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తీగవరపు శంతి

                                                                                        పొలిటికల్ మస్ల్ 
                        తెలంగాణ ప్రభ్్యతావేధినేత, ముఖ్యమంత్రి  కె.సి.ఆర్ . శసనససభను రదుదీ   చేసి, ముఖ్య-
మంత్రి పదవికి రాజీన్మా చేసి,  గవర్నర్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత, గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని ఆపద్ధర్మ 
ముఖ్యమంత్రిగా కొనస్గమని అడగడం, అందుకు కేసీఆర్ అంగీకరించడం జరిగంది.                                      
                       ముందునుండీ  కేసీఆర్  ముందసుతే  ఎని్నకలు అనడంతోనే ఊహాగాన్లు అందరిలోనూ 
మొదలయి్య  శసన సభ రదుదీ  అవడంతోనే, ఊహాగాన్లకు  తెరపడినటులా  అయి్యంది.  అల్ చెయ్యడం-
తో తెలంగాణలోని  అని్న రాజకీయ పార్టీలలోనూ  ముఖ్యంగా ప్రతిపకా్ష లలో వేడి వాడి చర్చలు మొదల-
యా్యయి. గల్బీ జండా వర్గీయులు  కూడా   ప్రజలలోకి వెళిలా , తమ ప్రభ్తవేం  ఇచి్చన వరాలు  ప్రజలకు 
వివరించి తమ స్థా న్ని్న బల పర్చుకుందుకు  ప్రచారానికి సన్నద్ధమవుతున్్నయి. 
                   అంత్కాక పార్టీలలో జంపంగలు మొదలయా్యయి. ఎవరి అవకాశని్న బటిటీ  వార్, ఎవరి 
ఉపయోగాని్న బటిటీ  వార్ జంపవుతున్్నర్. ఒకరిమీద మరొకర్ విమర్శల జోర్ అందుకుంది. ఇదిల్ 
ఉండగా 9 నెలలు ముందుగా అధికార పక్షం అధికారాని్న వదులు కోవడం కూడా తీవ్ర విమర్శలకు తా-
విసతే ంది. 9 నెలల కాలం అంటే ఎన్్న అభివృది్ధ  పనులు చేయచు్చ  అని కూడా కొందరి  వాదన. ఏది 
ఏమైన్ ప్రజలు నషటీ  పోతున్్నర్ ప్రభ్తావేలు తాము చేపటేటీ  చర్యల వలలా   అని చెప్పక తప్పదు. ఒకొకొకకొ 
స్రి ఎని్నకలకు అయ్్య ఖర్్చ కోటలా లోలా . అసలే ఎంతో మంది పేద వార్ ఉన్న మన దేశనికి ఇల్ంటి అన-
వసర ఖర్్చలు ఎందుకు చేస్తే ర్? అనేది కుడా వాదన. 
             ఒకొకొకకొ పార్టీ చేస్ వాగాదీ న్లను నమ్్మ, ఐదు సంవత్సరాలకు గాను ఎంతో ఖర్్చతో, శ్రమతో  
ఏదైన్ ఒక పార్టీ వారిని గెలిపంచి, వారిని సింహాసనం మీద కురో్చపెడుతున్్నర్. అంత్కాక ప్రజలు వారికి 
నమస్కొరాలు  పెడుతూ వారి కాళ్ళ దగగీర కూర్్చని,  అధికారాలు, వార్  కోర్కున్నవనీ్న వారే చేజికికొంచు-
కునేటటులా  చేస్తే, చివరకు, ఎవర్  అసంబీలా  కి ఎన్్నళ్్ళ వెడతారో, అసలు వెడతారో లేదో తెలియని పరి-
సిథాతి. అల్గే ఫల్న్ పార్టీ వార్ మనకి బాగా చేస్తే ర్ అని నమ్్మ వారికీ ఓటు వేస్తే వార్ చివరి వరకు ఆ 
పార్టీలో ఉంటారా? అంటే అద్ నమ్మకం లేదు. ఇటువంటి పరిసిథాతిలో మేము ఓటు వేసి ఎవరిని గెలిపస్తే 
మాకోసం చేస్తే ర్?  అనే ప్రశ్న ప్రజలను వెంటాడుతోంది. ద్నికి ఆనకటటీ  వేసి, సరియైెన మారాగీ ని్న ఎని్నక 
లకు ముందే  సూచించి, నియమ నిబంధనలను ప్రజలముందు ఉంచవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది 
అని ప్రజలు కోర్కుంటున్్నర్.
                   కేంద్రంలో చూస్తే భాజాపా జాతీయ వరగీ  సమావేశలు ప్రారంభం. రాష్ట్రా లనుండి అధ్యకు్ష లు, 
ఎంప లు సమావేశమయా్యర్. తెలంగాణా నుండి కిషన్ రెడిడి  సహా పలువుర్ ఆ సభకు హాజరయా్యర్.  
భాజాపా అధ్యకు్ష డు అమ్త్ ష్ట  5 రాష్ట్రా లలో జరగనున్న ఎని్నకలలో విజయం స్ధించడానికి భాజాపా 
వ్్యహం  సిద్ధం చేసతే ంది, ఎని్నకలలో భాజాపా ఏవిధంగా నెగాగీ లి దిశ నిరేదీశం చేసుతే న్న భాజాపా అధ్యకు్ష -
డు అమ్త్ ష్ట.       
                            ఎని్నకల సంఘం ఎపు్పడు ఎలక్షనులా  పెడిత్ సరిగాగీ  ఉంటుందా? అని పరిశీలన చేసతే ంది. 
ఏది ఏమైన్ ఇప్పటికైన్ రాజకీయ న్యకుల్రా? మీ పదవుల గరించి మాత్రమ కాక, కొంచమైన్ ప్రజల 
గరించి, వార్ బతకలేక బతుకుతున్న ఆహార పదారా్ధ ల ధరల  గరించి, వారి భద్రత గరించి, అనవస-
రంగా మీర్ చేస్ ఖర్్చల గరించి  కొంచమైన్ ఆలోచించి, నిర్ణయాలు తీసుకుం-
టారని ఆశపడుతోంది చైెతన్యం సంకల్పబలం.



అభిప్రాయ వేదిక

అనిపసుతే ంది. అంత అదుభుతంగా వ్రాస్ర్. 
  శ్రీమత్ పల్లవి, శ్రీమత్ లలిత- కర్నూల్. శ్రీ 
మహేష్, శ్రీ సుబ్బా రావు, శ్రీమత్ సుశీల - 
కరీం నగర్. 
5. తుమూ్మరి రాం మోహన్ రావు గార్ "తెలంగాణా 
మహాను భావులు " అంటూ ఒకొకొకకొ మహానుభా-
వుడిని గరించి ఎంతో బాగా వ్రాసుతే న్్నర్. మాకు 
తెలియని ఎన్్న విషయాలు తెలియ జేసుతే న్్న-
ర్. అల్గే చిలక మరి తే దురాగీ  ప్రస్ద రావు గార్ 
మాకు అందిసుతే న్న సంసకృత పాఠాలు ఎంతో 
విశదంగా, ఎంతో త్లిక గా ఉంటున్్నయి. పత్రికలో 
ప్రతి అంశం ప్రజలకు ఉపయోగంగా ఉంటంది. 
అందరికీ ధన్య వాదములు, కృతజ్ఞతలు. 
శ్రీ మల్్ల ది కృష్ణ శర్మ, శ్రీ వీంకటరావు , 
శ్రీమత్ సృజన - పూనా . శ్రీ మోహనరావు, శ్రీ 
జనార్ధన కృష్ణ , శ్రీమత్ లక్ష్మి - కడప. 
6. నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గార్ వ్రాసుతే న్న "నందుల 
ఆతీ్మయ కధ" ఆతీ్మయంగా ఉంటంది. ఎలకా్రా -
న్ గార్ ఒకొకొకకొ టాపక్ తీసుకుని సమాజంలో 
అందరికీ ఉపయోగ పడేటటుటీ  గా కధల రూపంలో 
బాగా అందిసుతే న్్నర్. భారతి గారి కిచెన్ బావుంది . 
ట్రై చెయా్యలి. ప్రహేళిక చాల ఇంట్రెస్టీ  గా ఉంటంది. 
పంపదాదీ ం అనుకుంటూనే పోస్టీ  పోన్ చేసుతే న్్నను. 
 శ్రీమత్ వాణి, శ్రీమత్ మాధురి, శ్రీ చీందరి 
శేఖర్ - విజయ వాడ. శ్రీ రవి , శ్రీ సత్యనానూ-
రాయణ - వరీంగల్. 
7. కొతతే రామానందం గార్ పండుగల గరించి 
ప్రతీనెల్ చాల్ వివరంగా అందిసుతే న్్నర్. అల్గే 
పత్రిక చూసూతే నే ముందుగా మా రాశి ఫల్లు 
చూసుకుని తృపతే పడుతూ ఉంటాము. అని్న 
రాశుల వారికీ వివరంగా అందిసుతే న్్నర్ . రచయి-
తలందరికీ కృతజ్ఞతలు. 
 టి సుబరిహ్మణ్యీం, లలిత - అనీంతపురీం

1.    భ్వన చంద్రగార్ గార్ ప్రతీ నెల ఎంతో 
అదుభుతంగా, అదుభుతమైన కధలు అందిసుతే న్్న-
ర్. అల్గే ఆగసుటీ  నెలలో 'సమయానికి తగూ 
మాటల్డు" కధ వాసతేవానికి దగగీరగా ఎంతో 
బావుంది. చైెతన్యం పత్రిక లో అంతా చాల్ మేధా 
వులైన రచయితలూ ఉన్్నర్. అందుకే త్రిక 
చాల్ ఉన్నతంగా , ఎంతో స్టీ ండర్డి గా అనిప-
సుతే ంది. 
 శ్రీ రామచీందరి రావు , శ్రీమత్ కనక దుర్గ 
-రాజమీండ్రి. శ్రీ రీంగా రావు, శ్రీమత్ మణి 
- రాజ మీండ్రి. 
 2. శ్రీ వేమూరి వెంకటేశవేర రావు గార్ 
పంచాంగాలు, కేలండర్లా  త్డా గరించి చాల్ 
చకకొగా వ్రాస్ర్. మాకు తెలియని టాపక్్స మాకు 
తెలియజేసుతే న్్నర్. అల్గే 'పాలపు బుచి్చ రాజు 
గార్ వ్రాసుతే న్న 'ముల్లా  నసృద్దీన్ కధలు" బాగా 
వ్రాసుతే న్్నర్. ఇంత చకకొని పత్రికను అందిసుతే న్న, 
మీకు, రచయితలందరికి మా అభినందనలు . 
 శ్రీమత్ లత , శ్రీ మాధవరావు - హైదరా 
బ్దు. శ్రీ కృష్ణ , శ్రీ మహా దేవ్ , శ్రీమత్ 
కల్పవలి్ల - ఏలూరు. 
3. అమరికాలోని డల్లా స్ లోని గాంధి విగ్రహం, 
అకకొడి విశ్ష్టలు అందిసుతే న్్నర్. బావున్్న-
యి. " శనగ వరపు కృష్ణ మూరి తే గార్' నేపాల్ 
లోని ముకి తే న్ధుడి మీద, నేపాల్ ప్రయాణం 
గరించిన వివరాలు పదా్యల రూపంలో చాల్ 
బాగా వ్రాస్ర్. 
  శ్రీ సుధాకర రావు , శ్రీ వీరేశ్వర రావు - 
విజయ వాడ . శ్రీ మాలతీ ప్రసాద్ , శ్రీమత్ 
మీంజుల - కాక్నాడ. 
 4. శీర జయ రాం గారి బాక్్స బదదీలు కొటటీ డం 
అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంది. శ్రీన్ధుని కాశీ 
ఖండం చదువుతుంటే విశ్వేశవేర్డు దిగవచా్చడా! 
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గణపతి పూజకు 21 పత్రాలు 
గణపతిని 21 రకాల ఆకులతో, గరిక పోచలతో  పూజించి 21 కుడుములు నివేదిస్తే ర్. సమసతే ఓషధు-
లకు, వాటి శకుతే లకు ఓషధీపతిగా గణపతిని పూజిస్తే ర్. ఆయన సహస్ర న్మాలలో ‘ఓం ఓషధీపతయ్ 
నమః’ అనేది ఒకటి.    ఈ 21 పత్రాలను మన పెదదీలు తరతరాలుగా ఆరోగ్య సంరక్షణకు వినియోగంచే-
వార్. ఒకటి రెండు మ్నహా ఇవనీ్న ప్రకృతిలో ఉచితంగా దొరికేవే. చవితి రోజు పూజకోసం ఒకకొస్రి ఇవి 
గర్తే కొస్తే యి. ఈ స్రి గణన్ధుని పూజించేముందు ఈ ఆకులు, మొకకొల గణగణాలను తెలుసుకుం-
టే ఎప్పటికీ గర్తే ండిపోతాయి. ఆరోగా్యని్న పెంచుతాయి. ఆ పత్రాలు ఏమ్ట తెలుసుకుందాం:

1. ‘ఓీం హరస్నవే నమః దత్తూరపత్రీం పూజయామి’
 దత్తూర పత్రీం (ఉమ్్మతతూ ): 
 సెగెగీడడిలు, సథానవాపు, చర్మ వా్యధులు, పెను కొర్కుడు, శర్ర నొపు్పలు, 
శవేసకోశ వా్యధులు, ఋతు వా్యధుల నివారణకు ఉపయోగపడుతుం-
ది.  ఇది విషం కాబటిటీ  జాగ్రతతేగా వాడుకోవాలి. 

2.  ‘ఓీం సురాగ్రజాయ నమః   గీండకీ పత్రీం పూజయామి’
గీండకీపత్రీం(దేవకాీంచనీం)  
 మూర్ఛ వా్యధి, కఫం, పొటటీ  సంబంధ వా్యధులు మరియు ను-
లిపుర్గల నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. ద్ని ఆకులు 
ఆహారంగా కూడా వినియోగస్తే ర్.

3. ‘ఓీం ఏకదీంతాయ నమః చూత పత్రీం పూజయామి’
 చూత పత్రీం (మామిడాకు): 
రక తే విరేచన్లు, చర్మ వా్యధులు, ఇంటిలో క్రిమ్ కీటకాల నివారణ-
కు ఉపయోగం. అరికాళ్్ళ పగలి మంటగా ఉన్నపు్పడు మామ్డి 
జిగర్ను పూస్తే తవేరగా తగగీ తుంది. మామ్డి ఆకులను కాలి్చ ఆ 
పొగను పీల్చడం మంచిది. 

4. ‘ఓీం సుముఖాయ నమః  మాచీపత్రీం పూజయామి’
 మాచీ పత్రీం: 
ఇది దదుదీ ర్లా , తలనొప్ప, వాతం నొపు్పలు, కళ్్ళ, చర్మ సంబంధ వా్య-
ధులను నయం చేసుతే ంది. మాచీపత్రం కష్టయం మలబద్ధకానికి 
మంచి ఔషధం.  మాచీపత్ర చూరా్ణ ని్న త్నెతో పాటు తీసుకుంటే జవేరం 
తగగీ తుంది. కీళ్ళ నొపు్పలున్నవార్ మాచీ పత్రం (నేల ములగ) రసంలో 
కాసతే మ్రియాల పొడి కలిప తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగతుంది
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5.  'ఓీం సరే్వశ్వరాయ నమః  దేవదారు పత్రీం సమర్పయామి'
     దీవదారు పత్రీం: 
   అజీరి తే, పొటటీ  సంబంధ వా్యధులు, చర్మ వా్యధులు, కంటి సంబంధ 
వా్యధులను తగగీంచడానికి ద్నిని వాడతార్. శర్రంలో ఎకకొడైన్ 
వాపులుంటే దేవదార్ బెరడు, సంతి పొడి కలిప గోమూత్రంలో 
గంధం తీసి రాయాలి.

6. ‘ఓీం శ్ర్పకరా్ణయ నమః    జాజీ పత్రీం సమర్పయామి’
    జాజి పత్రీం  (జాజి ఆకు):
ద్ని ఆకులు, వేళ్్ళ ఔషధంల్ పనిచేస్తే యి. వాత నొపు్పలు, జీరా్ణ  
శయ వా్యధులు, మల్శయ వా్యధులు, న్టిపూత, దురావేసన, 
కామర్లా , చర్మ వా్యధులు తగగీంచడానికి వాడుతార్.

7. 'ఓీం వికటాయ నమః  కరవీర పత్రీం పూజయామి'
 కరవీర పత్రీం (గన్నూరు): 
కణతులు, త్లుకాటు, విష కీటకాల కాటు, దురద, కళ్ళ మరియు 
చర్మ వా్యధుల నియంత్రణకు ప్రయోజనకారి. తలనొప్పతో బాధ 
పడేవార్ గనే్నర్ వేరలాను పొడి చేసి నుదుటిని రాసుకుంటే నొప్ప 
తగగీ తుంది. గనే్నర్ ఆకుల రసంలో ఆవనూనె కలిప వేడిచేసి ఆ 
తైెల్ని్న రాస్తే గజిజి  తగగీ తుంది.

8. ఓీం గణాధిపాయ నమః  బృహతీ పత్రీం పూజయామి’
 బృహతీ పత్రీం (వాకుడాకు): 
దగగీ , జలుబు, జవేరం, అజీర్ణం, నేత్ర మూత్ర వా్యధులను నయం 
చేయడానికి, దంతధావన్నికి మేలుకారి. బృహతీ పండు రస్ని్న రాస్తే 
చర్మ రోగాలు నయమవుతాయి. వెకికొళ్్ళ, గంతు సంబంధిత వా్యధుల-
కు దివ్్యషధం. 

9. 'ఓీం ఫాల చీందారాయ నమః  మరువక పత్రీం పూజయామి'
 మరువకీం: 
జీర్ణశకి తే, ఆకలి పెంపొందించడానికి, జుటుటీ రాలటం, చర్మ వా్యధులు 
నయం జేయడానికి, ఉపయోగపడుతుంది. వెను్న నొప్ప, పళ్ళ 
నొపు్పలకు మర్వంతో తయారైెన తైెల్ని్న రాసి, ఆకులతో కాపడం 
పెడిత్ ఉపశమనం కలుగతుంది. 



10. ఓీం గుహాగ్రజాయ నమః  అపామార్గ పత్రీం పూజయామి’
అపామార్గ పత్రీం (ఉతతూ రేణి): 
 దంతధావన్నికి, పప్ప పను్న, చెవిపోటు, రక తేం కారటం, అర్శమొ-
లలు, గడడిలు, అతి ఆకలి, జవేరం, మూత్ర పండాలలో రాళ్్ళ తగగీం-
చడానికి ఉపకరిసుతే ంది.అధిక రక తేస్రావము అవుతున్నవార్ ఎర్పు 
ఉతతేరేణి ఆకుల రస్ని్న గోర్వెచ్చటి నీళ్ళతో కలిప తాగాలి. 

11. ‘ఓీం  భిననూ దీంతాయ నమః  విష్్ణ కా్ర ీంత పత్రీం పూజయామి’
 విష్్ణకా్ర ీంత పత్రీం: 
జవేరం, కఫం, పడిశం, దగగీ , ఉబ్బసం తగగీంచడానికి, జా్ఞ పక శకి తే పెం-
పొందించడానికి ప్రయోజనకారి. ఆకును మతతేగా నూరి తలకు బాగా 
రాసుకుని గంట తర్వాత స్్ననం చేస్తే జుటుటీ  రాలడం తగగీ తుంది. 

 12. ‘ఓీం ఉమాపుతారాయ నమః   బిల్వ పత్రీం పూజయామి’ 
 బిల్వ పత్రీం (మారేడు పత్రీం): 
జిగట విరేచన్లు, జవేరం, మధుమేహం, కామర్లా , నేత్రవా్యధులు, 
శర్ర దురగీంధం తగగీంచడానికి ద్నిని ఉపయోగస్తే ర్. మూల వా్యధి 
ఉన్నవార్ బిలవే పండులోని గజుజి ను త్నెతో కలిప తిన్లి. 

13. ‘ఓీం హేరీంబ్య నమః  సీంధువార పత్రీం పూజయామి’
 సింధువార పత్రం(వావిలి ఆకు): 
జవేరం, తలనొప్ప, కీళ్ళ నొపు్పలు, గాయాలు, చెవిపోటు, చర్మ వా్యధు 
లు, మూర్ఛ వా్యధి, ప్రసవం తర్వాత వచే్చ ఇబ్బందులను దూరం 
చేసుతే ంది. మూత్ర కోశంలో రాళ్్ళ ఉన్నవార్ 10 గ్రా|| వేర్ను పొడిచేసి 
కొబ్బరి నీళ్్ళ లేదా మజిజి గతో కలిప త్రాగాలి. 

14. ‘ఓీం ఇభ వకా్రాయ నమః  శమీపత్రీం పూజయామి’
     శమీ పత్రీం (జమి్మ ఆకు):
కఫం, మూలవా్యధి, కుష్టీ  వా్యధి, అతిస్రం, దంత వా్యధులు నివారిం 
చడానికి ఎంతో ప్రయోజనకారి. ముఖంపైె ఉన్న అవాంఛనీయ రోమాల 
కు శమీకాయను గంధంల్ రాసూతే  ఉంటే క్రమేపీ రాలిపోతాయి.

15. ‘ఓీం వటయే నమః  దాడ్మీ పత్రీం పూజయామి’
  దాడ్మీ పత్రీం (దానిమ్మ):
విరేచన్లు, అతిస్రం, దగగీ , కామర్లా , అర్శమొలలు, ముకుకొ నుంచి 
రక తేం కారడం, కండలా  కలకలు, గంతునొప్ప, చర్మవా్యధులు తగగీంచడాని-
కి ఉపయోగకరం. అలర్జికి దానిమ్మ రసం వలన బలహీనత తగగీ  నరాలు 
శకి తే పుంజుకుంటాయి.



16. ‘ఓీం సురసేవితాయ నమః  అరుజు న పత్రీం పూజయామి’
 అరుజు న పత్రీం (తెల్ల మదిది ):
చర్మ వా్యధులు, కీళ్ళ నొపు్పలు, మల్శయ దోష్టలు, గండ జబు్బల 
నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. హృద్రోగలు ద్నిని కష్టయం చేసి 
తాగత్ మంచిది

17. 'ఓీం లీంబోదరాయ నమః  బదర పత్రీం పూజయామి’
  బదర పత్రీం (రేగు ఆకు):
జీర్ణ కోశ, రక తే సంబంధ, చిన్న పలలాల వా్యధుల నివారణకు, రోగ నిరోధ 
క శకి తే పెంపుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. రేగ బెరడు కష్టయం 
విరేచన్లను తగగీసుతే ంది మరియు జీర్ణ శకి తేని పెంపొందిసుతే ంది.

18.  ‘ఓీం వినాయకాయ నమః  అశ్వత్థ  పత్రీం పూజయామి’        
అశ్వత్థ  పత్రీం (రావి ఆకు):
మలబద్ధకం, కామర్లా , వాంతులు, మూత్రావే్యాదులు, జవేరాలు, 
న్టిపూత, చర్మ వా్యధులు నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. 
జీర్ణ శకి తే, జా్ఞ పక శకి తే పెంపొందిసుతే ంది.

