదక భూతాని్న  
తుదముటిటే ంచలేకపోత్ కళాశాల 

పరువు గంగలో కలిసిపోతుంది.”
“కళాశాల పరువు పోతుందన్న-
ది ఒక విషయమైత్, అంతకు 
మించినది పలువురి విదా్య-
రుథా ల జీవితాలు న్శనమైపోతా-
యి. సిమంటు పూతలతో, తారు 
పూతలతో కుదిరే తెగులు కాదిది! 
మహమా్మరి! ఏం చెయా్యలి?”
న్లుగో సంవత్సరం పరీక్షలైపో-
గానే శాంత్ విషయమై ఈ ప్రబు-
దుధి డి నిర్ణయం ఎటువైపు త్రు-
గుతుందో చెపపిడం కూడా కషటే ం. 
వివాహానికి దారి తీస్తి పరా్లేదు 
కానీ, అతగాడు  ఒకస్రి అడుగు 
బయటకి పెటేటే  కపపిదాటు వేస్తి, 
ఈమ ఏ అఘాయితా్యనికైన్ 
తలపెటిటే త్, తలి్ల దండ్రులదగ్గ-
రు్నంచీ, వారాతి , ప్రస్ర మాధ్య-
మాలవరకూ వేలత్తి చూపేది 
కళాశాల వైపే! అందున్ ఇటీవలి 
కాలంలో ఆత్మహత్యలకి విదా్య-
ప్రాంగణాలు చాలా అనువైన 
ప్రాంతాలుగా మారిపోయాయి."
“రచచిగొటేటే  చలనచిత్రాలతో, అం-
దుబాటులో ఉన్న అంతరా్జ లం-
లోని నీలి నడకలతో యువత 
మిత్మీరిన వా్యమోహంతో తపపి-
టడుగులు వేయడం-నిరభుయ-
చటటే ం కింద ఊరి శిక్షలు వేసిన్ 
బలాతా్కరాలు, అతా్యచారాలూ 
జరుగుతూనే ఉండడం నైెత్క-
విలువల పతన్నికి నిదర్శనంగా 
నిలుసుతి న్్నయి. ప్రేమమైకంలో 
లేదా భ్రాంత్లో కొని్న నెలలు లేదా 
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ఆదూరి హైమవత్
   దేవునికి  కానుక

                  విదేశాలోల ఉంటున్న 
మనవడు వివేక్ తాతగారిని  చూ
డాలని భారతదేశానికి వచాచిడు.
తాత సదానందం లో ఉతా్సహం 
ఉరకలు వేసుతి న్నది. సంతోషంతో 
ఉబి్బతబి్బబ్బవుతున్్నడు.      
              మనవడు వివేక్ కి పద 
మూడేళ్ళీ. విదేశంలోనే  పుటిటే న్  
తెలుగుదన్ని్న  పుణికి పుచుచి-
కున్నవాడు. దేశ మంటే ప్రీమ, 
పెదదోలంటే గౌరవం, తాత అంటే 
అభిమానం, చక్కని  చదువు- 
ఏ తాతకైన్  అంతకంటే ఏం 
కావాలి? అందుకే, మనవడి 
పుటిటే న  ర్జున్డు వాడి పేరిట 
తమ ఊరిలో  ఉన్న అని్న  ఆల-
యాలోలనూ పూజలు చేేయించా 
లని సంకలిపించాడు సదానందం. 
వంటవాళళీను ప్లిప్ంచి పది 
రకాల ’తీపులు‘ చేయించాడు; 
పదిరకాల పండు్ల  తెప్పించాడు; 
కంచినుండి పటుటే చీరలు, పటుటే -
పంచలు తెప్పించి, అని్న ఆల-
యాలలోనూ దేవుళళీకు సమ-
రిపించాలని నిశచియించాడు.
అనీ్న కార్్ల  సరుదో కుని బయలుదే-
రాడు మనవడితో కలి్స.
            "న్యన్! వివేక్ ! ఎంతో 
కాలంగా అనుకుంటూ ఉన్్నను 

రా, నీ పుటిటే న  ర్జున్డు మన 
ఊర్్ల  ఉన్న అని్న  దేవాలయాల 
లోనూ అరచిన  చేయించాల-
ని. కానీ మీరేమో అక్కడక్కడో 
ఉంటిరి!  ఇన్్నళ్లకు న్ కోరిక 
తీరుచితున్్నవు- సంతోషంగా 
ఉందిరా! ముందుగా మనం వం-
కటరమణుని ఆలయానికి వళి్ల  
అరచిన చేయిదాదో ం. ఆ తరా్త 
మిగిలిన ఆలయాలకు వళాదో ం" 
అంటూ తమ ఊళ్ళీ ఉన్న 
గుడుల విశేష్లు  చెపపిస్గాడు 
సదానందం.
                 ఊళ్ళీ జన్లంద-
రూ ర్డుడు  మీదే ఉన్నటుటే న్్నరు, 
కారు మల్ల  మల్లగా పోతున్నది. 
చలి వణికిసుతి న్నది. ఉదయం 
పదిగంటల ై�న్ ఇంకా మంచు 
పూరి తిగా వదలనే లేదు. అంతలో 
ఒక ముసలి వాడవర్ కారుకు 
అడడుం  వచాచిడు లాగుంది, డ్రైవ 
రు అకస్్మతుతి గా బ్రేక్ వేశాడు. 
ముసలాయన్కి చొకా్క లేదు.
చినిగిపోయిన పాత పంచ ఒకటి 
కటుటే కుని ఉన్్నడు. చలికి వణు-
కుతున్్నడు. "క్షమించండి బాబూ, 
చూసుకోలేదు" అంటూ ర్డుడు  
ఆవతలికి నడిచి పోతున్్నడు.
అపుపిడు చూశాడు వివేక్. 

చాలా మంది ముసలివాళ్ళీ, 
ముతక వాళ్ళీ  ర్డుడు మీద అక్క-
డక్కడ కూరుచిని ఉన్్నరు- 
కొందరు ఏవేవో చిన్న చిన్న 
స్మానులు అము్మతున్్నరు. 
కొందరు ఊరికే అడుకుంటు-
న్్నరు. ఎవ్రికీ ఒంటిమీద 
సరైన బటటే లు  లేవు. చలికి   
అందరూ వణుకుతున్్నరు.
అయిన్ ఎవరి పనిలో వా-
ళ్ళీన్్నరు. "తాతయా్య, ఇక్కడ 
చాలామంది తాతలు ఉన్నటుటే -
న్్నరే, కానీ ఎవ్రికీ  చలి పు-
డుతున్నటుటే  లేదు?" అడిగాడు 
వాడు, తాతయ్యని.
              సదానందం అన్్నడు- 
"కాదురా, వాళ్లని చూసుకునేందు 
కు ఎవ్రూ లేరు. అందులోనూ 
ముసలివాళ్ళీ కదా, బరువు పను 
లేవీ  చేయలేరు. ఏదో ఇట్్ల  బ్రతు-
కుతున్్నరంత్. వాళ్ల కున్న కష్టే ల  
ముందు ఈ చలి ఏపాటి?" అని.
            వివేక్ ఏమీ అనలేదు. 
కాస్పటికి "తాతగారూ! కారు 
ఆప్ంచండి, ఓస్రి" అని చె-
పపిడంతో డ్రైవర్ కారు ఆపాడు. 
వివేక్ గబగబా కారుదిగి, డికీ్కలో 
ఉన్న పళళీ బుటటే , కొతతి బటటే లు 
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ఉంచిన సంచీ చేత పటుటే కుని 
వనకి్క నడవటం మొదలుపె-
ట్టే డు. వీధ పరకు ఉన్న ముసలి  
వాళ్లందరికీ  ఆ కొతతి చీరలు, 
పళ్ళీ, బుటటే లో ఉన్న పళళీ  పంచి 
ఇవ్టం మొదలు పెట్టే డు!
      సదానందం కారులోనే కూ-
రుచిని,మనవడిని చూసూతి ఉండి-
పోయాడు.
  అక్కడ  ముసలి వాళ్లంతా విసుతి  
పోతున్్నరు; కంగారు పడుతు-
న్్నరు-.
     "బాబూ ! తమరవరు? ఇంత 
ఖరీదైన  బటటే లు మాకు ఇసుతి -
న్్నరే, మీ పెదదోవాళ్ళీ  కోపగిం-
చుకుంట్రేమో! మాతో పోట్్ల -
డతారేమో! ఇంతకీ  తమరవరు 
బాబూ?" అని భయం భయంగా 
అడుగుతున్్నరు వాళ్ళీ. 
  "నేను  సదానందంగారి మనవ 
డిని. మా తాతగారు చాలా మంచి 
వారు. మీకు ఇవనీ్న ఇచిచినం-
దుకు ఏమీ కోపగించుకోరు. 
దేవునికి చాలా బటటే లుంట్యి. 
ఆయనకు కావాలనగానే ఇచేచివా-
ళ్ళీ  కూడా  చాలా మందే ఉన్్నరు. 
'అయిన్  వీళ్లంతా  ఇక్కడ  చలికి  
వణుకుతూ ఉంటే, న్కు మాత్రం  
కొతతి బటటే లు తెచాచివేంటి?' 
అని దేవుడు నను్న  త్డతాడు- 
ఎందుకు, అట్్ల   అవ్టం? ఇంద 
తీసుకోండి, ఈ తీపులనీ్న త్నండి 
చక్కగా" అంటూ తను తెచిచిన 
తీపులని్నటినీ పూరి తిగా ముసలి 
-ముతకలకు పంచేేశాడు వివేక్ .

