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తీగవరపు శంతి

      .                                                       మానసిక కలుష్యం
      ప్రజలు రక రకల కలుష్్యలతో ఒక పక్క  సతమతమవుతంటే , వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా 
చినని వయస్సు వారి నండీ వయస్సు మళిళిన వారి వరకూ అత్్యచారాలకు పాలపుడడం ఎంతో దురదృ-
ష్ట కరం.  అదికూడా  విరిసీ విరియని పసికందులన చిదిమేయడం అత్యంత బాధాకరం.  ఎంతో గొపపుగా 
చెపుపుకునే మన భారత దేశ  సంపద అయిన సంస్్రుతి, స్ంప్రద్యాలకు పుటి్ట నిలలియిన మన దేశంలో 
ఇటువవంటి అత్్యచారాలు అనే మాట వినడానికి, వాడడానికి ఎంతో కష్ట ంగా ఉంటే, అటువంటివి 
జరిగడం ఎంతో దురదృష్ట కరం. వాటికి తోడు  చర్చలు జరుపుకోవలసి రావడం ,ఆత్మ హత్యలు, శిక్షలు . 
అసలు ఎక్కడకి వెడుతోంది మనదేశ స్ంప్రద్యం? 
        దీనికి కరణం ఎవరు?  అని ప్రశనివేస్కుని, కూకటి వీళళితో ఈ చెడుని తొలగంచ వలసిన అవసరం 
ఎంతైన్ ఉంది. ముఖ్యంగా మనకి మన దేశ  విలువల కన్ని, మనకి ఎంతసేపూ పరాయి దేశల నండి 
దిగుమతి చేస్కుని అందరి ముందూ ప్రదరిసుంచుకోవడం  ఎంతో గొపపుగా చెపుపుకోవడం, చూపించుకోవ-
డం మనకి బాగా అలవాటు. మనిషి మనస్సుని చెడు ఆకరి్షంచినటులి , మంచి ఆకరి్షంచదు. కవున మన-
స్సుని మంచి విషయాలతో నింపి , మనశిక బలం చేకురు్చకోవాల్ ఎవరికి వారు. 
.ఏది మంచి? ఏది  చెడు? అనే ఆలోచించం. అది క్షణిక ఆవేశం కవచు్చ, క్షణిక ఆలోచన కవచు్చ. కని 
జీవిత్లన న్శనం చేస్్త ంది ఆ ఆలోచన అని, జీవితం న్శనం అయిత్ కని ద్ని విలువ  త్ల్యదు. 
తరువాత ఆలోచించిన్, మానశిక వ్యధ తపపు ఏమీ మిగలదు. 
        వీటి  నండి తపిపుంచుకుని జీవిత్లన స్ఖ మాయం చేస్కోలేరా ? అంటే తపపుకుండా చేస్కోవ-
చు్చన. అందుకు ముఖ్యంగా తల్లి తండ్రుల పంపకం, గురువులు సన్్మర్ం లో ప్రవరి ్తస్్త  , విద్్యరుధు లకు 
నీతి  నియమాలతో కూడిన విద్్య బోధన చేస్్త  , సమాజంలో పురుగులన ,దోమలన, కలుష్్యనిని 
పారద్రోల్నటులి  చెడుని అణుమాత్రం కుడా ఏ ఒక్కరి దరిచేరకుండా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కృషి  చేసే్త, 
మన సమాజం ఎల ఉంటుంది? శిక్షలు వెయ్యడం, వాటి కోసం రకరకల చట్్ట లు చెయ్యడం, వాటిని 
కందరికి మాత్రమె అమలు చెయ్యడం , ఇది ఎంతవరకు? శిక్షలు ఉండాల్, అమలు చెయా్యల్, ఆ శిక్ష 
సమాజంలో అందరి ముందు వెయా్యల్.  అది కుడా వెంటనే అమలు కవాల్. ధనిక, పేద, కుల మత, 
పదవులతో సంబంధం లేకుండా అమలు చెయా్యల్.  అపుపుడే అది అందరికీ అరధుం అవుతంది. 
                  ఈ విధంగా శిక్షలు అమలు జరపడమే కకుడా ప్రజలలో మానశిక పరివర ్తన రావాల్. పిలలిల 
కు చిననిపపుటి నండీ స్మాజిక విషయాలలో అవగాహన కల్గస్్త  , మంచి చెడులు గురించి వివరంగా 
చెపాపుల్. ధర్మ బోధన, నీతి గురించి రకరకలుగా తల్లి తండ్రులు పిలలిల చిననిపుపుడు కధల రూపంలో, కదిది  
గా పదదివారు అయా్యక అనభవజ్ఞు లతో మంచిమంచి సీపుచెస్  ఇపిపుస్్త , వారు వినేటటులి  చేసి, వారి మన-
స్సులో పదిలంగా ఉండేటటులి   చేసే్త  , అవి వారికి ఎంతో ఉపయోగ పడత్యి అనడంలో ఎటువంటి 
సందేహం లేదు. 
           అసలే మాయా ప్రపంచంలో మాయ అనే పొరలతో కము్మకుని జీవిస్్త నని మనం ఇంక న్శనం 
అయిపోకుండా ఉండాల్ అంటే అతి ముఖ్య పాత్ర వహిస్్త నని మీడియా రంగం, సినీమాలు, ఇంటర్నిట్  
కుడా  అత్యంత జాగ్రత్త వహిస్్త  మంచి సమాజం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత  వహించాల్. మానసిక క-
లుష్్యనిని అరికట్ట ద్నికి ప్రజలంత్ నడుం కట్ట వలసిన సమయం ఆసననిమైెంది. 
                    భారత దేశ సంసకృతి స్ంప్రద్యాలు చాల గొపపువి, ఉననిత విలువలు 
కల్గనవి అని మరచిపోవదుది  మనం.



అభిప్రాయ వేదిక

   సీ్టఫెన్ హాకింగ్ ముఖచిత్రంతో వెలువడిన ఏప్రిల్ 
నెల పత్రిక చాల స్ందరంగా వుంది. పత్రికలో-
ని ప్రతి శీరి్షక స్పర్బ్! పత్రిక యాజమాన్్యనికి 
అభినందనలు.
      స్బ్రహ్మణ్యం, శ్రావణి -  విజయవాడ

 భువనచంద్ర గారు వ్రాసిన 'గోవిందం భజ మూఢ          
మత్' చాల బాగుంది. ఆయన గళంలో వింటుం 
టే ఇంక బాగా అనిపించింది. రచయితకు ధన్య 
వాద్లు.
       స్బాబ్రావు, రాణి - విశఖపటనిం

     వంద ఏళలికు పైబడ్ గ్రంధాలయాలు రాష్టంలో 
28 ఉన్నియంటే చాల ఆశ్చర్యం వేసింది. చక్కని 
సమాచారం ఇచి్చనందుకు మీకు ధన్యవాద్లు.
            సద్నంద్, అలక నిరంజన్ - మలక్ పేట

  అమెరిక కు వెళిలి  అక్కడ సిథారపడాలని ఉవివాళ్ళి-
రే మన యువతకు మీరు ప్రచురించిన 'అమెరిక 
పౌరసతవాం పొందడం ఎల?' చాల ఉపయోగ 
కరంగా వుంటుంది. తోటకూర ప్రస్ద్ గారు వివ 
రాలు బాగా తల్యచేస్రు. 
        రాజ్ష్, రమేష్, దినేష్, శర్మ - హైదరాబాద్

 ఆహావానం అందుకోవటంలో ఎంత ఆసకి ్త చూపి-
స్్త మో, RSVP పంపటంలో కూడా అంత ఆసకి ్త 
చూపాలని చక్కగా ఓ మోచేతి పొడుపు ఇచా్చరు 
భారతీ శర్మ గారు. అందరూ చదివి తీరాల్సున 
వా్యసం ఇది.
      లకి్షమి, సరోజ, శ్రీదేవి, శకుంతల- ముంబాయి

  పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారి 'ఒక చెదరని సవాపనిం' 
కవిత హాయిగా వుంది. చక్కని కవిత! 
         రామిర్డ్ి, రాజారావు - వరంగలులి  

 రేడియేషన్ గురించి కవన శర్మ గారు చక్కగా 
వ్రాస్రు. రచయితకు నమస్్కరం.
      సోమస్ందరం, వీర్రాజ్ - తిరుపతి

మేఘమాల సీరియల్ చూస్్త ంటే, తవారలోనే 'శుభం 
కర్్' పడేటు్ట  కనిపిస్్త ంది. ఈ రచయిత్రి నంచి 
మరో మంచి సీరియల్ ని మేము ఆశించవచా్చ?
          పారవాతి, వనజ, భాన - దిల్ స్ఖ్ నగర్

మురళీకృష్ణ గారి కశీఖండం చాల బాగుంటంది. 
ఇది మాకో పారాయణ గ్రంధం లగా అయింది. 
చాల గొపపు రచన. రచయితకు ధన్యవాద్లు.
          రామశస్త్రి, రాఘవరావు, రాజబాబు - వైెజాగ్

తమూ్మరి రాం మోహనరావు గారి 'నైెమిశరణ్య 
యాత్ర' చాల వివరంగా ఉంది. వచే్చ నెల మేము ఈ 
యాత్రకు పాలి న్ చేస్్త న్నిము. ఈ రచన మాకు ఒక 
గైెడ్ లగా ఉపయోగపడుతందని మా నమ్మకం.
      మని, సేనిహ, కుమారి, వాని - మల్కజ్ గరి

దుర్ా ప్రస్దరావు గారి సంసకృత పాఠాలు చాల 
ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నియి. సంసకృత పుస్తక-
లు చదవాలని ఆసకి ్త కలుగుతోంది.
         రాజ్ంద్ర ప్రస్ద్, రాధాకృష్ణ - అనంతపూర్

ఎలెక్రా న్ గారు వ్రాసిన 'ప్రతిభ' చాల బాగుంది. 
రచయిత మన విద్్య వ్యవసథాని ఔపోసన పటి్ట న-
టు్ట ంది. ధన్యవాద్లు.
                నరసింహమూరి ్త - అమలపురం

రాశిఫలలు, ప్రహేళిక మీ పత్రికకే హైలైెట్సు. 
రామానందం గారి వైెశఖ మాస వైెశిష్ట ్ం బాగుంది.
           విజయలకి్షమి, రతనిమాల -  ల్ంగంపల్లి    
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  భువనచంద్ర
  దంగ పిల్లి   

                  "జరిగనద్నిని తలు-
చుకుంటే గుండె పగల్పోతోంది 
స్వామీజీ", కనీనిళళితో అన్నిడు ఓ 
భకు్త డు.
     "అసలెందుకు తలుచుకోవా-
లీ? తలుచుకుంటే కలం తిరిగ 
వస్్త ంద్? ఒకవేళ వచి్చన్, 
అపుపుడైెన్ నీవు అనకుననిటే్ట  
జరుగుతంద్? పిచి్చవాడా, ఏది 
జరగాలో, ఎల జరగాలో నిర్ణ-
యించేది ఎవరూ? నవావా? నేన్? 
అది మన చేతలోలి  లేదే. జరిగేది 
జరుగుతంది. అది మంచీ 
కవచు్చ, చెడూ కవచు్చ.నీ జీవి-
త్నికి నవేవా స్కి్షగా వుననిపుపుడు, 
నీ జీవిత్నికి నవేవా ప్రేక్షకుడిగా 
మారగల్గనపుపుడు, బాధ అనేది 
గాల్కి మబుబ్లు త్ల్పోయినటు్ట  
త్ల్పోతంది", అననయంగా 
అన్నిరు స్వామీజీ.
             ********
        ఇది చాల స్నినితమైెన 
మాట. 'నీ జీవిత్నికి నవేవా 
స్కి్షవి'. అంటే? నీ ఎదటివాడిని  
నవెవాల వేరేవాడిగా చూస్్త వో 
నినని నవువా అలగే చూస్కోమ-
ని. అంటే, కసేపు నీ మనస్నీ, 
శరీరానీని విడివిడిగా వుంచి, నీ 

మనస్తో నీ శరీరానిని, అది చేసే 
పనలనీ గమనించమని".
"ఎల స్ధ్యం? మనస్ 
దూరంగా వుంటే శరీరం ఎల 
పనిచేయగలదూ?"
"స్ధ్యమే. సవాపానివసథా (కల గనే 
సిథాతి)లో నీ శరీరం మంచం 
మీద పడుకునే వున్ని, నీ శరీరం 
ఎక్కడెక్కడో తిరిగ రావటేలి దూ-
?(ఆ శరీరం సవాపని శరీరం) . 
అరధుం కవటేలి దు కదూ?దీనేని న్ 
గురువులు చెపాపురు: 'జాగ్రద-
వసథా'లో  ఉంటూ సవాపానివసథాలోకి 
వెళళిడం' అని". 
 అసలీ అవసథాల గోల ఏమిటీ?"
"వదుది . తలుస్ కోవలసిన అవస 
రం లేదు, 'ఖచి్చతంగా తలు-
స్కోవాలని' మీరు అనకుంటే 
తపపు".
    అయిత్ ఈ కధ 'అవస్థా  
త్రయం' గురించి కదు. జరిగ-
పోయినద్నిని తలుచుకుంటూ 
భోరుమనని ఓ భకు్త డి గురించి.
గడియారం లోని 'పండు్యలమ్' 
లగా మనస్ లోని ఆలోచనలు 
ఎపుపుడూ గతంలోకో, భవిష్య-
త్త లోకో పయనిస్్త  వుంట్యి. 
అదెపుపుడూ అటూ ఇటూ 
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వూగుతూనే  ఉంటుంది కనీ, 
సిథారంగా వుండదు. అంటే 'వర ్త-
మానంలో సిథారంగా వుండకుండా 
వర ్తమాన సిథాతిని విస్మరిస్్త ం-
ది. ( పనిలో వుననిపుపుడు, అనగా 
మనస్ని పనిలో పటి్ట నపపుటి 
సంగతి  వేరు)  
    అసలీ విచారణ ఎందుకూ? 
ఓ మేధావి ఇల అన్నిరు... గతం 
హిస్టరీ... భవిష్యత్త  మిస్టరీ. వర ్త-
మానం 'వరీది' (worthy) అని. 
అంటే వర ్తమానం అనభవిం-
చతగనదని. ఏమి అనభవిం-
చాలీ? విచారాన్ని? దుుఃఖాన్ని?  
అయోమయ సిథాతిన్? అసలు 
దేనికోసం వెతకుతన్నిమో 
కూడా తల్యని వెతకులటలో-
ని అసపుష్ట తన్? కదు, అనభవిం 
చాల్సుంది ఆనంద్నిని! ద్హంతో 
తపించేవారికి గుక్్కడు నీళ్ళి 
దరికిత్ ఆనందం. నిద్రలేమితో 
బాధ పడేవారికి కసేసుపు స్ఖని-
ద్ర లభిసే్త ఆనందం. ఒంటిమీద 
బట్ట లు లేనివాడికి ఒళ్ళి కపుపుకు-
నే బట్ట  లభిసే్త ఆనందం. ఎవరూ 
లేరని ఏడే్చవాడికి ఓ కుక్క పిలలి  
తోడు దరికిన్ ఆనందమే. 
అయా్య, దీనికోసం ఓ కధ 
చెపాపురు స్వామీజీ. 
           ఓ వీధిలో ఓ దంగపి-
ల్లి  వుంది. అది ఎవరు ఏమాత్రం 
ఏమరుపాటుగా వున్ని దరల 
వచి్చ పాలు త్గపోయేది. 
దంగల వచి్చ దరల పాలు త్గ 
పోవడం పిల్లి కునని సహజగుణం.   

పాలు త్గపోవడం వలలి   మన-
షులకు నష్ట ం కల్గే మాట  వాస్త-
వమే. అయిన్, పిలులి లు లేకపోత్ 
ఎలుకలు భీకరంగా విజ్ంభిస్్త -
యి. మనిషికి ఆహారం లేకుండా 
చేస్్త యనే విషయం కూడా నిజా-
తినిజమే కద్! 
        ఓ రోజ్న ఆ వీధి మొదటలి  
ఒకడు భోరున ఏడుస్్త న్నిడు. 
   "ఎందుకు న్యన్ ఏడుస్్త -
న్నివూ?" అననయంగా అతనిని 
అడిగాడు ఓ ద్రినపోయే ద్న 
య్య.    
  "నిననిటి పాలండీ... మరండీ... 
ఆ దంగ పిల్లి  త్గపోయిందండీ 
...." వెకు్కతూ అన్నిడు ఆ పిల్లి  
బాధితడు.
    "నిననిటి పాలు పిల్లి  త్గపోత్ 
ఇవావాళ ఎందుకూ ఏడవడం?" 
ఆశ్చర్యంగా అన్నిడు ద్.ద్.
  "రూపాయి పటి్ట  కనని పాలండీ 
మరి! అంత నష్ట ం కల్గత్ 
ఏడుపు రాద్ండీ?" కోపంగా 
అన్నిడా ఆ పి. బాధితడు.
    తలలి  మొహం వేసిన ద్.ద్. 
ఇంకంచెం ముందుక్ళ్ళిడు. 
అక్కడ మరొకడు ఏడుస్్త న్నిడు. 
   "ఎందుకయా్య ఏడుస్్త వ్?" 
అడిగాడు ద్.ద్.
   రేపటి పాలు పిల్లి  త్గపోతంద-
ని కలొచి్చందండి. అది త్గపోత్ 
న్కు కఫీ ఎట్్ట గండీ? హొటేల్ కి 
వెళ్ళిలంటే మళీళి డబుబ్ ఖర్చవు-
త్ది గదండీ ...!" జవాబు చెపిపు 
మళీళి భోరుమన్నిడు ర్ండో పి. 

బాధితడు.
   "ఓరీని ఏడుపు కూల... రేపటి 
సంగతి ఇవాళ ఎందుకురా!" 
ఆశ్చర్యంగా అన్నిడు ద్.ద్.
"ఇవాళ కూడబెటే్ట ది రేపటి కోసమే 
గదండీ...." మళీళి భోరుమన్నిడు 
ర్ండో పి. బా.
   "నీ ఖర్మ" ముందుకు స్గాడు 
ద్. ద్.
   వీధి చివరన ఇంకోడు ఏడుస్్త -
న్నిడు. 
   "నవెవాందుకోయ్ ఏడే్చదీ?"  కు-
తూహలంగా అడిగాడు ద్. ద్.
   ఒక్క క్షణం ఏడుపు ఆపి స్-
దీరం్గా నిటూ్ట రా్చడు అతన. 
ఆ తరావాత, "అయా్య ఇంతకు 
ముందే ఓ రూపాయి పటి్ట  పాలు 
కనక్కచా్చ. మా వీధిలో ఓ దంగ 
పిల్లి  వుంది. అదచి్చ యీ పాలు 
త్గపోతందనే బాధతో ఏడుస్్త -
న్నిన" వివరంగా చెపాపుడతన.
    "పాలు కచి, కస్త చలలి రాక 
ద్నిమీద ఓ గటి్ట  మూత పట్్ట -
చు్చగా?" 
   "అయా్య, మూతలు పిల్లి కి 
అడ్ంటండీ? ఒక్క దెబబ్కి ఎగర-
గొట్ట దూ?"
   "పోనీ ఓ ఉటి్ట  కటి్ట  అందులో 
పట్్ట చు్చగా?"
   "పిలులి లకి ఉటి్ట  ఓ లెక్కటం-
డీ? తనిని కిందపడేసి, కింద పడ్ 
పాలనీని క్షణంలో న్క్య్యదూ?"
    "పోనీ త్గేయ్" "త్గేసే్త 
స్యంత్రం టీ  మాటేంటండీ?" 
               (31 వ పేజీ చూడండి)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు
 లెక్కకు అందని కలమానం 

                  హిందూ పురాణాలలో 
(ముఖ్యంగా, విషు్ణ  పురాణంలో) 
కలమానం ఈ దిగువ చూపిన 
విధంగా వరి్ణంచేరు. ఈ వర్ణన 
నేన సంప్రదించిన అనిని గ్రం-
ధాలలోనూ ఒకేల లేదు. కని, 
స్థా లంగా కథ ఈ దిగువ చూపిన 
విధంగా ఉంటుంది. ఈ దిగువ 
చూపిన కలమానం నిజమా 
కద్ అనని వివేచన ఇక్కడ అప్ర-
స్్త తం. అలగే ఈ కల మాన్నికి 
అంతర్త అనగుణ్యత ఉననిద్, 
లేద్ అననిది కూడా ఇక్కడ 
అప్రస్్త తం. ఇంత విసతృతమైెన 
నమూన్ మన పూరువాలు నిరి్మం-
చేరంటే అది వారి ఊహాశకి ్తకి ఒక 
అపురూపమైెన నిదర్శనం. 
     ఈ కింది లెక్క చూస్్త  ఉంటే 
మరొక విషయం కట్్ట చి్చన-
టులి  కనబడుతంది. యుగాల, 
మహాయుగాల, మనవాంతరాల, 
సంధ్యకలల పొడుగులు, 
బ్రహ్మ ఆయురాది యం, మొదలైెన 
సంఖ్యలు – అనీని - 432 అనే 
సంఖ్య చుటూ్ట  పరిభ్రమించే 
విధంగా కిటి్ట ంచినటు్ట  కనబ-
డుతంది. ఉద్హరణకి మన 
భూలోకంలో ఒక సంవతసురం 

పొడుగు ఇదమితథాంగా “ఇంత” 
అని చెపపులేము; ఏదో ఉరమరగా 
365.242199 రోజ్లు అని సరుది -
కుపోతన్నిం. కని ఈ దిగువ 
లెక్కలో సంవతసురం పొడుగు 360 
రోజ్లు అని సౌలభ్యం కరకు వా-
డబడింది. ఈ 360 ఇక్కడ వాడ-
కపోత్ తరువాత ఆ 432 రాదు. 
అలగే మానవుని ఆయురాది యం 
100 మానవ సంవతసురాలు అనీ, 
బ్రహ్మ ఆయురాది యం 100 “బ్రహ్మ 
సంవతసురాలు” అనీ అనటం లో 
శస్త్రీయత లేదు. కనక ఈ దిగువ 
చూపిన లెక్కలని ఓ గుటిక్డు 
కష్యంతో సేవించండి.
మచు్చకి ఈ కింది లెక్కచూడం-
డి.. మన భూలోకంలో - 
4,32,000 సంవతసురములు = 
కల్యుగం
8,64,000 సంవతసురములు = 
ద్వాపరు్యగం
12,96,000 సంవతసురములు = 
త్రేత్యుగం
17,28,000 సంవతసురములు = 
కృతయుగం
ఈ 432 ఎక్కడనండి వచి్చంద-
ని అడగకండి. అదక పడద్రి 
పటి్ట స్్త ంది.

ఈ న్లుగు యుగాల కలనిని 
కూడిత్ 43,20,000 సంవ-
తసురాలు వస్్త యి. దీనిని ఒక 
మహాయుగం అంట్రు. 
1 మహాయుగం = 43,20,000 
సంవతసురములు = 4.32 
మిల్యన సంవతసురములు 
1 మనవాంతరం = 71 మహాయు-
గాలు = 4.32 *71 = 306.72 
మిల్యన సంవతసురాలు 
(ఇక్కడ నక్షత్రం గురు్త  గుణకరా-
నికి వాడేన.) ఇక్కడ 71 ఎక్కడ 
నండి వచి్చందని అడగకండి. 
ఇలంటి మనవాంతరాలు 14 
ఉన్నియిట. (ఈ 71 అనే సంఖ్య 
14 అనే సంఖ్య ఎక్కడినండి 
ఊడిపడ్ాయో తలుస్కోవాలంటే 
ఈ దిగువ ఇచి్చన లెక్కని జాగ్రత్త-
గా చూడాల్.)
ప్రతి మనవాంతరం ప్రారంభంలో-
నూ, అంతంలోనూ కృతయు-
గపు ప్రమాణంలో ఒక సంధి 
కలం (లేద్, సంధా్య కలం) 
ఉందని ఊహించుకుంటే ఒక 
కలపుం పొడుగు తలుస్్త ంది. 
1 కలపుం = 14 మనవాంతరాలు + 
15 సంధి కలలు = బ్రహ్మకి ఒక 
పగలు
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1 బ్రహ్మ పగలు = 1 కలపుం = 
306.72*14 + 1.728*15 = 
4294.08 + 25.92 = 4,320 
మిల్యన సంవతసురాలు = 
4.32 బిల్యన సంవతసురాలు. 
చూశరా, ఈ 432 అనే సంఖ్య 
కోసం ఎంత తంట్లు పడ్ారో. 
ఈ 432 కి వేద కలం నండీ ఒక 
ప్రత్్యకత ఉంది. 
      మరొక విషయం ఏమిటంటే, 
ఆధునిక శస్తం ప్రకరం భూమి 
పుటి్ట  దరిద్పు 4 బిల్యన 
సంవతసురాలు పైబడి అయింది, 
ఇది కేవలం కకత్ళీయం అని 
మనం ఎంత అనకున్ని, పు-
రాణాలలో ఉనని లెక్కకీ, మన 
ఆధునిక లెక్కకీ ఉనని తల్యత 
కట్్ట చి్చనటులి  కనిపిస్్త ంది. 
ఏది ఏమైెత్నేమి – ఇటుపైన 
చెపేపు లెక్క అనిని చోట్లి  ఒకేల 
కనిపించటం లేదు. చినని 
చినని త్డాలని విస్మరించి, 
లెక్కని స్థా లంగా చూద్ది ం.
1 బ్రహ్మ రాత్రి = 1 కలపుం = 
306.72*14 + 1.728*15 = 
4294.08 + 25.92 = 4,320 
మిల్యన సంవతసురాలు = 4.32 
బిల్యన సంవతసురాలు
బ్రహ్మకి ఒక దినం = 1 పగలు 
+ 1 రాత్రి = 8.640 బిల్యన 
భూలోక సంవతసురాలు. 
బ్రహ్మ ఆయురాది యం 100 బ్రహ్మ 
దిన్ల, 100 బ్రహ్మ సంవతసురా-
ల అననిది ఒకక్క చోట ఒకో్కల 
ఉంది. మనం బ్రహ్మ ఆయు-

రాది యం 100 బ్రహ్మ దిన్లు 
అనకుంద్ం.
బ్రహ్మ ఆయురాది యం = 100 
బ్రహ్మ దిన్లు  = 100 * 8.640 
బిల్యన భూలోక సంవతసురా-
లు = 864 బిల్యన భూలోక 
సంవతసురాలు = 1 పర  (అనగా, 
బ్రహ్మ దినం అనని బ్రహ్మ సంవ-
తసురం అనని ఒక్కటే!) 
 సృషి్ట  మొదలయిన దగ్రనం-
డి ఇపపుటికి ఆరుగురు బ్రహ్మ-
లు గతించేరు. గతించిన బ్ర-
హ్మల పేరులి : మానస, చాకు్ష ష, 
వాచిక, శ్రావణ, సత్య, అండజ.
ఇపుపుడు ఏడవ బ్రహ్మ అయిన 
పద్మజ్ని కలంలో ఉన్నిం. 
ఈయన వయస్సు 51  సంవతసు-
రాలు (దిన్లు). ఇందులో ప్రథమ 
కలపుమైెన శ్వాతవరాహ కలపుంలో 
ఉన్నిం. మన సంవతసురాలకి 
ప్రభవ, విభవ, శుకలి మొదలైెనవి 
60 పేరులి  ఉననిటేలి , ఈ కలపులకి 
30 పేరులి  ఉన్నియిట. ఆవి ఇక్కడ 
ఏకరవు పట్ట వలసిన అవసరం 
లేదు. కుతూహలం ఉననివాళలికి 
ఈ పేరులి  పురాణాలలో దరుకు-
త్యి. ఉద్హరణకి కపపుగం-
తల స్బబ్రాయశర్మ, కలచ-
క్ం, చూడండి. http://www.
samputi .com/app_data/
magazines/samputi12.pdf
   ఇపుపుడు మనం ఈ శ్వాతవ-
రాహ కలపుంలో వచే్చ 14 మనవాం-
తరాలలో ఏడవ మనవాంతరం 
అయిన వైెవసవాత మనవాంతరంలో 

