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తీగవరపు శంతి

                                                               గెలుపే ధ్్యయం ------ హామీల వర్షం 

           ఎనినికలలో ఎటిటి  పరిస్థాతులలోనూ మనమే గెలవాలనే పటుటి దల పార్టిలమధ్య ఎకుకువగా ఉంద్. 
ఎటిటి  పరిస్థాతులలోనూ అంటే ఎల్ంటి హామీలయిన్ సరే , మనం నెగాగా క తీర్చగలుగుతామా ? లేద? అని 
ఆలోచించవలస్న అవసరం లేదు. హామీల మీద హామీలు, అల్గే అడుగడుగున్ మీటింగులలోను , 
మీడియా సమావశలలోను  అవతల పార్టిలను తిటటి డంలోనూ అదే పనిగా ఉంటూ, అవతల పార్టి ఇంత 
వరకూ చేయనివి ఏకరువు పెడుతూ దుయ్యబటటి డమే పనిగా ప్రతీ క్షణం నడవాలి అనేదే ముఖ్యంగా పార్టిల 
వ్్యహమా? అంటే అవుననే అంటున్నిరు ప్రజలు . అందుకే పార్టిలు హామీలు ఇచే్చటపుపుడు చాల జాగ్రతతు-
గా వ్యవహరించాలి. ప్రజల అవసరాలు తీరి్చ, ఇంతవర ఏ పార్టి చెయ్యనివి చేస్తు  , వారి అవసరాలు గమని-
స్తు  , వారికి అండగా నిలబడి ప్రజల మనస్సులు గెలుచుకోవాలి గానీ , డబ్్బలతో ప్రజలను కొనవచు్చ అని 
మాత్రం కలలు కనకండి. 
             ప్రజల్రా 1  మీ దగగారకు ఓటు వెయ్యమని వచే్చ వారి గురించి ఆలోచించి  వారిని నిలద్య్యండి.  
వారు ఇంత వరకూ , మీ ఊరికి ఏమి చేశరో ,  అల్గే చేస్తు మని చెప్పు ఇంకా ఏమి చెయ్యలేదో , ఏమిచేయా-
లో , మీరు  వారిని అడగండి. 
            మీరు కూడా జాగ్రతతుగా, తెలివిగా వ్యవహరించవలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్. ఎనినికలపుపుడు 
పార్టిలు కురిప్ంచే వరాల జలులా లకో , వారు తినిప్ంచి, తాగంచే వాటి కోసమో క్షణికావశం పంద్, 
పార్టిలవెంట పరుగులు తీస్, మీ జీవితాలను న్శనం చేస్కోకండి. అంత్ కాదు ముఖ్యంగా మీరు వసే  
ఓటు  అతి పవిత్రమైనద్ అని గురుతు  పెటుటి కోండి . మీ భవిష్యతుతు లో మీ కుటుంబ జీవన విధాన్నిని నిరేదీశించే-
ద్ ఆ వోటే అని మరచి పోకండి. మీరు స్ఖంగా బ్రతకడానికి (ఈ రోజు ఇచే్చ తాయిల్లు కాదు ) అనువుగా 
ధరలు ఉంటున్నియా ? మన దేశంలో మనతో పాటు అందరూ తిండీ , బటటి కు లోటు లేకుండా ఉంటున్ని-
రా ? 
పరాయి దేశలనుండి ఎంత వరకూ మన దేశనిని కాపాడుతున్నిరు? వీరు ప్రజా   ధన్నిని ప్రజా సంకే్షమానికే 
వినియోగస్తు న్నిరా ? వినియోగంచి మన దేశ  అభివృద్్ధకే ఉపయోగస్తు న్నిరా ? విదేశలలో ఉనని భారతీ-
యుల అవసరాల కోసం ఎంత వరకు కృషి చేస్తు న్నిరు?  విదేశలలో  ఉనని భారతీయుల సంతతి ఎన్ని 
ఇబ్బందులకు గురి అవుతునని వాళ్ళు ఉన్నిరు . వారి ఇబ్బందుల గురించి మన ప్రభుతా్వధికారులు అకకుడి 
అధికారులతో ఎంత వరకు చరి్చస్తు న్నిరు? ? ఇల్ంటి ప్రశనిలు ఎనెనిన్ని ఓటు వస్కునే ముందు ప్రజలు 
వస్కోవలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్ అని చెపపుక తపపుదు. 
 , మీరంతా ఒకటి అయి్య , ఏ పార్టి  మీకు మేలు చేస్తు  , ప్రజలకోసమే న్ జీవితం అనని సేవా భావంతో , 
ప్రజల ధనం , న్ ధనం అననిటులా గా వ్యవహరించే వారిని జాగ్రతతుగా చూస్కుని మీ ఓటుని సద్్వనియోగం 
చేస్కోండి. మీరంతా ఒకటి కావడానికి మీ వాట్సుప్ లు , మీ పేస్ బ్కుకులు మీకు చాలవా ? ప్రజల్రా ? మీలో 
మీరే తనునికుని , చంపుకుని అన్్యయం కాకండి . మీరు , మీ ఓటు పద్లం . హోరెత్తు హా మీలకు లంగకండి. 
అల్గని మీ ఓటుని మీరు వెయ్యడం మానెయ్యకండి. మీ ఓటుని మీరు సద్్వనియోగం చేస్కోండి. 

                                             మీ ఓటే మీ భవిష్యతుతు  . 



శ్రీ కవన శర్మ గారికి శ్రద్ధ ంజలి 

                                                     అశ్రు నయన్లతో శ్రద్ధ ంజలి శ్రీ కవన శర్మకు 
                                             మన మధ్య  23-9-1939 నుండి 25-10-2018 వరకే
                  అకోటి బర్ 25 వ త్ద్న ప్రొదుదీ టే పేస్ బ్క్ లో అందరికీ గుడ్ మారినింగ్ చెప్పు, వాకింగ్ కి వెళిలా  
వచి్చ టిఫిన్ కూడా తిని కొద్దీగా ఆయాసంగా ఉంద్ అని, ఆకిసుజన్ అవసరమవుతుందేమో అంటే వారి 
పెదదీ  అమా్మయి 'శరద 'అంబ్లెన్సు ప్లిచి డాకటిర్ కి చూప్దదీ మని హాస్పుటల్ కి తీస్కు వెడుతుంటే, 
'అయో్య! అమాయకుల్రా? ఈ పనులనీని మీకందరికీ బై చెపపుడానికేనర్రా!' అంటూ మనలను వీడి  
క్షణంలో భగవంతుడిలో ఐక్యమైపోయారు శ్రీ కవన శర్మగారు .  
                 సరస్వతీ దేవికి తనకునని ప్రతిభను ప్రతిరూపంగా సృషిటి ంచి మానవులకంద్ంచాలని తలచింద్. 
తలచిందే  తడవుగా బ్రహ్మ దగగారకు వెళిళుంద్. బ్రహ్మ సృషిటి లో నిమగనిమై ఉన్నిడు. అదే అదునుగా 
భావించిన సరస్వతీ దేవి ఒక మానవ ఆకారానికి తన ప్రతిభను జోడించి , భూమి  మీదకు వదలమ-
ని బ్రహ్మను కోరింద్. బ్రహ్మ సరస్వతీ దేవి కోరికను ఆమోద్ంచి, ఆ మానవ ముద్రను భూమి మీదకు 
వద్ల్డు. ఆ ముద్రే మనందరి మనస్సులలో చిరస్థా యిగా నిలిచిన శ్రీ కవన శర్మగారి ఆకార ముద్ర , వారి 
రచనల పరంపర. సెపెటి ంబర్ 23న  80 వ పుటిటి న రోజు పండగ జరుపుకునని శ్రీ కవన శర్మ గారు మానవ 
జన్మ విలువను గురి తుంచి , ఒకకు క్షణం వృధా కాకుండా  చివరి క్షణం వరకూ ( పేస్ బ్క్ లో గుడ్ మారినింగ్ 
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అందరికీ చెపేపువరకూ ) తన జీవితానిని స్ర్ధకం చేస్కునని గొపపు మహనీయులు, మహాను భావులు. పేస్ 
బ్క్ లోని గుడ్ మారినింగ్ చూస్ అంతా ఆనందపడుతుంటే, మీకందరికీ నేను చెప్పుంద్ అదే ఆఖరి గుడ్ 
మారినింగ్ అని మీ రెవరూ అర్ధం చేస్కోలేదు అంటూ కొద్దీ  సేపటికీ మనలనందరినీ విడిచి తలిలా  సర-
స్వతీదేవి ఒడిలో ఒద్గపోయారు. ఇనిని సంవతసురాలు భూమీ్మదకు పంప్న ఆ సరస్వతీ దేవి, కొడుకుని 
చూస్కుని,  బంగ తీరి, ఒకకు స్రిగా ఆనందంతో  వారిని గుండెలకు హతుతు కుంద్. 
             మీరు మీ తలిలా  దగగారకు బానే వెళ్లా రు స్ర్! మా అందరి సంగతి ఏమిటి? మన పత్రిక చైెతన్యంలో 
మీ అత్యదుభుత ప్రతిభను కన బరిచి ఎనెనిన్ని వా్యస్లూ ప్రజలకంద్చి్చ, వారి మననినలను పందడమే 
కాక, మీ పెదదీ  అమా్మయి 'శ్రీమతి శరద' తో కూడా వ్రాయించారు. అంత్ కాక ఈ ప్రముఖ రచయితలను 
ముఖ్యంగా శ్రీ  వదుల స్బ్రహ్మణ్యం, శ్రీ పాలేపు బ్చి్చరాజు, కీ .శే .వి. వి.ఎస్. శర్మ గారు, శ్రీ ఎలకా్రా న్, శ్రీ 
వమూరి వెంకటేశ్వర రావు, శ్రీ నందుల ప్రభాకర శస్త్రి, శ్రీ అనంత స్రేష్, శ్రీ ఇంద్రగంటి వెంకట స్బా్బ 
రావు ( ఈ సంచికలో పరిచయం కాబోతునని ) ., వీరి నందరినీ పరిచయం చేస్న ఘనత మీదే కద స్ర్! 
ఈ పత్రిక న్ద్ అని గొపపుగా భావించి, ప్రముఖ రచయితలందరి పేరులా  చైెతన్యంలో చిరస్థా యిగా నిలిచిపో-
యేటటులా  వ్రాయించిన గొపపు సంస్కురం మీకు కాక ఇంకెవరికి ఉంటుంద్ స్ర్? 
          కానీ ఇంక మీ గొంతు న్కు వినబడదు. "శంతి గారూ ... వీరు బాగా వ్రాస్తు రు. వీరి రచనలు నేను 
చద్వాను బావున్నియి, మన పత్రిక చైెతన్యంలో వీరి రచనలు ప్రచురిసేతు బావుంటుంద్, అని న్కు అని-
ప్ంచింద్- మీకు నచి్చత్" అనే వారు. 'మీకు నచా్చకా, వారి రచన మన పత్రికలో ప్రచురించడమే స్ర్. 
అకకుడ న్ ప్రమేయం ఉండదు అని నేను ఎపుపుడూ ఆమాట అంటూ  ఉండడం, మీరు ప్రతీ స్ర్,  వీరి 
రచనలు బావుంట్యి అనే ఆమాట అంటూ ఉండడం కద జరిగేద్. ఇక న్కు ఎవరు అల్ అనే వారు 
ఉన్నిరు స్ర్? ఈ విధంగా ప్రముఖ రచయితలను ఎంతో మంద్ని పరిచయం చేస్ పత్రికను ప్రముఖ 
స్థా న్నికి తీస్కెళ్లా సహృదయం మీకు కాక ఇంకెవరికి ఉంటుంద్ స్ర్?  అలస్పోయి, తిరిగ పోయిన 
శర్రానిని మీ అమ్మ సరస్వతీ దేవి చూడలేక మీకు  కొతతు శర్రం తొడిగ మిమ్మలిని పంప్స్తు ంద్, ఈ భూమీ్మ-
దకు. కానీ మిమ్మలిని మేం గురుతు  పటేటి దెల్ స్ర్? 
          ఇవనీని వ్రాయడానికి న్ మనస్సు ముకకులవుతోంద్ స్ర్. న్కే ఇంత కషటి ంగా ఉంటే మీ సహధర్మ-
చారిణి శ్రీమతి 'విజయ గారు', మీ అమా్మయిలకు తటుటి కోవడం ఎంత కషటి మో అర్ధం చేస్కోగలను స్ర్. 
భగవంతుడు మీ ఆత్మకు శంతి చేకూరా్చలని, మీ శ్రీమతి విజయ గారికి, అమా్మయిలిదదీరికీ ధైరా్యనిని 
ఇచి్చ వారి వెనువెంటే ఉండి, వారిని కాపాడాలని కోరుకుంటూ .... 
                                                                బాధా తపతు హృదయంతో , 
                                                                                               ఎడిటర్ ,
                                                                                                         శంతి .

    ఏన్టి మాటో! కవన శర్మ గారుట. బోసటిన్ నుండి ఫోనులో ప్లచేరు - నేను తెలుగు భాషా  పత్రికలో 
రాస్తు నని వా్యస్లు బావున్నియని చెపపుడానికి. తరువాత పద్ సంవతసురాల కాలం గడచిపోయింద్. నేను 
హైదరాబాదు వచే్చను.  శర్మ గారు ఊళ్లా  ఉన్నిరని తెలిస్ పలకరించడానికి వెళిలా  పరిచయం చేస్ కో 
బోయాను. "అయో్య! మీరు తెలియకపోవడం ఏమిటి? కించిత్ భోగో కథ రాస్ంద్ మీరే కదూ?" అంటూ 
స్్వగతించేరు. తరువాత వైెజాగులో వారింటోలా  ఒక స్రి కలుస్కున్నిను. నేను రాస్న 'మహాయానం'



7  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక నవంబర్ 2018

కథల పుసతుకానికి అడిగన వెంటనే ముందుమాట రాస్ ఇచా్చరు. రెండేళలా క్రితం బంగుళూరు శివారలా లో 
నేను ఉన్నినని తెలిస్ ప్రత్్యకం ననుని చూడడానికి టేకీసు కటిటి ంచుకుని వచే్చరు.  ఆయనిని కలుస్కు
ననిద్ కేవలం మూడు స్రులా . ప్రతి స్రి మా సమావశం గంటకి మించలేదు. అయిన్ సరే, ఆయన న్ 
మనస్సులో ఒక ముద్ర వస్కుని కూరు్చన్నిరు. చైెతన్యంలో నేను రాయడానికి కారణం వెనక శర్మ గారి
స్ఫారుసు ఉందని న్కు తెలుస్. నేను డిసెంబరులో ఇండియా వస్తు న్నినని చెబిత్ తను విశఖపటనిం 
లోని విశ్వన్థ ఇనిసుటిటూట్ అఫ్ టెకానిలజీ లో పని చెయ్యబోతున్నిననీ, అకకుడకి వచి్చ  కలుస్కోమని 
న్కు ఆహా్వనం కూడ పంపేరు. ఇటీవలి కాలంలో - ఆయన ఇక లేరని తెలిస్న తరువాత - ఫేస్ బ్క్ ని 
తెరచి చూడబ్ద్్ధ కావటం లేదు.
కవన శర్మ గారి ఆత్మకి శంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ 
                                                                                       -- వమూరి వంకటేశ్వరరావు.

    కవన శర్మగారితో న్పరిచయం గమ్మతుతు గా జరిగంద్ . మాచినని అమా్మయి అర్చన వాళ్ళు బంగుళూరు 
హుడి సెంటర్ లో యస్. మం. ఆర్. అపార్టి మంట్ లో వుండేవారు. ఓఆరునెలలు వారిదగగార వుండవల-
స్ వెళళుటం జరిగంద్. 
అదే అపార్టి మంటోలా  వునని ప్రభాకరం రూపాకుల గారి కుటుంబంతో సేనిహసంబధం ఏరపుడడం , నేను 
రాస్న ' మావ్రి (నందుల) ఆతీ్మయకథ' వారిని చదవమని కోరడం , వారు చద్వి " ఇకకుడ గొపపుస్హి-
తీవతతుల సంఘంవుంద్, వారికి మిము్మలను పరిచయం చేస్తు నని " చెప్పు మిత్రులు గోపీకృష్ణ గారితో కలిస్ 
కవన శర్మగారిని కలవట్నికి సమయం కేట్యిచమని కోరగా వెంటనే వారి దర్శన భాగ్యం కలిగంద్. 
స్యంకాలం అందరం వెళ్ళుం . లోపల న్కు కొంచెం బరుకుగానే వుంద్. పెదదీరచయిత, గొపపుమేధావి 
అయిన ప్రొఫెసర్ గారితో న్ నవల గురించి చెపాపులంటే ఇబ్బంద్గానేవుంద్. 
అయిత్ వెళిళున రెండునిమిషాలోలా నే వారు చాల్సేనిహశీలి అని , నిగరి్వఅని అర్ధమైపోయింద్. న్పుసతుకం 
వారికి ఇచా్చను. అద్ వారు విజయగారికి అందజేశరు. 
విజయ గారు వడివడి ఉపా్మ తయారుచేస్ పెట్టి రు. వడిఉపా్మలో ఆవకాయ పచ్చడి నంజుకు  తింటూ 
చాల్సేపు చరి్చంచుకున్నిం . విజయగారు మంచి కాఫీ ఇచా్చరు. తృప్తుగాతాగ బయలుదేరేముందు 
శర్మగారు న్కిచి్చన సలహా. 
" శస్త్రి గారూ రచనల నుండి డబ్్బలు సంపాద్ంచిన వాళ్ళు చాల్ అరుదు. పుసతుకంరాయటం ఓ ఎతుతు  
దనిని పబిలా ష్ చేస్కోవటం మరోఎతుతు  ఆ తరువాత అందరి వెంటపడి చద్వించుకోవటం మరోఎతుతు . 
డబ్్బ దండిగావుంటే ప్రచురణ కు ఉపక్రమించండి , లేకుంటే కషాటి లలో పడతారు" అన్నిరు
అపపుటికే పద్పేజీలు చద్విన విజయ గారు 
" చారులో రాతిపూత వెయ్యడం గురించి విన్నిను కానీ రాతివ్తను చూడలేదన్నిరు" 
" విజయ ఇపుపుడే పద్పేజీలు చద్విందంటే మీ పుసతుకానికి చద్వించే శకి తు వుందనిప్స్తు ంద్ . రేపుస్-
యంత్రనికి మీపుసతుకం చద్వి ఫోన్ చేస్తు " అన్నిరు శర్మగారు. 
అననిటులా గానే మరురోజు స్యంత్రానికి ఫోనే్చస్, " మీ పుసతుకం చదువుతుంటే బి. యన్ . రెడిడి  గారి స్నిమా 
చూస్నటులా  వుంద్. మీరు పబిలా కేషనుకు వెళళునంటే తీగవరపు శంతిగారికి చెబ్తాను మీ పుసతుకం గురించి, 
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వారే మైన్ 'చైెతన్యం సంకలపుబలం పత్రికలో వస్కుంట్రేమో .. కానీ మీకు ఆరిథాకంగా ఏ సహాయం 
వుండదు" అని అన్నిరు. అంతటి మహామనిషి న్పుసతుకానిని బి. యన్. రెడిడిగారి స్నిమాతో పోల్చడం 
న్కు కొండంత బల్నినిచి్చంద్. మరుసటి రోజే శంతిగారు ఫోన్ చెయ్యడం న్ సీరియల్ ప్రారంభం 
కావడం జరిగపోయాయి.  ఆతరువాత ముఖపుసతుకంలో శర్మగారితో ప్రతిద్నం గోడమీద్రాతలతో కలు-
స్కుంటూనేవున్నిం . 
     కానీ ఆరోజు జాజిమలిలా  గారి గోడమీద 'కవనశర్మ గారు ఇకలేరు' అననివార తు కలిచి వస్ంద్. కొనినిగంటల 
ముందు న్ ముఖపుసతుక గోడమీద వృధా్ధ ప్యంగురించి కామంట్ పెట్టి రు. నమ్మలేని, నమ్మరాని నిజానిని 
జీర్ణంచుకోవటం చాల్సమయం పటిటి ంద్. తరువాత అనిప్ంచింద్ 'బ్రతికిత్ అల్బ్రతకాలి పోత్ అల్ 
పోవాలి' అని.  వారి ఆత్మ ఇకకుడే అంతశంతిగా వుంద్కాబటిటి  అకకుడకూడా శంతిగా వుంటుంద్ . శ్రీమతి 
శర్మగారు మరోజీవిత కాలంనెమరు వస్కోవట్నికి సరిపడా అనుభూతులను శర్మగారు మిగల్్చరుకాబ-
టిటి  బాహ్యంగా వారు వంటరేగానీ అంతరంగా వారు ఎపుపుడూ శర్మగారి చెంతనే వుంట్రు. 
శర్మగారిని మర్మర్ స్మరించుకుంటూ 
                                                                                                    నందుల ప్రభాకర శస్త్రి

        శ్రీయుతులు ప్రొఫెసర్ కందుల వరాహనరస్ంహ శర్మ (కవన శర్మ) గారు మద్రాస్ నగరంలో సె-
పెటి ంబరు 23, 1939 లో జని్మంచారు. తండ్రి ప్రొఫెసర్ కందుల న్గభూషణం గారు. తలిలా  శ్రీమతి భాసకు-
రమ్మ గారు. వీరు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యలయం నుండి 1960 లో స్విల్ ఇంజినీరింగు విబాగంలో పటటి భ-
ద్రులయా్యరు (B.E.). ఇండియన్ ఇనిసుటిటూ్యట్ అఫ్ టెకానిలజీ ఖరగపూర్ (IIT, Kharagpur) నుండి 
1961 లో M.Tech. డిగ్రీ, మరియు భారతీయ విజాఞా న సంసథా బంగుళూరు (IISc, Bangalore) నుంచి 
1967లో Ph.D. (Hydraulics) డిగ్రీ అందుకొన్నిరు. శ్రీ శర్మగారు ఆ సంసథాలో అధా్యపకునిగా, జలశస్త్ర 
పరిశోధకునిగా, వివిధ సంసథాలకు సలహాదరుగా పనిచేస్ మంచి పేరు తెచు్చకొన్నిరు. వీరి పర్యవక్షణలో 
కృషిచేస్న విద్యరు్ధ లు Ph.D. డిగ్రీ పంద్ యీదేశంలోనూ విదేశలలోనూ ఉననిత పదవుల నలంకరిం-
చి యున్నిరు. శ్రీ శర్మగారి లో Engineering కాలేజీలలో ప్రవశించిన విద్యరు్ధ లకు మంచి న్ణ్యతగల 
విద్యను అంద్ంచాలని, అల్ంటి వాతావరణము వారికి కలిపుంచాలని అపారమైన ఉతాసుహము, శ్రద్ధ 
ఉండేవి. దనికి అనుగుణంగా శ్రీ శర్మగారు 1991 లో IISc, బంగుళూరు నుంచి తన ప్రొఫెసర్ పదవిని 
ఐచిఛికంగా విరమించి (voluntarily retired) ఆంధ్ర, కరానిటక రాషా్రా లలో కొనిని ప్రైవట్ ఇంజనీరింగు 
కళ్శలలకు అధా్యపకునిగానూ, పాలకవరగా  సభు్యనిగానూ విశిషటి మైన సేవలు అంద్ంచారు.
శ్రీ శర్మగారి విజాఞా నశస్త్ర పరిశోధనలు దేశవిదేశలలో పేరెనినికగనని పత్రికలలోనూ, సమావశలలోనూ 
ప్రచురితమయా్యయి. వీరు ఆసే్రాలియా, వెస్టి  ఇండీస్, ఇరాక్, ఇథియోప్యా దేశలలోని ఉననితవిజాఞా న 
సంసథాలలో కొన్నిళ్ళు అధా్యపకులుగా పనిచేశరు.  
  ఇదేకాక - శ్రీ కవనశర్మ గారి పేరు విననివాళళుందరికీ తెలిస్న విషయం - తెలుగు రచన్రంగంలో వారిద్  
అందెవస్న చేయి అని. హాస్యం, వ్యంగ్యం మేళవించి ఆహాలా దంగా మాట్లా డడం, తెలుగులో దదపు అనిని 
రచనలలోనూ వాటిని చొప్పుంచడం శ్రీ శర్మగారికి వెననితో పెటిటి న విద్య. వారి కథలు, కథానికలు, నవలలు, 
అనువాదలు, కొనిని విజాఞా నశస్త్ ంశలు స్మాను్యలకు అరథామయేల్ పత్రికాముఖంగా అందజేస్న 
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వా్యస్లు విశేష జన్దరణ పందడమే ద్నికి స్కి్ష. పైెగా వీరి రచనలు కొనిని ఇతర బాషలలోనికి కూడా 
తరుజు మా చేయబడాడి యి.
 ఇటిటి  బహుముఖ ప్రజాఞా శలి శ్రీ కవనశర్మ గారు అనూహ్యంగా, అతి స్న్యాసంగా అకోటి బరు 25, 2018 
గురువారం  బంగుళూరు నుంచి  వారి కుటుంబసభు్యలను, మిత్రులనూ, అనుచరులనూ దుుఃఖస్గ-
రంలో ముంచి, తీప్ గురుతు లు మాత్రమే మిగలి్చ ఈ లోకానిని విడిచి  అనంతలోకాలకు వెళిళుపోయారు. 
వీరి నిరా్యణం తెలుగు స్హిత్య లోకానికే తీరని లోటు. 
శ్రీ శర్మగారి ఆత్మకి సదగా తి, కుటుంబసభు్యలకు వారు లేని లోటును తటుటి కొనే
 శకి తు ప్రాప్తుంచు గాక!
                                                                                     -- వదుల స్బ్రహ్మణ్యం