         అనీ్న పంచాక, ఖాళ్ బుటటే  
లు-సంచులతో వచిచి కార్్ల  
కూరుచిని "తాతగారూ ! మీకు 
కోపం రాలేదు కదా, నను్న క్షమి 
స్తి రా ? మిమ్మలి్న  అడకు్కం డానే 
అనీ్న  ఇట్్ల   పంచేశాను- పాపం 
వాళ్లని చూస్తి  జాలి  వేసింది 
మరి" అని అడిగాడు వివేక్. 
    అపపిటివరకూమనవడు  
చేసిన  పని గురించే  ఆలోచి-
సుతి న్న సదానందం సంతోషంగా 
నవా్డు- "నువు్ చేసిన  పని 
చాలా గొపపిదిరా! న్కు  కోపం 
ఎందుకు వసుతి ంది?! సంపదలు 
ఉన్్న, లేకున్్న మనం అందరం 
ఆ భగవంతుని బిడడులమే. అవ-
సరంలో ఉన్న తన బిడడులకు 
స్యంగా ఇవనీ్న  అందించి-
నందుకు కరుణామయుడై�న ఆ 
భగవంతుడు చాలా సంతోష్ంచి 
ఉంట్డు. మనని  దీవిస్తి డు. 
నిజం! అయిత్ న్కు కాసతి చిన్న-
తనంగా ఉందిరా- '13 ఏళ్ళీన్న 
నీకు తటిటే ందే, ఈ విషయం - అది 
ఇనే్నళ్ళీగా న్కు ఎందుకు  తటటే -
లేదు?' అని సిగు్గ గా ఉంది. పద, 
ఇక ఆ భగవంతుని దరి్శదాదో ం. నీ 
మంచి మనసు ఇపుపిడు చేసిం-
దే'అరచిన'. అది ఈ మధ్యకాలం-
లో ఆయనకు చాలా సంతోష్ని్న-
చేచి  కానుక అయిఉంటుంది!" 
అంటూ కారును ముందుకు 
పోనిమ్మని చెపాపిడు సదానందం. 

         ముగింపు సమావేశానికి దేశ 
రాష్టపత్ రాంన్థ్ కోవింద్ ముఖ్య 
అత్థిగా వచాచిరు, తెలుగు భాష 
ప్రాశస్తి యాని్న కొనియాడారు. అటు 
ప్రారంభ సమావేశంలో, ఇటు 
ముగింపు సమావేశలో రాష్ట గవ-
ర్నర్ తెలుగులో ప్రసంగించగా 
ముఖ్య సలహాదారు కే.వి. రమ-
ణాచారి వా్యఖా్యతగా వ్యవహ-
రించారు. ఇటీవలే తెలంగాణా 
స్హిత్య అకాడమీ ఛైర్మన్ గా 
ఎను్నకోబడిన శ్రీనందిని సిదాధి ర-
డిడు  ఆధ్ర్యంలో ప్రపంచ తెలుగు 
మహాసభలు  నిర్హించబడాడు -
యి. అలాగే గ్రంధాలయ పరిషత్
చైెర్మన్ శ్రీ అయాచితం శ్రీధర్ 
గారు, పలువురు కవులు నిర్-
హణ కార్యక్రమాలో్ల  చురుకుగా 
పాలొ్గ న్్నరు. ఉప ముఖ్యమంత్రి 
కడియం శ్రీహరి, సీపికర్ మధు-
సూదన్చారి, దేవాదాయ శాఖ 
మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రడిడు  ఇంకా 
పలు శాఖల మంత్రులు ముఖ్య-
మంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ తలపెటిటే న 
బృహత్ కార్యక్రమాని్న సఫల్కృ-
తం చెయ్యడానికి తమ శాయశ-
కుతి లా కృష్చేశారు. కొని్న లోటు-
పాట్ల ను పక్కన పెడిత్ తెలంగాణా 
ఖా్యత్ని నిలబెటేటే ందుకు ఏరాపిటు 
చేయబడిన సభలు ఘనంగానే 
జరిగాయని చెపపివచుచి.
                         'వాధూలస'
                             9701522234

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 

(35 వ పేజీ తరువాయి)
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                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములోని ప్రత్ అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు వేరే 
అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని మీరు 
అనుకుంటే, వాక్యంలో ఎక్కడ 'క' వచిచిన్ అది 'ర' అక్షరం మాత్రమే అవుతుంది. వతుతి లు, గుణింతాలు 
అనీ్న అన్యిస్తి యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలా్ల  అసలు వాకా్యని్న కనుకో్కవడమే. ప్రయత్్నంచండి.  
           

  ఈ రా లం కు జ జుం యి   లం ఖు జి   లి గం  కంపుంయి  ల్ దా ప్్గ    చు                  

 

 లోడు  రం కై జ   మి ట్ ప్్గ     జుంయి   ఖు హి   ఖూ డో రం కు  జం పుం యి    శ       

  చోదో  రాం ఖో ఫి   క శో ఫి జుం యి  త హ జాం ఫో డో ర టుం  వేగ  నం 

న్ రూ డం ర ఛ   తె ర్రు   ఖంనుడు   హి హే ర ఖ్గ ఛ్క  చం తా ద టు డ్ 

                                                      ( ఆధారం :  య  =  డ )
 
(మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతవారం జవాబు : 

కమలములు నీట బాసిన కమలాపుతిని రశి్మ సకి కమలిన భంగిన్ తమతమ 
నెలవులు దప్పిన తమ మిత్రుల శత్రులౌట తధ్యము  సుమతీ 
                                                                                  పంప్న వారు : శ్రీ వేమూరి వేంకటేశ్రరావు , USA
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 కొతతి  రామానందం 
                                                                                                                                                      