ఉన్నిం. సరద్ ఉనని వాళలికి ఈ 14 
మనవాంతరాల పేరులి  ఇక్కడ ఇస్్త -
న్నిన: స్వాయంభువ, స్వారోచిష, 
ఉత్తమ, త్మస, రై్వత, చాకు్ష స, 
వైెవశవాత, స్ర్యస్వరి్ణ, బ్రహ్మ-
స్వరి్ణ, ధర్మస్వరి్ణ, రుద్రస్వరి్ణ, 
రౌచ్య, మరియు బౌచ్చ. (అలలి-
స్ని పదదిన రాసిన మనచరిత్ర 
పై జాబిత్లో ర్ండవ మనవైెన 
స్వారోచిష మనవు గురించి 
అనకుంట్న.)
 ఈ వైెవసవాత మనవాంతరంలో 27 
మహాయుగాలు గడిచి, ఇపుపుడు 
28 వ మహాయుగంలో ఉన్నిం. 
ఈ 28 వ మహాయుగంలో కృత, 
త్రేత, ద్వాపర్ యుగాలు గడచి-
పోయేయి. కల్యుగం ప్రవేశించి 
5111 సంవతసురాలు (ఇది రాసిన 
త్దీ స్. శ. 2010). 
ఇంతవరకు కలనిర్ణయం 
గురించి మాట్లి డుకున్నిం. 
ఇపుపుడు సథాల నిర్ణయం ఎల 
జరుగుతందో చూద్ది ం.
పరిపాలన్ సౌలభ్యం కరకు 
మనవులు భూమిని 7 భాగాలుగా 
విభజించి పాల్ంచేరు. ఆ ఏడు 
భాగాల పేరులి  ఇవి: జంబూదీవాపం, 
పలి క్షదీవాపం, క్ంచదీవాపం, శల్్మక 
దీవాపం, పుష్కరదీవాపం, శకదీవా-
పం. (ఈ ఏడు దీవాపాలనీ ఏడు 
ఖండాలుగా మనం ఊహించు-
కోవచు్చ: ఆఫ్రిక, ఐరోపా, ఆసే్రా-
ల్యా, ఉత్తర అమెరిక, దకి్షణ 
అమెరిక, ఆసియా (ఇండియా 
ఉపఖండానిని మినహాయించి), 
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మరియు ఇండియా ఉపఖండం.
ఆధునిక భారత దేశం జంబూదీవా-
పంలో ఉంది. ఈ జంబూ దీవాపా-
నికి అధిపతి పేరు న్భి. ఈ న్భికి 
మేరూదేవి యందు ఋషభుడు 
కల్గేడు. ఈ ఋషభుడుకి 100 
మంది సంత్నం. వీరిలో పదది-
వాడు భరతడు. ఈ భరతడు 
పాల్ంచిన ప్రాంతమే భరతవర్షం. 
సముద్రానికి ఉత్తరమున, హి-
మాలయాలకి దకి్షణమున ఉనని 
ప్రాంతమే భరతవర్షం. ఆధునిక 
పరిభాషలో చెపుపుకోవాలంటే 
ఇండియన్ సబ్కంటినెంట్. 
కనక మనం పూజ చేసేటపుపు-
డు దేవుడికి మన చిరున్మా 
నిరది్ందంగా చెబిత్ ఆయన 
మనం కోరిన కోరికలని మన చి-
రున్మాకి పంపుత్డు. అందు-
కనే…”అద్యబ్రహ్మణుః, దివాతీయ-
పరారేధు, శ్వాతవరాహకలేపు, వైెవశవాత 
మనవాంతరే, కల్యుగే, ప్రధమ-
పాదే, జంబూదీవాపే, భరతవరే్ష, 
భరతఖండే. అంటూ మనం ఉనని 
కలనిని, సథాలనిని చెపిపు అంతటితో 
ఊరుకోము. ఆ తరువాత మనం 
ఆ పూజ ఎపుపుడు చేస్్త న్నిమో 
కూడ “వేళ” చెపపుట్నికి “అసి్మన్ 
వర ్తమాన వా్యవహారిక చాంద్రమా-
నేన (…సంవతసురే, ….ఆయనే, 
….ఋతౌ, ….మాసే,…..పకే్ష, 
….తిధౌ,…, అంటూ కలనిర్ణ-
యం చేస్్త ం. 
        ఇక్కడ గమనించవల-
సిన విషయం ఏమిటంటే 

మన ఉనికిని చెపపుట్నికి ఒక్క 
సథాల నిర్ణయం చేసే్త సరిపోదు, 
కల నిర్ణయం కూడా చెయా్య-
లని వేదకలం నండీ మన-
వాళ్లి  గమనించేరు. ఇదే విష-
యానిని ఇరవైెయ్యవ శత్బది పు 
ఆరంభంలో అయిన్స్టయిన్ 
వచి్చ, స్పేక్ష సిద్ధు ంత్నిని ప్రవ-
చించి, సథాల-కల సమవాయం  
(space-time continuum) అనే 
భావన ప్రవేశపటి్ట , “ఈ విశవాం 
చతర్ మితీయం – అనగా, ఈ 
విశవాం న్లుగు దిశలలో వా్యపించి 
ఉంది” అని ఉటంకించేసరికి, 
“ఔరా! ఇదంత్ మా పురాణాలోలి  
ఉందిసీ్మ!” అని ఇపుపుడు అన-
కుంటున్నిం. 
          మనవాళ్లి  మరొక అడుగు 
ముందుకు వేసి, సథాలం, కలం 
చెపిపునంత మాత్రానని సరిపోదు, 
మన ప్రవర కూడ చెపాపుల్ 
అన్నిరు. ఒక వంశవృక్షంలో 
ఉత్తమోత్తమమైెన పూరువాల పేరులి  
చెపిపు, వారి వంశం వాడిని అని 
చెపపుట్నిని “ప్రవర” చెపపుటం 
అంట్రు. ఎవరికి తోచిన 
“పూరువాల పేరులి ” వారు చెపపు-
కుండా ఒకే వంశంలో ఉననివా-

రంత్ ఒకే “పూరువాల సమితిని” 
చెపపుటం ఆనవాయితీ. ఉద్-
హరణకి రామ శర్మ అనే వ్యకి ్త 
ప్రవర చెబిత్ ఇల ఉండొచు్చ:
“చతస్సుగర పర్యంతం గో-
బ్రాహ్మణెభ్యుః శుభం భవత
ఆంగీరస భారద్వాజ గార్్ శనై్య 
త్రయాఋషయోుః ప్రవరానివాత 
గర్్ భారద్వాజ గోత్రుః
ఆపస్తంబ స్త్రుః తైత్రీయ కృష్ణ 
యజ్ుః శఖాధాయీ శ్రీ రామ శర్ముః 
అహం భో ఆభివాదయే”
       అభివాదం అంటే నమ్రత-
తో పూరువాలకి నమస్కరించ-
టం. ఈ ప్రవర చెపేపుటపుపుడు 
ఒక్క గోత్రానేని కకుండా, ఆ వ్యకి ్త 
కుటుంబం యొక్క “స్త్రం” 
ఏమిట, “వేదం” ఏమిట, చెపిపు 
అపుపుడు పేరు చెబుత్రు. అంటే 
మనం ఎవవారమో చెపాపులం-
టే మనం ఉనని సథాలం, కలం, 
ప్రవర చెపాపులననిమాట. సథాల-
నికి అక్ష ంశం, రేఖాంశం, ఎత్త  
అనే మూడు అంశలు, కలనికి 
ఒక అంశం, ప్రవరకి గోత్రం, 
స్త్రం, వేదం, న్మధేయం 
అనే న్లుగు అంశలు, వెరసి 
ఎనిమిది చెపాపుల్. ఈ ఎనిమి-
దింటిని ఎనిమిది నిరూపకలు 
(coordinates) గా  ఉపయోగం-
చి నివేదించినపుపుడు ఆ అష్ట మి-
తీయ సథాలంలో (8-dimensional 
space) లో మన ఉనికి ఒక 
బిందువు అవుతంది. 
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తోటకూర ప్రస్ద్
  ఉనని అమెరిక పౌరసత్వానిని వదులుకోవడం ఎల?

దేనికైన్ పోటీ చేయవచు్చ.
(ఈ ర్ండు పదవులకు పోటీ 
చేయాలంటే అమెరిక దేశంలో 
పుటి్ట న పౌరులైె ఉండాల్).
*   అమెరిక కేంద్ర ప్రభుతవా సం 
బంధిత సంసథాలోలి  ఏ ఉదో్యగం చే 
యడానికైన్ అరుహు లు.
*    అమెరిక పౌరసతవాం కల్గ 
ఉండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ సిథార 
నివాసం ఏరపురచుకున్ని,అమెరి 
క దేశం నండి తమకు రావల 
సిన పన్షన్ మరియు సోషల్ సె-
కూ్యరిటీ ప్రయోజన్లన పొం-
దవచు్చ. ఎక్కడ ఉన్ని ప్రతి 
సంవతసురం ఆద్యపు పనని 
విధిగా చెల్లి ంచవలసి ఉంటుంది.
*   ఏ విద్్య సంసథాలోలి  చదువుత 
న్ని, ఆ విద్్య సంబంధిత ఖరు్చ-
లకై కేంద్ర ప్రభుతవాం నండి ధన 
సహాయం పొందే ప్రక్రియలో ప్రా-
ధాన్యత పొందవచు్చ.
కనిని పరిమితలు:
భారతీయ మూలలు కల్్ ఉండి 
అమెరిక పౌరసతవాం పొందిన 
వారు భారతదేశంలో –
*        భారతదేశపు ప్రజాస్వామ్య 
ఎనినికలోలి  పాల్ొనడం కని, ఏ 
పదవికి పోటీ చేయడానికి కని 
అరుహు లు కరు.

*    భారత ప్రభుతవా సంబంధిత 
ఉదో్యగాలు చేపట్ట కూడదు. కని 
ప్రత్్యక పరిసిథాతలోలి  కంత నిరీ్ణత 
సమయానికి ప్రభుతవా సలహాద్-
రుగా పని చేయవచు్చ. అయిత్
జీతభత్్యలు, ఒనగూరే ప్రయో-
జన్లు మొదలైెన వాటిని పార-
దర్శకంగా పేరొ్కన్ల్. పన్షన్ లేద్ 
ఇతర ప్రయోజన్లు తీస్కోవ-
డానికి అరుహు లు కరు.
*    న్్యయస్థా న్లోలి  ఎటువంటి 
పదవులు చేపట్ట డానికి అరుహు లు 
కరు.
* వ్యవస్య భూములు కనడా-
నికి అరహుత లేదు.
*       భారతదేశంలో ఏ అంశల 
మీద్ పరిశోధనలు చేయకూడ-
దు.
 భారతదేశంలో నివశిస్్త ననిపుపు-
డు త్ము అమెరిక పౌరసతవాం 
కల్గ ఉననివారమని ఏ పోలీస్ 
శఖకు గాని, ఇతర విదేశి సంసథా-
లకు గాని తల్యజ్యవలసిన 
అవసరం లేదు.
అమెరిక పౌరసతవాం వదులుకో-
వడంలో ఉనని విధివిధాన్లు:

    అమెరిక పౌరసతవాం పొందిన 
వివిధ దేశస్థా లు ప్రతి సంవ-
తసురం ఏవో కనిని కరణాల వలలి
త్ము పొందిన అమెరిక దేశపు 
పౌరసత్వానిని వదులుకుంట్రు. 
ముఖ్యంగా 2010లో అమెరిక 
ప్రభుతవాం చేసిన ‘ఫారిన్ అకంట్ 
ట్క్సు కంపిలి యన్సు యాక్్ట’ చట్ట ం 
వలలి  ఈ సంఖ్య విపరీతంగా 
పరుగుతూ వచి్చంది. ఉద్హ-
రణకు 1998 లో కేవలం 398 
మంది మాత్రమే త్ము పొందిన 
అమెరిక పౌరసత్వానిని వదులు-
కోగా, 2017 న్టికి 6,800 మంది
అమెరిక పౌరసత్వానిని వదులు-
కున్నిరు.
 అమెరిక పౌరసత్వానిని వదులు-
కోవడం ద్వారా అమెరిక దేశపు 
పౌరుడుగా ఈ క్రింద పొందే
ప్రయోజన్లన కోలోపుత్రని
గమనించాల్. అందువలలి  అమెరి 
క పౌరసత్వానిని వదులుకునే
ముందు ఆలోచించి తగు నిర్ణ 
యం తీస్కోవాల్.
*       అమెరిక దేశపు పౌరునిగా 
అమెరికలో జరిగే చట్ట సభ 
ఎనిని కలోలి  ఓటు చేయవచు్చ, 
అలగే అమెరిక దేశ అధ్య-
క్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవులకు తపపు 
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  అమెరికలో జని్మంచిన పిలలిల 
కు – అప్రయతనింగా అమెరిక 
పౌరసతవాం లభించే అవకశo
ఉననిపపుటికీ, తల్లి దండ్రులు ఆ 
పిలలిలకు అమెరిక పౌరసత్వాని-
కి బదులుగా భారత పౌరసతవాం
ఎంచుకనే అవకశంఉంటుంది.
ఉద్హరణకు - దంపతలోలి , 
ఇరువురికీ కనీ లేద్ వారిలో 
ఒక్కరికి కని భారతీయ పౌరస 
తవాం ఉండి, వారికి అమెరికలో 
పిలలిలు జని్మసే్త ...
*  జని్మంచిన శిశువు ఒక సంవ 
తసురం లోపు వయస్సు కల్గఉం-
డి, ఏ దేశనికీ సంబంధించిన 
పాస్ పోర్్ట లేకుంటే ఆ శిశువు
భారత పౌరసతవాం పొందడానికి 
అరహుత ఉంటుంది.
* (పుటి్ట న శిశువుకు ఒక సంవతసు 
రం వయస్సు ద్టిత్, ఆ 
శిశువు కు భారత పౌరసతవాం 
పొందట్ నికై భారత ప్రభు-
తవాంనండి ప్రత్్యక అనమతి 
కోసం దరఖాస్్త  చేస్కోవచు్చ.)
     అమెరికలో పుటి్ట న పిలలిల-
కు భారత పౌరసతవాం పొందట్-
నికై ఈ క్రింది వివరాలతో కూడిన
దరఖాస్్త న అమెరికలో ఉనని 
భారత కనసులేట్ జనరల్ ఆఫ్ 
ఇండియా కరా్యలయానికి దర 
ఖాస్్త  చేస్కోవలసింటుంది.
i. “Registration of Birth 
Application” తో పాటు Misce- 
llaneous application form 
కూడా కనిని సందరాభాలోలి  అమెరి 
కలో ఉనని భారత కనసులేట్ 

కరా్యలయానికి పంపవలసి 
ఉంటుంది.
ii. ఈ దరఖాస్్త లతో పాటు క్రింద 
పేరొ్కనని వాటిని కూడా పంపవల-
సి ఉంటుంది:
*    తల్లి దండ్రుల పాస్ పోరు్ట లు 
అసలు మరియు జిరాక్సు కపీలు
*    తల్లి దండ్రులకునని వీస్ లేద్ 
గ్రీన్ కర్ు జిరాక్సు కపీలు
* జని్మంచిన శిశువుకు ఏ దేశనికీ 
సంబందించిన పాస్ పోరు్ట  
లేదని, ఆ శిశువు 18 సంవతసు-
రా ల వయస్సు వచే్చ వరకు 
భారత పాస్ పోరు్ట  తపపు ఏ 
ఇతర దేశపు పాస్ పోరు్ట  కల్గ 
ఉండదని హామీ ఇస్్త  తల్లి దం-
డ్రులు నోట రై్జ్ చేసిన పత్రం
* అమెరిక ప్రభుతవా అధికరులు 
జారీ చేసిన జనన ధృవీకరణ 
పత్రం
* 27 డాలరలి విలువైెన మనీ ఆర్ర్ 
లేద్ కషియర్ చెక్ న భారత 
కనసులేట్ కరా్యలయా నికి పం-
పవలసి ఉంటుంది.
* భారత కనసులేట్ అధిక-
రుల నండి తిరుగు టపాలో 
శిశువు యొక్క భారత పాస్ 
పోర్్ట పొంద ట్నికై 20 డాలరలి 
మనీ ఆర్ర్ లేద్ క్యషియర్ 
చెక్ న పంపవలసి ఉంటుంది.
అమెరిక దేశంలో పుటి్ట న పిలలిల 
కు అమెరిక పౌరసతవాం ఉంటే 
ఆ పిలలిలు 14 సంవతసురాల వయ 
స్సు ద్టేవరకు అమెరిక పౌర
సత్వానిని వదులుకోవడానికి వీలు 
లేదు.

అమెరిక పౌరసతవాం ఉనని వార్-
వరై్న్ 14 సంవతసురాల వయస్సు 
ద్టిన తరువాత అమెరిక పౌర 
సతవాం వదులుకోవాలంటే -- 
ముందుగా భారత పాస్ పోరు్ట కు 
దరఖాస్్త  చేస్కని, ఆ భారత 
పాస్ పోరు్ట  పొంది ఉండాల్.
1. భారత పాస్ పోరు్ట  పొందట్-
నికి అరహుతలు:
పిఐఓ (పరసున్ ఆఫ్ ఇండియన్ 
ఆరిజిన్) కర్ు కల్్న వారై్త్ –
* వారు గత ఏడు సంవతసురాలు 
గా భారతదేశంలో నివసించి 
ఉండాల్.
*   ఈ ఏడు సంవతసురాల కలం 
లో దరఖాస్్త ద్రుడు దరఖాస్్త
చేస్కనే న్టికి కనీసం ఒక  సం-
వతసురం పాటు నిరాటంకం గా భా-
రతదేశంలో నివసించి ఉండాల్
ఓసిఐ (ఓవర్ సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ 
ఇండియా) కల్గన వారై్త్ –
*   భారత పాస్ పోరు్ట  దరఖా-
స్్త  చేస్కనే న్టికి ఓసిఐ కర్ు 
పొంది 5 సంవతసురాల కలం 
గడిచి ఉండాల్.
*  దరఖాస్్త ద్రులు దరఖాస్్త -
చేస్కనే న్టికి కనీసం 1 సంవ-
తసురం పాటు నిరాటంకంగా భార-
తదేశంలో నివసించి ఉండాల్.
2. అమెరిక పౌరసతవాం వదులు 
కునే ప్రక్రియలో దరఖాస్్త  చేస్-
కోవడానికి ఈ క్రింది సమాచారం-
తో సిదధుంగా ఉండాల్—
* భారతదేశంలోని ప్రస్్త త చిరు 
న్మా, ఫోన్, ఈమెయిల్ అడ్రస్
             ( 25 వ పేజీ చూడండి )           
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            వేసవి   విడిది

పమి్మ భారతీ శర్మ 

           వస్ంధర గారి ఆలోచన 
ప్రకరం కడుకులు ఆన్ లైెన్ లో 
ప్రకటన ఇచా్చరు.
పదదిల కరకు ఇల:
     వేసవిలో సరద్గా... కత్త 
ఊరగాయల రుచి చూస్్త , 
మామిడి పళళిన ఆస్వాదిస్్త , 
మలెలిల పరిమళ్లతో ఆరుబ-
యట పక్కలతో వీధి సినిమాల-
న గురు్త  చేస్కుంటూ ... పలెలిలోలి  
ఉననిటే్ట  ఆనందంగా గడపాలనే 
బామ్మలకు ... అమెరికలో ఉనని 
పిలలిలు, మనమలు వేసవికలం 
శలవులకు రావడం కుదరదని, 
వెల్తిగా ఉందని, కలత చెందే 
అమ్మమ్మలూ... కత్త బంధాలన 
పంచుకునే చక్కని అవకశం! 
రండి, మాతో మా 'వేసవి విడి-
ది'లో సేద తీరండి.... కత్త సం-
బంధాలకు, అనబంధాలకు 
పనినిధి మా విడిది... 
పిలలిలూ... ఈ ఆహావానం మీకోసం:
   'ఇదదిరివి బిజీ ఉదో్యగాలే.. అనిని 
శలవులు దరకవు, పట్ట డం 
కూడా కుదరని పరిసిథాతి మాది... 
వేసవిలో బామ్మలతో కబురులి .. 
నూతిగటు్ట న స్నిన్లు.. వైెకుంఠ 
పాళీ ఆటలు, కమ్మని వేడి వేడి 

రుచులు గల వంటలు... అనీని 
మా పిలలిలు మిస్ అవుతన్నిరు. 
ఫోనలి లోనే ప్రపంచానిని వెతకు్కం-
టున్నిరు. అసలు ఈ పిలలిలు 
నలుగురితో కలుస్్త రా? మాల 
ఎపుపుడూ ఈ వేసవి శలవలు ఓ 
తియ్యని అనభూతిని పిలలిల-
కు మిగలే్చ అవకశం ఉంద్! 
అని ఆలోచిస్్త న్నిరా?  మీ పి-
లలిలకు ఆతీ్మయత, అనరాగం, 
ఆనందం ఇవావాలనే మా ప్రయ-
తనిం. రండి మా వేసవి విడిదికి 
మీ చిరునవువాలతో కత్త అంద్నిని 
తీస్కురండి' అంటూ పూరి ్త 
వివరాలు, కట్ట వలసిన రుస్ము, 
సంప్రదించవలసిన నంబరులి  ప్ర-
కటనలో పట్్ట రు.
       సిటీకి దూరంగా కత్త కత్త 
కలనీలు ఏరపుడుతనని ప్రాంతం 
వస్ంధర గారిది. పిలలిలు అమె-
రికలో ఉంట్రు... భర ్త రిటైర్ 
అయా్యక వారి అభిరుచికి తగ్-
టు్ట గా 350 గజాలలో కటు్ట కు-
నని విశలమైెన ఇలులి . ఇంటి 
వెనక వైెపు పదది  దడ్ి. అందులో 
నయి్య   ఆ బావిలో ఏ ముహూ 
రా్తన జల పడిందో, మందు వేసవి 
లో కలపుతరువులగా ఆ చుటు్ట -

పక్కలవారి ద్హం కూడా తీరు-
సో్త ంది. ఇంటి ముందు రకరకల 
పూల మొక్కలు. ఇంటి వెనక  
మామిడి, సపోట్, కబబ్రి  చెటులి ... 
ఉదయం, స్యంత్రం వేళలోలి  
కూరో్చట్నికి అరుగులు. మామి-
డిచెటు్ట కి ముచ్చటపడి ఉయా్యల 
కూడా కటు్ట కున్నిరు.  ఎపపుటి-
కపుపుడు వేయించుకుంటునని 
పయింటింగ్ ల కరణంగా ఇలులి  
కటి్ట  10 సం||లు  అవుతన్ని కత్తగా 
కళకళలడుతూ ఉంటుంది. పైన 
ర్ండు వాట్లుగా కటి్ట  అదెది-
కిచా్చరు. ౩ సం||ల క్రితం పైన 
ర్ండు వాట్లు ఒకేస్రి ఖాళీ 
అవడంతో ఆ కలనీ పిలలిలకు 
నృత్యం, సంగీతం  నేరేపు టీచరలిన 
మాట్లి డి సమ్మర్ క్యంప్ నిరవా-
హించి ఆ డబుబ్తో వారికి దగ్ర-
లో ఉనని ఒలేదిజ్ హోమ్ కి కూలర్ 
కనిచా్చరు. వస్ంధరా గారి ఇలులి  
లగా ఆమె ఆలోచనలు కూడా 
బావుంట్యి. ఈస్రి కూడా 
ర్ండు వాట్లు ఒకేస్రి ఖాళీ 
అవడంతో, మళీళి స్్కళ్ళి తరి-
చేవరకూ ఎవరూ రాకపోవడంతో 
ఈ 'వేసవి విడిది' 'సమ్మర్ క్యంప్ 
ఫర్ ఆల్' అనే ప్రకటన ఇపిపుం-
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చారు. పై వాట్లన శుభ్రం 
చేయించి వటి్ట వేళళి చాపలన 
కిటికీలకు కటి్ట  కూలరులి  అమరా్చ-
రు. ఆవిడ ఆలోచనలన ఆచర-
ణలో పటే్ట  క్మంలో, తన సల-
హాలన, సహకరానీని అందిస్్త  
మురిసిపోతన్నిరు ఆమె భర ్త.
       10 రోజ్ల వేసవి విడిదికి 
ముందుగా దరఖాస్్త  చేస్కుని, 
రుస్ము చెల్లి ంచిన 12 మంది 
పిలలిలు, పదదిలు కల్పి పైన 
వాట్లలో ఉండేల వారికి సౌ-
కర్యవంతంగా ఉండే ఏరాపు-
టులి  చేస్్త  ... ఆ పది రోజ్లూ 
వండబోయే వంటలూ, టిఫినూలి , 
ఆడించబోయే ఆటలూ, చూ-
పించబోయే సినిమాలు, విని-
పించబోయే పాటలు, చెపపు-
బోయే కథలు... కస్త వెరై్టీగా, 
అలగే స్ంప్రద్యాలన పి-
లలిలకు పరిచయం చేసేవిగా, 
కూతళ్ళి, కడుకుల ఇళలికే పరి-
మితమైెన బామ్మలు ఉత్సుహం-
గా వేసవి విడిదికి రాబోతన్నిరు 
కబటి్ట  వారికి ఎపపుటికీ గురు్త ండే 
చక్కని జాఞు పకలని ఇవావాలని ... 
చేయవలసిన పనలనీని ... ఓ 
జాబిత్గా రాసిపటు్ట కున్నిరామె.
         అనకునని రోజ్ ఉద-
యానేని వేసవి విడిదిలోకి 
పిలలిలు, పదదిలూ చేరుకున్నిరు. 
మొదటగా పరిచయ కర్యక్మా-
లు పూరి ్త అయా్యక... అందరినీ 
ఉదేదిశించి ... మనకు దరికిన ఈ 
పది రోజ్లు ఆనందంగా ఎపపుటి-
కీ గురు్త ండే విధంగా గడుపుద్ం.