                                                శూన్యం మిగలి్చన కవనశర్మ 
    'కందుల వరాహ నరస్ంహ శర్మ ' అంటే చాల్మంద్కి తెలియకపోవచు్చ. కాని 'కవన శర్మ' అంటే 
తెలియని స్హితీవతతుగాని, పాఠకుడు కాని ఉండడంటే అతిశయోకి తు కాదు.
   స్వసథాలం విశఖపటటి ణమైన్, ఇండియన్ ఇనిసుటిటూ్యట్ ఆఫ్ సైెన్సు, బంగుళూరు లో ఆచారు్యలుగా 
పనిచేస్, పదవీ విరమణ చేశక - పుటిటి లులా - అతితులులా ల్ విశఖపటటి ణం - బంగుళూరుల మధ్య తిరుగుతూ, 
ఇరువైెపుల్ స్హితీమిత్రులను కలుస్కుంటూ, వారి నవు్వలజలులా లో తడిపేస్తు  ఉంట్రు. స్హితీవ-
తతుగా, ఎన్ని వా్యస్లు (ముఖ్యంగా సైెన్సు కు సంబంధించినవి) కథలు, నవలల రచయితగా, వా్యసకర తుగా, 
వ్యంగ్య భరిత కథన్లూ, కవన్ల రచయితగా, స్హితీవతతులకు శ్రీ కవనశర్మగారు చిరపరిచితులే. వారితో 
న్ పరిచయం విశఖలో. 'రచన' పత్రిక ఆఫీస్లో అపుపుడపుపుడు శ్రీ శర్మగారిని కలిసేవాడిని, రచన పత్రిక 
సంపాదకుడు శ్రీ తలపుశయిగారితో కలిస్. మనిషి గంభీరంగా ఉన్ని, కాసతు హాస్యం పాలు ఎకుకువ. ఆ 
విషయం ఆయనతో సనినిహితంగా తిరిగనవారికి తెలుస్తు ంద్. ఆయన రచనలోలా  ఉమ్మడికుటుంబ పరిస్థా-
తులు, ముఖ్యంగా కథనం, ఒక పాతకాలపు స్ంఘిక చలనచిత్రం చూస్తు ననిటులా  ఉంటుంద్. వ్యంగ్యకథ-
న్లు చదువుతుంటే ఆ చమతాకురానికి నవు్వ వస్తు ంద్.  ఇక ఎల్గూ ఆచారు్యలు కద.... సైెన్సు వా్యస్లు, 
సబజు క్టి లో ఆయనకునని పరిణితికి, విజాఞా న్నికి అదదీం పడతాయి. 
    అటువంటి మిత్రుడు, గొపపు స్హితీవతతు, అస్ధారణ ప్రజాఞా వంతుడి మరణం మనకందరికీ ఎంతో 
దురిదీనం. అకోటి బర్ 25 వ త్ద్ స్హితీలోకానికి ఒక బాలా క్ డే. ఒక స్హిత్య ధృవతార నేలరాలింద్.చైెతన్యం 
మాసపత్రికలో కూడా మనకు, రెగు్యలర్ గా వా్యస్లను అంద్ంచే శ్రీ కవనశర్మగారి వా్యస్లూ మనకిక 
రావు. వారు మన మధ్య లేరననివార తు ఎందరో అభిమానుల గుండెను కలచివసే వార తు.
     వారి ఆత్మకు శంతి కలగాలని కోరుకుంటూ, వారి కుటుంబ సభు్యలకు ప్రగాఢ స్నుభూతిని, శ్రీ శర్మ-
గారి మిత్రునిగా తెలియజేస్కుంటున్నిను.       
                                                                                బాధాతపతు హృదయంతో..........
                                                                                                  పోడూరి శ్రీనివాసరావు 
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శరా్మజీ .. అలి్వద
లోకంలో ఎవరైెన్ తనకు సమా-
నమేననీ, ఏ పక్షపాతమూ లేద 
నీ, ఎవరూ తనని ఎద్రించి ని-
లువలేరనీ, బ్రతికినంత కాలం 
బ్రతికి తనలో కలిస్పోక తపపుద 
నీ 'మృతు్యరాణి' తన విన్్యస్నిని
'కవనశర్మ' గారి మృతితో మరోస్ 
రి మానవలోకానికి చాటిచెప్పుం-
ద్. మృతు్యవు మానవులకేన్?
     ఉహూ...! అద్ సర్వ జీవాలకు 
సంబంధించినద్. అయిత్ అవి 
సృషిటి  రహస్్యనిని మౌనంగా గమ-
నిస్తు యి. మౌనంగానే 'మృతు్యవు 
ని ఆహా్వనిస్తు యి. కానీ మనిషి 
అల్ కాదు. అలోపతీ, ఆయురే్వ 
దం, స్ద్ధ వైెద్యం, యున్నీ 
వైెద్యం, హోమియోపతీ, ప్రకృతి 
వైెద్యం ఇల్ లకా్ష  తొంభై వైెద్య 
విధాన్లిని కనిపెట్టి డు. ప్రాణం 
విలువని ధనంతోటీ, బంగారం 
వెండీ ల్ంటి లోహాలతోటీ, సథాల్ 
లు పల్లతోటీ కొలవడం మొ-
దలెట్టి డు. రక తుం - అమ్మకానికి, 
ఔషధం - అమ్మకానికి. అనీనిఅ-
మ్మకానికే ..విద్యతో సహా.
        అమే్మవాడు అమే్మద్ కొనేవా 
డు ఉననిపుపుడేగా!!! అయా్య... 
'మంచివాడి మంచితనం తెలిసే 
ద్ మరణంతోనే' అన్నిరు. 
ఆమాట ముమా్మటికీ నిజమని 
ఋజువు చేశరు కవనశర్మ అని
సగౌరవంగా ఆపా్యయంగా ప్లు-
వబడే 'కందుల వరాహ నరస్ం-

హశర్మ' గారు.  
         భౌతిక కాయానిని విడిచాక 
కూడా 'గారు' అని మాత్రమే ప్లి 
ప్ంచుకోగలిగన అత్యంత గౌర-
వానిని పంద్న కవనశర్మగారు. 
వారికి ఈత అంటే చాల్ ఇషటి ం. 
'మృతు్య నద్'ని ఈద్ వెనకికు 
వస్తు రనని నమ్మకానిని ఆయనే 
మిగల్చలేదు. కారణం తన శర్-
రానిని 'డొనేట్' చేయడమే. బ్ర-
తికిఉననింతకాలం పుంఖాను 
పుంఖాలుగా 'నీటి వనరులిని 
వడికి, మనుషుల గుండెలోలా  
ఘనీభవించిన మానవతా్వనిని
 (కథల)కనీనిటి రూపంలో వెలికి 
తీస్న ఆయన శర్రం, ఇపుపుడు 
ఎంతమంద్కి జాఞా న భిక్ష పెడు 
తుందో,
          14 వ ఏట ప్రారంభిం-
చిన ఆయన రచన చివరి క్షణం 
వరకూ కొనస్గుతూనే వుంద్. 
కాళీపటనిం రామారావు గారిని 
అత్యంత అభిమానించే కవన-
శర్మగారు 'సంఘపురాణం' అనే 
వైెజాఞా నిక కవన్ల ద్వరా రా.వి.
శస్త్రి పకకున     కూరు్చంట్రు. 
  'అమననిటులా ' అనే అదుభుత-
రచనని 'ఆమ' లో పరకాయ-
ప్రవశం చేస్  'స్త్రీ' హృదయానిని 
ఆవిషకురించిన ఆ 'జల వైెజాఞా ని 
కులు' 'సపృహ' అనే కథ ద్వరా 
ప్లలాల మీద తలులా ల ప్రభావానిని
ఎంతో అదుభుతంగా విశేలాషించా-

రు.
      'బ్రెయిన్ డ్రైన్ అమరికా 
మజిలీ కథలు' చదువరి 
బ్రెయిన్ ని ఏన్డూ డ్రెయిన్ 
చెయ్యలేదు సరికద మరింత 
'స్హిత్య ఆహారానినిచి్చ' 
బ్రెయిన్ కి బల్నినిచా్చయి. 
ఆయన 'రామకాండ' లో లేని 
కాండ ఏద్?
        'సైెన్సు నడిచిన బాట' లో 
మననీ నడిప్ంచారు. వంద-
కిపైెగా కథలు, ఆరు నవలలు, 
50 పైెగా అనేకానేక సబజు కుటి  లపైె 
వా్యస్లూ, లెకకులేని ఉపన్్య-
స్లూ, ప్రశనిలేని పదునెకికుం-
చే సలహాలూ కవనశర్మగారు 
అలవోకగా సృషిటి ంచారు.    
         ఎంతమంద్ విద్యరుథా -
లు ఆయన చూప్న మారగాంలో 
నడిచి దేశనిని 'స్సంపననిం' 
చేశరో! ఎనిని సమస్యలిని Indian 
Institute of Science  అవలీ-
లగా అధిగమించేల్ కవనశ-
ర్మగారు భుజానిని అంద్ంచారో, 
ఎనిని 'బ్లిలా  కథల' ద్వరా పెదదీల 
పెడబ్ద్్ధని శర్మగారు  సరిద్-
దదీ రో..., ఇవనీని లెకికుంచడానికి 
వందేళళు జీవితం స్గదు.
     'జలశకి తుకీ, జల విజాఞా న్నికీ' 
మాత్రమే ఆయన ఆచారు్య-
లు కాదు. 'రచన' వంటి గొపపు 
పత్రికకి సలహాదరు. మన 'చైె-
తన్యం-సంకలపుబలం' పత్రికకి 
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వెనునిదనుని. 
    వారితోపాటు నేనూ 'చైెతన్యం సంకలపుబలం' లో కలం కలుపుతుననివాడినే. వచే్చనెల వారిపేరు పత్రికలో 
కనిప్ంచద? కానీ, శంతి గారూ... కవనశర్మగారి పేరు మన పత్రికలో కనిప్స్తు నే వుండాలి. కనుమరుగు 
కాకూడదు. వారి రచనలనే మరోస్రి ముద్ంచండి. ఎందుకంటే, అవి Writings of the hour కాదు. 
Writings of AllTime.
   నిననిటివరకూ జీవితమనే న్టకంలో న్తోపాటు 'చైెతన్యం' తో నడయాడుతూనే, సడన్ గా న్టకం 
వద్లేస్ నిషక్రమించడం తగున్ శరా్మజీ? మీరు నిషక్రమించిన్ మీ అడుగుజాడలు ఎననిడూ మా గుండె-
లోలా ంచి నిషక్రమించవు.
   'కల్ ఖేల్ మే... హమ్ హో న హో గరిదీష్ మే తారే రహేంగే సద' అననిటుటి ... మీరెకకుడికి వెళ్తు రూ? మా 
మన్ఆకాశంలో నక్షత్రమై ఎపుపుడూ వెలుగుతూనే వుంట్రుగా! కవనశర్మగారికి 
వందన్లతో -  కనీనిటితో...
                                                                                                                భువనచంద్ర

          విషాదకరమైన వార తు
ప్రఖా్యత రచయిత శ్రీ కవన శర్మగారు  కాలం చేశరంనని విషాదవార తు  ముఖ పుసతుకంలో చద్వి నిరా్ఘంత-
పోయాను. నిననిమొననిటి వరకు వారు ముఖ పుసతుకంలో వారి ఆరోగ్యం బాగా లేదని రాస్తు  ఉన్ని ఇంత 
త్వరలో కనుమరుగు ఆవుతారని అనుకోలేదు. ఆఖరి నిముషం వరకు వారు రచనలు చేస్తు నే ఉన్నిరు. 
ముఖ్యంగా చైెతన్యం సంకలపుబలం పత్రికకు వారు అంద్ంచిన సేవ మరిచిపోలేనిద్. స్వయంగా రాయ-
డమేకాక, మన పత్రికకు ఎందరో రచయితలిని పరిచయం చేశరు. ఇంజనీరింగులోంచి ఎన్ని పారిభాషిక 
పదలిని తెలుగులోకి తీస్కు వచి్చన ఘనత వారిదే. ఈ మధ్యనే వారి రచన ‘మా కుటుంబం’ చద్వాను. 
ఇంటిలిలా పాద్ చదువుకుని ఆనంద్ంచేల్ ఎంతో చకకుగా రాశరు. తెలుగు స్హితీ ప్రపంచంలో వారులేని 
లోటు తీరనిద్. 
వారి ఆత్మకు శంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రారిథాస్తు , వారి కుటుంబానికి 
స్నుభూతి తెలియ జేస్తు న్నిను. 
                                                                                               పాలెపు బ్చి్చరాజు 
                                                        

     కవన శర్మగారు  ఆరు దశబాదీ లుగా తెలుగులో ఉదతతుమైన హాస్య రచనలకు పెదదీపీట వస్ పాఠకుల-
ను అలరించిన రచయితగా మాత్రమే పలువురికి తెలుస్. ఆయన వాక్చతురత, సహృదయత, సజజునత 
ఆయన పరిచయస్థా లకు తెలుస్. అవి కాగా, భారతీయ విజాఞా న సంసథా (ఐఐఎసీసు) లో ఉనని మాకు ఇంకా 
ఎన్ని తెలుస్. ఆయన విచక్షణాశీలి అయిన స్విల్ ఇంజినీరింగ్ పరిశోధకులు అని; ఎంతో మంద్ 
విద్యరుథా లను తీరి్చద్ద్దీన అధా్యపకులని; యాభై యేళ్ళు “ఐఐఎసీసు తెలుగు స్ంసకృతిక సమితి”ని ప్రత్య-
క్షంగా, పరోక్షంగా నడిప్ంచి తెలుగు స్హితా్యనికి ప్రతిబింబమై, తమ పరిశోధనలోలా  మునిగ త్లే ఐఐఎసీసు 
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విద్యరుథా లకూ, అధా్యపకులకూ ఆటవిడుపే కాదు జీవిత-జాఞా నం కూడా ఒసగన ఆదర్శప్రాయులని; ఇల్ 
ఇంకెన్ని. గత ఐదేళ్లా గా, ప్రతి నెల్ క్రమం తపపుక నిర్వహించబడే “స్హిత్య చర్చ” బృందనికి పెదదీద్కుకుగా 
నిలిచిన ఆయన ఉననిటుటి ండి అల్ వెళిళుపోత్, ఆ లోటు ఎల్ తీరగలదో ఎవరికి తెలుస్? ఒక ఉరూదీ  కవి 
అననిటుటి , జనమంతా చెవుల్రా వింటూ ఉంటే, కథ చెబ్తూ, చెబ్తూ తానే నిద్రలోకి జారుకొనని మేటి 
కథకులు కవన శర్మగారు. న్ దగగారునని ఆయన రచనలు తిరగేసేతు, ఆయనను గమనించి నేరు్చకొనని 
మంచి విషయాలను నెమరువసేతు, ఆయనిచి్చన ప్రోతాసుహం గుర్తుసే తు, ప్రొఫెసర్ శర్మ-
గారు ఎకకుడికీ పోలేదు, ఇకకుడే ఎకకుడో ఉన్నిరని అనిప్స్తు ందని న్కు తెలుస్. 
                                                                                           –జి. కె. అనంతస్రేశ్, 
                                                                         ప్రొఫెసర్, ఐ.ఐ.ఎసీసు, బంగళూరు. 

                                                 కవనశర్మ గారి గురించి రెండు మాటలు 
       చైెతన్యం పత్రిక చద్వవారందరికీ కవనశర్మగారు స్పరిచితులే. గత ఆరేడేళ్ళుగా న్కూ ఈ పత్రికతో 
అనుబంధం వుంద్. ఈ పత్రిక ద్వరా అనేకమంద్ పెదదీలు, రచయితలూ , కవులు న్కు తెలియడం, వారి 
రచనలు చదవడం నేను చేస్కునని అదృషటి ంగా ఎపుపుడూ భావిస్తు ను. కవనశర్మగారి వా్యస్లు, ఆయన 
చకకుని తెలుగులో సైెనుసుకి సంబంధించిన అనేక వైెజాఞా నిక విషయాలను స్నినితమైన భాషలో మనంద-
రికీ అంద్స్తు న్నిరు. మోక్షగుండం విశే్వశ్వరయ్య ఎందువలన భారతరతని అయా్యరు?; అల్గే రస్యన 
శస్త్రంపైె ఆయన మన పత్రికకు వ్రాస్తు నని వా్యస్లూ ఆయన మనకు అంద్స్తు నని సమాచారం.. సైెనుసు 
పదలకు చకకుని తెలుగు అనువాదలతో వ్రాస్తు న్నిరు. ఉదో్యగర్తా్య ఆయన సేవలను అంద్ంచి... పెదదీ  
వయస్సులో కూడా అపారమైన జాఞా న్నిని, విజాఞా న్నిని ... నలుగురికీ అంద్ంచాలని ... ఇల్ పత్రికలలో 

కీ.శే.కవన శర్మగారికి శ్రద్ధ ంజలి. 
శ్రీ పాలెపు బ్చి్చరాజు గారి ద్వరా  శ్రీ కవనశర్మగారికలేరని తెలిస్ మనస్ కలత చెంద్నద్. ఆంధ్రవిశ్వ
విద్యలయంలో  మేము సమకాలీకులమైన్ మాకు పరిచయం లేదు.  ఆ తరా్వత ఆయన కథలిని, 
స్ంకేతిక, చారిత్రిక, పౌరాణిక వా్యస్లిని ఎన్ని పత్రికలలో చద్వాను.  ఆయన ఒక విలక్షణమైన రచయిత.  
పదవీ విరమణ తరా్వత  శ్రీకాకుళంలో  1997 లో జరిగన కథానిలయం ద్్వతీయ వారి్షకోతసువ సందరాభుంగా 
రచన శయిగారు  పరిచయం చేశరు.సేనిహపాత్రుడు. చతురభాషి. అలశ్యనిని సహించనివాడు. సమయ 
పాలనలో రాజీలేనివాడు.  స్నినితమైన వ్యంగ్యం ఆయన కథలోలా ంచి సద తొంగచూస్తు  ఉంటుంద్. 
స్ంకేతిక వా్యస్లలో స్ంకేతిక పదలకి భావారథాం  చెడకుండా  తెలుగుపదలు సృషిటి ంచుకొంటూ  
పోవడం ఆయన ప్రత్్యకత. మూడు సంవతసురాలక్రితం నేను ఆయనిని వారి స్వగృహం బంగుళూరులో 
కలిస్నపుపుడు  చైెతన్యం సంకలపుబలం వెబ్ పత్రికకు పరిచయం చేశరు.   తెలుగు స్హితీ వనంలో 
ఆయనొక స్గంధరాజనం.  ఛైతన్యం సంకలపుబలం ద్వరా ఆయన కుటుంబ 
సభు్యలకు సంతాపానిని తెలియజేస్తు ,
ఆయన ఆత్మకు శంతికలగాలని  ప్రారిథాస్తు , 
                                                                                      ప్.వి.రమణారావు (ఎలకా్రా న్)
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ఆయన వా్యస్లను వ్రాస్తు  మనిషి ఎపుపుడూ ఎదుగుతూ జాఞా న్నిని పద్మంద్కి పంచుతూ అవిశ్ంతం-
గా కృషి చేయాలని ... ఆయన రచనలు, వా్యస్లు చూసేతు న్కనిప్ంచింద్. .. అల్ంటి సహృదయం, 
చకకుని వ్యకి తుత్వం గల వ్యకి తు ... మేధావి.. మనకు ఇక లేరని తెలిస్ చాల్ బాధగా అనిప్ంచింద్. ఆయనను 
స్వయంగా కలవలేకపోయిన్ ... చైెతన్యం పత్రికా కుటుంబంలోని ఓ మంచి వ్యకి తు దూరం కావడం చాల్ 
విచారంగా ఉంద్... ఆయన ఆత్మకు శంతి చేకూరాలని, ఆయన కుటుంబసభు్యలకు
 న్ ప్రగాఢ స్నుభూతిని  తెలియజేస్తు ...                                  
                                                                                           భారతీ లకి్షమి

    ప్రముఖ రచయిత, సరస్వతీ పుత్రుడు శ్రీ కవనశర్మ గారు ఇకలేరు అని తెలిస్న దగగార నుండి చాల్ 
బాధగా వుంద్. వారిని కలిసే అవకాశం ఒక ఏణ్ణర్ధం క్రితం న్ చిరకాల మిత్రులు, సహచరులు, ప్రముఖ 
రచయిత వివిన మూరి తు గారి ద్వరా కలిగంద్. న్ అభిమాన రచయితని మొదటిస్రిగా కలుస్తు న్నిననని 
ఆనందం అవధులు దటుతున్ని, అంతటి విజాఞా న ఖనితో మాట్లా డడానికి న్కునని విషయ పరిజాఞా నము 
గాని అర్హతగాని ఏమిటి అని ఒక బరుకుతనం మొదలయి్యంద్. అయిత్ మొదటి స్రి ఫోన్ చేస్న్ ఎన్ని 
ఏళళు బటిటి  తెలిస్న వ్యకి తుతో మాట్లా డినటులా  ఆయన మాట్లా డిన తీరు న్కు ఆశ్చరా్యనిని, ఆనందనిని కలుగజే-
స్ న్లోని బరుకుతన్నిని కొంత తగగాంచింద్. మువ్వలవానిపాలెంలో వారి వసతి గృహానికి చేరుకునేసరికి 
ఆయన గేటు దగగార న్ కోసం ఎదురు చూస్తు  ఉన్నిరు. అద్ వారి సంస్కురానికి, గొపపుదన్నికి నిదర్శ-
నం. వారితో మాట్లా డుతుననింతసేపు మన ఇంటోలా  ఒక ప్న తండ్రి లేద మేనమామతో మాట్లా డుతుననిటులా  
అనిప్ంచింద్, కలవక ముందు న్లో వునని బరుకుతనం పూరి తుగా తొలగపోయి సౌకర్యంగా వుండే వాతా-
వరణానిని ఆయన కలుగజేస్రు. వారితో కలిస్న మొదటి స్రే ఒక చిరస్మరణీయమైన మధురానుభూతి 
కలిగంద్. స్వర్గాయ శర్మ గారి గురించి ఒకకు మాటలో చెపాపులంటే వారితో మాట్లా డడమే ఒక ఎడు్యకేషన్. 
ఆయన బహుముఖ ప్రజాఞా శలి... ఆచారు్యలు, సరస్వతీ పుత్రులు, శస్త్రవతతు, సహీతీపరులు, రచయిత, 
సంభాషణా ప్రియులు, చతురులు, నిగరి్వ, నిరాడంబరులు, ఎద్గన కొద్దీ  ఒద్గనవారు, అనినిటికీ మించి 
మంచి మనస్నని వారు, మానవతావాద్.  
వారి ఆత్మకు శంతిని ప్రస్ద్ంచాలని, వారి కుటుంబ సభు్యలకు ఈ విషాద పరిస్థాతిని ఎదుర్కునే మన్ధై-
రా్యనిని కలుగజేయాలని ఆ పరమాత్మని కోరుకుంటున్నిను.
                                                                              ఇంద్రగంటి వంకట స్బా్బరావు
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 కల నిజమాయె --- మానస సరోవర యాత్ర 
               ఖాట్మండ్ ఎయిర్ పోర్టి 
లో ద్గ లగేజ్ తెచు్చకుందు-
కు నుంచున్నిం.  మాతో పాటు 
ఫ్ెలా ట్ లో వచి్చన తెలుగాయన 
మా స్మాను చూస్, అమో్మ 
అంత స్మాన్? అన్నిరు మీరు 
అంత కొంచెం స్మానుతో ఎల్ 
వచా్చరు? మేము అనీని తీస్కు 
వస్తు న్నిము దేముడి కోసం, 
మా కోసం అనీని కావాలి కద ! 
అన్నిము,  అంటే? అన్నిరు. ఈ 
మధ్్య మానస సరోవరం వెళిళు,  
వచి్చన వాళ్ళు ఫేస్ బ్క్ లో  ఫోటో 
పెడిత్, వాళళు ఫోన్ నెంబర్ చూస్ 
వాళలాకి చేస్ము. వాళ్ళు తినడా-
నికి అవీ ఏమి తీస్కు వెళ్ళులో 
అనీని చెపాపురు. అంటే మనకి 
వాళ్ళు ఎంత అనీని పెటిటి న్ 
మనకి నచ్చకపోత్ మన పచ్చ-
ళ్ళు పటుటి కెడిత్ అపుపుడపుపుడు 
వస్కుందుకు బావుంటుంద్ 
అని చెపాపురు. అల్గే మధ్యలో 
ఆకలి వసేతు తినడానికి చిరు-
తిళ్ళు (అంటే సీ్వట్సు, హాట్) 
అల్ తీస్కు వెడిత్ మంచిద్ 
అన్నిరు. అందుకని అవి అనీని 
పటుటి కెడుతున్నిము. 
      అల్గే గూగుల్ లో 
చూస్ము. ఎవరో హోమం చే-
స్కుంటుంటే. అందుకని మాకు 
తెలిస్న బ్రాహ్మడిని  అడిగ, 
హోమానికి ఏమి కావాలో ఆ 
స్మానులా , ఇకకుడ పువు్వలు దొ-

