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తీగవరపు శంతి

                                                        వికారి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
                                                                                      
                          ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ వికారి న్మ సంవత్సరంలో సుఖ సంతోషాలతో, ఆయురారోగ్య 
ఐశవేరా్యలతో ఉండాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్త ంది మీ చైతన్యం సంకల్పబలం. 
తెలుగువారంత్ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూసే పండుగ ఉగాది. ఆ రోజు ఎంత ఆనందంగా గడిసే్త సంవ-
త్సరమంత్ అంత సంతోషంగాను ఉంటామన్ది అందరి అభిల్ష. వేప పువ్వేల పచ్చడి ఉగాదికి ఒక ప్రత్్య-
కత అయిత్,  పంచంగ శ్రవణం వింటూ, తమ నక్షత్ర బల్నిని బటిటి , సంవత్సరమంత్  తమ జాతకం ఎల్ 
ఉంటుంది? అని తెలుసు కోవాలని  ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూసి, ఆ రోజు పంచంగ శ్రవణం లో పాల్గొ న
డం మరొక ప్రత్్యకత.
                                                            తెలుగు తేజాలకు అభినందనలు
సివిల్్స కి ఎంపికైన 40 మంది తెలుగు  త్జాలకు అభినందనలు తెలుపుతోంది చైతన్యం సంకల్పబలం.
                                                           ఎనినికల వేడి - ఎండల వేడి.
               ఈ సంవత్సరం ఉగాది  హడావిడి కన్ని  ప్రచరాల హడావిడే మన దేశంలో ఎకుకువగా ఉంది అని 
చప్పచ్్చ. మానిఫెసటి ల త్యిల్లతో సూరు్యడి వేడితో పాటు పార్టిలు కూడా ప్రజలను వేడెకికుంచడం లో ఒకరికి 
మించి మరొకరు పోటీ పడుతున్నిరు. ఓ పకకు మీటింగులోలా  కూరు్చని న్న్ అవసథాలు పడుతునని ప్రజల్రా !
మేల్కునండి. మీ మెదడుకు పదును పెటటి ండి ఓటు వేసేటపు్పడు. ప్రలోభాలకు ల్ంగి, న్ ఒకకు ఓటే  కదా! 
అనుకోకండి. పార్టిలన్ని ఇపు్పడు వారికి మీ ఓటు అవసరం కాబటిటి  రకరకాల త్యిల్ల పేరలాతో  అస్్రా లు మీ 
మీద ప్రయోగించి, మీ ఓటు అన్ ఆయుధానిని ల్కోకువాలనుకుంటున్నిరు. మన ఓటు ఎవరికో ఒకరికి తప్పక 
వెయా్యలి. కాన్ వేసే ముందు బాగా అందరు కలిసి మెలిసి ఆలోచించ్కోండి. మనం వేసే ఓటు మనకే  కాక 
మన భవిష్యతు్త  తరాలకి, దేశనికి ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుంది? అంత్కాదు, ఇపు్పడు మీ ఇళ్ళకి వచి్చ 
ఓటు అడుగుతున్నిరు కదా!  అధికారంలో ఉనని పార్టి వసే్త  వాళ్్ళ  ఇంతవరకు ఏమి చేస్రు?  ఏమి చయ్య 
లేదో  ఏకరువ్ పెటటి ండి. ఎనినికలలో   నెగిగొన్ అదే తీరుగా మన కషటి  సుఖాలు పంచ్కుంటారా?  వాళ్్ళ మన 
ఇంటికి రాకపోయిన్ ఫరవాలేదు. మనకి ఏదైన్ అవసరం వసే్త,  వారి గుమ్ం ముందు అయిన్ నిలబడని-
స్్త రా? ఇవన్ని పాలకులు మీ దగగొరకు వచి్చనపు్పడు నిలద్సి అడిగి, ఇంతవరకు వాళ్్ళ ఏమి చయ్యలేదో అవి 
కుడా అడగండి.  ఇదే మీకు అవకాశం. వారి ఓటు కోసం వాళ్్ళ ఎల్ పాకుల్డుతున్నిరో, మీరు కూడా మీకు 
వాళ్్ళ చేయవలసినవి ఎటిటి  పరిసిథాతులలోను వదులుకోవదుదీ . అనిని  విషయాలు జాగ్రత్తగా ఆలోచించ్కుని, 
మనం ఓటు వేసి నెగిగొంచ్కునని వాళ్్ళ మనకి అండగా నిలబడత్రంటేన్ మీ ఓటు వెయ్యండి. మన దేశ భవి-
ష్యతు్త  మన చేతిలోన్ ఉందని మాత్రం మరచి పోకండి.  ఓటు మీ హకుకు. ఓటు వెయ్యడం  మీ బాధ్యత. 

                                                          ఓటు వేస్తే  బాధ్యత అయిపోతందా?
   అల్ అని ఓటు వేసేశం  మన బాధ్యత అయిపోయిందని, ఆ రాజకీయాలు మనకేం తెలుస్్త యిలే అని 
ఊరుకోకుండా ఎప్పటికపు్పడు ప్రభుతవేం తన బాధ్యతలు గుర్ ్తరిగి నిరవేహిస్త ందా? లేదా అన్ విషయానిని ప్ర-
జలందరూ ఎంతో అప్రమత్తంగా గమనించలి. ఒక వేళ ప్రజలకు ఎకకుడైెన్ అన్్యయం జరుగుతుంటే, ప్ర-
జలంత్ కలిసి కటుటి గా ఎదురు తిరిగి పోరాడి, స్ధించలి.  అదికూడా ప్రజల బాధ్యత్ అని మరచిపోవదుదీ . 
మన కుటుంబ బాధ్యత ఎల్గో అల్గే దేశ బాధ్యత కుడా మనదే  అనని విషయం ప్రతీ  ఒకకురు తెలుసుకుని 
మసల్లి. మన దేశనిని సస్యశ్యమల దేశంగా తీరి్చ దిదుదీ కోవడంలోను, మన దేశ అభివృదిధికి పాటు పాడడం-
లోను మనమంత్ ముందుండాలని, ప్రజలంత్ దేనికీ లోటు లేకుండా జీవించలని చైతన్యం సంకల్ప బలం 
కోరుకుంటంది. 
                                                               సర్వేజనా సుఖినో భవంత.        



            అభిప్రాయ వేదిక
 "పసిడి మనసులు" పిలలాల గురించి ఎంతో అదుభు-
తమైెన కధలు అందిసు్త న్నిరు "ఆదూరి హైమావ-
తిగారు"  శ్రీమతి భారతి గారు వ్రాసిన "కలికాలం 
ముచ్చటులా " సరదాగా బావ్ంది. "నందుల ఆతీ్య 
కధ" పల్లాటూళలాలో పండుగల గురించి బాగా వ్రాసు్త -
న్నిరు. 
శ్రీ స్యి, శ్రీ మురళి --- రావ్ల పాల్ం.7. ఎలకా్రా న్ 
గారు వ్రాసిన " గమ్యం కధ  బావ్ంది. స్మాజిక 
సమస్యలకు పరిషాకురమారగొం గావ్ండే వీరి కధలు 
బావ్ంటున్నియి. 
8. "ప్రహేళిక" కొదిదీగా కషటి ంగా ఉన్ని ఆలోచింప చేసే 
దిగా ఉంటందనడంలో ఎటువంటి సందేహం 
లేదు. బుర్ర కి బాగా పదును పెటిటి స్త ంది. కొత్త రామా 
నందంగారు "ఫాలుగొ ణ మాసం" గురించి బాగా వ్రాస్ 
రు. మంచి విషయాలు అందిసు్త న్నిరు. 
శ్రీ శర్, శ్రీ అరుణాచలం ----- విశఖపటనిం . 9.  
భువన చంద్రగారు  ఎంతో సమయోచితగా అం-
దిచి్చన "జైహింద్" అదుభుతం. యుదధిం గురించిన 
విషయాలతోపాటు , ఎంతో గొప్ప   సూచనలనిచి్చన  
వారికి ధన్య వాదాలు. ఎంతో ఆశకి ్త కరంగా చూసే 
రాశి ఫల్లు జన్రధిన కృష్ణ గారు బాగా వ్రాసు్త న్నిరు. 
ముందుగా మాదృష్టి  అకకుడకే వెడుతుందనడంలో 
సందేహం లేదు. పత్రికలోని 4 కవర్ పేజీలు బావ్-
న్నియి. 
శ్రీ సూర్యన్రాయణ, శ్రీ రేవంత్ , శ్రీమతి కల్పవలిలా  
---- పూన్ . శ్రీమతి శకుంతల , శ్రీమతి ప్రణవి, 
శ్రీమతి  సుధ ---- బంగుళూరు. 

పత్రికలో వ్రాసున్న రచయితల కథలప ైఅనేకమం-
ది దగ్గ రనండి అభిప్రాయాలు వసుతేనా్నయి. కానీ 
పత్రికలో చోటు లేక వెయ్యలేక పోతన్నందుకు 
క్షమంచాలి. అలాగే వీడియో గురించి కూడా 
అనేక మంది పంపుతనా్నరు. మీ అభిప్రాయాల-
న దయంచి యూ ట్్యబ్ లోనే వీడియో కంద 
వ్రాయ వలసందిగా కోరుతనా్నన. పత్రికలో చోటు 
లేకపోవడం వల్ల  వాటిని కూడా ప్రచురించ లేక 
పోతనా్నన . అర్ం చేసుకుంటారని ఆశిసుతేనా్నన.           
                                   - ఎడిటర్           

సమయోచితంగా అమరులకు శ్రదాధి ంజలి ఘటిసూ్త  
టైటిల్ పేజీతో  మారి్చలో మీరు విడుదల చేసిన పత్రిక 
చూసి నోటమాట రానంతగా ఉంది. అల్గే మానస 
సరోవరయాత్ర మీరు  దగగొరుండి చేయిసు్త ననిటులా  ఉంది. 
శ్రీ రమణరావు,శ్రీ పోడూరి శ్రీనివాసరావు, శ్రీమతి 
శేషు, శ్రీ ప్రభాకరశాస్త్రి హైదరాబాదు 
వెంకటేశవేర రావ్గారు ప్రతీ నెల ఎంతో విలువైెన సమా-
చరానిని అందిసు్త న్నిరు. వారికి మా ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు. 
మారి్చ నెలలో ప్రచ్రించిన "అనిరాధి రిత సూత్రం" ఎంతో 
ఉపయోగకరంగా ఉంది. అల్గే  "ప్రేమంటే ఇంత్" కధ 
చల్ బాగా ఉంటంది. మన కుటుంబ విషయాలకు
దగగొరగా, మనకి దగగొర వాళలా  విషయాల్ అననింత ఆసకి ్త 
కరంగా స్గుతోంది. 
శ్రీమతి సీత , శ్రీమతి సరోజ ---- ఏలూరు. శ్రీ కమలేష్, 
శ్రీమతి అను ----- కర్ంనగర్.. 
పాల్పు బుచి్చరాజు గారు వ్రాసు్త నని 'ముల్లా  నస్రుద్దీన్' 
కధలు స్మాజిక విషయాలను చరి్చసూ్త న్ కథను 
ఎంతో చకకుగా తీసుకు వసు్త న్నిరు.  పోడూరి శ్రీనివాస 
రావ్ గారు మారి్చ నెలలో ఎంతో సమయోచితంగా 
ఉమెన్్స డే సందరభుంగా అందిచి్చన శ్రీమతి సుధామూ-
రి ్త గారి గురించిన ఎంతో అదుభుత విషయాలు అంది-
చ్చరు. వారికి, ఆ ఆదర్శమూరి ్త జోహారులా  . 
శ్రీమతి రతని , శ్రీమతి భారతి ---- కాకిన్డ. శ్రీ రమేష్, 
 వేదుల సుబ్రహ్ణ్యం గారు వ్రాసిన ఎనినికల మీద 
పదా్యలు యుకు్త లు, కుయుకు్త లు చల్ బావ్న్ని-
యి. ఏంట ఓపెన్ గా వ్రాస్రు. కాశీ ఖండం గురించి 
మురళీ కృష్ణ గారు చల్ ఆసకి ్తకరంగా వ్రాసు్త న్నిరు. 
కాన్ చల్ కొదిదీగా మాత్రమే ఉండడంతో నిరుత్్సహ 
పడాడా ము. 
శ్రీ రామానందం, శ్రీ సుధాకర్ ----- అనపరి ్త . 
తెలంగాణా మహానుభావ్లు లో భాగంగా తుమూ్రి 
రామ మోహన్ రావ్ గారు " శ్రీ వాన మామలై్ జగన్ని-
ధాచరు్యలు గురించి తెలియని ఎనోని విషయాలు తె-
లియజేస్రు చల్ బావ్ంది. చిలకమరి ్త దురాగొ  ప్రస్ద 
రావ్గారు మాకు అందిసు్త నని "సంసకృత సంభాషణ" 
ఎంతో విజా్ఞ న దాయకంగా ఉంటంది. చకకుని పాఠాలు 
మాకు అందజేసు్త న్నిరు. 
శ్రీ చైతన్య , శ్రీ మధు ---- హైదరాబాదు. శ్రీమతి సుశీల  
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     కల నిజమాయె - ముకి ్తన్ధ్ 
          మానస సరోవర యాత్ర                  

      ఆ ముకి ్తన్ధ్  దేవ్ణ్్ణ  మరొకస్-
రి దరి్శంచ్కుందామని మనసు 
లో బాగా అనిపించింది. పొదుదీ న్ని 
తవేరగా లేచి తయారయి్య మళీ్ళ 
కొండ ఎకకుటానికి బయలుదేరా-
ము. ఈ కొండ సముద్ర మటాటి నికి 
మూడు వేల ఏడు వందల యాభై 
మీటరలా ఎతు్త లో ఉంది.
     దారిలో గుర్రం నడిపే అబాబాయి 
'అమ్గారూ! గుర్రం ఎకకుండి. 
పోదుదీ న్ని బోణీ కొటటి ండి' అంటూ 
వెంటబడాడా డు. పోన్లే అనిపించి 
న్ను ఒకకుదాన్ని గుర్రం ఎకాకును.
న్ను గుఱ్ం ఎకకుడానికి కారణం 
కుడా లేక పోలేదు. పైెకి నడ-
వాలంటే, ఆయాసం వస్త ంది. 
న్ను కూడా ఎపు్పడూ ఎకకులే-
దు. మానస సరోవరం వెళ్్ళలం-
టే, గుఱ్ం ఎకికు, కూరో్చ గలనో 
లేదో కుడా తెలుసు్త ంది అని 
ఆలోచించి ఎకాకును .   మా టీమ్ 
లో మిగిలిన ముగుగొ రు గుఱ్ం 
వెనకే నడవస్గారు. గుఱ్ం 
అబాబాయి 300 రూపాయలు 
అడిగాడు పైెకి తీసుకెళ్ళడానికి.
మన మూడు వందల రూపా 
యలు న్లుగు వందల ఎనభై 
న్పాలీ రూపాయలకు సమానం. 
సరే అల్గే అన్నిను. కొంత 
దూరం వెళిలాన తరవాత గుర్రం 

కాలు మడత బడి గుర్రం కాస్త 
కూలబడింది. న్ను అప్రమ-
త్తంగా ఉండటంతో, జాగ్రత్తగా 
మెలలాగా కిందకి జారి దిగాను.  
వెనుక నడుసు్త నని మావాళ్్ళ పరి-
గెతు్త కుని వచ్చరు ఏమయిందా 
అని. ఏమీ అవలేదని తెలవ-
డంతో ఊపిరి పీలు్చకున్నిరు. 
ఈ విషయం ఎందుకు చపుతు-
న్నినంటే ఎంత అనుభవం ఉనని 
గుఱ్ం అన్ని ఎపు్పడైెన్ కింద పడే 
అవకాశం లేకపోలేదు. కాబటిటి  
గుఱ్ం మీద ఉననిపు్పడు కొంచం 
అప్రమత్తంగా ఉంటారని. 
        అల్ గుఱ్ం దిగిపోయిన 
తరావేత మళీ్ళ మెటలా  దారి పటుటి కు-
ని గుడికి వెళ్్ళము. మళీ్ళ ఒకస్రి  

వెళిలా , 108 పైెపుల దావేరా వచే్చ 
న్ళ్్ళ జలులా కుని, ముకి ్తన్ధుడిని 
దరి్శంచ్కుని, విష్్ణ   సహస్రన్-
మం చదువ్కుని, వెనకికు బయ-
లుదేరాము. అదే కొండ మీద 
ఉనని ముకి ్తన్ధుని యజ్ఞశల 
లోపలికి వెళ్లా ం. అకకుడ ఎనిని స్-
లగ్రామాలు ఉన్నియో చప్పలేం. 
కళ్్ళ చదరిపోయాయి. అకకుడు-
నని పూజారి మాకు ఒక స్లిగ్రా-
మం ఇచ్చరు. మహాప్రస్దంగా 
భావించి కళ్ళకదుదీ కుని తీసుకు-
న్నిం.        
     అల్గే నడచ్కుంటూ వెళ్్త ంటే 
పెదదీ  బుదధి విగ్రహం కనపడిం-
ది. 'బుదధిం శరణం గచ్చమి' 
అనుకుంటూ ఆ భగవానునికి 

https://youtu.be/TE9p95mXhKo
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దణ్ణం పెటుటి కున్నిం. ఆ ధవళగి-
రి కొండలలో మేఘాల మధ్య ఆ 
బుదధి విగ్రహం చూసు్త ంటే జన్ 
ధన్యం అయి్యందనిపించింది. 
అల్ ముందుకు స్గి జావేల్-
ముఖి (జావేల్ మాయి) గుడికి 
వెళ్లా ం. అకకుడ ఒక చినని గుహ 
న్లకిందుగా ఉంది. అకకుడ 
'గుడు గుడు' మన్ న్టి ప్రవాహం 
శబదీ ం వినవచ్్చ. అల్గే బాగా తీ-
క్షణంగా చూసే్త ఆ చిమ్ చీకటిలో 
చినని వెలుగు ల్ంటిది కనిపిం-
చింది. ఈ జావేల ఎప్పటినుంచి 
ఉందో ఎవరికీ తెలీదు. సృష్టి  ఆది 
నుంచీ ఉందని ప్రజల విశవేసం. 
పంచ భూత్లలోని జల అగిని 
రూపాలలో భగవంతుని అకకుడ 
దరి్శంచ్కున్నిం అనని తృపి్తతో 
అకకుడ నుంచి బయలుదేరాం. 
ముకి ్తన్ధ్ భగవానుని దర్శనం-
తో జన్జన్్ంతర పాపం నశిం-
చిపోతుందని భకు్త ల ప్రగాఢ 
విశవేసం.  అకకుడ పూజారి మాకు 
చపి్పన ముకి ్తమంత్రం మీకూ 
చపా్త ను. 
 'ఓం నమో భగవతే వాసుదే-
వాయ ముక తేనాధాయ నారా-
యణాయ". 
ఈ మంత్రం చదువ్కుని మీరూ 
తరించండి.  
 ఆ ప్రదేశం వదిలి రాబుదిధి కాలేదు. 
అయిన్ తప్పదుగా! మళీ్ళ ఫ్ెలా ట్ 
పటుటి కుని పోఖరా చేరాలి కదా. 
కిందకి మెటలా  మీదుగా బయ-
లుదేర బోతుంటే, అకకుడ ఉనని 
పూజారి కృష్ణ ప్రస్ద్ దివేవేది గారు 

జామ్ సమ్ దాకా మాతో జీప్ లో 
వస్్త నని, లిఫ్టి  కావాలని మమ్లిని 
అడిగారు. అంతకన్నిన్, మహ-
దాభుగ్యం అనుకుంటూ తప్పకుం-
డా రమ్న్నిం. నిజంగా ఆయన 
మాతో రావటం మా అదృషటి ం అన్ 
చపా్పలి. ఎందుకంటే మాకు జీప్ 
లో ముకి ్తన్ధ్ విశేషాలు ఎనోని 
చపా్పరు. అవన్ని న్ను మీతో 
పంచ్కుంటాను. 
    గుడి నుంచి హోటల్ దాకా 
నడిచి వచి్చ, మా జీప్ అకకుడ 
మాకోసం ఎదురు చూస్త ంది. 
లగేజీ, ఆడవాళ్ళను మాత్రం 
గుఱ్్ల స్టి ండ్ దాకా తీసుకెళ్్త -
ను, మగవాళ్్ళ మాత్రం నడి-
చిరండి అని జీప్ డ్రైవర్ మాతో 
అన్నిడు. సరేనని, న్ను, విమల 
జీప్ లో కూరు్చన్నిం, పూజారి 
గారు, మా మగవాళ్్ళ నడిచి 
స్టి ండ్ దాకా వచ్చరు. అకకుడ 
నుంచి అందరం జీప్ లో ఎకికు 
జామ్ సమ్ కి బయలుదేరాం.  
     ఏదైన్ పుణ్య కే్షత్రానికి వెళి్ళ-
నపు్పడు ఆ సథాల పురాణం తెలు-
సుకోవాలని న్కు ఎంతో ఆత్రంగా 

ఉంటుంది.  మాతోపాటు వచి్చన 
ముఖ్య పూజారి కృష్ణప్రస్ద్ 
గారిని సథాల పురాణం గురించి 
మాకు చప్పమని అడిగాను. 
ఆయన  మాకు చల్  ఆసకి ్తకర-
మైెన విషయాలు చపా్పరు. "సృష్టి  
ఆదిలో మహావిష్్ణ వ్ భూలోకం-
లోని ధవళగిరి పరవేతం మీదకు 
వచి్చ తపసు్స చేసుకోస్గాడు. 
ఆ తపోశకి ్తకి విశవేం అంత్ వేడె-
కికుపోస్గింది. ఆ వేడిని భరిం-
చలేకపోయిన దేవతలు ఎకకుడ 
నుంచి ఇంత వేడి ఉత్పననిమౌ-
తోంది అని అంత్ వెతికారు. 
కాని వాళలాకు అంతు పటటి లేదు. 
వారంత్ వెళిలా  బ్రహ్తో మొర-
పెటుటి కున్నిరు. న్కూ తెలియ-
టేలా దు ఇంత వేడి ఎకకుడ నుంచి 
వస్త ందో, పదండి మనమంత్ 
మహా శివ్డిని ప్రారిథాదాదీ ం అని దేవ-
తలను తీసుకుని కైల్స పరవేతం 
మీదకు తీసుకెళ్్ళడు. వారంత్ 
శివ్ని ప్రారిథాంచగా వారితో పాటు 
శివ్డు కూడా వెతకటానికి 
బయలుదేరాడు. కైల్సం నుంచి 
వారు మొటటి మొదటిగా ధవళగిరి 
పరవేతం మీదకు అడుగుపెటాటి -
రు. వారికి అకకుడ మహావిష్్ణ వ్ 
ఘోర తపసు్స చేసుకుంటూ కన-
బడాడా డు. న్ తపసు్సకు కారణం 
ఏమిటని బ్రహ్ మహేశవేరులు 
శివ్ని ప్రశినించగా 'ఈ లోకంలో 
మానవ్ల బాధలు చూడలేక-
పోతున్నిను, ఈ జనన మరణ 
కాల చక్ంలో మానవ్లు పడే 
బాధలకు విముకి ్త కలిగించ-
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లి' అని చపా్పడు. అపు్పడు 
బ్రహ్ మహేశవేరులు 'ఈ ప్రదేశం  
ముకి ్తన్ధ్ కే్షత్రంగా ప్రసిదిధి 
చందుతుంది. ఈ కే్షత్రంలో నినుని 
దరి్శంచినవారికి జన్ రాహిత్యం 
లభించి, ముకి ్త దొరుకుతుం-
ది' అని వచించరు. అంతట శ్రీ 
మహావిష్్ణ వ్ అకకుడే సవేయం-
భువ్గా ప్రకటితం అయా్యడు. 
ఆన్టినుంచి శ్రీ మహావిష్్ణ వ్ 
ఈ కే్షత్రంలో ముకి ్తన్ధుడిగా మా-
నవ్లను తరింపజేసి ముకి ్తని 
ప్రస్దిసు్త న్నిడు" అని చపి్ప 
ఆయన ముగించరు. మాకు కే్షత్ర 
మహిమ తెలియజేసినందుకు 
ఆయనకు మేమంత్ కృతజ్ఞత-
లు తెలిపాం. ఆయన సంభాషణ 
అంత్ హింద్లో స్గటంతో, 
మాతో పాటు వచి్చన తమిళి-
యన్్స కి అరధిం కాలేదు. దాంతో 
మేము వారికి ఇంగిలాష్ లో ఈ 
కధంత్ తరుజు మా చేసి చపా్పం. 
      ఈ పురాణ కాలకే్షపం జరు-
గుతుండగాన్ మళీ్ళ గండకి నది 
వచి్చంది. 'పొదుదీ న్ని అయిత్ ప్రవా 
హం ఎకుకువ వ్ండదు, త్లికగా 
నదిలోంచి దాటుకుని వెళిలాపోవ-
చ్్చ' అని ముందే మాకు డ్రైవర్ 
చపా్పడు.  ఈ నది మీద తవేరలో 
బ్రిడిజు  కటటి బోతున్నిరు అని కూడా 
డ్రైవర్ చపా్పడు. ఈ గండకీ 
నది వెనుక ఏమైెన్ కధ ఉందా 
అని న్ను కృష్ణప్రస్ద్ గారిని 
అడిగాను. ఆయన ఇల్ చప్ప-
స్గారు.
      "పూరవేం జలంధరుడు అని ఒక 

రాక్షసుడు ఉండేవాడు. అతను 
అతి బలవంతుడు. అతని భార్య 
వృంద మహా పతివ్రత. గొప్ప 
విష్్ణ  భకు్త రాలు.  ఆమె పాతివ్ర-
త్యం వలలా  అతని బలం మరింత 
పెరిగింది. ఆ బల్తిశయంతో 
అతను ములోలా కాలను బాధించ-
స్గాడు. దేవతలు అంత్  శివ 
కేశవ్లను రకి్షంచమని ప్రారిధిం-
చరు. వారి ప్రారధినను మనినించి 
లోక కంటకుడైెన జలంధరు-
డిని సంహరించటానికి శివ్డు 
బయలుదేరాడు. ఘోర యుదధిం 
మొదలయి్యంది. ఎంతకూ జలం 
ధరుడు సంహరింపబడటేలా దు. 
జలంధరుని శకి ్త ఎందుకు సనని-
గిలలాటేలా దా అని ఆలోచించిన వి-
ష్్ణ వ్కి విషయం అరధిమయి్యం-
ది. వృంద పాతివ్రత్యమే ఆమె 
భర ్తకు రక్షణ కవచంగా నిలు-
స్త ందని అరధిమయి్యంది. ఆమె 
పాతివ్రత్యం భంగం అయిత్ 
కాన్ జలంధరుడు మృతు్యవాత 
పడడు అని గ్రహించిన విష్్ణ వ్, 
జలంధరుడి రూపం ధరించి 
వృంద దగగొరకు వెళ్్ళడు. ఒకకు 
క్షణం తన భరే ్త వచ్చడని వృంద 
భ్రమించింది. ఆ విధంగా ఆమె 
పాతివ్రత్య భంగం కావటం తోన్ 
మహాశివ్డు జలంధరుడిని సం-
హరించడు. 
    జరిగిన మోసం తెలిసిన 
వృంద  ఆ వచి్చనది జలంధరు-
డు కాదు విష్్ణ వ్ అని గ్రహిం-
చింది. కోపావేశంతో విష్్ణ వ్ను 
'శిలగా మారిపో' అని శపించింది. 