ఇక్కడ ఫోనలి  వాడడం తగ్ంచాల్..
జంక్ ఫుడ్ దరకదు... అరధురాత్రు-
లు పడుకోవడం ... మిట్ట మధా్య-
హనిం లేవడం కుదరదు...అరధు-
మయి్యంద్ పిలలిలూ... అంటూనే 
భోజన్లు ఏరాపుటు చేస్రు.
మామిడికయ పపుపు, కత్త 
ఆవకయ, గుమ్మడి వడియాలు, 
దుంపల వేపుడు, పాయసం, 
అంట్ కడుపు నిండా తిని 
విశ్రాంతి తీస్కున్నిరు. ఇక అది 
మొదలు వస్ంధర గారింటలి  
సందడే సందడి. మొదట కత్తగా, 
బెరుగ్ా ఉనని పదదివాళ్ళి... 
వంటలోలి , పనలోలి   వస్ంధర 
గారికి సహాయం చెయ్యడం... 
పిలలిలు ఉదయానేని లేచి నూతిగ-
టలి  చుటు్ట పక్కల, మొక్కల మధ్య 
కబురులి , ఆటలు..ఆ ఉదయపు 
మీటింగులు, పిలలిలకు ఆస-
కి ్తగా ఉంది, బదధుకం లేకుండా 
లేచేవారు. ప్రతి పనీ ఓ నిరుది ష్ట -
మైెన సమయంలో చెయా్యల-
ని చెపుతూనే వస్ంధర గారు.. 
ఓ టైం ప్రకరం ... భోజన్లు... 
ఆటలు... స్నిన్లు.. అనీని 
చక్కగా జరిగేల చూసేవారు.  
కత్త అమ్మమ్మలు చినిని మనవ-
లతో ఆనందంగా గడుపుతన్ని-
రు. మేడపైన తర కటి్ట , పిలలిలు 
తచి్చన ప్రొజక్టర్ లో బాలభారతం, 
మాయాబజార్, మరో ర్ండు పి-
లలిలకు నచే్చ ఇంగీలిష్ సినిమాలు 
చూపించారు. పూరవాం వీధి సి-
నిమాలకు వెళిళిన అనభూతి 
పదదిలకు కల్గంది. చాపల 

మీద కూరు్చని .... బొమ్మలతో.. 
మామిడి ముక్కలు... పుచ్చకయ 
ముక్కలు తింటూ పిలలిలు అల 
సినిమా చూడడం చాల బాగా 
ఎంజాయ్ చేస్్త న్నిరు. 
      ఈ పదిరోజ్లూ బామ్మల 
పాటలూ, కళళిగంతలటలూ, 
చింత గంజలు, గవవాలు, వైెకుంఠ 
పాళీ, కశీమజిలీ కధలు, పొడుపు 
కధలు, స్మెతలు.   ఒకట్ 
ర్ండా             ఎనోని ఆనంద్లు ఆ 
ఇంటలి   ... కత్త పాటలకి పిలలిలు 
చేసే డానసులకు  మురిసిపోత-
న్నిరు బామ్మలు.  ఎవవారూ అక్క-
డికి మొదటిస్రి వచి్చ అందరినీ 
కల్స్ం అని అనకోవడం లేదు. 
వస్ంధరగారు కోరుకుననిదీ 
అదే!
        అది సమ్మర్ క్యంప్ లో 
ఆఖరి రోజ్. మళీళి ఈ బామ్మల్ని 
ఎల కలుస్్త ం అని పిలలిలు... మా 
ఫోన్ నెంబరులి  తీస్కోండి ... వీలు 
కుదిరినపుపుడు ఈ అమ్మమ్మలకు 
ఓస్రి హలో చెపపుండి... అంటూ 
నెంబరులి  ఇచి్చ పుచు్చకున్నిరు. ఆ 
పదదివాళళిలో ఒకమె వస్ంధర-
గారితో అన్నిరు: 'సమ్మర్ క్యంప్ 
అంటే పిలలిలు నీడ పటు్ట న ఉండి  
ఏదో ఒకటి నేరు్చకోవాలని ... 
ఏరాపుటు చేస్్త రు... మాలంటి 
పదదిలకు ఓ మారుపు కవాలని 
.... ఏదైెన్ కత్త సంగతలు నే-
రు్చకోవడానికి, అనభూతలు, 
అనబంధాలు పంచుకోడాని-
కి వయస్సుతో పనిలేదని, ఎంత 
బాగా ఆలోచించి మమ్మలనంద-
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రినీ ఓచోట కల్పారు.. ఎపుపుడూ 
మీరు ఇలంటి మంచి పనలు 
చేస్్త  ఉండాల్...మీ ఆలోచన 
ఉననితంగా ఉంది కబటే్ట  మా 
ఆలోచనలోలి  మారుపు వచి్చ ..... ఈ 
వస్ధైక కుటుంబంలో అందరూ 
మనవాళ్ళి అనని భావంతో... 
ఎక్కడో ఉనని మనవల గురించి 
బెంగ పడకుండా, ఈ పిలలిలోలి  
మా పిలలిల్ని చూస్కుని మురి-
సిపోతన్నిము... ఇంట మంచి 
అనభూతల్ని ఇచి్చన మీరు 
.... మా అందరికీ ఆత్మబంధు-
వు.... ఏమంట్రు పిలలిలూ?'..... 
పిలలిలంత్ ఆనందంగా తపపుటులి  
కట్్ట రు. 
    'అయో్య, నేన చేసిన ద్నిక-
న్ని మీ సహకరం ఎకు్కవే ఉంది. 
చాలు చాలు పొగడ్తలు.. పిలలిలూ 
కుండలో నీళ్ళి పట్ట ండి.... భోజ-
న్లకు ఏరాపుటు చేస్్త న' అంటూ 
లేచారావిడ.
      స్యంకలం పిలలిలకోసం 
తల్లి తండ్రులు, పదదిల కోసం 
పిలలిలు ఒక్కక్కరుగా రావడం 
మొదలయి్యంది... పిలలిలు, 
పదదిలు.. వేసవి విడిదిలో వాళళి  
అనభవాలన విని చాల 
సంతోషపడ్ారు.... అందరూ 
పదేపదే వస్ంధరగారికి కృత-
జఞుతలు చెపపుడంతో... వస్ం-
ధరగారు అన్నిరు..ఇపుపుడు 
మనమంత్ బంధువులం... 
సేనిహితలం.. మన మధ్య కృ-
తజఞుతలు ఎందుకు... ఈ వేసవి 
మనందరినీ కల్పి వెనెనిల కురి-

జాఞు పకం... చక్కని అనభూతి... 
మంచి పనలు చెయా్యలనే  
ఆలోచన మనకున్ని సహక-
రించే కుటుంబం, సద్ ఆశీరవా-
దించే దైెవం, న్తో ఉన్నిరు... 
భగవంతనికి అనేక కృతజఞుత-
లు... వచి్చన సొము్మలో సగం ... 
ముందుగా అనకుననిటు్ట  అన్ధ 
శరణాలయంలో రేపు ఉదయమే  
ఇచి్చ వస్్త న' అనకుంటూ 
తృపి్తకి నిద్రకి ఉపక్మించారు  
వస్ంధర గారు.....
                భారతీ శర్మ              

పించింది.... ఈ పిలలిలు గాడెజెట్ 
లకోసం, ఏ సి ల కోసం ఆలోచిం-
చకుండా మా అందరితో చక్కగా 
కలసిపోయారు.... ఇక ఈ బా-
మ్మలకు ఏ నొపుపులూ గురు్త కు 
రాలేదు... ఉత్సుహంగా పిలలిలతో 
సమానంగా ఆడిపాడారు... పి-
లలిలైెత్ మా అందరి మనస్సు గె-
లుచుకున్నిరు... మీరు అనకు-
ననిటు్ట  వాళ్ళి టకనిలజీ ఉచు్చలో 
బిగుస్కుపోతన్నిరు అనేది 
కంత్ వాస్తవం... వాళళితో కస్త 
ఎకు్కవ సమయం గడపడం 
ద్వారా... ఈ ఉదో్యగాల రీత్్య, 
పని ఒతి్తళళి మధ్య కష్ట మే గానీ, 
అస్ధ్యం కదు గద్!  కస్త ప్ర-
యతినిసే్త ... మన పిలలిలు ఆణి-
ముత్్యలు అని మీరే అంట్రు...
అసలు మన దగ్ర సమయం, 
ఓరుపు లేక ... ఈ గాడెజెట్ లు, 
ఫాస్్ట  ఫుడ్ లు, మనమే పిలలి-
లకి అలవాటు చేస్్త న్నిము.... 
తరవాత మనమే ఇరకటంలో 
పడుతన్నిము. పాపం... ఈ పది 
రోజ్లు న్ చేతి వంట తపపు వేరే 
ద్రి లేదు వీళళికి  అంటూ నవావా-
రామె.  వస్ంధర ఆంటీ స్పర్ 
గా వంట చేస్్త రు... పరుగు 
అననింలో ముక్కల పచ్చడి చాల 
టేసీ్ట  టేసీ్ట  అందో అమా్మయి సొట్ట  
బుగ్లతో. ... అల అందరూ వారి 
అనభవాలు, అనబంధాలు 
గురు్త  చేస్కుంటూ ... ఒకరిని 
ఒకరు విడవలేక ... వేసవి విడిదికి  
ట్ట్ చెపిపు బయలుదేరారు. 
   'మా విడిది ఓ అందమైెన 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
   బొ మ్మలు  చెప్పిన  బాలల కథలు

 ఇంత అవమానం జరిగాక 
బ్రతకడం వ్యరథాం అని పద్్మవతి 
ఆత్మ హత్య చేస్కోబోయింది.              
ఇంత అవమానం జరిగాక బ్రత-
కడం వ్యరథాం అని పద్్మవతి ఆత్మ 
హత్య చేస్కోబోయింది. కని, 
వజ్రముకుటుడు తన అసలు 
రూపం ప్రదరి్శంచి, ఆమెన 
తన రాజా్యనికి తీస్కుపోయా-
డు. తరవాత న్లుగు రోజ్లోలి  
దంతఘట్ట కుడూ, అతని భారా్య 
దు:ఖంతో చచి్చపోయారు. మరి, 
ఆ పాపం కశీరాజ్ కుమారుడిద్? 
లేక ఆ రాజ్ద్? నీ తల్విత్టలతో 
చెపాపుల్. సరై్న సమాధానం ఎరిగ 
ఉండి చెపపుకపోయావో, నీ తల 
ఇపుపుడే పది ముక్కలైెపోతంది.” 
అని ముగంచాడు. 
  వి క్ మా రు్క డు 
కంచెంసేపు ఆలోచించి ఇల 
సమాధానం చెపాపుడు. “ అందమైె 
యువతిని ప్రేమించి పళిలి  చేస్-
కోవడం రాజకుమారుడికి సహ-
జమైెన ధర్మం అతనికి సహాయం 
చేయడం మంత్రి కుమారుడి 
సేవాధర్మం. ఎటు చూసి ఎల 

(గత సంచిక తరువాయి)
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ఆలోచించిన్ నిజానిజాలు త-
లుస్కోకుండా శిక్ష విధించిన 
రాజదే పాపం అవుతంది.” 
  అది విని 
భేత్ళ్డు అతని తల్విత్టల్ని 
మెచు్చకున్నిడు. మహారాజ్కు 
మౌనభంగం అయింది కబటి్ట , 
భేత్ళ్డు మళిలి  చెట్ట కి్క కూరు్చ-
న్నిడు. 
  పటు్ట వదలని విక్-
మారు్కడు మళిలి  చెట్ట కి్క భేత్ళ్-
డిని భుజాల మీద మోస్కుంటూ 
దిగ నడవస్గాడు. తిరిగ 
భేత్ళ్డు మరొక కథ చెపాపుడు. 
విక్మారు్కడు సమాధానం చె-
పపుడానికి నోరు విపపుగానే అతడు 
వెళిలి  చెట్ట క్కడు. ఈ విధంగా 
ఇరవైె అయిదు స్రులి  జరిగంది.  
భేత్ళ్డికి విక్మారు్కడి పటు్ట -
దల, వివేకమూ చాల నచా్చయి. 
అందువలలి  అతనికి సహాయం 
చేయాలనే ఉదేదిశంతో అసలు 
రహస్్యనిని ఇల చెపాపుడు. 
  “రాజా! అక్కడు-
ననివాడు నిజమైెన సన్్యసి కదు. 
నవువా సరవా లక్షణ సంపననిడవని 
తల్సి, నినని దేవికి బల్ ఇవావా-
లని నినని ఈ పనికి నియోగం-
చాడు. ఇపుపుడు మనం అక్కడి-
కి చేరగానే, వాడు నినని దేవికి 
స్ష్్ట ంగ ప్రణామం చేయమని 
చెపుపుత్డు. కని నవువా మహా-
రాజ్వు కనక అదెలగో న్కు 
తల్యదు . నవువా చేసి చూపిం-
చమని అడుగు. అతన స్ష్్ట ంగ 

ప్రణామం చేయగానే అతని తల 
గుండంలోని నిపుపులోలి  పడేల తగ 
నరుకు. అల చేయడం వలలి  నీకు 
సకల సిదుధు లూ లభిస్్త యి. “ 
  నిజం చెపిపు తన 
ప్రాణం కపాడినందుకు భేత్-
ళ్డికి కృతజజెతలు చెపిపు, విక్-
మారు్కడు దంగ యోగని చంపి 
త్న దేవి వరాలు పొంద్డు. 
భేత్ళ్డు, “నీక్పుపుడు అవసరం 

వచి్చన్ ననని తలచుకుం-
టే, వచి్చ సహాయం చేస్్త ”నని 
మాట ఇచి్చ, మాయమయా్యడు. 
దేవతలు సంతోషంతో విక్మా-
రు్కడిని దీవించారు. 
  కనక భోజరాజా! 
నీలో ఇంతటి స్హసమూ, స్-
మరథా్మూ ఎక్కడిదయా్య!” అని 
బొమ్మ తన కథని ముగంచింది. 
  భోజ్డు నిరాశతో 
వెనదిరిగాడు. 

     
ముఫైెఫై ర్ండో బొమ్మ కథ 
  ఆఖరికి ఆఖరి 
బొమ్మ అయిన్ తన కోరిక తీ-
ర్చకపోతంద్ అనే ఆశతో 
భోజరాజ్, తన అదృష్్ట నిని పరీ-
కి్షంచుకోవడానికి ఆఖరి ప్రయ-
తనిం కూడా చేశడు. అపుపుడు 
ఆ చివరి బొమ్మ ముసిముసి 
నవువాలతో రాజ్న చూస్్త  ఇల 
అంది. “ రాజా! నీకిది ఒక అల-
వాటుగా అయిపోయింది. విక్-
మారు్కడితో సరితూగలేనని నీకు 
తలుస్. అయిన్ నీ ప్రయతనిం 
మానలేదు. సరే! స్హసవీరుడు 
తన పరాక్మంతో తన శశనక-
లనిని ఒక శకంగానే మారా్చడు. 
అతనిలగ ధర్మ పరిపాలన 
చేయగల మహారాజ్ మరొకడు 
లేదు. ఆ కథలెనోని నవువా ఇంత-
వరకు వింటూ వచా్చవు. ఈ స్రి 
మా కథ నీకు వినిపిస్్త న విన. 
నీ దర్శన భాగ్యం వలలి  మాకు శ-
పవిమోచనం అయింది. “
  అది వినని భోజ్డు 
మరింత ఆశ్చర్యపోయాడు. 
“నవువా చెపేపుది ఏమిటి? అసలు 
మీ కథ ఏమిటి? మీకు శపం 
ఎవరు ఇచా్చరు? న్ ద్వారా శ-
పవిమోచనం జరగడం ఏమిటి? 
కస్త వివరంగా చెపుపు.” అని 
అడిగాడు. 
  బొమ్మ తమ కథని 
ఇల చెపిపుంది.
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  “ఓ మహారాజా! 
మేము పూరవాజన్మలో పారవాతీదేవి 
సఖులము. ఒకన్డు మేమంత్ 
తోటలో పువువాలు కోస్్త  ఉండగా 
పరమేశవారుడు అక్కడికి వచా్చడు. 
అపుపుడాయన స్ందరమైెన వి-
గ్రహానిని చూసి మేము నిగ్రహా-
నిని కోలోపుయాము. ఆయనపై 
మరులుగొని, ప్రతిమలలి  నిలబడి 
పోయాము. అది చూసి అరథాం 
చేస్కునని పారవాతి మా మీద 
కోపంతో భూమి మీద  చైెతన్యం-
లేని బొమ్మలుగా పడి ఉండండి 
అని శపించింది.
  జరిగన తపుపు త-
లుస్కుని, మేము ఆమె పాద్ల 
మీద పదడి శప విముకి ్తకి మార్ం 
చెపపుమని వేడుకున్నిము. 
  దేవి దయామ-
యురాలు కబటి్ట , మమ్మల్ని 
అనగ్రహించి, “మీరు బొమ్మ-
లుగా ఉండగా ఒకనొక పుణ్య-
వర ్తనడు మీ వదదికు వస్్త డు. 
అపుపుడు మీకు శపవిమోచనం 
కలుగుతంది.” అని చెపిపుంది. 
  అదిగో! ఆన్టి-
నంచీ, ఈ ఇంద్ర సింహాసన్-
నిని ఆక్మించి, దీనితోబాటుగా 
భూలోకంలో ఉండస్గాము. వి-
క్మారు్కడి గొపపుతన్నిని లోకంలో 
చాటేందుకు నీకు ఈ కథలనీని 
వినిపించాము. న్పేరు శృంగా-
రతిలక. ఇక మిగల్నవారి పేరులి , 
వరసగా, జయ, విజయ, మల-
యవతి, ఆనంద సంజీవని, 

గంధరవా సేన, ప్రభావతి, స్ప్రభ, 
సంభోగ నిధి, సభద్ర, చంద్రిక, 
కురంగ నయన, అనంగ ధవాజ, 
ఇందు వదన, విలస రసిక, 
కోమల్, సౌందర్యవతి, లవ-
ణ్యవతి, లజాజె వతి, ఇందుమతి, 
జనమోహిని, విద్్యదరి, హరిమ-
ధ్య, స్ఖప్రద్యిని, ప్రబోధవ-
తి, మలయవతి, హంస గమన, 
అంగ స్ందరి, స్కేశి, చతరిక, 
వామాంగ, తలోదరి, నీ దర్శనం 
వలలిమా కష్్ట లు గట్ట క్కయి. నీ 
కోరిక తీరుస్్త ము కోరుకో!”  
  ఆ బొమ్మ 
చెపిపున కథకి భోజరాజ్ చాల 
ఆనందించి, ,”మీ దయవలలి  
న్కు సకల భాగా్యలు ఉన్నియి. 
ఇంక న్కేమీ అక్కరలేదు. “ 
అన్నిడు. 
  బొమ్మలు ఆ 
మాటలు విని , “మహారాజ్-
వైెన నీకు కోరికలు లేకపోవడం 
సహజం. కని మాకు ప్రాణప్రద్-
నం చేసిన నీకు తిరిగ ఉపకరం 
చేయడం మా ధర్మం. కనక, 
ఎటువంటి వారికైన్ నినని 
దరి్శంచుకుననింతలో సరసవాతీ 
అనగ్రహం కల్గేల వరం ఇస్్త -
న్నిము. అంత్ కక, ఈ కథలు 
చదివిన వారికీ, వినని వారికీ, 
ఔద్ర్యం స్హసం వంటి మంచి 
గుణాలు అలవడుత్యి. “ అని 
చెపిపు వారంత్ ఆకశమార్ంలో 
అదృశ్యమయా్యరు. 
  ఆలో చించిన కదీది  

భోజరాజ్కి తనక సింహాసనం 
ఎకే్క అరహుత లేదేమోననే శంక 
కల్గంది. అందువలలి  ఆ ఆసనం 
మీద ఈశవారుడిని ప్రతిషి్ట ంచి, 
ఆ దేవుడిని పూజిస్్త  కలకలం 
రాజ్యం ఏలడు. అదీ కథ!
  అని చెపపుగా పా-
రవాతీదేవి, చాల సంతోషించి, 
“న్థా! న్ కోరిక నెరవేరింది. ఈ 
కథలు కల్యుగపర్యంతం ప్ర-
సిదధుమౌత్యి.“ అని ఆశీరావాదం 
పల్కింది. 

       అయిపోయింది.  

  శ్రీ కరవి గోపరాజ్ 
రచించిన కవ్యం, ‘సింహాసన 
ద్వాత్రింశిక’ ఆధారంగా, పాలెపు 
బుచి్చరాజ్ బాలలకోసం, త్ల్కైన 
భాషలో రాసిన కథలు. 
 (36-శంఖేశవార సొసైెటీ, 
మకర్ పురా రోడ్ు, వడోదరా, 
గుజరాత.  390009)
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 'రజని' అనే బాలంత్రపు రజనీకంతరావు 

 పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

                బహుముఖ ప్రజాఞు శీల్, 
గాయకుడు,  వాగ్ేయకరుడు, 
సవారకర ్త, .... లల్త్ సంగీతమం-
టే గురు్త కు వచే్చ ప్రధమ వ్యకి ్త.... 
శ్రీ బాలంత్రపు రజనీకంతరావు
గారి ఆకసి్మక మరణానికి నివాళి 
గా ఈ వా్యసం.... 
           ************ 
            తొల్ తరం సంగీత దర్శ-
కులోలి  ఒకరిగా, పాటల రచయిత 
గా, వాటికి అందమైెన బాణీలు 
కటి్ట  ఆలపించే గాయకునిగా, 
ఆకశవాణి కేంద్రంలో సవారకర ్తగా,     
గీత రచయితగా, సంచాలకుని-
గా, పలు బాధ్యతలు నిరవాహిం-
చిన వ్యకి ్తగా, మహోననితమూరి ్తగా 
ముందు గురు్త కు వచే్చది శ్రీ బా-
లంత్రపు రజనీకంతరావు గారే!
     జనవరి 29, 1920 వ త్దీన 
పశి్చమ గోద్వరి జిలలి  లోని నిడ-
దవోలు అనే గ్రామంలో, కవిరాజ 
హంస శ్రీ బాలంత్రపు వేంకట్రావు 
గారు, శ్రీమతి వేంకట రమణమ్మ 
దంపతలకు శ్రీ రజనీకంతరావు 
గారు జని్మంచారు. శ్రీ బాలంత్ర 
పు నళినీ కంత్రావు గారు రజ-
నీకంతరావు గారి అననిగారే. వీరి 

తండ్రి గారు  స్హిత్య వినీల-
కశంలో ధ్రువత్రగా వెలసిన 
జంటకవులుగా పేరు ప్రఖా్యత-
లు గడించిన వేంకట పారవాతీశ 
కవులోలి  ఒకరై్న, 'ఆంద్ర ప్రచారిణీ 
గ్రంధమాల' నిరావాహకులైెన,  కవి 
రాజహంస శ్రీ బాలంత్రపు వేం-
కట్రావు గారు. తల్లి గారై్న శ్రీమతి 
వేంకట రమణమ్మగారు కూడా 
గొపపు స్హితీ సంస్్కరం గల 
వ్యకి ్త. ఇంటిలో ఎపుడూ స్హితీ 
సౌరభాలు వెల్లి విరుస్్త ండే-
వి.  ఎందరో స్హితీ ప్రముఖుల 
ఇష్్ట గోషు్ట లతో, సంభాషణలతో, 
ఆ ఇంటి వాత్వరణం స్హితీ 
గుబాళింపులు వెదజలులి తం-
డేది. ద్నికి తోడు తండ్రిగా-
రు నడిపే గ్రంధమాలకు వస్్త  
పోతూ ఉండే శ్రీ టేకుమళళి రా-
జగోపాలరావు, శ్రీ తల్కచెరలి వేం-
కటరతనిం, శ్రీ చిలుకూరి న్రా-
యణరావు, శ్రీ గంటి సోమయాజి 
వంటి పండితలతో, స్హితీ 
స్రష్ట లతో కళకళ లడుతండేది. 
       శ్రీ రజనీకంతరావు బాల్యం 
లో పిఠాపురంలో పరిగారు. 
బంధువైెన పులుగుర ్త లకీ్షమి నర-

సమాంబగారి దగ్ర భకి ్త సం 
గీతం, మేనమామ శ్రీ దుగ్రాల     
పళలింరాజ్ వదది  శస్త్రీయ సంగీతం 
నేరు్చకున్నిరు. కకిన్డ లోని 
పి.ఆర్. కళ్శలలో  ఇంటర్ 
చదువుతూ శస్త్రీయ సంగీతం 
నేరు్చకున్నిరు. 1937 నంచి 
1940 వరకు ఆంధ్రా యూనివరిసు-
టీలో ఎం.ఎ తలుగు చదివారు. 
ప్రఖా్యత కవి శ్రీ పింగళి లకీ్షమి-
కంతం వీరికి గురువరు్యలు. 
ప్రఖా్యత కవి శ్రీ దేవులపల్లి  కృష్ణ-
శస్త్రి వీరికి ఆతీ్మయ మిత్రులు.
       1941  లో ఆకశవాణి మద్రా 
స్ (చెనైెనై)  కేంద్రంలో ప్రోగ్రాం 
ఎకిజెకూ్యటివ్ గా చేరారు. 1966 
లో పదోననితిపై పశి్చమ బంగాల్ 
లోని కరిసుయాంగ్  రేడియో సే్టష 
న్ కు అసిసె్టంట్ డైెర్క్టర్ గా 
వెళ్ళిరు. అటుపిమ్మట డిలీలి  లోని 
ట్రానిసుక్రి ప్ష న్ సరీవాస్ లో చేరారు. 
అక్కడ నండి 1970 లో అహ్మ-
ద్బాద్ రేడియో సే్టషన్ డైెర్క్టర్ 
గా వెళ్ళిరు. 1971 నంచి 1976 
వరకూ విజయవాడ సే్టషన్ డైె-
ర్క్టర్ పనిచేసిన ఆయన, 1976 
నంచి 1978 వరకూ బెంగళ్రు 
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కేంద్రం డైెర్క్టర్ గా పనిచేసి, 1978 
జనవరి 31 న పదవీ విరమణ 
చేస్రు. ఆ తరవాత తలుగు 
విశవా విద్్యలయంలో గౌరవాచా 
రు్యలుగా పనిచేస్రు. 1979 
నంచి 1982 వరకు తిరుమల 
తిరుపతి దేవస్థా నం వారి శ్రీ వేం 
కటేశవార కళ్పీఠం డైెర్క్టర్ గా 
వ్యవహరించారు.  1982 నంచి 
1985 వరకు ఆకశవాణి, దూర-
దర్శన్ లకు ఎమెరిటస్ ప్రొడూ్య-
సర్ గా వ్యవహరించారు.     
   సంగీత ప్రసాథా నంలో కొన్ని 
ప్రముఖ ఘట్టా లు:
         మన దేశనికి స్వాత్రంత్యం 
వచి్చన అరధురాత్రి శ్రీ జవహర్ లల్ 
చేసిన 'our tryst with destiny' 
ప్రసంగం తరావాత శ్రీ రజనీకంత-
రావు గారు రచించి, సవారపరచిన 
'మాదీ సవాతంత్ర దేశం' గీతం ప్ర-
స్రమైెంది. 
         1972 లో రజనీకంతరావు
రచించి సవారపరచిన 'కండ 
నండి కడల్ ద్క' రూపకం 
అంతరాజె తీయ ఖా్యతి గడించింది.
దీనికి జపాన్ దేశం వారి 'నిపపున్ 
హోసొకో్య కయ్' బహుమతి 
లభించింది. 
     శ్రీ కృష్ణశస్త్రి గారి 'అతిథి 
శల' సంగీత రూపకనికి, పరి్ష-
యన్ సంగీతం ఆధారంగా 
కూరి్చన సంగీత్నికి మంచి పేరు 
వచి్చంది. 
      1981 రూపకనికి బెంగళ్రు 
ఆకశవాణి కేంద్రంలో పనిచే-