                                                         విశ్ంత బా్యంకు ఉన్నతాధ కారి

  కలియుగ వరదుని  మకరజ్్యత్ దర్శనం       

           అయ్యపపి స్్మి 
దర్శనం అదుభుత దర్శనం. 
నలభై ర్జుల కఠోర దీక్షతో 
మనసునూ, తనువునూ పరిశు-
దధిం చేసుకుని అయ్యపపిను దరి్శ-
స్తి కలిగే ఆధా్యత్్మక అనుభూత్ 
అపురూపం - అమోఘం.  
  నలభై ర్జులు  సర్సంగ  పరితా్య-
గియైె దీక్ష చేసి స్్మి పాదాలను 
శరణన్న భకుతి లను అనుగ్రహించి 
తన వదదోకు రప్పించుకుని ఆశీర్-
దించి పంపే హరిహర సుతుడు. 
        త్రువానూ్కర్ దేవస్థా నం 
యాజమాన్యం క్ంద ఉన్న శబ-
రిమల ఆలయంలో మండల 
పూజ, మకర విళకు్క, విషు, 
ఓణం అన్నవి విశేషమైన పూ-
జాదిన్లు. మండలపూజ 16 
వ త్దీ నుండి డిస్ంబరు 26 
వ త్దీ వరకు జరుగుతుంది. 
మకర సంక్రాంత్ (జనవరి 14) 
న్డు మకరవిళకు్క అంటే మక-
రజ్్యత్ దర్శనం. ఏప్రిల్ నెలలో 
విషు, స్పెటే ంబర్ లో ఓణం 
న్డు ప్రత్్యక పూజలుంట్యి. 
             అయ్యపపి చరితం కొంత 

పౌరాణికం, కొంత చారిత్రకం. 
అత్రి మహరి్షకి, అనసూయాదేవికి 
పుటిటే నవాడు దతాతి త్రేయ మహరి్ష. 
దతుతి డు త్రిశకుతి ల అంశతో జని్మం-
చిన ల్లావత్ని వివాహం చేసు-
కున్్నడు. ల్లావత్, తనకు ఇంకా 
ఇహలోకపు సుఖాలమీద మనసు 
తీరలేదని, మానవరూపంలోనే 
ఉండిపోతానని భర తితో చెపపిగా, 
'నువు్ మహిష్వి అయిపోతావు' 
అని దతాతి త్రేయులవారు భార్యకు 
శాపం ఇచాచిడు. మహిష్గా 
మారాక ల్లావత్ గతం అంతా 
మరచిపోయి పరమ దురా్మర్గం-
గా ప్రవరి తించడం మొదలుపెటిటే  
దేవతలను బాధపెటటే స్గిం-
ది. మహిష్, బ్రహ్మకి ఘోరమైన 
తపసు్స చేసి, తనకు చావు లే-
నటుటే గా వరాని్న కోరుకున్నది. 
అలా కుదరదన్్నడు బ్రహ్మ. పోనీ 
శివుడికి, విషు్ణ వుకి పుటేటే  బిడడు  
దా్రా మాత్రమే తనకు మరణం 
సంభవించేలా వరమివ్మం-
ది. ఇదదోరు పురుషులకు బిడడు  
పుటటే డం అసంభవమని ఆమ 
భావన. బ్రహ్మ తధాసుతి  అన్్నడు. 

       దిత్ బిడడులయిన దానవులూ, 
అత్ది బిడడులయిన దేవతలూ 
కలిసి మందర పర్తాని్న 
కవ్ంగా, వాసుకి అనే మహా-
సరాపిని్న తాడుగా చేసుకుని 
స్గర మధనం మొదలుపె-
ట్టే రు. హాలాహలం, కలపివృ-
క్షం, కామధేనువు, ఐరావతం 
మొదలైనవి పుటుటే కొచాచియి. 
చివరగా అమృతం వచిచింది. 
దిత్ బిడడులు అన్్యయంగా 
అమృత భాండాని్న చేజికి్కంచు-
కున్్నరు. అది త్రిగి దేవతలకు 
దకే్కందుకు విషు్ణ వు ఓ పథకాని్న 
రచించాడు. మోహినీ అవతారా-
ని్న ధరించి రాక్షసుల మధ్య కల-
హాని్న సృష్టే ంచాడు. రాక్షసులు 
మోహినీ మాయలో పడిపోగా 
దేవతలకు అమృతం దకి్కంది. 
    ఈ విషయం గురించి విన్న పర-
మశివుడు మోహినిని చూడాలని 
ఉతు్సకత చూప్ంచాడు. విషు్ణ వు-
ని మోహినిగా చూసిన పరమశి-
వుడు మోహావేశ పరవశుడయా్య-
డు. అందుకు ఫలితమన్నటుటే  
ఓ మగబిడడు . ఆ బిడడుడి మడలో 
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ఓ మణిమాలను తగిలించాడు 
పరమశివుడు. హరిహరులు ఆ 
బిడడును పంబా నది తీరంలో వదిలి 
వళా్ల రు. ఆ బిడడు  ఎవరికోసమో 
ఎదురుచూసుతి న్నటుటే గా ఉంది.    
   వేటకోసమై పంబానదీ తీరానికి 
పందళరాజు రాజశేఖర పాండ్య 
వచాచిడు. అలా నదీతీరంలో వ-
డుతున్న పందళరాజుకు పసిబిడడు  
ఏడుపు వినిప్ంచింది. వంటనే 
ఆ ఏడుపు వసుతి న్న దికు్కకి వళి్ల , 
అక్కడ ముదుదో లొలికే పాపడిని 
తన చేతులతో ఎతుతి కుని ముదాదో -
డాడు. తన హృదయానికి హతుతి -
కున్్నడు. 
   ఒక మునీశ్రుడు ఆ రాజుగారి 
ఎదుట ప్రత్యక్షమయి, "రాజా! 
నీకు సంతానం లేదన్న విచారా-
ని్న పోగొటేటే ందుకే ఈ బిడడు  ప్రత్య-
క్షమయా్యడు. ఈతని మడలో 
మణిమాల ఉండడం వల్ల  మణి-
కంఠుడని పేరు పెటిటే  పెంచుకో. ఈ 
బిడడుడికి పనె్నండేళ్ళీ వచిచినపుడు 
ఇతడు ఎవరన్న సంగత్ నీకు 
తెలుసుతి ంది" అని చెప్పి, ము-
నీశ్రుడు అదృశ్యమయా్యడు. 
తనకు దైవమిచిచిన వరపుత్రునిగా 
భావించి తన రాజమందిరాని-
కి తీసుకుపోయి మణికంఠుడు 
అని న్మకరణం చేసి అలా్ల రు 
ముదుదో గా పెంచుకున్్నడు రాజు. 
         మణికంఠుడికి పనె్నండే-
ళ్ళీ రాగానే అతనికి యువరా-
జుగా పట్టే భిషేకం జరపాల-
ని నిర్ణయించాడు. రాణికి ఈ 