రుకుతాయో లేదో తెలియదు, 
అని హైదరాబాదు గుడిమల్కు-
పూర్ నుండి  పెదదీ  సంచి నిండా 
పువు్వలు, అల్గే వెయి్యవతుతు -
లు , విడి వతుతు లు, ఆవునెయి్య, 
అమ్మవారికి , స్్వమికి బటటి లు, 
మా అమా్మయి అమరికాలోనే 
అకకుడ  ౩ కేజీలు మటిటి  కొనిచి్చం-
ద్. అద్, అభిషేకానికి. అకకుడ 
మటిటి  మోల్డి  చెయ్యడానికి వీలుగా 
వుంటుంద్. అందుకని అకకుడ 
నుండి తెచా్చము. దేముడి గుడికి 
వెళ్ళుటపుపుడు అనీని తీస్కు 

వెడతాము కదండీ ! ఇకకుడ 
అనీని దొరుకుతాయో? లేదో? 
అందుకని ఆవు నెయి్య, ద్పం 
కుందులు, కొనిని 1000 వతుతు లు, 
కొనిని 300ల వతుతు లు , కొనిని 
విడి వతుతు లు, అగర బతుతు లు, 
దేముడి పుసతుకాలు, రాగ చెంబ్, 
చినని చాపలు, పంచ పాత్ర ఉదదీ-

రిణి, బియ్యంప్ండి, పస్పు, 
కుంకుమ, కరూపురం, పంచెల 
చాపులు  చీరలు, జాకెటుటి  
ముకకులు, పాత బటటి ల జత, మా 
వారిద్ ఒకటి, న్ద్ ఒకటి , పటుటి  
గుడడి  హోమంలో వెయ్య వలస్న 
బంగారం, వెండి, రాగ, ముత్యం 
,పగడం, గంధపు చెకకు, అకకుడ  
పూజా షాపులో ఇచి్చన కురిడితో 
సహా స్మాగ్రి, త్నె, పంచదర, 
శివ లింగం తయారుచేయడానికి 

మటిటి , మారేడు దళ్లు, తులస్ 
దళ్లు, చేమంతి పువు్వలు, 
బాదం, కిస్ మిస్, ఇవనీని 
దేముడుకి సంబంధించినవి పె-
టుటి కున్నిం. మేము తినడానికి 
కూడా కొనిని సీ్వట్సు, హాట్ పెటుటి -
కున్నిం. 
     ఇక మందులు అయిత్ ...   
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1. క్రోస్న్ 2. స్ట్రిజాన్, బ్రూఫీన్, 
బా్యండైెడ్సు,  పెనిసులిన్ ఆయిం-
టె్మంట్, మోషన్సు స్టి ప్  మడిస్న్ , 
హాల్సు, అజిత్రిమైస్న్, శనిటైెజర్ , 
మనకి ఏమైన్ రోజూ వాడుకోవల-
స్న మందులు ఉంటే అవికూడా 
తీస్కుని వెళ్ళులి (బిప్, షుగర్ 
ఏమైన్ ఉంటే) మాకు అవసరం 
లేదు అందుకని పెటుటి కోలే-
దు. ఈ మందులు ఎందుకైన్ 
మంచిదని పెటుటి కున్నిము. 
దేముడి దయవలన మాకు 
అవసరం పడలేదు . ఒకకు ట్బలా ట్ 
హైట్ కి వెళిళునపుపుడు తపపు . అల్ 
వీలైెనంతవరకూ అనీని పెటుటి -
కున్నిము అనుకుంటున్నిము 
. అనీని కావాలి కదండీ? ఇంత 
దూరం వస్తు ంటే, అనీని తీస్కు 
వెళ్ళులి కద! అల్గే చలికి కం-
పలసుర్ అనీని పెటుటి కోవలిస్ందే 
కద! అమో్మ! చాల్ పెటుటి కున్ని-
రు అన్నిరు. మా అమా్మయిని( 
డాకటిరు), మా పత్రికలో వ్రాస్తు నని 

హోమేయోపతి డాకటిర్ గారు శస్త్రి 
గారిని అడిగ, అవి అనీని పె-
టుటి కున్నిము. హోమియో పతి 
డాకటిర్ గారు న్కు ఆనికాయలకు 
మందు ఇచా్చరు . 
        ఇంత స్మాను పెటుటి కు-
ని వస్తు న్నిరు కద! విమానంలో  
బరువు సరిపోయింద? అని 
అడిగారు. మా బటటి లు ఎకుకువ 
పెటుటి కోలేదు. దేముడికి సంబం-
ధించినవ ఎకుకువ పెటుటి కున్ని-
ము. అద్ కాక ఎయిర్ ఇండియా 
లో హైదరాబాదు నుండి ఢిలీలా  
వరకు 25 కేజీలు అలోవ్ 
చేస్డు, కానీ ఢిలీలా  నుండి ఇకకుడ-
కు 20 కేజీలే.  అందుకే కొనిని మేం 
చేతోతు ఇల్ తెచు్చకుంటున్నిము 
అన్నిము.  అమో్మ ఇంత లగేజీతో 
మన ఫ్ెలా ట్సు లో స్మానులా  ద్ంప-
నవసరం లేకపోయింద్ కాబటిటి  
సరిపోయింద్. లేకపోత్ చాల్ 
కషటి మయే్యద్ కద! ఇందక ఇకకు-
డకి వచే్చముందు, ఇకకుడ వాతా-

వరణం బాగాలేదు అని, కాశీ 
తీస్కు వెళిలా ,   15 నిమిషాలు 
కాశీలో ఆప్, ఇకకుడకు తీస్కు 
వచా్చడు కద! అకకుడ కనుక 
ద్గ వలస్ వసేతు, అల్ంటపుపు-
డు స్మానలా తో కషటి ం అయే్యద్ 
కద! అన్నిరు. వెంటనే మా 
వారు అద్ కామన్.  ఇకకుడ 
ఇల్ అవుతూనే ఉంటుంద్ట. 
ఒకకు రండ్ వస్తు రుటండి. 
అకకుడ ద్గమనరుట. అన్నిరు. 
ఇంతలో  ఆయనకీ ఫోన్ ఏదో 
వచి్చంద్. ఫోన్ మాట్లా డాక, ఓకే, 

మా ట్కీసు వచే్చస్ంద్. నేను వెళిలా  
వస్తు ను. మా గురువుగారు(జగ్గా  
వాస్దేవ్)వచే్చస్ మీటింగ్ స్టి ర్టి 
చేస్రుట రమ్మంటున్నిరు. నేను 
వెళిలా  వస్తు నండీ . హాపీ జర్ని మీ-
కిదదీరికీ  నమస్కురమండీ, అని 
ఆయన వెళిలా  పోయారు . ఆయన 
ఆ గ్రూపులో వచా్చరుట. 
          మా స్మానులా  తీస్కుని 
మేం కుడా బయటకి వచే్చసరికి 
మా ఏజంట్ పేరుతో అటటి మీద 
రాస్, బయట నిలబడి ఉనని 
అతని  దగగారికి వెళ్లాసరికి, వెంటనే 
అతను మా డీటైెల్సు అడిగ, అత-
నితోపాటు వచి్చన, ఇంకోకతని 
సహాయంతో మా స్మానులా  అనీని 
కారోలా  పెటిటి  మమ్మలిని కూరో్చమ-
ని కారు స్టి ర్టి చేస్డు. అకకుడకి 
స్మానలా  బరువు వద్లి , హాయిగా 
కూరు్చన్నిము. 
       (మళీళు వచే్చ నెల కలుదదీ ం)
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వమూరి వంకటేశ్వరరావు

        సైెనుసు, టెకానిలజీ పాశ్చత్య 
దేశలలో ఉదభువించి, వెలిలా విరు-
స్తు నని దశలో మన దేశం నిద్ర-
పోయింద్. పనెనిండవ శతాబదీ ం 
వరకు ఉనని  సృజన క్రమేణా 
హారతి కరూపురంల్ హరించిపో-
యింద్. ముస్లాం దండయాత్ర-
లు మొదలైెన సమయము, ఈ 
పతనము ఉరమరగా ఒకే కాల 
పరిధిలో జరగడం కేవలం కాక-
తాళీయమో, లేక ఏదైెన్ కారణ-
కార్య సంబంధం ఉందో పరిశో-
ధించవలస్న అంశమే!
      మర్క కోణం. తురుషుకులు కా-
న్^స్టి ంటిన్పుల్ నగరానిని ము-
టటి డించి పటుటి కునని కారణంగా 
ఆస్యాతో వా్యపారం చేసే 
ఐరోపా వా్యపారుల భూమారాగా -
లు బందయిపోయాయి. దనితో 
వారు ధన, ప్రాణ నషాటి లకి ఓరు్చ-
కుని సముద్ర మారాగా లు వెతకడం 
మొదలు పెటేటి రు. ద్కూసుచి, గడి-
యారాలు ఆ కాలంలోనే విరివిగా 
వాడుకలోకి వచే్చయి. వా్యపారం 
కోసం బయలుదేరినవారు వారి 

గడడింగుల భద్రతకి సైెన్్యలు 
సమకూరు్చకున్నిరు. తరువాత 
వలసలు ఏరపురచుకోవడం మొ-
దలుపెటేటి రు. ఈ సందరభుంలోనే 
చైెన్లో ఎపుపుడో కనుకుకునని తు-
పాకిమందుని తెలలావాళ్లా  తెలివిగా 
వాడి వలసలని స్మ్రాజా్యలుగా 
రూపంద్ంచేరు. అనగా ప్రజోప-
యోగాలకి, ప్రభుత్వ ఉపయోగా-
లకి సైెనుసుని వాడుకునే అలవాటు 
వారికి పదున్లుగవ శతాబదీ ంలో-
నే మొదలు అయింద్. 
      నిజానికి ద్కూసుచి, గడియారం, 
తుపాకిమందు, ఫిరంగులు, 
మొదలైెన పరికరాల వెనక ఉనని 
సైెనుసుని అవగాహన చేస్కుని 
ఉననిటలా యిత్ మన దేశపు రాజులు 
కుంఫిణీ వారి చేతులలో అంత 
స్న్యాసంగా  ఓడిపోయి 
ఉండేవారు కాదు. బ్రిటిష్ వారు 
“విభజించి పాలించు” అనే 
కుటిల నీతిని వాడినపపుటికీ, మన 
సైెన్యం వారి సైెన్యం కంటే పెదదీద్. 
మనకి “హోం ఫీల్డి  ఎడా్వంటే-
జి” ఉంద్. అయినపపుటికీ వారి 

“టెకానిలజీ” ముందు మనద్ 
ద్విటీ ముందు ద్వె్వల్ వెలవెల 
పోవడంతో మన ఓటమి తథ్యం 
అయింద్. 
         మనం మన దేశం వదలి 
ఐరోపా  దేశస్తు లుల్  వలసలు 
ఎందుకు వెళళులేదు? మన 
దేశంలో సముద్రయానం మీద 
ఆంక్ష ఉండేద్ కనుక మనవాళ్ళు 
దేశం వదలి దూరదేశలకి వెళలా-
లేదని వాదం ఒకటి ఉంద్ కానీ 
దనిలో పస తకుకువ. బౌద్ధమ-
తం ప్రచారం చెయ్యడానికి చైెన్, 
జపాను దేశలు వెళ్ళురు కద. 
పడమటి తీరం నుండి అరబ్్బ 
దేశలతో వాణిజ్య వా్యపారాలు 
చేసేరు కద. దకి్షణాద్ రాజులు 
కాంబోడియాలోఆంగ్ కొర్ దగగార 
అదుభుతమైన శివ-విషు్ణ  దేవాల-
యాలు కటేటి రు కద. వియతానిం 
లో మైస్న్ దగగార 4 నుండి 14 
వ శతాబదీ ం వరకు హిందూ స్-
మ్రాజా్యలు వెలిలా విరిసేయి కద.  
కాంబోడియాలోను, వియతానిం  
లోను హిందూ రాజులు  అకకుడే 

 భవిష్యతుతు లో భారతదేశనికి మర్క స్వర్ణయుగం ఉంద?
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స్థారపడి, అకకుడివారిని పెళ్లా డి, 
రాజా్యలు ఏలేరు కానీ వలస 
సహనివాస్లు  స్థా ప్ంచలేదు. 

వ్యాపారాలు - వలస సాథా వరాలు 

     విదేశలకి ఏ లబిదీ  ఆశించి 
వలస వెళ్ళురో దనిని బటిటి  పర్యవ-
స్న్లు వరే్వరుగా ఉననిటులా  కని-
ప్స్తు ంద్. మత ప్రచారానికి వెళిళు-
నపుపుడు వా్యపార కోణం ఉండదు. 
వా్యపారానికి వెళిళునపుపుడు ల్భ-
నషాటి లు చూస్కోవాలి. పాశ్చత్య 
దేశలు సముద్రం మీద వా్యపార 
మారాగా లు కనుకుకుంటునని కొతతు 
రోజులలో వారికి ఒక సమస్య 
ఎదురైెంద్. ప్రయాణానికి వెళిలాన 
పడవలు స్రకి్షతంగా వసేతునే 
కద ల్భాలు వచే్చద్. కొనిని 
పడవలు సముద్రపు దొంగల 
బారిని పడిత్, మరికొనినింటిని  
తుపానులు ద్గమింగేసేవి. ఈ 
విధంగా అనుకోకుండా ఎదురైెన 
నషాటి నిని భర్ తు చేయడానికి లండన్ 
లోని “లోయిడ్సు కాఫీ హౌస్” లో  
కొందరు  కామందులు ఉమ్మడి-
గా ఒక హామీ పత్రం రాస్, “ద్గువ 
సంతకాలు పెటిటి ” ఇచే్చవారు. 
ఇల్ హామీ పత్రానికి ద్గువన 
సంతకాలు పెటేటి వారిని “అండర్ 
రైెటర్సు” అనేవారు. ఇదే ఇనూసు-
రెనుసు పథకాలకి, బ్మా పట్టి లకి 
న్ంద్. ఇనూసురెనుసు ఉండడంతో 
కొందరిలో తెగంపు పెరిగ ఉమ్మ-
డిగా పెటుటి బడి పెటటి డానికి జంకు 

తగగాంద్. “నలుగురితో పాటు 
న్రాయణ” అనే మంత్రానిని 
మనం కనిపెటేటి ం, పాశ్చతు్యలు 
ద్నిని ఆమలు పరచి కర్మయో-
గుల అయేరు. 
      పడవల మీద అంతరాజు తీయ 
వా్యపారం పుంజుకునని కొతతులోనే 
పాశ్చత్య ప్రపంచంలో పారిశ్మిక 
విపలా వపు ప్రభంజన్లు వీచడం 
మొదలైెంద్. కుటీర పరిశ్రమల-
ల్ కాకుండా యాంత్రిక పరిశ్రమ-
లకి భార్ ఎతుతు న పెటుటి బడులు 
పెటటి వలస్న అవసరం వచి్చంద్.  
ఇద్ ఒకరిదదీరి వలలా  అయే పని 
కాదని “లోయిడ్సు అఫ్ లండన్” 
లో “ద్గువ సంతకాలు” పెటిటి న 
వారికి తెలిస్నటేలా  చాలమంద్కి 
త్టతెలలామయింద్. ఈ తెలివిడి-
తో ఉమ్మడి పెటుటి బడి సంఘాలు 
(“జాయింట్ స్టి క్ కంపెనీలు”) 
కి అంకురారపుణ జరిగంద్. ఈ 
ఉమ్మడి పెటుటి బడి సంఘం అనే 
ఊహ విపలా వాత్మకమైన ఊహ. 
ద్నిని పారిశ్మిక విపలా వంతో 
జత చేసేసరికి రెండు రెళ్లా  న్-
లుగవడానికి బదులు ఎనిమిద్ 
అయి ఒక విపలా వాత్మకమైన ఆరిథాక 
చింతనకి దరి తీస్ంద్. ఇదే 
పాశ్చత్య దేశల ఆరిథాక పటిమకి 
మూల కారణం. ఈస్టి  ఇండియా 
కంపెనీని ఈ కాలంలోనే స్థా ప్ం-
చేరు. 
      బ్మా సంఘాలే అనండి, 
పారిశ్మిక విపలా వమే అనండి, 
ఉమ్మడి పెటుటి బడి సంఘాలే 

అనండి - ఇవనీని విపలా వాత్మకమైన 
ఊహన్లు. అపపుటివరకూ చీకటి 
యుగంలో మగుగా తూనని పాశ్చత్య 
ప్రపంచం ఒకకు స్రి ఒళ్లా  విరు-
చుకుని లేచింద్. మన చరిత్రలో 
ఇటువంటి విపలా వ జా్వలలే లేవు. 
గోదవరికి ఎంత చెంబ్ తీస్కెళి-
త్ అనేని నీళ్లా  వస్తు యనే వదంత 
ధోరణిలో ఉనని మన దేశంలో 
విపలా వాలు ఏమిటి, న్ మొహం! 
ఎండలు నిపుపులు చెరుగుతూ 
ఉంటే, “ఇద్ ఇల్ రాస్ పెటిటి  
ఉంద్” అని సమాధానం పడే 
మన దేశంలో వాతనియంత్రణ 
చేస్కుని స్ఖపడాలనే ఊహ 
ఎవ్వరికైన్ ఎల్ పుడుతుంద్?
మన దేశంలో పరిస్థాత్ 
      మనకి తరకుం, మీమాంశ, 
వా్యకరణం వంటి సైెద్ధ ంతిక మా-
రాగా లని అనే్వషించడంలో ఉనని 
కుతూహలం ఐహిక, ప్రాపంచిక, 
ప్రాయోగక విషయాలమీద ఉనని-
టులా  కనిప్ంచదు. ప్రయోగం చె-
య్యడమే ఒక తపుపుగా భావించే 
సమాజం మనద్. (శంకరశస్త్రి 
ల్లీ్చ మేషాటి రిని పెటిటి న చివాటులా  
ఇపపుటికీ చెవులోలా  గంగురుమం-
టున్నియి.) ఈ మన్ధర్మం 
యొకకు అవశిషటి ం ఇపపుటికీ కని-
ప్సోతు ంద్. ఊరుకొకటి, వాడకొక-
టి చొపుపున ఇంజనీరింగు కళ్-
శలలు వెలిశయి కాని వీటిలోలా , 
నూటికి తొంభయ్ శతం, ప్రయో-
గశలలే లేవు.
                       (ఇంకా వుంద్)
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ఇంద్రగంటి వంకట స్బా్బరావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