19. 'ఓీం కపిల్య నమః  అర్క పత్రీం పూజయామి'
 అర్క పత్రీం (జిల్్లడు ఆకు): 
చర్మ వా్యధులు, సెగ గడడిలు, కీళ్ళనొపు్పలు, చెవిపోటు, కోరింత దగగీ , 
విరేచన్లు, తిమ్్మర్లా , బోద కాలు తగగీంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. 
ముఖంపైె నలలా  మచ్చలున్నవార్ జిలేలాడు వేర్ను నిమ్మరసంలో అరగద్
సి, దానికి కొదిదీగా పునుగ చేరి్చ మచ్చలపైె మృదువుగా రాయాలి. అల్ 
ఏడుస్ర్లా  చేయాలి.

20.  ‘ఓీం గజకరా్ణయ నమః  తులసీ పత్రీం పూజయామి’
తులస పత్రీం:
  దగగీ , జలుబు, జవేరం, చెవిపోటు, పను్న నొప్ప, తుము్మలు, 
చుండ్రు, అతిస్రం తగగీంచడానికి ఉపకరిసుతే ంది. ప్రతి రోజూ తులసి 
ఆకుల రస్ని్న తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శకి తే పెర్గతుంది.

21.   'ఓీం గజాననాయ నమః     దురా్వయుగ్మపత్రీం పూజయామి’
దురా్వయుగ్మ పత్రీం (గరిక):
గాయాలు, చర్మ వా్యధులు, దదుదీ  ర్లా , మూత్రంలో మంట, నివారణకు 
ఉపయోగపడుతుంది. దురావే యుగ్మం విశ్ష ఫలప్రదం. గరిక బుది్ధ 
మీద పనిజేసుతే ంది. శర్రంపైె ఉన్న రోమాలు చరా్మని్న కాపాడినటులా గా 
గరిక ప్రాణ శకి తేని కలుగజేసుతే ంది.
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వేమూరి వేంకటేశవేరరావు
 

        చీకటి రాత్రి, జన్వాస్లకి 
దూరంగా, మబు్బలు లేని ఆకా-
శంలోకి తలతితే చూస్తే ముఖ్మల్ 
గడడి  మీద వెదజలిలా న వజ్రాలల్, 
మ్లమ్ల మర్సూతే  ఆకాశం 
నిండా నక్షత్రాలు కనిపస్తే యి. 
నగ్న నయన్లకి సుమార్ 
4,000 నక్షత్రాలు కనిపంచవచు్చ. 
దురిభుణితో చూస్తే వేలకి వేలు, ల-
కకొపెటటీ డానికి వీలులేనని్న, కనిప-
స్తే యి. నిజానికి మన సూర్్యడు 
కూడా ఒక నక్షత్రమే. మ్గలిన 
నక్షత్రాలతో పోలి్చ చూసినపు్పడు 
సూర్్యడు అత్యంత సమీపంలో 
ఉన్న నక్షత్రం కాబటిటీ  కైవారంలో 
పెదదీ  బింబంల్ కనిపస్తే డు, 
అత్యంత ద్పతేతో కనిపస్తే డు.
 మనం ఆకాశం వైెపు చూసిన-
పు్పడు మనకి కనబడే నక్షత్రాల-
నీ్న చెల్లా చెదుర్గా, యాదృచి్ఛ-
కంగా, వెదజలిలా నటులా  కాకుండా, 
గంపులు గంపులుగా, గర్తే -
పటటీ డానికి వీలయిన ఆకారాలు 
ఉన్నటులా , కనిపస్తే యి. ఇల్ంటి 
గంపులకి మన పూర్వేలు 
పెటిటీ న పేర్లా  ఇప్పటికీ వాడుకలో 
ఉన్్నయి: మృగవా్యధుడు 
(ఒరాయన్, Orion), సపతేరి్ష 
మండలం (The Big Dipper), 

వగైెరా. మరికొని్న నక్షత్రాల 
గంపులకి మనందరికీ పరిచ-
యమైన పేర్లా  ఉన్్నయి: మేషం, 
వృషభం, మ్ధునం, కరాకొట-
కం,..., మీనం. ఈ పనె్నండు 
నక్షత్రాల గంపుల ప్రత్్యకత 
ఏమ్టంటే - భూమ్ సూర్్యడి 
చుటూటీ  తిరిగే దారిలో, భూమ్ 
నుండి ఆకాశం లోకి సూర్్యడి 
వైెపు చూసూతే న్నపు్పడు, ఒకొకకొ 
నెలలో ఒకొకకొ గంపు (లేదా రాసి) 
సూర్్యడి వెనుకనున్న నేపథ్యం-
లో ఉంటుంది. మరొకల్ చె-
పా్పలంటే ఒక నెలలో సూర్్యడు 
మేషం (లేదా మేష రాసి) లో 
ఉన్నటులా  కనిపస్తే, మరొక నెలలో 
వృషభం లోను, మరొక నెలలో 
మ్ధునం లోను,...., మరొక 
నెలలో మీనం లోను ఉన్నటులా  
భూమ్ మీద ఉన్నవాళలాకి అని-
పసుతే ంది. నిజానికి ఇదంతా ఉతతే 
భ్రమ; సూర్్యడు మనకి అతి 
దగగీరలో ఉన్్నడు, నేపథ్యంలో 
ఉన్న నక్షత్రాలు ఎంతో దూరంలో 
ఉన్్నయి.
చంద్రుడు భూమ్ చుటూటీ  తిర్-
గతున్్నడు కదా. మనం భూమ్ 
నుండి చంద్రుడి వైెపు చూసి-
నపు్పడు చంద్రుడి నేపథ్యంలో 

కూడా దరిదాపు అవే నక్షత్రాలు 
కనిపస్తే యి. కాని చంద్రుడు 
భూమ్ని చుటిటీ  రాడానికి కేవలం 
ఒక నెల మాత్రమే పడుతుంది. 
అంటే ఈ పనె్నండు రాసులలోని 
నక్షత్రాలని ఒక చుటుటీ  చుటిటీ  తిరిగ 
యథా స్థా న్నికి రాడానికి ఉర-
మరగా 27 రోజులు పడుతుంది. 
చంద్రుడిని అధ్యయనం 
చేస్వారి దృష్టీ లో ఇవి 12 రాసులు 
(constellations) కావు, 27 "నక్ష-
త్రాలు" అని పలువబడే తారా-
గణాలు (asterisms): ఆశివేని, 
భరణి, కృతితేక,...,రేవతి. కనుక 
వార్ చంద్రుడు ఒకొకకొ ఇంటలా  
(తారాగణంలో) ఒకొకకొ రోజు 
గడుపుతాడని చమతకొరించేర్. 
రాసి చక్రాని్న ఒకర్ 12 భాగాలు 
చేస్తే అదే రాసి చక్రాని్న మరొకర్ 
27 భాగాలు చేస్ర్ కనుక 
మాస్నికి 27/12 = రెండుంపావు 
నక్షత్రాలు పడింది. ఈ లకకొ సరి-
దిదదీడానికి నక్షత్రానికి న్లుగ 
పాదాలు అని అన్్నర్. అపు్పడు 
"అశవేనీ, భరణీ, కృతితేకాపా్పదం - 
మేషం అంటూ మేష్టది దావేదశ 
రాశులతో నక్షత్రాలకి పొందు కు-
దిరే్చర్. అనగా రాసికి 9 పాదాలు 

నక్షత్రాలు, రాశులు, తారాగణాలు
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చొపు్పన 12 x 9 = 108,  నక్షత్రానికి 
4 పాదాలు చొపు్పన 27 x 4 = 108 
అవుతుంది కనుక లకకొ సరిపో-
తుంది.
 మేషం (Aries), వృషభం 
(Taurus), మ్ధునం (Gemini), 
కరాకొటకం (Cancer),..., మీనం 
(Pisces) - వీటిని రాసులు 
(constellations) అంటార్. ఇవి 
సూర్్యడి నేపథ్యంలో కనిపంచే 
రాసులు. ఆకాశంలో ఇంకా 
అనేక రాసులు ఉన్్నయి. అశివేని, 
భరణి, కృతితేక,...,రేవతి - వీటిని 
తారావళి, తారాగణం, నక్షత్ర 
మండలం (asterisms, lunar 
mansions, houses) అంటూ 
పెకుకొ పేరలాతో పలుస్తే ర్. తారా-
గణాలు చంద్రుడి నేపథ్యంలో 
కనిపంచే నక్షత్రాల గంపులు. 
 మరొక విధంగా చెపా్పలంటే కొని్న 
తారల గంపులని రాసులు అంటే 
మరికొని్న తారల గంపులని 
మండల్లు (లేదా, తారాగణాలు) 
అంటార్. ఉదాహరణకి, కృతితేకా 
నక్షత్రం ఒక నక్షత్రం కాదు; అది 
ఆర్ తారల గంపు. అందుకనే 
వీటిని కృతితేకలు (Pleiades) అని 
బహువచనంతో పలుస్తే ర్. ఈ 
గంపుని కృతితేకా నక్షత్రం అనడం 
కంటె కృతితేకా నక్షత్ర మండలం 
అనడం మేలు. దురిభుణిలో 
చూస్తే ఈ గంపులో వేల్ది 
నక్షత్రాలు కనిపస్తే యి. అల్గే 
సపతేరి్ష మండలం ల్ంటి నక్ష-
త్రాల గంపు మరొక ఉదాహరణ. 

అంటే ఏమ్టన్న మాట? మనం 
ఆశివేని, భరణి, కృతితేక,.... అంటూ 
నక్షత్రాల పేర్లా  వలలా  వేసినపు్పడు 
నిజానికి తారాగణాల పేర్లా  చెబు-
తున్్నమన్నమాట. కనుక నక్షత్రం 
అన్న మాటని ఏకాంతంగా ఉన్న 
దానిని ఉదేదీశించీ వాడుతున్్నం, 
చిన్న చిన్న గంపులని ఉదేదీశిం-
చీ వాడుతున్్నం. ఈ సందిగ్ధతని 
పోగటటీ డానికి ఖగోళ శస్త్రవేతతేలు 
విడివిడి నక్షత్రాలకి శస్త్రీయమైన 
పేర్లా  పెటేటీ ర్. ఉదాహరణకి అలడి-
బరాన్ (Aldebaran, రోహిణి) 
వృషభ రాసిలో ఉన్న ఒక తార; 
ద్నినే "ఆల్ఫా టౌర్" అని కూడా 
అంటార్. టౌర్ అంటే టరస్ 
అనగా వృషభ రాసి. ఈ  రాసిలో 
అత్యధిక ద్పతే గల నక్షత్రం కనుక 
దానికి గ్రీకు వర్ణక్రమంలోని 
మొదటి అక్షరం పేర్తో  “ఆల్ఫా” 
అన్్నర్. అరబిక్ భాషలో అలడి-
బరాన్ అంటే "(కృతితేక) తర్వాత 
వచే్చది" అని అరథాం. అల్గే 

అర్ంధతి (Alcor) సపతేరి్ష 
మండలంలో ఒక నక్షత్రం. ద్నిని 
80 Ursae Majoris అని కూడా 
అంటార్. గరిటె ఆకారంలో 
ఉన్న ఈ ఏడు తారలకి సపతే 
ఋష్ల పేర్లా  పెటేటీ ర్. ఈ సపతేరి్ష 
మండలంలో ఉన్న తారలకి చు-
టుటీ పటలా  ఉన్న మరికొని్న తారలని 
కలపగా వచి్చన ఆ పెదదీ  గంపుని 
"పెదదీ  ఎలుగబంటి" అని కాని, 
బృహదృక్షం (Ursa Major) అని 
కాని అంటార్. ఈ గంపులో 
ఎలుగబంటి తోక మధ్యలో 
అర్ంధతి - వశిష్ఠు డి పకకొన - 
కనిపంచీ కనిపంచనంత ద్పతేతో 
ఉన్న చతురథా శ్రేణి (న్లుగవ 
తరగతి, 4th magnitude) 
నక్షత్రం. నిజానికి వశిష్ఠు డు, 
అర్ంధతి జంట తారలు; 
వీర్ ఉభయులు ఒక ఉమ్మడి 
కేంద్రం చుటూటీ  ప్రదకి్షణం చేసూతే  
ఉంటార్. (“అర్ంధతి వశిష్ఠు డి 
చుటూటీ  తిర్గతోంది” అంటే స్త్రీ-
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వాదులకి ఎంత అప్రతిష్ఠు  కదా!) 
బృహత్ శవేనం (పెదదీ  కుకకొ)
రాసిలో ఉన్న మృగవా్యధ 
ర్ద్రుడు  (Sirius-A, సిరియస్-
ఎ)  ఆకాశంలో అత్యంత ద్పతేతో 
కనిపంచే నక్షత్రం. ఇది మృగ-
వా్యధ రాసి (Orion, ఒరాయన్) 
లోని మూడు చుకకొల పటకాకి 
నేర్గా  దిగవన కనిపసుతే ంది. 
(బొమ్మ చూడండి.) మృగవా్యధ 
రాసిలో ఉన్న మరొక నక్షత్రం ఆరదీ ్ర 

(Betelgeuse, బీటెల్జూస్).
 మృగవా్యధ ర్ద్రుడు (Sirius) 
జంట నక్షత్రం; అనగా మృగవా్యధ 
ర్ద్రుడు-ఎ కి తోడుగా మృగ-
వా్యధ ర్ద్రుడు-బి అని మరో 
నక్షత్రం ఉంది. కాని, ఈ మృగ-
వా్యధ-బి ప్రధాన వర్సక్రమం 
(the Main Sequence) మీద 
కాకుండా, కొంచెం దిగవగా 
ఉంది. అంటే, ఇది మృగవా్యధ-
ఎ కంటే కాంతిహీనంగానూ, 

ఎకుకొవ వేడిగాను ఉంటుంది. ఈ 
రకం తారలని శ్వేత కుబజి  (white 
dwarfs) తారలు అంటార్. 
భారతీయ ఖగోళ శస్త్రవేతతే శ్రీ సు-
బ్రహ్మణ్య చంద్రశ్ఖర్ ఇటువంటి 
శ్వేత కుబజి  (white dwarfs) 
తారల మీద విశ్షంగా పరిశోధ-
నలు చేసి న్బెల్ బహుమానం 
అందుకున్్నర్!
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       టర్కొని పాలించే మహారాజు. 
చాల్ మంచి వాడు. ఆయన 
రాజ్యంలో ప్రజలు భయం 
లేకుండా సుఖంగా బతికే వార్. 
కాని ఆయనకి చాల్ గడిడి నమ్మ-
కాలు ఉండేవి. దానితో చాల్ 
చికుకొలు వచి్చ పడేవి. ప్రొదుదీ ట 
లేచిన వెంటనే ఎవరి మోహమూ 
చూడకుండా కళ్్ళ మూసుకుని 
అల్గే అంతఃపురం లోంచి 
బైెటికి నడిచి వచి్చ, తోటలో 
నిలబడి, కళ్్ళ తెరిచి, సూర్యభ-
గవానుడిని చూస్వాడు. అల్ 
చేస్తే ఆ రోజు అదృషటీ ం కలిసి 
వసుతే ందని ఆయన నమ్మకం. 
ఏదైన్ పని మీద వెళ్్ళటపు్పడు, 
ఒక మంత్రించిన తాయెతుతే  చేతికి 
కటుటీ కుని వెళ్్ళవాడు. ఆ తాయెతుతే  
మహిమవలలా  తనకి ల్భం జర్-
గతుందని నమే్మ వాడు. 
రాజుగార్ రోజూల్గే ఒకన్డు 
ప్రొదుదీ టే కళ్్ళ మూసుకుని 
తోటలోకి వచి్చ కళ్్ళ తెరిచి 
చూస్ సరికి అకకొడకి ఏదో పని 

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 4

మీద వచి్చన నస్రుద్దీన్ కనిపం-
చాడు. దానితో రాజుగారికి చిర్రె-
తుతే  కొచి్చంది. “ప్రొదుదీ టే ఇకకొడేం 
చేయాలని దాపురించేవు?  ఇవాళ 
నేను వేటకి వెళ్దీ మను కుంటు-
న్్నను. ప్రొదుదీ టే లేచి నీ మొహం 
చూస్ను. అకకొడ న్కేమైన్ 
అపాయం జరిగత్ నీ తల తీస్-
స్తే ను.“ అని కోప్పడాడి ర్. 
“ఏలిన వార్ మని్నంచాలి. నేను 
రాచకార్యం మీదే మీ దర్శనం 
కోసం ఇకకొడికి వచా్చను. కాని 
మీకిల్ కోపం తెప్పస్తే నని 
ఊహించ లేదు. ఇది మొదటి 
తపు్పగా భావించి, ఈ స్వకుడిని 
క్షమ్ంచమని వేడుకుంటున్్న-
ను.” అన్్నడు. 
కాని రాజుగారికి తన మూఢ 
నమ్మకాల మీద ఉన్న గరి, 
మనుష్ల మీద లేదు. 
అందుచేత, భటులి్న పలిపంచి, 
నేను వేట నుంచి తిరిగ వచే్చవ-
రకు నస్రుని తాళ్ళతో కటేటీ సి, చీకటి 
గదిలో పెటిటీ  బంధించండి.” అని 

ఆజాజి పంచార్. తరవాత ఆయన 
అనుకున్న ప్రకారం అడవిలోకి 
వేటకి వెళిలా   పోయార్. 
ఆ రోజు వేటలో రాజుగారి-
కి మాములు కంటే ఎకుకొవ 
జంతువులు కనిపంచాయి. 
వాటిని వేటాడి చంప గలిగార్. 
ఆయని్న, ఆయన బలగా-
ని్న చూసి పులులు కూడా తోక 
ముడిచి పారిపోయాయి. 
వేటలో ఉన్నంత స్పు ఆయన 
ఆనందంగా గడిపార్. స్యం-
త్రానికి వేటాడిన జంతువుల 
కళ్బరాలతోను, కొము్మలు, 
దంతాలతోను రాజ భవన్-
నికి తిరిగ వచా్చర్. వసూతే నే 
ఆయనకి నస్రు గర్తే కి వచా్చడు. 
అయో్య పాపం! అనవసరం-
గా వాడిని బంధించాను. వాడి 
మొహం ప్రొదుదీ టే    చూడడం-
వలలాన్కు ల్భమే జరిగంది కాని 
నషటీ ం జరగలేదు అని తలపోసి, 
భటులి్న పలిచి వెంటనే నస్రుని 
       ( 19  వ పేజీ చూడండి )

గడిడి  నమ్మకం
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్   

          భారతదేశం ఆంగేలాయుల 
పాలనలో మ్రగగీ తూ, స్వేతంత్ర్యా
పోరాటం స్గంచినప్పటికీ, 
ఎందరో వీర్లు, దేశభకుతే లు, 
స్వేతంత్ర్యాం స్ధించటానికి 
తమ తమ వంతు పోరాటాలు 
స్గంచినప్పటికీ, సతా్యగ్రహా-
లు చేసినప్పటికీ ఎవరైెన్ కూడా 
భారతదేశనికి స్వేతంత్ర్యాం ఎల్ 
సిది్ధంచిందంటే  మహాతా్మ గాంధీ 
స్గంచిన అహింస్ పోరాటం 
వలేలా  అంటార్. కానీ ఎందరో  
అజా్ఞ త వీర్లు, పేర్ ప్రఖ్్యతు 
స్వేతంత్ర్యా సమర యోధులున్్న 
వారెవరి గరించీ ఎకుకొవ ప్రాచు-
ర్యం  గరించీ ఎకుకొవ వెలుగ-
లోనికి రాలేదనుకోవచు్చ.
         మహాతా్మ గాంధీ స్వేతం-
త్ర్యా సముపారజిన కోసం అహింస్ 
మారాగీ ని్న ఎంచుకుంటే... అలూలా రి 
సీతారామరాజు, రాణీ ర్ద్రమ్మ, 
కితూతే ర్ చెన్నమ్మ, వీరపాండ్య 
కటటీ బొమ్మన్, నేతాజీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్, మొదలైనవార్... 
హింస్ మారాగీ ని్న, ఆయుధ 
పోరాటం దావేరా స్వేతంత్ర్యాం 

స్ధించాలనే  అభిప్రాయప-
డి, ఆ దిశలోనే తమ పోరాటాని్న 
స్గంచార్. 
      విపలా వవీర్డు సుభాష్ చంద్ర 
బోస్ గరించి కొని్న వివరాలు తె-
లుసుకుందాం.
         నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, 
జనవరి 23, 1897 న్డు ఒడిశ 
రాష్టంలోని 'కటక్' పటటీ ణం లో 
ఒక ధనిక కుటుంబంలో ల్యర్ 
జానకీన్ధ్ బోస్ శ్రీమతి ప్రభావతీ 

దేవిల సంతానంగా జని్మంచార్. 
జానకీ న్ధ్  బోస్ ఒక ప్రసిద్ధ న్్య-
యవాది, తీవ్రమైన జాతీయవా-
ది. బెంగాల్ లజిస్లాటివ్ కౌని్సల్ 
కు కూడా ఎని్నకయా్యర్. ధనిక 
కుటుంబంలో పుటిటీ న సుభాష్ 
చంద్రబోస్ విదా్యభా్యసం రావెన్ 
ష్ట కాలేజియ్ట్ సూకొలు లోను, 
కలకతాతే లోని స్కొటిష్ చరి్చ కాలేజ్ 
లోను, ఫీత్జి   విలియమ్ కాలేజి 
లోనూ, ఆపైె చైెతన్య యూనివ-
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రి్సటీ, జి కె యూనివరి్సటీ లోనూ 
జరిగంది. 
               1920 వ సంవత్సరం-
లో బోస్ సివిల్ సర్వేసెస్ పర్క్షల-
కు హాజరైె, అందులో 4 వ రా్యంక్ 
స్ధించార్. ఇంగీలాష్ లో అత్యధిక 
మార్కొలు స్ధించార్. అయిన్ 
కూడా 1921 ఏప్రిల్ లో అత్యంత 
ప్రతిష్టటీ త్మకమైన ఇండియన్ 
సివిల్ సర్వేసెస్ నుంచి వెలుప-
లకి వచి్చ, భారత స్వేతంత్ర్యా సం-
గ్రామంలో పాల్గీ న్్నర్. భారత 
జాతీయ కాంగ్రెస్ యువజన 
విభాగంలో చుర్కైన పాత్రను ని-
రవేహించార్. 
           సహాయ నిరాకరణ సమ-
యంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 
లో  చుర్కుగా వ్యవహరిసుతే న్న 
బోస్ ను మహాతా్మగాంధీ కలక-
తాతే  పంపార్. అకకొడ చితతేరంజన్ 
దాస్ తో కలిసి, బోస్ బెంగాల్ లో 
ఉద్యమం నిరవేహించార్. 
          ఐరోపాలో ఉన్న సమయం
లో, బోస్ ఆలోచనలలో కొతతే 
భావాలు చోటుచేసుకున్్నయి. 
సవేతంత్ర దేశంగా అవతరించటా 
నికి భారతదేశనికి ఇతర దేశల 
సహకారం, దౌత్య సమరథాన, ప్ర-
త్్యక సైెన్యం ఉండాలని గ్రహిం-
చార్.  
                    1937 వ సంవత్సరం 
డిసెంబర్ 26 వ త్ద్న బోస్, తన 
సెక్రటర్ అయిన ఎమ్లీ షంకేల్ 
ను వివాహం చేసుకున్్నర్. ఆమ 
ఆసి్రాయా దేశసుతే రాలు. వారికి 1942 