స్్త ండగా ఉత్తమ సంగీత రూపక 
బహుమతి లభించింది. 
           ఉషశ్రీ గారితో ధర్మసం-
దేహాలు కర్యక్మం ప్రారంభిం-
చారు. ఆకశవాణిలో భకి ్తరంజని 
ప్రారంభించారు. 
      మధుర గాయకుడు ఘంట-
స్లన ఆకశవాణికి పరిచయం 
చేసింది శ్రీ రజనీకంతరావు గారే. 
     శ్రీ రజనీ తలుగు లల్త సంగీత 
వికస్నికి ఎనలేని సేవ చేస్రు. 
ఎనోని గేయన్టకలు, సంగీత 
రూపకలు, రజని రసమధు-
రంగా రచించి, సవారపరచారు. 
రేడియో కోసం రజని వందలది 
గీత్లన రచించారు.  ఇతర 
రచయితల గీత్లకు కూడా సవార 
రచన చేస్రు. బాలల కోసం జ్జి 
మావయ్య పాటలు రచించారు.
            సవారకర ్తగా, గేయరచయి-
తగా, సినీ గాయకుడిగా శ్రీ రజ-
నీకంతరావు స్ప్రసిదుధు డు. సవా-
ర్సీమ, గృహప్రవేశం, మొదలగు 
చిత్రాలకు వారు పాడిన పాటలు, 
ప్రసిదధు బహుముఖ ప్రజాఞు శ-
ల్ శ్రీమతి భానమతితో కల్సి 
పాడిన పాటలు చిత్రసీమలో ప్రా-
చుర్యం పొంద్యి.
        వీరి రచనలు కోకలలిలు - 
స్మధురమైెనవి, అత్యంత ప్ర-
జాదరణ పొందినవి, అందులో 
ప్రముఖమైెనవి:
* 200 పైగా గీత్లునని 'శతప-
త్ర స్ందరి' గీతసంపుటి.(దీనికి 
1953 లో తలుగు భాష్ సమితి 

పురస్్కరం లభించింది)
* 1964 లో ప్రచురమైెన 'విశవావీణ' 
రేడియో న్టకల సంకలనం. 
* 'ఆంద్ర వాగ్ేయకరుల 
చరిత్ర'  అనే పరిశోధన్ గ్రంధం. 
దీనికి 1958 లో తలుగు భాష్ 
సమితి పోటీలలో బహుమతి 
లభించింది. 
* తండ్రిగారి ఏకంతసేవకు 
ఆంగలింలో అనవాదం Alone 
with spouse divine' 
* కే్షత్రయ్య పద్లకు ఆంగాలి న-
వాదం - కేంద్ర స్హిత్య అకడమీ 
వారికి చేసిన అనవాదం
* అదే విధంగా, కేంద్ర స్హిత్య 
అకడమీ వారికి కే్షత్రయ్య, 
రామద్స్ జీవిత చరిత్రలు 
కూడా రచించి ఇచా్చరు.
* ఆంధ్రప్రభ లో 'రజనీ భావత-
రంగాలు' 
* కే్షత్రయ్య పద్లు, గాంధార-
గ్రామరాగాలు, గీతగోవిందం, 
భారతీయ సంగీతంలో ప్రాచీన 
రాగాలు మొదలైెన వాటి మీద 
పరిశోధన్ వా్యస్లూ వ్రాస్రు. 
* ఇవేకక  జ్జిమామయ్య 
పాటలు,   మువవా గోపాల 
పద్వళి, త్్యగరాజ్, శ్యమశస్త్రిల 
జీవిత చరిత్రలు, ఏటికి ఎదురీత 
పేరుతో కవితలు, 4 సంసకృత 
న్టకలకు తలుగు అనవాద్-
లయిన 'చతరాభాణీ' ఆనే రచన, 
అననిమాచార్య కీర ్తనలకు ఆంగాలి -
నవాదం, ఇల ఎనోని రచనలు 
రజనీకంతరావు కలం నంచి 
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జాలువారాయి. 
       శ్రీ రజనీకంతరావు గారి గే-
యసంపుటిని మద్రాస్ శ్రీ వావిళళి 
రామస్వామి శస్్రు లు అండ్ సన్సు 
వారు ప్రచురించారు.
    ఇక రజని గారు రచించిన 
నృత్య, సంగీత రూపకల విష-
యానికి వసే్త - చండీద్స్, మే-
ఘసందేశం, సంధా్యదీపకళిక, 
మధురానగరి గాధ, స్భద్రారుజె నీ-
యం, గ్రీష్మఋతవు, శ్రీకృష్ణశర-
ణం మమ, మేనకవిశవామిత్ర, కీ్ష-
రస్గరమధనం, విప్రన్రాయణ 
(సవార రచనలు), దివ్యజ్్యతి 
(బుదుధు డు), విశవావీణ (ఓరిఫియస్)     
కళ్్యణ శ్రీనివాసం, నమోస్్త త్ 
హరి, మొదలైెన అనేక నృత్య-
సంగీత రూపకలు, రచించారు. 
వీరు బాణీ సమకూరి్చ,సవారరచన 
చేసిన కృష్ణశస్త్రి గారి అతిథి-
శల (ఉమర్ ఖయూ్యం) సంగీత 
రూపకనికి చాల మంచిపేరు 
వచి్చంది. దీనికి పరి్షయన్ 
బాణీలో సంగీతం సమకూరా్చరు 
శ్రీ రజనీకంతరావు. 
      వీరు స్ధించిన బహుమత-
లు, వీరికి లభించిన పురస్్కరా-
లు, బిరుదులూ  అనేకం. 
        విశవాకవి రవీంద్రన్థ్ ట్గోర్ 
150 వ జయంతి సందరభాంగా 
సంగీత న్టక అకడమీ వారు 
శ్రీ రజనీకంతరావుకి 'ట్గూర్ 
అకడమీ రతని' బిరుదున 
ప్రద్నం చేశరు.
    ఇదే కక ఆంధ్ర విశవావిద్్య-

లయం వారు 1981 లో బహూ-
కరించిన గౌరవ డాక్టరేట్ 'కళ్ 
ప్రపూర్ణ', 1961 లో 'ఆంద్ర వా-
గ్ేయకరుల చరిత్ర' ఉత్తమ 
స్హిత్య పరిశోధన్ గ్రంధానికి 
'స్హిత్య అకడమీ పురస్్కరం', 
ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవాం 2007 లో 
ఇచి్చన పురస్్కరం - కళ్రతని 
అవార్్, అమెరిక లోని అపాపుజ్-
శు్యల విషు్ణ భొటలి  ఫండేషన్ వారి 
ప్రతిభామూరి ్త జీవితకల స్ఫల్య 
పురస్్కరం, మద్రాస్ మురళి 
రవళి ఆర్్ట అకడమీ వారి 'న్ద 
స్ధార్ణవ' పురస్్కరం, 'పుంభావ 
సరసవాతి' బిరుదు, 'నవీన వాగ్ే-
యకర' బిరుదు ప్రధానమైెన-
వి. కులి ప్తంగా చెపాపులంటే, నేటికీ 
తలుగు ప్రజలకు మేలుకలుపు 
పాడుతనని ఆకశవాణి భకి ్తరం-
జని కర్యక్మానికి రూపకర ్తగా, 
నవీన వాగ్ేయకరునిగా, సవార-
కర ్తగా, రచయితగా, బహుముఖ 
ప్రజాఞు శల్గా, ఆగస్్ట  15 న స్వా-
తంత్ర్ం స్ధించుకునని వెంటనే, 
ప్రధాని నెహ్రూ జండా ఎగరవే-
సిన అనంతరం ప్రస్రమయిన 
టంగుటూరి స్ర్యకుమారి 
గారు ఆలపించిన 'మోగంచు 
జయభేరి' రచయిత మరియు 
కంపోజర్ గా ఆయన ఖా్యతి 
పొంద్రు. అంత్ కక ఎంతో 
ప్రాచుర్యం పొందిన, ఎందరినో 
ఉత్్తజపరచిన, టంగుటూరి స్-
ర్యకుమారి గారు ఆలపించిన 
'మాదీ సవాతంత్ర దేశం ... మాదీ 

సవాతంత్ర జాతి..' గీత్నిని కూడా 
రజని గారే సవారపరిచారు. 
     అలగే 1956 లో భకి ్తరంజనిలో 
ప్రస్రమయిన 'శ్రీ స్ర్యన్రా-
యణా... మేలుకో..హరి స్ర్య-
న్రాయణా..'వంటి భకి ్తగీత్లన 
అతిశ్రావ్యంగా శ్రోతలకు వినిపిం-
చిన ఘనత  శ్రీ రజనీకంతరావు 
గారిదే.
     రజనిది సంగీత స్హిత్య 
సమి్మళిత జీవితం. లల్త 
సంగీతంలో ఆయన ముద్ర 
అజరామరం. ఐదేళళికే కల్యణి 
రాగానిని ఆలపించిన రజని,  తన 
16 వ ఏట తొల్పాట వ్రాసి, బాణీ 
కటి్ట  పాడారు. 
  సవార్సీమ సినిమాలో శ్రీమతి 
భానమతి పాడిన 'ఓహో.. 
పావురమా..' మొదలు, రాజ-
మకుటం సినిమాలోని 'ఊరేది 
పేరేది ఓ చందమామా' వరకు 
ఎనోని సినీగీత్లన అందించారు. 
ఏడెనిమిది సినిమాలకు పాటలు  
సవారపరిచారు. 
    ఆ మహనీయుడు, 98  ఏళలి 
వయస్లో22-4-2018వ త్దీ త-
లలివారుఝామున  తన ముగ్ురు 
కుమారులన, ఇదదిరు కుమార్ ్త-
లన, ఎందరో సంగీత్భిమాన-
లన శోకసముద్రంలో ముంచి 
దివికేగారు శ్రీ రజనీకంతరా-
వు గారు. ఆయన సరసవాతీ దేవి 
ముదుది బిడ్, సంగీత స్హిత్యస్ర-
ష్ట . ఆ మహానభావునికి న్వంత  
నివాళిగా  ఈ వా్యసం.
         - పోడూరి శ్రీనివాసరావు 
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నండూరి సరోజాదేవి

( గత సంచిక తరువాయి) 

      “అమా్మయిని ఎంతో  పదధు-
తిగా పంచారు అననియ్యగా-
రూ? నిజంగా ఆ మాటల తీరు, 
తన నడవడి చూస్్త ంటే న్కు 
చాల ఆశ్చర్యంగా అనిపిసో్త ంది” 
అంటూ శ్రీనివాసరావు గారికి,-
తన సంతోష్నిని తల్యచేస్్త  
చెపిపుంది అననిపూర్ణమ్మగారు.   
    "అవునమా్మ! అంత పదది  బా-
ధ్యతలో ఉన్ని, ఏ మాత్రం గరవాం 
అననిది లేకుండా ఎపుపుడు ఒకే 
విధమైెన రీతిలో మెలుగుతూ 
వుంటుందీ. అదంత్ మాత్రం 
పూరి ్తగా న్రాయణ పోల్కే 
వచి్చందేమో అనకుంటూ 
వుంట్న” శ్రీనివాసరావుగారు 
బదుల్స్్త , కూతరు గురించి 
చెపాపురు.
   “బావుంది డాడీ! మీరిదదిరూ ఇల 
న్గురించి పొగుడుతూ మా-
ట్లి డడం మీరునూ? వింటుంటే 
న్కే ఏదో సిగ్ుగా అనిపిసో్త ంది” 
అంటూ మేఘమాల తల్లి  భుజం 
మీదికి తల వంచేస్కుంది.   
    “అంత్ కదు!నవువా కనిపించా-
క,అమ్మకి నననిసలు పటి్ట ంచుకో-
వడం కూడా తగ్పోయింది”హాస్య 

మాడుతూ అంది మాలతి.
    “బావుందే,నీ వేళ్కోళం 
నవువానూ?” చిననిగా నవువాతూనే, 
కూతరిని మందల్ంచింది అనని-
పూర్ణమ్మగారు.
    వాళళి సంభాషణలన తన 
కూడా హా్యపీగా గమనిస్్త  కూ-
రు్చనని వినోద్, శస్త్రి ప్రశనితో 
ఇటు తిరిగ..ఏంటిరా?” అననిటు్ట  
చూశడు.
    "అదే! ఆ గరి సంగతి ఏమ-
యి్యందీ? జైలు శిక్ష ఆగంద్, 
లేద్?” సీటు చివరిలో కూరు్చని, 
శస్త్రి అల గరి గురించి అడుగు-
తంటే..
    "ఒరేయ్,ఒరేయ్! ఇక్కడేంటిరా 
ఆ అడగడం? పద ఆ ముందుకి 
వెడద్ం” చిననిగా మందల్స్్త , 

తన సీటలి ంచి లేచి నిలబడ్ాడు 
వినోదు.
    “ఏంటి బావా! ఏమైెన్ కవా-
ల?”భర ్తన చూసి అడిగంది 
మాలతి.
    “న్కేం వదుది  కనీ, కసేపు 
అల కేబిన్ లో నిలబడి వస్్త ం” 
అంటూ వినోద్, శస్త్రితో ఆ ఏసీ 
డోర్ తీస్కుని బయటకి వెళిలి  ఒక 
పక్కగా నిలబడ్ాడు.
   “వాళళిక్కడ వున్నిరని మరి్చపో-
యి, ఆ గరి గురించి ఏదో ఆత్రు-
తతో అడిగేస్న ఏమనకోకు 
వినోద్” గలీ్ట నెస్ తో చెపాపుడు శస్త్రి.
   “ఏం పరావాలేదులే, ఏదో కస్త 
సంతోషంగా గడుపుతనని వాళళి 
దగ్ర..గరి విషయం మాట్లి డి,-
మళీళి ద్నోని పదది  ఇషు్య చేయడం      
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ఇంతకీ గరి సంగతి ఏమైెంది?”
    “గరి వాళ్ళి కలెక్టరిని దృసిథాలో 
పటు్ట కుని కిడానిపింగ్ చేసిన్, 
తీస్కు వెళిళింది న్ భార్యనే 
కనక.. నినని మధా్యహనిం పోలీస్ 
సే్టషన్ కి వెళిలి , 'ఈ స్రికి అతని 
తపుపుకి క్షమించి, న్ బాధ్యత మీద 
వదిలేయమని' అక్కడి అధిక-
రిని కోరాన.     అయిన్, ద్నికి 
వారు ఏ మాత్రం అంగీకరిం-
చలేదు. అవసమైెత్ జరిమాన్ 
ఎంతైన్ కడత్నని, న్ పరంగా 
ఒక లెటర్ రాసిచి్చ ఇంక ఇంక 
బ్రతిమాలడంతో ఆ S.l  శ్రీధర్ 
గారికి ఫోన్ చేసి, న్ విషయం 
అంత్ చెపాపురు".
   "పాపం!మరి కంత సేపటికి 
శ్రీధర్ గారు కూడా సే్టషన్ కి వచి్చ, 
న్తో మాట్లి డారు!"
   “స్రీ సర్, న్ అంతగా నేన ఏదో 
ప్రయతనిం చేద్ది మనకుంటే, వీరి 
వలలి  అనవసరంగా మీరు ఇన్వా-
ల్వా అవావాల్సు వచి్చంది. గరి చేసిన 
దురా్మర్పు పనికి, మొదటి రోజ్న 
న్కు చాల కోపం వచి్చంది. 
పోలీస్ అర్స్్ట  ద్వారా తగన శసి్త 
అయి్యందనకున్నిన కూడా. 
     కనీ! ఆలోచించిన కదీది ..గరి 
మీదే ఎంతో ప్రేమ, ఆశలు పం-
చుకునని మా పినిని, బాబయ్యల-
న తలచుకుంటే చాల భయం 
అనిపించింది. అంత్ కదు, 
దగ్ర కుటుంబాలనీని తీరని 
వ్యధకి లోనవుత్యి.మేఘమాల 
అనకుని కిడానిపింగ్ జరిగన్, ఆ 
పరిసిథాతికి లోన అయి్యంది న్ 

భారే్య కద్? అందుకే వాడికి ఏ 
శిక్ష పడనీకుండా, క్షమించి వది-
లేయమని S.l గారిని కోరాన.”
   స్ర్! “ఎలగూ ఈ విషయం 
మీ ద్క వచి్చంది కబటీ్ట  ఏమీ 
అనకోకుండా, కస్త దయ 
చూపి.. S.l గారితో మాట్లి డి ఈ 
సహాయానిని కూడా మీరు చేసి 
పట్ట ండి” అని శ్రీధర్ గారిని,నేన 
వేడుకున్నిన. 
   “ఓకే,ఓకే మీరు చెపపుడం 
అయి్యంది కద్, దీని గురించేం 
ఇంక  ఆలోచించకండి,నేన 
చూస్్త న. మీరు మాత్రం ఇక్కడే 
కూరో్చండి” అంటూ శ్రీధర్ గారు 
లోపల్కి వెళిలి , లయర్ ద్వారా S.I 
తో మాట్లి డించి,ఆ పూటే గరి 
కేస్ని పూరి ్తగా కోలి జ్ చేయించే-
స్డు.
    గరికి చాల గటి్ట  వారినింగ్  ఇచి్చ 
మాత్రం వదిలరు!
  “మరి! ఆ గరికి పశ్చత్్త పం 
ఏమైెన్ వచి్చంద్,లేద్?” శస్త్రి 
అడిగాడు.
    “తన మనస్లో ఏముందో 
తలీదు కనీ, చేసిన పనికి సిగ్ుతో 
తల ఎత్త కోలేక పోతన్నిడని 
మాత్రం అనిపించిందీ..ననని 
చూసిన వెంటనే, న్ కళ్ళి ర్ండు 
పటే్ట స్కుని “క్షమించు అనని-
యా్య, మరింక్పుపుడు ఇలంటి 
తపుపుడు పనలు చేయనూ. 
మాలతిని కూడా క్షమించమ-
ని చెపుపు” అంటూ తగ కనీనిళ్లి  
కరా్చడు.
    “సరేలి ! ఇంటికి వెళ్ళి, బా-

బయ్యగారు కూడా ఈ ఊళ్లి కి 
వచా్చరు. ఇకనైెన్ వాళళికి నచి్చ-
నటు్ట  నడుచుకో అని ఓద్రి్చ 
వాడిని బయటికి పంపించేశక, 
న్కైత్ మంచిపనే చేశనని ఎంతో 
తృపి్తగా అనిపించిందీ” అని 
వినోద్, శస్త్రితో అంటుండగా ..
   “నవువా చేసే పనలనీని 
మంచివేగా? మేం దేశోద్ది రకుడు 
పుట్్ట డు అనకుంట్ంలేలి” అని 
నవువాత ఆంటూ, మేఘమాల 
కూడా వాళిళిదదిరి పక్కకి వచి్చ నిల-
బడిందీ.
   “అరే, నవెవాపుపుడిల వచా్చవ్?” 
ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు వినోద్.
 “జస్్ట ,ఇంతకు ముందేలే.  
మీరిదదిరూ ఏమైెపోయారా 
అనకుంటూ వచా్చన, ఇక్కడే 
కనిపించారు”
   “అదే! గరి విషయం అడుగు 
తూంటే, అత్తయ్య వాళ్ళి 
వినకుండా శస్త్రిని ఇక్కడికి 
తీస్కు వచి్చ చెపు్తన్నిన” ఆమె 
అడక్కపోయిన్, వినోద్ చెపాపుడు.
  “అది అయిపోత్ రండి ఇంక, 
గౌరి ఫుడ్ ర్డీ చేసో్త ందీ”అంటూ 
చెపిపు, మేఘమాల కంపార్్టమింట్ 
లోకి వెనతిరిగంది. 
    వినోద్! “గరిని వదిలేసిన 
విషయం..ఈవిడకి కూడా అపుపుడే 
తల్సింద్,ఏంటీ?” శస్త్రి కుతూ-
హలంగా అడిగాడు.
   “న్కైత్  చెపపుడానికి ధైర్యం 
చాలేలిదు కనీ.. శ్రీధర్ గారు ఏ 
విషయం అయిన్, మేఘమాల-
కి ముందు చెపపుకుండా చేయడు 
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కద్? తన పరి్మషన్ తోనే  గరిది 
అంత్ కిలియర్ అయి్యందిట్! 
ఇంటికి వచా్చక మాత్రం, ననని 
చాల గటి్ట గానే కేకలు వేసింది 
కూడా.”
   అయిత్! “మొదటి నండీ ఎనోని 
విధాల శ్రీనివాసరావు గారిని బాలి క్ 
మెయిల్ చేయడమే కక, జైలు 
నండి కూడా తపిపుంచుకు తిరు-
గుతనని సీత్పతిని మాత్రం వద-
లదదిని చెపిపుందిట.”  
   “మంచిదయి్యందిలే, 
అటువంటి ప్రమాదకర వ్యకు్త లకి 
తపపుకుండా అల శిక్ష పడాల్సుం-
దే! ఆ గరి అదృష్ట ం బాగుండి,నీ 
మంచితనంతో జైలు శిక్ష నండి 
బయట పడ్ాడు” అంటూ, 
లోపల్ వెళిలిన వినోద్ ని అనస-
రించాడు శస్త్రి.
    గౌరీ అందిస్్త నని పేలి ట్ లోకి 
చూస్్త  “అబోబ్! మాలతికి ఎంతో 
ఇష్ట మైెన పుల్హార, దదోది జనం 
చేసి తీస్కచా్చవే?” అన్నిడు 
వినోద్.
   “వారికి ఏది ఇష్ట మో అడిగ 
చేయమని, అమ్మగారి ఆర్ర్“ 
నవువాత చెపిపుంది గౌరీ.
    "అయిత్! మరి మా ఇష్్ట లు 
అడగలేదే నవూవా?” గౌరిని 
వేళ్కోళం పటి్ట స్్త  అడిగాడు 
శస్త్రి.
    “మీకు నచే్చ ఆంధ్ర సీవాట్సు 
‘బొబబ్టులి , కజాలు’ కూడా మా 
అమ్మగారు తపిపుంచారు లెండి” 
తడుముకోకుండా బదుల్చి్చంది 
గౌరి.

    “నిజంగాన్? అవి తిని చాల 
రోజ్లు అయి్యంది..చెబుతం-
టేనే న్కు నోరూరి పోతోందీ, 
ముందు అవే పటు్ట ” అంటూ 
ఏ మొహమాటం లేకుండా శస్త్రి 
అల అడిగేసో్త ంటే, అందరు 
గటి్ట గ నవేవాశరు.
   “సందడి అంత్ ఈ గౌరీ,-
శస్రి మూలంగానే వస్్త ందీ. 
గౌరిని కూడా తీస్కు వచి్చ 
చాల మంచిపని చేస్వ్, 
మేఘమాల?” వెంటనే అన్నిడు 
వినోద్.
   “గౌరీ రావడంలో న్ కంటే, 
అమ్మ పటు్ట దలే ఎకు్కవుం-
ది” మేఘమాల చిరునవువాతో 
చెపిపుంది.
   “మా పదదిమ్మ గారు,ఎంతో 
మంచావిడా” అంటూ అననిపూ-
ర్ణమ్మ మోకళలిని పటే్ట స్కుని, 
ఆనందం వ్యక ్తం చేసింది గౌరి.
   “నవువా మా వూరు చూడాల్ 
కద్, అందుకే నినూని తపపుక 
తీస్కు రమ్మని అమా్మయికి 
గటి్ట గా చెపాపున” గౌరి తల మీద 
చెయి్య వేసి, నవువాతూ చెపిపుంది 
అననిపూర్ణమ్మ గారు. 
    అల వాళళిందరూ సరద్గా 
ఏవో ఒక కబురులి  చెపుపుకుంటూ..
నెమ్మదిగా ఒక గంటకి, తచి్చన 
పద్రాధు లనీని తినడం పూరి ్త 
చేస్రు!
    "డాడీ! మీరు తిని చాల సేపు 
అయి్యంది కద్..ఇంక పడుకుం-
ట్నంటే, మీ బెర్ ్త మీద దుపపుటి 
వేసేస్్త న” అని మేఘమాల,శ్రీని 

వాసరావు గారితో  అంది.
   “నవెవాందుకు,మేమున్నిం 
కద్?” అంటూ ఒక సైెడు లోయర్ 
బెర్ ్త పై, ఆయన పడుకోవడానికి 
ర్డీ చేసేశడు వినోద్.
   "అమా్మ! ఇంక్ంత సేపు కూ-
రు్చంట్వ్? 11 గంటలు కవ-
సో్త ంది,నవూవా పడుకో" అని 
మేఘమాల, ఆవిడ పక్క  వేయిం-
చేయగానే.. అలసిపోయి  వునని 
కరణంగా, మిగల్న వాళ్ళి తమ 
తమ బెరు్త లు వాలు్చకుని వాటి 
మీద హాయిగా వాల్పోయారు.
            oooooooooooooo
     రాజమండ్రి ఒక గంటలో 
వస్్త ంది అనగా....... వినోద్ 
తన వాళళిని నిద్ర లేపేయడంతో, 
అందరు మొహాలు కడిగేస్కుని 
ర్డీ అయిపోయారు!
     మేఘమాల కి మాత్రం.. వూరు 
దగ్రకి వచే్చసో్త ంది అనగానే, 
వెళిలి  తండ్రిని కలవబోతననిం-
దుకు సడెన్ గా మనస్లో ఏదో 
తల్యని ఎకసుయిట్మంటు, 
టంక్షన మొదలయా్యయి. తల్లి  
అరచేతిని గటి్ట గా పటే్ట స్కుని,-
తన బుగ్కి ఆన్చకుంది!
     గోద్వరి బ్రిడిజె  ద్టిన మరి-
కసేపటికి సే్టషన్ రాగానే, రై్లు 
నెమ్మదిగా సోలి  అవుతూ ఆగడం 
మొదలు పటి్ట ంది!
     సరిగ్ా AC ఫస్్ట  కలి స్ బోగీ 
ఆగే చోట కింద నిలబడి వెయిట్ 
చే్చస్్త నని అసిసె్టంట్  కిరణ్, సె-
కూ్యరిటీ విలసున్..వినోద్ వాళళిని 
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చూస్్త నే చెయి్య ఊపారు!
       ఆ కుటుంబం అందరితో 
పాటుగా దిగన మేఘమాలని 
చూస్్త నే.. “నమసే్త మేడం,గుడ్ 
మారి్కంగ్ మేడం!” అంటూ వా-
ళిలిదదిరూ విష్ చేసేశరు.
     “మీరు వచి్చ ఎంత సేపు 
అయి్యందీ?” నవువాతూ అడిగంది 
మేఘమాల.
     “ఒక ఆఫ్ ఏన్ అవర్ అయి్యంది 
మేడం!” చెపాపుడు కిరణ్  

    “కూలీ దరుకుత్రేమో 
చూడండి, లగేజ్ తీస్కు వస్్త  
రు” చెపిపుంది మేఘమాల.
   “ఎందుకు మేడం! మేం తీస్కు 
వచే్చస్్త ం” అంటూ కిరణ్ వాళ్ళి, 
ఆ స్మాన తీస్కోబోయేరు.
    “ఉండండి,మేము ఉన్నిం 
కద్?” అంటూ వినోద్, శస్త్రి కంత 
స్మాన పటు్ట కోగా..అందరు నె-
మ్మదిగా సే్టషన్ బయటకి చేరారు.
    మేఘమాల కరుతో బాటుగా-