తంతు నచచిలేదు. కన్నకొడుకు 
ఉండగా, అడవిలో దొరికినవా-
డికి పట్టే భిషేకమా? అంటూ ఆ 
మహోత్సవాని్న ఎలాగైన్ అడుడు కో-
వాలన్న ప్రయత్నం మొదలటిటే ం-
ది. ఆమ ఆలోచనలకి మంత్రి 
కూడా తోడయా్యడు. రాణితో 
కలిసి మంత్రాంగం నడిప్, తల-
నొప్పి వచిచినటుటే గా నటించమని 
ఆమతో చెపాపిడు. ఆమ తల-
నొప్పి ఎని్న రకాల వైదా్యలకూ 
లొంగలేదు. మంత్రి చేత్లో కీలు-
బొమ్మ అయిన ఆస్థా న వైదు్యడు, 
'రాణీగారి తలపైె పులి పాలను 
పూస్తి జబు్బ నయమవుతుంది 
అని చెపాపిడు. నేను పులిపాలను 
తీసుకువస్తి ను అని మణికంఠు-
డు చెపాపిడు.  
 మణికంఠుడు తలపైె పూజాద్ర-
వా్యలు ఒక ముడిలోనూ, ఆహార 
పదారాథా లు మర్ ముడిలోనూ 
కటుటే కుని ఇరుముడిని తలపైె 
పెటుటే కుని కాలినడకన పులి 
పాలకోసం అడవికి బయలు-
దేరాడు. లోకకలా్యణ సమయం 
ఆసన్నమయింది. దేవతలు 
మణికంఠుని ప్రారిధించారు. మణి-
కంఠుడు మహిష్తో యుదాధి నికి 
తలపడాడు డు. ఆమను శరాఘాతా-
లతో, ముష్టే యుదధి నైెపుణ్యంతో 
ఎదిరించి చివరకు పీక నులిమి 
క్ంద పడేశాడు. క్ంద పడిన 
మహిష్ అళదామేడు పర్తంగా 
మారి క్షణక్షణానికి పెరిగిపోవ-
టం మొదలటిటే ంది. దానిపైె ఒక 

బండ పడవేసి దానిపైె తాండ-
వమాడి మణికంఠుడు ఆ రక్క-
సిని చంపేశాడు. వంటనే ఆమ 
రాక్షస రూపం పోయి, అందమైన 
కన్యగా మారిపోయింది. 'మీ 
పాదధూళి న్పైె పడినందువల్ల-
నే, నేను ధను్యరాలి నయా్యను. 
మీరు నను్న పెళి్ల  చెసుకోవా-
లి అని చెప్పి నమస్కరించింది. 
 ఇది ధర్మశాసతి అవతారమనీ , ఈ 
అవతారంలో తాను బ్రహ్మచర్య 
దీక్షను ఆజన్్మంతం పాటిస్తి నని 
అన్్నడు మణికంఠుడు. ఆమ 
వినలేదు. అపుపిడు మణికంఠుడు 
'నువు్ ఇక్కడే మాళికాపుర్తతిమ్మ 
అనే దేవతగా న్తోబాటు పూజలు 
అందుకుంట్వు. న్కోసం ప్రత్ 
సంవత్సరం దీక్షలో ఉన్న భకుతి లు 
వసూతి వుంట్రు. మొదటిస్రి 
దీక్షలో వచేచి భకుతి లను కనె్నస్-
ములు అంట్రు. ఏదైన్ సంవ-
త్సరంలో ఏ ఒక్క స్మీ న్ దర్శ-
న్నికి రాకపోత్ అపుపిడు నిను్న 
నేను పెళి్లచేసుకుంట్ను' అని 
అంట్డు అయ్యపపి (మణికం-
ఠుడు). కనె్నస్ములు, అయ్యపపి 
దర్శనం తరా్త తాము వచిచిన-
టుటే గా సూచిసూతి , కొబ్బరికాయ-
లను మాళ్కా పుర్ తతిమ్మ గుడి 
చుటూటే  దొరి్లస్తి రు. 'ఈ సంవత్స-
రం కూడా ఇంతసంఖ్యలో కొతతి 
భకుతి లు వచాచిరే' అని ఆమ నిరాశ 
పడుతుంది. 
          మహిష్ సంహారం తరా్త 
మణికంఠుడు పులిపాలకోసం 
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చూస్డు. దేవతలు పులుల 
రూపంలో వచాచిరు. ఇంద్రుడు  
ఒక పులిగా, ఆ పులిమీదే సవారి 
చేసూతి  మణికంఠుడు పందళనగ-
రానికి త్రిగి వచాచిడు. అందరూ 
ఆ న ం ద భ రి తు ల యా్య రు . 
రాణి, మంత్రి పశాచితాతి పబడాడు -
రు.  మణికంఠుడికి పనె్నండే-
ళ్ళీ నిండడంతో దైవ నిర్ణయాని్న 
అనుసరించి అతని జన్మవృ-
తాతి ంతం ఏమిట్ అందరికీ వల్ల -
డయింది. తనకు రాజా్యధకారం 
మీద మమకారం లేదని చెపాపిడు 
మణికంఠుడు. ఒక బాణం వదిలి, 
అది ఎక్కడ పడిత్, అక్కడ  తనకు 
గుడి కటిటే ంచాలని చెపాపిడు. 
బాణం శబరిమలలో పడింది. 
అక్కడే పందళరాజు కటిటే ంచిన 
గుడిలో మణికంఠుడు తపోము-
ద్రలో ఆసీనుడై భకుతి ల పాలిట 
కలపితరువైన్డు. సుమారు అరధి 
శతాబదో ం క్తం ఆ గుడికి మరమ్మ-
తుతి లు చేశారు. ఇపుపిడు గుడికి 
బంగారు తాపడం కూడా చేశారు. 
    శబరిమలలో వంశ పారం-
పర్య ముఖ్య  పూజారిని తాంత్రి 
అని ప్లుస్తి రు. వీరిని పరశు-
రాముడు పూజకొరకు ఆంధ్రా 
లోని కృష్్ణ   జిలా్ల  నుండి తీసు 
కెళా్ల రని చెబుతారు. శబరి-
మల దేవాలయంలో పూజలు 
జరిప్ంచడానికి మోవిశాంత్-
ని (పూజారి) ప్రత్ సంవత్సరం 
లాటరీ దా్రా ఎను్నకుంట్రు. 
    అయ్యపపి దీక్షలో ఉన్నవాళళీం-
దరూ అయ్యపపితో సమానమే 

అన్న భావన అందరికీ ఉండాలి. 
అయ్యపపి న్మాని్న సతతం 
మననం చేసుకుంటూ అత్ 
పవిత్రంగా ఉండాలి. అయ్యపపి 
తత్ంలో అని్న మతాల బోధలూ 
అంతరీ్లనంగా ఉన్్నయి. 41 ర్-
జులపాటు కఠోర మైన నియమ 
నిషటే లను పాటించాలి. విన్యక 
గుడి లేదా అయ్యపపి గుడిలోనో 
గురుస్్మి దా్రా దీక్ష తీసుకో-
వాలి. రుద్రాక్షలతో గానీ, తులసి 
పూసలతో గానీ చేసిన మాలను 
గురుస్్మి ధరింపజేస్తి రు. దీక్ష 
తీసుకున్నవారు నల్లని దుసుతి ల-
నే ధరించాలి. అయ్యపపి భకుతి -
లకు శని బాధ ఉండదు. దీక్ష 
సమయంలో సత్యమే పలకాలి. 
శాంతంగా ఉండాలి. బ్రహ్మచ-
రా్యని్న పాటించాలి. శాఖాహా-
రాని్న తీసుకోవాలి. ఒక్క పూటే 
భోజనం చేయాలి. రాత్రి పూట 
పండు్ల , ఫలహారాలు మాత్రమే 
భుజించాలి. దీక్ష తీసుకున్నవారు 
తెల్లవారుఝామున, సూరా్యసతి-
మయం తరా్త స్్ననమాచరిం-
చాలి అన్నది మరక నియమం. 
తాంబూల స్వనం చెయ్యకూ-
డదు. పాదరక్షలు ధరించరా-
దు. నేలమీద, పరుపు, దిళ్్ల  
లేకుండా చాపపైె నిదురించా-
లి. ప్రత్వారిని స్్మి అని, బా-
లికలి్న, స్త్రీలను 'మాత' అని, 
భార్యని మాళికాపు రతతిమ్మ అని 
సంబోధంచాలి. దీక్షలో ఉన్న 
అయ్యపపి భకుతి లు తమ శకి తి 
కొదీదో  అయ్యపపిలకు భిక్ష పెట్టే లి.  