లో కుమారె తే జని్మంచగా, ఆమకు 
'అనిత' అని పేర్ పెటాటీ ర్. బోస్ 
తన భార్యకు వ్రాసిన అనేక ఉతతే-
రాలను తర్ వాత 'Letters to 
Emilie Schenkl' అనే సంకల-
నంగా శిశిర్ బోస్, సుగాతా బోస్ 
లు ప్రచురించార్. 
         1938 లో గాంధీ అభీష్టటీ నికి 
వ్యతిరేకంగా గాంధీ ప్రతిపాదిం-
చిన శ్రీ భోగరాజు పటాటీ భి సీతారా-
మయ్య పైె పోటీ చేసి, భారతీయ 
జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యకు్ష నిగా 
ఎని్నకయా్యర్. తను ప్రతిపాదిం-
చిన భోగరాజు పటాటీ భిసీతారా-
మయ్య ఓటమ్ని తన ఓటమ్గా 
భావించార్ గాంధీజీ. ఈవిధంగా 
పార్టీలో ఏర్పడిన న్యకతవే 
సంకో్ష భం వలలా  బోస్ కాంగ్రెస్ 
పార్టీ నుంచి వైెదొలిగార్. అంత్ 
కాక, గత్యంతరం లేని పరిసిథాతు-
లోలా  'అఖిల భారత్ ఫారవేర్డి బాలా క్' 
అనే పార్టీని స్థా పంచార్. 1938 
లోనే 'జాతీయ ప్రణాలికా కమ్టీ' 

అనే సంస్థా గత వ్యవసథాకు న్ంది 
పలికార్.    
           బ్రిటిష్ వార్ తమ యుద్ధ 
సమస్యలు తీరేక, దేశనికి స్వే-
తంత్ర్యాం ప్రకటిస్తే రని, గాంధీ 
నెహ్రూ వంటి న్యకులు 
భావించార్. కానీ రెండవ ప్రపం 
చ యుద్ధంలో తలమునకల-
వుతున్న బ్రిటిష్ వారి పరిసిథాతిని 
అవకాశంగా తీసుకుని, తవేరగా 
సవేతంత్రాని్న సంపాదించాల-
ని బోస్ వాదించాడు. బోస్ ఈ 
ఆలోచన వెనుక ఇటలీ రాజనీ-
తిజు్ఞ డు గారిబాలీడి, మాజినీ ప్ర-
భ్రుతుల ప్రభావం ఉంది. కానీ ఆ 
సమయంలో ఉన్న కన్సరేవేటివ్ 
పార్టీ న్యకులవవేరూ శ్రీ బోస్ తో 
సమావేశనికి అంగీకరించలేదు. 
       ఒకస్రి సుభాష్ చంద్రబోస్ 
హిటలా ర్ ని కలవడానికి వెళ్్ళర్. 
10 నిముష్టల తరావేత హిటలా ర్ 
వచి్చ, 'ఏమ్టి విషయం?' అని 
అడిగాడు. బోస్, 'మీ బాస్ ను 
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మయి్యంది. 1941 జనవరి 26 న 
గడడిం పెంచుకుని, మూగ, చెవిటి 
వాడిల్గా నటిసూతే , ఆఫ్ఘ నిస్తే న్ 
వాయువ్య సరిహదుదీ  ప్రాంతం 
దావేరా మ్యా అక్బర్ ష్ట, ఆగా 
ఖ్న్ ల సహకారంతో, ఆఫ్ఘనిస్తే న్ 
లోని కాబూల్ నుంచి ప్రయాణిం 
చి, సవియట్ యూనియన్ సరి-
హదుదీ కు చేర్కున్్నడు. 
            రష్ట్యకు బ్రిటన్ తో ఉన్న 
వైెరం వలలా  తనకు ఆదరణ లభి-
సుతే ందనుకున్న బోస్ ఆశ నిరాశ్ 
అయి్యంది. రష్ట్యలో ప్రవేశించ-
గానే అతనిని NVKD  మాసకొ 
కు పంపంది. వారతనిని జర్మనీ 
రాయబారి షూలన్ బెర్గీ  కి అప్ప-
గంచార్.  అతను బోస్ ను బెరిలాన్ 
పంపార్. బెరిలాన్ చేర్కున్్నక 
బోస్ కు రిబె్బన్ ట్రాప్ నుండి, 
మరియు విల్ హెల్్మ స్్రా స్ లోని 
విదేశీ వ్యవహారాల శఖ అధికా 
ర్ల నుండి కొంత సఖ్యత 
లభించింది.
               తన శత్రువుల కూటమ్ 
అయిన అగ్రరాజా్యల సహకా-

రమ్మనమని చెపు్ప' అని అన్్నడు. 
మరికొంతస్పటికి హిటలా ర్ వచి్చ, 
బోస్ భ్జం మీద చరచి, 'ఎల్ 
వున్్నవు?" అని అడిగాడు. 
ఇదదీరూ విషయాలు చరి్చం-
చుకున్్నక, వెళలాబోయ్టపు్ప-
డు, హిటలా ర్ బోస్ ని 'ముందుగా 
నిను్న కలవటానికి వచి్చంది నేను 
కాదని ఎటాలా  గరి తేంచావు?" అని 
అడిగాడు. 'బోస్ భ్జాని్న తటేటీ  
ధైర్యం నిజమైన హిటలా ర్ కి తప్ప 
ఎవరికీ లేదు' అని బదులిచా్చడు 
బోస్.
        బ్రిటిష్ ప్రభ్తవేం ఏకపక్షం-
గా, ఎవవేరినీ సంప్రదించకుండా 
భారతదేశం తరఫున యుదా్ధ ని్న 
ప్రకటించింది. ఈ విషయంలో 
బ్రిటిష్ వైెస్రాయ్ విన్ లిత్ గో  
నిర్ణయం పటలా  బోస్ పెదదీ  ఎతుతే న 
నిరసన్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభిం-
చాడు. వెంటనే బ్రిటిష్ ప్రభ్-
తవేం బోస్ ని జైలోలా  పెటిటీ ంది. 7 
రోజుల నిరాహార ద్క్ష అనంతరం 
బోస్ ని విడుదల చేసింది. కానీ 
అతనిని ఇంటి పర్యవేక్షణలోనే 
ఉంచింది. తనకు దేశం విడిచి 
వెళ్్ళ అవకాశం లేదని గ్రహించిన 
బోస్, 1941 జనవరి 19 న, ఒక 
పఠాన్ ల్గా మార్వేషంలో తన 
మేనలులా డు శిశిర్ కుమార్ బోస్ 
తోడుగా ఇంటినుంచి తప్పం-
చుకుని, ముందుగా పెష్టవర్ 
చేరాడు. అకకొడ అతనికి అక్బర్ 
ష్ట, మొహమ్మద్ ష్ట, భగత్ 
రామ్ తల్వేర్ లతో పరిచయ-

రంతో బోస్ తప్పంచుకున్్నడని 
తెలియగానే, అతనిని జర్మనీ చే-
రకముందే హత్య చేయడానికి, 
బ్రిటిష్ ప్రభ్తవేం తమ గూఢచా-
ర్లను  నియమ్ంచింది. బ్రిటిష్ 
గూఢచారిదళ్నికి చెందిన   
సె్పషల్ ఆపరేషన్్స ఎకేజికూ్యటివ్  
ఈ పనిని చేపటిటీ ంది. 
        భారతదేశం నుండి ఆఫ్ఘని- 
స్తే న్, అకకొడనుండి రష్ట్య, 
అకకొడ నుండి ఇటలీ మీదుగా 
జర్మనీ చేర్కున్న బోస్, జర్మనుల 
సహకారంతో ఆజాద్ హింద్ 
రేడియో ప్రారంభించి ప్రస్రాలు 
మొదలటాటీ డు.  బెరిలాన్ లో సవే-
తంత్ర గ్రీన్ గోలా ర్ సూకొల్ స్థా పం-
చాడు. ఉతతేర ఆఫ్రికాలో  బ్రిటిష్ 
సైెన్యంలో భాగంగా ఉండి, అగ్ర-
రాజా్యలకు బంద్ అయిన 4500 
మంది సైెనికు లతో ఇండియన్ 
లజియన్ ప్రారంభించాడు. ఇది 
మొదట wehrmacht, తర్వాత 
waffen SS అనే సైెన్య విభాగా-
లకు అనుబంధంగా ఉండేది. 
అందులోని సైెన్యం బోస్ కు, 
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హిటలా ర్ కు ఈ విధంగా తమ వి-
శవేస్ని్న ఇల్ ప్రతిజ్ఞ దావేరా ప్రక-
టించేవార్: "భగవంతుని స్కి్షగా 
నేను జర్మన్ జాతి, రాజ్యం ఏకైక 
న్యకుడైన అడాల్ఫా హిటలా ర్ 
కు, భారతదేశ స్వేతంత్ర్యాం కోస్ 
పోరాడే జర్మన్ సైెన్యం న్యకు-
డైన సుభాష్ చంద్ర బోస్ కు వి-
ధేయుడనైె  ఉంటాను". ఈ ప్రతి-
జ్ఞ దావేరా ఇండియన్ లజియన్ 
సైెన్యం జర్మనీ సైెన్యం ఆధీనంలో 
ఉండేదని, భారతదేశం విషయా-
లలో బోస్ కు అగ్రన్యకతవేం 
కటటీ బెటటీ  బడిందని స్పషటీ ంగా తె-
లుసతే ంది. ఇండియన్ లజియన్ 
ను వెన్నంటి న్జీ జర్మనీ సైెన్యం 
సవియట్ యూనియన్ మీదు 
గా భారతదేశంపైె దండతితే, 
బ్రిటిష్ వారిని పారద్రోలుతుం-
దని బోస్ ఆకాంకి్షంచాడు. కానీ 
- అల్ అగ్రరాజా్యలు విజయం 
స్ధించిన తరావేత నిజంగా న్జీ 
లు భారతదేశం వదలి వెళతారని 
బోస్ ఎల్ అనుకున్్నడని - బోస్ 
విచక్షణని చాల్మంది ప్రశి్నంచా-
ర్.
         1941 - 43 మధ్య కాలంలో 
బోస్ అతని భార్యతో కలిసి బెరిలాన్ 
లో నివసించాడు. మొతాతే నికి 
భారతదేశ అవసరాలను, బోస్ 
అనుకున్నటులా గా, హిటలా ర్ అంట 
పటిటీ ంచుకోలేదు. 1943 లో ఒక 
జర్మన్ జల్ంతరాగీ మ్ u-180 
లో గడ్ హాప్ అగ్రం మీదుగా 
ఆగే్నయ ఆసియాకు బయలు-

దేరాడు. జర్మన్ జల్ంతరాగీ మ్ 
నుండి జపాన్ జల్ంతరాగీ మ్-
లో కి మారాడు. ఇల్ ఆ రెండు 
జల్ంతరాగీ ముల మధ్య ఒక సివి-
లియన్ వ్యకి తే మారడం ఈ ఒకకొ-
స్రే జరిగంది.  తరవాత జపాన్ 
వారి సహకారంతో  సింగపూర్ 
లో తన భారత జాతీయ సైెన్్యని్న 
బలపరచుకున్్నడు.        
          భారత జాతీయ సైెన్్యని్న 
మోహన్  సింగ్ దేవ్ 1942 సెపెటీ ం 
బర్ లో సింగపూర్ లో స్థా పం-
చాడు.ఇది రాస్ బిహార్ బోస్ స్థా -
పంచిన 'ఇండియన్ ఇండిపెం-
డన్్స లీగ్' తరహాలోనిది. అయిత్ 
జపాన్ హైె కమాండ్ కు చెందిన 
హికార్ కికాన్ కు, మోహన్ సింగ్ 
కు భేదాలు రావడం వలలానూ, 
మోహన్ సింగ్ ద్ని్న జపానీయు 

లు కేవలం పావుగా వాడుకుంటు 
న్్నరని భావించడం వలలానూ 
చేస్ర్. మోహన్ సింగ్ ను 
అదుపులోకి తీసుకున్్నర్. 
బలగాలను యుద్ధ ఖైద్లుగా 
జైలుకు పంపార్. 1943 లో 
సుభాష్ చంద్ర బోస్ రాకతో 
సైెన్యం ఏరా్పటుకు కొతతే ఊపరి 
వచి్చనటలా యింది. అదే సంవ-
త్సరం జూలై నెలలో, సింగపూర్ 
లో జరిగన మీటింగ్ లో రాస్ 
బిహార్ బోస్, సుభాష్ చంద్ర బోస్ 
కి పగాగీ లు అప్పగంచార్. బోస్ 
పలుపుతో చాల్మంది దేశభకుతే -
లు సైెన్యంలో చేరడమే కాకుండా, 
దానికి ఆరి్ధక సహాయాని్న కూడా 
అందించార్. 
        మ్లిటర్ నుంచి వ్యతిరేకత 
ఎదురైెన్ బోస్, ఆజాద్ హింద్ 
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విపలా వాని్న సమరిథాంచుకోవడాని్న  
మానుకోలేదు. 1944 సంవత్సరం 
జూలై 4 వ త్ద్న బరా్మలో భారత 
జాతీయ సైెన్యం పాల్గీ న్న రా్యలీలో 
ఆయన ఉత్తేజపూరితంగా చేసిన 
వా్యఖ్యలు జన్ని్న విపర్తంగా 
ఆకటుటీ కున్్నయి. వాటిలో ప్రసిది్ధ 
గాంచిన నిన్దం: " మీర్ రకాతే-
ని్నధారపోయండి  - నేను మీకు 
స్వేతంత్ర్యాం ఇస్తే ను" 
       ఈ రా్యలీలో భారత ప్రజల 
ను బ్రిటిష్ ప్రభ్తవే వ్యతిరేక పోరా 
టంలో తమతో చేయి కలపమ-
ని పలుపునిచా్చడు.  హింద్లో 
స్గన ఈ ప్రసంగం ఆద్యంతభ-
రితం ఉత్తేజభరితంగా స్గంది.               
        ఈ సైెన్యం లోని దళ్లు 
ఆజాద్ హింద్ ప్రభ్తావేధీనంలో

ఉండేవి. ఈ ప్రభ్తవేం తానే 
సవేంతంగా కరెనీ్స, తపాల్ బిళ్ళ 
లు, న్్యయ మరియు పౌర నియ 
మాలను రూపొందించింది. ద్ని్న 
అగ్రరాజా్యలైన ఇటలీ, జర్మ నీ, 
జపాన్, క్రోయ్ష్యా, థాయ్ 
ల్ండ్, బరా్మ ల్ంటి దేశలు 

కూడా ఆమోదించాయి. ఇటీవల 
జరిపన పరిశోధనలవలలా , ద్ని్న 
రష్ట్య సంయుక తే రాష్ట్రా లు కూడా 
ఆమోదించినటులా  తెలుసతే ంది.  
      అధికారికంగా ప్రకటించిన-
దాని ప్రకారం బోస్ 1945 సం-
వత్సరం ఆగసుటీ  18 న తైెవాన్ 
మీదుగా టకో్య కు ప్రయాణిసూతే ం 
డగా జరిగన విమాన ప్రమాదం-
లో మరణించాడు. కానీ ఆయన 
శవం మాత్రం దొరకలేదు. ద్నివలలా  
ఆయన బ్రతికి ఉండవచ్చన్న
ఊహాగాన్లు, కథలు ఎన్్న ప్రా-
చుర్యంలో ఉన్్నయి. వాటిలో 
ఒకటి, బోస్ సవియట్ యూని 
యన్ కు బంద్గా ఉండగా  సైెబీ 
రియాలో మరణించాడని. ఈ 
విషయం నిరా్ధ రించడానికి,విచా-
రించడానికి భారతదేశం అనేక 
కమ్టీలు ఏరా్పటు చేసింది. 
     1956 మే నెలలో నలుగర్ 
సభ్్యలతో కూడిన ష్టనవాజ్ 
కమ్టీ బోస్ మరణం గరించి 
విచారించడానికి జపాన్ వెళి్ళంది. 
అప్పటలా  భారత్ కు తైెవాన్ తో 
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కటులా  విపే్పసి తీసుకురమ్మని ఆదేశించార్. అతను రాగానే, ఆపా్యయంగా పలకరించి, “ముల్లా జీ! మ్మ్మ-
లి్న అనవసరంగా అనుమానించాను. మీ మొహం ప్రొదుదీ టే చూడడం వలలా  న్కు నషటీ ం జరగలేదు సరికదా, 
మంచి బాగా వేటాడ గలిగాను. ఇపు్పడు మీకు ఏం కావాలో కోర్కొండి ఇస్తే ను.” అన్్నర్ రాజుగార్. 
ముల్లా  తల వంచుకుని, ఏమీ మాటాలా డకుండా నీళ్్ళ నములుతూ నిలబడాడి డు. అతను సందేహిసుతే న్్నడని 
అనుకుని రాజుగార్, “ సందేహించకండి. అడగండి మీ కేం కావాలో!” అన్్నర్ మళ్్ళ రాజుగార్. 
అపు్పడు నస్రుద్దీన్ చేతులు నులుము కుంటూ, “రాజా వార్ మని్నంచాలి. నేను జీవితంలో మొదటి స్రిగా 
ప్రొదుదీ ట లేసూతే నే తమరి మొహం చూశను. ఈ రోజున ఏ నేరమూ చేయకుండా న్కీ శిక్ష పడింది. పగలంతా 
అన్న హారాలు లేక మల మల మాడి పోయి, కారాగారంలో ఉన్్నను. కనుక ఎవరి మొహం మంచిదో, ఎవరి 
మొహం చెడడిదో ఏలిన వారే నిర్ణయించాలి.” అన్్నడు. 
“హారి నీ! భలే వాడివే! తిరిగ ననే్న దబ్బకొటాటీ వ్!” అని నవువే కుంటూ, అతని అదుభుతమైన తెలివిని మ-
చు్చకుని, ఒక సంచి నిండా బంగార్ న్ణాలు బహుమతిగా ఇచి్చ ఇంటికి పంపార్. 
                                                           ************ 

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు 
(13 వ పేజీ తర్వాయి)

సత్సంబంధాలు లేకపోవడంతో, వారి సహకారం కొరవడడమే కాక, ఆశించిన ఫలితాలు అందలేదు. కానీ 
1999-2005 లో విచారణ చేపటిటీ న ముఖర్జి కమీషన్, తైెవాన్ ప్రభ్తవేంతో చేతులు కలిప, బోస్ ప్రయాణి-
సుతే న్న ఏ విమానమూ అకకొడ కూలిపోలేదని, నిరా్ధ రణకు వచి్చంది. ఆ విషయాని్న సమరిథాసూతే  అమరికా 
ప్రభ్తవేం కూడా ఈ కమీషన్ కు లేఖ పంపడం జరిగంది. 
           ఈ కమీషన్ తన నివేదికను 2005 నవంబర్ 8 న భారత ప్రభ్తావేనికి సమరి్పంచింది. ద్ని్న ప్రభ్-
తవేం 2006 మే 17 న పారలామంట్ లో  ప్రవేశపెటిటీ ంది. ఈ కమీషన్ నివేదిక ప్రకారం బోస్ విమాన ప్రమాదం-
లో మరణించలేదనీ, రెంకోజీ గడిలో ఉంచినది ఆయన చితాభస్మం కాదనీ త్లింది. భారత ప్రభ్తవేం 
మాత్రం ఈ కమీషన్ నివేదికను అంగీకరించలేదు. పైెగా తిరసకొరించింది కూడాను.     
       1985 లో అయోధ్య సమీపాన గల ఫైజాబాద్ లో నివసించిన  భగవాన్ జీ అనే సన్్యస్, మార్ వేషంలో 
ఉన్న సుభాష్ చంద్ర బోస్ అని చాల్మంది నమ్మకం.కనీసం న్లుగైెదు స్ర్లా , తన ను బోస్ గా, భగవాన్ 
జీ య్ సవేయంగా చెపు్పకున్్నర్.   ఈ విషయాని్న తెలుసుకున్న బోస్ అభిమానులు బోస్ జీవించే ఉన్్న-
డని ప్రగాఢముగా నమే్మవార్. 
       భగవాన్ జీ మరణానంతరం అతని వసుతే వులు పరిశీలించిన ముఖర్జి కమీషన్, స్పషటీ మైన ఆధారాలేవీ 
దొరకనందున భగవాన్ జీ - బోస్ ఒకకొరే అన్న వాదనను కొటిటీ పారేసింది. తర్వాత హిందూస్తే న్ టైెమ్్స 
వంటి పలు సవేతంత్ర సంసథాలు నిరవేహించిన దరా్యపుతేలో అది తప్పని త్లడంతో, వివాదం మళ్్ళ మొదటికి 
వచి్చంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ భగవాన్ జీ జీవితం, రచనలు నేటికీ అంతుపటటీ కుండా ఉన్్న యి. 
        అల్గే నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ జీవితమూ, మరణ మూ కూడా నేటికీ అంతుపటటీ ని మ్సటీర్య్! 
                                                                        (వికీపీడియాకు కృతజ్ఞలతో)
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖెండెం 
(వచనానుసరణెం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తే ర్. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవాని్న వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కొంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవాని్న విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగ స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రాని్న వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండాని్న మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళ్ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్న, నెలనెల్ అందిసుతే న్్నము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతేలకు భకీ తే తతావేని్న, విదా్యర్థా లకు శ్రీన్ధుని తతావేని్న అందించగలదని 
భావిసుతే న్్నము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సెంచ్క తరువాయి)

  కాశీ నగరంలో ముకి తే ప్రదముల 
యిన తీరాథా లు అనేకం ఉన్నప్ప
టికి మోక్ష ప్రదాయి అయిన 
పంచనద తీరథాంతో సమానమ-
యినవి కావు. ఆనంద కానన 
వనంలో జా్ఞ న తీరథాం, మంగళ 
తీరథాం, మయూఖ్దిత్య తీరథాం, 
మఖ తీరథాం, బిందు తీరథాం, ప్పప్ప-
ల్ద తీరథాం, వరాహ, మర్ద్శవేర, 
మ్త్రావర్ణ, అగ్న, అంగార, 
వైెకల, చంద్ర, వీరేశవేర, విఘ్్న-
శవేర, హరిశ్చంద్ర, పరవేత, కంబ-
ళ్శవేతర, సరసవేతీ, ఉమా, భౌమ, 
మణికరి్ణకా తీరాథా లు ఉన్్నయి. 