,మరొక ఓల క్యబ్ ని  మాట్లి డ 
గానే.. అందరికి ఏ ఇబబ్ంది 
లేకుండా సరిపోవడంతో, ఆ వెహి 
కిల్సు కూడా “రాజవోలు“ గ్రామం 
వైెపుకి రోడ్ు ద్రి పట్్ట యి!
     కరు ఎకే్క ముందు,మేఘ-
మాల సెల్ ఫోన్ తీస్కుని.. 
గ్రామానికి బయలుదేరుతనని-
టు్ట  వినోద్ ముందుగా రాముకి 
తల్య చేసేశడు! 
                       ( ఇంక వుంది )

ఉనని అమెరిక పౌరసత్వానిని వదులుకోవడం ఎల? (12  వ పేజీ తరువాయి)

* అమెరిక పాస్ పోరు్ట లో ఉనని 
విధంగా పూరి ్త పేరు
*     గతంలో ఏవైెన్ ఇతర పేరులి  
వాడి ఉంటే, ఆ పేరులి
* పూరి ్త చేసిన DS-4080 దరఖా-
స్్త  (సంతకం పట్ట కుండా)
* పూరి ్త చేసిన DS-4081 దరఖా-
స్్త  (సంతకం పట్ట కుండా)
* అమెరిక పౌరసతవాం పొందిన 
విధానం
* పుటి్ట న త్ది మరియు వివరాలు
*  అమెరిక పాస్ పోరు్ట  నంబర్
*  సోషల్ సెకూ్యరిటీ నంబర్
*  అమెరికలో గతంలో ఉనని 
చిరున్మా
* ఇతర జాతీయత
* ఆ జాతీయతకు సంబంధిం-
చిన పాస్ పోరు్ట
* ఆ జాతీయత పొందిన త్ది
*ఆ జాతీయత పొందిన విధానం 
* అమెరికలో గతంలో నివసిం-
చిన త్దీలు, కల పరిమితలు

3. పూరి ్త చేయవలసిన దరఖా 
స్్త లు:
* DS-4079
* DS-4080 (సంతకం చేయ 
కుండా)
* DS-4081 (సంతకం చేయ 
కుండా)
4. ఈ దరఖాస్్త లతో పాటు 
2,350 డాలరలి రుస్మున 
డిమాండ్ డ్రాఫ్్ట  ద్వారా అమెరిక 
న్ కనసులేట్ కరా్యలయాని-
కి చెల్లి ంచవలసి ఉంటుంది.
5.  భారతదేశంలో ఉనని సంబం 
ధిత అమెరికన్ కనసులేట్ కరా్య 
లయంలో అపాయింట్మంట్ 
తీస్కోవడానికి ఈమెయిలు 
చేయాల్ –
*  నూ్య ఢిలీలి  – acsnd@state.gov
* చెనైెనై - chennaics@state.gov
* హైదరాబాద్ - hydacs@state.
gov
* ముంబైె – mumbaiacs@state.

gov
* కోల్ కత్్త  - kolkataacs@state.
gov
6. నిరీ్ణత సమయానికి హాజరయి 
అమెరికన్ కనసులేట్ అధికరు 
ల ఎదురుగా అమెరిక పౌరస 
త్వానిని వదులుకుంటుననిటు్ట గా 
ప్రకటించవలసి ఉంటుంది.
7.  ఈ ప్రక్రియలో చివరి ఘట్ట ం 
- అమెరికలో ఉనని ఆద్యపు 
పనని (ఐఆర్ఎస్) శఖకు
Form - 8854 నింపి పంపాల్.
పూరి ్త వివరాలకు www.prasa 
dthotakura.com న చూడండి
      (ఈ వా్యస రచయిత డాక్టర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర గత మూడు 
దశబాది లుగా అమెరికలో  సిథార 
పడి పలు స్మాజిక సేవా కర్య-
క్మాలోలి  చురుకుగా పాల్ొంటు-
నని ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ 
న్యకుడు)
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్్త రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యస్డు కశీ వైెభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కశీ కే్షత్రానిని వరి్ణంచాడు. ఈ కశీ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపదిది  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలనస్రంగా 
అనసరించిన కశీ ఖండానిని, నెలనెల అందిస్్త న్నిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేత్తలకు భకీ ్త తత్వానిని, విద్్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తత్వానిని అందించగలదని 
భావిస్్త న్నిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

                 శివల్ంగంనండి 
కంతి కిరణాలు వెలువడుత-
న్నియి.  మొదటి వెలుగునం-
దు విషు్ణ వుయొక్క ఆకర రేఖతో  
“ అ” కరము కనబడినది. 
తరువాత బ్రహ్మరూపము ద్ల్్చన  
“ ఉ” కరము ప్రత్యక్షమయినది. 
అటుతరువాత శివుని రూపము-
ద్ల్్చన “ మ” కరము ప్రత్యక్ష-
మయినది.  తరువాత శబది  బ్రహ్మ 
న్దము వినబడింది. ఆ న్ద-
మునందు భువనసృషి్ట  హేత-
వయిన బిందువు కనబడింది. 
ఆ సవారూపములు అనినికల్సి “ 
ఓం” కర సవారూపము ప్రత్యక్షమ-
యినది.  

             ఆ ప్రణవ న్దము సంస్ర 
బాధలనండి తరింప చేయు-
టవలన “ త్రక మంత్రము” 
అయినది. ప్రణవము నిత్యమ-
యి, పరమానంద ప్రకశమయి, 
నిత్య నూతనమయి, పరబ్ర-
హ్మమునకు వాచకము అగుట 
వలన “ ప్రణవము” అని పేరున 
పొందినది. ప్రణవములో ఉనని 
అకర, ఉకర, మకర, బిందు, 
న్దము, అనెడి ఐదు అవయ-
ములనండి ఏబది వర్ణములు 
ఉదభావించాయి. ఈ ప్రణవము-
నందు ఋగ్యజ్స్సుమవేదము-
లు, తరీయము, తరీయా-
తీతములకు ఆత్మ అయినది. 

ప్రణవము న్లుగు శృంగములు, 
ఏడు చేతలు, ర్ండుతలలు, 
మూడు తలలు కల్గ ఉండి 
మూడు సవారూపములుగా బం-
ధించబడి ఉనని వృషభ సవారూ-
పముతో మ్రోగుతూ ఉంది. ప్ర-
ణవము అనిని లోకములలోన 
లీనమయి ఉననిది. ప్రణవము 
న్లుగు వేదముల సవారూప-
ము. గారహుపత్య, దకి్షణ ఆవహనీ-
యము, సంవర ్తకము, అనెడి 
అగని సవారూపము. పృధివి, అం-
తరిక్షము, దు్యలోకము, సోమ 
లోకముల సవారూపము ప్రణవ-
ములో ఉననిది. ప్రణవము ఉద్త్త  
అనద్త్త, సవారిత, ప్రచయము 
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అనెడి సవారూపములు ప్రణవ-
మునందు కలవు. భూత, భవి-
ష్తత్, వర ్తమానములలో  ఉనని 
కల సవారూపము పనవమునం-
దు ఉననిది. “ ఆద్ుణుః” అన 
పాణిని సంధి స్త్రములోని “ 
ఓ” కరము మంత్ర రూపమయి, 
దివ్య ల్ంగాకరమయి ఆవిరభా-
వించింది. బ్రహ్మ ఓంకర సవా-
రూపమయిన ల్ం గమున ఈ 
విధముగా స్్త తించిన్డు.
                “ నమ ఓంకర సవా-
రూపాయ. నమససురవారూప సవా-
రూపిణే , నమో రుద్రాయ, నమో 
భవాయ, నమ శ్శరావాయ, నమో 
న్ద్త్మనే, నమో బిందు కళ్త్మ-
నే, నమో  నమో బిందు కళ్త్మనే, 
నమో&ల్ంగాయ, నమో ల్ంగ-
సవారూపాయ, నమో భీమాయ, 
నముః పశుపతయే, నమ స్్త రసవా-
రూపాయ, నమశి్శవాయ, నముః 
కపరిదినే, నమ శి్శతి కంఠాయ, 
నమో మీఢుష్ట మాయ, నమో 
గరిష్ఠా య, నమ శి్శపి విష్్ట య, 
నమో హ్రస్వాయ, నమో బృహత్, 
నమో వృదధు రూపిణే, నముః 
కుమార గురవే, నమ శ్్శ్త్య, 
నముః కృష్్ణ య, నముః పీత్య, 
నమో &రుణ మూర ్తయే, 
నమో ధూమ్ర వరా్ణ య, నముః 
పింగళ్య, నముః కిరీ్మర వర్చసే, 
నముః పాటల వరా్ణ య, ...........
                     అకర, ఉకర, 
మకర, న్ద, బిందువులు ఐదు 
రూపములు విడి విడిగా ల్ంగ 
రూపముగా ఆవిరభావించినవి. 

ఓంకర సవారూపమైెన శివ ల్ం-
గముకూడా ఆవిరభావించినది. 
వీటిని దివ్య ల్ంగములు అని పి-
లుస్్త రు. 
                 కశీ నగరములో 
భరద్వాజ గోత్రుడైెన దమనడు 
అన బ్రాహ్మణుడు పాశుపత దీక్ష 
తీస్కని కైవల్యనిని పొంద్డు. 
                  అవిముక ్త కే్షత్రానికి 
ఉత్తర సరిహదుది నందు భారభూ-
త్శవారుడు, తూరుపు సరిహదుది -
నందు మణి కరే్ణశవారుడు, దకి్షణ 
సరిహదుది నందు బ్రహే్మశవారుడు, 
పడమటి సరిహదుది నందు గోకరే్ణ-
శవారుడు ఉన్నిరు. 
                    అట్ట హాస్డు 
అన ప్రమధుడు తూరుపు ద్వా-
రానిని, భూత ధాత్రీశవారుడు అన 
ప్రమధుడు దకి్షన ద్వారానిని, గోక-
రు్ణ డు అన ప్రమధుడు పడమర 
ద్వారానిని,ఘంట్ కరు్ణ డు అన 
ప్రమధుడు ఉత్తర ద్వా, ద్వారానిని, 
రకి్షస్్త  ఉంట్రు. 
                ఛాగవకతృండు  ఈశన్య 

కోణానిని, భీషణుడు ఆగేనియ 
కోణానిని, శంకు కరు్ణ డు నైెరుతి 
కోణానిని, ధృమి చండుడు 
వాయవ్య కోణానిని, రకి్షస్్త  
ఉంట్రు. కలక్ష, రణ భద్ర, 
కలేయ, కల కంపన అన ప్ర-
మధులు గంగానదికి అవతల్ 
వైెపున కపల కస్్త  ఉంట్రు. 
వీరభద్రుడు, నభస్సు, కరదిమాల్ప్త 
విగ్రహుడు, స్థా ల కర్ణడు, మహా 
బాహుడు అన ప్రమధులు  అసి 
నదీ తీరానినికపల కస్్త న్నిరు. 
విశలకు్ష డు,మహా భీముడు, 
కుండోదరుడు, మహోదరు-
డు అనవారు దేహళీ తీరానిని 
కపల కతన్నిరు. నందిషేణు-
డు, పాంచాలుడు, ఖరపాదు-
డు, కరంటకుడు, ఆనందుడు, 
గోపకుడు, బభ్రుడు అనవారు 
వరుణా నదీ తీరానిని కపల క-
స్్త న్నిరు.
                          (ఇంక వుంది)
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వేదుల  స్బ్రహ్మణ్యం 

త్. గీ. అపుపులంజ్సి వా్యపారమందు బెటి్ట
గోప్యముగ కంపనీలన గులలి  జ్సి
సొము్మలన్ సవాంత ఖాత్ల జొనిపు పూడు్చ
ఇంటి దంగల బట్ట ంగ నేరి తరము!  1 త్. గీ. బా్యంకు ల్చి్చన పత్రాలు పణము పటి్ట

దేశదేశల నపుపుల దెచి్చ పూడి్చ
అవకతవకల వా్యపారమంట గటి్ట
తోకముడిచిన మొనగాళ్ళి లేకపోరు  2

త్. గీ. అపుపుల్చి్చన బా్యంకులే తిపపులుపడి
సొము్మ లెగవైెచి తిరుగాడు సోకుగాళళి 
నెంతలో కంత రాబట్ట  నిరికునపడి
కటు్ట మిట్్ట డు దుసిథాతి కోరుకనర్!     3 త్. గీ. గగనమున దేలు వా్యపార ఘనడొకండు

వజ్రవైెడూర్యరతనివా్యపారి యొకడు 
క్రీడలందున వా్యపారక్రీడి యొకడు 
దేశమున్ వీడిబోదుర్ ధిక్కరించి!   4

త్. గీ. మిననికుండిన లోకము మేలుకనదె?
ప్రజల సొము్మలు కవె యీ పణము లనిని?
ఋజ్వు లేకుండ నేబా్యంకు ఋణము ల్చు్చ?
వేరు నియమము లుండునే వెర్రి వారి్క?  5 త్. గీ. ఇపుడు కకునని తగులు రేపదురు దెబబ్

చట్ట మున ద్ట నేరికి స్ధ్యమౌన?
మూలమూలలు వెదికి యా మోసగాళళి
బటి్ట  శికి్షంచు సంసథాలుదభావము గావె!  6

త్. గీ. సగటు మనిషిని న్కేల వెగటనంచు
మోసగాళళిన నమి్మన దోసమునకు 
విసిగ వేస్రి పోవుచో వెతలె మిగులు
చేయిగల్పిన గలుగు నిశి్చతము నయము  7 త్. గీ. సంఘ సంకే్షమ కరా్యరథా స్ధనమున

దుష్ట శకు్త ల నరికటి్ట  కష్ట మోడి్చ
ముకి ్త కల్్ంచు సంసథాల శకి ్త పంచు
నూతన యుగంబు కోరి చేయూత నిము్మ   8

   అపుపుల తిపపులష్ట కం 
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తమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

     మన విద్్య వ్యవసథా

శోలి .    విద్యానామనరసయారూపమధికం ప్రచ్ఛనని గుప్ం ధనమ్
         విద్యాభోగకరీ యశస్సుఖకరీ విద్యా గురూణం గురుః విద్యా  
         బంధుజనే విదేశగమనే విదయాపరాదైవతా
          విద్యా రాజయా స్పూజయాతే నహి ధనం విద్యా విహీనుః పశుః
                                                                                                             -  భరతృహరి

          దీనిని ఏనగు లక్ష్మణ కవి 
ఇల తనిగంచారు.
ఉ. విదయా న్గూఢ గుప్మగు 
విత్ము రూపము పూరషా-
ళికిన్
విదయాయశస్సు భోగకరి విదయా-
గురండు విదేశబంధుడున్
విదయా పరాధిదైవతము 
విత్ము గాదది చూడగాన్ 
లన్
విదయానృపాల పూజితము 
విదయానెరంగన్వాడు మరయాడే

          విద్య ప్రాశస్్త ్నిని గురించి 
వందల సంవతసురాల క్రిందనే 
మన పూరీవాకులు తల్యజపిపు-
న్ మనం ఇంక విద్య గురించిన 
అవగాహనలో వెనకబడే ఉన్ని-
మని చెపపుక తపపుదు.
          ముందుగా మనకు విద్య 
అనగానే కేవలం పాఠశలలో 
చదువుకునే అక్షరాస్యత లేక అక్ష-

రబదధుమైెన చదువు గురించే దృషి్ట  
పోతంది. అక్షరాస్్యలు కని 
వారు ఎందరో అనేక విద్య లలో 
ఆరిత్రిన వారున్నిరు.ఎందరో 
కర్షకులు వ్యవస్యరంగంలో 
నిష్్ణ తలైె మంచి పంటలన 
పండిస్్త న్నిరు.కుమ్మరి కుండలు 
చేసిన్.కమ్మరి కర్రులు చేసిన్,-
కంస్ల్ నగలు చేసిన్,మంగల్ 
కేశసౌందరా్యనిని ఇనమడింప-
జ్సిన్,గాయకుడు తీయగా పా-
డిన్,వంటవారు కమ్మని పద్-
రాథా లు వండిపటి్ట న్చిత్రకరుడు 
బొమ్మలుగీసిన్ ఇవనీని విద్యలే.
ఇలంటి విద్యలు ప్రపంచ వా్య-
ప్తంగా కోకలలిలు.చేపటి్ట న వృతి్త 
ఏదైెన్ ద్నిలో పరిపూర్ణతన 
స్ధించటం గమ్యమైెత్,వానిలో 
అక్షరాస్్యలైె పండితలైె జాఞు నం 
సంపాదించే అవకశం కల్గన 
విద్య యొక్క పరమారథాం మాత్రం 
పరిపూర్ణ మానవుడుగా రూపొం-

దించటమే.
           ప్రముఖ తత్్త వేత్త జిడ్ు 
కృష్ణమూరి ్త విద్యగురించి మాట్లి -
డుతూ - మనం డాక్టరలిన,ఇంజ 
నీయరలిన,న్్యయవాదులన,ఉ-
పాధా్యయులన తయారు చేస్్త -
న్నిం కనీ వారిని మానవులుగా 
మార్చటం లేదని ప్రస్్త త విద్్య 
వ్యవసథాన స్నిశితంగా విమ-
రి్శంచారు.
  ఒకపపుటితో పోల్సే్త నేడు పాఠ-
శలలు,కళ్శలలు,విశవావిద్్యల 
యాల సంఖ్య గణనీయంగా పరి 
గన్ చదువుల వలలి  ఒనగూడే ప్ర-
యోజనం మాత్రం రోజ్రోజ్కూ 
దిగజారి పోతం దనేది కదనలే-
ని సత్యం.
    ఎక్కడుంది లోపం?అందరం 
ఎవరికి వారు వేస్కోవలసిన 
ప్రశని.ప్రభుత్వాలు ప్రాజకు్ట ల నిరా్మ 
ణంకన్ని అతిముఖ్యమైెన సమ-
స్యగా పరిగణించాల్సున విషయం. 
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మధా్యహని భోజన పథకలో,ఉ-
పకరవేతన్లో,మంచి వసతిగృ-
హాలో,అత్్యధునిక పాఠశలభవ-
న్లో, ఉచిత దుస్్త లు,పుస్తకల 
సరఫరాలో ,కోటలి రూపాయలు 
వేతన్లుగా చెల్లి ంచి ఉపాధా్య-
యనియామకలు చేపట్ట డమో 
చేసి చేతలు దులుపుకుంటే 
సరిపోదు.సరియైన విద్య అంది 
స్్త న్నిమా లేద్ అనేది ముఖ్య-
మైెన అంశంగా పరిగణించాల్.
కేవలం పొందిన మారు్కలతో,ఉ-
తీ్తర్ణత్ శతంతో విద్్య స్థా యిని 
అంచన్వేయటం వెర్రితనమే 
అవుతంది.
  ప్రభుతవాంతో పాటు పిలలిల తల్లి -
దండ్రులు పాఠశలల  పని చేసే 
ఉవాధా్యయులు, యాజమాన్్య-
లు ఈ విషయం గురించి పూరి ్త 
స్థా యిలో అవగాహనకు రాకపోత్ 
పన ప్రమాదం తపపుదు.
       అసలు బళలిలో కని కలేజీ 
లోలి గాని ఏం జరుగుతంది? ఒక 
బడినంచి వచి్చన విద్్యరిథా నడ-
వడిక ఎలఉంది? విషయ పరి-
జాఞు నం ఎంతవరకుంది? ఒక్క 
స్రి నిశితంగా ఆలోచించండి.
బాగా డబబ్లు ఖరు్చపటి్ట  ఖరీదైెన 
పాఠశలలోలి  చదివిస్్త న్నిమని 
సంబరపడే సగటు తల్లి దండ్రు-
లు అనిని వసతలూ సమకూరు-
స్్త న్నిమనే ప్రభుతవా ప్రభత్వాతర 
యాజమాన్్యలు ఒక్కస్రి ఆత్మ-
విమరశ చేస్కోవాల్. కువిద్య 
కన్ని  అవిద్య నయం అనే కఠోర 
సత్్యనిని చెపపుక తపపుదు.విద్్య-

రిథాని ఉత్తమ మానవునిగా తీరి్చ 
దిద్ది ల్సుంది పోయి గొపపుమరబొ-
మ్మలుగా తయారు చేసి తలలు 
పటు్ట కుంటున్నిం.
    ప్రస్్త త విద్్య వ్యవసథాన పరిశీ 
ల్ంచి చూసినటలి యిత్ అనేక 
లోపాలు కట్ట వచి్చనటులి  కనిపి-
స్్త యి.  ముఖ్యంగా విద్్యరుథా ల 
అవగాహన స్థా యిని   చూసి-
నటలి యిత్ ప్రైవేటు పాఠశలలు 
లేద్ కనెవాంటు బళ్లి  రాకపూరవాం 
సరా్కరు బళలిలో చదువుకునని వి-
ద్్యరుథా లు ఇపపుటి విద్్యరుథా ల కంటే 
చాల మెరుగుగా కనిపి స్్త రు.
అపుపుడు అరవైె శతం మారు్కలు 
రావటమంటే గగనం గా ఉండేది.
కని నేరు్చకునని విష యాల పటలి  
మంచి అవగాహన ఉండేది.
ఇపుపుడు తొంభైతొమి్మది శతం 
వచి్చన్ అవగాహన్ రాహిత్యం 
కట్్ట చి్చనటులి  కవిపిస్్త ంది.
      ఇందుకు ముఖ్యంగా ర్ండు 
కరణాలు చెపుపుకోవచు్చ. మొదటి 
ది మాధ్యమిక భాష, ర్ండవది 
డిటన్షన్ విధానం. అపపుటలి  అనిని
పాఠశలలోలి  మాతృభాషలోనే
బోధన జరిగేది. తగనవిని మారు్క 
లు రాకపోత్ అదే తరగతిలో 
చదవాల్సు వచే్చది.న్ కంటే ర్ండు 
మూడు తరగతలపైనననివారికి 
నేన సహాధా్యయుడిగా చేరటం 
స్వానభవం.
   ఇపుపుడనీని ఆంగలిమాధ్యమంలో 
నడిచే పాఠశలలే సరా్కరు బళ్లి  
తపపు.వాటిలోలి  కూడా జన్ల వా్య-
మోహానిని చూసి ఇటీవల ఆంగలి 

మాధ్యమంలో తరగతలన 
ప్రవేశపట్ట డం జరిగన సంగతి 
అందరికీ తల్సిందే.విచిత్రమైెన 
విషయమేమిటంటే ఇవే ప్రభు-
త్వాలు ఒకపుపుడు మాతృభాషలో 
బోధనకై అంతవరకు ఆంగలిమా-
ధ్యమాలోలి  నడుస్్త నని కళ్శల-
లనినిటిని మాభాషలో స్నితకోత్తర 
స్థా యికి తీస్కుని వెళ్లి యి.వాటి 
కోసం కళ్శల స్థా యి పుస్్కలు 
తయారు చేయడానికి అకడమీ-
లు పారిభాషిక పద్లకు మాతృ 
భాషలో పద్లు సమకూర్చడా-
నికి తలుగు అకడెమీ వంటి 
సంసథాలు పూనకని ఆతరువాత 
పుస్తకలు కూడా ప్రచురించాయి.
అనిని కళ్శలలోలి  మాతృభాషలో 
బోధన జరిగ అనేక మంది వి-
ద్్యరుథా లు తలుగు మీడియంలో 
చదివి పట్ట భద్రులయా్యరు.
ఇంతలో అకస్్మత్త గా కరొపురేట్ 
కళ్శలల ఉపపున వచి్చంది.
      ద్ంతో అంతవరకు చేసిన 
ప్రయత్నిలనీని వృథా అయిన్ 
యి.ఇంజనీరింగు కళ్శలలు-
,వైెద్య కళ్శలలు విపరీతం-
గా పరిగ పోయి అది విద్్య-
రజెన కకుండా సే్టటస్ సింబల్ 
గా మారిపోయే సిథాతికి చేరటం 
శోచనీయం.అందున్ డబుబ్నని 
వాళలి దృష్ట ంత్ పిలలిల వ్యకి ్తగత 
ఆసకి ్త,బౌదిధుక సో్త మత లెఖ్ఖచె-
య్యక బలవంతంగా పిలలిలపై 
చదువు న రుదేది  ప్రయత్నిలు 
మొదలయా్యయి.ద్నిని వా్యపా-
రాత్మక ధోరణితో నడిపే కళ్శలల 
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యాజమాన్్యలు ఇబబ్డి ము-
బబ్డిగా ఫీజ్లు పంచి సొమ్మలు 
చేస్కోవటం మొదలు పట్్ట యి.
ఇపుపుడు తల్లి దండ్రుల దృషి్ట ,-
విద్్యరుథా ల దృషి్ట ,విద్్యలయాల 
దృషి్ట  కేవలం ఎకు్కవ మారు్కలు 
సంపాదించటం పైనే కేంద్రీకృత 
మైెంది. చదవగల్గన వారిని 
మరబొమ్మలలి గా తయారుచేసి 
అవగాహనన తంగలో తొకి్క, 
కంఠసథా పదధుతి లేద్ యాంత్రిక 
పదధుతలవలంబించి గొపపు ఫల్ 
త్లు స్ధించామని చంకలు 
గుదుది కోవటం, సవాంత డపుపు కటు్ట  
కోవటం మొదలయి్యంది.చద-
వలేని విద్్యరుథా లు మార్ాంత్-
రాలు వెతికి అవినీతి మార్ంలో 
కపీ కట్ట డం, పేపరులీకేజీలకు 
పాలపుడటం,పరీక్షకేంద్రాలోలి  పరీ 
క్ష పత్రాలు దిదేదివారిని డబుబ్తో 
లొంగదీసి మారు్కలు వేయించు 
కోవడం మనందరికీ తల్సిందే.
ఈ విషయంలో పదది  పదది  స్్కం-
డల్సు జరిగన విషయంకూ-

డా రహస్యమేమీ కదు.చేతిలో 
డిగ్రీ ఉన్ని విషయ పరిజాఞు నం-
లేని యువకులు ఎంతమందో 
చెపపులేం. దేశప్రగతి ముఖ్య-
భూమిక యైన విద్్య వవావసథా 
ఇంతగా భ్రషు్ట  పడిత్ భవిష్య-
త్్క లపు పరిసిథాతి ఏమిటి అనేది 
ఆలోచించ వలసిన విషయం.
విద్్య దద్తి వినయం అని ఒక-
పుపుడనకునే వాళలిం. సక్మమైెన 
పదధుతిలో చదివినపుపుడే అది స్-
ధ్యమౌతంది.చదువుతో పాటు 
సంస్్కరంకూడా అత్యంత ము-
ఖ్యమైెనదని, ఇంక చెపాపులంటే 
చదువుకంటే కూడా సంస్్కరాని 
కే ఎకు్కవ ప్రాధాన్యతనివావాల్ 
అని చెపపుటం ఇపుపుడు అరణ్య-
రోదనే.స్వారథాపు పున్దుల మీద 
పరుగుతనని విద్్యవిధానపు 
అనేక దుషఫల్త్లన అనేకం 
చూస్్త న్నిం.అది మనం పంచి 
పోషించిందే కనక మిననికుం-
టున్నిం.నెతీ్త నోరూ బాదుకుం 
టున్నిం.ఈ విష సంసకృతి ఆకో్ట -

పస్ లగా వా్యపించి దేశవిన్శ-
న్నికి ద్రితీస్్త వనిదనేది కదన 
లేని సత్యం.
     ఇక మరో కోణంలో ఆలోచిసే్త 
బళ్లి , పంతళ్లి , పంతలమ్మ-
లు,నియామకలు,బదిలీలు,ప-
దోననితలు,పాఠశల వసతలు, 
పలెలిలు,పట్నిలు వాటి భౌగోళిక 
స్మాజిక పరిసిథాతలు,విద్్యవి-
ధానం,పాఠా్యంశలు,పాఠ్య ప్రణా-
ల్కలు,విద్్యరుథా ల నమోదులు,
నిలకడలు,రాజకీయజ్క్యలు 
మొదలైెనవనీని పరిశోధనలు చేసి 
పరిష్్కరాలు వెదుక వలసిన 
జటిల సమస్యలు.వీటికి తోడు 
విద్్యరిథా సంఘాలు,ఉపాధా్య-
యసంఘాలు, బందులు,రాస్్త -
రోకోలు,రా్యగంగులు,సైె్రాకులు, 
సరేసరి.
  ఇనిని లోటు పాటలి తో వునని మన 
విద్్య వవావసథా పునరుదధురించబ-
డాలంటే ఎంత కష్ట మో మనం 
ఆలోచించాల్.