కాన్ మరుక్షణమే తన ఆరాధ్య 
దైవమైెన విష్్ణ మూరి ్తని శపిం-
చినందుకు ఎంతో బాధపడింది. 
విష్్ణ మూరి ్తని మనినించమని ప్రా
రిధించింది. ప్రసనునిడైెన విష్్ణ -
మూరి ్త ఆమెను ఏదైన్ వరం కో-
రుకోమన్నిడు. విష్్ణ వ్ను తన 
సంత్నంగా పుటటి మని ఆమె 
కోరింది. అపు్పడు విష్్ణ మూరి ్త 
'వృందా! నువ్వే గండకి నదిగా 
పుడత్వ్. న్ శపం వృధా 
పోకుండా న్ను శిలగా మారి, న్ 
కోరిక ప్రకారం న్ గరభుంలో స్ల 
గ్రామమైె పుడత్ను. ఎలలాపు్పడూ
న్ ఒడిలోన్ ఉంటాను. న్ శిరోజా 
లే పవిత్రమైెన తులసి వృకా్ష లుగా 
మారత్యి. తులసి దళ్ల పూజ 
న్కు ఎంతో ప్రీతికరమౌతుంది' 
అని వరమిచ్చడు. ఆ గండకీ 
నదే మనం ఇపు్పడు దాటుతునని-
ది" అని  చపి్ప కృష్ణప్రస్ద్ దివేవేది 
గారు తమ కధనం ముగించరు.  
ఎనోని విశేషాలను మాకు చపి్పన 
ఆయనకు మేమంత్ మరోమారు 
ధన్యవాదాలు చపా్పం.  
        అల్ అల్ చూసి కిందకి 
వచి్చ మరల్ జీప్ ఎకికు కిందకి 
వచే్చస్ము  హోటల్ కి.  మాకు 
విమానం దొరికే అవకాశం ఉంది 
అనడంతో .
  పితృ దేవతలకు కొనిని కార్య 
క్మాలు అకకుడ చేయ వలసి 
ఉంది. మాతో వచి్చన వాళ్్ళ 
కంగారు పెటటి డం వలలా  కిందకి 
వచే్చస్ము. మళీ్ళ అంత  దూరం 
వెళ్ళ లేము కదా! అసలై్న కార్య 
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క్మం చేయనందుకు ఇప్పటికీ 
ఆ బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. 
     ఇంత్ వచే్చస్ము కాన్ 
విమానం దొరకలేదు. ఆ రోజు 
అల్గే కాలకే్షపం చేసి, కింద 
నడుసూ్త  వెడుతుంటే ఎయిర్ 
లై్న్్స వాళ్ళ బోరుడా  కనిపిసే్త, రేపు 
మాకు విమానం వెడుతుందా! 
అని అడిగిత్, పొదుదీ టే తెలుసు్త ం-
ది అన్నిడు. మేము కంగారు పడి, 
మేము ఎల్గైెన్ వెళ్్ళలి హలికా-
ఫటి ర్ అయిన్ సరే అన్నిము.
   ప్రొదుదీ టే 6 గంటలకు చయ్యండి 
మీరు కుడా ర్డీగా ఉండండి. 
విమాన్లు వెళ్లాది, లేనిది ప్రొదుదీ ట 
వాత్వరణానిని బటిటి  తెలుసు్త ంది, 
వెళ్ళక పొత్ హలికాఫటి ర్ ఏమైెన్ 
వీలవ్తుందా? చూడాలి  పొదుదీ ట 
గాని చప్పలేము  అన్నిడు పైెల్ట్. 
సరే, మాకు ప్రిఫెరేను్స ఇమ్ని రి-
కెవేస్టి  చేస్ము. సరే. మీరు ఉనని 
హోటల్ అత ను మా బ్రదర్. 
చపా్త ను ల్ండి అన్నిడు. హమ్-
య్య అనుకుని, ప్రొదుదీ టే ర్డీ 
అయా్యము. కాన్ మబుబాగా ఉండి 
కొదిదీగా చినుకులు పడుతున్ని-
యి. విమాన్లు కాని్సల్ అన్నిరు. 
పైెకి టర్రస్ మీదకి వెళిలా  చూసే్త, 
నిజంగాన్ అకకుడ విమాన్లు 
లేవ్. అవతల మానస సరోవరం. 
పెదదీ  ట్రిప్. ఎల్గా అరధిం కాలేదు. 
మేము ఉనని చోటికి ఒక అబాబాయి 
వచి్చ, విమాన్లు అన్ని కాని్సల్ 
అన్నిడు. రోడుడా  దావేరా? అంటే 
అకకుడ కుడా కోలా స్ ట అన్నిడు. 
మాకు కంగారు మొదలై్ంది. 

హలికాఫటి ర్ అడిగిత్ అని ఫోన్ 
చేసే్త,  ఇంకా డిసైడ్ అవవేలేదు. 
న్న్ చేస్్త ను  అన్నిరు. 10 ని-
మిషాలోలా  ఫోన్ చేసి హలికాఫటి -
ర్ వెడుతుంది తందరగా రండి 
అన్నిడు. 
  మేము వెళ్లాసరికి ఎయిర్ పోర్టి 
ఫుల్ గా జనం. విమానంలో 
వెళ్్ళవాళ్్ళ కూడా ఉన్నిరు.  
మమ్లిని విడిగా పిలిచి, 10 
వేల రూపాయలు ఇకకుడ  cash 
ఇవవేండి. మిగిలినవి పోకరా 
వెళ్్ళక, కార్డా మీద కుడా ఇవవే-
చ్్చ ను అన్నిడు.  మాతో 
వచి్చన వాళ్్ళ cash లేదంటే 
మా వారిని మీరు ఇచ్చయ్యం-
డి అన్నిను. వాళ్ళ డబుబా,  మాది 
కుడా మావారు ఇచ్చరు. కాని 
మనకి ఇబబాంది అవ్తుందే-
మో కాష్ అంత్  ఇచే్చసే్త, పెదదీ  
ట్రిప్  ఉంది కదా! అన్నిరు. పోన్ 
ల్దుదీ రూ అన్నిను. అయిన్ 
న్కు ఎందుకో అనుమానం-
గా ఉంది విమాన్లు వెడత్-

యేమో! ఎకుకువ డబుబాలు పెటిటి  
వెడుతున్నిము కదా! అన్నిను. 
అమో్! వెళిలా  తీర వలిసిందే. 
మాకు అనుమానం లేదు 
అన్నిరు మాతో వచి్చనవాళ్్ళ. 
'సరే, అందరం కలిసి వచ్చము 
కదా! పోన్లే' అన్నిరు మా వారు.  
ఇంకో కాసే్సపటికి మేము బుక్ 
చేసుకునని విమానం మా హలి-
కాఫటి ర్ కన్ని ముందు వెళి్ళంది . 
న్కైత్, డబుబాలకన్ని, మనము 
వాళ్ళ దగగొర మోసపోయాము 
అన్దానికి చల్ బాధ కలిగింది. 
మా విమానం టికకుటలా  డబుబాలు 
పోకరా వెళ్్ళక అకకుడ ఆఫీస్ 
కి వెళిలా  కలక్టి చేసుకుంటుం-
టే అకకుడ ఆఫీస్ లో అబాబాయి 
అన్నిడు కదా! ఎందుకు డబుబాలు 
అనవసరంగా ఖరు్చ పెటిటి , హ-
లికాఫటి ర్ ఎకాకురు? అన్నిడు. 
విమాన్లు వెళ్ళవ్ అని చపా్పరు 
అంటే, అతను ఇది మామూలే. 
అల్గే హలి కాఫటి ర్  వాళ్్ళ 
చబుత్రు.  డబుబాల కోసం అన్ని 
డు. ఎందుకు ఇదంత్ చబు-
తున్నినంటే, మోస్లు అల్ 
వ్ంటాయి. అకకుడ డబుబా, టైం 
ర్ండూ వృధా. 
     తరువాత  మేం  హలికాఫటి -
ర్ ఎకికు, చల్ చల్ ఎంజాయ్ 
చేసూ్త  పోకరా జేరాము. మీరు 
తిరుగు ప్రయాణం వీడియో కుడా 
చూడవచ్్చ. మేము అందరం 
పైెల్ట్ తో సరదాగా ఫోటలు తీ-
యించ్కున్నిం. 
   (మళీ్ళ వచే్చ నెల కలుదాదీ ం)
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వేమూరి వేంకటేశవేరరావ్

       ఈ చరాచర జగతు్త ని సృష్టి ం-
చినది ఎవవేరు? ఈ సృష్టి  ఎపు్పడు 
మొదలయింది? ఎందుకు జరి 
గింది? సృష్టి కర ్త ఎవవేరు? ఆ సృ-
ష్టి కర ్తన్  “దేవ్డు” అంటున్ని 
మా? అల్గయిత్ ఎవవేరా దేవ్ 
డు? ఎకకుడ ఉంటాడు? ఎల్ 
ఉంటాడు?  అసలు “దేవ్డు”  
అనని భావానికి నిరవేచనం ఏమి 
టి? సృష్టి ంచినవాడా? రకి్షంచేవా-
డా? లయ కారకుడా? అన్నిన్?
 ఈ రకం ప్రశనిలు అన్ది నుండీ 
మానవ్లు అడుగుతూన్ ఉన్ని 
రు. వివిధ కాల్లలో, వివిధ 
సంసకృతులలో పెరిగిన విదావేం-
సులు ఈ ప్రశనిలని వివిధ దృక్ప 
థాలతో కూలంకషంగా పరిశీలిం 
చి అన్కమైెన సిదాధి ంత్లని ప్రతి 
పాదించేరు. వీటిలో ఎవరికి అను 
కూలమైెన మారాగొ నిని వారు అవ-
లంబంచి “బ్రహ్సత్యం” కనుకుకు 
నని మహానుభావ్ల కథలు ఎనోని 
మనం వింటూన్ ఉంటాం.
 అమెరికా సంయుక ్త రాషా్రా ల సం-
స్థా పకులలో ఒకడు, తరువాత 
అధ్యక్ష పదవి అలంకరించిన 
వాడైెన థామస్ జఫర్సన్ ని 
మహా మేధావ్లలో ఒకడుగా ప్రె-

సిడెంట్ కెననిడీ ఒక స్రి కొనియా 
డేడు. అటువంటి జఫర్సన్, 
దేవ్డు సృష్టి కి కారకుడు తప్ప 
సృష్టి  జరిగిన తరువాత ఈ విశవేం 
యొకకు దైనందిన కార్యక్మా-
లోలా  దేవ్ని పాత్ర లేదనిన్ని, సృష్టి  
జరిగిన తరువాత ప్రకృతి శకు్త ల 
ప్రభావ పరిధిలో ఈ జగత్కుర్యం 
జరుగుతోందనిన్ని నమే్డు.
  “దేవ్డి మీద మీకు నమ్కం 
ఉందా?” అని అయిన్సటియిన్ 
ని అడిగిత్ “త్తి్తవికుడు సి్పనోజా 
చపి్పన దేవ్డి ల్ంటి దేవ్డిని 
అయిత్ నము్త్ను” అని 
సమాధానం చపే్పడు. టూకీగా 
సి్పనోజా ఏమన్నిడంటే, “ప్రకృత్ 
దేవ్డు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? 
మనం మన చ్టూటి  చూసే ఈ 
చరాచర జగత్్త ప్రకృతి. ఈ జగ-
తు్త కి “బయట” ఎకకుడో ఉండి 
దేవ్డు ఈ జగన్నిటకానిని తోలు-
బొమ్ల్టల్ ఆడించటం లేదు. 
ఈ న్టకంలో దేవ్డు కూడ ఒక 
నటుడే.”
    ఇటీవలి కాలం వాడు,  అసి్త-
తవే వాది అయిన విశవేకవి రవీం-
ద్రన్థ టాగూరుకి దేవ్డంటే 
నమ్కం ఉంది కాని అతని 
దేవ్డు సగటు హైందవ దేవ్డు 

కాడు. విశవేకవికి దేవ్డు ఒక 
చలికాడు, మానవ హిత్నిని కోరే 
ఒక తండ్రి.  అదే కాలపు వాడైెన  
మహాత్ గాంధి సంశయవాది 
(ఎగానిసిటిక్, agnostic); అంటే 
దేవ్డున్నిడో, లేడో ఋజువ్ చ-
య్యలేకపోయిన్ దేవ్డు ఉన్ని-
డని నమే్ వ్యకి ్త.  గాంధి కి “దేవ్డు 
సత్యం” (గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్, God is 
Truth) కాదు;  అతనికి “సత్యమే 
దైవం” (ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్, Truth 
is God).  సత్యం ఒక వాస్తవం. 
అది తిరుగు లేనిది. సత్్యనికి 
దేవ్డికి ఉనని లక్షణాలు ఉన్ని-
యని జీవిత్ంతం నమి్న వ్యకి ్త 
మహాతు్డు.
     రామకృష్ణ పరమహంస తనకి 
“దేవ్డిని చూపించేడు” అని  
స్వేమీ వివేకానందుడే ఒక చోట 
చపు్పకున్నిడు. కనుక మనందరి 
కండలా కి కనిపించకపోయిన్ ఈ 
జగన్నిటకానిని ఆడించటానికి 
ఒక మహత్తర శకి ్త ఏదో ఉండితీ-
రాలని అనిపిసు్త ంది.
    అనిపించటమేమిటి?
 "మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిిః 
సూయతేస చరాచరం, హేత-

ఒక అన్వేషణ
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నుండి తపి్పంచి, రకి్షంచి, కంటికి 
ర్ప్పల్ కాపాడుతోంది. ఈ భూదే 
వే లేకపోత్ మన మనుగడకి 
ఆధారమే లేదు. కనుక ఈ భూలో 
కవాసులందరికీ ఈ భూమి ప్రత్య-
క్ష దైవం.
 భూమిని మాతృస్థా న్నికి లేవనె-
త్్త లంటే మన పితృదేవ్ల్వవేరో 
తెలియాలి. భూమి కే్షత్రానిని ప్రస్-
దిసు్త ననిది కాని, జీవానికి మూ-
లకారణమైెన బీజం సూరు్యడు 
ఇచే్చ వెలుగు. సూరు్యడు ఇచే్చ 
వేడి, వెలుగు లేకపోత్ ఈ భూమి 
మీద మొకకులు మొలవవ్, పంట 
లు పండవ్. సూరు్యడు లేకపోత్ 
పోషణ అసంభవం. ఈ భూ, 
సూరు్యల జంటలో ఏ ఒకకురు 
ఉన్ని సరిపోదు. ఇదదీరూ కావాలి. 
ఈ బాణీలో ఆలోచిసే్త భూమిని 
తలిలా గాను, సూరు్యడిని తండ్రిగా-
నూ ఊహించ్కుని, వీరిరువ్రిని 
ప్రత్యక్ష దైవాలుగా గౌరవించవ-
చ్్చ.
  3.  ఆదిమధా్యంతరాహిత్యం
   భగవంతుడు ఆదిమధా్యంత 
రహితుడు అంటారు. కే్షత్రమాపక 
(జియొమెట్రికల్, geometrical) 
దృష్టి తో చూసే్త గోళ్కారంలో 
ఉనని భూ, సూరు్యలిదదీరూ ఆది-
మధా్యంతరహితులే. కాని కాల-
మాపక (టంపొరల్, temporal) 
దృష్టి తో చూసే్త మాత్రం ఈ గమనిక 
నిజం కాదు. ఆధునిక విజా్ఞ న 
శస్తం ప్రకారం ఈ భూమితో 
పాటు సూర్య కుటుంబం ఉరమ-

నానేన కంతేయ జగదివేపరి-
వరతేతే" 
   అని అనుమాన్నికి ఆస్కురం 
లేని భాషలో అరుజు నుడికి కృష్్ణ డు 
చబుత్డు. ఈ శ్లా కం అరథాం 
ఏమిటయా్య అంటే, “ఈ జగద్ర 
చన్ వా్యపారమునకు అధ్య-
కు్ష డను న్న్. న్ మాయా శకి ్త న్ 
కార్యదరి్శ. ననుని నిమిత్తము-
గా ఉంచ్కొని, ఆమెయే స్థా వర 
జంగమాత్కమగు ఈ విశవేము-
ను సృజించి, పోష్ంచి, లయ-
మొందించ్చ్ననిది.” 
 ఇల్ స్కా్ష తు్త  పరమేశవేరుడే 
సవేయంగా చబుతూ ఉంటే ఇంకా 
ఈ అన్వేషణ ఏమిటని మీలో 
కొందరు అడగొచ్్చ. ఈ అన్వేష-
ణకి ర్ండు కారణాలు ఉన్నియి. 
ఒకటి, విశవేరూపం చూసే 
వరకు న్రాయణుడి మాటలని 
నరుడు నమ్లేదు. అల్ంటిది 
ఏ రూపమూ చూడకుండా, పు-
స్తకాలలో ఉనని శ్లా కాలని చదివి 
మానవమాత్రులమయిన మనం 
ఎల్ నమ్గలం? ర్ండు, సృష్టి , 
సిథాతి, లయ, మొదలై్న భావాలకి 
అతీతంగా, పాపం, పుణ్యం, 
మొదలై్న కర్కాండల ఫలిత్-
లకి అతీతంగా, సృష్టి లో సంద-
ర్యమే దైవసవేరూపమని నమే్-
వారి దృష్టి తో ఇవే ప్రశనిలకి మరొక 
కోణం నుండి సమాధాన్లు వెత-
కాలన్ ఆకాంక్ష.  కనుక ఈ అన్వే-
షణ ముఖ్్యదేదీశం మోక్ష స్ధన 
కాదు. అపవరగొమన్ బ్రహ్్సిథా-
తిని చేరుకోవటం అంతకంట 

కాదు. “కారణాలనినిటికి మూల-
కారణమయిన ఆదిశకి ్తని న్న్!” 
అనగలిగే ఏకైక మహత్తర శకి ్త 
ఏదయిన్ ఉంటే దాని ఉనికిని 
నిర్ణయించటమే ఇకకుడ ధ్్యయం.
                2. ప్రత్యక్ష దవైం
  దేవ్డిని సృష్టి కారకుడిగా 
ఊహించ్కుంటే మన తలిలా దం-
డ్రులే మన ప్రత్యక్ష దైవాలు. కాని, 
ఈ ప్రతిపాదనలో కొనిని చికుకులు 
ఉన్నియి. ఒకటి, తలిలా దండ్రులు
సృష్టి , సిథాతులకి కారకులు కాగ 
లరు కాని లయకారకులు కాజాల 
రు. ర్ండు, పైె నిరవేచనం ప్రకారం 
పిలలాలని కననివాళ్లా  మాత్రమే దై-
వత్వేనికి అరుహు లు. మూడు, పైెన 
చేసిన ప్రతిపాదన ప్రాణులకి 
మాత్రమే వరి ్తసు్త ంది. ప్రాణం లేని 
కొండలని, నదులని, సముద్రాల-
ని ఎవవేరు సృష్టి ంచరు?
   మానవ్డి ఉనికికి మూల్ధార 
మైెన మాతృమూరి ్త ఈ భూదేవి. 
ఈ భూమే లేకపోత్ మనకి కాలుని 
మోపే స్థా వరమే లేదు. నవమా-
స్లు కాదు, ఈ భూమాత మనని 
బతికుననిన్నిళూలా  మోస్త ంది. ఒకకు 
మోయడమేమిటి? పంటలు 
పండే అవకాశం కలి్పంచి పోష్-
స్త ంది. ఒకకు పోష్ంచటమేమి 
టి? భూమా్యకర్షణతో మనందరి 
న్ తన గుండెకి హతు్త కుని, వా-
త్వరణమన్ వెచ్చటి పమిట 
చంగుతో కపి్ప, మనకి హాని కలి 
గించే కాసి్క్ కిరణాలు, గామా 
కిరణాల వంటి వికిరణాల ధాటీ 
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రగా 5 బలియను సంవత్సరాల 
కిందటే పుటిటి ంది. మనందరికి 
మలేలా  ఈ సర కుటుంబానికి కూడ 
బాల్య, కౌమార, వారధిక్య దశలు, 
తదుపరి మరణము తథ్యం. 
జనన మరణాలు ఉనని ఈ 
భూ, సూరు్యలు దేవ్ళ్లా  ఎల్ 
అవ్త్రు?
 అంత్ కాదు. ఈ భూ, సూరు్యలి-
రువ్రికీ దైవతవేం అంటకటటి టా-
నికి మరొక అడడాంకి ఉంది. భూ, 
సూరు్యలు ఈ భూ గ్రహం మీద 
ఉనని వాళలాకే మాత్ పితలు. మన 
పాలపుంతలోన్ 200 బలియను 
పైెబడి నక్షత్రాలు ఉన్నియని ఒక 
అంచన్ ఉంది.  ఈ విశవేంలో 
మన పాలపుంత వంటి కీ్షరస్గ-
రాలు 150 బలియనులా  ఉన్నియని 
ఒక అంచన్ ఉంది. కనుక ఈ 
విశవేంలో  60 ట్రిలియనులా  పైెబడే 
ఉన్నియి నక్షత్రాలు. వీటిలో 
కన్సం పదింట ఒక నక్షత్రానికైన్ 
గ్రహ కుటుంబం ఉందనుకుం-
టే ఈ విశవేంలో  6 ట్రిలియనులా  
గ్రహాలు, మన పాలపుంతలో 40 
బలియను గ్రహాలు ఉండొచ్్చ 
అంటున్నిరు.  (ఇటువంటి 
గ్రహాలు 2000 పైెబడి కెపలా ర్ టలి-
సకుపులో 2017 న్టికీ కనబడాడా -
యని ఋజువయింది). వీటిలో 
కొనినింటి మీదనైెన్ ప్రాణం వెలిలా -
విరిసి ఉండొచ్్చ. ఆయా ప్రాణుల 
తలిలా దండ్రులు వేరు కదా.
   పోన్ భూమే్యతర గ్రహాల మీద 
ప్రాణ్ లేదనుకుందాం. కన్సం 

ఆయా నక్షత్రాలని, వాటితోపాటు 
ఉండే గ్రహాలని ఎవవేరో ఒకరు 
సృష్టి ంచలి కదా. ఈ సృష్టి ని జరి-
పినది ఎవవేరు? ఈ నభోమూ-
రు్త లనినిటిని వాటి వాటి గతులు 
తప్పకుండా పరిభ్రమింపజేసేది 
ఎవవేరు? విశవేవా్యప్తమూ, ఆది-
మధా్యంతరహితమూ అయిన 
ఈ అదుభుత శకి ్త ఏమిటి? ఇల్ంటి 
ప్రశనిలు పుంఖానుపుంఖంగా పు-
టుటి కురాగా కాబోలు, మందార 
మకరందాలు చిందిసూ్త , “ఎవవే-
నిచే జనించ్, జగమెవవేని లోపల 
నుండు…” అన్ పద్యం రాసి 
మనకిచే్చరు, పోతన్మాతు్యలు. 
భాగవతపురాణంలో భకు్త లకి భకి ్త 
మారగొం ఉంది, వైెజా్ఞ నిక పరిశ్ధ-
కులకి విశవేసత్యం ఉంది.
      4.   గురుత్వేకరషేణ
సూర్య, చంద్ర, గ్రహ, నక్షత్రాదుల 
పుటుటి కకి కారణభూతమైెనద్, ఈ 
నభోమూరు్త లనినిటిని గతులు 
తప్పకుండా వేటి పరిధులలో 
వాటిని ఉంచగలిగేది, వాటి వాటి 
కాల్లు తీరిన తరువాత వాటిని 
తనలో ఐక్యం చేసికొని, మళ్లా  
సరికొత్త నక్షత్రాదుల జన్కి కార-
ణభూతం కాగలిగినద్ అయిన 
శకి ్త ఒకటి ఉంది. దానిని గు-
రుత్వేకర్షణ అంటారు. ద్నికే 
నూటన్ "గ్రేవిటీ" అని పేరు 
పెటేటి డు. ఈ గురుత్వేకర్షణ అదృ-
శ్యమానం, విశవేవా్యప్తం, ఆదిమ-
ధా్యంతరహితం.
 ఈ గురుత్వేకర్షణ లేకపోత్ 
సూరు్యడు, అతని సంత్నం 