                   కలశ సంభవా! నీకు 
అనేక తీరాథా లగరించి చెపా్పను. 
ఈ తీరాథా లలో ఇది గప్పది, ఇది 
తకుకొవది అని చెప్పడానికి వీలు 
లేదు. అని్నటికంటె మణి కరి్ణక 
మాత్రము పెదదీది . దశశవేమేధ-
ము, పంచనద తీరథాములకంటె 
మణి కరి్ణక శ్రేషటీ మైనిది. 
        దురా్వసోలిీంగము
                దురావేస మహరిహి అని్న 
దేశలు సంచరించి మోక్షస్థా న-
మయినమయినకాశీనగరానికి  
చేర్కున్్నడు.
           కాశీ కే్షత్రములోని భాగీరధీ 
తీరములోని నద్ మాత్రుకలైన 

భూములు మూడు ఋతువు-
లలోను పంటలు పండుచున్్న-
యి. ఆ భూములలోని మొలకలు 
వెండి కుంచెల్గ ప్రకాశిసుతే న్్న-
యి. నవాంకురములు చిలుక 
గంపుల రెకకొలవల ప్రకాశిసుతే న్్న-
యి. వరిచేలు పంట పండినపు్ప-
డు ఆరా్యవర తే దేశ స్త్రీల కాంతివల 
ప్రకాశిసుతే న్్నయి. కేదారకే్షత్రము-
లో బావుల నీటి ధారలతో నేరేడు, 
నిమ్మ, కొబ్బరి, మామ్డి, గోరింట, 
పొగడ, అశోక, శకొట, కొడంమ-
లలా  మొదలయిన తోటలు ఏపుగా 
పెర్గచున్్నయి. అకకొడి తీరథా 
కుండములలో తెలలాతామరలు 
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గంపులు గంపులుగా అలం-
కరిసుతే న్్నయి. అకకొడి అగడతే-
లు పాతాళ లోకమంత లోతు 
ఉన్్నయి.ప్రాకారాలు మేర్ పరవే-
తంయొకకొ శిఖరాలతో సమాన-
మయిన ఎతుతే  కలిగ ఉన్్నయి. 
ఆ భవన్లలోని చంద్రశలలు 
పరమేశవేర్ని జటాజూటంలో-
ని గంగానదియొకకొ తరంగాలచే 
విజృంభించిన బంగార్ కలశ-
లుల్గ ఉన్్నయి. గంగానదిలోని 
తామర పుష్ట్పలు సూర్్యని కిర-
ణాలచేత ప్రకాశిసుతే న్్నయి. జైగీ-
షవు్యనిచే ప్రతిష్టీ ంచిన శివలిం-
గానికి ముందు భాగం వలీలా  తీగల 
చేత అలులా కొని ఉన్నది. వికటాదే-
వి చేతిలోని ఢమర్కము యొకకొ  
దవేనిచేత బ్రహా్మండమంతయు 
ఊరటిలిలా ంది. ద్రుమ్చండుడు 
అను ప్రమధునిచేత  నిరి్మంచ-
బడిన  అవతంస మండలము 
పరమేశవేర్ని కంఠములో ఉన్న 
విషము వల నీలి రంగ కలిగ 
ఉంటుంది. కటికి చీకటిలో 
చంద్రుడు మ్ణుగర్ పుర్గల 
కాంతివల ప్రకాశిసుతే న్్నడు. 
అకకొడ ఉన్న రచ్చ చెటుటీ  మాహే-
శవేరి వాహనమయిన వృషభము-
యొక గంగడోలు  ఒరిపడి చేత 
బెరడు నునుపు త్లి ఉంటుంది. 
ఆచెటుటీ యొకకొ కాండము వర్-
ణానది తరంగాల వలన బిగసి 
ఉంది. డుంఠి గణపతి తన 
తండముత జా్ఞ న వాపలోని 
నీటిని తీసుకొని ఆకాశంలోని-

కి ఎగజిము్మ చున్్నడు. అకకొడ 
ఉన్న బుర్జులు కాలభైరవుని 
నవువేలతో ప్రతిదవేనిసుతే న్్నయి. 
కాశీ నగరం కర్మ బీజాలకి చవిటి 
భూమ్వంటిది. ఇకకొడ మరణిం-
చిన వారికి పునరజిన్మ ఉండదు. 
మోకా్ష నికి రాజ మారగీము. తతవే-
జా్ఞ నము సంపాదించుకొను-
టకు స్థా నము. వైెరగ్యమున-
కు స్థా నము. వైెభవాలకి ప్రభవ 
స్థా నము. విల్సములకు నివాస 
స్థా నము. ఈ విధంగా ఉన్న కాశీ 
నగరంలోనికి దురావేసుడు ప్రవే-
శించాడు. 
            కాశీ నగరంలో అనేక వేల 
సంవత్సరాలు తపసు్స చేస్డు. 
ఎప్పటికి తన తపసు్స ఫలించక 
పోవుటచే కోపగంచి కాశీ నగరా-
ని్న శపంచక పోయాడు.
           సూర్య కాంతిని తిరసకొరిం 
చు కామతిగల పరమేశవేర్డు 
రోషముతో “ దురాతా్మ ! కాశీపైె కో-
పంచెదవా!” అని పలికి పరమే-

శవేర్డు, డుంఠి గణపతి కలసి  
దురావేసుని ఎదుర్కొన్్నర్.
                 శివుడు దురావేసు-
నిపైె కోపగంచుట తెలుసుకొని 
నందిశ్షణుడు అను ప్రమధు-
డు తన కను్నలనుండి నిపు్పలు 
రాల్్చడు. సమనంది శూల్ని్న 
చేతిలోకి తీసుకున్్నడు. మృతు్య-
ప్రకంపనుని శర్రము కోపముతో 
చెమటలు పటాటీ యి. దండుడు 
కోపంతో నేలపైె కాలితో తను్నతు-
న్్నడు. కుంభోదర్డు కోపంతో 
కనుబొమలు ముడి వేసుతే న్్నడు. 
కోకిల్కు్ష డు పళ్్ళ కొర్కుతున్్న-
డు. అగ్న జిహువేడు అటటీ హాసం 
చేసుతే న్్నడు. భృంగ, తండుడు, 
తాండవ ప్రియుడు,ఢమర్కాని్న 
మ్రోగసుతే న్్నర్.ప్రమధులు మహా 
పరవేత శర్ర్లై ఉన్్నర్. కుంబో-
ధరాది సైెన్న్యకులు చేసుతే న్న 
అటటీ హాసం, ఢమర్క ధవేనులు 
భూమా్యకాశలను సంకో్ష భాని్న 
పొందుతున్్నయి. ప్రమధుల 
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జడలు క్రోధావేశంతో జటాజూట 
ముడులు విడిపోయాయి. 
కను్నలు ఎఱ్ఱ గా ఉన్్నయి. 
పులితోలు పైెకి ముడుచుకొని 
నడుసుతే న్్నర్. 
               “మాకు పరమేశవేర్డు
అనుమతి ఇచి్చనటలా యిన మా 
బహు పరాక్రమము ప్రకాశిం-
చునటులా గా యముని సంహ-
రిస్తే ము. అగ్నని, సూర్్యని, 
హించిస్తే ము. పరవేతాలను పొడి 
చేస్తే ము. బ్రహా్మండాని్న మొతుతే -
తాము. న్లుగ దికుకొలను చిం-
చేస్తే ము.” అని ప్రమధులు పలు-
కుతున్్నర్. కోపావేశంతో తమ 
కక్షపాత్రలలో ఉన్న విభూతిని 
మొగానికి పూసుకుంటూ “ హర! 
హరా!” అని పలుకుచున్్నర్. 
       దురావేసుడు పరమేశవేర్ని-
కి నమసకొరించి తలవకాఠము, 
ముండక, ఛందో్యగ్్య, శ్వేతాశవే-
తరాదులైన ఉపనిషతుతే లలోని 
సుతే తులతో అనేకవిధాలుగా ప్ర-
సుతే తించాడు. శివుడు ప్రసను్నడై 
మునీంద్రుడు కోరిన వరాలని్న 
ప్రస్దించి, అంతరా్ధ నమయా్య-
డు. దురావేసుడు పరమేశవేర్ని-
పైె భకి తేతో మణికరి్ణక సమీపంలో 
కామేశవేర లింగమును ప్రతి-
ష్టీ ంచాడు. 
            విశ్వకరే్మశ్వరలిీంగపారా-
దురాభావము.   
               తవేషటీ ృ ప్రజాపతి కుమా ర్డైన 
విశవేకర్మ బ్రహ్మచరా్యశ్రమంలో 

భికా్ష న్్నని్న భ్జిసూతే  విదా్యభా్య-
సం చేసుతే న్్నడు. వాన్కాలంలో 
ఒకరోజున వానకుర్సతే ంది. గ-
ర్వుగారి ఇలులా  బాగా కుర్సతే ం-
ది. గర్పతి్న మంచి ఇలులా  కటిటీ  
ఇమ్మనమని విశవేకర్మను ఆదే-
శించింది. గర్పుత్రుడు తనకు 
పావకోళలాను ఇమ్మనమని, గర్-
పుత్రి తనకు వజ్రాలు పొదిగన నగ 
ఇమ్మనమని కోరింది. విశవేకర్మ 
వారందరి కోరికలు తీర్స్తే నని  
చెప్ప బయలుదేరాడు. 
              గర్ పతి్న, కుమార్ల, 
కుమారె తేల కోరికిలను తీర్్చ 
ఉపాయం కానక కాశీనగరా-
నికి బయలుదేరాడు. అకకొడ 
ఒక పుణ్యపుర్ష్ని ఉపదేశని్న 
అనుసరించి శివలింగాని్న ప్రతి-
ష్టీ ంచి భకి తేతో కొలిచాడు. చాల్ 
కాలంతర్వాత పరమేశవేర్-
డు ప్రత్యక్షమయి సరవే శిలలకు, 
మణులు, రతా్నలు, దార్వు[క-
ఱ్ఱ ], పుష్ట్పలు, వస్తే లు, వస్తే లు, 
కందమూల ఫల్లు, గ్రామాలు, 
మొదలయిన వాటికి తానే నిరా్మత 
అగనటులా గా వరాని్న పొందాడు. 
ఆ వరంతో గర్వుగారి కుటుంబ 
సభ్్యలు కోరిన కోరికలు అని్న 
తీరా్చడు. విశవేకర్మ ప్రతిష్టీ ంచిన 
విశ్వేశవేర లింగము విశవేభీషటీ  ఫల-
ప్రదాయకము.
       దక్ష్శ్వర లిీంగ పారాదురాభా-
వము.
           శివుడు కైల్స్ పరవేతంపైె  
బంగార్ సౌధంలో మణిమయ 

శిల్వేదికపైె బ్రహా్మది దేవతలం-
దర్ స్విసూతే  ఉండగా లోకాల-
నని్నటిని  రకి్షంచడానికి కొలు-
వుతీరి ఉన్్నదు. సభ ముగసిన 
తర్వాత ఇంద్రాది దేవతల-
నందరిని వీడ్కొలిప తన మామ 
అయిన దక్ష ప్రజాపతిని వీడ్కొలు-
పుట మరి్చపోయాడు. 
                అలులా డు తనయందు 
ఉదాశీనంగా ప్రవరి తేంచినందుకు 
దక్ష ప్రజాపతి బాధతో ఇంటికి చే-
ర్కున్్నడు. “ ఈతని వంశము, 
గోత్రము, దేశము తెలుసుకొను-
టకు అవకాశము లేదు. వృషభ 
వాహనము, విషము తిన్్నడు, 
అని చెబుతార్. ఈతని సమా-
చారము తెలుసుకొనుట ఎటులా ? 
ఒకపకకొ అస్త్ర ధారి మరొకవంక 
సన్్యసి. ఇటువంటి వెఱ్్ఱ  వేష్టలు 
ఎకకొడైన్ ఉన్్నయా? కాటిలో 
ఉన్న వాడిని గృహసుతే నిగా ఎటులా  
పరిగణిస్తే ము? ఈతడు బ్రా-
హ్మణుడో? వైెశు్యడో తెలియుట 
ఎటులా ? ఈతడు పుర్ష్డు కాదు, 
స్త్రీ కాదు. అర్ధ న్ర్శవేర్దు. లిం-
గాకార్డు. బాలుడు కాడు, 
చాల్కాలమునుండి జీవించి 
ఉన్నవాడు. జరామరణములు 
లేనివాడు. బ్రహా్మది దేవతలను 
సంహరించిన పాతకి. బిడడిను 
ఇచి్చన మామగార్ గర్స్థా నీ-
యుడు. బ్రహ్మ మానస పుత్రుడ-
ను. అటువంటి నను్న ప్రీతి వచ-
న్లతో గౌరవించ వలదా? 
                   ( ఇంకా వుంది )
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు  

2. అభినవ పోతన వానమామలై వరదాచార్్యలు

'గుీండెలోన రసవదర్థ భీండము్మలు కలవాడా
గీంతులోన పుీంసో్కక్ల కూజితములు కలవాడా
నిన్నూమని వినుత్ీంతును అనానూ!వరదనానూ
నీ మనసు వననూ తనువు వననూమాట తీరు వననూ'
అని  జా్ఞ నపీఠ పురస్కొర గ్రహీత డా.సి.న్రాయణ రెడిడి  వానమా-
మలై పోతన చరిత్రకు తన అభిప్రాయాని్న గేయరూపంలో అన్న 
మాటలివి.
ఎక్కడనుననూ సదు్గ ణముల్నియు నౌదలదాలుచుటీందు వే
రొక్కరి గాీంచి ముీందర నహో యని వన్కలవక్్కరిీంపక్
మకు్కవ భరాతృవత్సలత;మత్సరమున్ విడనాడ్ యుీంటలో
నిక్కపుటొజజుబీంతులయి నిల్చుదర తెలగాణ సత్కవుల్
సరళహృదయుల్త్మసుతూ త్
పరాజుఞ్ మిఖులు గర్వరహిత ప్రత్భఢ్్యలు డీం
బరహితులీ తెలగాణన్
వలయు కవుల్ తొణకనటిటి నిీండు ఘటము్మల్

     అని తెలంగాణా కవుల సవే-
భావాని్న ఎలుగెత్తే చాటిన వరద-
న్న తెలంగాణా కవివతంసులలో 
అగ్రగణు్యలు.
వాగీశవేర్మంత్ర వరసిది్ధపొందిన 
పుంభావ సరసవేతి.తన చరిత్రను 
వ్రాసుకోవడానికి పోతన్నయ్ మళ్లా  

పుటిటీ నటులా గా ‘పోతన చరిత్రము’ 
ప్రబంధంగా మలచి అభినవ 
పోతనగా అజరామర్డైన కవి 
వానమామలై.
               తెలంగాణా యాసనూ; 
బాసనూ సంసకృతీ విల్స్లలో 
రంగరించి తెలంగాణా మాండ-
లికానికి కావ్యగౌరవం కలి్పంచిన 

మహనీయుడు వరదాచార్్యలు.
   అనితర స్ధ్యమైన భోగనీల్-
స్య వృతాతే ంతమును సశస్త్రీయం-
గా;కమనీయంగా న్టా్యంశలను 
జోడించి;యావతప్రపంచంలోనే 
న్ట్యకళ్విశ్షరచనగా తీరి్చదిదిదీ  
ప్రఖ్్యతి గాంచిన వార్ ఆచార్్య-
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లవార్.
పుటిటీ  బుదు్ధ లు నేరి్చంది ఓర్-
గలులా  సమీపంలోని మడికొండ 
గ్రామం.వివాహానంతరం సిథారప-
డింది ఒకప్పటి ఆదిల్బాదు జి-
ల్లా (ఇపు్పడు మంచిరా్యల జిల్లా ) 
లోని చెనూ్నర్ బ్రాహ్మణాగ్రహారం.
ఉతతేరవాహిని గోదావర్ తీరంలో 
స్హితీ గోపురమై నిలచిన వరద-
న్న;రైెతును రాజుగా జేసి ‘విప్రలబ్ధ ’ 
కావ్యంగా మలచిన అభ్్యదయ-
కవి.విప్రలబ్ధ  అన్న శృంగారన్-
యికను సూచించే పదాని్న విప్రు-
నికి లభించిన యువతిగా శ్లాషలో 
వాడుకుని;అటు శృంగారాని్న-
;ఇటు అభ్్యదయాని్నపండిం-
చిన  స్మాజిక సపృహకలిగన 
మహాకవి మన వరదన.
నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్య-
తిరేకంగా;బ్రిటిష్ పాలకుల 
దమననీతికి నిరసనగా రచ-
నలుగావించిన స్వేతంత్ర్యాస-
మరయోధులు;అకుంఠిత దేశ 
భకుతే లు ఈ కవి.గాంధీ మహా-
తు్మని సూఫారి తేతో;రవీంద్ర కవీం-
ద్రుని ఆశయాల బాటలో గీతాలు 
రచించి వాటిని ఆహావేనం;జయ-
ధవేజాలనే పుసతేకాలుగా వెలువ-
రించిన ప్రబోధకవి.
         'జయ భరతావనీ
        జయ లోకపావనీ
        శీంత్సుఖదాయినీ
         జననీ నమసేతూ
         హిీంద్ ముసల్్మను
         ఈసాయి శిఖు జైను

        
   బౌద్ధచారా్వక సుత
   బహుమత కుటీంబినీ'
                            -జయధవేజం-
(జయగీతి)
అని దేశమాతను కీరి తేసూతే
వచ్చును వచ్చును వరాష్లు-
మా  వసుధారాణిక్ తలబ్రాలూ
పాడు కఱవులకు బ్ణాలూ-  
మా పీంటచేలకవి పారాణాలూ
అని రైెతురాజు గేయన్టికలో 
అనన్య స్మాన్యంగా వరి్ణస్తే ర్ 

వరదులు.
   మణిమాల,విప్రలబ్ధ,జయధవే-
జం,ఆహావేనం లఘుకావా్యలు 
వీరి అభ్్యదయభావదరి్శకలు.
అభినవ కాళిదాసు అని స్రథాక 
బిర్దాంచితులైన్ర్ వరదన్న 
వైెశలిని న్టక రచనతో.సతే త్ర 
రతా్నవళి,సతేవరాజ పంచశతి 
వీరి ఆధా్యతి్మక భావాలకు ప్రతి 
రూపాలు.అంత్కాదు మరాఠీ 
భాషలో అత్యంత ప్రాచు-
ర్యం పొంది మాడూగీ లకొర్ గీత్ 
రామాయణ్ ని గీతరామాయ-
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ణంగా మూల్ని్న మ్ంచి అను-
వదించిన ప్రజా్ఞ శలి.
     పద్యం,గద్యం,కావ్యం,ప్రబం-
ధం,గేయం,న్టకం,వా్యసం,అ-
నువాదాలే కాక పామర్ల కోసం 
రైెతుబిడడి  మొదలైన బుర్రకథలు 
కూడా రచించి,ఆధునిక వచ-
నకవితావేని్న కూడా వదలకుండా 
‘కూలిపోయ్ కొమ్మ’ను రాసిన 
బహుముఖ ప్రజా్ఞ శలి
         వీరి తండ్రి బకకొయ్య శస్త్రి 
పురాణ ప్రవచనంలో దిటటీ .
వారినుండి సంగీత స్హితా్యల-
ను పుణికి పుచు్చకున్న వరదన్న 
కావ్య గాన్నికి పెటిటీ ంది పేర్.
వారి కావ్యగాన్నికి ముగ్ధ లైన 
న్టిశ్రోతలు,పండితులు,కవులు 
ఆయనపైె ప్రశంసల జలులా లు కు-
రిపంచేవారనటానికి  ప్రారంభం-
లో పేరొకొన్న సిన్రె గేయపంకుతే లే 
స్క్షం.
         వరదాచార్్యల జీవితంలో 
అనేక ఒడిదుడుకులున్్న,ఆధు-
నిక కవులవరికీ దొరకని అర్దైన 
గౌరవం ఆయనకు లభించింది.
అలన్డు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు 
అలలాస్ని వారికి గండపెండేరం 
తడిగనటులా గానే,కర్ంనగర్ జిల్లా  
కోర్టలా లో జరిగన స్హిత్యసభ-
లో న్టి విదా్యశఖ్మాతు్యలు, 
బహుభాష్టకోవిదులు,రచయిత 
శ్రీ ప.వి.నరసింహారావుగార్ 
శ్రీమాన్ వానమామలై వరదాచా-
ర్్యలవారి కాలికి గండపెండేరం 
తడిగార్,ఆ పదప రతా్నభిషకం 
కూడా జరిగంది.ఇది ఒక అదుభు-

తమైన సని్నవేశంగా చూసిన 
వాళ్లా  ఇప్పటికీ చెబుతుంటార్.
     పోతన జీవితంల్గానే వర-
దన్న జీవితం కూడా కడకండలా  
తోనే గడచిందని చెప్పవచు్చ.
సహజపండితుడైన  వరదన్నకు 
ఉదో్యగానికి తగన పటాటీ లు లేక 
పోవడంతో.న్టి నైెజాం ముఖ్య-
మంత్రి బూర్గీ లరామకృష్ట్ణ రావు-
గారి అండదండలతో దోమకొండ 
జనతా కళ్శలలోస్ంసకృతిక 
కార్యక్రమాలు నిరవేహించే చిన్న 
నౌకర్ దొరికింది.ఆ తర్వాత ప్రై-
వేటుగా పర్క్షలురాసి పటాటీ  పొంది 
ప్రభ్తవే ఉపాధా్యయులుగా చె-
నూ్నర్లో పని చేశర్.పదవీ 
విరమణానంతరం ఎమ్మలీ్సగా 
కూడా చేశర్.
          వరదాచార్్యల జీవితంలో 
అత్యంత విష్టదం ఆయనకు క్ష-
యవావేధి సకి ఒక ఊపరి తితితే 
తలగంచవలసి రావడం.ఆ కిలాషటీ  
సమయంలోవారిని మైసూర్ 
మహారాణితో పాటు సిన్రె దాశ-
రథులు కూడా ఆదుకున్్నర్.
 వారికి బాగా పేర్తెచి్చన గ్రంథం 
పోతనచరిత్రము.అది పోతన జీ-
వితంలోని అనేక ఘటాటీ లను తీ-
సుకునిఅదుభుతమైన ప్రబంధంగా 
మలచబడింది.పూరవే కవులకు 
ద్టుగా రాసిన ఆయన పదా్యలు 
పలువుర్ పండితులను అల-
రించాయి.
               వరదన్న పాండితా్యని-
కి తగన పేర్ ప్రతిషఠు లు రాకున్్న 

ఆయన పొందిన సతాకొరాల-
కు,బిర్దులకు కొదవలేదు.
అభినవ పోతనగానే కాక అభినవ 
కాళిదాసు, ఆంధ్ర కవివతంస, 
మధురకవి, కవికోకిల, ఉత్ప్ర-
కా్ష  చక్రవరి తే, మహాకవిశిరోమ-
ణి,కవి శిరోవతంస బిర్దులతో 
కొనియాడబడిన్ర్. వారణాసి 
సంసకృత విశవే విదా్యలయం వార్ 
ఆచార్్యలవారికి గౌరవ డి.లిట్ 
ఇచి్చ సతకొరించింది.వారిపోతన-
చరిత్రకు రాష్ట స్హిత్యఅకాడమీ 
పురస్కొరం లభించింది.ఇవిగాక 
ఎన్్న సన్్మన్లు వారి విదవేతుతే ను 
అలరించాయి
      ఇటీవల తెలంగాణా రాష్టం 
ఏర్పడడి  నేపథ్యంలో ఈ తెలంగాణా 
కవిచక్రవరి తే కీరి తే నిలపటానికి ప్ర-
భ్తవేం తగన ర్తిలో ప్రతిస్పం-
దించవలసివ అవసరం ఉన్నది.
ఆయన రచనలను పాఠా్యంశ-
లుగా పెటటీ డం,ఆయనపేర్ను 
ఏదైన్ విశవేవిదా్యలయానికి పె-
టటీ డం,ఆయనపేర్మీద పీఠం-
నెలకొల్పడం, అల్గే ఆయన 
పేర్మీద ఒక పురస్కొరాని్న ప్రక-
టించటంవంటివి చేపటిటీ  భావిత-
రాల వారికి తెలంగాణాకు చెందిన 
ఒక గప్పకవిగా గర్తే ండేటులా  
చేయడం అత్యంత ఆవశ్యకం.
          కవివైెశిషటీ ్యాం ఎంత గప్పదో 
వివరించే ఆయన పద్యం 
ఆయనకు అక్షరాల్ ఆయనకు  
వరి తేసుతే ందనటంలో సందేహం 
లేదు.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తే దురాగీ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -21)   

+91 9897959425

                                                                                 Unit -1 ‘कति’ ककयिो: भेद: 
(The difference between (कति) how many and (ककयि)् how much.
 కతి – (ఎని్న ) కియత్ (ఎంత ) ఈ రెంటికి మధ్య గల త్డా .