     
ద్. ద్. వంక విచిత్రంగా చూసి 
మళీళి ఏడుపు మొదలెట్్ట డు 
మూడో పి. బా.
   ఈ దంగ పిల్లి  ఎవరో కదు. 'క-
లం'అనే పిల్లి . ఆయుషు్ష ని త్గ 
పోతూనే వుంటుంది. అందుకే 
నిననిటి 'పాల' గురించో, రేపటి 
'పాల' గురించో ఆలోచించకండి. 
'నినని' మళీళి తిరిగరాదు. రేపటి 

సంగతి రేపు చూస్కోవచు్చ. 
    'ఇవావాల్్ట ' పాలు పిల్లి  త్గపో-
తందని ఏడవకుండా, నేటి జీవి 
త్నిని  మనమే త్గటం (జీవిత్-
నిని) మొదలెడిత్ ప్రతి క్షణమూ ఓ 
అదుభాతమైెన ఆనంద్నేని స్రవి-
స్్త ంది.

    కనక ప్రియ మిత్రులరా ... 
జీవితం క్షణికం గనకనే, క్షణాల్ని 
క్షణికలన్నిరు. క్షణానిని ఆ క్షణం-
లోనే అనభవంగా మారు్చకునని 
ఆ క్షణం నంచే ఆనందం సి-
దిధుస్్త ందని స్వామీజీ చెపిపు, కధ 
ముగంచారు.
     శ్రీ గురుభో్య ననిముః   
             మళీళి కలుద్ది ం.
                      మీ
                       భువనచంద్ర 

              దంగ పిల్లి   
       (7 వ పేజీ తరువాయి)
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చిలకమరి ్త దుర్ా ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -17)   

+91 9897959425

Unit I. अपेक्षया అపేక్షయా (comparatively) పోల్్చచూసే్త 

ఒక వస్్త వున  మరొక వస్్త వుతోనో  లేక ఒకవ్యకి ్తని మరొక 
వ్యకి ్త తోనో పోల్చవలసి వచి్చనపుపుడు మనం అపేక్షయా అనే పదం ఉపయోగంచాల్  .

 1. विन्ध्यपि्वतस्य अपेक्षया हिमालयपि्वत: उन्नत:
The Himalaya Mountain is comparatively taller than Vindhya Mountain.
వింధ్యపరవాతంతో పోల్సే్త హిమాలయపరవాతం  ఎతతైనది . 

2. रामायणस्य अपेक्षया मिाभारतं बिृत ्
The Mahabharata is comparatively larger than the Ramayana.
రామాయణంతో పోల్సే్త మహాభారతం పదదిది . 

3. यमुना नद्ा: अपेक्षया गङ्ानदी दीरा्व
The river Ganges is comparatively longer than the river Yamuna 
యమున్నదితో పోల్సే్త గంగానది పొడవైెనది

4. श्रव्यकाव्यस्य अपेक्षया दृश्यकावं्य रमणीयतरम ्
Drama is comparatively more aesthetic than kavya (treatise).
శ్రవ్య కవ్యంతో పోల్సే్త న్టకం చాల రసవంతమైెనది 

5. काय्वकरणस्य अपेक्षया काय्वकारणं कहिनम्
Getting things done by others is comparatively more difficult, than doing things on their 
own. 
పని చేయడం కనని పని చేయించడం చాల కష్ట ం
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6. मम अपेक्षया मम ममतं् बमुधिशाली
న్కంటే న్  సేనిహితడు తల్వైెన వాడు  

                                                                                  Unit- II 
                              तुमुन ्ఇది హేతవున స్చించే ప్రత్యయం. ఇందులో ‘తం’ అననది మిగులున 
మనం ప్రతిరోజూ ఎనెనినోని పనలు చేస్్త  ఉంట్ము. ఏ పని ఎందుకు చేస్్త న్నిమో మనం చెపపువలసి 
వచి్చ నపుపుడు మనం ఈ ప్రత్యయానిని ఉపయోగస్్త ము. ఉద్హరణకు కనిని పరిశీల్ద్ది ం 

1. पिवत- पहितमु ्పఠతి-పఠితం ( to read) చదువుటకు 
मीनाक्षी पुस्तकं पहितुं  ग्रन्ालयं गममष्यवत || 

2.  ललखवत – लेखखतमु ्(ల్ఖతి – లేఖితం) ( to write) వ్రాయుటకు 
महिला परीक्षा ंलेखखतुं  कलाशाला ंगममष्यवत 

3. वपबवत – पातमु ्–పిబతి –పాతం  (to drink) త్రాగుటకు 
लता क्षीरं पातुं  गृिं गतिती ||
4.  खादवत –खाहदतमु ्  ఖాదతి – ఖాదితం (to eat) తినటకు 
   बाललका अनं्न खाहदतुं  गृिं गममष्यवत 
   A girl is going home to eat food.
5.  ममलवत – मेललतुम ् మిలతి- మేల్తం (to  meet) కలుస్కనటకు 
   अिं मम ममतं् मेललतुं  काया्वलयं गच्ामम  
I am going to the office to meet my friend. 
6. भवितमु ् అగుటకు ( to  become) 
     स: िैद्: भवितुं  िैद्शासं्त पिवत ||  
    He is studying medicine to become a doctor.    
7. क्रीडवत-क्रीहडतुम ् (to play)ఆడుటకు 
बालक: हक्केट क्रीहडतुं  क्रीडाङ्णं गतिान ्||
8.  त्यजवत –त्यक्मु ्  త్యజతి –త్యకు్త ం (to leave /to  give up) విడుచుటకు 
 देशभक्: राष्ट्रहिताय स्वप्ाणानवप त्यक्ुं  संससधिधो भिवत ||
A patriot is ready to give up his life for the welfare of his country 

5. जानावत –ज्ातमु ्  జాన్తి –జాఞు తం ( to know ) తలుస్కనటకు  
बालक: शब्दस्य अर्थं ज्ातुं  वनरणंु पिवत
A boy is reading dictionary to know the meaning of a word.
6. करधोवत –कतु्वम ्  కరోతి –కరు్త ం  ( to do ) చేయుటకు 
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माता पाकं कतुथं पाकशाला ंगतिती 
Mother went to kitchen to cook food.
7. प्क्षालयवत –प्क्षालययतमु ्  ప్రక్ష లయతి –ప్రక్ష లయితం (to clean) శుభ్రము చేయుటకు  
   वपता पादौ ंप्क्षालययतुं   स्ान गृिं गत्तिान ्|
Father went to bathroom to wash his feet.
8. प्षेयवत –प्षेययतमु ्  (to send) పంపుటకు 
सेिक: पतं्  प्षेययतुं  पत्ालयं  गच्वत
Servant went to the post office to send a letter.
9. ददावत –दातुम ्  దద్తి –ద్తం (to give) ఇచు్చటకు  
वपता पुत्ाय धनं दातुं  गृिम ्आगच्वत
Father is coming to the house to give money to his son. 
10. शृणधोवत- श्रधोतमु ् శృణోతి-శ్రోతం     (to hear / to listen to ) వినటకు
माता उपन्ासं श्रधोतुं  देिालयं गतिती ||
Mother went to temple to listen to a discourse. 

11. करधोवत---कतु्वम ्కరోతి – కరు్త ం (to do) చేయుటకు 
लललता  कायथं कतुथं गृिं गच्वत |
Lalitha is coming to the house to do work.
12. ददावत--- दातमु ्దద్తి –ద్తం  (to give) ఇచు్చటకు 
माता धनं दातुं  भभक्षषुकम ्आह्वयवत |
Mother invites a beggar to give money.
13. नयवत---नेतमु ्నయతి – నేతం  ( to take)  తీస్కనిపోవుటకు  
बाललका पुस्तकं नेतुं  ग्रन्ालयं गतिती ||
A girl went to library to take a book.
14. नृत्यवत---नर्ततमु ्నృత్యతి –నరి ్తతం (to dance) న్ట్యం చేయుటకు 
नत्वकरी नर्ततुं  देिालयं गममष्यवत ||
A dancer will go to temple to perform a dance programme.
15. गायवत---गातमु ्గాయతి –గాతం  (to sing)పాడుటకు 
मम ममतं् देशभक्क्गीतं गातुं  जनाना ंपुरत: वतष्ठवत | 
My friend is standing in front of audience to sing a patriotic song
16. पृच्वत--- प्षु्म ्పృచ్ఛతి –ప్రషు్ట ం   (to ask) అడుగుటకు 
चात्: प्शं् प्षु्म ्अध्ापकस्य समीपं गतिान ्||
A student approached teacher to ask a question.
17. प्षेयवत --- प्षेययतमु ्ప్రేషయతి - ప్రేషయితం   (to send) పంపుటకు 
18 . मापयवत--- मापययतुम ्మాపయతి –మాపయితం ( to measure)
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मालाकार: माला ंमापययतुं  मावपका ंस्वीकरधोवत|| 
A garlander is taking a scale to measure the garland
  
19 . तधोलयवत--- तधोलययतमु ् తోలయతి –తోలయితం (to weigh)
ित्वक: िस्ततूवन तधोलययतुं  तलुाम ्आनयवत||   
The business man is taking balance to weigh the commodities.
20 . ज्ापयवत--- ज्ापययतमु ्జాఞు పయతి –జాఞు పయితం ( to remind)
प्धानाध्ापक: परीक्षाया ंवतसर् ंज्ापययतुं  छात्ान ्आह्वयवत 
The principal is inviting students to remind/announce the date of the examinations.
21. प्क्षालयवत– प्क्षालययतमु ्ప్రక్ష లయతి –ప్రక్ష లయితం ( to clean/wash) 
माता गृिं प्क्षालययतुं  जलं नयवत || Mother is taking water to clean the house. 
22. पतूजयवत—पतूजययतमु ्పూజయతి-పుజయితం  (to worship) 
भक्: देिं पतूजययतुं  पुष्ाभण क्रीणावत ||
The devotee is purchasing flowers to worship God.

महिला भशशुन ्पधोषययतुम ्उद्धोगं करधोवत|| 
A lady is doing job to feed children.
13 . आनयवत--- आनेतमु ्(to bring)
माता जलम ् आनेतंु नदीतीरं  गतिती
Mother went to riverbank to bring water.  

Unit III . A. हकन् ु(but) nevertheless

अिं चलनचचतं्  द्रषु्म ्इच्ामम हकन् ुमम समपे धनं नास्स्त ||
मम बभुुक्षा अस्स्त हकन् ुन खादामम ||
पुस्तकम ्अस्स्त हकन् ुपहितुं  समय: नास्स्त ||

B.  हकल verily, 2. Likely hood  (probably, possibly) 3. Conciliatory, 4.  Assertion, certainly 
(indeed, verily, assuredly
5. False hood.  
या पाभणवनसतूत्ाभण संपतूण्वतया रटनम ्अकरधोत ्सा पञ्चिषषीया बाललका स्यात ्हकल | పాణిని స్త్రములన  వలెలి  వేసిన  
ఆమె ఐదు సంవతసురముల పిలలిట కద్ !
य: भगिद्ीतास्पधा्वया ं विश्वविजेता अभतत ्स:  दशिषषीय: बालक: हकल| గీత్సపురధులో విశవా విజ్త యైన  ఆ వ్యకి ్త 
పది ఏ౦డలి  పిలలివాడట కద్ ! 
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C. वनश्चयेन = undoubtedly , decisively, certainly
स: वनश्चयेन विजयं प्ाप्धोवत 
(He will definitely win)

D. बहुश: probably, many times, in many ways.
मम पुत्: गृिं आगच्वत बहुश: तस्य विराम: दत्त: भिेत ्|| My son came to see me; probably holidays 
might have been given to him.

                                          Unit IV-गृि ेकेषाञ्चन  िस्ततूना ंनामावन 

द्ारम=्door ताल:= lock कुञ्ञ्चका =key िातायनम=्window
किाटम=्door शौचालय:= lavatory स्ानालय:= bathroom
िस्त क्षालकम ्= washing machine सधोपानावन=steps कपाहटका= cupboard िस्तधुानी= almairah आसन्द:= 
chair उत्ीहिका= table
संगणकयन्त्रम ्= computer
दूरिाणी =phone दूरदर्शनी= Television वपञ्ज:= switch
व्यजनम ्=fan दण्डदीप:= tube light

                                            UnitV-िािनाना ंनामावन

कार यानम ्– मम वपता कारयानेन काया्वलयं अगच्त ्| మా న్నని గారు కరులో ఆఫీస్కు వెళిళిరి .  
स्तू टरयानम ्– अिं स्तू टर् यानेन कळाशाला ंगच्ामम |
నేన స్్కటరు పై కలేజికి వేళ్ళిచున్నిన 
विमान यानम-् मुख्यमन्त्री विमान यानेन विदेशं गममष्यवत – ముఖ్య మంత్రి విమాన౦లో విదేశలకు వెళ్ళిదరు 
इत्याहद 
subhaashitam: 
                                            रम्व धत्त ेभरं कुसुमपत् फलािालीना ं
                                            व्यर्ां ििवत शीतभिा ंरुजं च 
                                            यधो देिमप्वयवत चान्सुखस्य ितेधो: 
                                            तसै् िदान् गुरिे तरिे नमधोsतु ||  
   A tree always bears the load of flowers, leaves and fruits , it suffers from the diseases  
caused by heat and cold and  sacrifices the entire body for giving comforts to all. It  is 
indeed the best among donors . I salute the tree .
చెటు్ట  పువువాలు , ఆకులు ,పండలి  యొక్క భారానిని తనే మోస్్త ంది . ఎండ బాధన తటు్ట కుంటుంది. చల్, 
చల్వలన కల్గే రోగాలన సవాంయంగా అనభవిస్్త ౦ ది.  తన శరీరానిని ఇతరులప్రయోజన్నికే అంకితం 
చేస్్త ంది. ద్తలలో క్లలి  ద్తయైన ఆ చెటు్ట కు నమస్్కరం. 
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

              
        ఇంటికి చేరుకున్నిక గాటికి 
కటే్ట యాలంటే, అటువైెపు, ఇటు 
వైెపు ఇనప ముకుత్డుకు పగ్ం 
గాటికి కటే్ట సేవాడు.  కము్మల 
దగ్ర నండి ఇంకో త్డు ర్ం-
డువైెపుల కటి్ట , ఆ మధ్యన 
చెండుకు  తగల్ంచేవాడు. అంటే 
కుడి ఎడమలకు గాని, కిందకు 
పైకీ గానీ తల ఆడించకుండా.
ఆడిసే్త 'ముకు్కత్డు' విపరీతం-
గా నొపిపు పుడుతంది. 
       గాటలి  గడ్ి తినేటపుపుడు మాత్రం 
దూలం పైకి ఎకి్క చెండు త్డు 
తీసేవాడు. బయటకి తీస్కు 
రావాలంటే మళీళి అనినివైెపుపుల 
త్డు బిగంచేవాడు. ఎనిని రోజ్-
లనండి ద్ని కడుపులో ఈ ఆవే-
దనన  ద్చుకుందో, ఒకరోజ్ 
పొలం దుననిట్నికి అనిని జాగ్ర-
త్తలు తీస్కుని, పొలం దుననిటం 
అయిపోగానే కడి విపపుటం 
కోసం కడిమాన ముందుకు 
వచా్చడట.
      చెండు త్డు లేదు కబటి్ట  
తల కిందికి పైకి ఆడించగలదు.  
ఈ అదున చూసి ముందుకు 
వచి్చన వాడిని కసిగా కము్మ-
లతో ఒక్క పోటు పొడిచిందట. 

విషయం తల్సినవాడు కబటి్ట  
పరిగెతి్త పోకుండా అక్కడే బోరాలి  
పండుకున్నిడట. ఇంక పొడ-
వట్నికి అవకశం లేక ర్ండు 
కళ్ళి పైక్తి్త దభ దభ మని తొ-
కు్కతందంట. ఈ విషయానిని 
గమనించిన చుటు్ట పక్కల రై్త-
లందరూ అరుస్్త ... కర్రలతో 
బెదరగొటే్ట టపపుటికి తగ్ందట. 
దీని జత ఎదుది  మాత్రం బికు్క-
బికు్క మంటూ నిలుచుండిపో-
యిందట. 
    మనిషి త్నే చాల తల్వైెన-
వాడినని, ఇతరుల బలలన, 
బలహీనతలన వాడుకుని పైకి 
వద్ది మనకుంట్డు.
                  కత్తర గాడు 
     ఆ ప్రాంతంలో ఎదుది ల గురించి 
చెపిపునపుపుడు 'కత్తరగాడి' గురించి 

చెపపుకుంటే అది సమగ్రం-
గా ఉండదు. ఈయన అసలు 
పేరేంట ఎవరికీ తల్యదు. 
మనిషి న్లుగుననిర అడుగుల 
ఎత్త ంట్డు. పీలగా, గుబురు 
మీస్లతో, ఎపుపుడూ ఎదుది ల 
చుటూ్ట  తిరుగుతూనే ఉంట్డు. 
అట్లి గని వాటితో వ్యవస్యం 
చేయడు. ఒక విధంగా చెపాపు-
లంటే బ్రోకర్. కనేవారికి అమే్మ-
వారికి సంధానకర ్త. ఆ రోజ్లోలి  
'బ్రోకర్' అనే మాట చాల నీచంగా 
ఉండేది. అందుకే అతనిని 'కత్త-
రగాడు' అనేవారు.
       అమే్మవాడి దగ్ర, కనేవాడి 
దగ్ర ఇదదిరి దగ్రా కమీషన్ క-
టే్ట స్్త డు. అమే్మవాడికి దగ్ర 
చెపేపు మాటలు అమే్మవాడికి, క-
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నేవాడికి చెపాపుల్సున మాటలు 
కనేవాడికి చెపుపుత్డు. అమే్మ-
వాడెంతకు అము్మత్డో కనేవా-
డికి తల్యదు. ఒకే విషయానిని 
అనకూలంగానూ, ప్రతికూలం-
గానూ చెపిపు వపిపుంచగలడు. 
ఉద్హరణకు పొడిచే ఎదుది ల 
విషయమే తీస్కోండి. నందుల 
స్బబ్య్యతో పొడిచే ఎదుది  గురిచి 
భయంకరంగా చెపిపు భయపడ-
త్డు. 'ఇంటలి  పిలలిలు, ఆడాళ్ళి 
తిరుగుతంట్రు. ఎపుపుడైెన్ 
కోపమొచి్చ కము్మ విసిరిత్...
గత్ంటి? అజాగ్రత్తగా ఉననిపుడు 
నీ మీదికే కము్మ విసిరిందనకో 
... ఏదో  ఒక రేటుకు అము్మకో..' 
అంటూ సముచిత సలహా 

ఇస్్త డు. ప్రాణంపై ఆశ వునని 
ఎవరై్న్ ఇంత మంచి మాట చె-
పిపునందుకు అభినందించి.. నీ 
ఇష్ట ం... అంటూ చేతలెత్్తస్్త రు. 
       కనేవాడి దగ్రక్ళిళి, 'నీకు 
మంచి ఎదుది  పనికి అవసర-
ముందని తలుస్. పదెకరా-
లైెన్, నిలబడకుండా దునేని 
శకి ్తస్మరాధు ్లు ఉండే మంచి 
కోడెన చూసిపట్్ట . అగ్ువగా 
వస్్త ంది. అది నీకైత్ సరిపో-
తంది. కదంటే కంచెం కము్మ 
ఇసిరే అలవాటు వుంది. నీలంటి 
వాడికి అదేం లెక్కలోనిది కదు. 
నవవాయిత్ ద్ని పొగరు, వగరు 
కసి వంచి పని చేయించుకోగ-
లవు. నీలంటి మొగాడి చేతిలో 

ఎంత పదది  ఎదదియిన్ గంగర్దుది -
ల తల ఆడించాల్సుందే. నీ గద-
మాయింపుకే దడుస్కుంట్యి 
ఎదుది లు, చూడు మరి... ధైర్యం 
చేశవంటే... ఏనగంటి ఎదుది .... 
తకు్కవ బేరానికే కుదిరిస్్త . 
కదంటే చెపుపు, ద్నిని అణగదకి్క 
పనిచేయించుకునే  'మొగాళ్ళి' 
చాలమంది వున్నిరు...' అంటూ 
బయలుదేరత్డు. 
      కట్్ట ల్సున చోట, మగతనం 
మీద కడే్త... ఏ మగాడు ఊరు-
కుంట్డు... కంట్డు అంత్.... 
అయిదు వందలకు కని 
పదిహేన వందలకు అము్మత్-
డు..అదీ కత్తరగాడి దెబబ్ అంటే..
                   (ఇంక వుంది)
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ఎలక్రా న్

డిజైనర్ గెడ్ం 
     బాల్యంలోంచి కమారంలో-
కి అడుగుపడో్తనే వయస్కు 
చెందిన వికరాలు నెమ్మది నె-
మ్మదిగా మనస్ల్ని సత్యి-
స్్త యి. అయిత్ వాటి వేగానిని 
చలనచిత్రాలు, అంతరాజె ల నీల్ 
దృశ్యలూ పంచేస్్త న్నియననిది 
సత్యదూరం కదు.                                                                                                 
     కులపతి ప్రథమ వీక్షణం-
లోనే నీలవేణి అంటే వెర్రి వా్య-
మోహంలో పడిపోయాడు. 
పదదిగా నేపథ్యం వివరించన-
వసరం లేదు కని, సంగతిలో-
ని కిలిష్ట త ఏమిటంటే కులపతి 
బి.ఏ. స్్ట డెంట్. నీలవేణి బదిలీ 
మీద  మరో ఉరునంచి వచి్చ, 
కత్తగా కలేజీలో చేరిన బోటనీ 
ఉపన్్యసకురాలు. పేరుకి తగ్-
వర్ణమన్ని, లేద్ వరా్ణ నికి తగ్ 
పేరన్నిఆకృతిలో మటు్ట కు   
అపసురస. మతలు పోగొటే్ట  మీన 
నేత్రి. నవువాతూ సమో్మహనపరి-
చే స్దంతి.  కేవలం కులపతినే 
ఆడిపోస్కోవడం సవ్యం కదు. 
ఎందుకంటే ఆ కలేజీలోని 
మగపురుగులందరూ వయో, 
స్థా యీ భేద్లు లేకుండా  నీల-
వేణిని  అంతరంతరాలోలి  కేవలం 
కవుల, చిత్రకరుల ఊహా వర్ణ-

నలకీ, రూపాలకీ పరిమితమైెన 
రంభా, మేనక, ఊరవాశీ, లేద్ 
తిలోత్తమలో్త  కకుండా, కంటి-
క్దురుగా రంగుల తరలమీద 
కనిపించే శృంగారన్యికలతో 
పోల్్చ,‘అబేబ్! నీలవేణి నలలిటి 
అంద్ల ముందు  వీరందరూ 
దిగదుడుపే!’ అనని ధోరణిని  భరి-
ణెలలి ంటి  మనస్సులోలి  పదిలంగా 
ద్చేస్కని మూతలు బిగంచే-
స్కన్నిరు. 
   అయిత్ అందరూ ఆశపడడం 
మానసికమే అయిన్, కందరు 
బ్రహ్మచారులకు మటు్ట కు  నీ-
లవేణిని ఆకరి్షంచుకనే అరహుత్, 
ధైర్యమూ, అవకశమూ ఉందని 
చెపుపుకోవచు్చ. ఈ బ్రహ్మచారి 
మూకలోలి  ఉపన్్యసకులది  సవాలపు-
శతమైెత్, విద్్యరుథా లది అధికశ-
తం. అయిత్ అధికశతం విద్్య-
రుథా లోలి , అధికశతం వారివి  ఇంక 
నూనూగు మీస్లూ, గెడ్ాలే 
కనీ రాటుదేల్న మొహాలు 
కవు. అదీకక చేతిఖరు్చలకోసం  
అమా్మన్ననిల వెనక పడాల్సుం-
దే. ఈ విధంగా ఆలోచిసే్త ఉప-
న్్యసకులది పై చెయే్య! మధా్య-
హని విరాసమయంలో కళ్శల 
ప్రాంగణంలో మర్రి చెటు్ట నీడ 