                                                       ముందరి మాట అనే ముందరి కాళళుకి బంధం
      “ప్రేమ” వివాహాం వరకు వెళళుకుండా విఫలమవడానికి కులము, మతము, అంతస్థా లే కాకుండా ఇంకా చాల్ కారణాలు 
వుంట్యి. ఆ చాల్ కారణాలలో ఒక కారణమే ఈ కధకి మూల్ంశము. న్ మద్లో ఈ ఆలోచన వచి్చన వెంటనే ఈ అంశం మీద 
కధ రాయాలనిప్ంచింద్. నేను ఏ విషయము మీద ఈ కధ రాస్న్ ఆ విషయానిని గతంలో ఎవరైెన్ సపృశించారా? లేద? గతంలో 
ఆ విషయము మీద స్నిమాలు తీస్రా? లేద? అనని విషయం న్కు ఎరుక లేదు. అయిత్ ఆ విషయం ఏమిటనేద్ నేను ఇకకుడ 
చెపపును, అల్ చెబిత్ ఇంక మీరెందుకు కధ చదువుతారు?  
    నేను రాస్న ఈ అంశం ఇపపుటి కాలమాన పరిస్థాతులలో కొంతమంద్కి అసంబద్ధమైనద్గా, అప్రస్థా తమైనద్గా లేద అనుచి-
తమైనద్గా అనిప్ంచవచు్చ. అందుకే పాఠకులకి సవినయముగా మనవిచేసేద్ ఏమిటంటే ఈ కధ 1970 నుండి 2000 సంవ-
తసురముల మధ్య కాలంలో జరిగనద్గా భావించమని విననిపము. అందుకని అపపుటి కాలపు కటుటి బాటులా , నమ్మకాలు, స్ంఘిక, 
స్మాజిక పరిస్థాతులను దృషిటి లో పెటుటి కొని రాయడం జరిగంద్. 1970-2000 సంవతసురాల మధ్య కాలం అంటే అద్ ఒక మారుపు-
దలకాలం. అంటే అపపుటికి ఇంకా ప్రపంచీకరణం గాని, సమాచార స్ంకేతిక (ఐ.టి) మారుపులు గాని, ఆరి్ధక సంసకురణలు గాని 
పూరి తుగా అమలు కాని రోజులు, చరవాణిలు మహా అయిత్ ఐదు శతం జన్భా దగగార కూడా లేని రోజులు, అవి అమరికాకు మిగలిన 
పాశ్చత్య దేశలకు వలం వెర్రిగా పరుగులు పెటటి ని రోజులు, స్మాజిక, స్ంఘిక పరిస్థాతులలో కూడా కొద్దీ  కొద్దీగా మారుపులు వస్తు నని 
రోజులు. అందుకే కధలో కొనిని పాత్రలు ప్రగతిశీలక ఆలోచనలతో,  కొనిని పాత్రలు ఛందస భావాలతో వుంట్యి, ఒక రకంగా చెపాపు-
లంటే "టు బి ఆర్ న్ట్ టు బి" పరిస్థాతి.   
      ఇక "ప్రేమ" కి నిర్వచనం చాల్ మంద్ చాల్ రకాలుగా చెపాపురు, చెబ్తున్నిరు. అంటే దనర్ధం "ప్రేమ" కి నిర్్ణత నిర్వచనం 
లేదని నేను భావిస్తు న్నిను, అందుకని "ప్రేమ" కి న్ నిర్వచనం చెపాపుడానికి ప్రయతినించాను, అందులో ఎంతవరకు సఫలీకృతుడ-
నయా్యను అనేద్ మీరు నిర్ణయించాలి. 
          ఈ కధ రాయడానికి రెండు కారణాలు ఒకటి ..... న్కు న్ మాతృభాష ఎడల మికికులి అభిమానము, ప్రేమ.
 ఎందుకంటే ………
“చకకుర కలిప్న తియ్యని కమ్మని తోడు పెరుగు తెలుగు,
చకకుని పలుకుల సొబగుల నడకల హంస హోయల బడగు
నననియ తికకున ఎర్రన ప్తికిన ఆవు పాల పదుగు
చదువుల తలిలా కి స్మధుర శలైికి పుటిటి నిలులా  తెలుగు” .......... అనని జొననివితుతు ల గారి మాటలు
      “తెలుగు భాష తియ్యదనం తెలుగు జాతి గొపపుతనం
   తెలుస్కుననివాళలాకి తెలుగే ఒక మూలధనం,
        తలిలా దండ్రి నేరిపునటిటి  మాతృభాషరా 
తెలుగు మరచిపోత్ వాళలాని నువు మరచినటుటి రా ఇద్ మరువబోకురా” ………….. అనని చంద్రబోస్ గారి మాటలు
  ఎలలాపుడూ న్ మద్లో మదలుతూవుంట్యి. అందుకే తెలుగు భాషమీద వునని ప్రేమతో ఏదో చేయాలనని తపన న్కు కలిగంద్. 
రెండవద్ మా “ఇంటిపేరు” నిలబట్టి లని ఒక తపన, కోరిక న్లో మొదలైెంద్, దని ఫలితమే ఈ కధ.  ఇందులో ఆంగలా పదలు 
స్ధ్యమైనంత వరకు వాడకుండా వుండట్నికి ప్రయతినించాను, కానీ కొనిని పదలు వాడక తపపులేదు, అయిత్ ఆ వాడిన పదలు 
తెలుగు లిప్లోనే రాశను ..........
ఈ మధ్య స్ంఘిక మాధ్యమములో ఒక పరిహాసము (జోక్) చద్వాను, అద్ కులా పతుంగా ఏమిటంటే ఒక స్రి ఒక వ్యకి తు శ్రీకృష్ణదేవరా-
యలు సభకి వచి్చ తనకు చాల్ భాషలు వచు్చ, తన మాతృబాష కనుకోకుమని సవాలు విస్రాడు, ఆ బాధ్యతని తెన్లి రామకృషు్ణ -
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నికి అపపుగస్తు డు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. దనికి “స్్వమీ న్కు కొంత సమయము ఇవ్వండి నేను బయటకి వెళిళు వచి్చ సమాధానము 
చెబ్తాను” అన్నిడు తెన్లి రామకృషు్ణ డు. బయటకి వెళ్తూ ఆ సవాలు విస్రిన వ్యకి తు కాలు తొకాకుడు తెన్లి రామకృషు్ణ డు. ఆ 
వ్యకి తు ఆంగలాములో తెన్లి రామకృషు్ణ ని నింద్ంచాడు. “మహారాజా ఖచి్చతంగా ఈ వ్యకి తు మాతృభాష తెలుగు” అని త్లి్చ చెపాపుడు 
తెన్లి రామకృషు్ణ డు, అద్ సంగతి .......... నేనూ తెలుగువాడినే కద! అందుకని ఆంగలాపదలు వాడక తపపులేదు!!!. 
 ఈ కధని రాస్న తరువాత సహచరులు, మిత్రులు, సహృదయులు, ప్రముఖ రచయిత శ్రీ వి వి న మూరి తు గారిని సంప్రద్ం-
చాను. వారిచి్చన సలహాలు, స్చనల మేరకు మారుపులు చేరుపులు చేయడం జరిగంద్. వారి సహకారానికి కృతజఞాతాపూర్వక ధన్య-
వాదములు. అల్గే న్ “ఉతతుమ విమర్శకురాలు” అయిన న్ సహధర్మచారిణి, న్ మిత్రుడు వదుల వెంకట రమణమూరి తు ఇచి్చన 
స్చనలు, సలహాలను కూడా పరిగణలోకి తీస్కొని పూరి తు చేశను. వారికి కూడా న్ ధన్యవాదములు.
 ఈ కధని ఎంతో ఓప్గాగా  చద్వి ననుని ఉతాసుహపరిచి, తగు స్చనలు చేస్ ప్రోతసుహించిన న్ అభిమాన రచయిత శ్రీ కవ-
నశర్మ గారికి కృతజఞాతలు మరియు ధన్యవాదములు.
ఇద్ నేను రాస్న తొలి కధ కాబటిటి  ఇందులో తపుపులు, వా్యకరణ దోషాలు వుండటం సహజం, అల్గే అనుభవరాహిత్యం వలన 
వర్ణనలోగాని, వివరణలోగాని తపుపులు దొరలావచు్చ వాటిని సహృదయంతో అర్ధం చేస్కోవలస్నద్గా విననిపము. న్ ఈ ప్రయతానినిని 
పాఠకులు ఆదరిస్తు రని ఆశిస్తు న్నిను. 
చివరాఖరుగా ఇందులోని పాత్రలు కేవలం కలిపుతము, ఎవరినీ ఉదేదీశి్యంచి రాస్నవి కావు.  ఏ రకమైన స్మీప్యము / స్రూప్యము 
వున్ని అద్ యాధృచి్చకము మాత్రమే అని గ్రహింప మనవి. ఇక కధలోకి వెళదము...................
                                                                                   భవద్యుడు
                                                                                             ‘ఇంద్రగంటి’ 

                  విజయదశమి వెళిళు 
ద్పావళి తరువాత కార్ తుక మాసం 
వచి్చంద్, విశఖపటనింలో చలి 
మొదలయింద్,  పదహారు 
డిగ్రీలు దక రాత్రి ఉష్్ణ గ్రత-
లు వుంటున్నియి. సమయం 
ఉదయం 11 గంటలు కావస్తు -
ననిద్. నగరం, నగర ప్రజలు బదదీ-
కము వద్లి ఎవరి పనిలో వారు 
నిమగనిమై వున్నిరు. 
  అద్ ఒక భారత ప్రభుత్వ కారా్య-
లయం. ఆ భవనంలో రెండవ 
అంతస్తు లో ఒక గద్ తలుపు 
మీద కృష్ణమోహన్, సైెంటిస్టి  
- ఇ అని వుంద్. అధికారుల 
సమావశం నుండి తన గద్లోకి 
తిరిగ వచా్చడు కృష్ణమోహన్. 
ఆ గద్లోకి ప్రవశిస్తు ననిపుడు 
ఎవరి దృషిటి  అయిన్ గోడమీద 
ఎదురుగా కనబడుతునని ఒక 

అందమైన డిజిటల్ గడియారం 
దని క్రింద రాస్న “తిరిగ రానిద్ 

కాలం” అనని కొటేషన్ మీద 
పడి తీరుతుంద్. కృష్ణమో-
హన్ అందులో “3 నవంబర్ 
2000, శుక్రవారం 1220” అని 
చూస్ మధా్యహనిం 3 గంటలకి 
జాయింట్ కలకటిర్ గారితో సమా-
వశనికి తయారవా్వలని అని 
గురుతు  చేస్కున్నిడు. 

     అతని వ్యకి తుగత సహకారి 
మాధవి కూడా అతని వెనకే 
వచి్చ...“స్ర్ మీకు రెండు ఫోన్ 
కాల్సు వచా్చయి…ఇంటినుండి 
మేడంగారు కాల్ చేస్రు, మీ 
అకకుయ్య గారి అమా్మయికి పెళిళు 
నిశ్చయం అయిందట, మీరు 
సమావశం నుండి వచా్చక కాల్ 
చెయ్యమన్నిరు. రెండో కాల్ 
బాంబే నుండి కులకరి్ణ గారు 
చేస్రు, మీరికకుడ ఎపుపుడు రిలీవ్ 
అవుతున్నిరు అకకుడ ఎపుపుడు 
జాయిన్ అవుతున్నిరు అని 
అడిగారండి” అని చెప్పు మధా్య-
హనిం జాయింట్ కలకటిర్ గారితో 
సమావశనికి తయారు చేస్న 
బ్రీఫ్ అతనికి ఇచి్చంద్.
“ఓకే మాధవి, థాంకూ్య”
                      ( ఇంకా వుంద్ )
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 6

మాయమైన పాయసం
               నస్రుద్దీన్ కి దేశటనం 
అంటే చాల్ సరద. న్లుగు 
ప్రాంతాలు కాలి నడకన తిరిగ 
చూడడం వలలా  మనుషుల జీవన 
విధానం గురించి మంచి అవ-
గాహన ఏరపుడుతుందని అతని 
నమ్మకం. రకరకాల మనుషు-
లిని కలుస్కోవచు్చ. వింతలు, 
విశేషాలు చూడవచు్చ. అందుకే 
వీలు కుద్రి నపుపుడల్లా  అతను 
దేశ విదేశలు తిరిగ వస్తు  
ఉండేవాడు. ఆ రోజులోలా  అల్ 
తిరిగే వారికి, ఏ ఇంటి యజ-
మానిని ఆశ్రయించిన్ ఒకింత 
తినడానికి దొరికేద్. రాత్రికి ఏ 
మఠంలోన్ నిద్ర పోయేవారు. 
అంతకంటే వారికి కావలస్ంద్ 
ఏముంద్? 
అల్ ఒకస్రి భారత దేశంలో 
తిరుగుతూ ఉండగా, అతనికి 
దరిలో ఒక ముసలి క్రైసతువ మత-
గురువు, మర్క హిందూ సన్్యస్ 
పరిచయం అయా్యరు. మతాలు 
వరైెన్ అంతా భగవంతుడిని 
నమే్మవారు కాబటిటి  వారి మధ్య 
మంచి సేనిహం కలిస్ంద్. ఒకరి-

కొకరు తోడుగా ఉంట్మని వారు 
కలిస్ ఊరూరా తిరగ స్గారు. ఏ 
ఊరు వెళిళున్ తినడానికి అననిం, 
ఉండడానికి బస దొరికేవి. ఇల్ 
తిరుగుతూ, తిరుగుతూ వారు 
ఒకన్డు ఒక ఊరు చేరుకు-
న్నిరు. 
అపపుటికి స్యంత్రం అయింద్. 
ముస్ఫిరులా  ముగుగా రికి బాగా 
ఆకలి వసోతు ంద్. కాసతు ఆహారం 
న్టోలా  పడిత్గాని కదల లేని పరిస్థా-
తి వచి్చంద్. కాళ్ళు ల్కుకుపోతు-
న్నియి. గొంతు ఎండి పోతోంద్. 
వాళ్ళు అననిం కోసం వెదక 
స్గారు. అదేం చిత్రమో ఆ వళ ఆ 
గ్రామం గ్రామం అంతా తలుపులు 
మూసేస్ ఉన్నియి. తిరగాగా  తిరగాగా  
ఒక ఇంటి తలుపులు తీస్ఉ-
న్నియి. అకకుడికి వెళిలా , “బాగా 
ఆకలితో ఉన్నిం. కాసతు అననిం 
పెటటి ండి.” అని యాచించారు. 
అకకుడ ఒక ముసలి వాడు 
కూరు్చని ఉన్నిడు. వారిని 
చూడగానే ఆయన “అయో్య 
అతిథులు వచా్చరు!” అనుకుని, 
“స్్వమీ! ఊరి వారంతా పకకు 

ఊరిలో మేల్కి వెళిళుపోయారు. 
మీకు ఇంక అననిం ఎల్ దొరుకు-
తుంద్? “ అన్నిడు. 
“అయ్యయో్య! ఇపుపుడు మేం ఏం 
చేయాలి. ఆకలితో కడుపులో 
ఎలుకలు పరుగులు తీస్తు -
న్నియి. ఒకకు అడుగు కూడా 
ముందుకు వయలేం.”  అని 
అకకుడే స్గలబడి పోయారు. 
“పాపం! మిమ్మలిని చూస్తు ంటే 
కడుపు తరుకుకుపోతోంద్. 
అతిథులు మాకు దేవుళళుతో 
సమానం. ఉండండి. ఇంటోలా  
ఏముందో చూస్తు ను.” అని 
లోపలి వెళ్ళుడాయన. కొంత 
సేపటికి చేతిలో లోట్తో తిరిగ 
వచి్చ, “ మా ఇంటి కోడలు 
ద్నిలో న్కు పాయసం చేస్పె-
టిటి  వెళిళుంద్. నేను తినగా కాసతు 
మాత్రం మిగలింద్. ఇద్ మీలో 
ఒకరికి ఒక గుకకు మాత్రమే 
వస్తు ంద్. ఎల్?” అన్నిడు. 
వాళ్ళు అద్ చూస్ పరమానందం-
తో, “ఏటోలా  కొటుటి కు పోయేవాడికి 
గడిడిపరకే సహాయం. దొరికిందే 
మహా భాగ్యం. ఇవ్వండి.” అని ఆ 
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పాయసం తీస్కుని, న్టోలా  నీరు 
ఊరుతూ ఉండగా, ఒక సత్రం 
చేరుకున్నిరు. ఆ కాసతు పాయసం 
ముగుగా రిలో ఎవరు తిన్లి అనని 
ధర్మ సందేహం వారిని బాధించ 
స్గంద్. 
వారిలో క్రైసతువ మతగురువు 
అందరి కంటే ముసలి వాడు. 
“తము్మళూళు! మన అందరిలో 
నేను పెదదీవాడిని. ఆకలి బాధని 
ఆపుకోలేను. కనుక నేనే ఆ 
పాయసం తింట్ను.” ఆన్నిడు. 
“అదెల్ కుదురుతుంద్? మనం-
దరిలో నేను బకకు చికికున వాడిని. 
బలహీనమైన వాడిని. ఈ కాస్తు  
నేను తినకపోత్ న్ ప్రాణాలు 
ఇపుపుడే గాలిలో కలిస్ పోతాయి. 
అందు చేత ననునితిన నివ్వండి.” 
అని సన్్యస్ అన్నిడు. 
ఇదదీరూ జాలిగా నస్రుద్దీన్ వైెపు 
చూశరు. అపుపుడతను, “ ఏ 
గంజ ఎపుపుడు ఎవరికీ ప్రాపతు-
మో, దని మీద వాడి పేరు రాస్ 
ఉంటుందని పెదదీలు చెపుపుతారు. 
ఇల్ మనం వాదుల్డు కుంటే 
ఉపయోగం లేదు. ఒక పని 
చేదదీ ం. మనం అందరం భగ-
వంతుడిని నమి్మన వాళళుం. కనుక 
ఈ రాత్రికి భగవంతుడిని ప్రారిథాస్తు  
పడుకుందము. రాత్రి భగవం-
తుడు ఎవరికి కలలో కనిప్ంచి 
చెపుపుతాడో వాడు ఈ పాయసం 
తాగడానికి అరు్హ డు అవుతాడు.” 
అన్నిడు. 
ఆ ఉపాయం అందరికీ నచి్చంద్. 
అనుకుననిటుటి గానే వారు భగవం-

తుడిని స్మరిస్తు  ఆ రాత్రి నిద్రపో-
యారు. 
ఉదయం లేస్తు నే క్రైసతువుడు “రాత్రి 
కలలో న్కు ప్రభువు కనిప్ంచి 
న్కే ఆ పాయసం దకాకులి అని 
చెపాపుడు. ఇల్ తీస్కురండి. 
నేనే తాగాలి అద్.” అన్నిడు. 
“అదేమీ కాదు. నువు్వ అబద్ధం 
చెపుపుతున్నివు. రాత్రి భగవంతు-
డు న్ దగగారికి వచా్చడు. ననుని  
ఆ పాయసం తాగ న్ ప్రాణాలు 
కాపాడుకోమని స్వయంగా 
చెపాపుడు. ఒకే భగవంతుడు 
ఇదదీరికీ కలలో ఎల్ కనిప్స్తు డు. 
నినుని నేను నమ్మను. ఇపుపుడే 
ఆ లోట్లో పాయసం తాగేస్తు -
ను నేను.” అన్నిడు బకకు చికికున 
సన్్యస్. 
నస్రుద్దీన్ మాత్రం ఉలకుకుండా 
పలకుకుండా ఒక మూలని కూ-
రు్చన్నిడు. “నీ సంగతి ఏమిటి?” 
అని  ఆ ఇదదీరు అతనిని అడిగారు. 
నస్రు అమాయికంగా మొహం 
పెటిటి , “ఏం చెపపుమంట్రు? రాత్రి 
మీరిదదీరూ హాయిగా నిద్రపోయా-
రు. ఆకలి బాధతో న్కసలు నిద్రే 
పటటి లేదు. అల్ భగవంతుడి-
ని తలచుకుంటూ కూరు్చంటే, 
ఆయనే ఎదురుగా వచి్చ, ‘నస్రు 
భాయ్! ఆ పాయసం ప్రొదుదీ ట 
అనగా చేస్ంద్. తెలలావారులా  అల్ 
వద్లేసేతు, పాస్ పోతుంద్. ఎవరు 
తాగడానికీ పనికి రాకుండా 
పోతుంద్. అందు చేత ఇపుపుడే 
అద్ నువు్వ తాగెయ్!’ అని 
చెపాపుడు. ఏం చెయ్యమంట్రు? 

భగవంతుడి ఆజజుని కాదనగ-
లమా? ఏం ప్రమాదం జరుగు-
తుందోనని వెంటనే తాగేశను. “ 
అన్నిడు.
మిగలిన ఇదదీరూ కడుపు నిండా 
నవి్వ ఆకలి తీరు్చకున్నిరు. నస్రు 
అమోఘమైన తెలివి త్టలునని-
వాడని ఒపుపుకున్నిరు. 
        **************
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 
 ఘంటస్ల వంకటేశ్వరరావు
      పూర్వకాలంలో ముందు తరం 
వాళలాకు మూకీలు, ఆ తరా్వత 
తరం వాళలాకు ట్కీలు పరిచ-
యమయా్యయి. మూకీ చిత్రాలోలా  
కేవలం అభినయం మాత్రమే 
ఉండేద్.మాటలు, పాటలు ఏమీ 
ఉండేవి కావు. ట్కీ చిత్రాలు 
వచి్చన తొలిరోజులోలా  కూడా, పా-
త్రధారులు తమ తామే స్వంత 
గాత్రాలతో పాడుకునేవారు. ఆ 
తరా్వత 'పేలా  బా్యక్' స్సటిం వచి్చంద్.     
అంటే, తెర మీద నటించే పాత్ర-
ధారికి తెర వెనుక మరో గాత్రధా-
రి పాటలు పాడేవారు. చితూతు రు 
న్గయ్య, బజవాడ రాజరతనిం, 
రఘురామయ్య(వీరినే ఈలపాట 
రఘురామయ్య అంట్రు. శ్రీ-
కృష్ణ పాత్రధారిగా చాల్ ప్రస్-
ద్్ధ.), ఎస్ వరలకి్షమి, భానుమతి.... 
ఇల్ ఎందరో  తమ పాటలను 
తామే పాడుకుంటూ, తెరపైె  
నటించారు. ప్రస్ద్ధ నటుడు శ్రీ 
అకికునేని న్గేశ్వరరావు కూడా, 
స్నీ రంగ ప్రవశం చేస్న కొతతులోలా , 
వారి పాటలు వారే పాడుకున్నిరు, 
కొనిని చిత్రాలోలా .
      పేలా  బా్యక్ పధ్ధతి స్నీ ప్రపం-
చంలో మొదలయా్యక తెర 
వెనుక గాత్రం అంద్ంచినవారి-
లో ...శ్రీ ఘంటస్ల వంకటేశ్వ-

రరావు గారిని ప్రముఖంగా చెపుపు 
కోవచు్చ. సంగ్త పరిజాఞా నం 
కలిగ, తెరపైె పాత్రధారి పాడు-
తునని పాట, అతనే స్వయంగా 
పాడుతున్నిడా అని భ్రమ కలి-
గంచేంత   గొపపుగా అమరిపో-
యేద్ శ్రీ ఘంటస్ల గాత్రం. శ్రీ 
ఘంటస్ల నేపధ్య గాయకు-
నిగానే కాక, సంగ్త దర్శకునిగా 

కూడా ఎన్ని విజయవంతమైన 
చిత్రాలకు సేవలనంద్ంచారు. 
      శ్రీ ఘంటస్ల డిసెంబర్ 
4 వ త్ద్, 1922 న గుడివాడ 
సమీపంలో గల చౌటపలిలా  గ్రా-
మములో (కృషా్ణ  జిల్లా ) శ్రీ 

ఘంటస్ల స్ర్యన్రాయణ, 
రతనిమ్మ దంపతులకు జని్మం-
చారు. స్ర్యన్రాయణ గారు 
మృదంగం వాయిస్తు , భజనలు 
చేసేవారు. బాల్యంనుంచీ పాటల 
పైె గల అభిరుచితో, ఆయన చినని 
ఘంటస్లను తన భుజంపైె కూ-

రో్చపెటుటి కుని, పాటలు పాడుతూ, 
సభాసథాలికి తీస్కుని వెళ్ళువారు. 
ఘంటస్ల అకకుడ జరుగుతు-
నని పాటలు, భజనలు వింటూ, 
పాడుతూ న్ట్యం చేసేవారు.
               ( ఇంకా వుంద్ )
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పమి్మ భారతీ శర్మ 
 ద్పావళి సెపుషల్   -   కొబ్బరి బూరెలు 

    కొబ్బరి బూరెలు తయారుచేయట్నికి కావలస్న వస్తు వులు:
బియ్యం       500  గ్రాములు 
బలలాం           350    గ్రాములు
కొబ్బరి కోరు  1 కొబ్బరి కాయనుంచి వచి్చన కోరు 
ఇల్చీ          అర టీస్పున్ పడి 
నూనె            వయించడానికి సరిపడా
 

    బియ్యం న్నబటిటి .... కడిగ 
వాడేస్... మికీసులోగాని, విడిగా 
కానీ బయట మిలులా లో గానీ  
ప్ండి తయారు చేస్కోవాలి.... 
ఈ తడి ప్ండిలో త్మ ఎకుకువ-
గా ఉంటుంద్. ఇపుపుడు బలలాం 
చినని ముకకులుగా చేస్కుని... 
కొద్దీ  నీరు పోస్.. ఉండ పాకం 
రానివా్వలి.  ఆ పాకంలో కొబ్బ-
రికోరు వస్.. ఇల్చీ పడి చలిలా .. 
వరిప్ండి కొద్దీకొద్దీగా వస్తు  మన 
చలిమిడి ముదదీల్ అయే్యల్ 
కలుపుకోవాలి. చేతికి ఉండల్ 
రావాలి. దనిలో కొద్దీ  నూనె 
పోస్ ప్రకకున పెటుటి కోవాలి. నూనె 
వెయ్యడం వలలా   చేతికి అంటుకో-
కుండా ఉంటుంద్. నుననిగా ఈ 
ప్ండిని ఉండలు చేస్కుని చేతి-
తోగాని, కవర్ పైె గాని ... అపాపుల 
మాద్రి వతుతు కోడానికి స్లువుగా 

ఉంటుంద్. బాణలిలో నూనె వస్ 
... బాగా కాగాక మంట తగగాంచి 
ఒకొకుకకుటిగా ఈ బూరేలను 
నూనెలో వదల్లి.. వెంటనే 
తిరగేస్కుని.. అతితకుకువ 
సమయంలో ఇవి వగుతాయి. 