జని్ంచి ఉండేవేకాదు. ఈ గు-
రుత్వేకర్షణ ప్రభావం వలలా  కొనిని 
కొనిని సందరాభులలో కొనిని త్రలు 
న్లరంధ్రాలు (black holes) గా 
మారే స్వకాశం కూడ ఉంది. 
అపు్పడు ఆ పరిసరప్రాంత్లలో 
ఉనని పదారథాం అంత్ ఆ న్ల-
రంధ్ంలో పడిపోతుంది. అదే 
“లయ” ప్రక్రియ అని కొందరు 
సిదాధి ంతీకరిసు్త న్నిరు.
     అంటే సృష్టి , సిథాతి, లయ 
కారకురాలయిన ఈ గురు-
త్వేకర్షణ (gravity) సరవేకాల 
సరావేవసథాలయందు ఈ విశవే-
నికి రూపు రేఖలు దిదుదీ తోంది. 
కనుక దైవత్వేనికి ఇది అభ్యరేధి. 
ఈ గురుత్వేకర్షణ కంటికి కని-
పించదు. గణ్తం లేకుండా 
వరి్ణంచి చప్పటం కొంచం కషటి మే. 
అయిన్ ద్ని గురించి కొంచమ-
యిన్ తెలుసుకుంటే కాని విశవే-
రహస్యం బోధపడదు.
   ఈ విశవేంలో ఏ ర్ండు వసు్త వ్ 
లని తీసుకున్ని వాటి మధ్య 
ఒక రకం ఆకర్షణ (attraction) 
ఉంటుందని నూటన్ ఉదాఘా టిం-
చేడు. పండిన పండు చటుటి ని 
వదలి వినువీధిలోకి రివ్వేన ఎగిరి 
పోకుండా భూమి మీద పడటానికి 
కారణం పండుకీ, భూమికీ మధ్య 
ఉనని పరస్పరమైెన ఆకర్షణే.
 ఇదే విధమైెన ఆకర్షణ భూమికి, 
చంద్రుడికి మధ్య ఉండటం వలలా  
న్ చంద్రుడు భూమి చ్టూటి  తిరు 
గుతున్నిడు. 
  (మిగిలినది వచే్చ సంచికలో)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబారావ్ 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

   పనులన్ని సమీక్ష చేసుకున్నిక
బంగారం షాప్ నుండి వసు్త వ్లు 
ఇంకా తీసుకురావాలని అరధిమ 
యి్యంది. ఆ వసు్త వ్లు తీసుకు 
రావటానికి కృష్ణమోహన్, రుకి్ణ్ 
బయలుదేరి వెళ్్ళరు. బంగారం 
షాపోలా  పని ముగించ్కొని తిరిగి 
బయలుదేరేటప్పటికి   మధా్య- 
హనిం ఒంటిగంట దాటింది. సీటిరి 
యోలో కిషోరుకుమార్ పాట ’మేర్ 
సపునోకి రాణ్ కబ్ ఆయే గిత” 
వింటూ, ఆ పాటని తను కూడా 
హుషారుగా పాడుతూ కారు 
నడుపుతున్నిడు కృష్ణమో హన్.
“హలో స్ర్! మీ కలల రాణ్ మీ 
ప్రకకున్ వ్ంది, ఇంకే రాణ్ రాదు, 
వచి్చన్ న్నూరుకోను. ఇంకా 
కుర్రాడిననుకొంటున్నిరా!  రేపో, 
మాపో మీకూ అలులా డు వస్్త డు, 
కొంచం హుషారు తగిగొంచి జాగ్ర 
త్తగా నడపండి” అంది రుకి్ణ్.
“అలులా డొచి్చన్, మనుమడొచి్చన్, 
ఐ యాం ఆలేవేజ్ యంగ్ ఎట్ 
హార్టి ఎండ్ ఎవర్గొ రీన్ లై్క్ ఏ.ఎన్.
ఆర్.” 
“చల్లాండి సంబరం” 
 పెళి్ళవారి ఇంటికి చేరగాన్ రుకి్ 
ణ్ కారు దిగి, వసు్త వ్లు తీసుకొ 

ని ఇంటలా కి వెళి్ళంది. 
కారు పార్కు చేసి, ల్క్ చేసి, వాక్ 
మేన్ ఆన్ చేసి అందులోంచి 
వినిపిసు్త నని “కలలోనైెన కలగన 
లేదే నువ్వేవస్్త వని, మెలకువలో 
 నైెన అనుకోలేదే నువ్వేవస్్త వని”
…పాట వింటూ ఇంటలా కి వసు్త న్ని 
డు కృష్ణమోహన్.
       వైెదేహి గుమ్ం దగగొరే ఆపి 
“ఒరేయ్ ముందు మేడమీదకి 
వెళి్ళ భోజనం చయి్య, రుకి్ణ్ని 
కూడా మేడమీదకు పంపాను, మీ 
బావగారూ, చంద్రం అంద 
రూ న్ కోసం ఎదురు చూసు్త న్ని 
రు” అంది.  
“అకాకు నువ్వే తిన్నివా, రుకూకు ఆ 
బంగారం వసు్త వ్లు జాగ్రత్తగా 
దాచిందా?”   
     “వసు్త వ్లు న్కిచి్చంది, న్ను 
బీరువాలో దాచను. న్నింకా తిన 
లేదు, ఐదు నిమషాలలో వస్్త ను 
మీరు మొదలుపెటేటి  లోపల న్ను 
కలుస్్త ను పద” 
అల్గేనని తల ఊపి వాకే్న్ 
మళీ్ళ ఆన్ చేసి “ఆ దేముడు కరు 
ణ్ంచి…..ఈ దేవత కనిపించి.....
ఆనందం కలిగించి....ఈ 
బంధం కదిల్చి్చ.....ప్రేమ పైెన 
నమ్కానిని న్లో పెంచ్తుననిది...

నను కమ్నైెన అమృత్ల నదిలో 
ముంచ్తుననిది” అన్ చరణం 
చల్ లీనమైె వింటూ మొదటి 
వరస మెటులా  ఎకికు మలుపు తిరిగి 
ర్ండో వరస మెటులా  ఎకకుడం 
మొదలుపెటిటి న కృష్ణమోహనికు 
ఎదురుగా ఎవరో మెటులా  దిగు 
తున్నిరని గమనించి తల ఎతి్త 
చూస్డు……. 
   ఎదురుగా కనబడిన వ్యకి ్తని 
చూసి ఒకకుస్రి ఉలికికుపడి, షాక్ 
తినని వాడిల్గ నిశే్చష్టి డైె వ్ండి 
పోయాడు కృష్ణమోహన్…ఆ 
వ్యకి ్తని చూసి ఆనందం, భయం, 
ఆందోళన, ఆశ్చర్యం, ఆవేదన, 
సంతోషం ఇల్ వివిధ రకాల 
భావాలు కలిగాయి…అవతల వ్యకి ్త 
కూడా ఇదే రకమైెన పరిసిథాతిలో 
వ్న్నిది. కొదిదీ  సేపు మాటా మంతీ 
లేకుండా వాళి్ళదదీరూ ఒకరినొకరు 
చూసూ్త  అల్గే వ్ండిపోయారు. 
కృష్ణమోహన్ ఆ వ్యకి ్తని చూసు్త నని 
పుడు, ఆమె నుదిటిమీద సిటికరిని 
(బొటుటి ) గమనించి మనసులో 
“హమ్య్య” అనుకున్నిడు…
ఎందుకంటే ఆమె నుదిటి మీద 
బొటుటి  లేకుండా ఆమెని ఎకకుడ 
చూడాలో అని గత పదహారు 
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సంవత్సరాల బటిటి  చూడటానికి 
వెళ్ళలేదు.   
ముందుగా కృష్ణమోహన్ త్రుకొ 
ని “బాగున్నివా రాధా” అని అడి 
గాడు.
“పరవాలేదే, ఇంకా గురు్త న్నిననని 
మాట, మెన్ మెన్ థా్యంక్్స కృషా్ణ  
ఇంకా గురు్త ంచ్కుననిందుకు” 
చిలిపిగా అంది అనూరాధ.  
  ‘కృషా్ణ ’ ఆ పిలుపు వినగాన్ కృష్ణ 
మోహనికు తన హృదయవీణలోని 
చల్ రోజులనుండి ముటుటి కోని 
ఒక తీగని మీటినటలా నిపించింది. 
ఎందుకంటే “కృషా్ణ ” అని తన 
కననితలిలా , అనూరాధ ఈ ఇదదీరే 
 సంభోదిస్్త రు. మిగత్ వాళ్ళంద 
రూ ఎంత సనినిహితులు అయిన్ 
“మోహన్” అని పిలుస్్త రు. 
         అనూరాధ ల్వణ్య పెళి్ళకి 
వసు్త ందని కృష్ణమోహన్ ముం 
దుగా ఊహించకపోవటంతో, ఆ 
మెని చూసేసరికి ఎల్ స్పందిం 
చలో, ఏమిటి మాటాలా డాలో అరధిం 
కాక ఒక రకమైెన అయో మయ 
సిథాతిలో వ్న్నిడు.  ఏదో ఒకటి 
మాటాలా డాలి  అని “ఎపు్పడు వచ్చ 
వ్ రాధా” అని అడిగాడు.  
     “ఇవాళ ఉదయం గోదావరిలో 
వచ్చను బావా” 
     “న్ను ఉదయం పది గంటల 
దాకా ఇకకుడే వ్న్నిను, బండి ఆ 
లస్యంగా వచి్చందా” 
  “లేదు, మా పెదదీననియ్య ఇకకుడే 
వ్న్నిడు, తను రిసీవ్ చేసుకున్ని 
డు, వాళి్ళంటికి వెళి్ళ వచ్చము. 
ఇంతకీ మా పెదదీననియ్య గురు్త న్ని 
డా?” మళీ్ళ ఇరకాటంలో పెటిటి ం 
పెటిటి ంది అనూరాధ. 
“ఎందుకు గురు్త  లేడు, మొననిన్ 

న్లుగురోజుల క్రిందట కలిస్ం” 
  “థా్యంక్్స బావా తనైెన్ గురు్త న్ని 
డు” మళీ్ళ చిలిపిగా సమాధానం 
ఇచి్చంది అనూరాధ. సమాధానం 
చిలిపిగా వ్ననిప్పటికీ, ఆ మాటల 
వెనుక వ్నని భావానిని...అంటే ఈ 
23 సంవత్సరాలలో ఒకకుస్రి  కూ 
డా న్ను న్కు గురు్త  రాలేదాఅని 
 సూటిగా అడిగినటులా  అనిపిం 
చింది కృష్ణమోహనికు.  
         “రాధా ఎందుకు ననినిల్ న్ 
మాటలతో కమ్ కడత్వ్, అప్ప 
టికి, ఇప్పటికి న్లో ఆ చిలిపిత 
నం తగగొలేదు”   
         “ఎనిని వ్ంటే ఏమిటి బావా, 
అయిదోతనం లేదుగా” అంటూ 
తనునికొసు్త నని దుుఃఖానిని ఆపుకోవ 
టానికి ప్రయతినించింది అనూరా 
ధ. ఆమె కనులలో న్రు కిందికి 
జారుతూ కనబడేసరికి,  కృష్ణమో 
హన్ తనని త్ను నియంత్రించ్ 
కోలేక తను కూడా బాధ పడటం 
మొదలు పెటాటి డు. 
   ఏడుసు్త నని అనూరాధని చూసి 
దగగొరకి తీసుకొని ఓదారా్చలనిపిం 
చింది కృష్ణమోహనికు…
 కాన్ ఇపు్పడు ఆమె పరస్త్రీ. మన 
సులో కల్షం లేకుండా స్టి 
మనిష్గా స్నుభూతి చూపించి, 
ఓదార్చడానికి అయిన్ పరస్త్రీని 
త్కిత్ ఈ సంఘం హరి్షంచదు. 
ఒక ఆడా, మగా కలుసుకున్ని, 
మాటాలా డుకున్ని, కబురులా  చపు్పకు 
న్ని ఈ సంఘం ఒక కోణంలో 
నుంచే చూసు్త ంది, ఈ సంఘం 
ఆలోచన్ దృష్టి లో మారు్ప రావ 
డం అసంభవం…ఇల్ ఆలోచి 
సూ్త  ఏం చేయాలో, అనూరాధని 
ఎల్ ఓదారా్చలో అరధింకాక విప 

ర్తమైెన మానసిక సంఘర్షణకి 
లోనవ్తున్నిడు. అల్గని ఆతీ్ 
యురాలు బాధ పడుతూ వ్ంటే 
చేతులు ముడుచ్కుని చూసూ్త  
వూరుకోలేక పోతున్నిడు. 
అవతల అనూరాధ మనుసులో 
అ ను కు ం టు న్ని ది … ఇ న్ని ళూ్ళ 
తనవాళ్్ళ తనని ఎనిని రకాలుగా 
ఓదారి్చన్, స్నుభూతి చూపిన్ 
తనకి స్ంతవేన లభించలేదు. 
తను ఎవరి దగగొర నుండిఓదారు్ప 
స్నుభూతి కోరుకుంటుననిదో 
ఆ వ్యకి ్త ఇన్నిళ్ళకి తన ఎదుట 
వ్న్నిడు…కృష్ణమోహన్ గుండెల 
మీద తల పెటుటి కొని తన బాధని 
చపు్పకొని సేద తీరాలని అనిపి 
సు్త న్నిది. కాన్ అతను ఇపు్పడు 
పరాయి పురుష్డు అందుకని 
అది జరిగే పని కాదు కనుక, 
కన్సం తన బాధనైెన్ అతనితో 
పంచ్కొని సేద తీరాలనిపించిం 
ది అనూరాధకి…          
            వాళి్ళదదీరూ కాసే్సపు అల్ 
మౌన రోదన చేసిన తరువాత 
అనూరాధ ఏడుపుని, బాధని 
ఇంక చూడ లేక, అనూరాధ 
చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని 
ఓదారుసూ్త  “రాధా ఏడవకు, 
నువ్వే ఏడిసే్త న్ను చూడలేను, 
తటుటి కోలేను. దయచేసి కంట్రోల్ 
చేసుకో...” అని కృష్ణమోహన్ 
ఇంకా ఏదో చప్పబోతూ వ్ండగా 
వెనక నుండి వైెదేహి గొంతు 
వినబడింది. వైెదేహి గొంతు విని 
కృష్ణమోహన్, అనూరాధ ఇదదీరూ 
కళ్్ళ తుడుచ్కొని మామూలుగా 
వ్ండటానికి ప్రయతినించరు.
   “ఏరా, నువ్వే ఇంకా మేడమీద 
కి వెళ్ళలేదా?” అని అడుగుతునని
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  వైెదేహికి వీళి్ళదదీరూ ఒకరినొకరు చూసూ్త  నిలబడటం గమనించి..."మా ఆడపడుచ్ అనూరాధ రా 
గురు్త  పటాటి వా?" అని అడిగింది వైెదేహి. 
“ఆ ! ఆ! గురు్త పటాటి ను, అదే న్ను పలకరించను, ఈ లోపల నువ్వే వచ్చవ్” తడబడుతూ చపా్పడు 
కృష్ణమోహన్.
“ఏవమా్ అనూ, నువ్వే భోజనం చేస్వా?” అని అడిగింది వైెదేహి.
“లేదు వదిన్, నినుని పిలుచ్కువదాదీ మన్ న్ను వసు్త న్నిను, ఈ లోపల కృష్ణ ఎదురయా్యడు” 
అనూరాధ కూడా తడబడుతూ చపి్పంది.  
“సరే పదండి, భోజనం చేదాదీ ము” 
ఆ ఇదదీరి తడబాటుని వైెదేహి గమనించింది. చల్ సంవత్సరాల తరువాత వీళి్ళదదీరూ 
కలుసుకుంటున్నిరు, వీళ్్ళ ఎల్ స్పందిస్్త రో అని అంతవరకూ కాస్త కంగారు పడిన వైెదేహికి 
వాళి్ళదదీరూ పలకరించ్కొని మాటాలా డుకోవడంతో కాస్త ఊరట కలిగింది. 
మేడ మీదకి వెళ్ళగాన్ వైెదేహి అనూరాధని ‘మా ఆడపడుచ్, మా పిననిత్తగారి అమా్యి’ అని 
రుకి్ణ్కి పరిచయం చేసి అనూరాధ కుటుంబ సభు్యలని పరిచయం చేసింది. కృష్ణమోహనిని 
అందరూ పలకరించి కుశల ప్రశనిలు వేస్రు. అందరిన్ పలకరించి సమాధానం చబుతున్నిడు గాన్ 
ఆ అయోమయ పరిసిథాతి నుండి ఇంకా త్రుకోలేదు. ఈ పరిచయ కార్యక్మం జరుగుతుననిపుడు, 
ఎవరు ఎల్ స్పందిస్్త రా అని వైెదేహికి చల్ ఆందోళనతో వ్ంది. అయిత్ అందరూ మరా్యద 
పూరవేకంగా పలకరించ్కోవటంతో వైెదేహికి కొండంత బరువ్ దిగినటులా  అనిపించింది. 
ఇదంత్ తన కనుల ముందరే జరుగుతున్ని కృష్ణమోహన్ ఏమీ పటిటి ంచ్కోవడం లేదు, ఏదో 
ఆలోచిసు్త న్నిడు, ఏదో లోకంలో వ్న్నిడు. అననిం కెలుకుతున్నిడుగాని తినడం లేదు, నోటలా  ముదదీ  
పెటుటి కున్నిడుగాని దిగడంలేదు, ముదదీ  ముదదీకీ న్ళ్్ళ త్గుతున్నిడు. ఎపు్పడూ నవ్వేతూ, నవివేసూ్త  
వ్ండే ఈయన ఇల్ వ్ననిరేమిటా? అని రుకి్ణ్ ఆలోచిసు్త న్నిది. కృష్ణమోహన్ పరిసిథాతి గమనించిన 
అనూరాధ అతను తన గురించే ఆలోచిసు్త న్నిడని అరధిం చేసుకుంది, అనవసరంగా కృష్ణని తన 
మాటలతో నొపి్పంచన్మో అని బాధ పడింది.  
వైెదేహికి విషయం అరధిం అయింది కాన్, ఆ పరిసిథాతిని ఎల్ అధిగమించల్ అని ఆలోచిసు్త న్నిది. 
చంద్రానికి విషయం అరధిం కాకపొయిన్, అననిగారు దేనిగురించో కలత చందినటులా  గ్రహించి అతని 
దృష్టి  మరలించలని “ఒరేయి మోహన్, భోజనం చేసి కాసే్సపు విశ్ంతి తీసుకో, మనం న్లుగు 
గంటలకి బలడారిని కలవాలి” అన్నిడు…కాన్ కృష్ణమోహనోలా  ఏ విధమైెన మారు్ప రాలేదు. 
ఈ పాటికి రుకి్ణ్కి విషయం అరధిమయి...”ఏమండీ, ప్రొదుదీ నని వంటలా  సరిగా లేదన్నిరు, ఇంకా 
సరుదీ కోలేదా? పొన్ల్ండి హితవ్గా లేకపోత్ వదిలేయండి! పళ్్ళ తిందురుగాని” అంది. నిజంగా 
తనకు బాగాన్ వ్న్ని, సమయసూ్పరి ్తతో ఆ ఇబబాందికర పరిసిథాతి నుండి విముకి ్త కలిగించినందుకు 
మనసులోన్ ధన్యవాదాలు చపు్పకొని...”ఆ ఇంకా సరుదీ కోలేదు” అంటూ విస్తరి దగగొరనుండి లేచడు 
కృష్ణమోహన్. రుకి్ణ్ కూడా తందరగా భోజనం పూరి ్త చేసి అతని వెనకాలే వెళి్ళంది. 
ఆ దంపతులిదదీరూ అల్ అరాధి కలితో లేవటానికి తన్ కారణమైెనందుకు అనూరాధ చల్ బాధ 
పడింది. వెంటన్ మజిజు గ కలుపుకొని భోజనం ముగించింది. ప్రకకున్ కూరు్చనని వైెదేహి ఇది గమనించి 
“అదేమిటి అనూ! అపు్పడే మజిజు గ పోసుకున్నివ్?” అని అడిగింది.
“వదిన్, న్కు అన్ని తెలుసు! దయచేసి ననుని ఇబబాంది పెటటి కు” అని ఇంకెవరికీ వినపడనంత 
మెలిలా గా అంది.  
ఆ మాటలు వినని వైెదేహికి, ప్రకకున కూరు్చనని సత్యన్రాయణకి అనూరాధ కృష్ణమోహన్ చల్ 
సంవత్సరాల తరువాత కలవటం వలలా  వాళ్ళ గతం తలచ్కొని బాధ పడుతున్నిరనని విషయం అరథాం 
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అయింది. 
కృష్ణమోహన్ గదిలో కూరు్చని తీవ్రంగా ఆలోచిసు్త న్నిడు. రుకి్ణ్ కాఫీ తీసుకొచి్చ అతనికిచి్చ “ఏమండీ! 
ఏమిటయింది, ఎందుకు అల్ వ్న్నిరు?” అని అడిగింది.
“ఏమీ లేదు రుకూకు”
“సరేల్ండి! న్కు చప్పటం యిషటి ం లేకపోత్ మాన్యండి ఒక సేనిహితురాలిగా అడుగుతున్నిను 
చప్పండి, అనూరాధని చూసి మీరు కలత చందుతున్నిరు కదూ?” 
“అవ్ను రుకూకు, న్కు రాధ గురించి అంత్ తెలుసు. చల్ కాలం తరువాత అనుకోకుండా ఇల్ 
కలుసుకోవటం వలలా , ఒక విచిత్రమైెన పరిసిథాతిని ఎదురొకుంటున్నిను. ఏం మాటాలా డాలో, ఎల్ మాటాలా డాలో 
అరధిం కావటం లేదు” అని మెటలా దగగొర తనకీ అనూరాధకీ మధ్య జరిగిన సంభాషణ గురించి చపా్పడు 
కృష్ణమోహన్. అనూరాధ మాటలవెనక భావానిని వివరించడు…”రాధ జీవితం గురించి తలచ్కుంటే 
న్కు దుుఃఖము, బాధ కలుగుతున్నియి రుకూకు, అందుకే కలత చందాను” అని గదగొ ద సవేరంతో 
చబుతూ, కళ్ళ వెంబడి కారుతునని కన్నిటిని దాచటానికి అటుప్రకకుకి తిరిగాడు.
“ఏమిటండీ ఇది? ఎంతో మందికి ఎనోని సందరాభులలో ధైర్యం చపి్ప ఓదారి్చన మీలో ఈ బేలతనం 
ఏమిటి?” అంటూ అతనిని తన ప్రకకుకి తిపు్పకొని పైెట చంగుతో కన్నిరు తుడిచింది రుకి్ణ్. 
“ఎదుటి మనిష్కి ధైర్యం చప్పటం సుళ్వే రుకూకు! కాన్ పరిసిథాతిని ఎదురోకువటం చల్ కషటి ం” 
“సరేగాని మీ ఉదేవేగానిని నియంత్రించండి, నిజమే ఆవిడకి చల్ అన్్యయం జరిగింది. మీరు ఇల్ 
అదోల్ వ్ండడం వలన ఈ పాటికి అనూరాధకి విషయం అరధిం అయివ్ంటుంది. చల్కాలం 
తరువాత మీరు కనిపించి, ఇల్ బాధ పడటం చూసి, తను కూడా గత్నిని తలచ్కుని కుమిలిపోతుంది, 
దాని వలలా  మీరు ఆవిడని బాధ పెటిటి న వారు అవ్త్రు. మగవారు మీరే ఇల్ వ్ంటే, ఆవిడ పరిసిథాతి 
ఎల్ వ్ంటుందో ఆలోచించండి, అరధిం చేసుకోండి” అని రుకి్ణ్ ఓదారి్చంది.  
మేడమీద భోజనం ముగించి క్రిందకి వచి్చన అనూరాధ పరిసిథాతి కూడా అల్గే వ్ంది. ఒక గదిలోకి 
వెళి్ళ తలగడ న్ల మీద వేసుకొని పడుకొని ఆలోచిసు్త న్నిది. అనవసరంగా ఈ పెళి్ళకి వచి్చ, స్ఫీగా 
స్గుతునని కృష్ణ జీవితంలో అలజడి సృసిటిసు్త న్నిన్మో అని బాధ పడుతున్నిది. భోజనం చేసి అనూరాధ 
గదిలోకి వచి్చన వైెదేహికి అనూరాధ పడుకోలేదని, బాధ పడుతున్నిది అని గ్రహించి దగగొరికి వచి్చ 
అనూరాధ తలని తన వొడిలోకి తీసుకొని తల నిమురుతూ...”అనూ ఎందుకు బాధ పడుతున్నివ్?  
గతం గురు్త కొచి్చందా?”  అని అడిగింది. 
“ఈ పెళి్ళకి రాకుండా వ్ండవలసింది వదిన్, కృష్ణకి గతం గురు్త  చేసినటలా యింది. గత 23 సంవత్సరాలలో 
ఎకకుడా కలవక పొయిన్, న్ దావేరా తన సంగతులు తెలుసూ్త  వ్ండేవి, కే్షమంగా, సుఖంగా వ్న్నిరని 
తెలిసి ఎంతో హాయి అనిపించేది, కాన్ ఇవాళ ఇల్ కలిసి గతం తలచ్కుని బాధ పడుతున్నిము”  
“లేదమా్! వాడు గత్నిని ఎపు్పడో మరచిపొయాడు. ఈ 23 సంవత్సరాలలో వాడెపు్పడూ న్ విషయం న్ 
దగగొర ప్రస్్త వించ లేదు” అని ఓదార్చడానికి ప్రయతినించింది వైెదేహి.          
“న్ విషయం న్ దగగొర ప్రస్్త వించనంత మాత్రాన కృష్ణ గత్నిని మరచిపొయాడంటావా వదిన్? లేదు 
వదిన్ లేదు, నువేవే చల్ స్రులా  న్ గురించి అడిగాడని చపా్పవ్, నిజంగా తను గతం మరచిపొయి 
వ్ంటే ననుని పలకరించేవాడు కాదు. కృష్ణది చల్ లోతు గుండె, బయటికి త్లడు, బాధని తనలోన్ 
దాచ్కుంటాడు, ఎవరితోనూ పంచ్కోడు న్కు తెలుసు వదిన్, కృష్ణ న్ గురించే ఆలోచించి బాధ 
పడుతున్నిడు”  నిజానికి కృష్ణమోహన్ ఎపు్పడూ అనూరాధ గురించి వైెదేహితో మాటాలా డకపోయిన్, 
అనూరాధ వైెదేహిలు కలిసినపు్పడల్లా  కృష్ణమోహన్ కే్షమ సమాచరాలు అనూరాధ అడుగూతూ వ్ంటే 
మొహమాటానికి మోహన్ కూడా న్ కే్షమ సమాచరాలు అడుగూతూ వ్ంటాడని వైెదేహి చబుతూ వ్ం
డేది.                                                                                                                           (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 11