                  దీక్షలో ఉన్న భకుతి లు 
ఎపుపిడూ విభూత్, చందనం, 
కుంకుమ బొటుటే  ధరించాలి. 
ఇళ్లలో్ల  మృతాశౌచం వస్తి, భకుతి లు 
అక్కడికి వళళీరాదు. ఒకవేళ 
వళళీవలసివస్తి, గురుస్్మి 
చేత మాలను తీయించి స్్మి 
పట్నికి వయా్యలి. ఆ సంవత్స-
రం శబరీ యాత్ర చేయకూడదు. 
దీక్షలో ఉన్నపుడు పగలు ఎంత-
మాత్రం నిద్ంచకూడదు. 
            ఈ నియమాలను శ్రదధి-
గా పాటించి దీక్ష చేయడం వలన 
భకుతి ల శారీరక మానసిక మాలి-
న్్యలు తలగిపోతాయి. మండల 
ర్జులు అహంకార మమకారాలు 
వదిలి ఒక యోగిలా జీవించడం 
వల్ల  ఎంతో మానసిక ప్రశాంతత 
కలుగుతుంది. 
  శబరిమలై యాత్రకు ముందుగా 
'కిటుటే నీర' అనే తంతు 
ఉంటుంది. అంటే ఇరుముడి 
నెత్తిమీద పెటుటే కుని యాత్రకు 
బయలుదేరడం. స్్మి వారు 
పులిపాలకై అడవికి బయ-
లుదేరినపుపిడు, స్్మి తండ్రి 
అతనికి పూజాద్రవా్యలు, దారిలో 
త్నుటకు అవసరమైన త్ను-
బండారాలు రండు భాగాలుగా 
ఉన్న మూటగా కటిటే  ఇచాచిడు. 
అయ్యపపి భకుతి లు కూడా అదే-
విధంగా ఇరుముడి కటుటే కు-
ని తలమీద పెటుటే కు వడతారు. 
 అయ్యపపిలు శబరియాత్ర రండు 
విధాలుగా చేస్తి రు. 1) పెదపాదం 
2) చినపాదం. పెదపాదం అంటే 
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80 కి.మీ. అరణ్యమారా్గ ని్న కాలి 
నడకన ప్రయాణించి పంబ చే-
రుకోవడం, అక్కడనుంచి సని్న-
ధాన్నికి 7 కి.మీ. కాలిబాట 
ఉంది. పంబ నదిలో స్్ననం చేసి 
ఇరుముడిని తలపైె ఉంచుకుని, 
సని్నధాన్నికి పయనమవుతారు. 
నీలిమలై ఎకి్క శబరిపీఠం చేరు-
కుంట్రు. 7 కి.మీ. నడచి శర 
మ్  కుత్తి అనే ప్రదేశంలో తమతో 
తెచుచికున్న బాణం గుచుచితా-
రు. అక్కడినుంచి ఒక కి.మీ. 
దూరంలో సని్నధానం ఉంటుంది. 
 40 ర్జులు దీక్ష చేసి ఇరుముడి 
ధరించినవారికి మాత్రమే పద-
నెట్టే ంబడి (18 మటు్ల ) ఎకే్క 
అర్హత ఉంటుంది. ఇరుముడి 
లేనివారిని ఎక్కనియ్యరు. ఇక్కడ 
చాలా రదీదోగా ఉంటుంది. తకి్క-
సలాటలో పడిపోయ్ అవకాశం 
ఉంది. మటు్ల  ఎకి్కన తరువాత 
సని్నధాన్నికి ప్రదక్షణ లాగా 
కటిటే న వరుసను దాటి స్్మి-
వారిని దరి్శంచుకోవచుచిను. 
భకుతి ల రదీదో  ఎకు్కవగా ఉంటుంది 
కనక రపపిపాటు కాలం మాత్రమే 
స్్మిని దరి్శంచుకోగలం. ఆ 
బాలకంఠుని దివ్య మంగళ 
రూపాని్న దరి్శంచుకున్న ఆ 
క్షణం అమూల్యం! అదుభుతం! 
అపూర్ం! పక్కనే ఉన్న మాలి-
కాపురతతిమ్మ ఆలయానికి వచిచి 
అక్కడ కొబ్బరికాయలను గుడి 
చుటూటే  దొరి్లంచుతారు. అమ్మ-
వారికి  పసుపు కుంకుమ, రవికల 
గుడడు  సమరిపించి, వాటినే ప్రస్-

ప్రాంతంలో ఆకాశంలో నక్షత్రాలు 
కనబడగానే 'స్్మియ్ శరణం 
అయ్యపపి' అంటూ శరణుఘోష 
పెడుతుండగా, దూరంగా ఉన్న 
పొన్్నంబలమటుటే లో మకరజ్్య-
త్ దర్శనం ప్రారంభమవుతుం-
ది. కాంత్మల శిఖరంపైె ఉన్న 
స్ర్ణమందిరం నుండి స్్మి 
జ్్యత్రూపంలో స్కా్ష త్కరిస్తి రు. 
ముందుగా ఆకాశంలో ఉతతిర 
నక్షత్రంగా ప్రకాశిసూతి  కొంచెం 
కొంచెంగా పెదదోదై జా్లగా వలిగి 
కొదిదో  సమయములోనే అదృశ్య-
మౌతుంది. మనకు ఒక సంవత్స-
రం అంటే దేవతలకు ఒక ర్జుతో 
సమానం. కనుక దేవతలు ప్రత్-
ర్జూ ఇచేచి సంధా్యహారత్ మనకు 
సంవత్సరానికి ఒకర్జు మకర-
జ్్యత్ లాగా దర్శనమిసూతి  ఉన్న-
టుటే  పండితుల అభిప్రాయం. ప్రత్ 
అయ్యపపి భకుతి డు అలౌకిక ఆధా్య-
త్్మక అనుభూత్ని పొందుతూ 
ముందుకు స్గుతాడు. అదే 
శబరిమల యాత్ర విశిషటే త. 
  అయ్యపపి భక తిజన వత్సలు-
డు. ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే 
మనం స్ధంచలేనిదంటూ 
ఏమీ లేదు. ఆయనకు ఒకస్రి 
దరి్శంచుకున్న భకుతి లు మళ్ళీ 
మళ్ళీ ఆయన దర్శనం కోసం 
మరక సంవత్సరం ఎపుపిడు 
వసుతి ందా అని ఎదురు చూసుతి ం-
ట్రు. అదీ ఆయన మహిమ!
 ఓం స్్మియ్ శరణం అయ్యపపి!
  జ్యోత్ దర్శనం 14 జనవరి 2018 