కింద ప్రతిరోజూ జరిగే నీలవేణి 
పురాణంలో  ఎవరో ఈ మాటంటే  
కులపతి అరిచి, కరిచినoత  
పని చేశడు. “మొనని తకుల్, 
రమన్నిల సినిమాలు మలీ్ట పలి -
క్సు లో ఒకేస్రి ఆడుతననిపుపు-
డు వాళ్ళి, మనమూ కూడా కూ్య 
కటే్ట శo కద్? అలంటిదిపుపు-
డు నీలవేణి విషయంలో మనం 
ఎందుకు పోటీ పడకూడదని?”
          “నిజమేనబ్బ్! వాళళియిత్
మహామాల్  ఫుడ్ కోరు్ట లో నూట 
యాభై రూపాయలు పటి్ట  జంబో 
కంబోల్పిపుంచగలరు. వంద-
రూపాయలు టిక్ట్ కనకో్కడా-
నికే మనలో చాలమందికి తల 
ప్రాణం తోకకి వచి్చంది! నీకు 
డబుబ్కరత లేదుకబటి్ట  న్కూ 
కన్నివ్!  ఇకపోత్ అసలు వి-
షయానికసే్త వాళలిలోని బ్రహ్మ-
చారులు వివాహయోగు్యలు. 
నీలవేణి కనికరించి ఎవరో తనకి 
నచి్చనవాడి  మెడలో వరమాల 
వేయొచు్చ! మనమూ వయ-
సొచి్చన యోగు్యలమే కవచు్చ. 
కనీ  చదువు పూరి ్తకని కుర్రవె-
ధవలo. సంపాదనలేని పరాధీ-
నలం.  పూరవాకలంలో ఎకరా-
లుంటే  చదువులు లేకపోయిన్ 
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పరావా ఉండేది కదు.  ఇపుపుడ-
లకదు, ఎకరాలున్ని చదువూ, 
ఉదో్యగమూ లేకపోత్, కుంపటలి  
బరువులు  తొందరగా దించేస్-
కంద్మనకునే తల్లి దండ్రులు 
కూడా వెయి్య విధాల ఆలోచి-
స్్త రు.  అందుకని అందని నలలి  
ద్రాక్షపళలిమీద ఆశలు పంచుకో-
కుండా చదువు మీద శ్రదధుపటి్ట  
అఘోరించు. పళళింటే పదదివా-
ళ్లి  మూతి పళ్లి  రాలగొద్్త రు!” 
అన్నిడు వేద్ంతం అనే ఓ  సేని-
హితడు  ఓ ఆంతరంగక ప్రత్్యక 
సంభాషణంలో. 
“నవవాననిమాట బాగు బాగు! కనీ  
పేజీ తరిసే్త తలలిటి కయితం 
మీది నలలిటి అక్షరాల పంకు్త ల 
మధ్య నీలవేణే దర్శనమిసో్త ంది. 
ఇక చదువెల కనస్గేది? ద్రి 
చూపమంటే సోది చెబే్త ఎల?"
“కవాల్సునవాడివి కబటి్ట  చదువు 
మీద తట్ట  బోరిలించుకోవదదిని చె-
బు్త న్నిన. సరే! నీ కోరిక తీరడా-
నికి ఉనని మార్ాలు, కల్గే అవ-
రోధాలు గురించి   ఆలోచిద్ది ం. 
మీ న్ననిది లక్షలోలి  కనస్గు-
తనని  చింతపండు వా్యపారం. 
అందుకని డబుబ్కి కదవలే-
దు. నీకు చదువు అబబ్కపోత్ 
ఎలగూ చింతపండు వా్యపారమే 
చేసేవాడివి. పోత్ ఎండు మిర-
పకయలూ, పస్పు కము్మలూ 
వా్యపారానికి జ్డించే వాడివి. నీ 
రంగు ఉమేష్బ్బు రంగు. పా-
లమీగడ భామలు కూడా ఆగ నీ 
రంగు చూసి అస్యపడేలం-

టి రంగు. అయిత్  నీ డి.ఓ.బి 
ఎపుపుడు?”
“డి.ఓ.బి యా, అదేమిటి?”
“డేట్ ఆఫ్ బర్ ్త! పుటి్ట నత్దీ? సరే! 
మనందరం ఇంచుమించు ఒకే 
వయస్ వాళళిం కబటి్ట  19 లేక 
ఇరవైె. ప్రస్్త త్నికి ఇంక చేతికం-
దని బోడి బి.ఏ. డిగ్రీ గాళళిo. ఆమె 
ఎం.ఎసిసు. పి’హచ్. డి.  డొంకడ 
ప్రభుతవాకళ్శలలో మూడేళ్లి  
పనిచేసి ఇక్కడకు బదిలీ మీద 
వచి్చంది. అంటే కనీసం  ముఫైె!  
నీలవేణి కనని మనందరం 
పదేళ్ళి చినని. వరహీనం అనని-
మాట. అమా్మన్ననిలు ఒపుపుకోనే 
విషయం కదు!”
      “ఏమిటి వేద్ంతం! మాటలోలి  
మనం అని కల్పేస్్త న్నివ్?” 
కులపతి చికకుగా అన్నిడు. 
“ఏదో మాటవరసకి అల వచే్చ-
సింది. మాన్ననికి వా్యపారమూ 
లేదు, చెపుపుకోతగ్ ఉదో్యగ-
మూ లేదు. న్కు రంగూ లేదు, 
కండలూ లేవు. ర్డీమేడ్ దుస్్త లు 
న్కు నపపువు. అందుకని నేన 
నీకు పోటీ కదు. బెంగపటు్ట -
కోకు!”
“సమసమాజంలో స్త్రీ పురు-
షులకు సమాన హకు్కలుం-
డాల్. మొగపురుగులు ముఫైె 
ఏళలి వయోబేధంతో పళిలిళ్లి  చే-
స్కోవటలేలిద్ ఏమిటి? సినిమా 
హీరోలు, రాజకీయ న్యకులు 
–కళ్లిదుటగానే ఎనోని దృష్్ట ంత్-
లు! అలంటిది స్త్రీలకీ అలంటి 
వెస్లుబాటు ఉండాల్ కద్?”

“లక్షలకి లక్షలుంటే...  కదు, 
కదు,  ఈ కలప్రమాణాల బటి్ట  
కోటలి కి కోటులి ంటే ఇరుపక్ష ల ఏజీ, 
గీజీ అనీని రాజీయే!“
“మా న్ననికి లక్షలున్నియి. న-
వవాననిటు్ట గా నేన వా్యపారంలో-
కి దిగత్ కందులూ గందులూ, 
పసలూ గసలూ అనీని జ్డించి 
కనీసం కోటలి  బరిలోకి ఎదిగపో-
త్న!”
          “చూడు కులపతీ! ఆడది 
మగసిరి కూడా  చూస్్త ంది. అది 
...”
  “న్కేం తకు్కవ?” 
  “తకు్కవని కదు. ప్రస్్త త్ని-
కి మనది ..కదు, కదు, నీది 
ఇంక పరిపకవాత గోచరించని 
రూపు.  ఈ కలంలో ఆడవా-
ళ్లి  డిజైనర్ కంచుకలు అంటే 
రవికలు, మగవాళ్ళి డిజైనర్ 
గెడ్ాలూ పరసపురాకర్షణకో-
సం స్ధన్లుగా, విధాన్లుగా 
ఉపయోగంచేస్కంటున్నిరు. 
దూరరదర్శన్ ప్రస్రవాహినల 
పలు కర్యక్మాలోలి  యాంకరలి, 
గాయకుల, ఇతర కళ్కరుల 
ఆహారా్యల తీరు గమనిసే్త ఈ 
విషయం సపుష్ట ంగా కనిపిస్్త ంది. 
నీదింక బాల గెడ్ం. కసినైెనైన్ 
మొరటు అంద్లు లేనిదే  పు-
రుషుల్ని  స్త్రీలు అంతగా ఇష్ట ప-
డరట? దీనికీ చాల దృష్్ట ంత్లు 
లేకపోలేదు. ‘అయో్య! వాళ్ళి ఏం  
చూసి  ఆ గెడ్ాల బూచిని చేస్-
కుంద’ని మనం ఎనోని సందరాభా-
లోలి  వాపోయిన రోజ్లు లేవూ?”
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“అంటే నేనిపుపుడు డిజైనర్ గెడ్ా-
నిని, మీస్నిని పంచాలననిమాట?” 
అడిగాడు కులపతి. 
  “అననిమాటే కద్? ఇదివరలో సి-
నిమాలోలి  కేవలం విలనలి కే గెడ్ాలు, 
మీస్లు, బుట్ట జూటులి  ఉండేవి. 
కనీ ఈ మధ్య ఏ సినిమాలో 
చూడు! హీరోలందరూ  డిజైనర్ 
గెడ్ాలతోటి, మీస్లతోటీ, రక-
రకల కపుపు జ్టలి తోటీ దర్శన-
మిచే్చస్్త న్నిరు. అందరూ అని 
కదుకని, కందరు హావభావ 
ప్రకటన్ స్మరథా్ం లేనివాళళిని 
ఈ డిజైనర్ గెడ్ాలు ఆదుకం-
టున్నియి. గెడ్ం ఉంటే తల్వైెన 
ఘట రూపం అంటే ఇంటల్-
జంట్ అపిపుయర్న్సు వచే్చస్్త ం-
దని విద్్యరుథా లుకూడా ఈ మధ్య 
గెడ్ాలూ, మీస్లూ  పంచేస్్త -
న్నిరు.” వేద్ంతి అన్నిడు, లేని 
గెడ్ానిని దువువాకుంటూ.  
   “ననేనిం చెయ్యమన్నివ్?  ఉమే 
ష్  బాబుది బాల అందమే! 
గెడ్ాలూ, మీస్లూ అతగాడికి 
నపపువు! అయిన్ ఎంతమంది స్త్రీ 
హృదయాల్ని దోచేస్కన్నిడు!”
“నీదీ అలంటి అందమే నంట్ 
వు, కదనన. కనీ నీలవేణి మొర 
టు అంద్ల ముందు నవువా త్-
ల్పోకుండా ఉండాలంటే ప్రయ-
తనిం చెయా్యల్ మరి!”
“బట్ట తలకి తైలలంటూ చాల 
చాల ప్రకటనలు చూశన 
కనీ, గెడ్ాలు, మీస్లు తవారగా 
పంచే క్రీముల గురించి కనీ,  
తైలల గురించి కనీ ప్రకటనలు 

చూడలేదు,” అన్నిడు కులపతి 
కస్త విచారంగా. 
   “ అవున, అతినననిగా గెడ్ం 
గీస్కోడానికి మలీ్ట బేలి డ్ రేజరులి , 
షేవింగ్ క్రీములూ, పరిగన గె-
డ్ాల్ని కవల్సున తీరులో షేప్ చే-
స్కోడానికి ట్రిమ్మరూలి  మార్్కటలి న 
ముంచెత్త తన్నియి కనీ, ఇవి-
మటు్ట కు కదు. బహుశ  దీనికి 
హారో్మన్ ట్రీట్మంట్ తీస్కోవాల-
నకంట్న,” అన్నిడు వేద్ంతి 
తన అభిప్రాయం చెబూ్త . 
    “నీకు తలుస్నని డాక్టర్వరై్న్ 
ఉంటే చెపుపు. వెళిళి కలుద్ది ం.” 
   కలేజీకి మూడు సెలవుదిన్లు 
కల్సివసే్త వేద్ంత్నిని తోడుగా 
తీస్కు పోయి నగరంలోని 
ఓ హారో్మన్ వైెదు్యణి్ణ  కల్శడు 
కులపతి. అయిదువందలు 
కనసులే్టషన్ ఫీజ్, పదిహేనవం-
దలు టసట్ల ఫీజ్ సమరిపుంచుకని 
చక్కని కబురు విన్నిడు. సలహా 
అందుకన్నిడు. “నీకు మగసి-
రికి లోపం లేదు. చక్కగా చంద్ర 
బింబంలంటి మొహం ఉండగా, 
ఈ బెడద ఎందుకు? కంచెం 
ఆలశ్యమైెన్  గెడ్ం రాక చస్్త ంద్ 
ఏమిటి? శుభ్రంగా చారులో, 
పులుస్లో, స్ంబారులో, కూర 
లోలి  ములక్కడ తింటూ ఉండు. 
గుణం కనబడుతంది.” 
కులపతి  అల కదన్నిడు.
 “కదూ, కూడదూ అంటే వైెద్యం  
చేస్్త న. కనీ ఫుల్ కోరుసు ట్రీట్మం 
ట్ కి ర్ండు లక్షలౌతంది. దీనికి 
నీ పేర్ంట్సు అంగీకరం కూడా 

అవసరం!” 
కులపతి  నిటూ్ట రుస్్త  వెనదిరి-
గాడు. సేనిహితడి తిక్క వైెదు్యడు 
కుదిరా్చడాని వేద్ంతి లోలోన 
సంతోషించాడు.  తిరుగు ట్రైన్ 
ఎకే్కముందు, కులపతి నగరంలో 
పేరొందిన ఓ బూ్యటీ సెలూన్ 
లోకి ద్రితీశడు.  మీస, గెడ్ాలు 
తవారగా పరిగే మార్ాలు ఓ ప్రొఫె-
షనల్ గా సలహా ఇమ్మన్నిడు. 
‘‘ఆటే్ట  మొలవటలేలిదు కద్ అని 
షేవ్ చేస్కోవడం మానకండి. 
ప్రతిరోజూ ఉదయం ఏ రకమైెన 
క్రీమూ వాడకుండా కేవలం చనీని-
ళలితో గెడ్ం మరదిన్ చేస్కని, 
మామూలు బేలి డు బిగంచిన 
రేజరుతో బరబరా గెడ్ం గీస్-
కోoడి. నెమ్మదిగానైెన్ గెడ్ం 
మొరటుగా గరుక్కయితంల 
మొలుస్్త ంది.” అన్నిడు ఛీఫ్ 
హైర్ డ్రెససుర్ కేశనంద్. 
       “అంత వ్యవధిలేదు!” మా 
సేనిహితడు సహజసిదధుంగా 
మొల్చిన గెడ్ంతో ఓ నెలరోజ్లోలి  
మా కలేజీ డ్రామాలో నటించా-
ల్!”అన్నిడు వేద్ంతం ఓ చినని 
బొంకు బొంకుతూ.
   “ఓ! ద్నికీ పదధుతి ఉంది. అదో 
పదది  సమస్య కదు. మీకిపుపుడు 
మధ్యసథామైెన క్షవరం చేస్్త న. ఓ  
పల్చటి సింథటిక్ పొరమీద  ఆ 
కతి్తరించిన  కేశల్ని ఒక ప్రత్్య-
కమైెన పదధుతిలో అతికించి, మీ 
గెడ్ం కలతల ప్రకరం, మీకు 
కవల్సున డిజైన్ ప్రకరం కృత్రిమ 
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గెడ్ం తయారు చేస్్త న. అది  
ఓ సెపుషల్ సోలూ్యషన్ తో అతి-
కించుకంటే అససులు ఎవరికి 
తల్యదు.  ఎంతకలమైె-
న్  చెకు్క చెదరకుండా అలనే 
ఉంటుంది. ఎంత పీకిన్ ఊడదు.   
తీసేయాలనకననిపుపుడు  వేనీని-
ళలిలో మరో సొలూ్యషన్ కల్పి రు-
దుది కుంటే స్లువుగా ఊడి వచే్చ-
స్్త ంది. ఒకస్రి తీసేసిన తరావాత 
అది మరి ఉపయోగంలోకి రాదు. 
ఇంకోటి వాడాల్సుందే. అంత్కదు 
ఇపుపుడు చేసే క్షవరం త్లూకు 
కేశలతో  ర్ండు కృత్రిమ గెడ్ాలు 
తయారు చెయ్యగలన. మీరు 
ర్ండూ వేరు వేరు డిజైనలి లో క-
వాలన్ని చేసేస్్త న. ఇదిగో డిజ్నలి  
కేటలగ్ చూడండి....ఇది టల్-
విజనోలి  మహిళ్కర్యక్మాల్ని ది-
గవాజయంగా నిరవాహించే సందీప్ 
కుమార్ .. ఇది పాటల ప్రోగ్రాం 
లో పాడే తరుణ్ కుమార్- ఇది 
మమత్ గారేజ్ లో వాగాధు టిరాజా- 
ఇది తమిళ సింహం ఆర్య..... “    
“బాగానే ఉంది. టైమెంతకవా-
ల్? ఖర్్చంత అవుతంది.”
“క్షవరం చేయించుకనని తరావాత, 
తయారీకి  ర్ండు రోజ్లు వ్యవధి  
కవాల్. మా సెలూన్ లో ఉతి్త క్ష-
వరానికి మూడొందలు. కృత్రిమ 
గెడ్ం తయారీకి పదివేలు. 
అతికించే సోలూ్యషన్ అయిదు 
వేలు. ఊడదీసే సొలూ్యషన్ పది 
వేలు. కృత్రిమ గెడ్ం చేయించు-
కంటే క్షవరం మూడొందలూ ఫ్రీ. 

తయారీకి  అడావాన్సు పదివేలు! 
ర్ండు డిజైనలి లో చేయించుకోవా-
లంటే మొత్తం యాభైవేలమీద్ 
అయిదు శతం రాయితీ! అడావా-
న్సు  మటు్ట కు ఇరవైె వేలు.” 
     “సరే!  ఆలోచించుకని మళీళి 
వస్్త ం. కలేజీ  డ్రామాలో గెడ్ా-
లంకరం కోసం  ఇంతఖర్చంటే 
మా ఔత్సుహిక ముఠా ఒపుపుకో-
దు.” అన్నిడు కులపతి ఏడుపు 
మొహంతో. 
  “క్షవరమైెన్ చేయించుకోకుం-
డా న్ టైమ్ వేస్్ట  చేశరు. నూట 
యాభై ఇచి్చ కదలండి!” అన్నిడు 
కేశనంద్.
“మీకు నూటయాభై యిసే్త మేము 
నూటయాభై కిలోమీటరులి  నడిచి  
వెళ్ళిల్! చినని సలహా కోసం 
వసే్త ఇల దోచుకోవడం భావ్యం 
కదు!”  అన్నిడు కులపతి. త-
చు్చకనని డబుబ్లో అధికభాగం  
హారో్మన్ డాక్టరు హరించేశడు 
మరి! 
“పరావాలేదు. టిఫినలి  మెకి్క బిలులి  
చెల్లి ంచకపోత్ హోటలు వాళలి 
లగే న్కు ఓ పదధుతి ఉంది. 
సలహాకోసం వచి్చన్, క్షవరం-
కోసం వచి్చన్ నేన వెచి్చంచిన 
కలనికి విలువ ఉంటుంది కద్? 
ఇది వృతి్తధర్మo. న్దగ్ర ఎప్ం-
టిస్ చేసే ఇదదిరు కుర్రాళ్ళిన్నిరు. 
వాళళికి ప్రథమ సోపానంగా   గుళ్లి  
గీకడం నేరుపుతన్ని. మీరిదదిరు 
గుండు గీయించుకని వెళ్ళి-
ల్సుందే! ఉచితమే కబటి్ట , ఉనని-

డబుబ్లో్త  మీ ఊరు రై్లుమీదే పో-
దురుగాని!”  అంటూ కేశనంద్ 
తన శిషు్యలకు వీళళి తలల్ని అం-
దించేశడు. 
         తలనీలలస్వామికి మొకు్క 
పటు్ట కని, ముందస్్త గానే తీ-
రు్చకని వచే్చశమని ఇదదిరూ 
ఇళళిలో చెపాపురు. గుండు స్క్షం 
గా ఉంది కబటి్ట  పాపం వాళ్ళి 
నమే్మశరు.   
  “ఏరా మీరిదదిరూ పరీక్షలకి 
ముందుగానే మొకు్క పటే్ట స్క-
ని, గుండు గీయించుకని వచే్చ-
శరా? మాతో  చేబే్త మేమూ వచే్చ-
వాళలిం కద్?” అన్నిరు కందరు 
సేనిహితలు. 
    కోరి సలహా తీస్కననిందుకు  
కులపతీ,  బోడి సలహా యిచి్చ-
నందుకు  వేద్ంతి, గుళ్ళి తడు-
ముకుంటూ కలి స్లకు వెళ్లి రు. 
అటుపైన కులపతి నీలవేణిని 
గురించి  మరి ఆలోచించ లేదు! 
ఎంతయిన్ కుర్రవాళళికి పంత-
లమ్మలమీద  వా్యమోహం పని-
కిరాదు! బ్రహ్మచారి పంతళలిమీద 
మనస్లు పారేస్కనే అమా్మ-
యిలకునని ఈ వెస్లుబాటు 
అబాబ్యిలకుండదు.  ఉండ-
కూడదన్ని వయస్, మనస్ 
ఊరుకోవు! 
                                                        
                     ****
హనమకండ  
29-03-2018  
పి.వి.రమణ రావు 
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                                                                  ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచి్చన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతంది. 
వత్త లు, గుణింత్లు అనీని అనవాయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలలి  అసలు వాక్యనిని కనకో్కవడమే. ప్రయతినించండి.  
           

                                  ( ఆధారం :  ణ =   అసలు అక్షరం 'ల' )
 
                స్నజ    న్న     బశళ్బ్ణు
 
                గా  నఖబుణ  టింర్ణజరజ్  గపుపుమ   ణెణ్ణం  

                త్నలబు    బంతవబుణజ్

                యీ  న్జ  దుఛంచు  బాజ్  యిహబు  బశళ్బ్ !
 
                 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబు :  
                           చేతలరంగ శివుని బూజింపడేని
                        నోరు నొవవాంగ హరికీరి ్త నడువడేని 
                        దయయు సత్యంబు లోనగా దలపడేని                            
                           గలుగ నేటికి దలులి ల కడుపు జ్టు   
                           
       ఏప్రిల్  నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం, బెంగళ్రు  
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 కత్త  రామానందం 
                                                                                                                                                      

అధిక జ్్యష్ట  మాసం
                 
                చాంద్రమానం ప్రకరం 
మూడు సంవతసురాలకు ఒకస్రి 
అధిక మాసం వస్్త ంది.  ఈ సం-
వతసురం అధిక జ్్యష్ట  మాసం ది. 
16 మే 2018 న ప్రారంభమైె జూన్ 
13 వ త్దీ వరకు ఉంటుంది.
తరావాత నిజ జ్్యష్ట మాసం ప్రారం-
భమవుతంది.
  * ఏ నెలలో స్ర్య సంక్మణం 
జరగదో ఆ నెలన అధికమాసం-
గా పరిగణిస్్త రు.
  * స్ధారణంగా గతంలో 
వచి్చన అధిక మాసం నంచి 30 
మాస్ల అనంతరం 8 వ మాసం 
లేద్ 9 వ మాసం అధిక మాసం 
అవుతంది. 
   * అధికమాసం శుభ కరా్యలకు 
పనికిరాదు. ఎందుకంటే అధిక 
మాసం శూన్య మాసం.
   * వివాహాలు, ఉపనయన్లు, 
తీరథాయాత్రలు, గృహప్రవేశలు, 
నూతన వస్్రు లన ధరించడం 
వంటివి అధిక మాసంలో చేయ 
రాదు.
    * నిత్యపూజలు, పునుః ప్రతిష్ట -
లు వంటివి జరుపవచు్చన.
     * మరణించినవారి ఉత్తరక్రి-
యలు అధికమాసంలో చేయ-

వచు్చ.
    * ఒకవేళ పితృదేవతల ఆబిధు- 
కం జ్్యష్ట మాసంలో ఉననిటలి యిత్ 
అధికమాసంలో, నిజమాసంలో 
ర్ండుస్రులి  జరపాల్.
    * అధిక మాసంలో ఏకదశి 
వ్రతం, మాసశివరాత్రిలన యధా 
విధిగా నిరవాహించుకోవచు్చ. 
     అధికమాసంలో శుదధు ఏకదశి 
కి  'సరవా ఏకదశి' అని పేరు.  
ఈరోజ్ మహావిషు్ణ వు పూజ, ఏక 
దశి వ్రతం ఉపవాసం జాగరణల-
న పాటించాల్. 
      మే నెల 11 వ త్దీ శుక్వారం 
సరవా ఏకదశి రోజ్ నంచి నిజ 
కర ్తరి ప్రారంభమవుతంది. మే 
నెల 29 వ త్దీ మంగళవారంతో 
అంతమవుతంది. స్రు్యడు 
భరణీ నక్షత్రంలోని మూడు, 
న్లుగు పాదములలోనూ, కృతి్తక 
నక్షత్రంలోని న్లుగు పాద్లలో-
నూ, రోహిణి నక్షత్రంలోని  మొట్ట -
మొదటి పాదములో సంచరిస్్త -
నని కలనికి 'కర ్తరి' అని పేరు. 
         ఈ కర ్తరికలంలో ఉప-
నయనములు, వివాహములు, 
గృహప్రవేశలు యజఞుయాగాదుల 
నిరవాహణ, మండప నిరా్మణాల 

వంటివి నిరవాహించుకోవచు్చ. 
చెటులి  నరకడం, భూమిని త్ర-
వవాడం, విత్తనములు వేయడం, 
బావులు చెరువులు తవవాడం, 
న్ర తీయడం, కత్త ఇలులి , గ్రామా 
నిని నిరి్మంచడం, కత్త వాహన్ల 
న అధిరోహించడం, కు్ష రకర్మ 
చేస్కోవడం చేయరాదు. 
           భజ్ వాయుపుత్రం 
   శ్రీ సీత్రాముల అనన్య భకు్త -
డైెన హనమంతడు అఖండ 
బ్రహ్మచర్య వ్రత పాలకుడు. వీర 
తవా, శూరతవా, బుదిధుమతవా దక్షత్వా-
ది సద్ుణములకు అతన నిధి. 
జీవన సరవాస్వానీని రామాంకితమొ 
నరి్చనవాడు. అతని రోమరోమ-
మూ రామమయము. ఆయన 
ద్స్య భకి ్తకి  ప్రతీక. రామభకు్త ని
గా ద్సతవాం నిరవాహిస్్త నే, 
సవాయంగా అనిరవాచనీయ శకి ్త 
మహిమకు ఆరాధు్యనిగా ని-
ల్చినవాడు హనమంతడు. 
హనమకు మంత్రశస్తంలో వి-
శ్షమైెన స్థా నం ఉంది. వానర, 
సింహ, గరుడ, వరాహ, ఆశవా-
ముఖాలతో అలరాడే పంచముఖ 
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హనమ భకు్త లకు అభయ ప్రదు 
నిగా పూజలందుకుంటున్ని-
డు. హనమంతని కంటే గొపపు 
దైెవం    లేడని మహరు్ష లందరూ 
నిర్ణయించారంటుంది వానర-
గీత. కల్యుగంలో హనమన 
ఒక్కడిని సేవిసే్త సకల దేవతల 
నూ ఉపాసించినటేలి  అని ఈశవా-
రుడే సవాయంగా చెపాపుడు. హన 
మజజెయంతి న్డు ఆంజనేయు 
ని పూజిసే్త సకల శుభాలూ లభి-
స్్త యి. 
                తలుగువారి దేవుడని 
మనం ఘనంగా చేపుపుకోగల్-
గన వాడు శ్రీ హనమంతడు. 
అంజన్దేవి, కేసరి దంపతల-
కు చిరకలం సంత్నం కలుగ-
లేదు. భర ్త అనమతి తీస్కుని 
అంజన వెంకట్ద్రి వెళిలి   శివుని 
కోసం తపస్సు చేసింది. వాయు 
వు ఆమెకు రోజూ ఒక ఫలం 
ఆహారంగా అందించేవాడు. ఆమె 
వేయి సంవతసురాలు తపస్సు 
చేసినటులి గా పరాశర సంహిత  
చెబుతోంది. అంజన తపస్సు చే-
యడంవలలి  ఏడు కండలలో ఒక 
కండకు అంజన్ద్రి అని పేరు 
వచి్చనటు్ట  బ్రహా్మండ పురాణం 
లోని తీరథా ఖండంలో ఉంది. 
      అంజన్దేవి తపస్సుకు మెచి్చ 
ఆదిదంపతలు భూలోకనికి 
వచా్చరు. అపుపుడు పరమశివుడు 
గతంలో తనకు శ్రీమన్నిరాయ-
ణుడు ప్రస్దించిన దివ్యత్జ-
స్సున పారవాతీదేవికి ఇచా్చడు. 