       

ముల్లా గారి కోటు
తన హోదాకి తగినటుటి గా చకకుని 
చమీకు పొదిగిన ఖర్దైన కోటు
వేుకుని హుందాగా బజారుకి 
వెళ్్ళడు నస్రుద్దీన్.
ఆయన రాగాన్ అందరూ ప్రకకుకి 
జరిగి ఆయనకి కూరో్చవడానికి 

చోటు ఇచ్చరు. ఆయన త్పీగా
కూరు్చని, తను వేసుకునని కోటు 
విపి్ప ప్రకకున పెటిటి , దుకాణాదా-
రుల ఫిరా్యదులు వినస్గాడు. 
కొంతసేపటికి వరకూ వాదోపవా 
దాలు స్గాయి. అందరూ అది 
వింటూ, మైెమరచి ఉనని సమ 
యంలో అకకుడ చేరిన పగటి 
దొంగ ఒకడు, ముల్లా గారి ఖర్దైన 
కోటు చంకన పెటుటి కుని, ఎవరికీ 
తెలియకుండా ఉడాయించడు.
తగవ్ పూరి ్త అయి తీరు్ప చపి్ప, 
ముల్లా గారు ఇంటికి వెళ్ళడానికి 

లేచి నుంచ్న్నిరు. కోటు కోసం
ప్రకకున చూశరు. ఇంకేముంది? 
కోటు గలలాంతు. నస్రుకి చల్ 
కోపం వచి్చంది. తను కషటి పడి 
సంపాదించిన డబుబాతో ఖర్దైన 
కోటు కుటిటి ంచ్కుంటే, దానిని 
ఎవరో ఎతు్త కు పోయారు. ఆకకుడి 
నుంచి అందరూ వెళి్ళపోయే 
లోపలే నస్రు అందరికీ విన పడే 
ల్ ఇల్ అరిచడు. “ఎవరో న్ 
కోటు దొంగతనం చేశరు. దానిని 
మరా్యదగా తిరిగి ఇచే్చస్్త రా సరే!
లేకపోత్ చూసుకోండి ఏం 
చేస్్త నో!” అల్ అంటుననిపు్ప-
డు ఆయన కోపం చూసి అకకుడ 
చేరిన ప్రజలు హడిలిపోయా-
రు. “ఎవడో పనికిమాలిన వెధవ 
పటుటి కుని పారిపోయి ఉంటాడు. 
పాపం ముల్లా  గారు!” అని 
పెదవ్లు విరుసూ్త  ఎవరి దారిన 
వారు వెళి్ళపోయారు. అయిన్ 
ముల్లా  శంతించ లేదు. ఇంటికి 
వెళూ్త  దారిలో కనిపించిన వారం-
దరితోనూ, అరుగుల మీద  కూ-
రు్చననివారితోను, 'తెల్లా రే సరికల్లా  
న్ కోటు న్ ఇంటికి చేరిత్ సరే! 
లేకపోత్ చూడండి ఏం చేస్్త నో!'
    (20 వ పేజీ చూడండి)

    ఆ రోజులోలా  గ్రామంలో ఏ 
తగువ్లు, దబబాల్టలు వచి్చన్, 
ఎవరి మధ్య వివాదం వచి్చన్
తీర్చడానికి నస్రుద్దీన్ రావలసిం-
దే! ఆయన అయిత్న్ అందరికీ 
నచే్చల్ న్్యయం చేస్్త డని, 
ఎవరిన్ నషటి  పెటటి డని గ్రామసు్త -
లందరికీ విశవేసం ఉండేది.
ఒకస్రి ఆ గ్రామంలో ఇదదీరు 
దుకాణాదారుల మధ్య తగువ్ 
వచి్చంది. ఒకరి గిరాకీని మరొకరు
చడీలు చపి్ప ల్గేసు్త న్నిరని 
ఒకరి మీద మరొకరు ఆరోపిం-
చ్కుని దబబాల్డుకో స్గారు. 
ఆ వివాదం పెరిగి పెదదీదై నడి-
బజారులో ఒకరినొకరు కొటుటి కో-
వడం వరకు వచి్చంది. ఆ ఖరికి 
పెదదీలు చపి్పన మాట విని, నస్రు-
ద్దీన్ చపి్పనటుటి  నడుచ్కోవడాని-
కి వారు ఒపు్పకున్నిరు. ఆ న్డు 
గ్రామంలో పెదదీ  సంత జరుగు-
తోంది. తగువ్ ఎల్ తీరుతుందో 
చూడాలని ప్రజలు గుంపులుగుం 
పులుగా వచి్చ చేరారు. అందరూ 
రచ్చబండ దగగొర చేరాక నస్రుద్దీన్ 
కి కబురు వెళి్ళంది. ఆ ప్రాంతంలో 
పరువ్ ప్రతిషటి లు, గౌరవం ఉనని 
మనిష్ నస్రుద్దీన్. అందువలలా  
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావ్ 

   ప్రఖ్యాత జానపద 
కళ్కారిణ్, వాగేగొయకారి, 
సంగీతదర్శకురాలు, రచయిత్రి 
శ్రీమతి వింజమూరి (అవసరాల)  
అనసూయాదేవి. ఈమె సంగీత 
కళ్కారుల, స్హిత్య కళ్కారుల 
వంశంలో జని్ంచింది. ప్రముఖ 
భావకవి, ఆంధ్రా షెలీలా గా 
పేరొందిన శ్రీ దేవ్లపలిలా  కృష్ణశస్త్రి 
గారికి సవేయాన్ మేనకోడలు. 
బహుళ ప్రాచ్ర్యం పొందిన శ్రీ 
దేవ్లపలిలా  వారి ‘జయ జయ 
జయ ప్రియ భారత జనయిత్రీ 
దివ్యధాత్రి’ పాటకు బాణీ కటిటి ంది 
శ్రీమతి వింజమూరి అనసూయే 
- అంటే ఆమె ప్రతిభ ఎంతో 
తెలుసు్త ంది. హారో్నియం 
వాయించడంలో ఈమె గొప్ప 
ప్రతిభావంతురాలు.
     1920 మే 12 వ త్ద్న శ్రీ 
వింజమూరి వెంకట లకీ్షమీ 
నరసింహారావ్, వేంకటరతనిమ్ 
దంపతులకు అనసూయ 
కాకిన్డలో జని్ంచింది. వారి 
తండ్రి గారై్న శ్రీ నరసింహారావ్ 
గారు గొప్ప కవి. తలిలా  
వేంకటరతనిమ్గారు 1914 
లోన్ అనసూయ అన్ పత్రికకు 
సంపాదకతవేం వహించరు.
      అనసూయగారి సదరి 

కళ్ప్రపూర్ణ డా. వింజమూరి అనసూయాదేవి 

వింజమూరి సీతగారు కూడా 

గొప్ప జానపద, లలిత్ సంగీత 
కళ్కారిణ్. వీరి బాల్యం అంటా 
కాకిన్డ లోనూ, పిఠాపురం 
లోనూ జరిగింది. అనసూయ, 
సీత గారులా  కరానిటక సంగీతం 
శ్రీ మునుగంటి వెంకట్రావ్ గారి 
దగగొర న్రు్చకున్నిరు. 
        అనసూయగారు బాలమేధావి. 
ఆమె ఎనిమిదేళ్ళ వయసులోన్, 
వారి పాట రికారడాయింది.

      స్వేతంత్ర్యద్యమ సమయంలో 

మహామహులై్న గాంధీజీ, 
సుభాస్ చంద్ర బోస్, జవహరాలా ల్ 
నెహ్రూ, సరేవేపలిలా  రాధాకృష్ణన్ 
ల్ంటి ప్రముఖుల సమక్షంలో 
దేశభకి ్త గీత్లు పాడిన 
అనుభవం, శ్రీమతి అనసూయ 
గారికి ఉంది. 
       శ్రీమతి అనసూయగారు 
వ్రాసిన భావగీత్లు, జానపద 
గేయాలు అన్ ర్ండు పుస్తకాలు, 
ఆమెకు 90 సంవత్సరాలు 
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అనసూయాదేవి గారిని - ఇనిని 
పాటలు ఎల్ సేకరించ గలిగారని 
అడుగగా - కాకిన్డ నుంచి 
పిఠాపురం ర్ండెడలా  బండి లో 
ప్రయాణాలు పొల్లోలా  పాటలు, 
అప్పటి జాతరలు, చకకుభజనలు, 
తోలుబొమ్ల్టలు - ఇల్ 
ఎనోని జానపద రూపాలనుంచి, 
ఆకరి్షతురాలై్, వార్ పాటలను 
సేకరించగలిగామని తెలిపారుట. 
ఆమె పుటిటి  పెరిగిన వాత్వరణం 
అల్ంటిది. వారికునని జిజా్ఞ స 
అల్ంటిది.
     నవ్యస్హిత్య వైెత్ళికుడు, 
భావకవ్లోలా  స్రవేభౌముడనదగగొ  
‘పద్భూషణ్’ శ్రీ దేవ్లపలిలా  
కృష్ణశస్త్రి గారి మేనకోడలై్న 
అనసూయాదేవి, ఆయన పాటల 
నెనినిటినో కంపోజ్ చేస్రు. శ్రీ 
కృష్ణశస్త్రి గారి పాటలోలా  కరుణ, 
భకి ్త, శృంగార రస గీత్లకే 
కాదు, జానపద గీత్లను 
సైతం అత్యదుభుతంగా వ్రాశరు. 
గోదావరి ప్రాంతంలో పడవలోలా  
రకరకాల చేపలను వరి్ణసూ్త  
పాడిన పాటలలో, ఆ పాటలకు 
ప్రాణం పోసిన, జన్రంజకంగా 
పాడిన అనసూయ, సీతలను 
మరువలేం. ప్రారధిన్ గీత్లు 
ఆధా్యతి్కంగానూ, భావగీత్లు 
స్హితీపరంగానూ, జాతీయ 
గీలు, ప్రబోధ గీత్లు - వేటికవే 
స్టి. మలీలా శవేరి చిత్రంలో 
పాటల ప్రస్థా నంతో అడుగిడిన 
శ్రీ దేవ్లపలిలా  గారికి, అందులో 

నిండిన సందరభుంలో చనైెనైలో 
ఏప్రిల్ 12 , 2008 న జరిగిన 
ఒక కార్యక్మంలో విడుదల 
చేస్రు. వీటితోబాటు జానపద 
సంగీతంపైె ఏడు పుస్తకాలను 
కూడా ఈ సందరభుంగా విడుదల 
చేయడం జరిగింది. 
       ప్రముఖ జరనిలిస్టి , 
సంగీతకారుడు శ్రీ మల్లా ది 
సూరిబాబుగారి మాటలోలా  - శ్రీమతి 
వింజమూరి అనసూయగారు - 
జానపద బృందావనిలో విరిసిన 
సిరిమల్లా .
        వీరి ‘కొయో్యడో..ఓరయో్య 
కొయో్యడా’ అన్ జానపద 
గేయం, సిన్మాయా ప్రపంచం 
ప్రాచ్ర్యంలోకి రాని రోజులోలా న్, 
అమిత ప్రజాదరణ పొందింది. ఈ 
పాట వింటుంటే, అప్రయతనింగా 
చేతో్త త్ళం వేసేస్్త రు. ఆనందం 
అవధులు దాటుతుంది. ఈ 
పాట విని, ఆ కాలపు జన్లు 
ఉర్రూతలూగిపోయేవారు. జాన 
పద గీత్లు ప్రాచ్ర్యంలోకి రావ 
డానికి, శ్రీమతి వింజమూరి సీత, 
అనసూయల కృష్ ఎంతైెన్ 
ఉంది. వీరిరువ్రూ పుటిటి ంది 
కాకిన్డైెన్... పెరిగింద్, తిరిగింద్ 
పిఠాపురం లోన్. శుదధిమైెన 
కరా్ణ టక సంగీతం, శ్రీ మునుగంటి 
వెంకట్రావ్ గారి వదదీ  న్రు్చకున్ని..
జానపద సంగీతం పైె మకుకువ 
పెంచ్కోవడం, జానపద సంగీ 
తం న్రు్చకోవడం మాత్రం శ్రీ 
వలూలా రి జగన్నిధరావ్గారి చలవ 

వలలాన్.
        పాటమీద ఏమాత్రం ఉత్్సహం 
ఉన్ని అప్రయతనింగా నోటినుంచి 
వెలువడి, అమిత ఆనందానిని 
కలిగించేవి మాత్రం జానపద 
గేయాలే. రచయిత ఎవరననిది 
అప్రసు్త తం. కల్షమననిది 
లేకుండా స్గే ఈ గీత్ల 
పదాల కూరు్ప, బాణీ, జానపద 
గేయాలకు బహుళ ప్రాచ్రా్యనిని 
కలిగించయి.
      కూలికొస్్త వంటే పిల్లా , కోల్టం 
పాట, సిరిసిరి మువవే, కాకిన్డ   
సలగపపు్ప, బండెనకబండి 
కటిటి , బేట్రాయి స్మిదేముడా, 
వల్లా రి బాబో కావ్లోరన్ని, 
దుకుకులు దుకుకులు దుననిరే 
.... వంటి వందల్ది పాటలు, 
ఆరోజులోలా  అందరి నోళ్ళలోనూ 
న్నుతుండేవి. పొలం పనులు 
చేసుకున్ కారి్కులు, కర్షకులు, 
జానపదులు ఇవే పాటలు 
పాడుకుంటూ కాలకే్షపం చేసే 
వారు. సమయం తెలిసేది కాదు, 
అలసట తెలిసేది కాదు. 
       అల్ జానపద గేయాలను 
క్మబదధిం చేసి, పాడి, సంగీత 
కచేర్లలో సమానమైెన సభారహుత 
కలి్పంచి కృతకృతు్యలయి్యంది 
- సీత, అనసూయలు మాత్రమే 
అంటే అతిశయోకి ్త కాదు. 
అంటే శుదిధి గల జానపద 
గీత్ల గానం వీరితోన్ ఆరంభ 
మయిందననిమాట. మల్లా ది 
సూరిబాబు గారి మాటలోలా న్, వారు 
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వారు వ్రాసిన ‘ధీర సమీరే యమున్ తీరే’. మనసున మల్లాల మాలలూగెన్ పాటలకు వరుస కటిటి ంది మాత్రం 
అనసూయగారే. కాన్ అనసూయ పేరు ప్రస్్త వన లేకుండా, రాజేశవేరరావ్ గారికి ఆ కీరి ్త దకికుందట. 
      ‘వింజమూరి సిసటిర్్స’ గా ఎంతో పేరు సంపాదించరు, సీత అనసూయగారులా .
     1977 లో శ్రీమతి అనసూయగారికి ఆంద్ర విశవేవిదా్యలయం వారు ‘కళ్ ప్రపూర్ణ’ అన్ బరుదునిచి్చ, గౌరవ 
డాకటిరేట్ ఇచి్చ సన్్నించింది. అంత్ కాదు, అమెరికాలో జీవిత స్ఫల్య పురస్కురానిని అందుకున్నిరు. పా్యరిస్ లో 
ఈమెకు ‘కీవేన్ ఆఫ్ ఫోక్’ అన్ బరుదును ప్రదానం చేశరు.
    ప్రముఖ క్రిటిక్ శ్రీ వి ఎ కె రంగారావ్ శ్రీమతి అనసూయగారి గురించి తెలియజేసూ్త , ‘జానపద గీత్ల 
రూపకల్పనలో సీత, అనసూయల ప్రస్థా నం అనన్య స్మాన్యం. ప్రఖా్యతి గాంచిన, బహుళ జన్దరణ పొందిన 
రోజులు మారాయి చిత్రంలోని ‘ఏరువాకా స్గారో’ పాటకు 1932లో సీత అనసూయగారులా  పాడిన ప్రైవేటు గీతం 
‘చ్కకుల చీర కటుటి కుని’ అన్ పాట ఆధారమని తెలియజేస్రు.
     అనన్య ప్రతిభావంతురాలు, జానపద గేయ  స్మ్రాజి్ఞ శ్రీమతి  వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అసవేసథాతతో 
తన 99వ ఏట, అమెరికాలోని హ్్యసటిన్ నగరంలో, తన మనమరాలి ఇంటివదదీ  23-3-2019 న తుదిశవేస విడిచరు.
(వికీపీడియా, మల్లా ది సూరిబాబు గారు, వింజమూరి అనసూయ దేవిగారలా ఫేస్ బుక్ సజన్యంతో - వారికి 
కృతజ్ఞతలు

నో!'అని చూపుడు వ్రేలితో బదిరి-
సూ్త  పోయాడు. ముల్లా కి రాజుగారి 
దగగొర చల్ పలుకుబడి ఉంది. 
ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు. 
ఆయన తప్పకుండా తన కోటు చోర్ 
గురించి రాజుగారితో చపు్పత్డ-
న్, రాజ భటులు దొంగని ఎల్గైెన్ 
పటుటి కుని తీరత్రన్ అందరూ 
భయపడ స్గారు. ద్నిని గురించి 
చిలవలు పలవలుగా కథలు అలిలా , 
రాజుగారి దండన ఎంత కఠినంగా 
ఉంటుందో అని ఊరంత్ చరి్చం-
చ్కో స్గారు. ఈ విషయం ఆ నోటా 
ఆ నోటా నెమ్దిగా దొంగతనం 
చేసిన వాడి వరకు వెళి్ళంది. వాడి 
గుండెలోలా  రాయి పడింది. తను 
పటుటి బడడ మే జరిగిత్ మరణ శిక్ష 
ఖాయం. రాజుగారు కరోకుటకుడు. 
ఏదో చిన్ని చితకాదొంగతన్లు 
చేసి పొటటి  గడుపుకున్ వాడిని న్కీ 
దురుభుదిధి ఎందుకు పుటిటి ంది? పు-

టేటి నుబో! ఆ కోటు ముల్లా  గారిదే 
ఎందుకు కావాలి.? ఆయెనుబో! 
ఆయనకి అంత కోపం ఎందుకు 
రావాలి? ఇదంత్ న్ చవ్కే వచి్చం-
దిరా భగవంతుడా! అయ్యబాబో-
య్! బతికుంటే బలుస్కు తిని 
బతకొచ్్చ. ఈ పాడు కోటుని న్ను 
వదిలించ్కోవడం మంచిది. అని 
మనసులోన్ అనుకుని సగం రా-
త్రపు్పడు గుటుటి  చపు్పడు కాకుండా 
ముల్లా గారి ఇంటి గుమ్ం ముందు 
ఆ కోటుని వదిలి పెటిటి , చలలాగా జా-
రుకున్నిడు.
తెల్లా రి లేచి తలుపు తీసిన నస్రుద్దీ-
న్ కి తన కోటు చకుకు చదరకుండా 
గుమ్ం ముందు కనబడడంతో
చల్ ఆనందం కలిగింది. దానిని 
తీసుకుని ముదుదీ  పెటుటి కుని మళిలా  
తడుకుకున్నిడు. మధా్యహనిం భోజ 
నం అయా్యక ఆ కోటున్ ధరించి 
సగరవేంగా బజారుకి వెళ్్ళడు. 

చూసిన వాళలాందరూ, ముల్లా  గారి 
కోటు తిరిగి దొరికినందుకు చల్
సంతోష్ంచరు. అభిమానులు 
ఆయనిని అభినందించరు. కాని 
వారందరిన్ ఒక అనుమానం 
పీడించ స్గింది.  ఒక పెదదీ  మనిష్ 
ఉండబటటి  లేక అడగన్ అడిగాడు. 
“ ముల్లా గారూ! ముల్లా  గారూ! మీ 
కోటు దొరికినందుకు సంతోషమే! 
కాని ‘దొరకకుపోత్ ఏం చేస్్త నో 
చూడండి!’ అందరిన్ బదిరించరు 
కదా! ఏం చేసి ఉండేవారండీ? “
“ఏం చేస్్త ను. ఎవడో ముదనషటి -
పు వెధవ పటుటి కుపోయాడు. పోత్ 
పోన్లే! అని మరొక మంచి కోటు
కొనుకుకుని వేసుకున్వాడిని. అల్ 
అనడంలో అదే న్ ఉదేదీశం.” అన్ని 
డు మెలలాగా నవ్వేతూ.
అకకుడునని వారంత్ నోళ్్ళ వెళ్ళ 
బటాటి రు. అద్! నస్రుద్దీన్ 
ఘనత!

ములా్ల గారి కోటు      (17 వ పేజీ తరువాయి) 
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వేదుల  సుబ్రహ్ణ్యం 
కం. రామాయణమున విని ఆ

     రాముడు సీతమ్మ క్మ రకముగ చుట్ం

     బో మరి చెపుపుమన న్్నక

     డేమని తెలియంగ జెపుపుదికనని యేడ్చెన్ ll  

కం. అనభవము నమ్మ యొక్కడు

     కనదోయినికప్పు చేత కైలాసమునే

     కనమని జూప్ మరొక్కడు 

     జనలన ప్రాధేయ పడరె జయ మొనగూరపున్! ll

కం.  ఎని్నకల సందడయ్్యన

      సన్నగ వినిప్ంచె గుసగుసలు నలుమూలన్

      నిన్నటి విలువలు మారెన 

      మన్నకనండంగ నేడు మేలనిప్ంచున్ ll

కం. మొన్నటి కయ్యము నేడొక

     మన్ననయై్ వియ్యమల్్ల మారిన వేళన్ 

     కన్నలు జాలవు రెండున

     మన్నంటిన వేడ్కజూస మసమసలాడన్ ll 

ఎని్నకల 
కందములు 
(మేఘాలు)

కం. భారీ గజిబిజి ల్క్కల 

     నేరంబుల చిక్క మధ్య నీరసబడియన్

     వీరములు పలు్కనేరుపు న

     పారంబగు నోరుపునండు వారల్ లేరో! ll       

కం. ఎని్నకల సందడిక నా

      సన్నము గాబోక ముంద సవేజనల హితమున్

      మని్నంపక వీధుల బడి

     "తన్నకు చావంగ" నేల తలబడి తమలో! || 
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కం. "పాద"ములు సలుపు చున్నన 
      ఆదరమున జూపు జనల కండగ నిలువన్
      మోదము ముఖమున చిందిన  
      పేదల పని్నధిగ "యాత్ర" పేరిట చెలు్ల న్! ll    

కం. "హోదా"లేదని రాదని
      గోదారిని కుక్కతోక గొని యీదంగన్
      నాదారినాద యని త్
      నేదారిన్ బోవ శ్రేయమేరిక నబుబున్? ll  

కం. ఓట్లకు నము్మడు పోయ్డు
     కోటా్ల ది జనంబు ముందు కూసెడు సూకుతే ల్
     మేటు్ల గ చెట్లకు కాసన
     నోట్లయి చెల్లంగరావు నూటిక న్కటిన్ ll

కం. భారీ ముడుపుల నోట్లకు
     బారలు తెగసాచి యందుబాటుగ జేయన్
     నేరమ నెరిగియ నేరవేరెన
     బేరములన గూరిచెయొరుల ప్రీతిని బడయన్! ll

కం. తనకొక నా్యయం బితరుల
     కొనరగు నింకొక్క నా్యయముండునె ధరణిన్!
     వెనకాడక త్ జంకక
     జనవాని ప్రవృతితే చెలు్ల  జనలకు హితమై|| 

కం. నా్యయానా్యయము లరసయ
     మాయోపాయముల నలి్ల  మనగడ వెతలన్
     బాయంగ జేయ మనజుల
     హేయముతో త్రిప్పుగొట్ హితమగు ధరణిన్|l

కం.త్బట్ిన కుందేటిక
    కైబలమున జూప్ యొక్క కాలున త్ంపన్
    "కాబోలు మూడ్ కాళ్ళని"
    బాబులు తలపంగ వెఱ్రి బాగులు గార్! ll

కం. బలహీనడనని దలిసయ
     కలహంబుకు కాలు దువివే కవివేంచకనే
     తలబడు మూరుఖు ని కెట్లని
     తెలివిగ జెపపుంగ నౌన్ తెలియగ రాదే! ll
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్ంచిన్, మరణ్ంచిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోన్ జరగాలని భారతీయులు భావిస్్త రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కుంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రానిని వరి్ణంచడు. ఈ కాశీ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానిని, నెలనెల్ అందిసు్త న్నిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్క వేత్తలకు భకీ ్త తత్వేనిని, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తత్వేనిని అందించగలదని 
భావిసు్త న్నిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

కామధ్నువ్ తన పాలతో 
శివ్నికి అభిషేకం చేసూ్త  
ఉంటాయి. నవ నిధులు శివ్నికి 
మణులను అరి్పసూ్త  ఉంటాయి. 
కాశీ పటటి ణము శివ్నికి ఇలులా . 
ఈ నగరంలోనికి కలి ప్రవేశించ 
లేదు. వారణాశి లకీ్షమీ నివాసము. 
అవిముక్ ్త కే్షత్రము ముకి ్తకి  
నిలయము. అని వా్యసుని 
శిష్్యలు బాదరాయుణునికి 
విననివించరు. 