దంగా త్రిగి తెచుచికునే సంప్ర-
దాయం ఉంది. ఇక గురుస్్మి 
అందరి ఇరుముడులను విప్పి 
నేత్తో నింప్న కొబ్బరికాయల-
లో ఉన్న ఆవు నెయి్య వేసి, ఒక 
గినె్నలో పోసి స్్మివారిని అభి-
షేకించడానికి రుసుము చెలి్ల ంచి 
అభిషేకం చేయించి మనకు 
ఇచిచిన నేత్ని, చిన్న సీటేలు 
డబా్బలో వేసి ప్రత్ అయ్యపపికు 
గురుస్్మి ఇస్తి రు. దానిని ప్ర-
స్దంగా ఇంటికి తెచుచికుంట్ం. 
మకరజ్యోత్ దర్శనం 
 శబరిమలలో యాత్రికుల దీక్షకు 
ముగింపుకు సూచనగా రండు 
ముఖ్య సంఘటనలు జరుగు-
తాయి. జనవరి 14వ త్దీ  న్డు 
స్్మివారి ఆభరణాలు పందళ 
సంస్థా నం నుంచి శబరిమల 
చేరుకుంట్యి. మూడు పెటటే  
లలో పండలం నుండి 84 కి.మీ. 
అడవులలో నడుచుకుని మో-
సుకువస్తి రు. ఈ ఆభరణాలు 
త్వడానికి పందళంలో భాస్కర-
న్ ప్ళై్ళై వారి కుటుంబం ఉంది. 
వీరు మొతతిం 11 మంది 65 
ర్జులు దీక్షలో ఉండి త్రువా-
భరణాలను శబరిమలకు మో-
సుకువస్తి రు. ఆభరణాల వంట 
పందళరాజు వారసులతో పెదదో-
వాడు కత్తి పెటుటే కుని నీలిమలై 
వరకు వచిచి అక్కడ విశ్రమిస్తి రు. 
వీరందరూ పదనెట్టే ంబడి ఎకి్క 
తంత్రికి అపపిగిస్తి రు. ఇరుముడి 
లేకుండా ఎకు్కతారు. ఎక్కవచుచి. 
 స్యంత్రం ఆరున్నర 
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సంవత్సరాలపాటు ఇచాచిపూ-
ర్కంగా స్్చచి పేరిట శరీరాన్న-
పపిగించి, అవతలివాడు మొం-
డిచెయి్య చూప్ంచిన తరా్త 
బలాతా్కరం చేస్డంటూ పోల్సు 
స్టేషన్ల లో ఫిరా్యదులు చేస్ మన-
సతిత్ం బలాతా్కరం నిర్చన్నే్న 
మారేచిసతి ంది. వివాహవ్యవసథా-
ని దారుణమైన దబ్బ తీసతి ంది. 
ఇది అమా్మయిలు గ్రహించవ-
లసిన విషయం. మాదకద్రవా్యల 
మతుతి కు బానిసలి్న చేసూతి , అశీ్ల-
లదృశా్యలలో ఇరికించి ఫోట్లు 
తీసి బెదిరించడం స్మాన్యమై-
పోయింది.  ఇలా ఆలోచిసూతి , 
బాధపడూతి  కూరుచింటే జరిగేదే-
మీ లేదు. ముందసుతి గా శాంత్ 
సంగత్ ఆలోచించాలి.”
సులోచన కంపూ్యటర్ లో శాంత్ 
వివరాలు బయటకి లాగింది. 
ఏలూరు మండల  ఆఫీసులో 
మధ్యస్థా యిలో పనిచేసుతి న్న 
మాధవరావు కూతురు. తలి్ల  
పేరు వసంతమ్మ. ఎంస్ట్ 
ప్రవేశ పరీక్షలో్ల  మంచి రా్యంకే 
వచిచింది. కెమికల్ లో చేరిన-
పపిటు్నంచీ ఇంతవరకూ జరిగిన 
అయిదు స్మిసటేర్లలోనూ మంచి 
మారు్కలే వచాచియి. మనిష్ 
మధ్యసథాంగా, మామూలుగా 
ఉంది. అందంగా లేకపోయి-
న్ వికార రూపం మటుటే కు 
కాదు. శాంత్ ఇందిరా బా్ల క్ 101 

లో ఉంటుంది. ఆమ రూమే్మట్ 
నందిని. ఆమ కూడా కెమికలే.”
సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివే ప్రణ-
వకుమార్ జ్గిరాజు చెప్పినటుటే -
గా  రాజమండ్రిలోని ఓ యిసుక 
వా్యపారి ధనంజయ కొడుకు. 
తలి్ల  అనసూయ. ఎంస్ట్  రా్యంక్  
ఎనభైవేలకు పైెగానే. యాజ-
మాన్యం కోట్లో రండు లక్షలు 
కటిటే  చేరాడు. ఇది అతని ఆఖరి 
స్మిసటేర్. మొదటి సంవత్సరం-
లో ఒకస్రి, మూడో సంవత్స-
రంలో ఒకస్రి స్మిసటేర్ పరీక్ష-
లో్ల  న్లుగు సబె్జ కట్లలో తపాపిడు. 
త్రిగి సప్్ల మంటరీలలో గటటే కా్క-
డు. మనిష్ చూడాడు నికి బాగానే 
ఉన్్నడు. డిజైనర్ గడడుం. ఎవర్ 
టీవి యాంకరా్ల  కనబడుతి న్్నడు. 
ఇదదోరి   ఫోట్ల్్న  జ్గిరాజు   చూశాడు. 
“ఈ గడడుం విదా్యరిథా కనిప్సతి నే 
ఉంట్డు. చుటూటే  నలుగురై-
దుగురు స్్నహితులు వంబడి-
సతి నే ఉంట్రు. ఈ అమా్మయిని 
చూసినటే్ల  ఉన్్న ఇంతమందిలో 
ఫలాన్ అని గురి తించడం కషటే ం. 
మొన్నటి ర్జున జరిగిన వాదు-
లాటలో 'ఈమను గరభువత్గా చే-
సినటు్ల '  ప్రణవ కుమార్ గొపపిలు 
చెపాపిడని న్ సమాచారం. ముం-
దసుతి గా ఈమ నుంచి మనం 
నిజం బయిటకు లాగాలి.”
 “ ఆమ రూమే్మటు నందినిని 
ప్రశి్నంచి లాభం లేదు. అన-
వసరంగా సపిరథాలు రేగుతాయి. 
మీరు ఈ విషయమై ఎవరి-

తోనూ ప్రస్తి వించవదుదో . న్ 
అంతట్ నేనుగా స్తంత్రించి 
ఏ విధమైన ప్రణాళికా రచించ-
లేను. ఇపుపిడే పోయి కోదండం 
గారితో మాట్్ల డతాను. ఆయన 
దృష్టే లోకి తీసుకువళి్ల , ఏం 
చెయా్యల్ అన్నది ఆలోచిస్తి ను.”    
ఆ స్యంత్రం విదా్యరిథాని వసత్ 
గృహాల వారదోన్ సుశీలా రాఘవన్ 
ఆఫీసు గదిలో  ఇదదోరు లేడీ డా-
కటేరు్ల , నలుగురు నరు్సలు మొతతిం 
నూట ఏభై విదా్యరిథానుల కందరికీ 
జనరల్ చెకప్ పేరిట రక తిపు 
పోటు కొలిచి, రక తి, మూత్రాలు స్-
కరించారు. కళూ్ల , న్లికా  పరిశీ-
లించి చూశారు.  పరీక్షల ఒత్తిళళీకి 
గురికావొదదోని ఓ నలభై మందికి 
సలహాలిచాచిరు. కొంతమం-
దికి  బహిషుటే  సమస్యలున్నటుటే  
గురి తించి మాత్రలు రాసిచాచిరు. 
విదా్యరిథానులకెవ్రికీ అనుమానం 
కలగలేదు.
 మరా్నడు ఉదయం తమి్మ-
దింటికలా్ల  పరీక్షలు గావించిన 
ఇదదోరు డాకటేర్లలోనూ ఒకామ 
వచిచి సులోచనకు  రిపోరుటే లు 
అందజేసింది.  ఆ సమయా-
నికి కోదండం కూడా సులోచన 
గదికి వచిచి డాకటేరుకోసం ఎదురు 
చూసూతి  కూరుచిన్్నడు.  డాకటేరు 
ఇదదోరితోటీ ఓ అరగంట మాట్్ల డి, 
కోదండం అందించిన 25 వేల 
చెక్ అందుకొని వళి్లపోయింది.