Note:-- స్ధారణంగా మనం లకకొపెటటీ  గలిగే విడివిడి వసుతే వులను గరించి  చెపే్పటపు్పడు  కతి అన్లి . 
అల్ కాకుండా ఒక యూనిట్ లేక విడద్యలేని విధంగా ఉన్నవాటికి  కియత్ అన్లి .   
Normally we use the word (कति) for divisible or countable things and (ककयि)् when a 
particular thing which is indivisible or in the form of a unit is described.
Example: 
कति रुप्यकाणि ?= How many rupees? ఎని్న రూపాయలు? 
ककयद्धनम=् How much money ? ఎంత ధనం? 

Examples: 
1. भवि: कोशे कति रुप्यकाणि सन्ति?
How many rupees are there in your pocket? 
నీ జేబులో ఎని్న రూపాయలున్్నయి ?

2. भवि: कोशे ककयद्धनम ्अस्ति?
How much of amount is there in your pocket?
నీ జేబులో ఎంత డబు్బ ఉంది ?

3. अस्य पुतिकस्य मूल्यं  ककयि?्
How much does this book cost?
ఈ పుసతేకం వెల ఎంత ?
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4. अस्य पुतिकस्य मूल्यं  कति रुप्यकाणि?
ఈ పుసతేకం వెల ఎని్న రూపాయలు? 
How many rupees does this book cost?

5. आकाशे कति नक्षत्ाणि सन्ति?
How many stars are there in the sky?
ఆకాశంలో ఎని్న నక్షత్రాలు ఉన్్నయి ?

6. समुदे् ककयि ्जलम ्अस्ति?
How much of water is there in the ocean? 
సముద్రంలో ఎంత నీర్ ఉంది ?

Unit-2 यत्--- ित् యత్ర –తత్ర 
          ఎకకొడో------అకకొడ 

In the place where; wherever, when, whereas 
In what so ever place, there; here and there; everywhere   

1.यत् राम: अस्ति ित् आञ्जनेय: अस्ति
Where there is Rama there is Anjaneya. 
ఎకకొడ రాముడు ఉండున్ అకకొడ ఆంజనేయుడు  ఉండును 

2. यत् गुरु: अस्ति ित् णशष्य: अस्ति 
Where there is guru there is the pupil.
అధా్యపకుడు ఎకకొడ ఉండున్ విదా్యరిథా  అకకొడ ఉండును.

3. यत् गुड: अस्ति ित् तपपीललका: सन्ति 
Where there is jag-gery there are ants.
ఎకకొడ బెలలాం ఉండున్ చీమలు అకకొడ ఉండును .

Unit-3:  यावि ्– िावि्

As long as/ for which while/ while
During that time/ in the mean while
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यावि ्पय्यतियं  तवदु्ि ्नास्ति िावत्पय्यतियं  बालक: न पठति ||
   The boy does not read as long as there is no electricity.
        కరెంటు వచే్చ౦త వరకు పలలావాడు పుసతేకం చదవడు.

2. यावत्पय्यतिम ्अहयं गृहयं न गच्ामम िावत्पय्यतियं    मम पत्ीपुत्ादय: भोजनयं  न    कुव्यन्ति (यि: मया गृहयं गत्ा पाक: कि्यव्य: 
) ☺ ☺☺
As long as I don’t go home, my wife and children do not eat food (because I have to go and 
prepare food). 
నేను ఇంటికి వెళ్లాం తవరకు న్ భారా్యపలలాలు భోజనం చెయ్యర్ (ఎందుకంటే నేనే ఇంటికి వెళిలా  వంట 
చెయా్యలి ). 

3. यावत्पय्यतियं  मािभृाषाभ्ास: न भवति िावत्पय्यतियं  अन्यभाषा साध्ा न भवति 
As long as mother tongue is not mastered till that the mastery over other tongue is not 
possible. 
అమ్మ భాష నేర్్చకు౦టే గాని అన్య భాష రాదు.
(Mother tongue రాని వాడికి other tongue రాదు)   

Unit -4   अस्ाकम ्ours
 
अस्ाकयं  देश: भारिदेश : ||
India is our country 
మన దేశం భారత దేశం 

अस्ाकयं  भाषा सयं सृ्िभाषा ||
మన భాష సంసకృతభాష
Sanskrit is our language. 

अस्ाकयं  देशे बह्व्य: भाषा: सन्ति ||
మన దేశంలో ఎన్్న భాషలు ఉన్్నయి .
There are many languages in our country 
Unit -5 क्रमवाचका: (cardinal numbers)
प्रथम: (First) మొదటి --     कवििीय: (Second) రెండవ 
िृिीय:  (Third) మూడవ --चिुथ्य: fourth =న్లగీ వ 
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पञ्चम: fifth =ఐదవ -- षष्ठ: sixth ఆరవ
सप्तम: Seventh ఏడవ etc., 
These are in three genders:
 प्रथम: ---प्रथमा --- प्रथमम्
     प्रथम: पुरुष:  / प्रथमा मकहला / -- प्रथमयं  काव्यम|्
 
1. सयं सृ्िकतवषु वाल्ीकक : प्रथम: 
సంసకృత కవులలో వాలీ్మకి మొదటివాడు  
Valmiki was the first among all Sanskrit poets. 

2. तवमानयानेन तवदेशयं  गिविी प्रथमा मकहला सीिा 
విమానంలో విదేశలకు వెళిలాన మొదటి మహిళ సీత 
The first woman who left for abroad by air was Sita.

रामायियं  सयं सृ्ि ेप्रथमयं  काव्यम|्
సంసకృతభాషలో రామాయణం మొదటి కావ్యం .
The Ramayana was the first treatise in Sanskrit Language.

कवििीय: / कवििीया / कवििीयम्
िृिीय: / िृिीया / िृिीयम्
चिुथ्य: / चिथुा्य / चिुथ्यम्
पञ्चम: / पञ्चमा / पञ्चमम ्etc. Be ware of your bad habits 
Sloka: 
दू्िाद्धम्यसुि: - पलाकदह बको - मद्ाद्दोन्यन्दना:
शक्रो जारिया -मृगातिकिया स ब्रह्मदत्ो नृप:
चोरत्ाच्च ययातिरन्यवतनिासयं गा द्दशास्यो महा 
नेकैकव्ययसनार्जिा यि इमे सववैन्य को नश्यति   
జూదం వలలా  ధర్మరాజు, మాంసం మీద కోరిక వలలా  బకాసుర్డు, మద్యపానం వలన యాదవులు, వ్య-
భిచారం వలన ఇంద్రుడు, వేటవలన బ్రహ్మదతుతే డు అనే రాజు, చోరతవేము వలన యయాతి, పరస్త్రీ 
వా్యమోహం వలన రావణుడు మొదలైన వార్ నశించార్. వీరందరూ ఒకొకొకకొ వ్యసనం ఉండడం 
వలననే నషటీ  పోయార్. ఇక అనీ్న ఉన్న మానవుని ఎవర్ రకి్ష౦చగలర్ .
 Dharmaraja was put to loss for playing dice, Bakasura for fond of meat, Indra for 
debauchery, Brahmadatta for hunting, Yayaati for robbery and Ravana for lust for Sita 
. All those who are very great were put to loss of one vice. But man has many vices how 
can he be protected.      
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   మన దేశంకి ఉన్న గప్ప వరం  
ఋతు పవన్లు. గప్ప శపం 
కూడా ఋతుపవన్లే! 
 వాన్కాలం లో వానలు పడటం, 
నదులోలా  వరదలు రావాటం,-
నీర్ గటులా  దాటి పొరిలా  చుటూటీ  
ఉన్న మైదాన ప్రాంతంలో  చె-
ర్వుల్లా  ఏర్పడటం, ప్రతీ సం-
వత్సరం  జరిగేది. ఆ చెర్వులోలా  
నీర్న్నంత కాలం  చేపలు పటుటీ -
కోవటం, ఎండలకి నీర్  బాగా  
తగాగీ క  ఒండ్రు మటిటీ తో నిండిన  
ఆ మైదాన్్నలోలా     గంజలు చలిలా  
పంటలు పండించుకోవటం  ఆ 
పంట చేతికి వచా్చక మర్సటి 
ఏటి వర్ష ఋతువుదాకా ఆ 
పంటతోను,  పాడి తోను జీవనం 
గడపటం నద్ మైదాన్ల న్గరి-
కతలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం స్గేది 
జనం పెరిగన కొద్దీ   నద్ జల్ల 
మళి్ళంపులు, చెర్వుల దాపులో 
వ్యవస్యాలు మొదలయా్య-
యి. జల వనర్ల వెతుకుల్-
టలు మొదలయా్యయి మనకి 
స్హిత్యం లో 12 సంవతా్స-

మోక్షగండం విశ్వేశవేరయ్య  ఎందువలన భారత  రత్న అయా్యర్ ?

కవన శర్మ  

రాల కా్ష మ కాల  అనంతరం, 
అనసూయ కాలవతో నీర్ 
మళిలాంచిన కథనం ఉంది. 
గౌతముడు గోదావరి ఆదిని న్సిక 
లో  గరి తేంచిన వైెనం ఉంది. బల-
రాముడు న్గలిని   ఆయుధంగా 
పటిటీ  వ్యవస్యం చేసిన వాడన్న 
జా్ఞ నం మనకి మన స్హిత్యం 
కలిగసుతే ంది.
  జనం విపర్తం గా పెరగటం తో 
ఒకే ఏడాదిలో ఎకుకొవ పంటలు 
వేయాలి్సన అవసరం ఏర్పడిం-

ది. నీటి పార్దలతో పాటు నీర్ 
నిలవచేయాలి్సన అవసరం 
కలిగంది. ఆ అవసరం తీర్చటం 
కరికాల చోళ్డు గరి తేంచి చిన్న 
( గప్ప ) అడుడి  కటటీ  నిరి్మంచా-
డు.మనం చూడవచు్చ. కానీ ఆ 
తరవాతి కాలం లో కాటన్, విశ్వే-
శవేరయ్యల దాకా పురోగతి కుంటు 
పడింది   
  మనకి సరిపడినంత  వర్షపాతం 
ఉన్్న అది, ప్రాంతం అంతటా 
సమం గాపడదు. ఏడాది పొడు 
గన్ పడదు. ఋతు పవన 
కాలం లోనేపడుతుంది .అది 
మనకి అతి వృష్టీ  కాలం అది 
వరదల కాలం తరావేతా అంతా 
అన్ వృష్టీ  కాలం. ఈ రెండూ 
మనకి శపాలే !
మనకి  ఆనకటటీ ల వ్యవసథాని  సర్ 
ఆరథార్ కాటన్  రూపొందించే 
వరకు మనదేశం లో పెదదీగా 
వ్యవస్య అభివృది్ధ  పనులు 
జరగ లేదు ఆయన ఆంగేలాయ 
యంతర్డు (engineer). 
ఆయన తరవాత  ప్రజలకి తా-
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గటానికి  శుద్ధపరిచిన నీటిని 
అందించిన వాడు, పంటలకి 
అవసరమైన నీటిని జల్శయాల 
నిరా్మణంతో అందించిన వాడు  
కరూ్నలు జిల్లా లోని మోక్షగండా-
నికి చెందిన ములకన్టి బ్రాహ్మ-
ణుడు  విశ్వేశవేరయ్య. ఈయన 
పూర్వేకులు కోల్ర్ జిల్లా లోని 
ముదదీనహళిలా  కి వలస వెళిలా  సిథార-
పడాడి ర్ .
   1861 సెపెటీ ంబర్ 15 న జని్మంచి 
న విశ్వేశవేరయ్య 1955 లో భారత 
రత్నగా ఎదిగార్. ఆ కథే ఇపు్పడు 
నేనుచేప్పబోయ్ది. తన 15 వ 
ఏట తండ్రిని కోలో్పయిన విశ్వే-
శవేరయ్య తన తలిలా తో సహా బెం-
గళూర్లో ఉన్న మేనమామ 
ఇంటికి  ఆ దిన్ల ఆనవాయితీ 
ప్రకారం చేరార్.  అకకొడ సెంట్రల్ 
కాలేజీ  నుంచి ఇంటర్్మడియ-
ట్ ప్రజ్ఞతో కృతార్థా డై పూన్లో 
(అపు్పడు సైెను్స కాలేజీ పేర్న 
ఉన్న ఇప్పటి )ఇంజినీరింగ్ కళ్-
శలలో చదివి 1883  లో సివిల్ 
ఇంజనీరింగ్ శఖలో మొదటి 
వాడిగా పాస్ అయా్యడు.
ఆయన చదువు పూర తేయా్యక 
బొంబాయి రాష్ట పౌర ప్రయోజ-
న్ల పనుల శఖ లో  యంతర్-
డిగా చేరార్. ఆయన పనితన్-
నికి ముగ్ధ డైన, భారతదేశ నీటి 
పార్దల కూటమ్ అధికారి  సర్ 
మోనీ్రీఫ్ ఈయనని తనకూటమ్ 
సభ్్యడిగా చేసుకున్్నడు .
 ఈయన ప్రతిపాదించిన  కే్షత్ర 

విభాగ పద్ధతి గప్ప విజయం 
స్ధించింది. ద్ని లక్షం "నీటిపా-
ర్దల పనుల ఫలితాలు  పెకుకొ 
గ్రామాలకి పంపణీ చేయటం 
అందులోనూ, ఒక గ్రామంలో  
పొలం ఉన్న  పరిసిథాతి   ,మటిటీ  
న్ణ్యత ల పైెన దృష్టీ  పెటిటీ   నీటి 
పార్దల అమలుచేయటం". 
ద్ని గరించి సహ యంతర్డు 
ఆంగేలాయుడు అయిన మేకినీజి  
బొంబాయి ప్రతినిధుల సభలో 
"ద్ని విజయం వెనక విశ్వేశవేర 
య్య జా్ఞ న శీలతదే  పూరి తే ఘన 
త. ఆయనతో నేను పని చేస్ 
అవకాశం న్కు ఆనందాని్న గౌ-
రవాని్న కలిగంచింది. బొంబాయి 
ప్రభ్తవేం కొదిదీ  ఖర్్చతో తల-
బెటిటీ న  ల్భస్టి అయిన  ప్ర-
జాదరణ పొందే  కార్య క్రమం  
విజయవంతం అయింది. ఈ 
ప్రణాలికకి ఆయిన ఖర్్చలో 
ఇప్పటికే  స్లుకి 3.5%  వెనకికొ 
వసతే ంది. 5% వరకు పెరిగే 

సూచనలు ఉన్్నయి " అన్్నడు. 
ఆయన రెండో విజయం. ఖడక 
వలస  అడుడి కటటీ కి,  నీటికు-
న్న త్లు్పడు గణం ఆధారంతో   
సవేయంగా  తెర్చుకునే గేటలా కి 
రూప కల్పన చేసి  నిరి్మంచి, 
దానిపైె హకుకొలు పొందాడు. వీ-
టివలన అడుడి కటటీ  ఎతుతే  పెం-
చనవసరం లేకుండా మరో 2 
మీటరలా ఎతుతే కి నీర్ నిలవ-
చేయ గాలిగాడు. పూన్ నగరా-
ని్న వరదల నుంచి కాపాడార్  
ఆ తరవాత  ఈ తలుపులు, 
తిగ్రా ( గావేలియర్) జల్శయంకి    
వాడాడు.  
         ఈయన 1894 లో అపు్పడు 
బొంబాయి రాష్టం లో ఉన్న 
సుకూకొర్ మునిసిపాలిటికి నీటి 
సరఫరా పథకం రూపొందిం-
చాడు అందులో భాగంగా నది 
నుంచి నీర్ కొండపైెకి పంప్ 
చేసి అకకొడ శుద్ధ పరిచి గటాటీ ల 
దావేరా నీటిని నగరానికి అం-
దించాలి్స ఉంది. అయిత్ నగర 
పాలక సంసథా కొండపైె శుది్ధపరి-
చే నిరా్మణం విషయం లో తన 
అసహాయత తెలియచేసిం-
ది. అపు్పడు ఆయన నదిలోనే 
ఒక వర్తే ల్కరపు బావి నిరి్మంచి 
దాని అడుగ భాగానికి నీర్ ఒక 
సరంగం దావేరా, నది ఇసుక 
పొరలోలా  సవేయంగా శుది్ధ పొంది 
వచే్చల్  నిరా్మణ రూపం  మారి్చ 
కలి్పంచాడు. అది ఆయనకు 
ఎనలేని ప్రసిది్ధ తెచి్చ పెటిటీ ంది. 
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ఆయన 1906-07 లలో ఏడన్ కి 
నీటి సరఫరా ప్రణాళిక రూపొం-
దించటం లో వారికీ సహాయం 
చేస్డు. 
        హైెదరాబాద్  రాజుకి సలహా 
దార్డిగా 1909 లో  విశ్వేశవేరయ్య 
వెళ్లా ర్. మూసి నది వరదల-
ను అరికటటీ దానికి, నిజాం రాజుకి 
ప్రణాలికను రూపొందించాడు. 
బహుశః అది మనదేశం లోని 
మొటటీ మొదటి వరద నివారణ 
పథకం. ఆ ప్రణాలిక రూపొం-
దించాక  బ్రిటిష్ ప్రభ్తవే  స్వ 
మానేసి, మైసూర్ మహారాజు  
స్వలో ముఖ్య యంతర్డిగా  
చేరార్ .
ఆయన 1912-18 ల లో మైసూర్ 
రాజా్యనికి దివాన్ గా పనిచేస్ర్ 
ఆయన చేసి మరికొని్న పనులు :  
కొల్హి పూర్, ధారావేర్, బీజాపూర్  
బెల్గీ ంలకు నీటి సరఫరా 
కృష్ణరాజ స్గర్ అడుడి కటటీ , దానిని 
ఆనుకుని బృందావనం ఏరా్పటు, 
మైసూర్ బాంక్ ఏరా్పటు (1913 ) 
దాని దావేరా పరిశ్రమలకి ర్ణాల 
ఏరా్పటు, ప్రభ్తవే సబు్బ పరిశ్రమ 
(1916) లోహ పరిశ్రమ (1916). 
భద్రవతి లో ఇనుము ఉకుకొ పరి-
శ్రమల స్థా పన .
జయ చామరాజ పాలిటెకి్నక్  
స్థా పన  
     గ్రామీణ పారిశ్రామ్క ప్రణాళిక, 
భారత ప్రభ్తవేం కోసం తయార్ 
చేస్ర్ (1959)   తిర్పతి తిర్ 
మల రహదారి ప్రణాళిక 

ఆయన పీందిన బిరుదులు :
KCIE ( సర్) 1915 , భారత రత్న 
(1955) 
        ఇని్న మంచి పనులు చేసిన 
ఆయన ఏప్రిల్ 12, 1962 కీరి తే శ్-
ష్లయా్యర్ 
ఆయన రెనడే, గోఖలే, తిలక్, 
గాంధీల వలన ప్రభావితుడు 
ఆయన ఋజు వర తేన ఇప్పటికి 
కథలుగా చెపు్పకుంటార్ 
 మనం ఇప్పటికీ తలుచుకునే 
ఆయన మాటలుకొని్న :
            "పారిశరామీకరణమో 
మరణమో!" 
               "దేశ సేవ డబ్బా తో 
కొనగలిగీంది, కొలవగలిగన-
ది కాదు. నువు్వ అీందిీంచగ-
లిగనది"
     "దేశీం ప్రగత్  ముఖ్యీంగా 
దాని ప్రజల  విద్య మీద 
ఆధారపడుతుీంది. విద్య 
వలన చేకూరిన మేధసే్స ఒక 
నాగరికత దేశనినూ కాని దాని 
నుీంచి  విడదీసుతూ ీంది".
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తర్వాయి)

  ఇరవైె ముపఫాయి మంది ఒకేస్రి 
నెతితేన మోపులు పెటుటీ కుని ఒకే 
వేగంతో పర్గల్ంటి నడకతో 
నడకతో మడికయ్యల గటుటీ  మీద 
నడుసూతే వుంటే ఆ దృశ్యం ... 
అప్పటి ఆంద్ర జాతికే గరవేకార-
ణంగా వుండేది.    
      కొని్న మోపులు కళ్ళం లోకి 
చేరగానే మగవాళ్ళంతా కలలాంలో 
ఉంది మోపులు విప్పద్సి కొంత 
భాగం తాడులో కటిటీ  ఈ కటటీ ను 
పైెకెతితే నేలకు కొటిటీ  విదిలించే-
వార్. జల..జల మని వడలా గం-
జలు రాలుతుంటే మా పెదదీ-
న్యన ఆనందంగా ఎకరాకు 
మూడు పుటులా  గా్యరెంటీ అంటూ 
మురిసిపోయ్వార్. తెచే్చవాళ్్ళ 
మోపులు తెసూతే  ఉండేవాళ్్ళ.... 
కొటేటీ వాళ్్ళ మోపులు ఇదలకొడూతే   
వుండేవాళ్్ళ. కొటిటీ న గడిడినంతా 
'వామ్' వేస్వాళ్్ళ. స్యంకాలం 
చీకటిపడే సమయానికి 'వడలా కు-
ప్ప' సిద్ధమయ్్యది. కూలీలందరికీ 
వడులా  కూలి కొలిచి ఆ రాత్రి నుండి 
కళ్ళంలోనే పడక వేస్వాళ్ళం.
     దగగీర దగగీర సంక్రాంతి పండకుకొ 
ఈ వరికోత వచే్చది. బాగా చలి, 
మంచు కుర్సూతే  ఉండేవి. 
కళలాంలో 'కావిలి' వుండడమంటే 

పలలాలందరికీ చాల్ ఇషటీ ం. ఈ 
వరిగడిడి  వామ్పైె పండుకుంటే... 
వెచ్చని ఆవిరి వసూతే వుంటుంది. 
అందుకై ఈ వామ్పైె మంచం 
నిలబెటిటీ  దానిపైె వరిగడిడి  కప్పత్ 
మనపైె మంచుపడకుండా 
వుంటుంది. చాప గానీ, దుప్పటి 
గానీ పర్చుకుని పండుకుంటే 
వెచ్చని ఆవిరి కొడుతూ వుంటే.... 
చలలాని చలిలో... ఊహించుకోం-
డి... ఆ ఆనందమేమ్ట....!
      రెండు మూడు రోజులు కళలాం-
లోనే వడులా  ఎండబెటిటీ , స్యం-
త్రానికి కుప్పవేసి గడిడి  కపె్పవాళ్ళం. 
వడలా కుప్పలో ఓ గండ్రాయి పెటేటీ -
వాడు పెదదీన్యన. 'పోలిగాడు' 
అని ఆ రాయికి పేర్. ఎండిన 
తర్వాత గోనె సంచులకు ఎతితే 
ఇంటలా  గాజలు, గరిసెలోలా  నింపే 

వాళ్ళం. వితతేన్ల గంజలు 
మాత్రం ప్రత్్యకంగా వుంచేవాళ్్ళ. 
ఆ రోజులోలా  'మ్షనులా ' లేవు. వడులా  
దంచుకోవాలి్సందే.
        మా ఇంటలా  ఒక రోజుకు పది 
శ్రలా వడులా  దంచుత్గాని అయిదు 
శ్రలా బియ్యం రావు. అందుకై 
మాఇంటలా  రెండు 'రోళ్్ళ' 
ఉండేవి. ఒకటి 'చిన్న రోలు'. 
రెండు మూడు ఇంచిల లోతున, 
జానెడు వా్యసంతో వుండేది. 
రెండవ రోలు 'పెదదీ  రోలు'. ఇది 
అడుగ లోతుకు పైెనే వుండేది. 
      ముందు వడలా ను ఈ 
చిన్న రోలులో పోసి రోకళ్ళతో 
దంచేవార్. దంచుతున్నంత-
స్పు చుటూటీ  తిర్గతూ కాలితో 
వడలా ను ఎగదోసూతే  దంచేవాళ్్ళ. 
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సుమార్ పైె పొటుటీ  చాల్ భాగం 
ఊడిన తర్వాత ఇవి చెరిగ 
పకకొన పోస్వార్. ఈ చెరగటం 
అయిన తర్వాత పెదదీరోలు-
లో పోసి దంచేవాళ్్ళ. పూరి తేగా 
పైె పొటుటీ  పోయ్ది. ఆ తర్వాత 
'కుందన'  పెదదీరోలు మీద పటిటీ  
బియ్యం ఎగరిపోకుండా, విరిగ 
నూకలవవేకుండా నెమ్మదిగా దం-
చేవాళ్్ళ.
      మొదటిస్రి చెరిగన పొటుటీ -
పొయి్య లోకి నీళ్్ళ కాచుకోను, 
వంట చేసుకోను వాడేవార్. ఇది 
తవుడు, నూకతో వుంటుంది.  
ద్ని్న పశువులకు వాడేవార్. 
మూడవస్రి చెరిగత్ వచే్చ 
తవుడు చాల్ విలువైెనది. 