 “శిష్్యల్రా! మనము 
బకా్ష టనము మాన్దాదీ ము. ఈ 
మఠములో కాళ్్ళ కడుపులో 
పెటుటి కొని పడుకుందాము. రేపు 
బ్రాహ్ణుల ఇళ్ళలోమాత్రము 
మధూకరము చేదాదీ మ” అని 

శపించలని ఆలోచిసు్త న్నిడు. 

                    ఇంతలో ఒక బ్రాహ్ణుని 
ఇంటి ముందటపారవేతి ప్రాకృత 
స్త్రీవేషానిని ధరించి నిలుచ్ని 
ఉంది. ఆమె తలలో అటనట 
తెలలా  వెంట్రుకలతో  నువ్వేలు 
బయ్యము కలిసినటులా గా ఉంది. 
సననినినడుము నడయాడుతూ 
ఉంది. వాలిన కనునిలు కలి 
గిఉంది. చలికతె్త చేయి  పటుటి  
కొని వీధిలోకి వచి్చంది.   “సంయ 
మివరా! ఇటురా!” అనిచేయి ఎతి్త 
పిలిచింది. ఆమె చేతి కంకణాలు 
ఘలులా , ఘలులా  మంటున్నియి. “ 
కడుపు నిండా తినడానికి తగినంత 
బకా్ష ననిం లభించనమదుకు న్వ్ 
ఈవిధంగా చింతించ్ట తగున్?

               (  ఇంకా వ్ంది)

వా్యసుడు చపి్ప అరాత్రి విశ్ంతి 
తీసుకున్నిరు. 

వా్యసుడు ఒక పకకుకి, శిష్్యలు 
మరొక పకకుకి బ్రాహ్ణుల  ఇళ్ళకి 
మధూకరానికి బయయలు 
దేరారు. శివ్ని మాయా 
ప్రభావము వలన ఒకకురి ్త బక్షను 
పెటటి లేదు. వా్యసుడు బాధపడి 
చేతిలోని బకా్ష  పాత్రను పగులగొటిటి  
కోపావేశముతో” ధనమదము 
, వేదవిదా్య మదము , మోక్ష 
లకీ్షమీ మదము ఈ నగరములోని  
ప్రజకు ముదిరిపోయింది. ఇకకుడి 
బ్రాహ్ణులు ననుని అవమాన 
పరిచరు. అందువలన ఇకకుడ 
నివశించే జనులకు మాడు 
తరములవరకు విద్య, మోక్షము, 
ధన లభించ కుండుగాక అని 
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తెలుగు పద్య రత్నిలు - 1

  ఆర్. శర్ దంతురి ్త

తెలుగులో పదా్యలు, కావా్యలు, రాసినవాళ్ళలో కవిత్రయం, పోతన, కంచరలా గోపనని, వేమన, 
బదదీన ల్ంటి వారు ఎప్పటికీ స్హిత్యంలో చిరస్రణీయులు. ఆ పదా్యలు పరిచయం 
చేయడానికిదో చినని ప్రయతనిం. ఇందులో మొదటి పద్యం కవిస్మ్రాట్ శ్రీ విశవేన్ధ సత్య-
న్నిరాయణగారు చపి్పనటూటి  ‘తెలుగువారి పుణ్యపేటి’ అయిన పోతనది. 

శ.  శ్రీ   కైవల్య పదంబుుఁ జేరుటకునె ైచింతించెదన్ లోక ర
           కైషేకారంభకు భకతే పాలన కళా సంరంభకున్ దానవో
           ద్రేకసతేంభకుుఁ గేళి లోల విలసదృగాజా ల సంభూత నా
           నా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.

   శ్రీ మదాంధ్ మహాభాగవతం 
మొదలుపెడుతూ పోతన 
మొదట రాసిన పద్యం ఇది. 
ఇది భాగవత్నికే కాదు 
మొత్తం తెలుగు స్హిత్్య-
నికే మకుటాయమానమైెన 
పద్యం అని కరుణశ్రీ గారు 
అంటారు. కావా్యలు రాసేటపు-
డు అందరూ మొదలుపెటిటి న-
టేటి  పోతన కూడా శుభకరం అని 
చప్పడానికి “శ్రీ” తో మొదలుపె-
టాటి డు. కరుణశ్రీగారు అనడం 
ప్రకారం ఈ పద్యంలో ఆరు 
దళ్లు ఉన్నియి. మొదటి 
దళం, “శ్రీ కైవల్య పదంబుుఁ 
జేరుటకునైె చింతించదన్.” 
ఇది భాగవతం శుకమహరి్ష 

దగిగొరనుంచి విన్ పర్కి్షతు్త కీ, 
“భాగవతం రాసే్త న్ భవబంధా-
లు తెగుత్యి, అని రామభ-
ద్రుడు చపి్ప రాయమంటే న్ను 
రాసు్త న్నిను, కైవల్యపదం అం-
దుకోవడానికి” అన్ పోతనకీ, 
భాగవతం ఎందుకు చదవడం 
అని అడిగేవారికీ సమాధానం. 
మరి ర్ండో దళం ఆ కైవల్య-
పదంలో ఉండేవాడి గురించి, 
“లోక రకై్షకారంభకు.” ఆయన 
మొదట లోకాలని రకి్షంచేవా-
డు. మూడోది, “భక ్త పాలన 
కళ్ సంరంభకున్.”  ఎపు్పడు 
ఎల్ రకి్షదాదీ మా తన భకు్త -
లని అని కంగారు పడుతూ 
(సంరంభంతో) చూసూ్త  ఉంటా 

డుట భగవంతుడు. న్లుగు, 
“దానవోద్రేకస్తంభకు.”  మనలో 
ఉండే దానవ, రాక్షస గుణాలని 
అణ్చేవాడు. గమనించరా? 
మొదట మన దానవ గుణాలు 
అణ్చేది లేదు. ముందు లోక 
రక్షణ, భక ్తపాలన అపు్పడు 
ఇంకా కావాలిసే్త దానవోద్రేక 
స్తంభన. ఆ క్మంలో ఎపు్పడూ 
కూడా మంచి గుణాలు 
ముందు, చడడావి తరావేత.  భగ-
వంతుడు మన తలోలా  తండ్రో 
అనుకుంటే, మనకి సహాయం 
చేయడానికి మన తలీలా  తండ్రీ 
ఎంత తయారుగా ఉంటారో, 
భగవంతుడు దానికి పదిర్టులా  
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ఎకుకువగా సిదధింగా ఉంటాడ-
ననిమాట.
           మరి మనని ఎలలావేళల్ 
రకి్షంచే, మన దానవోద్రేక స్తం-
భకుడెల్ంటివాడు? అది 
అయిదో దళం నుంచి చపు్త-
న్నిడు, “గేళి లోల విలసదృ-
గాజు ల సంభూత న్న్ కంజాత 
భవాండ కుంభకు.” విల్సంగా 
కళ్్ళ తిపు్పతూ ఈ బ్రహా్ండా-
లని ఆడించే మహావిష్్ణ వ్. 
భగవంతుడెటువంటివాడు? 
తన ఆటల కోసం (కేళి లోల) 
విల్సంగా బ్రహా్ండాలు సృష్టి -
సూ్త , లయం చేసూ్త  ఉంటాడుట 
ఆయన. “న్న్కంజాత భవాం 
డ కుంభకు” అంటే అన్కాన్క 
(పద్ంలోంచి పుటిటి న బ్రహ్-
కి ఆధారమైెన అండము- బ్ర-
హా్ండము) లోకాలకి న్యకు 
డు.  ఈ దళంలో చపే్ప మరో 
విషయం ఏమిటంటే, ఆయన 
కళ్్ళ సూర్య చంద్రులవంటివి, 
లోకాలకి కారణమైెనటువంటి-
వన్, ఆ సూర్య చంద్ర వంశల 
గురించి బాగవతంలో చప్పడా-
నికి మునునిడి.
 ఇంక ఆఖరి దళం “మహానం-
దాంగన్ డింభకున్,” అన్ది 
లీల్మానుష్డైెన శ్రీహరి మన 
మధ్్య వినోదంగా నందుడి 
కొడుకై చక్ం తిప్పడం. ఇది 
భాగవతంలో వచే్చ కృషా్ణ వత్రా 

నికి ప్రతీక. ఈ పదా్యనికి పోతన 
ఎనునికునని వృత్తం శరూదీ లం, 
వీర రసం సరిపోవడానికీ, భగ-
వంతుడి గుణాలు అన్ని గొప్పగా 
విశద్కరించడానికీను.
   మరోల్ చదివిత్ ఇది పోతన 
మనుఃసిథాతిని కూడా తెలియచ-
పు్తంది. రామభద్రుడు ధా్యనం 
లో కనిపించి భాగవత్నిని తెని 
గించమన్నిడు. “ఎందుకు, 
ఏమిటి, న్ను చేయగలన్?” 
అన్వి అనవసరం. ఆయన 
చేయమన్నిడంటే ఆయన్ చే-
యిస్్త డన్ ధైర్యం, ఆ చేయిం 
చేది, భవబంధాలు తెగడానికి,
అంటే ఈ జనన మరణ చట్ం 
లోంచి తపు్పకుని అఖండానం-
దం సవేంతం చేసుకోవడానికి. 
దానికి త్ను రాయడం మొద-
లుపెడుతున్నిడు. అందువలలా  
మొదటి దళంలోన్ చపు్తన్నిడు 
డు, ఈ రాయడం ఎందుకో 
“శ్రీ కైవల్య పదంబుుఁ జేరుట-
కునైె చింతించదన్.” మిగత్ 
దళ్లు ఆ రాయమనని భగ-
వంతుడి గురించి.
    భాగవతంలో పోతన చూపిం 
చిన కవిత్ పటిమ అనన్యస్
మాన్యం. ఏదో పండిత విదవే తు్త  
తో పోతన అన్ మానవ్డితో 
సహా ఎవరూరాయలేరు. భాగ
వతంలో పదా్యలు పోతన చపు్ప 
కుననిటూటి , “పలికించడు వాడు 

రామభద్రుడట. "భాగవతం
పుస్తకాలకి ముందుమాట 
రాసూ్త  నండూరి కృష్ణమాచర్య 
గారు (తిరుమల తిరుపతి దే-
వస్థా నం పుస్తక సంపాదకులు) 
చపి్పన మాటలు ఇకకుడ గురు్త  
చేసుకోవడం చల్ ఆనందక-
రమైెన విషయం.
“పోతన కవిత్పటిమ ఇంద్రజా 
ల మహేంద్రజాల్లను మించి 
కవిత్కళ ప్రయోగించగల భువ
న సమో్హన్స్తం. ఈ కవిత్-
కళ ప్రయోగించే పోతన అక్షయ 
సమో్హాన్స్త తూణీరుడు.” ఈ 
సమో్హ న్స్తం వలేలా , అక్షర 
జా్ఞ నం లేకపోయిన్ తెలుగు-
వాళలాలో కొంతమంది పోతన 
పదా్యలు నోటికి కంఠత్ పటిటి  
చప్పగలరు. ద్రాకా్ష , కదళీ, న్-
రికేళ్పాకంగా విభజించబడిన 
తెలుగు పదా్యలలో పోతనది 
అత్యంత సులువైెన ద్రాకా్ష  
పాకం. ఆ పదా్యలు చదువ్-
తూంటే తీయని ద్రాక్షపండు 
నోటలా  వేసుకోగాన్ ఒళ్్ళ పుల-
కరించినటూటి  మనసు ఆనం-
దతరంగాలలో త్లుతుంది. 
పోతన తెలుగువాడిగా పుటిటి  
భాగవతం రచించడం, అది 
చదవడానికి మనకి కలిగిన 
అవకాశం మనందరం చేసు-
కునని పూరవేజన్ సుకృతం.
  (మళీ్ళ వచే్చ నెల కలుదాదీ ం)
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తుమూ్రి రాంమోహన్ రావ్ 
తెలంగాణా మహానుభావ్లు

తన అగినిధారను అంకితమిసూ్త  దాశరథి వటిటి కోట ఆళ్వేరుస్వేమి వ్యకి ్తత్వేనికి అక్షర
 రూపమిచ్చరు ఇల్-

“అసలు ఆళ్వేరులా  పనెనిండుమందే;
పదమూడో ఆళ్వేర్ మా
వటిటి కోట ఆళ్వేర్స్వేమి!
నిర్లహృదయానికి
నిజంగా అతడు ఆళ్వేర్;
దేవ్నిపైె భకి ్తలేకున్ని
జీవ్లపైె భకి ్త ఉననివాడు;
త్ను తినకుండా
ఇతరులకు అననిం పెటటి గలవాడు.
జైలుగోడలమధ్య
కేళీవిల్సంగా ఉండగలవాడు.
శర్రంలో ప్రతి అణువూ
అరోగ్యస్నినం చేసే ర్తిని
నిషకుల్షంగా నవవేగలవాడు.
అతని కలం వజ్రాయుధం,
అతనిది న్్యయపథం;
అతనిని మృతు్యవ్ ప్రేమించింది
మృతు్యవ్వంటి రాకాసి శూర్పణఖకు
అతడంటే ఇషటి ం కలిగింది.
రాముడి తెలివిత్టలులేని
అమాయకుడు ఆళ్వేర్!
మృతు్యవ్కు బలియైెపోయాడు,
మమ్లినివదిలేసిపోయాడు.
అయిన్ ఎంతదూరం పోత్డతడు?
మన హృదయాల మల్లాపందిళలాకింద
దోహదక్రియ జరుపుతుంటాడు.
న్డల్ వీడక మనవెంట వ్ండి

వేడివేడి అలోచనల పాయసం అందిస్్త డు.
ఎకకుడ దుుఃఖం వ్న్ని, బుదుధి డిల్
ఏగి, తోచిన స్యం చేస్్త డు.
అతడు ప్రజల మనిష్;
అతడంటే దుష్టి లకు కసి
అబదాధి సురుని పాలిటి తల్వేర్ ఆళ్వేర్;
ఆనందరమణ్కి షల్వేర్ ఆళ్వేర్.
అతను పోయినప్పటినుంచీ
అమృతహృదయం విచి్చ
నవవేగలవాడు లేకుండా పోయాడు లోకంలో
ఆళ్వేర్ లేని లోకంలో
అంధకారం ఆధిపత్యం చల్యిసు్త ంది.
అతడంటే చీకటలా కు భయం,
వెలుతురులకు జయం.
స్వేరథాం రాచరికం నెరపే లోకంలో
నిస్్సవిరిథా అతడొకకుడంటే
అతిశయోకి ్త అలంకారం అడుడా రాదు.
ఆశ్రయింపు ల్రుగనివాడు
విశ్ంతి తెలియనివాడు
సవేసుఖం కోరనివాడు
వారంవారం మారనివాడు
రంగులదుదీ కోలేనివాడు
మనిష్ మనసు్సలో మంచిన్గాని
చడు అన్ మాలిన్్యనిని వెతక తలపెటటి నివాడు.
మిత్రునికోసం కంఠం ఇవవేగలవాడు
మంచికి పరా్యయపదం ఆళ్వేర్.
అతనిదే స్రథాకమైెన జీవితం
అతనికి అగినిధార అంకితం.”

వంటమనిషి నండి ప్రజల మనిషిగా మారిన వట్ికోట  ఆళావేరు సావేమ 
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దాశరథితో నిజామాబాదులో జై-
లుజీవితం గడిపి ఆయన రచ-
నలను జైలు గోడలమీద బొగుగొ తో 
రాసి దబబాలుతినని వాడు వటిటి -
కోట.అందుకే అంతగా చలించి-
పోయాడు దాశరథి.
1915 నవంబర్ 1 త్ద్న నలలా-
గొండ జిల్లా  నకిరేకల్ సమీపం-
లోని చరువ్ మాదారంలో సిం-
హాద్రమ్, రామచంద్రాచరు్యలకు 
జని్ంచడు. తండ్రి చిననిన్ట 
చనిపోవడంతో సీత్రామారావ్ 
అన్ ఉపాధా్యయుడికి వండిపె-
డుతూ విదా్యభా్యసం, స్రసవేత్-
భా్యసం చేశడు.
అల్ తన జీవిత్నిని వంట-
మనిష్గా ప్రారంభించి అన్క 
ఇబబాందులను ఎదురొకుంటూ 
తెలంగాణా గరివేంచదగగొ నవల్ 
రచయితగా ఎదగటం వెనుక 
న్టి నైెజామం పీడిత తెలంగాణా 
న్పథ్యముననిది.రజాకారలా ఆగడా-
లుననివి.త్ను ఎదగడానికి తోడ్ప-
డిన కమూ్యనిసుటి  పార్టి కార్యకల్-
పాలుననివి.
          వటిటి కోట ఆళ్వేరుస్వేమి 
తెలంగాణా తలితరం ప్రసిదధి 
నవల్ రచయితలలోఒకరు.
ఆయన ప్రజలమనిష్ నవల 
ఆన్టి నైెజాంజమాన్లోని 
తెలంగాణా పరిసిథాతులిని కళలాకు 
కటిటి నటులా  చూపిసు్త ంది.
      దేశ్దాధి రక న్గేశవేరరావ్గా-
రి ప్రేరణ ప్రోదబాల్లతో దేశ్దాధి రక 
గ్రంథమండలి స్థా పించి తెలం-

గాణాలో గ్రంథాల యోద్యమా-
నికి బాటలువేసిన వైెత్ళికుడు. 
జైలు జీవితం అనుభవించిన-
పుడు పొందిన అనుభవాలను 
కథలుగా రాసే్త అవి న్టి పత్రిక-
లలో ప్రచ్రించబడిన్యి.అవే 
తరువాత ‘జైలు లోపల’ అన్ 
కథాసంపుటిగా వెలువడిన్యి.
ఆయన జీవితమంత్ అసిథారం-
గాన్ గడచింది. పొటటి కూటికోసం 
కుటుంబపోషణారథాం అన్క-
మందిని ఆశ్రయించి వంటవా-
డుగా,పత్రికలో ప్రూఫుర్డరుగా, 
హోటలులో సరవే రుగా,అన్క 
అవత్రాలు ఎత్తవలసివచి్చంది.
త్ను నమి్న సిదాధి ంత్లకో-
సం,ఆదరా్శలకోసం అన్కస్రులా  
జైలుగోడలు ల్కకుపెటటి వలసి 
వచి్చంది.
              గ్రంథాలయోద్యమంతో 
తో మొదలై్న ప్రేరణ ఆళ్వేరు 

స్వేమిని నిజాం వ్యతిరేకోద్య-
మం దాకా నడిపించింది. ప్ర-
జలోలా  కలిసి ఆయన పనిచేసిన 
తీరు నిజాంకు కోపం తెపి్పం-
చింది. దానితో ఆయన జైలు 
పాలు అయా్యడు. వంటపని-
లో, ప్రూఫ్ ర్డింగ్లో, హోటల్ 
సరవేర్గా పనిచేసు్త ననిపు్పడు 
ఆయన పొందిన అనుభవాలు 
ఆయన ప్రజల మనిష్గా నిల-
బడేటుటి  చేశయి. నిజాంను గడ-
గడల్డించిన 'ఆంధ్మహాసభ' 
నలలాగొండ జిల్లా  అధ్యకు్ష డిగా, 
కమూ్యనిసుటి  పార్టి న్యకుడుగా 
ప్రజాచైతన్్యనిని కూడగటాటి డు.
  కందిబండకు చందిన న్ర-
పరాజు గారి కుటుంబానికి చే-
రువకావటం,అల్ వారితో గల 
స్నినిహిత్యంతో తరచ్ బజవాడ-
వెళిలారావటం అల్ బజవాడలోని 
వెలకుం హోటలోలా  సరవేరుగా పనిచే-
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యటం జరిగింది.ఉచిత భోజనం 
నెలకు అరవైె రూపాయల వేతనం 
దొరకటం అప్పటిటి  ఆయన సిథాతి-
గతులకు పెదదీ  ఊరట.అయిన్ 
ఆయన లోని పటుటి దల సవేభావం 
ఆయనను మంచి చదువరిగా 
మంచి విదా్యవంతుడిగా తీరి్చ 
దిదిదీంది.ఆయన్ రచయితగా 
మారి ప్రచ్రణ కర ్తగా మారటం 
అన్ది ఆయన  సహజ సవేభావా-
నిని త్ట పరుసు్త ంది.
ర్ండేళలాపాటు బజవాడలో ఉనని 
వటిటి కోట న్రపరాజు కుటుంబ 
సభు్యలకోసం తన మకాం హై-
దరాబాదుకు మారా్చరు.వారికి 
వంట చేసి పెడుతూ తీరిక సమ-
యాలోలా  వారివదదీ  ఆంగలా భాషను 
అభ్యసించరు.
    క్మంగా ప్రజాహిత సంసథాలతో,
స్హితీవేతలాతో పరిచయాలు పెరి 
గాయి.సికింద్రాబాదు యువకుల 
ను ఉత్్తజపరచి స్మాజిక సేవా 
రంగం వైెపు మళిలాంచటం,గ్రంథా 
లయోద్యమం,ఆంధ్రోద్యమాలతో 
సంబంధాలు ఏర్పరచ్కోవటం 
వలలా  ఆయనలో ఉద్యమ సూఫూరి ్త 
కలిగింది.
కివేట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రేరణ 
తో సత్్యగ్రహంలో పాల్గొ నటంతో 
నైెజాము ప్రభుతవేం ఏడాది పాటు 
జైలులో నిరబాంధించింది.అకకుడ 
కమూ్యనిసుటి  పార్టి న్యకులతో 
స్నినిహిత్యం ఏర్పడి,కమూ్యని-
జం ఆదరా్శలు,లకా్ష యాలు, పో-
రాటనిబదధితలతో  ప్రభావితుడైె 
జైలునుండి విడుదలై్న తరువాత 

ఆంధ్మహా సభ కార్యకర ్తగా పని-
చేసూ్త  హైదరాబాదుశఖకు అధ్య-
కు్ష డుగా కూడా ఎనినిక కావటం 
వటిటి కోట గటిటి మనిష్ కావడం 
వలలాన్.
మీర్ ఇస్్యిల్ నైెజాం ప్రధాన 
మంత్రి అయిన సమయంలో 
కమూ్యనిసుటి  న్తల పైె విరుచ్కు 
పడటంతో వటిటి కోట మళీలా  జైలు 
పా ల యా్య రు . హై ద రా బా దు 
విమోచనం జరిగిన ఏడాది 
తరువాత విడుదలయా్యరు.జీ-
వితమంత్ ఒడిదుడుకులతో 
గడచిన్ తనలోని రచయితను 
నిలబటుటి కొని అన్క రచనలు 
కావించడు ఆళ్వేరు స్వేమి.
వటిటి కోట న్టి పరిసిథాతులను ప్ర-
తిబంబంచే పలు కథలు రాసిన్ 
ఆయన రాసిన ప్రజలమనిష్ 
నవల ఆయనకు ఎన లేని గు-
రి ్తంపునిచి్చంది.తలి తెలంగాణా 
నవలగా ప్రాచ్ర్యం లభించ-
టమే గాక దాశరథి రంగాచర్య-
ల్ంటివారు చిలలారదేవ్ళ్లా  వంటి 
నవలలు రాయడానికి ప్రేరణగా 
నిలిచింది.ప్రజలమనిష్ నవల-
లోని కంఠీరవం పాత్ర ఒక రకంగా 
వటిటి కోట సీవేయచిత్రణే.
ఆ పాత్ర దావేరా ఆయన తన అభి-
ప్రాయాలను సూటిగా పాఠకు-
డికి అందించరు.మచ్్చకు ఈ 
మాటలు చూడండి.
“ఇస్లా ం అంటే శంతి . శంతిని 
కోరి సత్్యనికి పోటీపడే ఏమ-
తమైెన్ న్కు సమ్తమే ! కాని 
మీరు , మీ మత్నిని శంతికి 

ద్రోహం చేసేదిగా మారి్చన్రు 
“.”కుల్ల పేర, మత్ల పేర ప్రా-
రంభమైెన అడుదీ గోడలు క్మంగా 
బలమైెన అడడాంకులుగా తయా-
రై్న్యి . దాంతో మనలో ఐక్యత 
నశించింది”
ఆయన రాసిన కథలు  అంత్ 
ఏకమైెత్ - (ప్రజాస్హితి,)
ఆలు కూలి - (కినెనిర). గాలి 
పటం - (అభు్యదయ)
కాఫిరులా  - (విశల్ంధ్) పతితుని 
హదయం - (సృజన)
పరిగె -(ప్రజాస్హితి విశల్ంధ్) 
పరిసరాలు - (స్రవంతి )
బదనిక - (కినెనిర) న్టి పత్రికల-
లో ప్రచ్రించబడాడా యి.
ఆయన రాసిన మరో నవల 
గంగు 1940 -45  మధ్యకాలం-
లోని రాజకీయ స్మాజిక ఉద్య-
మాల చిత్రణతో స్గుతుంది.
తెలంగాణ చైతన్యం కోసం 'దే-
శ్దాధి రక గ్రంథమాల' స్థా పించి 
35 పుస్తకాలు ప్రచ్రించడు. 
తెలంగాణ విశేషాలను కూరి్చ, 
'తెలంగాణ' పేరుతో సంపుటాలు 
ప్రచ్రించడు కాని ఇవేవీ 
ఇపు్పడు అందుబాటులో లేవ్.
పెదాలపైె చరగని చిరునవ్వే-
,మాటలోలా  మమకారంచేతలోలా  
నిజాయితీ నిండిన ఉత్తమ 
మానవ్డు వటిటి కోట ఆళ్వేరు 
స్వేమి.1961 ఫిబ్రవరి 6 న డిఫీ్తరి-
యా వా్యధితో తనువ్ చలించిన 
వటిటి కోట తెలంగాణా వైెత్ళికుల-
లో ఒకరుగా చిరకీరి ్తని పొందారు.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి ్త దురాగొ  ప్రస్దరావ్

        (సంభాషణ సంసకృతం -28)   

+91 9897959425

                             
       
                 Unit:-I     विशेषणविशेष्यभाि: (सि्वविभक्तिषु )

 సంసకృతభాషలో ఒక నియమం ఉంది . అదే౦టంటే విశేషణం ఏ లింగ , వచన , విభకు్త లలో ఉంటే, 
విశేషణం కూడ అదే లింగం , అదే వచన , అదే విభకి ్తలో ఉండాలి . 