వీటిని టిష్్య పేపరు ఉనని పేలా టోలా  
వస్కోవాలి. చల్లా రాక తింటే 
చాల్ చాల్ రుచిగా ఉంట్యి. 
ఇవి 5,6 రోజులు నిలవ ఉంట్యి 
కూడా.
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంద్.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కుంద పురాణంలో వా్యస్డు కాశీ వైెభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రానిని వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెద్దీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానిని, నెలనెల్ అంద్స్తు న్నిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వతతులకు భకీ తు తతా్వనిని, విద్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్వనిని అంద్ంచగలదని 
భావిస్తు న్నిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

      ఆమ యజఞావాటిక ప్రవశించి 
రతని స్ంహాసనంపైెకూరు్చంద్. 
దేవ సభ , బ్రహ్మ సభ ఆమకు 
నమసకురించారు. తనకూతు-
రు కోపంతో ఉందని దకు్ష డు 
గ్రహించాడు. ఆమను అను-
నయిస్తు  “ హరుడు అమం-
గళకరమైన వషం ధరించేవా-
డు, తెలియక అతనికి నినుని 
ఇచి్చ పెళిళు చేస్ను. వీరందరిని 
చూడు ఎంత చకకుగా ఉన్నిరో 
చూడు. అతనికి గర్వం ఎకుకువ. 
నేను వచి్చనపుపుడు న్వంక 
అరకంట చూడలేదు. న్ అలులా -
ళళులో అతను ఎంతటివాడు. 
అల్ంటివాడిని నేను ఎందుకు 

ప్లుస్తు ను. నీవు వచా్చవు . అద్ 
చాలు. అతను రాకపోవడం 
వలన వచి్చన నషటి ం లేదు. బి-
చ్చపువషంలో వచి్చ ఆకతాయి 
పనులు చేయడంకంటే రాకపో-
వడమే మంచిద్.” అని దకు్ష డు 
పలుకగా సతీదేవి “ తండ్రీ! నీవు 
ఎంత వివకంతో మాట్లా డావు. త్రి-
పురాస్రుడైెన న్ భర తు నీవు ఇచే్చ 
స్్వహాకారానికి ఆస్ంచి ఉన్నిడా 
? ఆయన లేకుండా  నీవు చేసే 
యజఞాంలో మృషాటి న్నినిని భుజిం-
చడానికి వచా్చననుకున్నివా? శి-
వద్రోహం చేసే నీకు బ్ధి చెపపుడా-
నికి వచా్చను. శివుడు దత, భోక తు, 

మహాదేవుడు, శశ్వతుడు. అటు-
వంటివానిని విడిచిపెటిటి  యజఞాం 
చేయవచా్చ? తండ్రీ ! న్కు చెపుపు” 
అని సతీదేవి అడిగంద్. 
సతీదేవి చేస్న శివ దండకం 
      అని ఆమ కనులు మూస్కుని 
పరమేశ్వరుని ప్రారి్ధంచింద్. ఆమ 
శర్రంనుండి యోగాగని పాదల-
నుండి ఉదభువిస్తు ండగా పారాణి-
ల్గ, కటిమండలముపైె ప్రసరిం
చినపుపుడు బంగారు మొలనూ-
లుల్గ, స తునములపైె కుంకుమ 
పూవుల్గ, పాపటపైె స్ందూర-
ముల్గ, ప్రజ్వరిలులా తోంద్.
                      ( ఇంకా వుంద్ )
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు  

4. బహుముఖ ప్రజాఞా దురంధరులు ఒద్దీరాజు సోదరులు

        తాము పుటిటి  పెరిగన ఊరినే 
కేంద్రంగా చేస్కుని తమ ప్రతి భా 
పాటవాలతో, బహుముఖీన ప్రజఞా-
లతో యశస్సున్రిజుంచిన ఒద్దీరా-
జు సోదరుల జీవితం ఆదర్శప్రా-
యమని చెపపువచు్చ.
        వరంగలులా  జిల్లా  కేసము-
ద్రం మండలంలోని ఇనుగురి తు 
ఒక కుగ్రామం.ఆ ఊరిలోరంగ-
న్యకమ్మ,
వెంకటరామారావు దంపతులకు 
జని్మంచిన ఒద్దీరాజు  సీతారా-
మచంద్ర రావు,ఒద్దీరాజు రాఘవ 
రంగారావు గారలు తలిలా దండ్రుల 
నుండి సంస్కురానిని,పాండితా్య-
నిని వారసత్వంగా గైెకొని బహు 
భాషాకోవిదులైె,సకల శస్త్ర పా-
రంగతులైె వంశనికి ఎనలేని 
కీరి తుని ఆపాద్ంచి పెటిటి న అపూర్వ 
సోదరులు.
            పెదదీ యన 2-4-1887 న 
జని్మసేతు, చిన్నియన 
4-4-1894 సరిగాగా  ఏడేళలా వ్యతా్య-
సంతో జని్మంచారు.జీవించినంత 
కాలం ఇరువురు సోదరులు 
అన్్యన్యంగా జీవించటమేగాక 

అనిని విద్యలనూ కలిస్ అభ్యస్ం-
చారు.వీరికి రాని విద్య లేదంటే 
అతిశయోకి తు కాదు.
   తెలుగు,సంసకృతం,తమిళం,-
కననిడం,ఉరూదీ ,ఫారసీ, హింద్, 

ఇంగ్లాషు వంటి అషటి  భాషలలో-
ప్రవీణులైెన వీరు స్హిత్యం లో 
చేపటటి ని ప్రక్రియ లేదు.నవల,న్-
టకం,పద్య కావ్యం,శస్త్రీయ గ్రం-
థం,అనువాదం,ఆంగలా సంసకృత 
భాషలలో రచనలు ఇరువురు 

కలిస్ కొనిని విడివిడి గా కొనిని,అ-
నీని కలిప్ 75 కు పైెగా రచనలు 
చేస్న్రు.ఇందు కొనిని మాత్రమే 
ముద్తములు.
      ఇటీవల వీరి వారస్లు కొనిని 
అముద్త పుసతుకాలను ముద్ంచి 
వెలుగులోనికి తెచి్చన్రు.వీరిలో 
పెదదీవారయిన సీతారామచంద్ర-
రావుగారు ఎకుకువ పుసతుకాలను 
రచించారు.ఈయన రచించిన 
రుద్రమదేవి నవల తెలంగాణా 
రాష్ట్ర డిగ్రీ విద్యరుథా  లకు ప్రస్తు త-
ము ఉపవాచకముగా నుననిద్.
వీరు స్మాజిక పరిస్థాతులు ప్రతి-
ఫలించే పలు న్టికలను రచించి 
చైెతన్య ద్పుతులు వెలయించారు.
దుషటి పంచాయితి, జమీందరు 
తౌరు, ఎఱువు సొము్మ వంటి 
న్టికలు వాసతువికతను, కళ్త్మ 
క విలువలను సంతరించుకు-
న్నియి. సంసకృత వా్యకరణాని-
కి ప్రామాణిక మైన పాణినీయ 
అషాటి ధా్యయిని తెలుగులోనికి 
అనువద్ంచటం మామూలు 
విషయం కాదు.
  (మిగలినద్ వచే్చ సంచికలో)

 ఒద్దీరాజు  సీతారామచంద్ర రావు
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తు దురాగా  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -23)   

+91 9897959425

                                                        Unit -! 
      
ततृीया विभक्ति: (Instrumental case)

ఇంతకు ముందు  మనం ప్రథమా, ద్్వతీయా విభకుతు లు   ఏ సందరభుంలో ప్రయోగంచాలో తెలుస్కున్నిం 
. ఇపుపుడు తృతీయా విభకి తు ఎపుపుడు ఎల్ ప్రయోగంచాలో తెలుస్కుందం .  మనం కొనిని కొనిని పనులు 
చేయడానికి కొనిని కొనిని స్ధన్లు ఉపయోగ పడతాయి . ఉదహరణకు తినడానికి చేయి కనడానికి  కనుని 
, వినడానికి చెవి , అనడానికి న్రు మొ|| స్ధన్లుగా పనిచేస్తు యి ..ఇకకుడ ఆయా పనులు చేయడానికి 
ఏవి స్ధన్లుగా ఉపయోగస్తు న్నియో అవనీని తృతీయా విభకి తుతో చెపాపులి. साधकतमं करणम ् అని నిర్వచ-
నం . ఒకపని జరగడంలో ఏద్ ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తు ందో అద్ కరణం (స్ధనం ) అవుతుంద్. తృ-
తీయావిభకి తుని ఆంగలాంలో instrumental case . అంట్రు instrument అంటే స్ధనం. ఇదే కాకుండా 
ఇంకా ఏ ఏ సందరాభులోలా   తృతీయావిభకి తు వస్తు ందో కూడ తెలుస్కుందం .

साधनार्थे ततृीया :

Example:- 
सा मुखेन िदवत 
ఆమ న్టితో మాట్లా డుచుననిద్ 
She is speaking with her mouth.

स: श्रोत्णे शृणरोवत
అతడు చెవితో వినుచున్నిడు
He is listening with his ear  
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3. बालक: हस्ने ललखवत
బాలుడు చేతితో వ్రాయుచున్నిడు  
 He is writing with his hand.

बाललका पादाभा ंचलवत 
బాలిక ( రెండు) కాళళుతో నడచుచుననిద్ 
 The girl is walking with her (two) legs 

अहं हस्ने चचतं् ललखामम 
I am drawing a picture with my hand. 
నేను చేతితో బొమ్మ గ్యుచున్నిను .  

अहं हस्ने सृ्शामम 
I am touching with my hand, 
నేను చేతితో ముటుటి కుంటున్నిను. 

अहं लेखखन्ा ललखामम ||
I am writing with pen 
నేను పెనునితో వ్రాయుచున్నిను.
 
बालक: दन्तकूचथेन दन्तधािनं कररोवत |
         బాలుడు బ్రెష్ తో పళ్ళు తోముకుంటున్నిడు 
         Boy is cleaning his teeth with brush.
 
9. अहं चमसेन पायसं खादामम 
   నేను చంచాతో పాయసం తింటున్నిను
    I am eating Payasam with a spoon.

10 .  बाललका कन्दुकेन क्रीडवत
బాలిక బంతితో ఆడుచుననిద్ 
A girl is playing with ball 
  
ఈ పైెన చెప్పున అనిని పనులయందు కొనినికొనిని స్ధన్లుగా చెపపుబడాడి యి . అవనీని తృతీయా విభకుతు లు 
పందయి .
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Note: మహాభారతంలో ఎవరు ఏ ఆయుధంతో యుద్ధం చేశరో వివరిస్తు  కొనిని వాకా్యలు వ్రాయండి. 

II. ततृीया विभक्ति: (सह यरोग)े

సహ అనే పదం వాడినపుపుడు ఆ పదం దేనితో వాడుతున్నిమో ఆ పదనికి తృతీయా విభకి తు  వస్తు ంద్ 

सीता रामेण सह िनं गतिती 
           సీత రామునితో కూడ అరణ్యమునకు వెళిలానద్.
Sita went to forest with Rama.

 2. कृष्ण:  अकू्रेण सह द्ारका ंगतिान्
కృషు్ణ డు అక్రూరునితో కలస్ ద్వరక వెళ్ళును
Krishna left for Dwaraka along with Akrura.
 
3. बालका:  अध्ापकेन सह ग्रन्ालयं गतिन्त:    
బాలురు అధా్యపకునితో కలస్ గ్రంథాలయమునకు వెళీలారి.
Boys went to library along with the teacher.

Note:-   మీ స్కులులో ఎవరు ఎవరితో కలిస్ చదువుతారో వివరిస్తు  కొనిని వాకా్యలు తయారు చెయ్యండి 
.

विना यरोगे 
విన్ (without) అనే పదం ఉపయోగంచినపుపుడు కూడ తృతీయా విభకి తు వచు్చను .

रामेण विना सीता न जीिवत

             రాముడు లేనిచో సీత బ్రతుక లేదు.
           Sita can not live with out Rama. 
 
2. दीपेन विना कान्न्त: न भिवत

ద్పము లేనిచో కాంతి లేదు
There is no lighting with out lamp  
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3. जलेन विना जीिनं नास्स् 
నీరు లేనిచో బ్రతుకు  లేదు 
 There is no life without water. 

4. शीलेन विना जीिनं व्यर्थं भिवत .
శీలం లేనిచో జీవితం వ్యరథాం
Life is meaning less with out character.  

Note: ఈ ప్రపంచంలో ఏద్ లేకపోతె ఏద్ ఉండదో ఊహిస్తు  కొనిని వాకా్యలు తయారు చెయ్యండి .

अलम ्( చాలు ) (Enough) అనే పదం ఉపయోగంచినపుపుడు తృతీయా విభకి తు వచు్చను.
 
Example: - 1. अलं वििादेन = వాదన చాలు =Enogh of your arguement 
                  2. अलं िचनेन =మాటలు చాలు = Enogh of your talking
                  3. अलं करोपेन = కోపం చాలు (కటిటి పెటుటి  )= Enough of your anger

Note:- అలం అనే పదం ఉపయోగంచి మరికొనిని  వాకా్యలు రచి౦చ౦డి. 

V. भाििाचकयरोगे 
మనం ఇతరులతో వ్యవహరిస్తు ననిపుపుడు అనేక భావాలు ప్రకటిస్తు ం . ఆ భావవాచక పదలనిని తృతీయా 
విభకి తులో ఉంట్యి .
Examples:- 

1. बाललका आनने्न नृत्यवत 
బాలిక ఆనందంతో న్ట్యం చేయుచుననిద్.
The girl is dancing with joy. 

2. आवतर्ये: आदरेण अवतथर्म ्आह्वयवत 
గృహస్థా డు అతిథిని ఆదరంగా ఆహా్వనించుచున్నిడు 
The host is inviting the guest with respect.

3. वनध्धन: कष्ने जीिनं यापयवत
        నిర్ధనుడు కషటి ంతో జీవిస్తు న్నిడు .
The poor man is spending his life with a great difficulty.
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Note :- సంతోషం , దు:ఖం , దైెన్యం , కోపం మొదలైెన భావవాచక పదలిని ఉపయోగంచి కొనిని 
వాకా్యలు తయారు చెయ్యండి.

Note:- ఇంకా ఎన్ని సందరాభులోలా  తృతీయా విభకి తు వస్తు ంద్ . అవనేని ముందు ముందు తెలుస్కుందం 
.

A sloka for recitation:

श्रोतं् श्तुनेैि न कुण्डलेन 
दानेन पाणण: न तु कङ्कणेन 
विभावत काय: करुणापराणा ं
पररोपकारेण न चन्नेन  {भतृ्धहरर:} 

ఈ లోకంలో మహాతు్మలకు సదుగా ణములే సహజమైన అలంకారములు . వారి చెవులు శస్త్రములను 
వినడం వలలానే ప్రకాశిస్తు యిగాని , కుండల్ల వలన కాదు ; దనం చెయ్యడం వలలానే చేయి ప్రకాశిస్తు ంద్ 
గాని కంకణములు పెటుటి కోవడం వలలా  కాదు ; అల్గే పరోపకారం చెయ్యడం వలలానే శర్రం ప్రకాశిస్తు ంద్ 
గాని మంచిగంధం పుస్కోవడం వలన కాదు.
  
For those who are magnanimous, the ear shines with the listening of good words of all 
sastras but not by wearing earring; the hand shines with charity but not by wearing 
bracelet and body shines with doing good to others but not by smearing sandal paste to 
the body.
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ఛందస్సులో గణితం- భాగం 2

జి. కె. అనంత స్రేశ్

   

         ఇల్ పద్య రచనలో, ఒక 
అదుభుతమైన సంఖా్యక్రమం తా-
రస్లలాడం సహజమే కద అని 
అనిప్స్తు ంద్. ఇద్ అలన్టి 
కవులకు స్సపుషటి ం. అననిటుటి , 
Hn/Hn-1 నిషపుతితు, n పెరిగే-
కొలద్ 1.618… అనే కరణీయ 
సంఖ్య (irrational number) 
కి చేరుతుందని, ఆ సంఖ్య స్వర్ణ 
నిషపుతితు (golden ratio) గా ప్రస్-
ద్్ధగాంచినదని ఇన్డు జగద్్వత-
ము. స్వర్ణ నిషపుతితు రసజాఞా న శస్త్రం 
(aesthetics) లో పలుచోటలా  అగు-
ప్స్తు ంద్. ఛందస్సులోనే కాదు, 
సంగ్త, న్ట్య, శిలపు కళలోలా  ఈ 
నిషపుతితుకి విశిషటి త ఉననిద్.
 ఇంకొంత గణితానిని పరి-
శిలించడానికి, ఇంకాసతు ఛందస్సు 
గురించి చరి్చదదీ ం. ఛందససుం-
టే చాల్మంద్కి ఇటేటి  గుర్తుచే్చ-
ద్ “యమాతారాజభానసలగం” 
అనే గుడిడి  గురుతు. ఇందులో 
కూడా ఎంతో గమ్మతెతైన విషయం 
ఉంద్. అద్ తెలుస్కోవాలంటే, 
పద్య లక్షణాల గురించి కొంత చె-
పుపుకోవాలి.

 పద్యలు మూడు రకాలు: 
వృతతు పద్యలు, జాతి పద్యలు, 
మరియు ఉపజాతి పద్యలు. 
వృతాతు లు అక్షర గణాలతో కూరి్చ-
నవి. జాతులు మాత్ర గణాలతో 
కూరి్చనవి. ఉపజాతులు మాత్ర 
గణాలతో కురి్చనవ కానీ, యతి-
ప్రాస నియమాలు లేనివి. మొదట 
వృతతు పద్యల గురించి చరి్చదదీ ం.
 వృతాతు లోలా  ముఖ్యంగా 
మూడక్షరాల గణాలుంట్యి. 
ప్రతి అక్షరం లఘువు లేక గురువు 
కావున, అటువంటి మూడక్షరాల 
గణాలు ఎనునింట్యో తెలు-
స్కోవాలంటే అదో చినని లెకకు 
ఔతుంద్; 23 = 2 × 2 × 2 = 8. 
ఇల్:
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU, 
UIU, UUI
వీటిని మూడు లఘువుల గణం, 
మూడు గురువుల గణం, ఆద్ 
గురువుగల మూడక్షరాల గణం, 
... ఇల్ ప్లుచుకోవచు్చ. కానీ 
వాటికి ఏకాక్షర న్మాలు ఇవ్వడం 
ప్లుచుకోవడానికి వసతిగా 
ఉంటుంద్. ఇల్

 న,  మ,   భ,  జ,  స,  య,   
 ర,    త
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU, 
UIU, UUI
   మరి, ఇటువంటి ఒక అక్షరం 
కల పేరలాని గురుతు ంచుకోవడం 
ఎల్? అందుకే ఉంద్ “యమా-
తారాజభానసలగం”.     ద్నికి
 గురు-లఘువులు వస్ చూదదీ ం.
I     U    U   U  I   U   I   I    I   U
 య మా తా రా జ భా న స ల గం
“య”తో మొదలుపెటిటి  తరా్వతి 
మూడు సంజఞాలు తీస్కొంటే 
య-గణం (IUU) వస్తు ంద్. 
“మా”తో మొదలుపెటిటి  అ తరా్వతి 
మూడు సంజఞాలు తీస్కొంటే 
మ-గణం (UUU) వస్తు ంద్. 
ఇల్, స-గణం వరకూ ఎంచకాకు 
అనీని వచే్చస్తు యి. “లగం” తీసేస్, 
“యమాతారాజభానస” వరుతు ల్-
కారంలో అమరిసేతు, స-గణం ఏ 
ఇబ్బంద్ లేకుండా వచే్చస్తు ంద్. 
ఈ గుడిడి  గురుతు 
ప్రత్్యకత ఏమంటే, ప్రతి మూ-
డక్షరాల పదం ఒకే స్రి కలిగ 
ఎనిమిద్ గణాలను ఎనిమిదక్ష-
రాల పదంలో ఇమడ్చడం. 

http://chaitanyam.net/wpbook/wp-content/uploads/2018/10/October-2018R.pdf

ఈ వా్యసం మొదటి భాగానికి క్రింద్ లంకెను దరి్శంచండి:
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ఇదే కాదు, ఇటువంటి పదం ఇంకోటి ఉంద్: “యమాతాభానసజరా”. ఇద్ కూడా పనేజుస్తు ంద్. కానీ, ఇద్ 
వాడుకలో లేదు.ఎందుకంటే, సగటు తెలుగు మాషటి ర్సు గణితం గురించి పటిటి ంచు కోరు; గణితం మాసటిర్సు 
ఛందస్సులో చొఱవ తీస్కోరు!

  

     నిజానికి రెండే ఉన్నియి. అద్  ఈ రెండేన్, ఇంకా వరేవి ఉన్నియా? నిజానికి రెండే ఉన్నియి. అద్ ఎల్ 
నిరూప్ంచడం? అందుకు రేఖాచిత్ర స్దదీ ంత గణితము (graph theory) అవసరం. 
    ఈ క్రింద్ గ్రాఫ్ గమనించండి. 

          
య-గణం (IUU) నుంచీ ముందునని లఘువుని తీసేస్, చివరని గురువుని జోడిసేతు మ-గణం (UUU) 
వస్తు ంద్. కనుక, య-గణం నుంచీ మ-గణానికి బాణం గురుతు ంద్. అల్గే, గురువుకి బదులు లఘువును 
జోడిసేతు త-గణం వస్తు ంద్. దనికి ఓ బాణం గురుతు , “య” నుంచీ “తా”కు. ఇల్ అనిని బాణం గురుతు లూ ఏ 
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గణం నుంచీ ఏ ఇతర రెండు గణాలకు వెళళువచో్చ స్చిస్తు యి. “మ” మరియు “న” గణాలకు, ఒకకుటే 
ర్తి ఉంద్. ఎందుకంటే, మ-గణంలోని మొదటి గురువు తీస్ చివరని ఇంకో గురువు జోడిసేతు, మ-గణమే 
వస్తు ంద్. అల్గే, న-గణం కూడా. అందుకే అ రెండింటికీ, ఒకోకు వరుతు ల్కార బాణం గురుతు  స్చింప-
బడింద్. ఇటువంటి గ్రాఫ్ కి directed graph లేద di-graph అని పేరు. ఇపుపుడు లెకకు కటటి ండి: అనిని 
గణాలను ఒకకుస్రి మాత్రమే సపృశించి, అనినింటినీ సపృశించే దరులు (paths) ఎనునిన్నియ్? రెండే! ఇల్:
   

      రెండక్షరాల గణాలు కూడా ఉంట్యి వృతతు పద్యలోలా . అవి: “ల్” (II), “గా” (UU), “హ” (UI), మరియు 
“వ” (IU) గణాలు. ఇవనీని ఒక న్లుగక్షరాల “గుడిడి  గురుతు” పదంలో ఒకేస్రి వచే్చల్ చాల్ త్లికగా 
చేయొచు్చ. అద్ “హాలవగా” (UIIU లను వరుతు ల్కారంలో అమరా్చలి). అననిటుటి , ఈ ఒకకు అమరిక 
మాత్రమే స్ధ్యం. పైెన చెప్పున విధంగా di-graph తో నిరూప్ంచవచు్చ. మరి న్లుగు గణాల పదలో?
     రెండు అక్షరాలతో (అంటే, లఘువు మరియు గురువులతో) 24 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 న్లుగు గణాల 
పదలుంట్యి. వాటి పటీటి ని తయారుచేసేందుకు క్రీస్తు పుర్వంలోనే ప్ంగళ మహాకవి (గణితంలో ద్టటి  
కూడా) స్లభమైన నిరా్మణ ప్రక్రియ (algorithm) రూపంద్ంచాడు. మూడక్షరాల పదలకు (అవి ఎనిమిద్ 
వున్నియి కద!), చివరని లఘువు లేద గురువు చేర్చడమే! ఈ క్రింద్ చిత్రంలో చూప్న విధంగా, మనకు 
పదహారు న్లుగక్షరాల గణాలు వస్తు యి:
యగ, మగ, తగ, రగ, జగ, భగ, నగ, సగ, యల, మల, తల, రల, జల, భల, నల, మరియు సల. ఇవనీని 
ఒకకుస్రే ఇమిడేల్ ఉండే పదహారు అక్షరాల పదలు పదహారు ఉన్నియి. ఒకటి మాత్రం క్రింద వరుతు ల్-
కారంలో చూపబడింద్. 

మొదటిద్ ““యమాతారాజభానస”,  రెండోద్ “యమాతాభానసజరా” 
ఇస్తు యి. మరే విధంగానూ ఇద్ స్ధ్యం కాదు. ఇదే నిరూపణ!
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   ఇటువంటి వరుతు ల్కార పదలను డి బ్రూయిన్ (de Bruin) క్రమాలు అంట్రు ఈన్డు. ఇవి మొటటి -
మొదట కనుగొనబడింద్ ఛందస్సులోనే. ప్ంగళి గారికే ఆ ఖా్యతి దకాకులి. అవి ఎనునింట్యననిదనికి ఒక 
గణిత స్త్రం కూడా వుంద్ (పైెన చూడండి).          
    “n = 1”, అంటే, ఒకకు అక్షర పదం ఒకకుటే (I లేక U); రెండక్షరాల పదలకు కూడా ఒకకుటే (IU); ముందు 
వివరించిన విధంగా మూడక్షరాల పదలకు రెండు; ఇల్, పెంచుకొంటూ పోవచు్చ. ఎనునిన్నియో అల్ 
ఉంచి, మచు్చకు ఒకకు పదం తయారు చేయాలంటే కూడా, graph theory లో పద్ధతులున్నియి. ఉదహ-
రణకి పైెన చూప్న న్లుగక్షరాల డి బ్రూయిన్ క్రమం పైెన చూప్న graph కి చినని మారుపుతో న్లుగక్షరాల 
డి బ్రూయిన్ క్రమం కనుగొనవచు్చ.