అందుకే దాని్న కూరలోలా కి వాడే 
వాళ్్ళ. ఈ తవుడు చెరిగత్ 
బయటకు పోయ్ది కాదు. చేటకు 
అతుకుకొని వుండేది. ఇందులో 
నూనె వుండేది. చేతోతే తీస్తే చేతికి 
జిడుడి  తగలేది. ఈ బియ్యంతో 
అన్నం వండిత్ 'గంజి' పోగేటేటీ వా-
ళ్్ళ కాదు. బియ్యం కడిగన నీళ్్ళ 
పశువులకు పెటేటీ వాళ్్ళ. అన్నం 
సుతిమతతేగా... మృదువుగా 
ఉండేది.
        కృష్ణ- కుచేలుల స్్నహానికి 
చిహ్నమైన 'అటుకులు' ఇంటలా నే 
దంచేవార్. ముందురోజు వడులా  
న్నబోసి మర్సటి రోజు ఆ 
వడులా  బుటటీ లో పోస్తే నీళలానీ్న కా-
రిపోయ్వి. రాతికి ప్రకకొనే పొయి్య 

పెటిటీ  న్నిన వడులా  వేయించి రోటలా  
పోసి దంచాలి. దంచేటపు్పడు 
వేడి చల్లా రకుండా ఉండేట-
టులా  చూడాలి. అందుకే గబగబా 
ఇదదీర్ ముగగీ ర్ పోటు వేస్వార్. 
ఈ బియ్యం స్గ అటుకులై పైె 
పొటుటీ  మాత్రం పోతుంది. 
      ఈ దంపుడు అటుకులు 
చాల్ తియ్యగా ర్చిగా ఉండేవి 
అప్పటికపు్పడు చెరిగ వేడి వేడి 
అటుకులు తింటూ వుంటే...
అదుభుతం. ఉపవాసముండేవా-
ళ్్ళ, రాత్రిళ్్ళ భోజనం చేయ-
నివాళ్్ళ ఈ అటుకులి్న న్నబె-
టుటీ కుని, లేదా పచి్చవే అయిన్ 
బెలలాంతో కలిప, లేదా పొడిచె-
టీ్నతో కలిప తింటార్. అవసర-
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మనుకుంటే పచి్చ కొబె్బర, పచి్చ 
మ్రపకాయలు, ఉలిలా పాయలు, 
అటుకులు వేసి దంచి తింటార్.
        వారి పైెర్ కోసిన వారం 
రోజులకు మడిలోకి వెళిలా , ఇంత-
కుముందు మడిలో తకికొన్ వేప-
మండలు, కొమ్మలు పైెకి తీస్తే ర్. 
కొస పటుటీ కుని ల్గత్ కొమ్మ 
మొతతేం పైెకి వచే్చది. అయిత్ కు-
ళి్ళపోవటం మూల్న కొమ్మకున్న 
ఆకులు, బెరడు అంతా పోయి 
తెలలాగా ఉండేవి ఈ కటెటీ లు. రెండు 
మూడు బండలా  కటెటీ లు వచే్చవి. 
కొమ్మలు రకరకాలైన ఆకారాలోలా  
వుండడం వలలా , అవి పీకినచోట 
అదే ఆకారంలో రెండు ఇంచిల 
లోతున ఆకారాలు ఏర్పడేవి. ఇవి 
పలలాలందరికీ ఆనందాని్న కలి-
గంచేవి.

                రాగలు 
        రాయలసీమలో అతి ము-
ఖ్యమైన పంట రాగపంట. ఈ 
పంట మూడు నెలలోలా  చేతికి 
వసుతే ంది. న్లుగైెదుస్ర్లా  నీళ్్ళ 
కటిటీ త్ పంట పండుతుంది. 
వరి ల్గా ద్ంటలా  పొటుటీ ,... 
ల్ంటివి వుండవు. గటిటీ  గంజ 
అని అందరూ ఇషటీ పడతార్. 
బలవర్ధకమైన ఆహారం, తవేరగా 
అరగదు. శర్ర కషటీ ం చేస్వారికి 
నిండిన ఆహారం. బావుల క్రింద,  
అపు్పడపు్పడు చెర్వుల క్రింద 
ఈ పంట పండిస్తే ర్. వరా్ష భావం 
వలలా  వరి పండదేమో, చెర్వులో 
నీళ్్ళ సరిపడవేమో అన్నపు్పడు 

రాగపంట వేస్తే ర్.
      మాకు పెదదీబావి క్రింద మూ-
డకరాల తోట వుంది కదా... ఆ 
తోటలో ప్రతి సంవత్సరం తప్ప-
నిసరిగా రాగపంట వేస్వార్ మా 
పెదదీన్యన. ఎండాకాలం అంతా 
చెర్వులో మటిటీ  తోలి బాగా ఏగలి 
చేసి పెటుటీ కుని, అదను రాగానే 
దిబ్బలో ఎర్వు తోలి, దుకికొ 
దుని్న రాగ వితతేనం వేస్వార్. 
న్లుగైెదు రోజులకు మొలకలు 
పచ్చగా పైెకి వచే్చవి.  పదిహేను, 
ఇరవైె రోజుల తర్వాత నీళ్్ళ 
కటిటీ , అనవసరమైన న్ర్ తీసి, 
అవసరం వుండేచోట న్టి, 
పొలం అంతా సమానంగా ఉం-
డేటటులా  న్టు వేస్వార్.
       వితతేనం వితితేన రెండుమూడు 
రోజులకు వర్షం పడిత్ మా పెదదీ-
న్యన 'పైె పెటుటీ ' అయింది. 
మొలకలు రావు అని బాధపడి 
మళ్్ళ విత్తేవాడు, లేకుంటే న్ర్ 
కొని  న్టు వేస్వాడు. రాగలో 
మ్శ్రమ పంటగా 'ఆవాలు' 
వేస్వార్. రాగ మోకాటెతుతే  
కంటే ఎకుకొవ పెరగదు. కానీ 
ఆవాలు పంట న్లుగడుగలు 
పెరిగ పసుపు పచ్చటి పూలు 
పూచి పెరిగేది. ఇంటికి కాను 
మ్గలిన ఆవాలు అమే్మవార్. 
వేరే బంధువులు తీసుకెలేలావాళ్్ళ.
        రాగపంట పండి కోతకోసి 
కళ్ళం చేరే్చవార్. కళ్ళం శుభ్రంగా 
గతుకులు, గంతలు, మ్టటీ లు 
లేకుండా చేసి పేడతో అలికేవా-

ళ్్ళ. కోట కోసిన పంటను వామ్ 
వేసి, వారం రోజుల తరావేత కళ్ళం 
నిండా పరిచేవాళ్లా . ఆ పరచటం 
చాల్ కళ్త్మకంగా వుండేది. 
రెండడుగల పొడవున పె-
ర్గతుంది ఈ పంట. కళ్ళం 
పైెనుండి కిందికి పర్చుకుం-
టూ వస్తే ర్. మొదటి వర్సను, 
రెండవ వర్సను పరిచేటపు్ప-
డు కంకులు కంకులు ఆనుకుని 
ఉండేటటులా  చూస్వార్. అంటే 
మొదళ్్ళ అటూ, ఇటూ కంకులు 
ఎదురెదుర్గా వుంటాయి. 
మూడవ వర్స పరిచేతపు్పడు 
రెండవ వర్స, మూడవ వర్స 
మోడళ్్ళ తగలుతూ పర్స్తే -
ర్. న్లుగవ వర్స కంకులు 
మూడవ వర్స కంకులు 
తగలుతూ ఉండేటటులా  పర్స్తే -
ర్. ఇల్ పరచి రెండు మూడు 
రోజులు బాగా ఎండనిస్తే ర్.
      మారి్చ, ఏప్రిల్ మాసంలో 
ఈ పంట చేతికి వసుతే ంది. 
కాబటిటీ  బాగా ఎండుతాయి. రాగ 
కోతకోస్ దానికి ఓ వారం రోజుల 
ముందు 'ఎదదీడుగ కనుమ'కు 
పోయి న్లుగైెదు అడుగల 
పొడవుండి, చకకొగా వుండి, బొట-
నవేలి మందంలో వుండే కటెటీ లు 
ఓ వంద కొటుటీ కొనొచి్చ, వాటిని 
వామ్ దగగీర వంచి నిలబెటేటీ వార్. 
వారం పది రోజులకు ఈ కటెటీ లు 
వంగ 'విలులా ' ఆకారంలో తయా-
రయ్్యవి. ఈ కటెటీ లతో కంకులు 
కొటేటీ వార్.  
                ( ఇంకా వుంది ) 
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ఎలకా్రా న్

       ఆ జిల్లా  ముఖ్యపటటీ ణం 
జాతీయ రహదారికి పకకొగా ఉంది. 
ఉతతేరపు పొలిమేరలో రహదారికి 
అరకిలోమీటర్ దూరంగా పర్ణసి 
అనే విదా్యలయం ఉంది. పర్ణసి 
ఉపశీరి్షక  ఎల్ కె జి  టు ఇంటర్. 
అంటే దిగవ శిశువిదా్య తర-
గతుల నుండి ఎదిగన అమా్మ-
యిల ఇంటర్ తరగతుల వరకూ 
ఆ పాఠశలలో ఉన్్నయి. అంటే 
జూనియర్  కళ్శల కూడా అను-
సంధానమైన ప్రాథమ్క, మాధ్య-
మ్క, ఉన్నత పాఠశల! ఏడవ 
తరగతి దాటిన తరావేత హాసటీలోలా  
ఉండడం  తప్పనిసరి. దకి్షణ పొ-
లిమేరలోలా  బాలురకొసమని సరిగా 
ఇటువంటి బిదా్యలయం ‘ఉపల’ 
ఉంది. ఈ రెండు విదా్యసంసథాల 
యాజమాన్యమూ మంథన్ వి-
దా్యసంసథా వారిదే. 
రాత్రి రెండవ ఆట సినిమా చూ-
సివచి్చన ఉపల విదా్యరిథా రామ-
కృష్ణ ప్రథాన దావేరానికి పడడు-
గల దూరంలో పటటీ గోడదూకి, 
వసతిగృహo రెండవ అంతసుతే -
లో ఉన్న తనగది 212 చేర్కొని 
మలలాగా తలుపు తటాటీ డు. లోప-
లు్నంచి సమాధానమూ లేదు, 
తలుపూ తెర్చుకోలేదు. ‘స్-

ధారణంగా రాత్రి రెండింటివరకూ 
ర్బి్బత్కాని నిద్రపోని సుబా్బరావీ 
రాత్రి అపు్పడీ పకకొ ఎకేకొస్డేమ్-
టి?!’ అనుకొంటూ,“సుబా్బరా-
వ్ తలుపు తియి్య!” అంటూ 
తలుపుమీద గటిటీ గా బాదాడు, 
సుబా్బరావు లేవలేదుకాని పకకొ-
గదులవాళ్లా  తలుపులు తీసుకొని 
బయటకు వచా్చర్. 
211 లోని నవీన్ రామకృష్ణతో 
అన్్నడు. ”ఒరేయ్ రామకృష్ట్ణ , 
సుబా్బరావు ర్బి్బ,ర్బి్బ అలి-
సిపోయుంటాడు. నీ సినిమాల 
సంగతి దేముడర్గ కానీ, 
వసతిపాలకుడు వీరభద్రానికి 
తెలిస్తే పేర్ స్రథాకం చేసుకొం-
టాడు. వచి్చ మా గదిలో రెండు 
మంచాలకి మధా్య చాపేసుసుకొ-
ని పడుకో. రేపుదయం సుబా్బ-
రావు లేచిన తరావేత నీ గదిలోకి 
వెళ్లా చు్చ!”
ఆ రాత్రి రామకృష్ణకు చాపే గత-
యి్యంది. తను చూసిన సిని-
మాలోని న్యిక కానీ, ఐటెమ్ 
న్ట్యతారకానీ, కనీసం న్-
ట్యబృందంలోని ఏ ఒకకొ  ఓ 
ఊర్వుల సుందరి కానీ కలలోకి 
రాలేదు.

మరా్నడుదయం తమ్్మదింటికి 
పోలీసులువచి్చ బదదీలుకొడిత్-
కాని 212 తలుపులు తెర్చు-
కోలేదు. సుబ్బరావనబడే ఆ వి-
దా్యరిథా విగతజీవుడై పడున్్నడు. 
క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇనసె్పకటీర్ రఘురాం 
రంగప్రవేశం చేశడు. రఘురాం 
ఆదేశలప్రకారం ఉపల యాజ-
మాన్యం సుబా్బరావు తలిలా దండ్రు-
లకి కబుర్తో బాటు కార్ కూడా 
పంపంది. 
రఘురాం 212 గదిని సదా 
చేశడు. సుబా్బరావు బలలామీ-
ది టేబుల్ ల్ంప్ వెలుగతోనే 
ఉంది. సుబా్బరావు, రామక్రి-
ష్ణల బలలాల సర్గలీ్న, బటటీ ల 
గూళలానీ, పుసతేకాలీ్న పరిశీలించి 
చూశడు. సుబా్బరావు బలలామ్ద-
నున్న నీళలా సీస్లో సగం నీళ్లా న్్న-
యి. బలలామీద ఒకటీ, బలలాసర్-
గలో మరొకటీ బాల్ పాయింట్ 
పెను్నలున్్నయి. సుబా్బరావు న్-
టుపుసతేకాలనీ్న నలలాటి అక్షరాలతో 
రాయబడి ఉన్్నయి. సుబా్బరా-
వు ఓ  న్టు పుసతేకంలో పేజీల 
మధ్య ఓ రెండంగళ్ల చదరపు 
కాయితం ముకకొ ఉంది. ఆ 
కాయితం మీది మడతలు చూస్తే 
ఏదో విప్పన పొటలా ం తాలూకు 

విదా్యఘాతము 
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కాయితంల్ ఉంది. వేలిముద్రల 
గాలింపులూ, సుబా్బరావు మృ-
తదేహానికి న్లుగైెదు కోణాలోలా  
ఫోటలూ తీయడం జరిగన 
తరావేత అతని శర్రాని్న శవపర్-
క్షకీ, అతని తాలూకు వసుతే వుల-
నని్నంటినీ పోలీసు స్టీషన్ కీ తర-
లించాలి్సందిగా ఉతతేర్వేలిచా్చడు. 
సుబా్బరావు న్టు పుసతేకానీ్న, నీ-
ళ్ళసీస్నీ భద్రంగా  రెండు కవ-
రలాలో సీలు చేయించి పంపాడు. 
రామకృష్ణ బలలామ్దనున్న నిండు 
నీళలా సీస్నికూడా పంపంచాడు. 
రఘురాం విడివిడిగా చాల్మం-
దిని ప్రశి్నంచాడు. వసతిగృహ 
నిరావేహకుడు వీరభద్రం నియ-
మాలీ్న, నిబంధనలీ్న ఏకర్వు 
పెటాటీ డు.  ప్రధాన్పాధా్యయుడు 
పరమేశం ఉపల స్ధించిన వి-
జయాలి్న గరించీ, విదా్యర్థా ల 
క్రమశిక్షణకై పడే శ్రమని గరించీ 
చెపా్పడు.  మంథన్ విదా్యసం-
సథా యజమాని నరోతతేమదాసు 
తమ విదా్యసంసథాల లకా్ష ్యాలి్న వి-
వరించాడు. అంతా ఓపకగా విన్న 
రఘురాం ఓ చిన్న ప్రశ్న వేశడు. 
"మీరందరూ చెప్పంది విన్న 
తరావేత సుబా్బరావు చదువుల్ 
తాకిడికి తటుటీ కోలేక, మానసిక-
మైన ఒతితేడికి గరైె ఆత్మహత్యకు 
పాల్పడి ఉంటాడని అనిపసతే ంది, 
ఏమంటార్?"
నరోతతేమదాసు కాస్్సపు మౌనం 
వహించి, ఆ తరావేత నెమ్మదిగా 
అన్్నడు."విదా్యర్థా లు ఆత్మహ-
త్యలకు పాల్బడిత్ విదా్యసంసథాలీ్న-

,తలిలా దండ్రులీ్న నిందిసుతే న్్నర్! 
ఇది స్ధారణమైపోయింది. కానీ 
భగ్నప్రేమలు కూడా కారణం కా-
వొచు్చగా?"
పకకొ గదులోలా  ఉన్న విదా్యర్థా ల 
కథనం ప్రకారం రామకృష్ణకీ, 
సుబా్బరావుకీ  కొటాలా టాలా టవరకూ 
కాదుకాని, వాగవేవాదంతో కూడిన 
ఘర్షణ తర్చూ జరిగేది. రామ-
కృష్ణ ఎటిటీ  పరిసిథాతులోలా నూ రాత్రి 
పదిదాటి చదవడు. అయిన్ 
మార్కొలు బాగా వస్తే యి. తోటి-
విదా్యర్థా ల సందేహాలు చకకొగా 
తీర్స్తే డు. అందరితోనూ 
చనువుగా ఉంటాడు. 
"అతను అరథారాత్రి  దాటి చాల్వ-
రకూ చదవడమే మా వాగ్యదా్ధ -
లకీ, నేను రెండో ఆట సినిమా-
లకి పోవడమూ కారణం. నిన్న 
ఉదయం చాల్ సంతోషంగా 
ఉన్్నడు. 'బోర్డి  పర్క్షలైన 
వెంటనే ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పర్-
క్షలు జర్గతాయని తెలిసీ, 
నువివేల్ పైెల్పచీ్చసుగా సిని-
మాలకి పోతున్్నవ్! చూడు, నీ 
కంటే ఎకుకొవ రా్యంక్ తెచు్చకుం-
టాను,' అన్్నడు. '212 ఓ వెలుగ 
వెలుగతుందిలే!' అన్్నను నేను. 
నిన్న మారి్నంగ్ సెషన్ పూర తేయిన 
తరావేత మధా్యహ్నం మస్ భోజ-
న్నికి రాకుండా ఏదో పనుందని 
వెళిలాపోయాడు. మధా్యహ్నం 
కాలా సులకి రాలేదు. నిన్న రాత్రి 
యిదదీరం కలిసి రాత్రి ఎనిమ్ది-
ప్రాంతంలో మస్ కి పోయి డిన్నర్ 
చేశం. తిరిగ గది చేరిన తరావేత 

ఏదో న్టుపుసతేకం తీసి పేజీలు 
తిపా్పడు. తరావేత రెండు మూడు 
న్టుపుసతేకాలు తీసి చూశడు. 
తను పడుకొనే మంచమ్్మది 
పర్పుని ఎతితే, టేబుల్ కాలా త్ ఎతితే 
దేనికోసమో వెదికాడు. 'దేనికోసం 
వెదుకుతున్్నవ్? ఏదైన్ ప్రేమ-
లేఖ్, లేక రూపాయలన్టా?' 
అని సరదాగా ప్రశి్నంచాను. 'ఏదో 
ఒకటి, నీకెందుకు? సినిమాకి 
పో!' అన్్నడు. నేను ఎనిమ్ది-
న్నరకల్లా  రూము వదిలి సినిమాకి 
పోయాను. నేను సినిమాకి వె-
ళి్ళనపు్పడల్లా  సుబా్బరావు లోపల 
తలుపు గడియ వేస్వాడు కాదు. 
ఒకవేళ వేసిన్ నేను తిరిగ-
చే్చసరికి ఇంకా మలుకువగానే 
ఉంటాడు కాబటిటీ  చిన్నగా తటిటీ న్ 
వెంటనే తలుపు తీస్వాడు." 
అన్్నడు రామకృష్ణ. 
రామకృష్ణ  చెప్పందంతా శ్రద్ధ-
గా విన్్నడు రఘురామ్. అతని 
మాటలోలా  నిజాయితీ గోచరించిం-
ది. అయిన్ రామకృష్ణని  తాతాకొ-
లిక నిర్బంధంలోకి తీసుకొన్్నడు. 
మధా్యహ్నం రెండు గంటల 
ప్రాంతంలో రఘురాం కాసతే ఊపరి 
తీసుకొనే సమయంలో 'పర్ణసి' 
ప్రధాన్పాధా్యయిని రాజామణి 
నుంచి టెలిఫోన్ వచి్చంది, 'తమ 
సూకొలోలా  సెకండ్ ఇంటర్ చదు-
వుతోన్న వసంత అనే అమా్మయి 
దగగీరోలా నే ఉన్న ఓ మామ్డి తోటలో 
ఓ చెటుటీ కొమ్మకి చునీ్నతో ఉరేసు-
కొని చచి్చపోయిందని'. 
   (మ్గలినది వచే్చ సంచికలో)
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  భ్వనచంద్ర
"తనదాకా  వచే్చసరికి ....."