यल्लिङ्गं यद्वचनगं  या च विभक्ति : विषेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनगं  सा च विभक्ति: विशेषणस्यावि  ||
Examples:
1. उत्तम: अध्ािक: योग्ाय शशष्याय उत्तमागं विदागं ददावत  
2. शशष्या: वनिुणम ्अध्ािकम ्आश्रयन्े
3. बालक: नूतनेन िस्तणे शोभत े  
4. विता उत्तमाय िराय िुत्रिकागं ददावत 
5. अवतथि: दूरात ्प्रदेशात ्आगतिान ्
6. उत्तमस्य आहारस्य  सेिनगं  आरोग्प्रदगं भिवत ||
7. उन्नतषेु शशखरेषु जनािास: प्रमादाय भिवत ||

१ . अकारान् िुम्लगंग शब्द: सप्तविभक्तिषु त्रिषु िचनेषु 
Example: -          एकिचनम ्-    द्द्विचनम ्-                बहु िचनम्
प्रिमा विभक्ति -(रम्य:) बालक: - (रम्ययौ ) –बालकयौ – (रम्या:) -  बालका:
द्द्वतीया :-- (रम्यगं ) – बालकगं  – (रम्ययौ )–बालकयौ- (रम्यान)्- बालकान्
ततृीया {-- (रम्येण) बालकेन –(रम्याभागं) –बालकाभागं –(रम्ययै:) बालकयै :
चतिुथी :-- (रम्याय ) बालकाय –(रम्याभागं ) बालकाभागं (रम्यभे:) बालकेभ: 
िञ्चमी :-- (रम्यात ्) बालकात ्- (रम्याभागं ) बालकाभागं (रम्यभे:) बालकेभ:
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षष्ी: - (रम्यस्य ) बालकस्य –(रम्ययो:) बालकयो: -( रम्याणागं)-बालकानाम ्
सप्तमी :-- (रम्य े)    बालके  -- (रम्ययो:) बालकयो: -- ( रम्यषेु ) बालकेषु 
सगं बोधन प्रिमा :-- (ह ेरम्य) बालक ! –(ह ेरम्ययौ )बालकयौ !    (हे रम्या:)    बालका: !

२. आकारान् स्तीललगंग शब्द:  सप्तविभक्तिषु त्रिषु िचनेषु
           
             एकिचनम ्-           द्द्विचनम ्-                बहु िचनम्

         (रम्या )  बाललका   (रमे्य ) –बाललके  –        (रम्या:) -  बाललका:
(रम्यागं ) –बाललकागं  –    (रमे्य )–बाललके -                (रम्या:) – बाललका: 
(रम्यया) बाललकया  – (रम्याभागं) –बाललकाभागं –  (रम्याशभ: ) बाललकाशभ: 
(रम्याययै  ) बाललकाययै   –(रम्याभागं ) बाललकाभागं    (रम्याभ:) बाललकाभ: 
(रम्याया:  ) बाललकाया:  - (रम्याभागं ) बाललकाभागं (रम्याभ:) बाललकाभ:
(रम्याया:) बाललकाया: –   (रम्ययो: ) बाललकयो: -  ( रम्याणागं)-बाललकानाम ्
(रम्यायाम ्) बाललकायाम ्  -- (रम्ययो:) बाललकयो: -- ( रम्यासु  ) बाललकासु  
(हे  रमे्य )  बाललके –  (हे रम्य े)   बाललके -  ( हे  रम्या: )    बाललका: 

३. अकारान् निुगं सकललगंगशब्द: सप्तविभक्तिषु त्रिषु िचनेषु
                एकिचनम ्-         द्द्विचनम ्-                बहु िचनम्

       (रम्यम ्) िुस्तकम ्- (रम्य े ) िुस्तके        – (रम्याशण) -  िुस्तकावन
       (रम्यम ्) िुस्तकम ्   (रमे्य  ) िुस्तके       – (रम्याशण) -  िुस्तकावन 
      (रमे्यण) िुस्तकेन     (रम्याभागं) –िुस्तकाभाम ्  –(रम्ययै:) िुस्तकयै : 
      (रम्याय ) िुस्तकाय (रम्याभागं ) िुस्तकाभागं     (रमे्यभ:) िुस्तकेभ: 
      (रम्यात ्) िुस्तकात ्- (रम्याभागं ) िुस्तकाभागं (रम्यभे:) िुस्तकेभ:
      (रम्यस्य ) िुस्तकस्य –(रम्ययो:) िुस्तकयो: -( रम्याणागं)-िुस्तकानाम ्
       (रमे्य )    िुस्तके   -- (रम्ययो:) िुस्तकयो: -- ( रम्येषु ) िुस्तकेषु 
      (हे रम्य) िुस्तक  –  (हे रम्ययौ )   िुस्तकयौ  (ह ेरम्याशण)    िुस्तकावन  

रम्य: राम:  -- रम्या –सीता --- रम्यगं  –िनम्

Example : - (रम्य:) राम: (रम्यया )  सीतया सह (रम्यम)् अरण्गं  गतिान ्

इकारान् शब्द:  सप्तविभक्तिषु त्रिषुिचनेषु || 
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                     एकिचनम ्-      द्द्विचनम ्-                   बहु िचनम्
                     हरर: -                 हरी –                           हरय: 
                     हररम ्–               हरी –                           हरीन् 
                     हररणा –            हररभाम्-                      हररशभ:
                     हरये -               हररभाम ्                    - हररभ:
                     हरे: --              हररभाम ्    -                 हररभ:              “
                     हरे:    -             हययो: ---                       हरीणाम्
                     हरयौ   -              हययो:                             हररषु 
                     हे हरे –             हे हरी –                        हे हरय: 

उकारान् िुम्लगंग शब्दा: सप्तविभक्तिषु त्रिषुिचनेषु 
 
                        एकिचनम ्-        द्द्विचनम ्-                बहु िचनम्
                        गुरु: -                   गुरू-                         गुरि: 
                        गुरुम ्–                 गुरु –                       गुरुन् 
                        गुरुणा –               गुरुभाम् –                 गुरुशभ:
                        गुरिे                     गुरुभाम्                    गुरुभ: 
                        गुरो: -                  गुरुभाम् –                 गुरुभ: 
                        गुरो: -                 गुियो:                          गुरूणाम्
                         गुरयौ –                 गुियो:                          गुरुषु 
                        हे गुरो –               हे गुरु                         हे गुरि:
 
सगं ख्ािाचकशब्दा: 
ఇక సంఖా్య వాచకాల విషయాని కొసే్త ఒకటి , ర్ండు , మూడు , న్లుగు ఇవి లింగానిని బటిటి  మారు్ప 
చందుత్యి . ఐదు నుండి ఆపైె  సంఖా్యవాచకాలనిని మూడు లి౦గాలోలా ను ఒకే ల్గ ఉంటాయి .

ఏక:  బాలక: ---- ఏకా  బాలికా --- ఏకం పుస్తకం 
ద్వే  బాలకౌ – దేవే బాలికే – దేవే పుస్తకే 
త్రయ:  బాలకా: --- తిస్ర:  బాలికా: - - త్రీణ్ పుస్తకాని 
చత్వేర:  పురుషా: -- చతస్ర:  మహిళ్: -- చత్వేరి పుస్తకాని    

िाक्यरचना 

एक: बालक: एका बाललका एकगं  िुस्तकगं  स्ीकृत्य  िाठशालागं गच्छत: ||
द्वयौ िुरुषयौ  दे्व मद्हले  दे्व िाहने अथधरुह्य  कलाशालागं गच्छन्न्  ||
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रिय: क्रीडाकारा:  वतस्र: क्रीडाकाररण्: रिीशण कन्दुकावन स्ीकृत्य क्रीडन्न् ||
चत्ार: यिुका: चतस्र: यिुतय: चत्ारर फलावन स्ीकृत्य देिालयगं  प्रविशन्न् ||

                                          
‘तत’् शब्दस्य सप्तविभक्तिषु – त्रिषु िचनेषु-  त्रिषु ललङे्षु  रूिाशण 

పుంలింగం  स: అతడు -एष: ఇతడు

स: అతడు                       -तयौ వారిదదీరు –                त ेవారందరు 
तम ्అతనిని                -तयौ వారిదదీరిని –              तान ्వారందరిని 
तने అతని చేత         –ताभाम ्వారిదదీరిచేత -     तयै: వారందరి చేత  
तस्यै అతనికొరకు   –   ताभाम ् వారిదదీరికొరకు   तभे: వారందరి కొరకు  
तस्ातఅ्తని వలన -  ताभाम ्వారిదదీరివలన - तेभ:  వారందరి వలన 
तस्य అతనియొకకు –   तयो: వారిదదీరియొకకు  -   तषेाम ्వారందరి యొకకు 
तस्स्न ्అతనియందు - तयो: వారిదదీరియందు – तषेु వారందరి యందు  

స్త్రీ లింగం  सा   ఆమె  एषा ఈమె

सा ఆమె                    –ते వారిదదీరూ                           –ता: వారందరు
तागं ఆమెను –               त ेవారిదదీరిని  -                     ता: వారందరిని  
तया ఆమె చేత  –     ताभाम ्వారిదదీరి చేత  –        ताशभ: వారందరి చేత  
तस्ययै ఆమె కొరకు –  ताभाम ्వారిదదీరి కొరకు -      ताभ: వారందరి కొరకు 
तस्या: ఆమె వలన – ताभाम ्వారిదదీరి వలన -     ताभ: వారందరి వలన 
तस्या: ఆమె యొకకు - तयो: వారిదదీరి యొకకు –  तासाम ्వారందరి  యొకకు 
तस्यागं ఆమె యందు – तयो: వారిదదీరి యందు -  तासु వారందరి యందు 

నపుంసక లింగం  तत ्      అది एतत ्ఇది

तत ्అది                       –त ेఆ ర్ండు                          – तावन అవి అనిని 
 तत ्దానిని                  -त े అర్౦టిని                       –तावन వాటనినిటిని 
 तेन దాని చేత            –ताभाम-् ఆర్ంటి చేత           तयै: వాటనినిటి చేత  
तस्यै దాని కొరకు –  ताभाम ्ఆ ర్ండిటి కొరకు  —तभे: వాటనినిటి కొరకు 
तस्ात ्దాని వలన  -ताभाम ्–ఆ ర్ంటి  వలన   तेभ:  వాటనినిటి వలన 
तस्य దానియొకకు – तयो: ఆ ర్ంటి యొకకు  -तषेाम ्వాటనినిటి యొకకు 
तस्स्न ्దాని యందు -  तयो: ఆర్ంటియందు - तषेु  వాటనినిటి యందు 
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SANSKRIT SLOKA

                               తలలు పది - సమాధానం ఒకకుటే
                 (Heads are ten but the answer is one)
 ఒకస్రి రావణుని భార్య మండోదరి తన భర ్తతో “ ఏమండి! ఇంద్రాది లోకపాలకులు, విష్్ణ వ్, చంద్రుడు, 
సూరు్యడు, సర్పరాజులు, విదా్యధరులు మొదలై్న మహానుభావ్లందరు  మీకు శత్రువ్లే. మీకు ఎవరి-
తోను  పడదు. ఈ సృష్టి లో, మీదృష్టి లో, మీకు ఇష్టి డని చప్పదగిన గొప్పవ్యకి ్త   ఒకకురై్న్  ఉన్నిరా? ఒక 
వేళ ఉంటే ఆయనెవరో వివరించండి”  అని వినయంతో అడిగింది. రావణుడు ఆ ప్రశనికు సమాధానం-
గా చిరునవ్వే చిందిసూ్త  పదితలలతో   ఇల్ అన్నిడట.  ఒక తల శూలి యని , ర్ండో తల శంభుడని, 
మూడోతల  పిన్కి యని, న్లోగొ తల శివ్డని, ఐదో తల భవ్డని, ఆరో తల  పశుపతి యని, ఏడో తల 
శరువేడని, ఎనిమిదో తల ఈశవేరుడని, తమి్దోతల  భరుగొ డని పదో తల పేరుచప్పకుండ ‘చ’ అన్ పదంతో 
ఈశవేరుణే్ణ సూచి౦చయట. ఈవిధంగా పది తలలు వరుసగా ఈశవేరున్   పేరొకుని అతని శివభకి ్త పార-
మా్యనిని వ్యక ్తం చేశయి.  

ఇంద్రాదా్య: లోకపాల్: హరివిధు తపన్: న్గవిదా్యధరాదా్య:
దేవేషా్య: సరేవేsపి దేవా: ప్రియ తవ వరద: కోsపి వందో్య గర్యాన్?
శ్రుత్వే వాచం ప్రియాయా: ఇతి దశముఖత: ప్రాహ వాక్యం దశస్య:
శూలీ శంభు: పిన్కీ శివ భవ పశుప: శరవే ఈశశ్చ భరగొ :

Once Mandodari, the wife of Ravana asked her husband. “Dear Sir, all the Gods like 
Indra, Vishnu, the Moon, the Sun, the kings of serpents vidyadharas are treated by you 
as enemies. No one is liked by you in these three worlds. Is there any person in these 
three worlds who is great, giver of boons and dearest to you? Having been asked by his 
wife, Ravana, the ten headed demon, replied cheerfully with his ten heads. The first head 
mentioned the name  suli ( Lord Siva), the second one Sambhu ( Lord Siva) , the third one 
Pinaki ( Lord Siva), the fourth one Siva ( Lord Siva), the fifth one Bhava ( Lord Siva), the 
sixth one Pasupa ( Lord Siva), the seventh one Sharva ( Lord Siva), the eighth one Isa ( 
Lord Siva) the ninth one  Bharga ( Lord Siva) and the tenth one suggested the same Deity ( 
Lord Siva) with the word ‘cha’ with out mentioning His name directly.     

 इन्दादा: लोकिाला: हररविधतुिना: नागविदाधरादा:
दे्वष्या: सिवेऽवि देिा: वप्रय ! ति िरद: कोsवि िन्दो गरीयान्
श्रतु्ा िाचगं  वप्रयाया: इवत दशमुखत: प्राह िाक्यगं  दशास्य:
शूली शगं भु: विनाकरी शशि भि िशुि: शि्व ईशश्च भग्व: 

 (SubhashitaRatnaBhandagaram-p-184/v-77)
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ఆదూరి హైమవతి
తడబాటు 

    విదా్యపురి మహారాజు విక్మ-
కేసరి. ప్రజారంజకుడైెన పరిపా 
లకుడు.మహారాజు షష్టి పూరి ్త 
మహోత్సవం గొప్పగాచేయాల-
ని మహా మంత్రి తలంచి ముఖ్య 
పరివారంతో సమాలోచన సలిపా 
డు. ఆ సంద రభుంగా రాజ 
మహలుకు రంగులు దిదేదీపనిని 
మహామంత్రి ఒక విశవేస పాత్రు-
డైెన  వానికి అప్ప గించలని నిర్ణ-
యించడు.  విశవేస్ అన్ వానిని 
పిలిచి జాగ్రత్తలన్ని చపా్పడు. 
అతడితో  “అంతుఃపురం లోపల 
రంగులు దిదేదీపనికి నమ్కసు్త -
లన్ పని లోకి తీసుకో. ఏమాత్రం 
త్డా వచి్చన్ తలలు ఎగిరిపో-
త్యి, తెలు్సకదా ! పని చేసేవా-
రంత్ నోటికి గుడడాలు కటుటి కుని 
, ఏమీ సదుదీ  చేయక పనిపూరి ్త 
చేయాలని చపు్ప. " అనిహచ్చ-
రించడు.
   విశవేస్ తనకు నమ్కసు్త లూ, 
పనిలో మంచి చకచక్యంగల  
పనివారిని వందమందిని నియ 
మించ్ కున్నిడు. రక్షక భటులతో 
పాటు త్నూ జాగ్రత్తగా పర్యవే-
కి్షసూ్త  రోజుకు కొనినిగదులు పూరి ్త 
చేయిసు్త న్నిడు విశవేస్.
        రాజుగారి పడక గదికి,హంస 
తూలికా తల్్పనికి రంగులు దిదేదీ  

పనిని, పనిలో మంచి నైెపుణ్యం 
గల ,నమ్కసు్త లై్న రామప్ప, 
కృష్ణప్ప, వెంకప్ప, సూరప్ప 
లకు మాత్రమే అప్పగించడు. 
వారు నలుగురూ న్లుగొ  వైెపుల్ 
మహారాజు నిద్ంచే తల్్పనిని 
మెత్తని బటటి తో తుడిచి పూరవేపు 
రంగులు అతి జాగ్రత్తగా దిదదీ-
స్గారు. తల్పం తలవైెపున పని 
చేసు్త నని సూరప్పకు తల్పం క్రింద 
న్లపైెన మహా రాజు  వజ్రపు 
టుంగరం కనిపించింది. 
 అతడి కళ్్ళ జిగేలు మన్నియి  
'అదితన సవేంతం చేసుకుంటే 
తన దరిద్రమంత్ తీరిపోతుంద 
న్, తన ముసలి తలిలా కి కల కాలం
గాఉనని జబుబాకు వైెద్యం చేయిం 
చవచ్చన్, తనూ భారా్యపిలలాలతో 
హాయిగా బ్రతకొచ్చన్, జీవిత్ం- 
తం రంగులుపూసు కుంటూ బ్ర-
తుకకకురేలాదన్, అంతగా ఐత్  ఈ 
రాజ్యం వదలి మరో చోటికి వెళి్ళ 
మహారాజుల్ బతకొచ్చన్' అని 
అనుకున్నిడు. 
  దానిని ఎల్ బయటికి తీసు-
కెళ్్ళల్ అన్ ఆలోచనలో పడి 
రంగులు దిదదీ  డంలో కొదిదీగా 
పొరబాటు చేశడు. దానిని గమ-
నించ్కుని సపృహలో పడి ఏమైెత్ 
ఐందని గబుకుకున  ఉంగరానిని 

తీసి నోటి గుడడా  పకకుకు ల్కుకుని  
నోటలా  వేసుకుని చక చకా పనిలో 
పడాడా డు. మధా్యహనిం భోజనసమ 
యంలో పనివారికి భోజనంపెటేటి
చవడిలో 'లఘుశంఖ' మిషతో 
చటుకెళి్ళ  దానిని ఎవవేరూ చూడ 
కుండా తీసి పంచ కొంగున కటుటి -
కుని మొలలో దోపుకున్నిడు-
సూరప్ప. స్యంకాలం వరకూ 
పని చేసి ఉంగరానిని నోటలా  పెటుటి -
కుని అందరితో కలసి  బయటి 
కెళ్్ళడు.
     మహారాజు రాత్రి నిద్ంచేసమ-
యంలో అలవాటుగా ఉంగరానిని  
చూసుకుంటూ నిద్స్్త డు.ఆరోజు 
తన చేతికి ఉంగరం లేకపోడానిని
గమనించి, ఎకకుడో పెటిటి  ఉంటాన 
ని భావించి, సేవకులను వెతక 
మని ఆఙ్్ఞ పించడు. వారు 
అంత్ వెదికి ఎకకుడా కనపడ-
లేదని చపా్పరు. ఆవిషయం 
మహామంత్రికి తెలిసి, రాజుగారి 
శయన మందిరంలో పనిచేసిన 
నలుగురి గురించీ విశవేస్ ను 
అడిగాడు.
     విశవేస్ " మంత్రిగారూ! న్కు 
కొంత సమయం ఇవవేండి.ఎకకుడ 
ఎవరి వదదీ  ఉన్నిత్లుస్్త ను " 
అని విననివించ్కుని, ఆ వార
మంత్ వారిని నలుగురిన్ పరిశీ 
లించ స్గాడు. సూరప్ప పనిలో 
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కాస్త పరధా్యనంగా ఉండటం 
గమనించడు. కాని ఋజువ్ల 
తో పటుటి కోవాలని తగిన సమయ 
ముకోసం వేచి ఉన్నిడు.
       పదిరోజులయా్యక మహారాణ్ 
అంతుః పురంలో రాణీగారి శయన 
మంది రానికీ, హంసతూలికా 
తల్్పనికీ రంగులు దిదదీను ఆ 
నలుగురిన్ నియమించడు. 
విశవేస్ ఒక నకిలీ నవరత్నిల 
ఉంగరానిని రాణ్గారి తల్పం క్రింద 
ముందుగాన్ రహస్య ప్రదేశంలో 
ఉంచి  పని జాగ్రత్తగా మొదల్టటి  
మని ఆనలుగురికీ చపా్పడు. 
  త్ను ఉంగరం తీసిన విషయం 
ఎవవేరూ గమనించ లేదన్ 
ధీమాతో సూరప్ప తిరిగి త్ను 
రంగులు దిదేదీ  తూరు్పవైెపున్ 
మరో ఉంగరం కని పించ గాన్ 
ముందువల్ దాన్ని తీసి నోటలా  
వేసుకు న్నిడు. మధా్యహని భోజన 
సమయంలో చటుగా దానిని తీసి 
వెనుకటిల్ పంచకొంగున కటిటి  
మొలలో దోపుకు న్నిడు. భోజన 
సమయంలో అకకుడే ఉనని విశవేస్ 
" ఏం సూరపా్ప ! వెంకపా్ప! పని 
జరూరుగా జరుగు తుననిది కదా!" 
అని పలక రించడు.ఆస్యం-
కాల  విశవేస్ చటుగా సూరప్ప 
ను చటు చటుగా అనుసరించి 
అతడి ఇంటి కెళ్్ళడు.చటుగా 
కిటికీ పకకున మాటేసి గమ 
నించడు.
     మరున్డు విశవేస్ సూరప్ప-
ను మహా మంత్రిఎదుట హాజరు 

పరచడు.
     "మంత్రిగారూ! మనినించండి,
ఏదో చపల్యంతో చేశడు, వసు్త  
వ్ దొరికింది కనుక క్షమించి వది 
లేయ మని మనవి, మహారాజుకు 
తెలిసే్త తల తీస్్త రు, మీరే ఇతడిని 
కాపాడాలి" అని విననివించ్ 
కున్నిడు.
'సూరపా్ప! ఎందుకు చేశవీపని?
న్మీది నమ్కంతోన్ కదా నినుని 
అంతుఃపురంలో  పనికి పెటాటి ను?' 
అని నిలద్యగా, సూరప్ప మహా 
మంత్రి కాళ్్ళపటుటి కుని "ప్రభూ!
తపు్ప కాయండి.  కనునిచదిరి,
బుధిధి గడిడా  తినింది, న్లేమి న్ 
చేత ఈపని చేయించింది" అని 
ఏడా్చడు.
        మంత్రి “సరే  రేపటిలోగా ఈ  
నగరం విడిచి వెళ్్ళ, మర్పు్పడూ
ఈ నగర ఛాయలకు రాను స్హ
సించకు.  న్కిదే శిక్ష , రక్ష కూడా 
ను.. " అని ఆదే శించడు. 
   సూరప్ప వెళ్్ళక "విశవేస్ ! ఆ 
నలుగురిలో సూరప్పను ఎల్ 
పటుటి కో గలిగావ్?" అని ప్రశినించ 
గా "ఏముంది ప్రభూ! తపు్పచేసిన 
వాడు  బదురుతో తన పని సరిగా 
చేయలేడు, సూరప్ప పనిలో 
లోపం గమనించను. ఆతరావేత 
మహారాణ్గారి అంతుఃపురలో
ఒక నకిలీ ఉంగరం ఉంచను. 
దానిని సింధూరంలో అదిదీ  ఉంచ 
డంతో కొంగున కటుటి కోగాన్ 
ఆ సింధూరం సూరప్ప పంచ 
కొంగున అతుకుకుంది. అది  అత 