   (మిగిలినది వచేచి సంచికలో)

ఆచార్య దేవోభవ 

(39 వ పేజీ తరువాయి)
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 మేష ర్శి:
అధక ఖరుచిలవలన ఆరిధిక సిథాత్ బాగుండదు. 
కుటుంబంలో చికాకులు. శరీర రుగ్మత వలన వైద్య 
సహాయం అవసరం. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో 
పెదదోవారి ఆర్గ్యం పట్ల  శ్రదధి అవసరం. ఉదో్యగ 
సథాలంలో స్టి ఉదో్యగులవలన చికాకులు ఎదు-
రుకొందురు. మాసం ది్తీయారథాంలో కోర్టే లా-
వాదేవీలలో విజయం పొందుతారు. రాజకీయ 
రంగంలో ఉన్నవారికి శుభసమయం. సంఘంలో 
గౌరవ మరా్యదలు పొందుతారు. వా్యపారులకు 
స్మాన్యంగా ఉండును. పైె చదువులకై ఎదు-
రుచూచువారు శుభఫలితాలు పొందుతారు.
వైదిక సూచన:
 1) దశరధ కృత శని సతి త్రం నిత్యం చదువుట, 
2) అమ్మవారికి శుక్రవారం నేత్దీపం పెటుటే ట,
 3) కాశిలో గంగాస్్ననం చేయుట దా్రా ప్రత్కూల 
గ్రహసిథాత్ నుండి ఉపశమనం కలుగును.
వృషభర్శి:  
ఆరిధిక ప్రణాళిక ప్రకారం నడచుకోనిచో అధక ఖరుచి-
లవలన ఇబ్బంది కలుగును. సమయంలో కంటి 
పరీక్షలు నిర్హించవలను. బంధువులతో జాగ్ర-
తతిగా మలగవలను, లేనిచో కుటుంబ సౌఖ్యం కో-
లుపోవుదురు. స్్నహితులతో ఆచితూచి మాట్్ల -
డుట మంచిది. ఉదో్యగసుతి లకు తమ ఆశయాలు 
నెరవేరును. పదోన్నత్ పొందగలరు. వా్యపారసుతి -
లకు అనుకూల సమయం. ప్రత్్యకంగా ముద్రణా 

జనవరి  లో :  రవి 13 వరకు ధనుసు్సలో తదుపరి మకరంలో; బుధుడు 5 వరకు 
వృశిచికంలో, 6 నుండి 27 వరకు ధనసు్సలో తదుపరి మకరంలో;  శుక్రుడు 12 
వరకు ధనుసు్సలో తదుపరి మకరంలో; కుజుడు 15 వరకు వృశిచి కంలో, తదుపరి 
ధనుసు్సలో; గురువు తులలో; శని ధనసు్సలో;  రాహువు కరా్కటకంలో; కేతువు 
మకరం లో సంచారం

 జన్రదోన ఠాకూర్
   జనవరి 2018 లో  మీ  రాశి  ఫలాలు

9963933371, 9490189713

రంగంలో ఉన్నవారికి మరియు రచయితలకు 
అనుకూల సమయం. విదా్యరుథా లకు అనుకూలం. 
ముఖ్యంగా ఉదో్యగం కోసం ప్రయత్నం చేస్వారికి 
మరియు ఉన్నత చదువులకు ప్రయత్నం చేస్వారికి 
శుభవార తిలు వినే అవకాశం.
వైదిక సూచన:
 1) సమవారంన్డు శివాలయ సందర్శనం, 
2) చతురదోశి న్డు గణపత్ దేవాలయ సందర్శనం, 
3)బిలా్షటే కం నిత్య పారాయణం చేయుట దా్రా ప్ర-
త్కూల ఫలితాల నుండి ఉపశమనం లభించును.
మిధున ర్శి:  
ఆరిధిక పరిసిథాత్ బాగుండును. నూతన వసుతి వులు 
కొనుగోలు చేయుదురు. చిన్న చిన్న ప్రమాదాలకు 
గురికావచుచి. గృహంలో శుభకారా్యలు జరగవచుచి-
ను. గృహవాతావరణం అనుకూలం. ఉదో్యగసుతి లకు 
అనుకూలసమయం. పైె అధకారుల సహాయం లభి-
సుతి ంది. కోర్టే వ్యవహారాలు మరియు వా్యపారం స్ఫీగా 
స్గుతుంది.  సిథారాసితి  కొనుగోలు చేస్ అవకాశం. 
వైదిక సూచన:
 1) సంకటహర చతురిథా న్డు ఉపవాసనియమము 
పాటించుట,
 2) నవగ్రహ సతి త్రం చదువుట, 
3) తులసిదళములతో విషు్ణ మూరి తి అరచిన దా్రా 
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
కర్కాటక ర్శి :  
ప్రత్ విషయములో జాగ్రతతి వహించవలను. 
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అన్ర్గ్యముతో బాధపడువారికి కొంత ఉపశ-
మనం లభించును. స్పికులేషన్ కు కొంతకాలం 
దూరంగా ఉండవలను. మీ విపరీత ప్రవర తిన 
వల్ల  గృహములో సౌఖ్యం కోలోపితారు. ఉదో్యగ-
సుతి లు సహచరులతో జాగ్రతతిగా మలగవలను. 
మాస్మ్ అంతములో మేలు జరుగును. కోర్టే 
వ్యవహారం అనుకూలంగా వుండదు. వాయిదా 
వేయుట మంచిది. వా్యపార వ్యవహారాలు ప్రణాలికా 
బదధింగా   జరుపవలను, లేనిచో నిరాశ కలుగును.
వైదిక సూచన:
 1) శ్రీ లలితాసహస్రన్మం పఠనం,
 2) ఆదివారంన్డు గోధుమల దానం, 
3) మంగళవారం న్డు శ్రీ సుబ్రహ్మణే్యశ్ర స్్మి 
ఆలయ దర్శనం దా్రా ప్రత్కూల ఫలితాలు తగు్గ ను. 
సంహ ర్శి:
ఆరిధిక సిథాత్ అనుకూలంగా వున్్న అధక ఖరుచిల వలన 
మరియు  స్పికు్యలేషన్  దా్రా  చికాకులు కలు్గ ను. ఉదర 
సంబంధత  వా్యధ వలన బాధపడుదురు. జీవిత భా-
గస్్మితో మాట పటిటే ంపులు ఉండును. స్్నహితుల 
మరియు బంధువుల సహాయంతో సమస్యలనుం-
డి బయటపడుడురు. ఉదో్యగసుతి లు పైెవారి వలన 
లాభం పొందుతారు. వా్యపారసుతి లు ఆచితూచి వ్యవ-
హరించవలను. విదా్యరుథా లు జా్ఞ పకశకి తి లోపం వలన 
బాధపడుదురు. సిథారాసితి వ్యవహారం చికు్కలో్ల  పడును. 
వైదిక సూచన: 
1) రుద్ర చమక పఠనం 
2) శనివారం న్డు హనుమాన్ ఆలయ సందర్శన 
3) మంగళవారం కారి తికేయుని ఆలయ సందర్శనం 
దా్రా ప్రత్కూల ఫలితాలు తగు్గ ను.
కన్యోర్శి: 
ఆరిధిక సిథాత్ అనుకూలంగా ఉండును. స్పికు్యలేష-
న్ జ్లికి వళళీరాదు. దీర ్ఘకాలంగా వా్యధులతో బా-
ధపడువారికి కొంత ఉపశమనం లభించును. 
గృహంలో శుభకార్యం లేదా సంతానం కలుగు-
టదా్రా  ఆనందం పొందదరు. బంధువులతో 