         "మళ్్ళ మళ్్ళ చెబుతున్్ననని 
అనుకోవదుదీ ... సత్యము, నీతి ... 
ఇవే ఎప్పటికీ జీవితానికి మారగీ-
దర్శకాలు. 'లోభం' అనేది ఎంత 
ల్గా మనిష్ని తనలోకి ల్కుకొం-
టుందో నీకు అనుభవం లేదు. 
అల్గే కామ క్రోధ మోహ మద 
మాత్సరా్యలు కూడా. తస్్మత్ జా-
గ్రతతే!" మేనలులా డి్న మరోస్రి హె-
చ్చరించాడు శ్ష్టవతారం.
         శ్ష్టవతారం వయసు ఏభై 
రెండేళ్్ళ. అతని మేనలులా డు
గర్డావతారం వయసు ఇరవైె 
ఒకటి. గర్డావతారానికి తన 
కూతురి్నచే్చ ఆలోచనలో వున్్న 
డు శ్ష్టవతారం.
           వినయంగా తలవ్పాడు 
గర్దావతారం.
     "మరో విషయం గర్తే ంచుకో. 
అవినీతి అనేది ఎంత ఘోరమై-
నదో, అవినీతిని ప్రోత్సహించడం 
కూడా అంత్ ఘోరం. ఈన్టి 
వరకూ నేనుగానీ, చనిపోయిన 
మీ న్న్న ప్రేమావతారం గానీ 
ఏన్డూ అవినీతికి పాల్పడలేదు. 

సరి కదా, ప్రోత్సహించనుకూడా 
లేదు", గరవేంగా అన్్నడు శ్ష్టవ-
తారం.
           "తెలుసు మావయా్య... 
ఆ విషయం మా అమ్మ ఎపు్పడూ 
చెబుతూనే వుంటుంది", విన-
యంగానే అన్్నడు గర్డం.
   మరో పది నిముష్టలు బోధ 
పూర తేయా్యక, "సరే నేను వెళ్లా స్తే -
ను. అవతల ట్రైన్ కి టైెమవుతోం-
ది" బయలేదీరాడు శ్ష్టవతారం.
   "అల్గే  మావయా్య" వి-
నయంగానే అంటూ మైలు 
పొడవున నిటూటీ రా్చడు గర్డా-
వతారం. అతనికి శ్ష్టవతారం 
చెపే్ప నీతులు విని వినీ పచె్చకుకొ 
తోంది.
                       *****
       ట్రైను కిటకిటల్డిపోతోంది.
నిలబడటానికి కూడా చోటు లేదు. 
శ్ష్టవతారానికి కాళ్్ళ పీకుకొపో-
తునైెనై.
    "గరూ గారూ, ఓ రెండ్ందలి-
ప్పస్తే సీటు ఇప్పస్తే ..." కేటరింగ్ 
కుర్రాడన్్నడు. ఆ కుర్రాడు శ్ష్టవ-
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తారానికి తెలిసినవాడే.    
      "దేవుళ్లా గా వచా్చవురా న్య 
న్. ఏ డబా్బకి పోవాలీ?" ఆనం 
దంగా అన్్నడు శ్ష్టవతారం. 
    "నెక్్సట్ టు నెక్్సట్ కి వచె్చయ్యం 
డి. TC అకకొడే వున్్నడు" ముం-
దుకెళ్్ళడు కుర్రాడు. బ్రెడ్ ఆమేలా ట్ 
కంటే వాడికి ఇదే ల్భస్టిగా 
ఉండటంతో, ద్నిమీదే వాడికి 
ఎకుకొవ కాన్సంట్రేషన్.
     "అదేమ్టండీ... ఛర్టీ  చూస్తే 
ఫులులా , ఇకకొడ జన్భా చూస్తే 
నిలులా " సీటలా కూర్్చని అన్్నడు శ్-
ష్టవతారం.
            'అయా్య... జన్ల నెతితేన 
'తతాకొల్' శఠగోపం పెటాటీ లంటే 
ఛర్టీ ని ఫుల్ గానే వుంచాలండీ. 
అదో సరికొతతే కంపూ్యటర్ 
ఛీటింగ్. నీతీ జాతీ ఉండటా-
నికి కంపూ్యటర్ మనిష్టండీ!" 
ఎదుట సీటు సూర్యన్రాయణ 
అన్్నడు.
           "మనిషంటూ పుటాటీ క నీతీ 
నిజాయితీ అనేది ముఖ్యమండీ. 
నేను చూడండి... అవినీతి అన్న 
పదం వింటే చాలు ఒళ్్ళ భగభగా 
మండుతుంది." వికారంగా 
మొహం పెటిటీ  అన్్నడు శ్ష్టవతా-
రం.
    "కరెక్టీ గరూగారూ... అన్నటుటీ  
ఆ రెండ్ందలు పలా స్ మీ  టికెకొ-
టూటీ  ఇవవేండి. సంతకం పెటిటీ ం-
చుకొస్తే ను. స్ర్... మీర్ కూడా" 
ఇదదీరి దగగీరా చెరో రెండ్ందలూ 
డిమాండ్ చేసూతే  అన్్నడు కేట- 

రింగ్ బాయ్.
         దిగపోయ్టపు్పడు టికెకొ-
టుటీ  మాత్రమే ఇస్తే రనీ, రిజరేవేషన్ 
సిలాపు్ప అసలు వ్రాయరనీ వాళి్ళ-
దదీరికీ తెలుసు. TTE వచి్చన్, 
అవనీ్న ఎడజిసెటీ ్మంటలా ని కూడా వారికి 
తెలుసు.
                *****
    "మాకూ దొరికింది లండి ఓ జషటీ . 
చిరచిరల్డే మొహం అద్నూ. 
ఏదో, కులమ్ంటి కోతి అని చే-
సుకున్్నంగానీ, ఓరి న్యన్య్, 
వదిన్ మా వాణి్న పీలి్చ పప్ప 
చేస్సతే ందనుకో. పొదుదీ న్న 
పోయి స్యంకాలం ఆరింటికో 
ఏడింటికో వస్తే రా. బస్. అకకొ-
డి్నంచీ ఒకటే ఇక ఇకలూ పకపక-
లూ అనుకో. అసలు అతాతే  మావా 
వున్్నరనే ధా్యస్ లేదు దానికి. 
డైరెకుటీ గా గదిలోకి ల్కుకొపో-
తుంది. ఈ టిఫినూలా  కాఫీలూ న్-
టికందించడాలూ మనం ఎర్-
గదుమా? మగవాడు బానిసగా 
తయారయా్యడంటే తయారవవే-
డూ? అసలు దాని పుటక సంస్రి 
పుటకో స్ని పుటకో తెలీదనుకో!" 
రకరకాలుగా అంగన్్యస కరన్్య-
స్లు చేసూతే  అన్నది కుశలవతి.
      "చూసూతే నే వున్్నగా వదిన్... 
యీ కాలం పలలాలు మర్ బరి-
తెగంచిపోతున్్నర్. ఇంకా మీ 
కోడలు నయం. . మీవాడ్నయి-
న్ బాగా చూసుకుంటంది. మా 
దేభ్యం అయిత్ మావాడి్న చం-
పుకుతింటంది. అది త్ ... ఇది 

త్ .. అని పీకుకొతినటం తప్ప, ఆ 
పశచికి ఓ ముదూదీ  ముచ్చటా 
లేదమా్మ. ఏమ్ట" నిటూటీ రి్చంది 
సూర్యభారతి.
                ****
    "హూ ...నిన్నంటే నిన్న వీళి్ళదదీ  
రూ వాళ్ళ కూతుళ్్ళ మొగళ్ళ-
ని ఎటాలా  కొంగన ముడేసుకు-
న్్నరో న్రరిగపోయ్టుటీ  చెపు్ప-
కుంటూ తెగ ముర్సుకున్్నర్. 
వీళ్ళ వియ్యపురాళ్్ళ వీళ్ళనీ వీళ్ళ 
పెంపకానీ్న తిటటీ డానికి లోకంలో 
బూతులు సరిపోక గూగల్ లో 
వెతుకుతున్్నరని వీళ్ళకి తెలుసు. 
కూతుళ్్ళ మాత్రం వాళ్ళ ఆతితేంటలా  
రాజ్యం ఏల్లి... కోడళ్్ళ మాత్రం 
బానిసల్లా  పడుండాలి... ఈ అతతే-
లందరూ ఇంత్... నీతీ జాతీ లేని 
బండరాళ్్ళ" ఈసడిసూతే  అన్నది 
హంస్వతి. ఆవిడ కుశలవతి 
కోడలు.
   "కాదుమర్ .. అతతేగారి కళ్లా గ-
ప్ప న్ ఆడపడుచు ఈవిడ దగగీర 
డబు్బ దాసతే ంది. ఆ విషయం 
చెపా్పన్... చచి్చందే. సంస్రం 
కూలిపోతుందని వ్ర్కుంటు-
న్్న గానీ లేకపోత్న్ " అకకొసు వె-
ళ్ళగకికొంది సూర్యభారతి కోడలు 
అనన్యలత.
                   *****
           "రోజుకి పదివేల చొపు్పన 
మండలం పాటు గాయత్రీ జప-
మునూ్న, ప్రతి సమవారమూ 
ఆదిత్య హృదయమునూ్న ద్క్షగా 
చేస్తే నీ దోష్టలు తలిగ, నీ జీవితం 
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బ్రహా్మండంగా వెలుగతుందో-
య్. అన్నటుటీ  ప్రతి మంగళవారం 
ఆంజనేయస్వేమ్కి ఆకుపూజ 
చేయించడం మరవకు",  
పంచాంగం పకకొన పెటిటీ  అన్్నడు 
సూర్యన్రాయణ సిదా్ధ ంతి. 
     ఆయన మాటే వేదవాకకొంటా-
ర్ జన్లు. జన్లందరూ వెళ్లా-
సరికి ఆ అపరా్ణ హం అయింది. 
డబు్బలు లకకొబెడిత్ పదహార్ 
వేల చిలలార ముటిటీ ంది. "ఫర-
వాలేదు" సంతృపతేగా నిటూటీ -
రా్చడాయన.
    "అయా్య" చేతులు పసుకుకొం 
టూ నిలబడాడి డు వీరాచారి. 
వీరాచారి వడ్ంగ. ఎదో ఏకి్సడం 
టు వలలా  ప్రసుతే తం ఏ పనీ చెయ్య-
లేని సిథాతి.. 
    "వీరాచార్, నువేవేమీ విచారిం-
చకు. గండ బలం, కండబలం, 
ధనబలం, బుది్ధబలం, విదా్య-
బలం వీటని్నటి కన్్న గప్పద్, 
బలమైనద్ దైవబలమే. ఇంకొకకొ 
మూడు లక్షల జపం పూర తేయి-
త్ నీ కష్టటీ లనీ్న గాలికి మేఘాలు 
కొటుటీ కుపోయినటులా  ఠకుకొన ఎగ-
రిపోటైె. ఎటొచీ్చ ఖర్్చ మాత్రం 
ఇంకో ఇరవైె వేలవుతుంది. 
జపాలు చేయించడానికి నిఖ్-
రైెసైన సదా్బ్ర హ్మణులు దొరికార్. 
ఆ మాత్రం ఖర్్చ పెదదీ  ఖరే్చమీ 
కాదు. అద్ నీకు మాత్రమే. న్కు 
తెలిసినవాడివీ, ఆపుతేడివీ కనక.
అదే వేరేవాళ్ళయిత్ చుల్గాగీ  
యాభై వేలనుంచి లక్ష అవుతుం 

ది", జాగ్రతతేగా సర్గకి తాళం 
వేసి నిలబడాడి డు సిదా్ధ ంతి.
       "పెళ్్ళం మళ్్ళ పుసెతేలమ్్మన్
అంత వుండదయా్య. మీరే ఏదైన్ 
వుపాయం చేసి...", నసిగాడు 
వీరాచారి.
          "ఆఖరి మాటగా ఎనిమ్ది 
వేలు. ఆ తరవాత నీ ఇషటీ ం", 
చిరాగాగీ  అన్్నడు సిదా్ధ ంతి.
    "సరేనండయా్య... మీ దయ", 
నిటూటీ రి్చ అకకొడి్నంచి కదిల్డు 
వీరాచారి.
          "హూ...! ప్రతివాడూ బేరం 
ఆడటమే. అద్ బ్రాహ్మడి దగగీ-
రకొచే్చసరికే!", తనలో తానే గ-
ణుకుకొంటూ లోపలికెళ్్ళడు 
సిదా్ధ ంతి.
                   ******
    "మళ్్ళ అన్్యయం అయిపో 
యాను మామయా్య", ఏడుసూతే  
అన్నది సుశంతి. సిదా్ధ ంతి గారి 
కోడలు. ఇప్పటిదాకా పలలాలు 
లేర్. సైెలంట్ గా వున్్నడు రామ-
కృష్ణ సిదా్ధ ంతి. ఇది మూడోస్రి 
బిడడిలకోసం ప్రయతి్నంచడం. 
ఏవేవో హారో్మన్ ఇంజక్షనలా న్్నర్. 
అండానీ్న బీజానీ్న కలపాలన్్న-
ర్. డాకటీర్ దగగీరికెళి్ళన ప్రతి-
స్ర్ మూడులక్షలు నీళ్ళపాలు 
అవుతూనే ఉన్్నయి.
    "స్ర్ సిదా్ధ ంతి గారూ. ఈస్రి 
మాత్రం నూటికి నూర్పాళ్్ళ 
సకె్సస్ కాకపొత్ పైెస్ కూడా 
మాకు 'పే' చెయొ్యదుదీ . ఈస్రి 
మ్స్ కావడానికి కారణం స్పషటీ ం-

గా తెలుసుకున్్నం గనకనే అంత 
ధైర్యంగా చెప్పగలుగతున్్న-
ను", ధైరా్యని్నసూతే నే, వైెఫల్్యనికి 
అతికీ అతకని వివరణ ఇచి్చంది 
'ప్రతిభా సంతాన స్ఫల్య కేంద్రం' 
చైెర్మన్ డా|| ప్రతిమ. 
   "చేస్ది ఏముందమా్మ", నిటూటీ  
రా్చడు సిదా్ధ ంతి గార్.
             ******
         "అవున్? ఆవిడ హసతేవాసి 
చాల్ గప్పదేనండీ. కానీ అంత
పెదదీ  హాస్పటల్ ని రన్ చెయా్య-
లంటే డబు్బ కావాలి గదా, అందు 
కనే రెండు మూడు ట్రయల్్స 
వేస్తే ర్. ఆ ట్రయల్్స లో అసలు 
ట్రీటె్మంట్ ఇవవేర్. ఇది న్లు-
గోస్రి గనక గా్యరంటీగా మీర్ 
మనవడి్న ఎతుతే కుంటార్", 
సిదా్ధ ంతి గారి భ్జం తటాటీ డు 
భ్జంగరాయ శర్మ. అతనూ 
డాకటీర్ గానీ ఆయురేవేద డాకటీర్.
  "తప్పదు కదండీ! వైెదో్య న్రా 
యణో హరిః అన్్నర్ పెదదీలు. 
అకకొడే నీతీ నిజాయితీ లుపతే 
మయా్యక లోకంలో ఇంకేం మ్-
గలుతుంద్", నిటూటీ రా్చర్ 
సిదా్ధ ంతి.
             *******
    అయా్య.. ప్రవచన్లూ ప్రసం-
గాలూ వేర్, ప్రాకిటీకల్ గా జరిగేది 
వేర్. అడుగడుగన్ లంచం, 
అడుగడుగన్ అన్్యయం.. 
అడుగడుగన్ మోసం సరవేస్-
ధారణం అయిపోయాయి.
           శ్ష్టవతారం లంచమ్చే్చ 
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కంపార్టీ  మంటు సీటు పుచు్చ కున్్నడు. కోడలికో నీతీ, కూతుర్కో నీతీ పాటిసుతే న్్నర్ అతతేలు. అమ్మని 
చూసిన కళ్ళతో అతతేని చూడడిం ఏన్డో మానేశర్ కోడళ్్ళ. ఇతర్లి్న జపాల వైెపూ, పూజలవైెపూ మళి్ళంచే 
సిదా్ధ ంతి తను మాత్రం గ్రహాలి్న నమ్మకుండా మనవడికోసం సంతాన స్ఫల్య కేంద్రాలి్న నము్మకున్్నడు. నీతి 
అనేది ఇతరలాకి చెప్పడానికే గానీ, తను పాటించడానికి కాదన్న విషయం ప్రతి అధికార్, రాజకీయ న్యకుడే 
కాక ప్రతి స్మాను్యడూ కూడా రోజుకి లక్షస్ర్లా  మనకి గర్తే  చేసూతే నే వున్్నర్. అందుకే ఇతరలాకి నీతులు 
చెప్పడం ఇకనించైెన్ మానేదాదీ ం. ముందు మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేదాదీ ం. లోకాని్న మొతతేం ఊడి్చ 
శుభ్రం చెయ్యలేకపోవచు్చ, కనీసం మన ఇంటినైెన్ శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం. 
                                               మళ్్ళ కలుదాదీ ం.                 నమసు్రీతులతో -     భ్వనచంద్ర

 కల నిజమాయె --- మానస సరోవర యాత్ర 

 
       
                  

       కలలనీ్న నిజమవుతాయా! 
అంటే ... అవును అని చెప్పక 
తప్పదు. కలలో చూసిన  మానస 
సరోవరం నిజంగానే వెళలాడం, 
చూడడం జరిగంది. 
       సరిగాగీ   క్రిందటి సంవత్స-
రం కార్ తేక మాసంలో అమరికాలో 
ఉన్్నం. కార్ తేక మాసంలో చేస్ 
పూజలు అమరికాలో ఉండడం 
వలన మనం సరిగాగీ  చేయలేక పో-
తున్్నమా? అనే సందేహం న్లో 
ఉండేది. అదే కార్ తేక మాసంలో 
ఒక రోజు "మానస సరోవరం" వె-
ళిలానటులా గా కల వచి్చంది. ఆ కలలో 
నేను మేడ మీదకి ఒక ఫోలా ర్ ఎకికొ, 

మా చిన్న అన్నయ్యను పలిచి, రా  
.... తందరగా, మానస సరోవరం 
అంటే ఎంతో కషటీ ం అంటార్ 
కదా! చాల్ ఈజీ. ఇంకొకకొ ఫోలా ర్ 
ఎకికొత్ "మానస సరోవరం" వెళిలా  
పోతాంట. తందరగా రా అని, 
అరే .. ఇకకొడ ఆ మటులా  కూడా 
ఎకకొనకకొర లేదుట. లిఫ్టీ  
ఉంది అని మా చిన్నన్నయ్య-
ను తీసుకుని, లిఫుటీ  లో పైెకి వెళిలా  
చుస్తే, చుటూటీ  సరోవరం .ఎంత 
అందంగా ఉందో, అనుభవి-
స్తే గాని తెలియదు. చుటూటీ  సరో 
వరం చూసుతే ంటే న్ ఆనందాని-
కి అవధులు లేవు. అరే ... ఇంత 

ఈజీయా ... మానస సరోవరం 
వెళలాడం ఎంత అదుభుతంగా ఉంది 
అంటే ...  కలలోని న్ ఆనం-
దాని్న, ఆ  దృశ్యని్న ఎప్పటికీ 
మర్వలేనేమో! అపు్పడే అకకొడే 
భగవంతుడు మా "మానస సరో-
వరయాత్ర" కి పున్దులు వేస్డు 
అని చెప్పక తప్పదు. 
కలలో కాబటిటీ  అంత సులువుగా 
వెళ్లా ను కానీ కష్టటీ లతో కూడిన 
యాత్ర అని తరావేత్ తెలిసింది!                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                (ఇంకా ఉంది)
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర్ అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకొడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతే లు, గణింతాలు అనీ్న అనవేయిస్తే యి.
                 మీర్ చెయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యని్న కనుకోకొవడమే. ప్రయతి్నంచండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  న =   అసలు అక్షరం 'డ' )

      స్చ్చ  తదుము  డంయు   ళంవె  బంకడూ   బాన్, లయా  
      ఖుల  ఖులదానుపూ   కుంమదాదీ    లూపుదు   మవువేళితి   
      ళతిమ్ంరేగడిళి    తాళ్     బేనుము    సర్ంకి.       

          (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపంచండి.)   

గతనెల జవాబు :  
                                  చదువది యెంతగలిగీ న రసజ్ఞత యించుక చాలకున్న న్
                              చదువు నిరరథాకము్మ గణసంయుతులవవేర్ మచ్చరెచ్చటన్
                              బదునుగ మంచి కూర నలపాకము చేసిననైెన నందు నిం
                              పొదవెడు నుపు్పలేక ర్చి పుటటీ గ నేర్్చనటయ్య ..........                    