    ఇకకుడ య-గణం నుంచీ మ-గణానికి వెళ్ళు దరిలో బాణం గురుతుపైె ఒక గురువును జోడించాం. 
ఇల్గే, అనిని బాణం గురుతులపైె లఘువో, గురువో చేరాయి. ఇపుపుడు, న్లుగక్షరాల గుడిడి గురుతు పదం 
కావాలంటే graph లోని బాణం గురుతులనినింటి ద్వరా ఒకకుస్రి మాత్రమే వెళ్ళు దరి కనుగొన్లి. అల్ంటి 
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దరి ఒకటి మాత్రమే చూపబడింద్ పైె చిత్రంలో. ఇంకా 15 పెదదీ  కషటి ం లేకుండా గ్సెయోచు్చ. గణితంలో 
ఇంత గమ్మతుతు ందని, ఛందస్సులో ఇంత గణితం ఇమిడి ఉననిదనడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. ఎంత 
చెప్పున్ కొంత మిగలేంత విషయం ఇద్!
 “యమాతారాజభానసలగం” వరకూ వచి్చ ఉతపులమాల,
చంపకమాలల గురించి ప్రస్తు వించకపోత్ ఎల్? కనుక అద్ కొంత. పారిజాతాపహరణం లోని తిమ్మనగారి 
పద్యమొకటి తీస్కొందం. ఈ పద్యంలో సత్యభామ ఆక్రోశం,  ఆవదన హృద్యంగా వరి్ణంపబడాడి యి. ఇద్ 
చంపకమాల వృతతు పద్యం. ఇందులోని న్లుగు పంకుతు లు “న జ భ జ జ జ ర” గణాలను కలిగ ఉంట్యి. 
ఇంకొనిని వృతతు పద్యలలోని గణ క్రమాలు కూడా క్రింద చూడొచు్చ. ఇటువంటివి ఎన్ని ఉన్నియి. ప్రతి 
దనిలోనూ ఒక ప్రత్్యకమైన లయ ఉంటుంద్. ఉదహరణకు, ప్రతి పంకి తులోను న్లుగు య-గణాలుగల 
“భుజంగ ప్రయాతం”లో పాము కదలికలోని లయ కనిప్స్తు ంద్; రాగయుక తుంగా చద్విత్ ఆ లయ వినిప్-
స్తు ంద్. కానీ, చాల్ మంద్ కవులు కొనినివృతతు ర్తులను మాత్రమే వాడారు. అద్ వారి అభిరుచి. 

ఇకపోత్, జాతి మరియు ఉపజాతి పద్యలు మాత్రా సమక నిబద్ధములు. అంటే, ముందు తెలిప్న ర్తిలో 
సమమైన కాల పరిమాణంగల గణాలను కలిగ ఉంట్యి. కందము, ద్్వపద, తరువోజ, రగడలు జాతి 
పద్యలకు ఉదహరణలు. ఆటవెలద్, త్టగ్తి, సీసము ఉపజాతి పద్యలకు ఉదహరణలు. వీటి గణ 
నియమాలు గురుతు ంచుకోవడానికి ఆయా పద్య ర్తులలోనే చకకుని పద్యలున్నియి. ఇవి రాయాలంటే 
ఎంతోకొంత గణిత ప్రావీణ్యం అవసరం. 
ఇవి గమనించండి:
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  ఇంద్ర, స్ర్య గణాలు ఏవో తెలుపట్నికి ఒక పద్యం. ఆటవెలద్, త్టగ్తి పద్య లక్షణాలను తెలిపేందు-
కు ఇంకో పద్యం. అననిటుటి , వమన పద్యలు ఆటవెలద్లో ఉంట్యి. 
 చివరగా, జాతి పద్యమైన  “రగడ” ర్తి గురించి కొంత చెపాపులి. రగడ పద్యల గురించి జ. కె. 
మోహన రావు గారు మంచి వా్యసం వ్రాశరు [4]. న్లుగు మాత్రలు న్లుగు స్రులా  ఉనని మధురగతి 
రగడలో శ్రీశ్రీ విపలా వ కవిత్వమూ, కృష్ణశస్త్రి భావుకత్వం మధురంగా పండాయనిప్స్తు ంద్ ఈ క్రింద్ పద్య-
లనూ చద్విత్. వీరిరువురికి స్పురి తుదయకులైెన మహాకవి గురజాడ అపాపురావు గారి “ముతా్యలసరం” 
ర్తి వృషభ గతి రగడ అని, ఎదుదీ  నడక ముతా్యలసరం అయి్యందని  ప్రస్తు వించారు జ. కె. మోహన రావు 
గారు [4].
     

 చెవికి ఇంపుగా వ్రాయటమేన్ ఛందస్సు లక్షం? అదే కాదు. అందులో దోష-సవరణ (error-correction) 
కు ఎంతో ప్రాధా్యన్యత ఉంద్. ఛందోబద్ధంగా, పకడ్బంద్గా వ్రాస్న పద్యలు చదవటంలో ఏ చినని తపుపు 
దొరిలాన్, శ్రోతలు ఇటేటి  పటేటి యగలరు, శంకరాభరణం శంకర శస్త్రి “శరద!” అని గానంలో శ్రుతి తప్పునపు-
డు పటేటి స్నటుటి గా. గణితం మండుగా ఉనని లోతైెన విషయం ఇద్. ఆ వివరాలు ప్రకకున ఉంచి, ఛందస్సు 
అవసరానిని పద్య రచనలో ఇల్ అరథాం చేస్కోవచు్చ. ఒక మనిషి రోడుడి  మీద నడిసేతు వింత కాదు. ఎవరూ 
ఆసకి తుతో చూడరు. అసల్ ఆ నడకను అంత పటిటి ంచుకోరు. అదే ఒక సననిని త్రాటిపైె నడిసేతు, అదో ఆక-
ర్షణ. కళళుపపుగంచి చుస్తు రందరూ. త్రాటిపైె నడిచేవారు కూడా చాల జాగరూకతతో, చూస్, చూస్ నడుస్తు రు. 
పద్య రచన త్రాటిపైె నడక. ఛందోనియమాలు పాటించాలి. అక్షరాలనూ, పదలనూ సరిగా తూచి, తూచి 
వాడాలి. మన్భావానిని నిరుదీ షటి ంగా అతి తకుకువ అక్షరాలోలా  తెలియజేయాలి. ఇవనీని పద్యనిని లయబద్ధం 
చేస్తు యి. అలంకార ప్రయోగాలకు వీలు కలిప్స్తు యి. వెరస్, ఛందస్సు పద్య రచనలో క్రమశిక్షణ ఏరపురు-
స్తు ంద్. గద్య రచనకూ, పద్య రచనకూ ఇదే వ్యతా్యసం. ఛందస్సు వలేలా  పద్యలు, గద్య రచనలకన్ని, ఎకుకు-
వగా గురుతు ంట్యి. కాకపోత్, పద్యలు అరథాం చేస్కోవడం, గద్యంతో పోలిసేతు, స్లభతరం కాదు. అందుకే 
ఈ కాలపు యువతరం పద్యలకు, ఛందస్సుకు దూరమౌతున్నిరేమో! ఛందస్సుతో గణితం కలిప్ బోధిసేతు, 
కొంత ప్రయోజనం ఉండవచు్చ. అటు గణితంలోని కొనిని మలకువలు తెలుస్తు యి, ఇటు ఛందస్సుతో పరి-
చయమూ కలుగుతుంద్. తద్వరా తెలుగు భాష మరింత కాలం చకకుగా మనగలదు.
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

    అందుకే జొనని చేలు ఆహాలా -
దంగా కనిప్స్తు యి. జొననిలు 
వితితున వారం, రెండు వారాలోలా నే 
రెండడుగులు ఎతుతు  పెరుగుతా-
యి. ఈ సమయంలో పశువులు 
ఈ పైెరును తింటే 'న్ము' 
(విషం) ఎకికు చనిపోతాయి. నెల 
రెండు నెలల వయస్సు వచే్చ-
టపపుటికి న్లుగైెదు అడుగులు 
పెరిగ ఈ జొనని దంటు తియ్యగా 
తయారతుంద్. అపపుటినుం-
డి పశువుల మేతకు ఈ జొనని 
దంటునే వాడతారు. అపుపుడపుపు-
డు ప్లలాలు, పెదదీలు 'చెరుకు' తి-
ననిటుటి  తింట్రు కూడా. 
       మూడు నెలలు నిండిన 
పంట 'పటటి కు' వస్తు ంద్. అంటే 
కంకులు గరభుం దలుస్తు యనని-
మాట. ఈ సమయంలో అడవి 
పందులు రాకుండా జొనని చేలో 
'మంచె' కడతారు. పద్ అడుగుల 
ఎతుతు లో న్లుగు గుంజలు పాటి 
వాటిపైె అడడింగా, నిలువుగా 
కటెటి లు బిగంచి దనిపైె ఒక వైెపు 
ల్ంటిద్ వస్తు రు. మిగతా భాగం 
పైె నిలబడి  పర్యవక్షణ చేస్తు రు.
      ఈ పటటి కు వచి్చన జొననిపైె-
రులో రెండు వారాలోలా నే కంకులు 
బయటపడతాయి. మరో వారం, 

రెండు వారాలకు పాలు పటటి డం 
ప్రారంభమవుతుంద్. అపుపు-
డపుపుడే గంజ తయారతూ 
ఉంటుంద్. ఈ గంజ ఆకుపచ్చ 
రంగులో వుంద్ నొకికుత్, తెలలాగా 
పాలుగారుతుంద్. ఈ సమ-
యంలోనే ఈ కంకులిని సననిని 
మంటపైె కాలి్చ నలుచుకుని 
తింట్రు. ఇవ 'ప్స్కుళ్ళు'... ప్-
లలాలకు, పెదదీలకు చాల్ ఇషటి ం.
       గంజ ముద్రే కొద్దీ  కంకి 
తెలలాగా కనిప్స్తు ంద్. గంజలనీని 
తెలలాటి ముతా్యల్లా  మరుస్తు ... 
పటెటి డు సైెజులో కంకులు పైెర-
గాలికి ఊగుతూ వుంటే.... రైెతు 
ఆనందం పటటి నలవికాదు. 
అయిత్... ఇపుపుడే ప్టటి ల గొడవ 
మొదలౌతుంద్. వందలు, వలు.. 
రకరకాలైెన ప్టటి లు వాలి గంజలిని 
కొరుకుకుతింట్యి. అందుకే 
మంచె పైెనుండి 'వడిసె'ల తో 

రాళ్ళు రువ్వటం, లేద రేకుల 
డబా్బను కటెటి లతో దబ .. దబ .. 
కొడిత్ ఆ శబాదీ నికి ప్టటి లు పారి-
పోతాయి.
     ఉమ్మడి కుటుంబాలోలా  జొనని 
చేను కావలి అంటే ఎగరి గంత్ 
స్తు రు దంపతులు. అద్ వారి 
హృదయస్మ్రాజ్యం. భర తు 
కావలి వెళిత్, భార్య అననిం 
తీస్కుని వెళిలా  స్యంత్రం 
వరకు ఆయనతో ముచ్చటిస్తు , 
ఇరువురు కలిస్ చేలో గడిడి  పీకి, 
స్యంకాల్నికి గడిడిమోపుతో 
ఇలులా  చేరుతుంద్ ఇల్లా లు. గడిడికి 
వెళ్ళు పెళిళుకాని యువతులు తమ 
ప్రియుడికి సంకేతం పంప్ జొనని 
చేలో విహరిస్తు  తమ విరహతా-
పం తెలియజేస్తు  గడిడి  పీకుకుం-
ట్రు. 
                 ( ఇంకా వుంద్ ) 
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ఎలకా్రా న్

       స్బా్బరావు  పైె ఊరునుంచి 
వచి్చన వాళళు బావగారిని తీస్కొని 
ముచ్చటలా  మంద్రానికి వెళ్ళుడు. 
అపపుటికే బాలకృష్ణ, వామనరావు 
ముందువరండాలో కూరు్చని 
కబ్రాలా డు కొంటున్నిరు.  

      “ఆలస్యంగా వచా్చవు, 
ఏమైంద్?” బాలకృష్ణ ప్రశినిం 
చాడు.

“ఈయన మా బావగారు. 
లేవద్స్, తీస్కురావడంలో 
కొంత ఆలస్యమైంద్.” 
అన్నిడు స్బా్బరావు తన 
బావగారు కోదండరామయ్యను 
పరిచయం చేస్తు , “ఇద్వరకు 
మీ ఇంటోలా  జరిగన రెండు 
శుభకారా్యలలో చూశం. 
అపుపుడు ఈయనిని పరిచయం 
చేశవు. నువు్వ పపుపుస్దదీల్ 
కూరు్చంటే అనీని ఆయనే 
అయి నడిప్ంచారు. రండి 
సర్, కోదండరామయ్యగారూ! 
ఇవా్వళ మా కలాబ్ పావనమైంద్! 
ఏం తీస్కొంట్రు?” అన్నిడు 
వామన రావు. 

“మా అకకుయ్యకి తెలిస్ందంటే, 
బావగారి  సంగత్మో న్కు 
తెలియదు కానీ, ముందర ననుని 
చివాటేలా స్ తాట వలుస్తు ంద్! 

 బంధవిముకుతు డు

కొబ్బరికాయ నీళ్లా  తెప్పుంచండి 
చాలు.” అన్నిడు స్బా్బరావు. 
వామనరావు తనకి బ్రు 
చెపుపుకొని, మిగలిన ముగుగా రికీ 
కొబ్బరి నీళ్లా  తెమ్మని  బేరర్ 
సేవాపతికి చెపాపుడు. సేవనం 
ముగస్న తరా్వత స్బా్బరావు తన 
బావగారిని తీస్కొచి్చన కారణం 
చెపాపుడు. 

“మా బావగారికి పదవీ విరమణ 
జరిగ ఆరు సంవతసురాలు 
దటింద్. ఈ మధ్య ‘తోచటలేలాదు, 
వా్యపారం ఏదైెన్ చెయా్యలి, లేద 
పరిశ్రమ మొదలెట్టి లి’ అని 
తెగ తహతహల్డి పోతున్నిరు. 
బాబా సోమ్ దేవ్  బావగారికి 
స్ఫూరి తు.  ‘మీ బావగారు తీరి 
కూరు్చని తటటి  తగలెటటి డానికి 
ఉరుకులు వస్తు న్నిరు. ఫికెసుడ్ 
డిపాజిటలా లో పడేస్న ప్రావిడెంట్ 
ఫండు, గ్రాటు్యటీ సొము్మలకు 
ఎసరు పెటేటి సేతు, కోడళళు కొంగులు 
పటుటి కు తిరిగే కొడుకుల పంచన 
బ్రతుకు దురభురమైపోతుంద్. 
అద్కాక, న్నని న్కెపుపుడో 
పెళిలాసమయంలో రాస్చి్చన 
ఎకరం భూమి అమే్మదదీ మని 
లేవద్స్కొని వచా్చరు. మీ 
సేనిహితుడు బాలకృష్ణ బాగా 
స్దుదీ లు  చెబాతు డు కద? అతని 

చేత బ్ద్్ధ చెప్పుంచు,’ అని 
బావగారిని న్ వెంట తోలింద్!”

కోదండరామయ్య బావమరిద్ 
మాటలకి కోపగంచుకోలేదు 
కానీ, పడిపడి నవా్వడు. “మీకు 
మొహమాటం అఖ్ఖరేలాదు. నేను 
ఏమీ అనుకోను. చెపాపులిసుందేదో 
నిససుంశయంగా చెపేపుయండి.” 
అన్నిడు. 

బాలకృష్ణ వెంటనే గొంతు 
సవరించుకొని మొదలు 
పెటేటి శడు.   

   --- ప్త్రారిజుతాలు పుషకులంగా 
ఉననివారు కూడా వాటిని 
వృద్్ధ  చేయడానికో, లేక 
నిలబటుటి కోడానికో పాటుబడక 
తపపుదు. పదవీ విరమణ 
తరా్వతకూడా సంపాద్ంచే 
అవసరం అనేక కుటుంబ 
కారణాలవలలా  వచి్చ పడింద్.  
అల్ంటి బాధ్యతలు లేకపోయిన్ 
కాలుమిద కాలేస్కొని 
తింటూ కూరు్చంటే కొండలైెన్ 
కరిగ పోతాయి. అయిత్ ఈ 
భూమీ్మద పడడి  ప్రతి వ్యకీ తు బ్రతుకు 
తెరువుకోసం సంపాదన్ 
మారాగా లు వెతుకోకువాలి. 

                     ( ఇంకా వుంద్ ) 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింద్ వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వరే అక్షరము వాడబడినద్. ఉదహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచి్చన్ దని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంద్. 
వతుతు లు, గుణింతాలు అనీని అన్వయిస్తు యి.
                 మీరు చెయ్యవలస్నదల్లా  అసలు వాకా్యనిని కనుకోకువడమే. ప్రయతినించండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  న =   అసలు అక్షరం 'ట' )

                    జొటరుంత  యొవరచు -  జోకి  వీశు్శ   మోబవర?
                    బటరో  వీముంతయా - విడసజు  రేరా? 
                    వియజ  జాస్యజువ - వ  వతకేవంనే   
                    వియజజు  రెర్రవు - వీ  జళిజే
                    పయజు  రోచుర  పూకి - పస్యెటవంనే      
                    పయజురు  వీ  జాబ - పవచజురు
          (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                  అద్ న్యపరాధ - మిద్ న్యపరాధ
                              మద్యు నిద్యు న్ - యపరాధము
                              నెరయ రూపములెలలా  - నీరూపమే కా 
                              నరయని యద్ న్ - యపరాధము
                              పరిపూరు్ణ డగు నినుని - బరిఛ్ఛినునినిగా 
                              నరయుట యద్ న్ - యపరాధము  
                                          
         అకోటి బర్   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంప్నవారు: శ్రీ ప్  మారాతుండరావు
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 కొతతు  రామానందం 
                                                                                                                                                      

 కార్ తుక మాసం - ఆధా్యతి్మక ద్వా్యనుభూతి 

      కృతితుక నక్షత్రంతో కూడిన 
పర్ణమి ఉండటంవలలా  ఈ 
మాస్నికి కార్ తుకమాసం అని 
పేరు వచి్చంద్. అగనిదేవత కృతితుక 
నక్షత్రానికి అధిపతి. అందువలలా-
నే  అగని అంతటి పవిత్రత కలి-
గనద్ ఈ మాసం. ద్. 8-11-2018 
నుంచీ కార్ తుకమాసం కోల్హలం 
ప్రారంభమవుతుంద్.  శివ కేశ-
వులకు ఈ మాసమంటే మహా 
ప్రీతి. ఏకాదశి, ద్వదశి, త్రయో-
దశి తిధులన్డు మహావిషు్ణ -
వును  తులస్ దళ్లతో, ఆరుద్ర 
నక్షత్రం న్డూ, మాసశివరాత్రి 
న్డూ, సోమవారాలూ శివుడిని 
బిల్వదళ్లతో  పూజించాలం-
ట్రు. జన్మజన్మల పాపాలను 
పట్పంచలు చేస్, మానవుల-
కు మోక్షం ప్రస్ద్ంచే ఈ కార్ తుక 
మాసంలో ప్రతి రోజూ పున్యద్న-
మే. అటువంటి కార్ తుకమాసంలో 
మనం ఆచరించే స్నిన, దన,-
ద్పదన జపాదులు విశేష ఫలి-
తాలను ఇస్తు యి. కార్ తుకంలో చేసే 
ప్రతి పనిలోనూ, ఆధా్యతి్మకతో 
పాటు ఆరోగ్య భావనలూ అంత-

ర్లానంగా ఇమిడి ఉన్నియి. విషు్ణ  
దేవునితో సమానమైన దేవుడు, 
గంగతో సమానమైన తీరథాం, కార్ తుక 
మాసంతో సమానమైన మాసం 
లేదని పెదదీల వాకుకు.ప్రతీ స్ంప్ర-
దయం వెనుక ఓ జీవన స్త్రం 
కనిప్స్తు ంద్. ద్.8--11-2018 
నుండి కార్ తుక మాసం ప్రారంభం 
అవుతుంద్. 