అభిప్రాయ భేదాలు వచేచి అవకాశం కలదు. 
ఉదో్యగసుతి లకు పదోన్నత్ కలుగును. దూరప్ర-
యాణాలకు దూరంగా ఉండవలను. వా్యపార-
సుతి లకు అనుకూలకాలం. కోర్టే వ్యవహారాలకు, 
సిథారాసితి కొనుగోలుకు అనుకూల సమయం. ఉన్న-
తవిద్య అభ్యసించువారికి అనుకూల సమయం.
వైదిక సూచన:
1) ప్రత్ శనివారం నవగ్రహ ప్రదకి్షణ చేయుట 
2) నిత్యం సూర్యన్రాయణ స్్మికి అరఘ్ం 
ఇచుచిట 
3) శుక్రవారం అమ్మవారి ఆలయ సందర్శనం 
దా్రా మంచి ఫలితాలు లభించును
తులా ర్శి:
ఆరిథాకసిథాత్ అనుకూలంగా ఉండును. 
గృహంలోని పెదదోలకు అవసరమైన వైద్య 
పరీక్షలు చేయించండి. గృహంలో శుభకా-
ర్యం జరుగుతుంది. ఉదో్యగసుతి లకు పదోన్నత్ 
అవకాశం. వా్యపారసుతి లకు అనుకూలసమయం. 
విదా్యరుధి లు బదధికం విడిచిపెటిటే  చదువుయందు 
శ్రదధి వహించవలను.
వైదిక సూచన: 
1) శ్రీ నరసింహస్్మి ఆలయ సందర్శన 
2) కారి తికేయునికి పాలతో అభిషేకం 
3) పంచాక్షరీ మంత్రం మననం చేయుట దా్రా 
అశుభ ఫలితాలు తలగిపోవును.
వృశిచిక ర్శి : 
ఆరిధిక సిథాత్ అనుకూలంగా ఉండును. సహచరుల-
ను నము్మటదా్రా ఆరిథాకంగా నషటే పడుడురు. స్్న-
హితులదా్రా కోర్టే విషయాలు పరిష్్కరం అగును. 
తీరథాయాత్రలు చేయు అవకాశం కలదు. ఉదో్య-
గసుతి లకు తమ సహచారులదా్రా హాని కలుగు 
అవకాశం కలదు. జాగ్రతతి వహించవలను. వా్యపా-
రసుతి లు తమ అనుచరులను అత్గా నమ్మవదుదో . 
వైదిక సూచన:
 1) లలితా త్రిశత్ పారాయణ



 2) కాళ్ అమ్మవారి ఆలయ దర్శన మరియు 
3) ప్రదోషకాలంలో శివాలయ సందర్శన దా్రా 
శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
ధను ర్శి : 
ఆరిధికసిథాత్ స్మాన్యంగా ఉండును. స్్నహితుల 
సహకారంతో సమస్యలనుండి బయటపడుడు-
రు. మానసిక ప్రశాంతత కోలుపోవుదురు. అప-
రిచితుల వలన నషటే పోయ్ ప్రమాదము కలదు. 
జాగ్రతతి వహించవలను. ఉదో్యగ సథాలంలో పరి-
సిథాతులు అనుకూలంగా వుండవు. వా్యపార-
సుతి లకు అనుకూల సమయం కాదు. శాంత్ 
మరియు సహనం పాటించవలసిన సమయం.
వైదిక సూచన:
 1) దశరధ కృత శనిసతి త్ర పారాయణ
 2) అమ్మవారిని నేత్దీపంతో ఆరాధన మరియు 
3) పవిత్ర నదిలో స్్ననం ఆచరించుట దా్రా 
ప్రత్కూల ఫలితాలు తగు్గ తాయి.
మకర  ర్శి:
ఆరిటేక విషయంలో చక్కటి ప్రణాళిక రచించవ-
లను. లాభనషటే ములు సమానముగా ఉండును. 
ఆర్గ్యవిషయములో ముందు జాగ్రతతిలు తీసు 
కొనవలను. వ్యసనములకు బానిస అయ్్య అవ-
కాశము కలదు. గృహములో కలతలు వచుచి 
సూచనలు కలవు. మౌనం వహించుట శ్రేయ-
స్కరం. ఉదో్యగసుతి లు అధక శ్రమతో మపుపి 
పొందుతారు మరియు అత్ జాగ్రతతిగా ఉండవ-
లను. వా్యపారులు వా్యపార విసతిరణకు పూనుకో-
కూడదు. నష్టే లు చవిచూచే అవకాశము కలదు.  
విదా్యరుధి లు చెడు స్్నహితుల వలన నషటే పోవు-
దురు. చదువుపైె శ్రదధి వహించుట మంచిది.
వైదిక సూచన: 
1) ప్రత్ నిత్యం 'ఓం గం గణపతయ్ నమః' అను 
మంత్రం 108 స్రు్ల  పఠంచవలను.
 2) పకు్ష లకు ఆహారం పెటటే వలను.
 3) ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయుట 

దా్రా అనుకొన్న పనులు నెరవేరును. ప్రత్బంధకాలు 
తలిగి శుభఫలితాలు లభించును.
 కుంభ ర్శి:
ఈ మాసంలో ఆరిథాక సిథాత్ అనుకూలంగా ఉండును. 
రిస్్క తీసుకుని చేస్ పనుల దా్రా నషటే పోయ్ 
ప్రమాదం కలదు. ఆర్గ్య విషయంలో ఉపశమ-
నం పొందుదురు. మీకున్న వ్యసనముల వలన 
గృహములో అశాంత్ కలు్గ ను. హామీలు ఇచుచి-
టదా్రా నషటే పోవుదురు. ఉదో్యగసుతి లకు మంచి 
అనుకూల సమయం. వా్యపారసుతి లు మంచి లాభాలు 
పొందుతారు. విదా్యరుధి లు పోటీ పరీక్షలో్ల  విజయం 
పొందుతారు. చదువులో పుర్గత్ ఉంటుంది.
వైదిక సూచన: 
1) అష్టే క్షరీ మంత్ర జపం, 
2) కారి తికేయుని ఆలయ దర్శనం, 
3) ఆదివారం న్డు గోధుమలు దానం చేయుట దా్రా 
శుభఫలితాలు పొందుతారు. 
మీన ర్శి : 
ఆరిటేక పరిసిథాత్ కొంతమేర ఆశాజనకంగా ఉండును. 
ఆర్గ్య విషయంలో శ్రదధి వహించవలను. గృహములో 
శాంత్ దొరుకును. అన్నదము్మలతో కలహము జరిగే 
అవకాశము కలదు. కోర్టే వ్యవహారములో జాగ్రతతి 
వహించవలను. ఉదో్యగసుతి లు కొని్న అవాంతరాలు 
ఎదుర్కన్్న విజయం స్ధంచగలరు. వా్యపారసుతి లకు 
అనుకూలసమయం. పెదదో  హోదాలో ఉన్నవారు పదవి 
కోలోపియ్ ప్రమాదం కలదు.  విదా్యరుధి లు చదువులో 
శ్రదధి చూప్నచో మంచి విజయాలు స్ధస్తి రు. 
వైదిక సూచన: 
1) మేధా దకి్షణామూరి తి ఆలయ సందర్శనం, 
2) శనివారం న్డు గోవుకు ఆహారం త్నిప్ంచుట 
మరియు 
3) శ్రీ గణేశ ఆలయం బుధవారం న్డు సందరి్శంచుట 
దా్రా ప్రత్కూల ఫలితాలనుండి విముకి తి పొందుతారు. 
      
                      ( సర్్వ  జన్స్సుఖినో  భవంతు)

               Published by T.Shanti, Edited and Printed by T.Shanti at Flat No. 45058, Janapriya Utopia, Hyderguda,          
   Attapur, Hyderabad - 500048. Phone: 9490571297 / 94401 47993 ;  email:  teega51@ gmail.com (www.chaitanyam.net)
                                 Printed at Planographers, 5-8-300, Chirag Ali Lane, Abids, Hyderabad - 500001