    ఆగసుటీ   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపనవార్: 
  

  
శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ కె మురళ్మోహన్
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 కొతతే  రామానందం 
                                                                                                                                                      

సమున్నత విలువల శిఖరం - వాజపేయీ 

      రాజనీతిజు్ఞ డు, సచ్చరిత్రుడు, 
స్్నహశీలి, మహాన్యకుడు, 
అదుభుత వక తే, గప్ప భావుకుడు, 
కవి అయిన శ్రీ అటల్ బిహార్ 
వాజపేయీ మరి లేరన్న వార తే 
దేశనికి తీరని లోటు. తన 93 
సంవత్సరాల వయసులో, ది 16- 
8- 2018 న స్యంత్రం 5:05 
గంటలకు తుది శవేస విడిచార్. 
ఆదర్శ భావుకుడు, అలుపెర్గ 
నిగెలుపు ఓటములను సమా-
నముగా సీవేకరించగల పోరాట 
యోధుడు, ఒక సిథాతప్రజు్ఞ డిని
భారతదేశం కోలో్పయింది. ఆయ 
న ప్రతి ఒకకొ  భారతీయుని హృ-
దయాని్న  దోచుకున్న మహా 
రాజు. అటువంటి గప్ప వ్యకుతే -
లు అర్దుగా అపు్పడపు్పడు ఈ 
భూమ్పైె జని్మస్్సతార్.    
    మధ్య ప్రదేశ్ గావేలియర్ లోని 
ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో 
వాజపేయీ 1924 డిసెంబర్ 25 
వ త్ద్న జని్మంచార్. తండ్రి కృష్ణ 
బిహార్ వాజపేయీ, తలిలా  కృష్ట్ణ -
దేవి. శ్రీ వాజపేయీ కానూ్పర్ 
విశవే విదా్యలయంలో  ఎం ఎ 
చదివార్. న్్యయశస్త్ర కోర్్స 

చదువుతున్న సమయంలో దేశ 
విభజన, అలలార్లా  చూసి కలత 
చెందిన వాజపేయీ ల్ కోర్్స పూ 
రి తే చేయకుండా మధ్యలోనే
మానేశర్. చిన్నతనంలోనే 
ఆయన మంచి ఉపన్్యసకుడి-
గా  పేర్ సంపాదించార్. వాజ 
పేయీ తన మాటలతో ప్రజలను 
మంత్రముగ్ధ లి్న చేయగలర్. 
తన అస్ధారణ వాకా్చతుర్యంతో 
ఎంతటివారినైెన్ ఇటేటీ  మాయ-
చేయగల సమర్థా లు. ఆయన 
వాకా్చతురా్యని్న గరి తేంచి తలుత 

ప్రోత్సహించింది భారతీయ 
జనసంఘ్ వ్యవస్థా పకుడు  శ్రీ 
శ్యం ప్రస్ద్ ముఖర్జి. అందుకే 
ముఖర్జి మరణించాక, పార్టీ తర 
ఫున ప్రసంగాలు చేస్ందుకు  
వాజపేయీని  పంపేవార్.  దేశ 
ప్రధాని పండిట్ జవహరాలా ల్ 
నెహ్రూ మొదలు ఎందఱో జాతీ 
య అంతరాజి తీయ  న్యకులు 
వాజపేయీ ప్రసంగాలకు ముగదీ -
లయ్్యవార్. గంగా ప్రవాహంల్ 
స్గే అటల్ జీ ప్రసంగాలు ప్రతి 
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ఒకకొరినీ కటిటీ పడేస్వి.
      ఆర్న్నర దశబాదీ ల చుర్కైన 
ప్రజాజీవితంలో అటల్ జీ 56 
సం|| ల పాటు ప్రతిపక్షంలో 
గడిపార్. అధికారంలో దేశ ప్ర-
ధానిగా తమ్్మదేళ్్ళ స్వలందిం-
చార్. ముచ్చటగా మూడుస్ర్లా  
ప్రధాని పీఠాని్న అధిరోహించిన 
అటల్ బిహార్ వాజపేయీ మన 
దేశంపైె వివిధ రంగాలోలా  చెరగని 
ముద్రవేశర్. 1996 లో ప్రధానిగా 
13 రోజులు మాత్రమే అధికారం 
ఆయనకు పరిమ్తమైంది. 1998 
లో 13 నెలలు ప్రధానిగా ఆటల్ జీ 
దేశ వా్యపతేంగా తనకంటూ సంత 

గరి తేంపు తెచు్చకున్్నర్. 1999 
లో పారలామంటు స్ధారణ ఎని్న-
కలోలా  విజయదుందుభి మ్రోగంచి, 
ఎన్ డి ఏ సంకీర్ణ సరాకొర్ను 
పునః స్థా పంచార్. మూడోస్రి 
ప్రధానమంత్రిగా పూరి తేకాలం 
పదవిలో కొనస్గా ర్. బాధ్యత-
లు చేపటాటీ క ఆధుని క సవాళ్ళకు 
అనుగణంగా నీతివంత
మైన పాలనను స్గంచార్. 
ఆధునిక భారత విధాన సంసకొ-
రణల పతామహుడుగా చరిత్రకె-
కాకొర్.
       - ప్రధానమంత్రిగా టెలికాం, 
మౌలిక సదుపాయాలు, విమాన్ 

శ్రయాలు, ఓడరేవులు, జాతీయ 
రహదార్లు, ప్రైవేటు రంగ 
భాగస్వేమ్యం, పెటుటీ బడుల 
ఉపసంహరణల వంటి కీలక 
రంగాలోలా  స్హసపేతమైన నిర్ణ-
యాలు తీసుకుని  'మ్షన్ కనెక్టీ 
ఇండియా' ను ముందుకు నడి-
పంచార్.
       - పోఖ్రాన్ లో అణుపర్క్షలు 
నిరవేహించి, ప్రపంచవా్యపతేంగా 
భారత్ సతాతే  చాటార్. బసు్సలో 
దాయాది దేశనికి వెళిలా  స్్నహ 
హసతేం చాచిన్ అది ఆయనకే 
చెలిలా ంది. పొర్గ దేశలతో 
సత్సంబంధాలకు పరితపంచిన 
పెదాదీ యన ... కారిగీల్ యుద్ధంలో 
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లో వాజపేయీ భారత ప్రధాని 
హోదాలో, విదేశంగ మంత్రి 
హోదాలో ప్రసంగంచార్. ప్రపం 
చమే ఓ కుటుంబం అన్నది అన్ 
దిగా భారతీయుల విశవేస మని 
చెబుతూ 'వసుధైక కుటుంబ' 
సూత్రాని్న అందరికీ వివరించార్. 
    ఆరి్ధక ప్రగతికి దోహదపడే సవేర్ణ     
చతుర్భుజి, గ్రామాలను అను-
సంధానం చేస్ సడక్ యోజన, 
ప్రాథమ్క విద్యను పటిషటీ ం 
చేస్ సరవే శిక్ష అభియాన్ , ఇల్ 
ఎన్్న విజయాలను స్ధించా-
రని చెపు్పకోవచు్చ. వ్యతిరేకుల-
ను సైెతం ఆలింగనం చేసుకునే 
విశల హృదయం ఉన్న నేతగా 

ఆయన గర్తే ండిపోతార్. 
వాజపేయీ జేవితం కర్ణాపూ-
రిత హుందాతన శకానికి నిద-
ర్శనంగా నిలుసుతే ంది. ఎల్ంటి 
వాడి వేడి చర్చ జర్గతున్్న
వాజపేయీ ప్రశంతంగా ఉండే 
వార్. మౌనంగా ఉంటూ ఎవరేం 
చెప్పన్ ఆలకించడంలో ఆయ 
నకు ఆయనే స్టి. క్షణికావే-
శంలో ఒకకొమాటకూడా ఆయన 
న్టినుండి వెలువడేదికాదు. ఏ 
దశలోనూ ఎవవేరినీ నొప్పంచని 
మనసతేతవేం ఆయనది.
       వాజపేయీకి భాగ్యనగరం-
తో విడరాని అనుబంధం ఉంది. 
ఆయన భోజనప్రియుడు. హైె-
దరాబాద్ లోని బిరా్యనీ, పుల్లా -

గటిటీ  జవాబు చెపా్పర్. ల్ల్ 
బహదూర్ శస్త్రి పలుపు 'జై 
జవాన్, జై కిస్న్' కు ఫలితాలు 
ఇసుతే న్్నయి. అటల్ జీ 'జై విజా్ఞ న్' 
జోడించి వైెజా్ఞ నిక రంగ ప్రాధాన్యం 
చాటి చెప్పన మహనీయుడు. 
    ప్రతిపక్ష నేతగా, ప్రధానమంత్రి-
గా ఎన్్న రాజకీయ యుదా్ధ లను 
ఆయన గెలిచార్. సమాజంలో-
ని అని్న తరగతులవారికి ఆయన 
ఆదర్శనీయుడు. మాటలో చెపే్ప 
విలువలను చేతలలో పాటించిన    
ఆదర్శమూరి తే ఆయన. ఉన్నత 
వ్యకి తేతవేం గల న్యకుడు. మ్-
త్రపకా్ష ల మనసును గెలిచి, 
పాలనలో విలువలకు వనె్నల-
దిదీన రాజనీతిజు్ఞ డు. వివక్షనేతగా, 
దేశధినేతగా గీటురాయి ప్రమా-
ణాలకు ప్రతీకగా నిలచిన వ్యకి తే 
- జనహృది విజేత / భారతర-
త్న అటల్ బిహార్ వాజపేయీ. 
2015 సం||లో ఆయనకు దేశ 
అతు్యన్నత పురస్కొరం 'భారత 
రత్న' ప్రదానం చేసి ఆయన 
బహుముఖ స్వలను గరి తేంచా-
ర్. ఆయనను గౌరవిసూతే  ప్రతి  
సంవత్సరం డిసెంబర్ 25 రోజును 
'సుపరిపాలన్ దిన్త్సవంగా' 
2014 సం|| నుండి పరిగణిసుతే న్్న-
ర్. 
    1977 లో ఐక్య రాజ్య సమ్తిలో 
తలిస్రిగా హింద్లో ప్రసంగం 
చేస్ర్. అనంతరం 1978 లో, 
తదుపరి 1998, 2000, 2001, 
2002, 2003 లోనూ ఐ రా స్ 
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రెడిడి  సీవేట్్స అంటే బహు ఇషటీ ం. 
నగరానికి వచి్చనపు్పడల్లా  లేక్ 
వ్్య అతిథి గృహం లేదా బరకొత్ 
పురాలోని జన సంఘ్ కారా్యల-

యం లో ఉంటూ, ఆయన అభి-
మానుల ఇంటి ఆంధ్రా భోజన్ని్న 
తినటానికి ఆసకి తే చూపేవార్. 
1998 లో జాతీయ కౌని్సల్ 

మీటింగ్ లో, 1999 లో వాలీ్మకి 
అంబేదకొర్ ఆవాస యోజన 
పథకం క్రింద నిరి్మంచిన గృహ 
నిరా్మణ ప్రారంభోత్సవానికి, 1999 
లోనే బిజినెస్ సూకొల్ పున్ది-
రాయి వేయుటకు, 2001 లో 
బసవతారకం కాన్సర్ ఆసుపత్రి 
ప్రారంభానికి, ఉమ్మడిరాష్ట్రా నికి 
విచే్చశర్. ఇచ్చటి ముసిలాముల 
విజ్ఞపతే మేరకు గల్ఫా దేశలోలా  పని-
చేస్వారికి పాస్ పోర్టీ లు, వీస్లు 
జార్ని సులభతరం చేస్ర్. 
శంష్టబాద్ లోని రాజీవ్ గాంధీ వి-
మాన్శ్రయ ఏరా్పటుకు అటల్ జీ 
ప్రధాన పాత్ర పోష్ంచి ఏరా్పటుకు 
ప్రతిబంధకమైన ఇబ్బందులను 
చకకొదిదాదీ ర్. 
      భారతరత్న వాజపేయీ వ్య-
కి తేతవేం, వకతృతవేం, కరతృతవేం తో 
కూడిన నేతృతావేని్న    చిరకాలం 
దేశప్రజలు గర్తే ంచుకుం-
టార్. అటల్ జీ ఆదరా్శలను 
పాటించి వాటిని ముందుకు 
తీసుకు వెళ్ళడమే  ఆయనకు 
అరి్పంచే నిజమైన నివాళి. ఓర్్ప, 
మరా్యద,, ఆపా్యయత వంటి 
విలువలు కనిపంచని ప్రసుతే త-
కాలంలో ఆయనను గర్తే  పె-
టుటీ కోవడం ఎంతో అవసరం. 
రాజకీయ వినీల్కాశంలో ధృవ-
తారగా వెలిగే రాజరి్ష శ్రీ అటల్ 
బిహార్ వాజపేయీ.
 వాజపేయీ అమర్ 
రహే!
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కం. ల్లీ జో కన్నయా్య  
       ల్లీ జో యని యశోద ల్లనగా గో 
        పాలుని నూయల నూపుచు  
        జోలగ రామ కథ చెపు్ప చుండను యంతన్  
 
సీ. ఆదిన్రాయణు డానంద రాముడై 
         దశరథ రాజుకు తనయు డయె్య  
     ఊయలందున కృష్్ణ  డూ..హు యనుచు నుండ 
          తాపసి విశవేమ్త్ర ఋష్ వచి్చ  
    యాగ రక్షణ కొఱకడవికి గనిపోవ 
           తాటకిని దునిమ ధైర్యశలి  
     శ్రీరామ చంద్రుడు శివ ధనుసు్స విరిచి  
           సీతను ప్రేమతో చేయినంద  
 
త్.గీ. దశరథుడి యానతి శిరోధార్య మవవే  
        రామలక్ష్మణ సీత కారడవి కేగె  
        సవేర్ణ లేడిగ మార్చు వచె్చనపుడు 
        సీత రాముని కోరెను జింక నపుడు  
 
త్. గీ. వెడల రాముడు లేడిని వెంబడించ  
         జింక మాయతో  లక్ష్మణు సీత పంపె  
         బికు్ష వైె రావణుడు వచె్చ భీకర్డిగ  
         సీత నపహరించెను యంత జితుతే  తోడ 
 
త్.గీ. అర్ధ నిద్రలో కృష్్ణ డు ఆగ్రహించి  
        సంహరింతు రావణుడి ని క్షణములోన  
         లక్ష్మణా అందజేయు విలలాంబు లనుచు 
   ఒకోకొస్రి గా లేచి తానూయలందు

శనగవరపు కృష్ణమూరి తేశస్త్రి
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మేష రాశి:
ఈమాసంలో కొంతమేర అనుకూలంగా వుంది. 
ఏ పని చేసిన్ ఏకాగ్రతతో చేయవలను. స్్నహి-
తులవలన కార్యల్భం. ఉదో్యగసుతే లకు ప్రమోష-
న్ లభించు అవకాశం కలదు. ప్రజా జీవితంలో 
ఉన్నవారికి ఆదరణ లభించును. వా్యపారసుతే లకు 
అనుకూల సమయం. విదా్యర్థా లకు చేసిన శ్రమ 
ఫలితం లభించును. ఆహార నియమాలు పాటిం-
చవలను. 
14 -17 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) శ్రీరామ రకా్ష  సతే త్ర పఠనం 2) సుబ్రహ్మణ్య స్వేమ్ 
ఆరాధన దావేరా శుభ ఫలితాలు లభించును.
వృషభరాశి:  
ఈమాసం మ్శ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం 
విషయంలో జాగ్రతతేగా ఉండవలను. ప్రమాదాల-
కు లోనయ్్య అవకాశం కలదు. అధిక ఖర్్చ వలన 
ఆరి తేకలోటు కనబడు అవకాశం కలదు. మీయొకకొ 
ఆవేశం వలన గృహ కలహాలు జరిగే అవకాశం 
కలదు. దైవ చింతన దావేరా అధిగమ్ంచండి. ఉదో్య-
గసుతే లు పనిచేయు సథాలంలో జాగ్రతతేగా ఉండవల-

 సెపెటీ ంబర్  నెలలో: 
రవి మాస్రంభంలోసింహంలో సంచారం, తదుపరి 27 వ త్ద్ న కన్్య 
రాశిలో ప్రవేశం;  కుజుడు మకరంలో వక్రగతిలో సంచారం;   బుధుడు 
మాస్రంభంలో సింహరాశిలో సంచారం తదుపరి కన్్యరాశిలో ప్రవేశం; 
గర్వు తుల్ రాశి లో సంచారం;    శని ధనసు్సలో వక్రగతిలో సంచారం;       
రాహువు కరాకొటకంలో;   కేతువు  మకరంలో సంచారం  

 జన్రదీన ఠాకూర్
సెపెటీ ంబర్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

ను. పెండింగ్ లో ఉన్న జీతాలు వసూలు అయ్్య 
అవకాశం కలదు.
17 -19 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన:
1) ఆంజనేయస్వేమ్ ఆలయ సందర్శన  2) శివ 
సతే త్ర పారాయణ  దావేరా శుభ ఫలితాలు
మిధున రాశి:
ఈ మాసంలో ఆదాయం బాగండును. నూతన 
వాహన ప్రాపతే కలుగను. ద్రహికాల వా్యధితో బాధప-
డువార్ తగ జాగ్రతతేలు తీసుకొనవలను. సదర 
సహకారం లభించును. జీవిత భాగస్వేమ్తో మాట 
పటిటీ ంపు వచు్చ అవకాశం కలదు. నూతన ఉపాధి 
అవకాశం లభించును. ఉదో్యగసుతే లకు అనుకూల 
సమయం. వా్యపారసుతే లు నూతన పెటుటీ బడులతో 
ల్భాలు గడిస్తే ర్. వివాహ ప్రయత్నము అనుకూ-
లించును. విదా్యర్థా లకు అనుకూల సమయం.
 19 -22 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) లకీ్ష్మ అష్టీ తతేర పఠనం 2) వెంకటేశవేరస్వేమ్ 
ఆలయ దర్శనం దావేరా శుభ ఫలితాలు.
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కరా్కటక రాశి :
ఈ మాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూలసమయం 
కాదు. ఖర్్చలు అదుపులో వుంచవలను. ఆరోగ్య 
విషయంలో జాగ్రతతేగా ఉండవలను. ముఖ్యంగా 
కంటి సమస్యలు, ఉదర సమస్యలు బాధించును. 
మీ కుటుంబ సభ్్యలతో మరియు స్్నహితులతో 
గడవలు వచు్చ అవకాశం కలదు. ఉదో్యగసుతే లకు 
అనుకూలసమయం. వా్యపార విసతేరణ కార్య-
క్రమాలు అనుకూలించును. కోర్టీ విషయాలు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. విదా్యర్థా లకు 
అనుకూలసమయం. 
22 - 24 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) కనకధార సతేవ పారాయణ 2) దురగీ  అష్టీ -
తతేర పారాయణ చేయుట దావేరా శుభ ఫలితాలు 
లభించును.
సీంహ రాశి:
ఈ మాసంలో ఆరి్ధక విషయాలలో జాగ్రతతే 
అవసరం. అన్రోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొంత 
ఉపశమనం లభించును. గృహ వాతావరణం 
అనుకూలం. బంధువరగీంతో వాదోపవాదాలకు దిగే 
అవకాశం.  ఉదో్యగసుతే లకు స్థా న చలన సూచన. 
నిరిలాపతేత ధోరణి మంచిది కాదు. వా్యపారసుతే లకు 
అనుకూలసమయం. విదా్యర్థా లు ముందంజలో 
వుంటార్. పోటీ పర్క్షలలో రాణిస్తే ర్. 
24 -26 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన:
 1) ఇషటీ  దైవ ఆరాధన 2) సుబ్రహ్మణ్య స్వేమ్ 
ఆరాధన దావేరా శుభ ఫలితాలు కలుగను.
కనా్యరాశి: 
ఈ మాసంలో ఆరిథాక పరిసిథాతి నిలకడగా వున్్న 

అధిక ఖర్్చలపైె నియంత్రణ ఉంచుకోవల-
ను. ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్్న అలసట, విసుగ 
ఉండును. ఉదో్యగసుతే లకు బదిలీ జర్గ అవకాశం 
కలదు. వా్యపార వ్యవహారాలు స్నుకూలంగా 
ఉండును. ప్రయాణముల వలన ఒతితేడి మరియు 
బడలిక కలుగను. విదా్యర్థా లకు అత్యంత 
అనుకూల సమయం. 
2వ త్ద్ మరియు 26 -29 త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మైన పనులు వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) శివ ధా్యనం 2) కులదేవత ఆరాధన దావేరా శుభ 
ఫలితాలు లభించును. 
తుల్ రాశి:
ఈమాసంలో ఆరి తేకంగా అనుకూలంగా వున్్న 
ఖర్హి సైలవలన సతమతమయ్్య అవకాశం కలదు. 
ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్్న చిన్న చిన్న సమస్యల 
వలన నలతలకు గరి అగదుర్. ఉదో్యగసుతే లకు 
అనుకూల సమయం మరియు ప్రమోషన్ లభించు 
అవకాశం కలదు. అవివాహితులకు సంబంధం 
దొర్కు అవకాశం కలదు. సిథారాసితే సంపాదిస్తే ర్. 
వా్యపారసుతే లకు అనుకూల సమయం. విదా్యర్థా ల-
కు అత్యంత అనుకూల కాలం.  
4 వ త్ద్ మరియు 29 - 31 త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మైన పనులను వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) దురాగీ  సపతేశతి పారాయణ 2) తులసిని 
పూజించుట దావేరా శుభ ఫలితాలు పొందుతార్. 
వృశిచుక రాశి : 
ఈ మాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూలంగా ఉండును.   
ఆకసి్మకంగా ధనల్భం కలుగ అవకాశం కలదు.  
ఆరోగ్య విషయంలో అనుకూలత. సంతానం 
విషయంలో సంతృపతే లభించును. ఉదో్యగసుతే ల-
కు అభివృది్ధ. వా్యపారసుతే లకు ల్భాల సమయం.  
రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నవారికి మానసిక వేదన 
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కలుగను. విదా్యర్థా లకు అనుకూలసమయం. 
4 -6 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం.
వైెదిక సూచన: 
1) ఆంజనేయునికి ఆకు పూజ 2) లకీ్ష్మ నృసింహ 
సతే త్ర పతనం దావేరా శుభ ఫలితాలు కలుగను. 
ధను రాశి : 
ఈ మాసంలో ఆకసి్మక ధననషటీ ం జరిగే అవకాశం 
కలదు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. 
నరములకు సంబంధించిన వా్యధితో బాధపడు 
అవకాశం కలదు. గర్దర్శనం మరియు ఆధా్యతి్మక 
చింతన వలన ఉపశమనం. బంధువరగీంతో జాగ్ర-
తతేగా ఉండవలను. అవివాహితులకు సంబంధం 
కుదుర్ అవకాశం కలదు. ఉదో్యగసుతే లకు అను-
కూలసమయం. కానీ పైె అధికార్లతో జాగ్రతతే 
అవసరం. వా్యపారసుతే లకు ఆశజనకంగా ఉండును. 
విదా్యర్థా లకు అత్యంత అనుకూల సమయం.
 6-8 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం.
వైెదికసూచన:
 1) విష్్ణ సహస్రన్మ పారాయణ 2) సూరా్యరాధన 
వలన ఉతతేమ ఫలితాలు పొందుతార్.   
 మకర  రాశి:
ఆరి్ధక విషయాలలో జాగ్రతతేగా ఉండవలను. ధననషటీ  
సూచనలు కలవు. వృధా ప్రయాణాలు.ఆరోగ్యవి-
షయంలో అతిజాగ్రతతేగా ఉండవలను. కుటుంబ 
సభ్్యలతో జాగ్రతగా మలగవలను. ఉదో్యగసుతే లు 
సహనం వహించవలను. బుణ ప్రయత్నములు 
ఫలించును. వా్యపారసుతే లు తమ కార్యకల్పాలలో 
జాగ్రతతే వహించవలను. 
8- 10 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా 
వేయుట శ్రేయసకొరం. 

వైెదిక సూచన: 
1) దతాత్రేయ ఆరాధన 2) ఈశవేరారాధన దావేరా 
శుభ ఫలితాలు లభించును.
కుీంభ రాశి:
ఈమాసంలో ఆధిక ఖర్్చలు, మ్త ఆదాయం 
వలన సతమతమవుదుర్. సథాలం మార్్ప 
జర్గ అవకాశం కలదు. ఆరోగ్యం విషయంలో 
శ్రద్ధ అవసరం. ఉదో్యగసుతే లకు అనుకూల 
సమయం. వా్యపారసుతే ల ల్భాల బాటలో పయ-
నిస్తే ర్. అవివాహితులకు సంబంధం కుదుర్ 
అవకాశం. విదా్యర్తే లకు ప్రతిభకు తగగీ గరి తేంపు. 
10 - 12 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) ఇషటీ  దేవత ఆరాధన 2) దురాగీ  సపతేశతి 
పారాయణ రా శుభ ఫలితాలు లభించును.
మీన రాశి : 
ఈమాసంలో ఆరి్ధక విషయాలలో జాగ్రతతే 
అవసరం. ఆహార విషయంలో జాగ్రతతే వహిం-
చవలను. మానసిక ఆందోళన ఉండును. దైవ 
చింతన అలవరచుకోవలను. ఉదో్యగసుతే లు  
అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండవలను. 
వా్యపారసుతే లు తందరపాటు నిర్ణయాలు తీ-
సుకోరాదు.  ప్రయాణ సూచన, తదావేరా ల్భం. 
విదా్యర్థా లు మంచి ఫలితాలు స్ధిస్తే ర్. 
12- 14 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయసకొరం. 
వైెదిక సూచన: 
1) నిత్యం కనకధారా సతేవ పారాయణ  2) ఈశవేరా-
రాధన దావేరా శుభ ఫలితాలు లభించును.
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