డి  చేతులకూ ఐంది. అది త్ను 
అదేదీ  రంగే అని అతడు  భ్రమప
డాడా డు.కంగారులో వాడది అంతగా  
గమనించలేదు. సూరప్ప ఇంటి 
వెనక కిటికీ చంత దాగి గమనిం 
చగా, సూరప్ప ఇంటి కెళ్్ళక 
ఉంగరానిని ఎండు మిరపకా-
యల  బానలో దాచినటులా  తెలిసి 
పోయింది, సూరప్ప మిరపకా-
రుకు దగగొడం విన్నిను. అంత్ 
ప్రభూ!" అని చపి్పన విశవేస్ 
మాటలకు తృపి్తగా తల ఊపాడు 
మహామంత్రి. 
    తపు్ప చేసినవాడు తడబడటం 
సహజం.
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్య  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

  ఏ పంటలు బాగా పండుత్య-
ని పంచంగంలో వ్రాసివ్ంటారో ఆ 
పంటలే రై్తులు ఎకుకువ వేస్్త రు. 
     అ తరువాత మొదలౌత్యి 
కందాయ ఫలిత్లు. స్మాన్యం-
గా జన్ నక్షత్రానిని బటిటి  కందాయ 
ఫలిత్లు వ్ంటాయి. ఆ రోజులోలా  
చల్మంది చల్మంది ఎపు్పడు 
పుటాటి రో, ఏ రోజు పుటాటి రో... ఏ 
సమయానికి పుటాటి రో ... ఎవరూ 
పటిటి ంచ్కున్వారు కాదు. కేవలం 
కొనిని కుటుంబాలకు మాత్రమే ఈ 
జాతకాలు పరిమితమయే్యవి. 
అది కూడా సమయం చప్పటానికి 
ఆ రోజులోలా  'గడియారాలు' వ్ండేవి 
కావ్. అందుకై న్మనక్షత్రం, రాశి, 
గానం, చక్ం ప్రకారం గుణ్ంచే-
వారు.
          జన్నక్షత్రాలు లేనివారు న్మ-
నక్షత్రం ప్రకారం కందాయ ఫల్లు 
చూస్్త రు. పేరులోని మొదటి 
అక్షరానిని బటిటి  నక్షత్ర పాదము - 
గణము - దానికి తగిన జంతువ్ 
పేరు నిర్ణయిస్్త రు. ఈ జంతువ్ 
స్దు జంతువా లేక క్రూరజంతువా 
అని నిర్ణయిస్్త రు. ఉదాహరణకు 
చూ, చే, చో, ల్ అన్ అక్షరాలకు 
సంబంధించిన అక్షరంతో పేరు 
మొదలై్త్ ఆయన లేదా ఆమె 
నక్షత్రం అశివేని, పాదం న్లుగవ 
పాదం, మేషరాశి, దేవగానం, 

జంతువ్ గుఱ్ం, ఇల్ ల్కికుసూ్త  
పోత్రు. ఇల్ ఒక మనిష్ పేరును 
బటిటి  దేవగానమా రాక్షస గానమా 
అని నిర్ణయించి, అందుకు 
సమానమైెన జంతువ్లు గుఱ్ం, 
ఏనుగు, మేక, పాము, కుకకు, పిలిలా , 
ఎలుక, గోవ్, దునని, లేడి, కోతి, 
ముంగిస, సింహం మొదలై్నవి 
నిర్ణయిస్్త రు. 
 ఈ పేరు బల్లను బటిటి  ఎవరి 
పేరులో ఎనిని సుననిలున్నియో, 
ఆదాయం ఎంతో, ఖరు్చ ఎంతో, 
అవమానం ఎంతో, రాజ్యపూజ్యం 
ఎంతో నిర్ణయించి చపుత్రు. ఇవి 
తెలుసుకోవటానికి అందరూ ఎగ-
బడత్రు. చల్ పొదుదీ పోయేవ-
రకు తమ రాశి ఫల్లు తెలుసు-
కుంటూన్ వ్ంటారు. ఈ వివరాలు 
ఆధారంగా పంటలు వేయటం, 
పెళి్ళళ్్ళ చేయటం చేస్్త రు. 

       అయిత్... మా న్యన 
మాత్రం 'పూరి ్తగా దానిపైెన్ ఆధా-
రపదవదుదీ . ఎవరి కషాటి నిని వాళ్్ళ 
నము్కోండి' అంటూ సలహా 
ఇచే్చవాడు. ఆ రోజులోలా  న్లం సం-
జీవర్డిడా, దామోదరం సంజీవయ్య 
గొప్ప రాజకీయ దురంధరులుగా 
వెలుగొందుతూ వ్ండేవారు. మా 
ఊరోలా  కూడా దూదేకుల సంజీవ-
య్య వ్ండేవాడు. పేరు బల్లను 
బటిటి  అయిత్... 'ఈ సంజీవయ్య' 
కేంద్రంలోనైెన్ వ్ండాలి లేకుంటే 
.. ఆ ఇదదీరు సంజీవయ్యలు ఈ 
సంజీవయ్యల్గా దూది ఎకుతూ 
వ్ండాలి. అందుకే ఒకకు పేరు 
బలంతో అంటా జరిగిపోదు 
అన్వాడు.
                            (ఇంకా ఉంది)
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ఎలకా్రా న్
   

     శ్యమశస్త్రికి వరసగా నలుగురు 
ఆడపిలలాలు. భార్య శకుంతలకి 
కతె్తర వేయకుండాన్, తప్పనిస-
రి ప్రసవబాధలతోన్ పుటేటి శరు. 
కొడుకు పుడే్త వాణ్్ణ  డాకటిరుగా చే-
దాదీ మని శ్యమశస్త్రి ఎనోని కలలు 
కన్నిడు. అయిత్ ఆఖరి పిలలా  
పుటిటి నపు్పడు శకుంతల ఓవర్లు 
దబబాతినడం కారణంగా, మరో 
సంత్నం వైెపు దృష్టి  స్రించడం
మంచిదికాదని వైెదు్యలు హచ్చ-
రించడంతో శ్యమశస్త్రి ఆపరేషన్ 
బలలా  ఎకికు, లభించే త్యిల్ల-
ను కూడా దృష్టి లో ఉంచ్కొని 
నరానిని కోయించేసుకొన్నిడు. 
చేసే ఉదో్యగంలో ఒక ఇంక్రిమెం-
ట్, ఆ ఊరి వా్యపారసంఘం 
యిచి్చన అయిదు కిలోల మేలు 
రకం బయ్యం, లై్న్్స కలాబ్ వారి-
చి్చన ఒక కిలో అనిక్ న్తిడబాబా 
లభించయి. కొడుకు లేకుండా
చేసినందుకు భగవంతుణ్్ణ భర ్త
ఎదుట కోపగించ్కొన్ని, శకుంత 
ల లోలోపల పురిటి బాధలు 
తపా్పయని సంతోష్ంచింది. 
‘మగపురుగులే అన్ని చదువ్లూ 
చదవాల్, అడచిలకలు 
ఎందుకు చదవకూడద?’ని 
భర ్తతో భేటీ వేసుకొని పిలలాల 
చదువ్ విషయమైె తగు శ్రదధి 

వహించింది. పిలలాకీ పిలలాకీ మధ్య 
ర్ండేళ్్ళ అంతరముండడంతో
పెదాదీ దానికి పదేళ్్ళ వచే్చసరికి 
ఆఖరి పిలలా  న్లుగేళలా నడకలు 
పటిటి ంది.
    కాలమన్ది ప్రతిక్షణమూ 
దాటుకుంటూ నెమ్ది నెమ్ది-
గా ముందుకు నడిచిన్, గత్నిని 
తలుచ్కొంటే సుఖదుుఃఖాల-
తో, అనుభవాల పరావేలతో జీవి 
తకాలమంత్ ఎంతో వేగంగా 
పయనించినటలా నిపిసు్త ంది. రే-
పటికోసం ఎదురుచూసే న్డు 

నెమ్దిగా గడుసు్త ంది. పెదదీ-
పిలలా  వనమాల ఇంటర్ పర్క్ష-
లిచే్చసింది. ఏవిధమైెన శిక్షణా 
పొంద కుండా సవేయం కృష్తో 
ఎమె్సట్ పర్క్ష కూడా రాసేసింది. 
ఫలిత్లు ఆశజనకంగా రాలేదు. 
రా్యంకు మెరిట్ సీటలా  పరిధులకా-
వలగా మొదటి ఇరవైె మందిలో 
వచి్చంది. బాహాటంగా చప్పకపో-
యిన్ ఆరు లక్షలు సమరి్పం-
చ్కొంటే వచే్చ సీటు. ఆఫీసు 
ఋణమీ్ద కొనని ఫాలా ట్ ని 
తండ్రి త్కటుటి  పెడదామనుకొం-
టే నియమాలు ఒపు్పకోలేదు. 
అసలు ఆ విధమైెన ఆలోచనకే 
వనమాల అభ్యంతరం తెలియ-
జేసింది. శకుంతలకి స్త్రీ ధనంగా 
వచి్చన ఒక ఎకరం భూమి అమే్
సి, మెడికల్ సీటుకి డబుబా కడ-
దామని ఆలోచించిన్ వనమాల 
ఒపు్పకోలేదు. చల్లాళలా సంగతికూ-
డా ఆలోచించండి అని తలిలా దం-
డ్రులకు హితోపదేశం చేసింది.
“మీయిదదీరికీ న్ పేరు ముందు 
డాకటిరు హోదా చూడాలని తహ-
తహగా ఉందని తెలుసు. వైెద్య-
విధాన్ల్నోని ఉన్నియి. అనినిం-
టికీ సంబధితమైెన చదువన్ది 
ఉంది. ఆంగేలాయుల పరిపాలన 
రాక ముందు మనదేశంలో ఊనని

ధనవేంతరి కారాగారం
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వైెద్యవిధానమేమిటి?” వనమాలి 
తలిలా దండ్రులిని మానసిక వ్యధ-
నుంచి దృష్టి  మరలించడానికి 
ఓ చినని ప్రయతనింగా ప్రశినించిం-
ది. మౌలికంగా తన మూల్న 
తలిలా దండ్రులు తీర్చలేని అపు్పల 
పాలు పడకూడదు. ఆశించిన 
ఫలితం రాలేదని చింతపడకూ-
డదు. తలిలా దండ్రులిదదీరూ మౌనం 
వహించరు.
  “మీకు తెలుసుననిదల్లా  లక్షలు 
సంపాదించే స్పషలిస్టి  డాకటిరూలా , 
సూపర్ స్పషాలీటి  హాసి్పటలూ్సను.
పూరవేకాలంలోల్గా మెడిసిన్ 
అన్ది ఒకకు ఎం.బ.బ.ఎస్ తో టే 
ఆగిపోయేది కాదు. డాకటిరుగిర్ 
అన్ది డాకటిరేట్ పటాటి తో కాన్ ఆగ-
టలేలాదు. ఆ లక్ష్యస్ధనకీ డబ్బా, 
దసకుమూ ఉండాలి. ఏవిధ-
మైెన వివాదాలూ చలరేగకుండా 
ఉంటే, ఆరక్షణ విషయమైె, లేదా 
ఇతరత్రా అలజడులు లేవకుండా 
ఉంటే, డింకీలు కొటటి కుండా 
ఉంటే కన్సం పదేళ్్ళ! ఆ తరావేత
హోదాకి తగగొటుటి గా, అరహుతలకి 
తగగొటుటి గా ఏ డాకటిరోని పెళ్లా డాలి. 
డాకటిరు డిగ్రీ ఉనని పురుష్లతో 
పదోకాలా సు చదువ్కునని అమా్-
యిలతో పెళిలాళ్లా  జరుగుతు-
న్నియి కాన్, బడిపంతుళలాన్, 
స్మాన్య ఉదో్యగులీని, వ్యవస్-
యం చేసుకొన్ వారిన్ వివాహ-
మాడే స్త్రీ డాకటిరలా సంఖ్య చప్పండి.”
“డిగ్రీ ఉంటే ఎవరై్న్ కళలాకదుదీ కొ-
ని పోటీలు పడి చేసుకుంటారు!” 
తలిలా  ఆశభావంతో అంది.

“అమా్! డాకటిరు దంపతుల 
వ్యవసథాకి మౌలికమైెన మూల 
కారణం ధన సంపాదన. వాస్తవా-
నికి ఈ సంసకృతి ప్రసు్త త కాలంలో 
అనిని వృతు్త లవారికీ అనవేయిం-
చ్కోవచ్్చ. బా్యంక్ ఉదో్యగులు, 
ఐ ఏ ఎస్ ఆఫీసరులా , బడిపం-
తుళ్లా , శస్తజు్ఞ లు, సిన్నటులు 
ఇల్ అన్క రంగాల వారిలో ఏక-
వృతి్త వివాహవ్యవసథా ఓ సమాజ 
ధోరణ్గా మారిపోయింది.
    అధికశతం వివాహాలు ప్రేమ 
రూపంలో ముసుగేసుకొనని ధన్-
కర్షణ లేదా ధన్వసర వివాహాలే 
కాక కుల్ంతర, మత్ంతర వి-
వాహాలకి దారి తీసు్త న్నియి కూడా. 
ఆమోదమన్దికూడా ఎంతమం 
ది తలిలా దండ్రుల అంతరంగా-

లలోంచి వస్త ంద్ అంటే, అద్ 
ప్రశనిరథాకమే?! సుబ్రహ్ణ్యంగా-
రి డాకటిరమా్యి డాకటిర్ జాన్ 
అబ్రహాంని పెళిలాచేసుకొననిపు్పడు 
మీతో సహా మన వాడ వాడంత్ 
చవ్లు కోరుకోకువడం మీరు 
మరిచిపోలేదనుకొంటాను.”
   “న్ మాటలన్ని పెడసరంగా 
ఉన్నియి. మీరు నలుగురూ పె-
దదీచదువ్లు చదువ్కోవాలను-
కోవడం దురాశ కాదు. అయిత్ 
మధ్య, దిగువ తరగతుల స్త మ-
తకి చల్ చదువ్లు అందు-
బాటులో లేకుండా పోయాయి. 
చదువ్తునని కాలేజీలోన్ బ.ఎ-
సీ్స. బోటన్కి అప్ెలా  చయి్య. సీటుకి 
ఢోకా ఉండదు!” తండ్రి శ్యమశ-
స్త్రి అన్నిడు .
“న్ననిగారూ! న్ మాట పూరి ్తగా 
వినకుండాన్ మీరో నిర్ణయానికి 
వచే్చశరు. మెడిసిన్ చదవ-
డానికి కావలి్సన మెరిట్ రా్యంక్ 
రాలేనందుకు న్కు విచరం 
లేదు.”
     (మిగిలినది వచే్చ సంచికలో)
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  భువనచంద్ర
చర్చ

           ఈ లోకానికి నువ్వే 
పరిచయం   చయ్యబడాడా వ్, 
'ఫల్న్ వారికి కొడుకు/కూతురు 
పుటాటి డు/ పుటిటి ంది' అని. అల్గే 
ఈ లోకమూ న్కు పరిచయం 
చయ్యబడడాది.చీ...చీ.. ఇదిగో 
అమ్... అదుగో న్నని..అదిగో  
అకకు.. ఇదిగో చలిలా ... అది ఆవూ 
...ఇది పిలిలా .. అకకుడిది పుస్తకం...... 
ఇది న్ నోరు... ఇది న్ ముకుకు... 
etc..etc... అని" తీరిగాగొ  అన్నిరు 
గడుసు మాస్టి రు.
      "అవ్ను... అంత్ కదా మర్!" 
అన్నిడో మామూల్రావ్. 
     "కాదు మర్.. ఎవరో ఒకరు 
పరిచయం చయ్యకపోత్ యీ 
జీవ్లూ బంధువ్లూ వసు్త వ్లూ 
ప్రకృతీ ఎల్ పరిచయమవ్తుం-
ద్!" విశేలాష్ంచడు స్మాన్యమూరి ్త.
    "అవ్నవ్ను. ఫల్న్ వాళ్్ళ 
మన తలిలా దండ్రులని పుటటి ంగాన్ 
తెలీదుగా!" తలవూపి అననిది సం-
దర్యలహరి గారు.
    సభ అంత్ ఉత్్సహంగా వ్ంది. 
కళకళల్డుతోంది. రోజూ పదిమం-
దికి మించి రాని వాళ్్ళ అవావేళ 
వంద మందికి పైెగా వ్న్నిరు. 
కారణం అకకుడికి వచే్చ శ్రీకృష్ణ దేవ-
రాయల పుటిటి నరోజు. ఆ సల్బ్రేషన్ 
ఆశ్రమం ఆవరణలో జరుగుతోంది.
     "అంత్ కాదు... దేవ్ళ్ళన్, ద-

యా్యలన్, సవేరాగొ లీని, నరకాలీని కూడా 
మనకి పరిచయం చేయబడడావే" 
నవ్వేతూ అన్నిరు గడుసుమా-
స్టి రు.
     "అంత్గా మర్! ఓ అడవిలో 
పుటిటి , అకకుడే పెరిగిన వాడికి ఏం 
తెలుసు్త ంద్, దయా్యల గురించీ, 
దేవతల గురించీ", 'మోగెలా' కధలు 
బాగా చదివే శర్గారన్నిడు.
     "అవ్నూ, నరకాలు ఎనునిన్ని 
సవేరగొం ఒకకుటే గదా, మీరు 'సవేరాగొ లు' 
అన్నిరు", ల్ పాయింటు ల్గాడు 
చిదంబరం. వృతి్త ల్యరే.
    "మామూలుగా అన్నిను ల్ండి. 
సవేరగొం ఒకటే అయిన్ సవేరగొ  సుఖాలు 
వేరు వేరు గదా!" త్లిగాగొ  నవేవేశరు 
మాస్టి రు.
     "ఇంతకీ మీరు చప్పదలచ్కు-
ననిది ఏమిటీ?" సూటిగా అడిగారు 
అలలాంశెటిటి  సత్యన్రాయణ. ఆయన 
మంచి వ్యవహార ్త... ముకుకుసూటి 
మనిష్.
    "న్ను చప్పదలచ్కోలేదు. 
ఒక ప్రశనిగాని ప్రశనిని సమాధానం 
కాని సమాధానంగా మీ ముందు 
వ్ంచను. మీరు అడిగారు కనక 
మీకు వివరిసూ్త  న్ను 'తెలుసుకు-
న్' ప్రయతనిం చేస్్త ను. ఈ లోకం 
మనకి పరిచయం చయ్యబడడాది. 
మనమూ లోకానికి పరిచయం 
కాబడడావాళ్ళం. పరిచయం అన్ది 

ఎల్గొల్ జరకకు తప్పదు. అయిత్, 
మనిష్ అసలు న్రు్చకోవలసింది 
ఏదా అని ఆలోచిసు్త న్నిను" ఆగారు 
మాస్టి రు.
    "ఇదేదో చల్ బాగుంది. దేవ్ళ్్ళ 
- దయా్యలూ కూడా పుటిటి న తరవాత 
పరిచయం కాబడడా  వాళ్లా. శస్్రా లూ, 
వేదాలూ, మత్లు మతగ్రంధాలు, 
పూజలు వ్రత్లు, ఉపవాస్లూ 
ద్క్షలూ, చదువ్లూ చటుటి బండ-
లూ అన్ని పుటాటి కే గదా వచ్చయి. 
ఇవన్ని మనం బ్రతికుననింత కాలం 
మన మనసులిని కొరుకుకుతింటూన్ 
వ్ంటాయి. 'ఏది సత్యం ఏదసత్యం' 
అన్ సంశయంలో  మనలిని ముం-
చిత్లుసూ్త న్ వ్ంటాయి. ప్రాణంతో 
పాటు యీ ప్రశనిలూ టపు్పన ఎగి-
రిపోత్యి. మొదటా లేవ్...చివరా 
లేవ్. మధ్యలో వచి్చనవి మధ్య-
లోన్ పోత్యి" గాఢంగా నిటూటి రి్చ 
అన్నిరు శంతకుమారి.    
       అప్పటిదాకా పెదదీగా పటిటి ం-
చ్కోని కుర్రవాళ్్ళ కూడా కొంచం 
శ్రదధిగా మాస్టి రి దగగొరకి చేరారు. 
అనవసరంగా, ఆడంబరంగా మైెకు 
సిసటిం పెటిటి నందుకు ఒకరిదదీరు శ్రీ-
కృష్ణ దేవరాయలిని మెచ్్చకున్నిరు, 
ఆ క్షణంలో. మైెకు వలలా  పదిమంది-
కి వినబడటం ల్భం అయిత్, ఆ 
శబదీ ం వలలా  కాన్సంట్రేషన్ దబబాతిన-
డం నషటి ం.
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      "అసలు మనిష్ తెలుసుకోవ-
లసింది ఏమిటీ, న్రు్చకోవలసింది 
ఏమిటీ? కోటీశవేరుడికీ స్మాను్య-
డికీ, కూలివాడికీ వేదాంతికీ కూడా 
కషాటి లు, నషాటి లు, సమస్యలు, 
చికాకులు వ్ంటూన్ వ్ంటాయి. 
ఎంత వేదాంతి అయిన్ న్సి్త-
కుడైెన్, మహాభకు్త డైెన్ చచి్చ-
నటుటి  కాలకృత్్యలు తీరు్చకొనక 
తప్పదు గదా. తిండి తినకా నిద్ర-
పోకా తప్పదు గదా. పటుటి బటటి లు 
కటుటి కుని పూలమాలలు వేసుకుని 
ప్రవచన్లు చపే్ప మహానుభావ్-
డైెన్, ఎండనకా వాననకా చపు్పలేలా-
ని కాళ్ళలో సేవేదం ఇగిరిపోయేల్ 
సేద్యం చేసి పదిమందికి ఆహారానిని 
పండించే రై్తుకైన్  రేయింబవళూ్ళ 
ఋతువ్లూ సూర్యచంద్రులూ 
ఒకరే గదా! వారి విజా్ఞ నం వారికేం 
ఒరగబటిటి ంద్, వీరి అజా్ఞ నం వీరిన్ం 
పడదోసింద్? మృతు్యవ్ ముందర 
ఇదదీరూ సమానమే!" మళీ్ళ ఆగారు 
గడుసుమాస్టి రు. 
         ఓ నిశ్శబదీ ం సభలో అలు-
ముకొననిది. అందరికీ రామగోవిం-
దంగారు జా్ఞ పకం వచ్చరు. అజాత 
శతృవ్ ఆయన. 
      "చవ్ ఎకకుడినించో రాదు 
బాబ్.. మనం పుటిటి న క్షణం 
నించీ అది మనతోన్ వ్ంది. మన 
'శవేసలు' ఎనోని లేకకుపెడుతూన్ 
వ్ంటుంది. శవేసలు చలలాగాన్ ఈ 
శర్రానిని ఇకకుడే వదిలించి, మరో 
కొత్త శర్రంలోకి అదే తీసుకుపో-
తుంది. భయం ఎందుకూ? కొత్త-
వాళ్్ళ అయిత్ భయపడాలి. నిత్యం 
మనతోన్ వ్ంటుననిదాని గురించి  

భయమెందుకూ?" అని చపే్పవారు. 
అల్గే విశ్ంతిగా, నిశి్చంతగా వె-
ళి్ళపోయారు.   
       "అవ్ను, పుటుటి కా చవూ ర్ండూ 
ఒకటే. ప్రతి మృతు్యవూ మరో జన్కి 
బీజం వంటిదే!" నిరిలాప్తంగా అన్నిడు 
స్మాన్యరావ్.
     "అసలు విషయం పకకున పెడు-
తున్నిం" హచ్చరించడు అలలాంశెటిటి  
సత్యన్రాయణ. 
      "ఈ కుతూహలం వ్ంది 
చూశరూ, ఇదో విచిత్రమైెనది. ఇది 
సృష్టి ంచినంత విజా్ఞ న్నిని ఏద్ సృ-
ష్టి ంచలేదు. పకి్షని చూసి ఇది ఎల్ 
ఎగురుతుంద్ అని కుతూహలంతో 
విమాన్నిని కనిపెటాటి డు మనిష్. ఆ 
కుతూహలమే ఎనెనినోని కనిపెటటి డా-
నికీ, మర్నెనినోని రహస్్యలిని వెలికి 
తీసుకురావడానికీ ఉపయోగపడిం-
ది. 
    కాన్ అయా్య, ఈ కుతూహలమే 
అనంతమైెన పనికిరాని పరిజా్ఞ న్నిని 
కూడా లోకానికి అందించింది. సరే. 
మనం పకకుకే వెడుతున్నిం. అసలు 
మనం వెతుకుతుననిది ఏద్, అన్ది 
మన మాటలోలా నించే బయటపడా-
లి. అంటే, మంచిదో చడడాదో ఏదో 
చర్చ జరుగుతూ వ్ండాలి. అది 
పకకునునని వాళ్ళతో కావచ్్చ... లేక 
మనతో మనకే కావచ్్చ" చిననిగా 
నవివే అన్నిరు మాస్టి రు.
       "మనలో మనకా? అంటే?" 
అడిగారు అలలాంశెటిటి .
     "మన మనసుతోటే మనం 
చరి్చంచలని న్ ఉదేదీశ్యం. ఓ పాట 
వ్రాయాలంటే రచయిత తనలోన్ 
మధనం స్గించలి. ఓ బలిడాంగ్ ని 