1.కార్ తుక స్నిన్లు: 
-------------------
 జన్మ జన్్మంతర పాపాలిని పట్-
పంచలు చేస్ మానవునికి ద్-
వ్యతా్వనిని ప్రస్ద్ంచే ఈ మాసం 
స్నిన్లకు ద్పాలకు ప్రస్ధిదీ . 
పుణ్య నద్ తీర ప్రాంతాలోలా  ' ని-
రి్వఘనిం కురుమే దేవా దమోదర 
నమోస్తు త్ ' అని సంకలపుం చె-
పుపుకుని ప్రవాహానికి ఎదురుగా, 
వాలుగాను :

 "తుల్ రాశిం గత్ స్రే్య గంగాత్రై 
లోక పావనీ 
సర్వత్రా ద్రవ రూపేణాస్ సంపూరా్ణ  
భవతతుద "

    అనే మంత్రానిని జప్ంచి త్రి-
కరణ శుధి్ధతో స్నినం చేయాలి. 
స్నిన్నంతరం మూడు దోస్ళళు 
నీరు నద్ తీరానికి జలిలా  తీరం జేరి 
తరపుణం విడవాలి. స్ర్య భగవా-
నునికి తరపుణం చాల్ ముఖ్యం. 
ఈ పవిత్ర మాసం కృతితుకా నక్ష-
త్రం అసతుమించే లోగా తెలలావా-
రు ఝామున స్నినం చేయాలి. 
గోషాపుద మంత చినని నీటిగుం-
టలో కూడా విషు్ణ మూరి తు నివస్-
స్తు డంటే, ఇక బావుల సంగతీ, 
తట్కాలు, నద్ నదలు సంగతీ 
ప్రత్్యకించి చెపపునవసరం లేదు. 
కార్ తుక స్నినం చేస్న వారికి గంగా 
స్నినం చేస్న పుణ్యం లభిస్తు ం-
దంట్రు. శరదృతువులో పవిత్ర 
జల్నిని 'హంసోదకం' అంట్రు. 
ఔషధయుక తుమైన నీరు  మన 
శర్రానికి అందడం వలన వాత, 
ప్తతు,  కఫ దోషాలు హరించడానికి 
ఆస్కురం అధికంగా ఉంటుంద్. 
చనీనిటి స్నినంతో శర్రక ఉష్్ణ -
గ్రత క్రమబధ్ధం అవుతుందని 
ఆయురే్వదం చెబ్తోంద్. 
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   స్నిన్నంతరం అశ్వధ్ధవృక్షం 
క్రింద కూరు్చని దైెవీ పరమైన 
ధా్యనంచేయడమో లేక పురాణ 
గ్రంథ పఠనమో, ఉతతుమం 
అని చెబ్తూ ఉంట్రు. అశ్వ-
ద్ధం విషు్ణ రూపం అని చెబ్తూ 
ఉంట్రు. వటవృక్షం రుద్ర 
రూపం, పల్శవృక్షం బ్రహ్మ 
రూపం. అశ్వదదీ నిని ఆచరించి 
ఉండమని  విషు్ణ మూరి తు లకీ్షమి 
దేవిని ఆదేశించాడు. వైెద్యప-
రంగా చూస్న్ రావి చెటుటి  శీతల 
గుణం కలిగ ఉంటుంద్. అందు-
వలలా  పైెత్య దోషానిని నివారిస్తు ంద్. 
బ్రహీ్మ ముహూర తుంలో చలి ఎకుకు-
వగా ఉన్ని లేచి స్నినం చేస్తు ంటే 
మనలను కాపాడే దైెవం శివుడు 
- శివ అంటే మంగళకరుడు అని 
అర్ధం. మన ప్రాణం మంగళక-
రంగా ఉండాలని శివ, శివ అం-
టున్నిము. అల్ స్మరిస్తు  సర్వ 
పాపైె: ప్రముచ్యత్ అంటూ విషు్ణ , 
శివ, గంగ, స్ర్య దేవతలను 
స్మరించి స్నినం చేస్నవాడు 
అనిని పాపములనుండి విముకుతు -
డౌతాడని శసోత్ కి తు. 
2. కార్ తుక ద్పాలు 
 కార్ తుకమాసంలో ద్పాలు వెలి-
గంచడం, ద్పదనం చేయడం, 
నద్నదలోలా  ద్పాలు వదలడం, 
ఆకాశ ద్పాలు వెలిగంచడం 
మొదలైెనవి మన పరంపర-
లో భాగం. ఒక విషయం మనం 
గురుతు ంచుకోవాలి. తడిబటటి లతో 

మాత్రం ద్పారాధన చేయరాదు. 
ఈ నెలలో స్త్రీలు తులస్ముందు 
ద్పాలు వెలిగంచి భకి తుశ్రద్ధలతో 
పూజలు చేస్తు రు. విషు్ణ పతిని-
యైెన తులస్మాతను మనస్రా 
భకి తుతో పూజిసేతు సకల పాపాలూ 
హరిస్తు యి. మహాసముద్రం 
వంటి మన హిందూ మతంలో 
ద్పానికి ఎంతో విలువనిచా్చరు. 
అయం ద్పం అమృతం మరే తుయే-
షు|  
ఇదం ద్పం అమృతం మరే తుయేషు|| 
 ద్పం అనేద్ స్రు్యని నుంచి 
సంభవమైందన్నిరు. అగనికి స్-
రు్యనికి సంకేతమయిన పరమ 
పవిత్రమగు ద్పానికి విలువని-
వ్వడం జరిగంద్. ద్పం పవిత్రత-
కు చిహనిం. ముకి తుదయకమైనద్ 
కూడా. ద్పజో్యతిని 'జో్యతిషామ్ 
జో్యతిరుతతుమం' అని అంట్రు. 
కార్ తుకమాసంలో ద్పదనం 
ఉతతుమ ఫలితానినిస్తు ంద్. 
  సర్వజాఞా నప్రదం ద్పం సర్వ 
సంపత్ స్ఖావహం 
  ద్పదనం ప్రదస్్యమి శంతిర-
స్తు  సద మమ 
   అని సోత్ త్రం చేస్తు  ద్పదనం 
చేయమంటున్నియి మన శస్త్ -
లు. అనిని విధాల్ జాఞా న్నిని కలు-
గజేసే, సకల సంపదలను ఇవ్వ-
గలిగే ఈ ద్పానిని  న్కు శంతిని 
ప్రస్ద్ంపుము అని పైె శోలా కానికి 
భావారథాం. 
    కార్ తుక మాసంలో ద్పదనం 

చేసేవారు స్వరాగా నికి పోతారని 
ద్పదన వ్రతం భకి తు ముకి తు ప్రద-
మనీ అగనిపురాణం చెపుతుంద్. 
ఉస్రికాయపైె వతితుని పెటిటి  ద్పం 
వెలిగంచడం ప్రీతికరం. ఆవునే-
తితో ద్పారాధన చేయడం దే-
వాలయాలోలా  వల్డద్స్న్, ఉస్-
రికాయలు దనం వలలా  కూడా 
పాపాలు నశిస్తు యంట్రు. 
 తులస్కోట వదదీ  'నంద ద్పం' 
వెలిగసేతు శివకేశవులు సంతృ-
పుతులైె కైవల్్యనిని ప్రస్ద్స్తు రు. 
హిందువులు ఇంటి స్ంహద్వ-
రానికి ఇరు ప్రకకుల్ అలంకరిం-
చి పెడతారు. ప్రత్్యకించి 365 
వతుతు లు చేస్ ఈ మాసంలోని 
ఏకాదశి ద్వదశి, పౌర్ణమి తిథులోలా  
ఆ వతుతు లు  ఆవునేతితో తడిప్ దే-
వాలయాలలో ధ్వజ సథాంభం లేద 
తులస్కోట ముంగట వెలిగస్తు -
రు. మనలోని నిరాశ, అజాఞా నం, 
అహంకారం మటుమాయమై-
పోయి జాఞా న కాంతి ప్రవహించా-
లని ద్పారాధన చేస్తు ననిపుపుడు 
సంకలపుం చెపుపుకోవాలి. 
  కార్ తుకమాసంలో కమల్కు్ష డైెన 
శ్రీహరిని కమల్లతో పూజిసేతు, 
వారి ఇంట కమల వాస్ని యైెన 
మహాలకి్షమి స్థారంగా ఉంటుంద్. 
శ్రీహరిని తులస్ దళ్లతో, జాజి-
పూలతో పూజించినట్ెలా త్  వారికి 
పునరజున్మ ఉండదు. శివుడిని 
తామర పూలతో పూజించడం 
పుణ్యప్రదం. 
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  పశుపకా్ష యేదులోలా నూ సర్వ వా్య-
పకుడైెన భగవానుడిని చూడడం 
ఉతతుమ సంస్కురం. కార్ తుకంలో 
తులస్ కల్్యణాలు, గోపూజలు 
ఆ సతా్యనేని చెబ్తాయి. కీ్షరాబి్ధ  
ద్వదశి రోజున తులసీ కళ్్యణం 
ఘనంగా జరుపుతారు. పా-
డ్యమిన్డు గోపూజ చేస్తు రు. 
ఆరోజు పదుగులోని పాలనీని లే-
గదూడవ. బసవననిలకు పలం 
నుంచి శలవు. సందు గొందులోలా  
ఆటల్డే ప్ల్లా పాపలిని అర్ధరాత్రి, 
అపరాత్రీ పల్ల వెంట తిరిగే శ్ర-
మజీవులీని చలలాగా చూడమంటూ 
కార్ తుక శుద్ధ చవితి రోజున పుటటి -
లోని పాములకు పాలుపోస్తు రు. 
కాలభైరవాషటి మిన్డు విశ్వస్నికి 
మారుపేరైెన శునకాలకు కడుపు 
నిండా ఆహారం పెడతారు. 
3. భగనీ హసతు భోజనం 
  బంధాలూ, బంధుతా్వలూ 
జీవితంలో ముఖ్యభాగం. వృతితు, 
ఉదో్యగాల పరుగులూ మను-
గడకోసం పోరాట్లు నిత్యం 
ఉండేవ. ఆ తపనలో పడిపో-
యినవారినీ, ఆతీ్మయులీని మర-
చిపోతామా? పరపాటున మరి-
చిపోయిన్, గురుతు  చేయడానికి 
కార్ తుకం ఉంద్గా! కార్ తుక శుద్ధ వి-
ద్యన్డు యమధర్మరాజు తన 
సోదరి ఇంటోలా  విందు ఆరగం-
చారట!. కాబటిటి  ఆ తిథిని యమ 
ద్్వతీయ అంట్రు. ఆ రోజున 
అనని దము్మలంతా వెళిలా  అకాకు-
చెలెలాళలా చేతి వంట తిని ... బటటి లు 

పెటిటి  ఆశీర్వద్ంచాలంట్రు. పు-
టిటి ంటివారు వచా్చరనని ఆనందం 
ఆమకూ, అమ్మ వంటను 
తలప్ంచే చెలిలా  చేతి భోజన్న్ని, 
అకకు చేతి ప్ండివంటలన్ రుచి 
చూశమనని సంతృప్తు అతనికీ. 
4. వనభోజనములు 
 ఇరుగు పరుగుతో, సహోదో్యగు-
లతో, సహపాఠీలతో సహ పంకి తు 
భోజన్లు సేనిహబంధానికి బల్-
నినిస్తు యి. వీటిని నిర్వహించడం-
వలలా  అనంతమైన పుణ్యఫల్లు 
లభిస్తు యి. మన శస్త్ లోలా  కొనిని 
నియమాల ప్రకారం,  పలుజా-
తుల వృకా్ష లు ఉనని వనంలో 
ఉస్రి చెటుటి  క్రింద స్లగ్రామం 
కానీ, శ్రీ మహావిషు్ణ వు ఫోటోను 
గానీ ఉంచి, గంధం కుంకుమల-
తో ఉస్రిచెటుటి ని అలంకరించి 21 
న్మాలతో పుషపుపూజ చేయాలి. 
ఉస్రి చెటుటి ను ధాత్రీమాత-
గా పరిగణిస్తు రు. ఉస్రి చెటుటి  
క్రింద ఉంచిన స్లగ్రామానిని 
పూజించడం వలలా  అశ్వమేధ-
యాగం చేస్నంత ఫలం దకుకు-
తుందని అంట్రు. చెటుటి  క్రింద 
పనస ఆకులో భోజనం చేయడం 
బహు ఉతతుమం. ఉస్రిచెటుటి కి 
తొమి్మద్ ప్రదకి్షణలు చేయటం 
ఆచారం.
5. ఉతాథా న ఏకాదశి 
 శ్రీ మహావిషు్ణ వు ఆషాడ శుద్ధ 
ఏకాదశిన్డు యోగనిద్రకు మొ-
దలుపెటిటి , కార్ తుక ఏకాదశిన్డు 
కళ్ళు  తెరుస్తు డని పురాణాలు 

చెబ్తున్నియి. ఇద్ పవిత్రమైన 
ద్నం. మహావిషు్ణ వుకు ప్రీతికర-
మైన ద్నం. చాతురా్మస్య వ్రతానికి 
ముగంపు ద్నం. ఈ రోజున కా-
యధాన్్యలతో చేస్న ఏ ఆహారా-
నిని భుజించరు. 
6. కీ్షరాబి్ధ  ద్వదశి 
 ప్రతి ఏట్ కార్ తుక శుద్ధ ద్వదశిని 
కీ్షరాబి్ధ  ద్వదశిగా జరుపుకొంట్ం. 
కృతయాగంలో దేవదనవులు 
కలస్ కీ్షరస్గరానిని మధించిన 
ద్నమిదేనని చెబ్తారు. ద్నినే 
చిలుకు ద్వదశి, యోగేశ్వర 
ద్వదశి, హరిబోద్న ద్వదశి అని 
ప్లుస్తు రు. 
భారతీయ సంప్రదయం-
లో తులస్కి అధిక ప్రాధాన్యత 
ఉననిద్. దేవతార్చనకు తులస్-
దళం అతిశ్రేష్ం. శ్రీ మహావిషు్ణ -
వు తులస్ మొకకులో నిగూఢంగా 
ఉంట్డని బ్రహో్మపనిషతుతు  తెలు-
పుతోంద్. తులస్ స్కా్ష తుతు  లకీ్షమి-
దేవి అవతారం. ఈరోజు తులస్ని 
దేవతగా భావించి పూజిస్తు -
రు. ద్పావళి న్టిల్గా కార్ తుక 
శుద్ధ ద్వదశి రోజున ఇంటినిండా 
ద్పాలు ప్రమిదలోలా  వెలిగస్తు -
రు. ఈరోజున ఉస్రికాయతో 
కూడిన కొమ్మను తులస్తో కలిప్ 
పూజించి ద్పారాధన చేయడం 
ఆచారం. చిలుకు ద్వదశి  న్డు 
తులస్కోట వదదీ  కర్ర పాతి, ఆకా-
శద్పం వెలిగంచాలి అని శస్త్రం 
చెబ్తోంద్. 
 ఈరోజున కీ్షరాబి్ధ  నుంచి శ్రీ 
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మహాలకి్షమి ఉదభువించి వివాహం 
చేస్కునని రోజు. ఈరోజున ము-
తెతైదువులను లకీ్షమి స్వరూపులుగా 
భావించి పస్పు కుంకుమల-
తో తాంబూలం ఇచి్చ ఆశీరా్వదం 
పందలి. ఈరోజున విషా్ణ లయా-
లను దరి్శంచిన భకుతు ల కోరిక-
లను మనినించి విభూతి (ఐశ్వ-
ర్యం) కలిగస్తు రు. విషు్ణ మూరి తుని 
మోహినీ రూపంలో అలంకరిస్తు -
రు. ఈరోజున దేవాలయానికి వెళిలా  
365 వతుతు లతో అఖండ ద్పానిని 
వెలిగంచడం పుణ్యప్రదం. 
7. నక తు వ్రతం 
ఈ నెలంతా 'నక తు వ్రతం చేస్తు ం-
ట్రు. పగలంతా ఉపవాసం 
ఉండి, స్యంత్రం విషు్ణ పూజ/
శివార్చన చేస్కుని భగవంతునికి 
నివద్ంచిన ఆహారానిని, ఆకాశం-
లోని నక్షత్రాలను చూస్న ప్మ్మట 
భుజిస్తు రు. ఈ నక తు వ్రతం ఆచ-
రించలేనివారు సోమవార వ్రతా-
నిని ఆచరించవచు్చను. కార్ తుక 
సోమవారం శివునికి అత్యంత ప్రీ-
తిపాత్రమైనద్. 
8. కార్ తుక పౌర్ణమి 
శంకరుడు త్రిపురాస్రిడిని సం-
హరించిన రోజు. ఈ పౌర్ణమిని 
త్రిపుర పౌర్ణమిగా వ్యవహరిస్తు రు. 
ఈరోజున పగలంతా ఉపవాసం 
ఉండి స్యంత్రం శివుడిని 
అభిషేకించి, మారేడు దళ్లతో 
పూజించి నైెవద్యలు సమరిపు-
స్తు రు. వరిప్ండితో గాని, గోధు-

మప్ండితో గాని చేస్న ప్రమిద 
లేక వెండి ప్రమిదలో గాని ఆవు-
నెయి్యతో ద్పానిని వెలిగంచి శి-
వాలయంలో అయిన్, లేద 
నద్తీరంలో అయిన్ బ్రాహ్మణు-
నికి దనం ఇవా్వలి. నదులలో 
ద్పాలు వదల్లి. ఇల్ చేసేతు 
పాపాలు హరించబడతాయి. 
భారా్యభర తుల బంధానికి ప్రతీక 
పార్వతీ పరమేశ్వరులు. కీ్షరస్-
గర మధనం సమయంలో దే-
వతలంతా వచి్చ, 'దేవరా! ఈ 
గరళ్నిని నువ్వ సీ్వకరించాలి' 
అని వడుకున్నిరు. పరమశివు-
డు, అనుమతి కోసం, పార్వతి 
వైెపు చూశడు. సర్వమంగళ 
సంతోషంగా సరేనంద్. జగత్ 
కళ్్యణం కోసం పరమేశ్వరుడు 
తీస్కునని నిర్ణయమద్. కాదని 
ఎల్ అంటుంద్. అర్ధ న్ర్శ్వర 
తత్వమంటే అదే! ఒకరి అభి-
ప్రాయాలు ఒకరు హృదయపూ-
ర్వకంగా గౌరవించడం. అమ్మ-
వారి సహృదయానికి కృతజఞాత 
తెలుపుతూ కార్ తుక పౌర్ణమి రోజున 
శివాలయాలోలా  జా్వల్తోరణ ఉతసు-
వాలు నిర్వహిస్తు రు. 
 శివాలయాలోలా  రాత్రి జా్వల్తో-
రణం ఏరపురచి శివపార్వతులిని 
పలలాకిలో ఉంచి, ఆ జా్వల్తోర-
ణం క్రింద నుంచి మూడుస్రులా  
దటేస్తు రు. ఆ వెనుకే భకుతు లు 
దటుతారు. 
కొందరు కృతితుకా ద్పాల న్ము, 

కార్ తుక పుననిమిన్డు కృతితుకా నక్ష-
త్రం వచి్చన రోజున ఈ న్మును 
ప్రారంభిస్తు రు. గణపతి పూజ, 
శివాభిషేకం చేయించి, పురో-
హితుడి స్వయంపాకం కోసం 
ఒక మానెడు సోలెడు - రెండు 
ననిర కిలోల బియ్యం, ఉపుపు, 
పపుపు, చింతపండు, కూరగాయ-
లు మొదలైెన భోజన పదరా్ధ -
లు ఇస్తు రు. మొదటి సంవతసు-
రం పూజ సమయమందు 120 
ద్పాలు వెలిగస్తు రు. రెండవ 
సంవతసురం 240 ద్పాలను, ఆ 
పైె సంవతసురం 360 ద్పాలను 
శివాలయములో  వెలిగంచి, ఈ 
న్ము న్చుకుని శ్రీ పరమేశ్వరు-
ని కృపకు పాత్రులౌతారు. 
 ఈ స్ద్న్న నద్స్నినం లేద 
సముద్రస్నినం శ్రేషటి ం. ఈరోజు 
ప్రాతుః కాల్న దంపతులు 
సరిగంగ స్నిన్లు చేయటం వి-
షు్ణ వుకి ఎంతో ప్రీతికరం. 
 శర్రక ఆరోగ్యం, మానస్క 
వికాసం, ఆధా్యతి్మక ప్రజఞా - ఈ 
మూడూ ఉననిపుపుడే మనిషి 
సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడ-
ని అర్ధం. ఆ పరిపూర్ణత ద్శగా 
కార్ తుకం నడిప్స్తు ంద్. 
 - 'నిరి్వఘనిం కురు మే దేవ  
దమోదర నమోస్తు త్'
 ద్. 23-11-2018 న కార్ తుక 
పౌర్ణమి    
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ఆదూరి హైమవతి

దయామయుడు! న్కోసం ఈ 
పామునికకుడికి పంపాడు, ద్నితో 
ఈవళ న్ ఆకలి తీరుతుంద్" అని 
మురుస్తు  ముందుకు స్గంద్ . 
  అడవిలో ఏ జంతువ్ దొరకని ఒక 
పులి, అపుపుడే అకకుడికి ఘోరమైన 
అకలికి తాళలేక అకకుడ వెళ్తు-
నని ముంగసను చూస్, "ఆహా! 
భగవతుడెంత దయామయుడు! 
న్కోసం ఈముంగస ను ఇకకుడికి 
పంపాడు. ఈపూటకు ఇద్చాలు  
న్ఆకలితీరను" అని తలచి ఒకకు 
గెంతు గెంత బోయింద్   
      దూరంగా గుటటి మీద అర్ధ రాత్రి 
నుంచీ వట కోసం  కాపువస్నని ఒక 
వటగాడు, "ఆహా! భగవంతుడెంత 
దయామయుడు, నిననిటి నుండీ 
ఏవట్ దొరకకు పస్తు లుంటునని న్ 
కుటుంబా నికి ఈపులిని చూపాడు, 
ద్ని చర్మ అము్మకుంట్ను ,ఎంతో 
సొము్మ వస్తు ంద్, ద్ని మాంస్నిని 
ఇంటిలిలా పాద్ హాయిగా రెండురో-
జులు తినవచు్చ" అనుకుంటూ, 
గెంతను స్ధ్ధంగాఉనని ఆ పులిపైె 
తన పదునైెన బాణం బాగా గురి 
పెటిటి  ఆకరా్ణ ంతం ల్గ వద్ల్డు .
    అద్ పులిని తాకేంతలో పెదదీ  గాలి 
వీచి రివు్వన వస్తు నని బాణం గురి 
తప్పు పకకునే ఉనని మామిడి చెటుటి కు 
తగలింద్. రివు్వమని వచి్చన ఆశ-
బాదీ నికి పులి ఉలికికు పడి గాండ్రించి 
పకకుకు గెంతింద్. 
 పులి అరుపుకు  ముందునని 

          అపుపుడే పుటిటి న ఒక పురుగు,  
కడుపు నిండా ఆహారం తిని 
కాసతుంత బలం చేకూరగానే బయటి 
ప్రపంచానిని చూడాలనే ఉతుసుకతతో  
ఇంటోలా ంచీ అమ్మకు చెపపుకుండానే  
బయలేదీరింద్ . 
   ఒక కపపు మహా  ఆకలితో ఉండి 
నీళళులో ఏజీవీ కనిప్ంచక ‘ఉభ-
యచరం’ గనుక నేలమీదకి 
గెంతింద్ .  దూరంగా వగంగా వె-
ళ్తునని ఈ పురుగు కనిప్ంచింద్. 
దని మనస్సు ఆనందంతో నిండి 
పోయింద్.                       
 "ఆహా! ఈపురుగును తిని న్ ఆకలి 
చల్లా రు్చకుంట్ను, దేవుడు దయా-
మయుడు న్కోసమే ఈపురుగును 
ఇకకుడికి పంపాడు" అని మురిస్-
పోతూ ముందుకు గెంత స్గంద్ . 
  అంతలో అకకుడి పుటటి లోంచీ 
ఒకపాము బయటి కొచి్చంద్ . 
 అద్ ఆకలికి అల్లా డి పోతూ 
ఎదురుగా గెంతు తునని  కపపును 
చూస్ సంతోషంతో "భగవంతుడు 
దయామయుడు, న్కోసం ఈక-
పపును ఇకకుడికి పంపాడు, ద్నిని 
మింగ ఈపూటకు న్ ఆకలి తీరు్చ-
కుంట్ను" అని  భావించి, వగంగా 
ముందుకు స్గంద్.                                 
      పదలోలా ంచీ అపుపుడే నిద్రలేచి 
వచి్చన ముంగస ఆకలితో ఉపాహా-
రంకోసం వెతుకుకుంటూ ఎదురుగా 
వెళ్తునని పామును చూస్ మహ-
దనందంగా "భగవంతుడెంత 

ముంగస భయంతో అరుస్తు  
పద లోలా కి దూకింద్. దని అరుపు 
కు పాము భయంతో పకకునే ఉనని 
కలుగులోకి దూరింద్ .
  పాము బ్సకొడుతూ కలుగులో-
కివెళళుడం గమనించిన కపపు ప్రాణం 
దకికునందుకు సంతోషి స్తు  నీటి 
గుంటలో దూకింద్ .
  వెనుక నుంచీ కపపు భయంతోకూ-
డిన 'బక బక' శబదీ ం వినని ఆ చినని 
పురుగు కూడా ప్రాణ భయంతో 
దూరంగా ఎగరిపోయింద్ . 
 బాణం తగలిన మామిడి చెటుటి  
కొమ్మ విరిగ పండలా నీని నేల రాలగా, 
వటగాడు దొరికిందేచాలని ' సంతో 
షించి ఆ పండలా నీని మూటకటుటి కుని 
వెళిళుపోయాడు.      
  నిజంగానే భగవంతుడు ఎంత 
దయామయుడో చూశరా బాలలూ! 
 కనీసం తన న్మానిని పలకకు-
పోయిన్ తనను  స్మరించగానే 
అందరికీ ఆపదలూ  తప్పు ప్రాణాలు 
నిలిచాయి. దయామయుడైెన భగ-
వంతుడు 'అక్రూరు’ డంతటి వాడినే  
స్మరించి నందుకు కాచి 'మోక్ష ప్రాప్తు'  
కలిగంచాడుకద! 
       ఎవరైెన్ 'భగవాన్' అని స్మరిసేతు
చాలు కాపాడే వ్రత నియమం 
కలవాడు భగవంతుడు. 
 కనుక బాలలూ! నిరంతరం ‘భగ-
వంతుని' న్మానిని స్మరించడం 
మరువకండి.   
             **************

   భగవంతుని వ్రత నియమం
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మేష రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరిథాకపరిస్థాతి అత్యంత అనుకూ-
లంగా వుండును. కాని సెపుకు్యలేషన్ విషయంలో 
జాగ్రతతు పడాలి. ఆరోగ్యవిషయంలో శ్రద్ధ చూపాలి. 
ప్రమాదలకు గురిఅయే అవకాశం కలదు. జాగ్రతతు 
వహించవలెను. ఆతీ్మయులతో విభేదలు ఉండవ-
చు్చను. పైె అధికారులతో జాగ్రతతుగా మలగవలెను. 
కొతతు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తు రు. వా్యపారకల్పాలలో 
అభివృద్్ధ  ఉంటుంద్. విద్యరుథా లు చదువుపైె శ్రద్ధ 
వహించవలెను. 8 నుండి 10 వ త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్య మైన కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట 
శ్రేయసకురం.
వైెద్క స్చన:
1) స్ర్య ఆరాధన
2) శనివారనియమం పాటించవలెను.
వృషభరాశి:  
ఈ మాసంలో ఆరిథాకపరిస్థాతి అధిక ఖరు్చలవలన 
మందకొడిగా ఉండును. కుటుంబ వాతావరణం 
కొంతమేర ఆశజనకంగా ఉండును. గాలి ద్వరా 
సోకే రుగ్మతల ద్వరా ఆరోగ్యవిషయంలో కొంత 
చికాకు ఉండును. తీరథాయాత్ర చేసే అవకాశం 
కలదు. కొంత మానస్క ఒతితుడికి లోను అగుదురు.  