ఆ త్జస్సున భరించలేకపో-
యిన పారవాతీదేవి, ద్నిని అగనికి 
అందించింది. ద్నిని భరించ-
లేకపోయిన అగనిదేవుడు ద్నిని 
వాయుదేవునికి అందించాడు. 
వాయుదేవుడు పుత్రభిక్షకై 
తనన ప్రారిధుస్్త నని కేసరి భార్య-
యైన అంజనీదేవికి ఆ దివ్య 
త్జస్సున ఫలరూపముగా 
అందించాడు.  ద్నిని తినని 
అంజన్ దేవికి వైెశఖ బహుళ 
దశమి, శనివారం , పూరావాభా-
ద్ర నక్షత్రం మధా్యహనివేళ ఆం-
జనేయస్వామి ఉదభావించారు.
        భక ్తవతసులుడైెన ఆంజనే-
యుని లీలలు అనేకం. ఆ స్వామి 
బాలప్రాయంలో ఉదయిస్్త నని 
స్ర్యబింబానిని చూసి, ద్నొనిక 
పండుగా భావించి మింగబోయా-
డు. ద్నిని చూసిన ఇంద్రుడు తన 
వజ్రాయుధానిని ప్రయోగంచాడు. 
అపుపుడు ఆంజనేయుని దవడ, 
అంటే హనమ, వంకరబోయిం-
ది. అపపుటునించి ఆంజనేయుడు 
హనమంతనిగా పిలువబద్ది డ-
ని ప్రతీతి. ఇంద్రుని వజ్రాయుధం 
దెబబ్కు ఆంజనేయుడు మూ-
ర్ఛపోగా ద్నిని చూసిన వాయు-
దేవుడు కోపంతో స్తంభించిపో-
యాడు. అపుపుడు దేవతలంత్ 
దిగ ఒక్కక్క వరానిని హనమకు 
ప్రస్దించారు.
     స్విశల భారతదేశంలో 'ఆం-
జనేయస్వామి' లేని గ్రామమే 
లేదు. అటువంటి స్వామి మనకు 

ప్రసన్నింజనేయునిగా, ద్స్ంజ-
నేయునిగా, వీరాంజనేయునిగా, 
సీత్రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్ని 
సమేతంగా ఇల పలురూపాలలో 
దర్శనమిస్్త రు. ఆ స్వామి వేంచే-
సియునని ప్రతి చోట ఒడల్ నిండా 
ఆపాదమస్తకం సిందూరపు 
పూతతో దర్శనమిస్్త  వుండటం 
విశ్షం. స్క్ష త్త  శివుడే, దుష్ట  
శిక్షణకై, శిష్ట  రక్షణకై రామకరా్య-
ర ్త సిదిధుకై హనమంతనిగా అవ-
తరించాడని పరాశర సంహిత 
చెబుతంది. ఆయన స్రు్యని 
వదది  సకల శస్్రు లు అభ్యసించా-
డు. 
        ఆ స్వామి  అత్యంత బల-
సంపననిడు, విషు్ణ భకి ్త పరాయ-
ణుడు, సరవాదేవత్ రూపుడు, 
త్రిమూరా్తత్మకుడు, వేదవేద్ంగ 
తతవాజ్ఞు డు, సరవా విద్్య విశరదు-
డు, సరవా లక్షణ సంపననిడు, సరవా 
మంగళ సవారూపుడు, బ్రహ్మ జాఞు న 
కోవిదుడు, ఆపతసుమయాలలో 
అందరికి అండగా నిల్చి, కపాడే 
దయామయుడు హనమ!
        హనమంతని స్మరించ-
డంవలలి  తల్విత్టలు అంటే 
విచక్షణా జాఞు నం లభిస్్త ంది. 
బలం. కీరి ్త, దేనికైన్ చల్ంచని 
ధైర్యం లభిస్్త యి. భయం 
తొలగపోతంది. శరీరక, 
మానసిక రోగాలు తొలుగుత్-
యి. అజాడ్యం అంటే చురుకుగా 
పనిచేసే శకి ్త అందరినీ ఆకటు్ట -
కునేల మాట్లి డే శకి ్త లభిస్్త ంది. 
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        సహజంగా వానరవద-
నం, శత్రువుల్ని చెండాడునపుడు 
సింహముఖం, వేగంలో స్క్ష -
త్త  గరుత్మంతడు, ఉదధురించ-
డంలో ఆది వరాహ సదృశుడు, 
వేద్ది సమస్త విద్యలమూరి ్త-
గా హయగ్రీవుడు (ఆశవాము-
ఖం) అల అయిదు లక్షణాలన 
రామాయణంలో ప్రదరి్శంచిన 
ఆంజనేయుని మంత్రమూరి ్త-
ని పంచముఖ ఆంజనేయునిగా  
దర్శనమిస్్త న్నిడు. 'హనమాన్' 
అనే న్మానికి   యోగ జాఞు న సవా-
రూపమైెన  పరమేశవార తతవామే 
హనమతసు్రూపం.
       యుదధు కండలో హన-
మదివాజ్జె రి ంభనని వాలీ్మకదులు 
అదుభాతంగా వరి్ణంచారు. శివప్ర-
స్దమైెన కలయాస త్రిశూలనీని 
కుంభకరు్ణ డు రామాదులపై ప్ర-
యోగంచగా, ద్నిని మధ్యలో-
నే అడ్ుకుని, అవలీలగా విరిచి 
విసిరిపారేశడు. శివావత్రమైెన 
హనమ సంజీవిని తచి్చ మూ-
రి్ఛతడైెన లక్ష్మణునికి ప్రాణద్నం 
చేశడు. ఇంద్రజిత్త  ప్రయోగం-
చిన బ్రహా్మస్తం వలలి  దెబబ్తినని 
వానరాదులకు ఓషధి పరవాతం 
ద్వారా ప్రాణరక్షణగావించాడు. 
సీత జాడన హనమంతని 
ద్వారా వినని శ్రీరామచంద్రుడు 
వెనవెంటనే ఆంజనేయుని ప్ర-
శంసిస్్త  కగల్ంచి హృదయా-
నికి హత్త కుని తన ఆనంద్-
నిని ఎరుకపరిచాడు. పట్్ట భిషేక 

సందరభాములో సీత్మహాదేవి 
పరమ వాతసుల్యంతో ఆంజనేయ-
స్వామికి రత్నిలహారం ప్రస్దిం-
చింది. సగం జంతవూ, సగం 
నరుడు అయిన ఆకృతలు 
జగత్తతవా, ఈశవార తత్్త  సమ-
నవాయ రూపాలుగా మంత్రశస్తం 
చెబుతోంది.
          నేటికీ హిమాలయాలోలి  స్వామి 
తపస్సు చేస్కుంటుననిటు్ట  
భకు్త ల నమ్మకం, ఆరి ్తతో, సవాచ్ఛ-
మైెన మనస్సుతో తనన కలచిన 
భకు్త లకు ఇపపుటికీ స్క్ష త్కరిస్్త -
రు. ఇందుకు నిదర్శనం మహా-
భకు్త డైెన తలసీద్స్కు స్వామి 
దర్శనమిస్్త డు. ఆ కరణంగానే 
తలసీద్స్ కశీలో హనమ-
ద్లయానిని నిరి్మంచి చాలీస్తో 
కీరి ్తంచాడు. ద్వాపరయుగం-
లో అరుజె నడికి రథ రక్షకుడి-
గా, గంధమాదన పరవాతం మీద 

వృదధు వానరరూపంలో భీమునికి 
దర్శనమిచా్చడు, మరియు తన 
రుద్రత్జ ప్రస్రంతో దివ్యశకి ్తని-
చా్చడు. కల్యుగ దైెవంగా ప్రాతుః 
స్మరణీయ చిరంజీవులలో ఒకరై్ 
'భవిష్యత్ బ్రహ్మ' గా కీరి ్తంపబడ్ా-
డు స్వామి.
         శ్రీ హనమంతనికి సంబం-
ధించిన ముఖ్యమైెన పరవాదిన్లు 
ముచ్చటగా మూడు ఇన్నియి 
మొదటిది వైెశఖ బహుళ దశమి 
న్డు వచే్చ హనమజజెయంతి. 
ర్ండోది జ్్యష్ట  శుదధు దశమి న్టి 
హనమత్ కల్యణం. మూడోది 
మార్శిర శుదధు త్రయోదశి న్టి 
హనమత్ వ్రతం.
  హనమజజెయంతి:
వైెశఖ మాసంలో హనమంత-
డు జన్మతిధి అయిన బహుళ 
దశమిన్డు స్రో్యదయానికి 
ముందు లేచి స్నినం చేసి హన-
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మంతని పూజిసే్త యావజీజె వితం 
సకల శుభాలు కలుగుత్యి. 
హనమంతని పూజావిధానం 
పరాశర సంహితలోన, శౌనక 
సంహితలోనూ ఉననిది. 
         మన్యస్క ్తం చదువుతూ 
లేద్ పురోహితని ద్వారా చదివిం-
చుకుంటూ శుదధు జలలతో స్వా-
మివారి విగ్రహానిని అభిషేకించాల్. 
తరువాత ఆ విగ్రహానిని పూజా-
మందిరంలోనే ఒక పళ్ళింలో ప-
టు్ట కోవాల్, ఆంజనేయుడి అష్్ట -
త్తర శతన్మాలు చదువుతూ 
తమలపాకులతో హనమంతని 
పూజించాల్. అపాపులు, వడప-
పుపు, గార్లు, కబబ్రికయ, అర-
టిపండులి  మన ఇచా్చనస్రము 
నైెవేద్యంగా పట్్ట ల్. ఆ నైెవేద్్యనిని 
ప్రస్దంగా ఇంటిల్లి పాది తిన్ల్. 
ఈ పుణ్యదినం న్డు స్ందర-
కండ పారాయణ చేసినవారికి 
లేద్ స్వామికి 108 ప్రదకి్షణలు చే-
సినవారికి సవాగృహం లభిస్్త ంది. 
పల్లి కనివారికి పళిలి  అవుతంది. 
        హనమత్ వ్రతం:
మార్శిర శుదధు త్రయోదశి (ఆంగలి 
మాసం డిశంబరు నెలలో) 
వస్్త ంది. ఈ వ్రతమాచరించి-
నవారి సమస్త కోరికలు నెరవే-
రత్యి. పూరవాం విభీషణుడి 
కుమారుడు నీలుడు, మాహిష్మ-
తీ రాజ్ సోమదత్త డు వ్రత్లు 
భకి ్తతో నిరవారి ్తంచి ధర్మ బదధుంగా, 
కష్్ట లు లేకుండా రాజా్యలన 
ఏలరు.
హనమదీదిక్ష:

 స్ధారణంగా చైెత్ర పౌర్ణమి లేద్ 
వైెశఖ బహుళ దశమి లేద్ మా-
ర్శిర త్రయోదశి రోజ్న స్వామి-
వారి కృపా కట్క్ష లు నిమిత్తం 
దీక్ష కనస్గస్్త రు.
         హనమంతడు కలపువృక్ష 
సమానడు. అష్ట  సిదుధు లు, నవ-
విధులు ఆయనన పూజిసే్త-
నే లభ్యమవుత్యి. హనమత్ 
మంత్రం కోరినవనీని ఇచే్చ 
చింత్మణి. ఆయనన ఆశ్ర-
యిసే్త ఎటువంటి అభయం, 
ఆరోగ్యం, వాకపుటుతవాం, బుదిధు 
కుశలత వంటివనీని సిదిధుస్్త యి. 
నిత్యం తపపునిసరిగా తలస్ని-
నం చేసి, 108  స్రులి  హనమత్ 
దీక్ష  మంత్రానిని జపించి, ఆల-
యదర్శనం చేస్కని, స్తివాక-
హారం తీస్కోవాల్. పాదరక్షలు 
ధరించరాదు. ధూమపానం, 
మాంస్హారం, మద్యపానం 
నిషేధం. సింధూరం నొసటన 
ధరించి 41 వ రోజ్ లేద్ 21 వ 
రోజ్ ఉదయకలం దీక్ష  విరమణ 
చేయాల్. అర్చక స్వాముల ద్వారా 
దీక్ష విరమించాల్. అయిదు 
స్రులి  దీక్ష సీవాకరించినవారు ఇత-
రులకు దీక్షనివవాడానికి అరుహు లు. 
         హనమంతడు స్రు్యని 
వదది  విద్్యభా్యసం చేశడు. హన-
మంతని బుదిధు విద్య బల పరాక్-
మాలు చూచి మెచి్చన స్రు్యడు 
తన కుమార్ ్త అయిన స్వర్చ-
లన హనమంతనకు ఇచి్చ 
జ్్యష్ట  శుదధు దశమిన్డు కల్యణం 
చేశడు. రామాయణంలో ఈ 

కల్యణం విషయం వ్రాయబ-
డలేదు. హనమంతడి చరిత్ర 
పరాశర సంహిత అనే గ్రంధంలో 
ఉననిది. హనమంతడు 
'భవిష్యత్ బ్రహ్మ'. ఆయన బ్రహ్మ 
స్థా నం పొందినవాడు. స్-
వర్చలదేవి సరసవాతీ స్థా నం 
పొందుతంది. దేవతల భార్య-
లంటే వారి శకు్త లే. బ్రహ్మచర్య 
నిష్్ట  గరిషు్ట నికి ఉండే శకి ్త వర్చ-
స్సు. స్వర్చస్సు ఆమెయే స్వ-
ర్చలదేవి.
       స్వామివారు, స్గ్రీవునికి ఒక 
మంత్రిగా, విభీషణునికి సలహా-
ద్రుగా, వారసేనకు సేన్న్య-
కునిగా, రాయబారం జరిపిన దౌ-
త్యవేత్తగా, మహాబలవంతనిగా, 
ఒక కర్యశీల్గా, కర్య నిరవాహణ 
సమరుది నిగా, ఆరిధుక వేత్తగా, ఆడి-
నమాట తపపునివాడుగా మెల్గన 
వినయశీల్, మహాతపసివా, సిథాత 
ప్రజ్ఞు డు, నిస్వారధుజీవి ఆంజనే-
యుడు.
        'హనమత్ చాలీస్' 
పారాయణం చేసే్త స్ధకుల 
జాఞు పక శకి ్త వృదిధు  చెంది చదువు 
బాగా వస్్త ంది.
  నమసే్తస్్త  మహావీర నమసే్త వా-
యునందన
విలోక్య కృపయా నిత్యం 
త్రాహిమాం భక ్తవతసుల!
  అని మారుతికి మనస్రా నమ-
స్కరిద్ది ం.
      ది. 10 - 5 - 2018 న 
హనుమజ్జయంత్.
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 మేష రాశి:
 ఈ రాశివారికి అనవసరపు ఖరు్చలు పరిగన్ 
ఆద్యం బాగుండున. కంటి సమస్యల మినహా 
ఆరోగ్యము బాగుండున. గృహంలో పదదివారి ఆరోగ్య 
విషయమైె వైెదు్యని సంప్రదించవలసిరావచు్చన. 
మానసిక ప్రశంతత వుంటుంది. వృతి్త మరియు 
వా్యపార రంగములవారికి బాగుంటుంది. దూర-
ప్రయాణం చేసే అవకశం కలదు. ద్నివలలి  లబిది  
పొందుత్రు. స్ంకేతిక రంగంలో ఉనని విద్్యరుధు లకు 
మంచి సమయం. 
1 వ త్దీ నండి 3 వరకు మరియు 28 నండి 31 వరకు 
ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) సోమవారం న్డు పచి్చ పాలు శివాలయంలో సమ-
రిపుంచాల్. 
2) మంగళవారం న్డు ఆంజనేయస్వామికి బూందీ 
నివేదించి భకు్త లకు పంచిపట్ట ండి.   
వృషభరాశి:  
ఈ మాసంలో అధిక ఖరు్చల వలన ఇబబ్ందిప-
డత్రు. అవివాహితల వివాహం గురించి చర్చ 
జరుగున. సనినిహిత బంధువున కలవటం 
జరుగున. వైెద్యసలహా వలలి  దీరక్ల్క వా్యధు-
లతో బాధపడేవారికి కంత ఉపశమనం కలుగున. 
వైెవాహిక జీవితంలో ఒతి్తడి వుంటుంది. మీరు పని-
చేయుచునని కరా్యలయంలో మీ ముద్ర బలంగా 
ఉండున. సథాలం మారుపు జరుగు స్చనలు 
కలవు. వా్యపారస్్త లు నూతన పటు్ట బడులు పటే్ట  

మే నెలలో :  రవి 15 వరకు మేషంలో, తదుపరి వృషభంలో; బుధుడు 
9 వరకు మీనంలో, తదుపరి 27 వరకు మేషంలో,తదుపరి వృషభంలో;  
కుజ్డు  2 వరకు ధనస్సులో, తదుపరి మకరంలో ;  శుక్రుడు 14 వరకు 
వృషభంలో, తదుపరి మిథునంలో; గురుడు వక్ సిథాతిలో తలలో; శని 
ధనస్సులో;  రాహువు కరా్కటకంలో; కేతవు మకరం లో సంచారం

 జన్రదిన ఠాకూర్
మే 2018  లో  మీ  రాశి  ఫలలు

9963933371, 9490189713

అవకశం కలదు. రాజకీయ కరా్యలోలి  విజయం 
లభిస్్త ంది. నిరుదో్యగులకు నూతన అవకశం 
లభించున. పరిశోధన్ రంగంలోని విద్్యరుధు లకు 
మంచి సమయం. 
3 - 6 వ త్దీల మధ్య మరియు 31 వ త్దీన ము-
ఖ్యమైెన కర్యక్మాలు వాయిద్ వేయుట మంచిది.
వైెదిక స్చన:
1) రామాలయ సందర్శన
2) తలలి  జిలేలిడు వేరున బుధవారం న్డు తచి్చ, 
ఆకుపచ్చని ద్రంలో కటి్ట  భుజానికి ధరించిన 
ఆరిధుక ఇబబ్ందులు తొలగున.  
  మిధున రాశి:  
ఈ రాశివారికి ఆరిధుకంగా అత్యంత అనకూల 
సమయం. గృహోపకరణాలు కనగోలు చేస్్త రు. 
సి్తరాసి్తపై పటు్ట బడు లు పడత్రు. మీ మరియు 
మీ కుటుంబ సభు్యల ఆరోగ్యంపై శ్రదధు వహిం-
చవలెన. గృహంలో శుభకరా్యల ప్రయత్నిలు 
సఫలం అవుత్యి. ఉదో్యగస్్త లకు పదోననితి కని 
ఇంక్రిమెంట్ కనీ లభించున. వా్యపారస్్త లకు 
అనకూలసమయం. విద్్యరుధు లకు మంచి కలం. 
నిరుదో్యగులు ఇంటర్ వూ్య కి హాజరై్నచో ఉతీ్తరు్ణ -
లు కగలరు. 
6- 8 త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ 
వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
1) ముఖ్యమైెన పనలలో ఆకుపచ్చ రంగు ధరిసే్త 
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విజయం తథ్యం.
2) బుధవారం న్డు గణపతి దేవాలయ సంద-
ర్శన చేసిన శుభ ఫల్త్లు కలుగుత్యి.  
  కరాకాటక రాశి :
 ఈ రాశివారికి అధిక ఖరు్చలు మరియు నష్్ట ల 
వలన ఆరిధుక లోటు కనబడున. అపుపులు చేయు 
అవసరం కలుగున.  ఆహార విషయంలో జా-
గ్రత్త వహించవలెన. తీరథాయాత్రలు చేస్్త రు. 
వాహనము నడుపునపుపుడు జాగ్రత్త వహించవ-
లెన. ఉదో్యగస్్త లకు నూతన బాధ్యతలు అపపు-
గంచుట కనీ అనకూల సథాలముకు వెళ్ళిట 
కనీ జరుగున. సేనిహితలు తమ సహకరం 
అందిస్్త రు. వా్యపారస్్త లు లవాదేవీలలో జా-
గ్రత్త వహించవలెన. విద్్యరుథా లు పై చదువుల 
నిమిత్తం  ధన సహాయముకై చేయు ప్రయతనిము-
లు లభించున.   8 - 11 త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన 
పనలన వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) రావిచెటు్ట  వదది  5 వత్త ల దీపము వెల్గంచండి.
2) సోమవార నియమం పాటించండి.
 సంహ రాశి:
ఈ రాశివారు మంచి ఆరిధుక ప్రణాళికతో ముందుకు 
స్గవలెన లేనిచో ఆరిధుక ఇబబ్ందులు తపపువు. 
సెపుకు్యలేషన్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించవలె-
న. సకలంలో వైెద్య పరీక్షలు జరిపించుకనట 
మంచిది. ఉదో్యగస్్త లకు అనకూల సమయం. 
మేధావుల పరిచయం కలుగున. వా్యపారస్్త -
లకు అత్యంత అనకూల సమయం. సిథారాసి్త 
విషయంలో మేలు జరుగున. ఉదో్యగస్్త లకు 
సథాల మారుపునకు అవకశం. 11 -13 వ త్దీల 
మధ్య ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) బుధవారం ఆవుకి పచ్చగడ్ి తినిపించుట
2) నూనెతో తయారు చేసిన రొట్ట లు నలలి  కుక్కకు 
తినిపించిన శుభఫల్త్లు కలుగుత్యి. 

 కనాయారాశి: 
ఈ రాశివారికి ఆరిధుక విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త 
అవసరం. ఖరు్చలు తగ్ంచుకనట మరియు సెపు-
కు్యలేషన్ కు దూరంగా ఉండుట మంచిది. అపనిం-
దకు గురి అయే్య అవకశం కలదు. ఉదో్యగస్్త లకు 
పై అధికరుల సహాయ సహకరాలు లభిస్్త యి. 
రచయితలకు, పబిలి కేషన్ మరియు మేధావులకు 
అనకూల సమయం. విద్్యరుథా లకు పై చదువుల-
కు మార్ం స్గమం అగున. 13 -15 త్దీల మధ్య 
ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్క-
రం. 
వైెదిక స్చన:
1) ఆవుపాలతో శివునికి అభిషేకం చేయుట
2) తలసి మాల ధరించుట మరియు హనమాన్ 
చాలీస్ చదువుట ద్వారా ఉపశమనం లభించున. 
 తులా రాశి:
ఈ రాశివారికి ఆరిధుక కష్ట ములు ఉండున. ఖరు్చ 
లు అదుపులో ఉంచుకోవలెన. బంధుల త్కిడి 
అధికముగా ఉండున. వాహనప్రమాదం జరిగే 
స్చన కలదు. ఉదో్యగ సథాలములో అతి జాగ్ర-
త్త వహించవలెన. చేయు పనియందు మారుపు 
కలుగు అవకశం కలదు. విద్్యరుధు లకు మంచి 
సమయము. 15 - 17 త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన 
పనలన వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
1) ఎర్రని గుడ్లో కనిని రూపాయలు వుంచి మూట 
కటి్ట  దేవుని గదిలో ఉంచండి.
2)శుక్వారం న్డు ఇంటిగుమ్మం ముందు గోధు-
మపిండి మరియు ఆవునెయి్య కల్పి ప్రమిద చేసి  
దీపం వెల్గంచండి.
వృశిచిక రాశి : 
ఈ రాశివారు సకలంలో డబుబ్ చేతికి అందక 
ఇబబ్ంది పడుదురు. అకల భోజనం వలలి  ఆరోగ్య 
సమస్యలు కలుగున. మీరు అనకునని కోరికలు 
తీరుట వలన మీ ఆత్మసె్థార్యం పరుగున.  ఉదో్య-
గస్్త లకు అత్యంత అనకూల సమయం. రచ-
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యితలు మరియు పత్రిక రంగంలో ఉననివారికి 
అనకూల సమయం. వా్యపారస్్త లకు విదేశీ లవా-
దేవీలు అనకూల్ంచున. విద్్యరుథా లకు అత్యంత 
అనకూల సమయం. పై చదువులకై ప్రయతినించు-
వారికి ఆశజనకంగా ఉండున. 17-19 త్దీల మధ్య 
ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) శనివారం న్డు హనమాన్ చాలీస్ పారాయణ 
చేయుట
1) కనకధారా స్తవం పారాయణ చేయుట ద్వారా 
ఉత్తమ ఫల్త్లు పొందగలరు.
ధను రాశి : 
1) ఈ రాశివారికి ఆరిధుక విషయాలలో అనకూలత. 
ఆరోగ్య విషయంలో శ్రదధు తీస్కోవలెన. గృహంలో 
అనకూల వాత్వరణం ఉండున. బదధుకం పూరి ్తగా 
విడిచిపట్ట వలెన. వా్యపారస్్త లకు గడ్ు కలం. 
ఇతరుల సమస్య పరిష్కరించవలసి వచి్చనపుపుడు 
జాగ్రత్త వహించవలెన.19-21 త్దీల మధ్య ముఖ్య-
మైెన పనలు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) నవగ్రహ ప్రదకి్షణం చేయుట
2) ప్రతి సోమవారం న్డు రుద్రాభిషేకం చేయుట 
ద్వారా శుభ ఫల్త్లు పొందగలరు.
 మకర  రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరిధుక సిథాతి అనకూలంగా వుండదు. 
ఆరోగ్యము స్మాన్యముగా ఉండున. అపుపుడపుపుడు 
వైెరల్ జబుబ్లతో సతమతమౌదురు. ఉదో్యగస్్త లకు 
ఆటంకలు మరియు పైవారి వలన బెదిరింపులు.
కంట్రాకు్ట లు మరియు ప్రాజక్్ట పనలు ముందుకు 
స్గవు. విద్్యరుథా లకు ఏకగ్రత అవసరం. 21-23
త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) హనమాన్ ఆలయ సందర్శన 
2) శ్రీరామ రక్ష  సో్త త్రం  పారాయణ చేయుట ద్వారా 

శుభఫల్త్లు పొందగలరు.
 కంభ రాశి:
ఈ రాశివారికి ఆరిధుక సిథాతి అనకూలంగా ఉండు 
న. ఆరోగ్య పరిసిథాతి బాగుండున. ఆధా్యతి్మకం 
పై దృషి్ట  స్రిస్్త రు. కుటుబ సౌఖ్యం లభించున. 
దూర ప్రయాణం చేస్్త రు. తద్వారా మంచి ఫల్-
త్నిని పొందుత్రు. ఉదో్యగస్్త లకు అనకూల 
సమయం. న్్యయ సంబంధిత విషయాలలో 
విజయం స్ధిస్్త రు. పరిశోధన్ రంగంలో ఉనని-
వారికి అనకూల సమయం. 23-26 త్దీల మధ్య 
ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ వేయుటమంచిది.
వైెదిక స్చన:
1) రామాలయ సందర్శన 
2) విషు్ణ  సహస్ర న్మ  పారాయణ చేయుట ద్వారా 
శుభఫల్త్లు పొందగలరు 
మీన రాశి : 
ఈ రాశివారికి ఆరిధుక సిథాతి అనకూలంగా 
ఉండదు.ఆరోగ్య పరిసిథాతి బాగుండున కనీ 
ప్రమాద్లకు గురి అయే్య అవకశం కలదు. 
ఇంటివారితో ప్రయాణము చేయుదురు. ఒక 
సేనిహితడు మీకు దూరమగున. మీరు చేయు 
వృతి్తలో మంచి గురి ్తంపు పొందెదరు. కత్త అవ-
కశములు లభించున. వా్యపార లవాదేవీలలో 
కంత జాప్యం జరుగున. సిథారాసి్త విషయంలో 
లభం కలుగున. దూరప్రయాణం వలన లభం 
కలుగున. విద్్యరుథా లకు శుభసమయం. పోటీ 
పరీక్షలలో విజయం.
26- త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనలు వాయిద్ 
వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) పవిత్రమైెన గంగాజలం ఇంటిలో ఉంచుట
2) శుక్వారం నియమం పాటించినచో శుభ 
ఫల్త్లు పొందగలరు.

      సర్వే  జనాస్సుఖినో  భవంతు