 నవంబర్  నెలలో: 
రవి మాస్రంభంలో తులలో సంచారం,తదుపరి 16 వ త్ద్న వృశి్చక 
 రాశిలో ప్రవశం;  కుజుడు మాస్రంభంలో మకరంలో, 6 వ త్ద్నుంచి 
కుంభంలో: బ్ధుడు వృశి్చక రాశిలో; శుక్రుడు మాస్రంభలో తులలో  
సంచారం తదుపరి 16న వక్రతా్యగం; గురువు వృశి్చకరాశి లో సంచారం;    
శని ధనస్సులో సంచారం; రాహువు కరాకుటకంలో;   కేతువు  మకరంలో 

 జన్రదీన ఠాకూర్
నవంబర్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

పని చేయు సథాలం నందు విభేదలు ఉండవచు్చ-
ను. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు జాగ్రతతుగా తీస్కోవలె 
ను. వా్యపారాభివృద్్ధ నెమ్మద్గా ఉండును. కోర్టి 
ల్వాదేవీలు వాయిద వస్కొనుట మంచిద్. 
పైె అధికారులతో జాగ్రతతుగా మలగవలెను. కొతతు 
బాధ్యతలు నిర్వహిస్తు రు. వా్యపారకల్పాలలో 
అభివృద్్ధ  ఉంటుంద్. విద్యరుథా లకు అనుకూల 
సమయం. 10 నుండి 13 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్య 
కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.
వైెద్క స్చన:
1) స్బ్రహ్మణ్య అషటి కం పఠనం.
2) షషిటి  నియమం పాటించుట
 మిధున రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరిథాక విషయాలలో అనుకూ-
లత. సెపుకు్యలేషన్ మరియు రుణాలకు దూరంగా 
ఉండవలెను. ఆరోగ్యవిషయంలో అనుకూలత 
ఉండును. కాని ప్రమాదలకు దూరంగా ఉండవ-
లెను. గృహంలో మారుపు వుండు అవకాశం కలదు. 
తము్మళళు వలన కాని ప్లలాల వలన కాని కొంతమేర 
ఆందోళనకు గురి అగుదురు. భారా్యభర తుల మధ్య 
గొడవలు నేరుపుతో పరిషకురించవలెను. ఉదో్యగ-
స్తు లకు అనుకూలంగా ఉండును. వా్యపారస్తు -
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లకు అనుకూలంగా ఉండును మరియు వృద్్ధ  
పందుదురు. విద్యరుథా లు చదువుకై శ్రమ పడవ-
లెను. 13 నుండి 15 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన 
కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) ప్రతి సోమవారం రుద్రాభిషేకం
2) దతతు పీఠ దర్శనం
కరాకాటక రాశి :
ఈమాసంలో అధిక ఖరు్చలు మరియు ఋణ 
దతలనుంచి ఒతితుడి వుండు అవకాశం కలదు. 
ఆరోగ్యవిషయంలో జాగ్రతతు అవసరం. ద్ర ్ఘకాల 
వా్యధితో బాధపడువారికి కొంత ఉపశమనం 
లభించును. గృహంలో కొనిని సంఘటనల వలన 
అశంతి నెలకొనును. అధికారంలో వునని వ్యకి తు 
ద్వరా మేలు జరుగు అవకాశం కలదు. ఉదో్యగ 
సథాలంలో మారుపులు మీకు అనుకూలించు స్చ 
నలు కలవు. మీరు ముఖ్యమైన వ్యకి తుగా ఎద్గే 
అవకాశం కలదు. వా్యపారస్తు లు సరియైెన నిర్ణ 
యం తీస్కొనవలెను లేనిచో నషటి ం వాటిలులా  పరి 
స్థాతి కలదు. విద్యరుథా లు శ్రమద్వరా విజయం 
స్ధించు అవకాశం కలదు. 15 నుండి 18 వ త్ద్ 
ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద 
వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) దురాగా దేవి దర్శనం
2) హనుమాన్ చాలీస్ పఠనం
స్ంహ రాశి:
ఈమాసంలో ఆరి్ధక వృద్్ధ  వలన సంతోషం 
కలుగును. ఆరోగ్యవిషయంలో అత్యంత జాగ్రతతు 
అవసరం. ముందు జాగ్రతతుచర్యలు చేపటటి వ-
లెను. అధిక కోపం మరియు చికాకుల వలన 
గృహంలో అశంతి కలుగు అవకాశం కలదు. 
నూతన పరిచయాలవలన మేలు కలుగును. 
ఉదో్యగస్తు లు కొతతు బాధ్యత కోసం వచివుండవ-
లెను. మీ మీద చెడు ప్రచారం జరుగు అవకాశం 
కలదు. ప్రయాణాల వలన ఫలితం వుండదు. 

వా్యపారం నెమ్మద్గా అభివృద్్ధ  చెందును. విద్య 
రుథా లు ఇతర విషయాలపైె దృషిటి  పెటటి క చదువు-
యందు నిమగనిం కావలెను. 18 నుండి 20 వ 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద 
వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) న్రాయణ కవచం పఠనం 
2) గురువార నియమం పాటించవలెను.
కన్యారాశి: 
ఈమాసంలో ఆరిథాకాభివృద్్ధ  ఉండును. సెపుకు్యలేష-
న్ కు దూరంగా ఉండవలెను. స్థారాస్తు విషయం ఓ 
కొలికికు వచు్చను. ఆరోగ్య విషయంలో  ముందు జా-
గ్రతతులు అవసరం. సేనిహితులు మరియు బంధువు-
లద్వరా ఆనందం పందుతారు. మాసం చివరిలో 
బంధువులతో తగాదలు వచు్చ స్చనలు కలవు. 
ఉదో్యగ జీవనంలో ఉననివారు చెడు పనులకు 
దూరంగా ఉండవలెను. వా్యపారస్తు లకు అత్యంత 
అనుకూలసమయం. విద్యరుథా లకు పోటీ పర్క్షలలో 
విజయం. 20 నుండి 22 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మైన కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) శ్రీ గణపతి ఆరాధన
2) నవగ్రహ ప్రదకి్షణం
తులా రాశి:
ఈమాసంలో ఖరు్చలు తగుగా ట ద్వరా ఆరి్ధక పరిస్థాతి 
అనుకూలంగా ఉండును. ఆరోగ్యం బాగుండును 
కాని కంటి సంబంధిత సమస్యలు వచు్చ అవకాశం 
కలదు. గృహంలో సంతోషం మరియు శుభకార్య-
ములు జరుగు అవకాశం కలదు. ప్రముఖులను 
కలుస్కొను అవకాశం కలదు. వాహన సౌఖ్యం 
పందుదురు. ఉదో్యగులు సరియైెన నిర్ణయాలు 
సకాలంలో తీస్కొనవలెను. వా్యపారంలో వృద్్ధ  
ఉండును. విద్యరుథా లకు అత్యంత అనుకూలసమ-
యం. 22 నుండి 24 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన 
కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  



47  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక నవంబర్ 2018

వైెద్క స్చన:
1)  స్ర్య ఆరాధన
2) సంకటన్శ గణపతి సోతు త్ర పఠనం 
వృశిచిక రాశి : 
అధిక ఖరు్చలు మరియు నషాటి ల వలన ఆరి్ధక 
విషయంలో ఆందోళన ఉండును. ఆరోగ్య విష 
యంలో ఇనెఫూక్షన్ ద్వరా బాధపడు అవకాశం 
కలదు. గృహంలో అశంతివలన మానస్కంగా 
ఆందోళనకు గురి అగుదురు. చెడుసేనిహితులకు 
దూరంగా ఉండవలెను. ఉదో్యగస్తు లు తమ పని-
సథాలంలో జాగ్రతతుగా వ్యవహరించవలెను. వా్యపార-
స్తు లు కొతతు పెటుటి బడులకు దూరంగా ఉండవలె-
ను. విద్యరుథా లు చదువుపైె శ్రద్ధ వహించవలెను.  
24 నుండి 27 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్య-
క్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) నవగ్రహ హోమం
2) కనకధారాసతువం పారాయణం
ధను రాశి : 
ఈమాసం ఆరి్ధక విషయాలలో ఆచితూచి వ్యవ-
హరించవలెను. ఆరోగ్యం బాగుండును. ఆధా్య-
తి్మక విషయాలపైె మనస్ మళిళుంచవలెను. 
ఉదో్యగస్తు లు కొతతు బాధ్యతలు వహిస్తు రు. సహచ-
రుల సహకారం ఉండకపోవచు్చను. వా్యపారస్తు -
లకు అనుకూల సమయం కాదు. విద్యరుథా లకు 
మంచి అభివృద్్ధ  ఉండును. 27 నుండి 29 వ 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద 
వయుట శ్రేయసకురం. 
వైెద్క స్చన:
1) ప్రతిద్నం శనికి 19 స్రులా  ప్రదకి్షణ గావించుట
2) శ్రీలకీ్షమి అష్టి తతుర పారాయణ
మకర  రాశి:
ఈమాసంలో ఆరి్ధక స్థాతి బాగున్ని అనవసర-
పు ఖరు్చలవలన ఇబ్బంద్కి గురి అగుదురు. 
ఆరోగ్యం బాగుండును. వివాహనిర్ణయాలు 
ఫలించును. ఉదో్యగస్తు లకు అనుకూలసమ-

యం. విద్యరు్ధ లకు అనుకూలసమయం. 1-4 వ 
త్ద్ల మధ్య మరియు 29 -31 వ త్ద్ల మధ్య ము-
ఖ్యమైన పనులు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.
వైెద్క స్చన:
1) దురాగా దేవి ఆలయ సందర్శనం 
2) విషు్ణ  సహస్రన్మ పారాయణ చేయుట 
కంభ రాశి:
ఈమాసం ఆరి్ధక పరిస్థాతి అనుకూలంగా వున్ని 
దూకుడుగా వ్యవహరించకూడదు. గృహంలో పెదదీ
వారి ఆరోగ్యం కలవరపరచును. సేనిహితులు మరి 
యు బంధువుల సహకారం లభించును. ఉదో్యగ-
స్తు లకు పదోననితి అవకాశం కలదు. వా్యపారంలో 
ఉననితి కలుగును. రచయితలకు మరియు ముద్ర-
ణారంగంలో వారికి అత్యంత అనుకూలసమయం. 
4 నుండి 6 వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన కార్యక్రమా-
లు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) ఆద్త్య హృదయం పారాయణ చేయుట
2) విషు్ణ  ఆలయ సందర్శన    
మీన రాశి : 
ఈమాసంలో అధిక ఖరు్చలు మరియు నషాటి లు 
చవిచూసే అవకాశం కలదు. ఆరి్ధక విషయంలో 
జాగ్రతతు వహించవలెను. ఆరోగ్యవిషయంలో ముం-
దుజాగ్రతతులు అవసరం. అశంతి వెంట్డును. 
వివాహవిషయాలు వాయిదపడు అవకాశం కలదు. 
ఉదో్యగస్తు లు పైె అధికారులనుంచి సమస్యలు 
ఎదుర్కుందురు కాని మీయొకకు చాతుర్యం గ్రహిం-
చగలరు. వా్యపారస్తు లకు అనుకూలసమయం 
కాదు. విద్యరుథా లు వాదప్రతివాదనలకు దూరంగా 
8ఉండవలెను. 6 నుండి  వ త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మైన కార్యక్రమాలు వాయిద వయుట శ్రేయసకురం.  
వైెద్క స్చన:
1) హనుమాన్ ఆలయ సందర్శనం
2)    శ్రీరామ రకా్ష సోతు త్ర పారాయణం చేయుట 
ఉతతుమం.
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Steps to follow after the demise of loved ones
                                                                          
ఈ వా్యసం, సంగతా్యనుస్రం, ఆంగలాంలో ప్రచురింపబడుతోంద్.
                                                                                     - ఎడిటర్ 

Organ or body donation instructions: 
If you know your spouse’s last wish 
was to donate the body or organ(s) 
– inform the hospital authorities 
immediately to make proper 
arrangements. If you are not certain, 
always check the deceased’s driver's 
license, any living will or health care 
proxy for any details exist. 
Choose a funeral home:  If the 
deceased has no choice of funeral 
home or haven’t made prepaid funeral 
services, it will be family’s choice to 
decide a funeral home.   
Contact funeral home director:  Use 
instructions that your loved one 
might have left or the earlier family 
discussion to guide many decisions 
to be made. The director can help in 
answering the below questions --
Get 20 to 25 copies of your spouse's 
death certificates in original. The 
funeral director can help with getting 
copies of death certificate (many 
financial institutions require original 
death certificates)
Will the body be embalmed? 
Will there be a casket? Will it be open 
or closed?
Will there be viewing for family and 
friends? Or only for family? Eulogy 
from family and friends? 
Will body be buried or cremated? If 
cremated - will the ashes be scattered? 
If the ashes are deposited in an urn, 
will it be placed in a mausoleum?
Where is the burial or cremation site?
Deceased Photo with a frame on an 
aisle stand? Flower arrangements? 
Sign-in Guest book? 

Do religious traditions need to be 
respected and followed?
Will there be contributions to charities 
in lieu of flowers?
Any financial assistance needed for 
the final rites? Churches, temples, 
mosques, employer(s), non-profit 
organizations, trusts, foundation etc. 
may help financially
Arrange for headstone: Depending 
on the family traditions and customs 
if headstone is needed, you can 
purchase it through the cemetery or 
from an outside vendor. Consult the 
cemetery about rules, regulations and 
specifications such as color, size etc. 
Prepare an obituary: The funeral home 
may help with this service or you may 
want to write an obituary by yourself. 
If you want to publish the information 
in a newspaper, check on rates, 
deadlines and submission guidelines. 
Don't include exact date of birth due to 
identity theft issues.
Any ethical will?  An ethical will isn't 
a legal document, but rather a letter 
of sorts written to your family and 
friends that shares your values, life 
lessons and hopes for the future. If the 
deceased left one, arrange to share it, 
may be even have it printed.
Organize a post-funeral gathering: 
Depending on your tradition, it's 
called a repast or a wake. It can be 
held at a church, temple, banquet hall, 
restaurant or someone's house etc.  
Send thank-you notes: Acknowledge 
all the people who helped you in this 
tough situation
 

Checklist- documents needed

Death Certificates (around 20)
Social Security Card
Marriage Certificate
Birth Certificate of the deceased
Birth Certificates of any children
Insurance Policies
Property Deeds & Titles
Vehicle title and registration 
documents
Stock Certificates
Bank Passbooks / Documents
Legal Status documents including 
Passport, Visa 
Recent Income tax return documents 
and W-2 forms
Mortgage documents, payments 
related information or documents
Any contract documents
 To do before funeral:
 
Contact the immediate family: Inform 
all key family members about the death 
and discuss the funeral arrangements 
as per the deceased’s wishes if any. 
Notify close friends and extended 
family: Notify as many people as you 
can by finding out contacts through 
email accounts and personal phone 
contact lists of the deceased, if needed 
take any help from friends and family.
Secure property: Lock up the 
deceased’s home and park the vehicle 
in a secured area. If home is going 
to be vacant for a while notify the 
police, landlord or property manager. 
If there are pets, have someone care 
them until permanent arrangements 
being made. 

- ప్రస్ద్ తోటకూర 
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To do after funeral
 
Notify local Social Security office: 
Typically, the funeral director will 
notify Social Security of your loved 
one's death. If not, you can call the 
main#: 1-800-772-1213 or contact 
your local social security office. 
If your loved one was receiving 
benefits, social security payments 
must stop because overpayments 
will require complicated repayment 
penalties. Even a payment received 
for the month of death may need 
to be returned. If the deceased has 
a surviving spouse or dependents, 
ask Social Security office about their 
eligibility for increased personal 
benefits and about a one-time 
payment to the survivor.
Handle Medicare: If the deceased 
had been enrolled in Medicare 
Prescription Drug Coverage (Part 
D), Medicare Advantage plan or had 
a Medigap policy, inform concerned 
authorities at the phone numbers 
provided on each plan membership 
card to cancel the insurance.
Look into employment benefits: If 
the deceased was working, contact 
the employer for information about 
pension plan, credit unions and union 
death benefits. You will need a death 
certificate for each claim. If your 
spouse was employed at the time 
of his/her death, call the benefits 
administrator to ask about benefits 
due to you. Besides life insurance, 
these can include unpaid salary and 
bonuses, accrued vacation and sick 
pay, leftover funds in a medical 
flexible spending account, stock 
options etc. You'll also need to check 
on pension benefits. Assuming your 
spouse was retired and you were both 
receiving monthly pension benefits 
in the form of a joint and survivor 
annuity, notify the plan administrator 
immediately. 

Stop health insurance: Notify the 
health insurance company or the 
deceased's employer. End coverage for 
the deceased, but be sure coverage for 
any dependents continues if needed. 
If you were receiving health coverage 
under your spouse's employer plan, 
you may be able to continue on the 
group plan for 36 months through 
COBRA coverage. (An employer 
with fewer than 20 employees is 
not required to provide COBRA 
coverage.) Ask the plan administrator 
if the company will continue picking 
up the employer's premium subsidy.
Notify life insurance companies: If 
your loved one had life insurance, 
appropriate claim forms need to 
be filed. You will need to provide 
the policy numbers and a death 
certificate. If the deceased was listed as 
a beneficiary on a policy, arrange to 
have the name removed. 
Terminate other insurance policies:  
Contact insurance providers such 
as homeowner's, automobile and so 
forth. Claim forms will require a copy 
of the death certificate.
Meet with a probate attorney: The 
executor should choose the attorney. 
If there is a Will, the executor named 
in it and the attorney will have the 
document admitted into probate court. 
If there isn't a Will, the probate court 
judge will name an administrator 
in place of an executor. The probate 
process starts with an inventory of 
all assets (personal property, bank 
accounts, house, car, brokerage 
account, furniture, jewelry, etc.) 
which will need to be filed in the 
probate court.
Make a list of important bills: Share 
the list with the executor or estate 
administrator so that bills can be paid 
promptly.
Contact financial advisers, 
stockbrokers: Determine the 
beneficiary listed on these accounts. 

Depending on the type of asset, the 
beneficiary may get access to the 
account or benefit by simply filling 
out appropriate forms and providing 
a copy of the death certificate. If 
that's the case, the executor wouldn't 
need to be involved. If there are 
complications, the executor could be 
called upon to help out.
Notify mortgage companies and 
banks: It helps if your loved one left 
a list of accounts, including online 
passwords. Otherwise, take a death 
certificate to the bank for assistance. 
Change ownership of joint bank 
accounts. Did the deceased have a safe 
deposit box? If a password or key isn't 
available, the executor would most 
likely need a court order to open and 
inventory the safe deposit box. Most 
probate courts have administrative 
rules about steps to access the box of 
any decedent.
Close credit card accounts: For each 
account, call the customer service 
phone number on the credit card, 
monthly statement or issuer's website 
and close the deceased’s account. Upon 
request, submit a copy of the death 
certificate by fax or email. If that's 
not possible, send the document by 
registered mail with return receipt 
requested. Once the credit card 
company receives the certificate, it 
will close the account as of the date 
of death. If an agent doesn't offer 
to waive interest or fees after that 
date, be sure to ask. Keep records 
of the accounts you close and notify 
the executor of the estate about 
outstanding debts.
Notify credit reporting agencies: To 
minimize the chance of identity theft, 
provide copies of the death certificate 
to the three major firms — Equifax, 
Experian and TransUnion — as soon 
as possible so that the account is 
flagged. Four to six weeks later, check 
the deceased's credit history to ensure 



no fraudulent accounts have been 
opened.
Cancel driver's license: To prevent 
identity theft, contact the department 
of motor vehicles and get the 
deceased’s name removed from the 
records. You may need to provide the 
death certificate.
Cancel email and Website accounts: 
It's a good idea to close social media 
and other online accounts to avoid 
fraud or identity theft. The procedures 
for each website will vary. For 
instance, Google Mail (Gmail) will ask 
you to provide a death certificate, a 
photocopy of your driver's license and 
any other detailed information. 
Notify the post office: Inform your 
local post office and use the forward 
mail option.
Cancel memberships in organizations: 
Reach out to all organizations that 
the deceased belonged to and cancel 
membership status. 
Contact a tax preparer: A tax return 
need to be filed for the individual, 
as well as for an estate return. Keep 
monthly bank statements on all 
individual and joint accounts that 
show the account balance on the day 
of death. You have nine months from 
the date of your spouse's death to file a 
federal estate-tax return. (Some States 
have earlier deadlines for filing tax 
returns for state estate and inheritance 
taxes).
Notify the election board: Immediately 
notify the election board about the 
death. (According to a 2012 Pew 
Center report, almost 2 million people 
on voter registration rolls are dead.)
Retirement Accounts: If your spouse 
had a 401(k), it makes the most sense 
to roll the account into an IRA -- 
assuming you get the go-ahead from 
your estate lawyer. If your spouse still 
had accounts from former employers, 
consolidate them into one IRA. The 
custodial firm that holds your IRA can 

help with the paperwork.
Prepare the estate: Until you meet 
with your estate lawyer, hold off on 
placing your spouse's assets in your 
own name. If you touch those assets 
in your spouse's name, you'll lose any 
opportunity to "disclaim" the property 
-- that is, allowing those assets to go 
directly to your children or other 
heirs. If you forgo these assets, they 
will not count against your federal or 
state estate-tax exemption when you 
pass away. You need to save all receipts 
related to the estate, especially if the 
estate's value is close to or exceeds the 
estate-tax exemption. The funeral and 
post-funeral expenses are legitimate 
expenses for tax-deduction.
Delegation of your decisions: Assuming 
you had named your spouse to make 
financial and health-care decisions on 
your behalf in the event you become 
incapacitated, you need to designate 
a new agent for your financial power 
of attorney, health-care power of 
attorney and health-care directive.
Collect needed documents 
It would be great if the deceased left 
behind needed documents, if not dig 
through the files and extract the 
information like… 
Passwords to access computer file.s
Banking, bills, credit-card statements, 
taxes, life insurance policies and estate 
documents, Social Security numbers, 
birth and marriage certificates, 
company benefit booklets, car titles, 
powers of attorney, brokerage and 
retirement accounts.
Create a "financial support team." The 
group could include an accountant, 
a lawyer, a financial planner, and a 
trusted friend or family member who 
has good financial skills.
While you should postpone big 
financial decisions, assess your cash 
flow. 
Make a list of your income sources such 

as - Social Security, pension payments, 
dividends, interest, job earnings, IRA 
distributions etc.
Make a list of your fixed expenses such 
as - groceries, mortgage payments, 
recurring payments, utilities, gifts, 
travel, insurance etc. 
You should build a reserve for at least 
one to two years of expenses in a liquid 
account, such as a bank or money-
market account. 
Collect life insurance benefits. If you 
can't find the life insurance policy and 
you don't have an agent, go through 
checkbook registers and canceled 
checks to see if there were any checks 
written to an insurance company. 
You may find this information for 
a fee from many locator service 
companies. For example, access www.
policylocator.com. 
Precautions: 
When you file a claim, you may have 
choices regarding how you want to 
receive the money. Read the fine print 
carefully. In some cases, an insurance 
company will place your funds into its 
own money-market funds and send 
you a checkbook. Turn down this 
option, and then place the money in 
a federally insured bank account or a 
money-market fund. If you're instead 
considering guaranteed monthly 
payments for life, seek the advice of 
your lawyer or financial adviser.

Disclaimer: This document will 
provide an overall view to follow 
in such grief moments. All this 
information may not be relevant to 
you or you may not have answers 
for all of the questions in the 
above document. It is advisable to 
contact concerned authorities to get 
appropriate information depending 
on your circumstances. For more 
information, please visit www.
prasadthotakura.com