డిజైన్ చయా్యలంటే, ఆ బలిడాంగ్ 
ని ఇంజన్ర్ తన మనసులోన్ 
మొదట  ఊహించి నిరి్ంచ్కోవా-
లి. అసలు ఏది కార్యరూపం దా-
ల్్చలన్ని దాని మోడల్ ముందు 
మనసులో తయారు కావాలి" వివ-
రించరు గడుసు మాస్టి రు.
      "స్ర్ .. నమసే్త. న్ పేరు కుంచి-
తపాదం... మద్రాసులో పొటిటి  శ్రీరా-
ములు గారు ఆమరణ నిరాహారద్క్ష 
చేసింది మా ఇంటలా న్. మా త్తగారి 
ఇలలాది. ఆయన పేరూ  కుంచితపా-
దమే. ఆ ఇంటలా న్  మహరి్ష బులుసు 
స్ంబమూరి ్తగారు వ్ండేవారు. 
పొటిటి  శ్రీరాములు గారు నిరాహార-
ద్క్ష చేస్్త నంటే, ఎవరూ ఆయనకి 
చోటు ఇవవేలేదట. అపు్పడు స్ం-
బమూరి ్తగారు తను అదదీకుంటునని 
మా ఇంటలా న్ నిరాహారద్క్ష చయ్య-
డానికి చోటిచ్చరట. 58 రోజులు 
నిరాహారద్క్ష చేసి ఆయన ఆత్బ-
లిదానం చేసుకున్నికే ఆంధ్ప్రదే-
శ్ ఏర్పడింది. ఆయన ఆత్్ర్పణ 
చేసింది మద్రాస్ సహిత ఆంధ్-
ప్రదేశ్ కోసం.  స్వేరధిం విచక్షణను 
విస్రించింది. మద్రాస్ తమిళ్ల 
పాలై్ంది. ఇపు్పడు ఆంధ్ప్రదేశ్ 
ర్ండు ముకకులయింది" వివరిం-
చడా కొత్త వ్యకి ్త.
     "మీకు న్నెల్ తెలుసూ?" 
అడిగారు మాస్టి రు.
      "కొంతకాలం మీరు మద్రాస్ 
మైెల్పూర్ లో వ్ండేవారు కదా... 
అపు్పడు మిమ్లిని చూసేవాడిని", 
చపా్పడతను.
      "మీరు చపి్పంది నిజమే. ఆ బ-
లిదీంగున్ ఆంధ్ప్రదేశ్ గవరనిమెంటు 
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కొని, పొటిటి  శ్రీరాములు మెమోరి-
యల్ గా మారి్చంది. అకకుడే పొటిటి  
శ్రీరాములు గారు పరమపదించిన 
చోటుంది. ఓ గొప్ప లై్బ్రర్ కూడా 
వ్ంది", స్దరంగా అతనిని కూరో్చ-
బటిటి  అన్నిరు మాస్టి రు.
     "స్ర్, మీరేదో డిసకుషనోలా  వ్న్నిరు", 
కొంచం సిగుగొ పడి అన్నిరు కుంచి-
తపాదం.
     "లేదు లేదు. ఒక విధంగా న్కు 
ఓ జవాబు దొరికింది. ఇనిని కోటలా -
మంది తెలుగువారుండగా ఆయన 
మాత్రమే ఆంధ్రా కోసం ఆత్బ-
లిదానం ఎందుకు చయా్యలి? 
సరే చేశరు. ఫలితం? రౌడీలు, 
గూండాలు, అవిన్తి న్యకుల 
విగ్రహాలు ఎకకుడబడిత్ అకకుడ వె-
లుసు్త న్నియి. మరి శ్రీరాములు-
గారి విగ్రహం ఎకకుడా కనపడదేం? 
అంత్గాదు, ఆయన త్్యగఫలంతో 
ఏర్పడడా  ఆంధ్ప్రదేశ్ కూడా నినని-
గాక మొనని ర్ండు ముకకుల్ందు-
కయింద్? అయా్య వీటికి కారణం 
మనుష్ల స్వేరధిం అన్ల్, విధివి-
ల్సం అన్ల్? మనిష్ బుదిధిజీవి. 
ఆ బుదిధికి ప్రతిక్షణం 'మాయ' అన్ 
గ్రహణం ఎందుకు పడుతోంద్? 
మనిష్ దేనికి బానిస అవ్తున్ని-
డూ? అసలు మనిష్ తనని త్ను 
సంసకురించ్కుంటున్నిడా లేక 
తను కటుటి కునని గూటలా  త్న్ చికుకు 
పడుతున్నిడా?", స్లోచనగా అన్ని 
రు మాస్టి రు.
      "ఓవిధంగా ఓ ఆదర్శవంత-
మైెన కుటుంబం ఎల్ ఉండాలో 
రామాయణం చపి్పంది. అనని 
అంటే రాముడిల్గా, తము్డం-

టే లక్సమీణుడిల్గా, బంటు అంటే 
ఆంజన్యుడిల్గా, భార్య అంటే 
సీతల్గా ఇల్ కుటుంబంలోని 
వ్యకు్త ల సవేభావాలు ఎల్ ఉండాలో 
చపి్పంది రామాయణం. అల్గే 
అననిదము్లంటే రామలక్ష్మణు-
ల్లా  ఉండాలిగాన్, వాలిసుగ్రీవ్ల్లా  
ఉండకూడదన్, సేవకుడంటే 
హనుమంతుడిల్ వ్ండాలి గాన్, 
మంధరల్ ఉండకూడదన్ కూడా 
బోధించింది, బల్న్ని జా్ఞ న్న్ని 
ఎంత పెంపొందించ్కున్ని, ఎనిని 
అస్తశస్్రా లిని లభింపజేసుకున్ని... 
రావణాసురుడిల్ సరావేన్ని ఒకకు 
బలహ్నత కోసం సరవేన్శనం చే-
సుకోకూడదన్ రామాయణమే 
బోధించింది. అంత్కాదు, మనిష్ 
ఎటువంటివాడైెన్ కషటి నషాటి లూ, 
సమస్యలూ తప్పవన్, వాటిని సమ-
రథావంతంగా ఎదురొకువాలన్ రామా-
యణమే బోధించింది. ఒకవిధంగా 
ఆలోచిసే్త మానవ్డు ఎవరివలలా , 
లేక ఏ చైతన్యం వలలా  జీవిసు్త న్ని-
డో ఆ చైతన్్యనికి కృతజు్ఞ లుగా 
వ్ండమన్ చపి్పంది కాన్, ఆ చై-
తన్్యనికి లకా్ష  తంభై పేరులా  పెటిటి  
వ్యకి ్తపూజ చయ్యమని ఏన్డూ 
చప్పలేదు. అయా్య, ఎకకుడో మొ-
దల్టాటి ం... ఎకకుడికో వచ్చం. మన 
ప్రశనికి సమాధానం సుఫూరిసు్త ందన్ 
ఆశతో ఇప్పటికి చలించి భోజన్నికి 
లేదాదీ ం", అంటూ లేచరు మాస్టి రు.                  
               మళీ్ళ కలుదాదీ ం,
                           భువనచంద్ర   
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అన్ అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అన్ అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవ్తుంది. 
వతు్త లు, గుణ్ంత్లు అన్ని అనవేయిస్్త యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనిని కనుకోకువడమే. ప్రయతినించండి.  

                        ( ఆధారం :  ట =   అసలు అక్షరం 'న' )
             
              మండజే    దొదిదీడి వాటి    -   మయబు   వాటటైడి
              రిండన   ష్్యక్షయి  టీగే    -   రిను  చరలూతగే.
              
          1. బాండ   దటువొంతజు     -  బతబు  టబబాడివాటి
              ర్ండైెటా  సహణు సనుజు   -  ర్బబాజేటైడి,
              ఇండన  లగగొటసటే          -  ఇతగి దొదిదీడివాటి  
              మండడ  క్షయి  ఖబడాటే       - మంలీగి   వాటటైడి.
                                (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబు :  
                                   ఊరకే    దొరకున్       -     ఉననితోననిత    సుఖము 
                               స్రంబు    దలిసి  కా  -     జయము  చేకొనుట                                          
                         1.  తలపు  లోపలి  చింత   -    దాటినపు్పడు  గదా! 
                              అలరి  దైవంబు ప్ర       -     త్యక్ష  మౌట 
                              కలుషంపు  దుర్దము  -  గడచినపు్పడు  గదా ! 
                              తలకొనని   మోక్షంబు      -  తనకు  జే  పడుట                                            
        మారి్చ   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ కె రతనిబాబు,  ఏలూరు
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కొత్త  రామానందం                                                                 
. 

తెలుగువారి అయోధ్య - భద్రాచలం 

          భూమిపైె ధర్హాని జరిగిన-
పుడు, అన్్యయం, అత్్యచరం, 
దురాచరం పెరిగినపు్పడు, దు-
రా్రుగొ లను సంహరించి, సన్్-
రుగొ లనూ, భకు్త లనూ సంరకి్షం-
చడానికి భగవంతుడు అవత్ర 
పురుష్డుగా జని్స్్త నని భగవ-
ద్గొ తలో చప్పబడినది.

     శ్రీ మహావిష్్ణ వ్ రావణ 
సంహారం కోసం ఈ భూమిపైె 
అయోధా్యపతి దశరధ పుత్రుని-
గా అవతరించడు. వైెకుంఠవా-
సుడు రామావత్రంలో మాన-

వ్డిగా అవతరించడు. తనకు 
నరవానరుల చేత తప్ప మిగిలిన 
ప్రాణుల చేత మరణం లేకుండా 
వరానిని పొందిన రావణుని సం-
హరించటానికి, ఒక నరుడిగా 
జని్ంచడు. శ్రీరాముడు ఏక-
పతీని వ్రతుడగుట చేతన్, పర-
స్త్రీ వా్యమోహితుడైెన రావణుని 

చంపగలిగాడు. ఈ అవత్-
రంలో మహాలకి్షమీ కూడా పాత్ర 
వహించింది.
      గోస్వేమి తులసీదాసు 'రామ' 
శబదీ ం సృష్టి , సిథాతి, లయ కార-

కులై్న బ్రహ్ విష్్ణ  మహేశవేరు-
లుగా వివరించడు. రామన్మ 
మందలి రామ అన్ ర్ండు అక్ష-
రములు మధురములు, మనో-
హరములు. రా మ అన్ అక్షరా-
లలో ఒకటి ఛత్రము, ర్ండవది 
మకుటము. భవస్గర తరణాని-
కి త్రకం రామ శబదీ మని పెదదీల 

నమి్క. సహస్ర సంఖ్య గల వి-
ష్్ణ న్మాలను చదివే అవకాశం 
లేనపుడు 'రామ' న్మమొకకుస్-
రి       స్రిసే్త చలునని భగవాన్ 
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శంకరుల ఉవాచ. శ్రీరాముడు 
కళ్్యణ గుణధాముడు, పావన 
చరితుడు, ఏక పతీనివ్రతుడు, 
పితృవాక్య పరిపాలకుడు, జనన్ 
జనకులను, పెదదీలను గౌర-
వించేవాడు, భ్రాతృ ప్రేమ, సేనిహ 
శీలతవేం కలిగిన ధరా్తు్డు, 
సత్యవ్రతుడు, విదావేంసుడు, 
భూతదయ కలవాడు, సమ-
రుథా డు, ధ్రుతిమంతుడు, అన-
సూయుడు, ప్రియదర్శనుడు, 
ఇల్ంటి లక్షణాలు కలవాడు. సీ-
త్రాముల దాంపత్యం లోకానికి 
ఆదర్శవంతమైెనది. 
      భారతీయ పౌరాణ్కరాజ-
మైెన రామాయణం, విశవేనికి 
ఆధారం ధర్ం. ఆ ధరా్నిని ప్రతి-
ష్టి ంచినది వేదం. వేదవేదు్యడగు 
పరమ పురుష్డు శ్రీరాముడు, 
న్లమేఘుడు కోదండరాముడు  
ప్రపం చమంత్ పవిత్ర కావ్యంగా 
పుణ్యప్రదమయినది. తెలుగు 
భాషలో అన్క రామాయణ 
గ్రంధాలు వెలువడినవి. శ్రీరా-
మచంద్రుడు మనిష్గా పుటిటి  
చక్వరి ్త కుమారునిగా పెరిగి కషటి  
సుఖాలను రుచి చూసినవాడు. 
స్కా్ష తు్త  ధర్మే రామునిగా పోత 
పోసుకుని, యుగాలుగా మానవ 
జాతికి ఆదర్శంగా నిలిచడు. 
మన తెలుగువారికి ఆరాధ్యమ-
యా్యడు. ఆ స్వేమికి మన తెలు-
గున్ట ఊరు ఊరున్ కోవెలలే. 
రామభద్రుడు యదారధిము గల 
పరమాత్, జానకి నర చిత్తము, 

దశ శిరసు్సలు గల రావణుడిం-
ద్రయ దశకము. శ్రీరామముద్ర 
త్రక మంత్రము, రామ దండ-
యాత్ర పరబ్రహ్ కృపా ప్రాపి్త. ఇది 
రామాయణమునకు వేదాంత్రదీ-
ము. 
     వశిషటి  మహరి్ష సలహాన-
నుసరించి దశరధ మహారాజు 
ఋష్యశ్రుంగుని స్రధ్యంలో 
పుత్రకామేష్టి  యాగం చేశడు. 
పనెనిండు నెలల తరువాత శ్రీ 
మహావిష్్ణ వ్ అంశతో శ్రీరాము-
డు కౌసల్య గరభుంలో, చైత్ర శుదధి 
నవమి తిధిలో పునరవేసు నక్ష-
త్రం న్లుగవ పాదంలో గురువ్, 
చంద్రుడు కలిసియునని కరాకు-
టక లగనింలో అవతరించడు. 
రాముడు ఒక బాలుడిగా ముగుగొ -
రమ్ల ప్రేమను చూరగొన్నిడు. 
దశరధుడు రాముని అమితంగా 
ప్రేమించి తన ప్రాణసమానంగా 

పెంచడు. 
        శ్రీరాముడు బాలునిగా ఉనని-
పు్పడే, విశవేమిత్రుడు దశరధుని 
దగగొరకు వచి్చ త్ను చేయనునని 
యాగానిని రకి్షంచడానికి అతడిని 
పంపమని కోరత్డు. విశవేమి-
త్రుడు రామలక్ష్మణులను తన 
వెంట తీసుకొని అన్క విద్యలు, 
రాజకీయ సూకా్ష మీలు చపి్ప అన్క 
అస్త శస్్రా లు బహుకరించడు. 
అతి బల మంత్రములు ఉపదే-
శించడు. విశవేమిత్రుని యాగ 
సంరక్షణ పూరి ్త అయిన పిమ్ట 
విశవేమిత్రునితో కలసి సీత్ సవే-
యంవరంలో పాల్గొ న్నిడు. వి-
శవేమిత్రుని ఆశీసు్సలతో రాముడు 
ధనుసు్స విరిచడు. సీత రాముని 
వరించింది. రామునికి సీత సవే-
యంవర కానుక. అంతరంగా 
చూసినపు్పడు పరమాత్ పరమ 
చైతన్య శకు్త ల కలయిక. స్ధ్య 
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స్ధకముల చేరికయే సీత్-
రాముల కల్్యణం. రాముని 
వివాహం శస్రా క ్తంగా పెదదీల సమ-
క్షంలో జరిగింది. జనక మహారాజు 
తన చినని కూతురు ఊరి్ళను 
లక్ష్మణుని భార్యగా అరి్పంచడు. 
జనకుని సదరుడు కుశధవేజుడు. 
అతని కుమార్ ్తలు మాండవి, శ్రు-
తకీరి ్త అనని మాటపైె వారిని భరత 
శత్రుఘునిలకు  భార్యలుగా చేసి 
ధను్యడయా్యడు.
       జనకుని గారాల బడడా  అయిన 
మహాస్ధివే. శివ ధనురభుంగం 
గావించిన శ్రీరాముని మెడలో 
వరమాల వేసి, రామపతినియైె, 
అత్తమామల ఇంట అందరి 
ప్రేమకు పాత్రురాలై్న వనిత్ 
శిరోమణ్.     
      దైవ కోరిక ప్రకారం, పితృవాక్య 
పరిపాలన కోసం వనవాసం చేసి 
'మాతృ దేవో భవ, పితృ దేవో భవ' 
అన్ వేదవాకుకులకు ఖచి్చతమైెన 
బాష్యం చపి్పనవాడు శ్రీరాము-
డు. ఇల్ రామాయణంలో అడు-
గడుగున్ ఒకే సతి, ఒకే మాట, 
ఒకే బాణమన్ శ్రీరాముని సదుగొ ణ 
సంపద, సేనిహానురకి ్త, ప్రతిజా్ఞ  
పాలన, శిషటి  రక్షణ, ఔదార్యం 
చటి చబుత్యి. న్టికీ అవి 
ఆదర్శ ప్రాయాలే.
     సీత్రామ లక్ష్మణులు వనవాస్-
నికేగారు. సీత్రామ లక్ష్మణులను 
అయోధ్యకు తిరిగి తీసుకురా-
వాలని భరతుడు గంగా తీరానికి 
వచి్చ, రమ్నమని అరిధించగా, 
అతని కోరికను తృణప్రాయంగా 

నిరాకరించి, అతనిని తృపి్త పర-
చేందుకు తన పాదుకలనిచి్చ, 
అనుగ్రహించడు. ఆ పాదు-
కలను సింహాసనంపైె ఉంచిన 
భరతుడు శ్రీరాముని ప్రతినిధి-
గా పదున్లుగు సంవత్సరాలు 
అయోధ్యను పరిపాలించడు. 
       గోదావర్ నద్తీరాన పంచవటి 
సుందర ప్రాంతమందు సీత్రా-
ములు పర్ణశలను నిరి్ంచ్కు-
ని ఉనని సమయంలో, రావణుని 
సదరి శూర్పణఖ సలహాపైె 
రాముని పతినియైెన సీతను చర-
పటుటి టకు నిశ్చయించి స్ధువ్ 
రూపంలో వచి్చ, ఆమెను అప-
హరించి లంకకు తోడొకుని పోయి 
అశ్కవనంలో ఉంచి తనను 
వివాహం చేసుకోమంటాడు. 
ఆమె అతని కోరికను నిరాకరిం-
చింది.
      రామలక్ష్మణులు సీత్న్వే-
షణలో పలు ప్రదేశలు సం-
దరి్శసూ్త  కిష్కుంద పరవేత 
ప్రాంత్నికి చేరుకోగా అచ్చట వా-
యునందనుడైెన హనుమంతు-
డు త్రసపడటం, అతని దావేరా 
సుగ్రీవ్నితో మిత్రతవేం పొందటం 
జరిగింది. సుగ్రీవ్నితో జరిగిన 
మైెత్రి ఒప్పందంమేరకు  వాలిని 
సంహరించి, వాలి చరబటిటి న 
సుగ్రీవ్ని భార్యను అప్పగిస్్త డు 
శ్రీరాముడు. సుగ్రీవ్డు కూడా 
తన మిత్రుడు ఆంజన్యుని 
సీత్న్వేషణ నిమిత్తం లంకాన-
గారానికి పంపిస్్త డు. సముద్రానిని 
లంఘిస్్త డు. సీత జాడను తెలు-

సుకుంటాడు. ఆమెకు రామచం-
ద్రమూరి ్త ఇచి్చన చూడామణ్ని 
వినమ్ంగా అందజేశడు. తిరిగి 
వచి్చన హనుమంతుని దగగొరకు 
తీసుకుని ఆలింగనం చేసుకు-
న్నిడు శ్రీరాముడు.
        ఆ పిమ్ట జరిగిన రామ-
రావణ యుదధింలో రావణుడు 
హతమయా్యడు. లంకానగరానికి 
విభీషణుని రాజా్యభిష్కు్త ని చేసి, 
అయోధ్య జేరి పటాటి భిష్కు్త డైెన్-
డు. రాముని అవత్ర లక్ష్యం నె-
రవేరింది.
  అభయ ప్రదానమే భద్రాద్రి 
రామ తతత్ే ం
    సీత్రామలక్ష్మణ సమేతుడైెన 
రాముడు తన వనవాస కాలంలో 
ఒక శిల్తలంపైె విశ్రమించడు. 
ఎంతో ప్రీతితో ఆ శిల్తల్నిని 
ఆశీరవేదించడు. ఆ శిల్తలం 
మరుజన్లో మేరు దంపతులకు 
బ్రహ్ వర ప్రస్దంతో పుత్రునిగా 
జని్ంచడం జరిగింది. భద్రుడ-
న్ పేరుతో రామభకి ్తపరుడైె రామ 
సందర్శన్కాంక్షతో ఘోర తపసు్స 
చేశడు. ఆ భకు్త ని తపసు్సకి 
మెచి్చ శ్రీమన్నిరాయణుడు శేష 
పాను్ప వీడి, శంఖ చక్ములు, 
శ్రీరాముని రూపంలో, సీత్దేవి 
లక్ష్మణ సమేతుడైె భద్రుని ఎదుట 
ప్రత్యక్షమయా్యడు. శ్రీరామచం-
ద్రుని దరి్శంచిన భద్రుడు పు-
లకాంతుడయా్యడు. అపు్పడు 
భద్రుడు 'శ్రీరామచంద్రా! జా-
నకీపతీ! న్ దర్శనం చేత న్ను 
తరించను. నినుని న్ శిరసు్సన 
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దాలే్చ భాగా్యనిని అనుగ్రహిం-
చ్ అదే చలు!" అని మనస్రా 
ప్రారిధించడు. శ్రీరామచంద్రు-
డు 'అటేలా  అగుకాక!' సీత్లక్ష్మణ 
సమేతంగా న్ను ఆచంద్రారకుంగా 
న్ శిరసు్స పైెన్ నిలిచియుంటా-
ను. నినుని 'భద్ర' అని ముందు 
పిలిచను గనక, న్కు అ పేరే 
సిథారమైె 'భద్రాచల' మన్ పేరు 
పొందుత్వ్. దివ్య సథాల్లలో 
న్కు అగ్రస్థా నం లభిసు్త ంది' అని 
వరమిచ్చడు. అంత భద్రుడు 
'స్వేమీ! మీరు చపి్పనవి ఎపు్పడో 
జరిగేవరకు న్ను నిర్కి్షంచజాల-
ను. తక్షణమే ననుని వధించి ము-
కి ్తనివవే గోరుతున్నిను' అని ప్రా-
రిధించడు. రామభద్రుడు వెంటన్ 
తన అస్తముతో భద్రుని శిరసు 
ఖండిసూ్త , పరవేతమైె వెలయు 
న్కు భద్రాచలమన్ పేరు రాగల-
దని వరమిచ్చడు.
      భద్రాచలమునకు ర్ండు మైెళ్ళ 
దూరంలోని ఒక గ్రామంలో పోకల 
దమ్కకు అన్ భకు్త రాలు ఉండేది. 
నిత్యం శ్రీరామ న్మ పారాయ-
ణంతో గడుపుతునని ఆమెకు 
కలలో శ్రీమన్నిరాయణుడు స్-
కా్ష తకురించి, 'న్ను శ్రీరాముడ-
నైె సీత్ లక్ష్మణులతో భద్రాద్లో 
కొలువైె ఉన్నిను.  కొంత కాలం 
తరువాత ఒక భకు్త డు వచి్చ న్కు 
ఆలయానిని నిరి్ంచే వరకు, 
నువ్వే నిత్యం ధూప ద్ప నైెవేదా్య-
లను సమరి్పసూ్త  ననుని సేవించ్' 
అని ఆనతినిచ్చడు. దమ్కకు 
ఆమిత సంతోషం పొంది గ్రా-

మసు్త లకు ఈ వార ్త తెలియజే-
సింది. వారందరూ ఆనందంతో 
మేళత్ళ్లతో స్వేమి విగ్రహాల-
ను కనుగొని, వాటికి సంప్రోక్షణ 
చేయించి రామ భజన చేసూ్త  
కొండపైెన చినని త్టాకు గుడిస 
నిరి్ంచి అందు విగ్రహాలను 
ఉంచి నిత్యపూజలు, నివేదనలు 
దమ్కకు చేయస్గింది.
     త్న్షా నవాబు పాలవంచ 
త్లూకాకు తహసీల్దీ రుగా 
కంచరలా గోపననిను నియమించ-
రు. అప్పటికి భద్రాద్ పాలవంచ 
పరగణాలపైె ఆరు లక్షల పైెకం 
బాకీ వ్ంది. దానిని ఎవవేరూ 
వసూలు చేయలేకపోయా-
రు. యీ గోపనని సులువ్గా ఆ 
బకాయి ఆరు లక్షలను వసూలు 
చేస్డు. అల్ వసూలై్న 
సొము్తో శ్రీ రామాలయం నిరా్ 
ణం గావించరు. భరతునికి 
పచ్చల పతకము, శత్రుఘుని-
నికి మొలత్రాడు, లక్ష్మణుని-
కి ముత్్యల పతకము, సీతమ్ 
వారికి చింత్కు పతకము, శ్రీ-
రాములవారికి కలికి తురాయి 
ముననిగు ఆభరణాలను చేయిం 
చడు. త్న్షా అనుమతి లేకుం 
డా ఆలయానిని నిరి్ంచ్ట-
చే గోపననిపైె రాజద్రోహ న్రం 
మోపబడి చరస్లలో ఉంచి 
చల్ బాధించరు. గోపనని రామ-
చంద్రుని పలువిధాలుగా ప్రారిధిం-
చడు. అభ్యరిథాంచడు. చివరకు 
దూష్ంచి, సీతమ్ తలిలా తో తన 
కషాటి లను మొరపెటుటి కున్నిడు. 

ఈ పరిసిథాతులోలా  శ్రీరామలక్ష్మణులు 
త్న్షాకు కలలో కనిపించి 
గోపనని కటిటి నటుటి గా 'రామ మాడ' 
రూపంలో బంగారు న్ణేల 
రసీదు చూపించరట. వెంటన్ 
విడిపించమని చపి్ప అదృశ్యమైె-
పోయారు. ఉదయాన్ని త్న్షా 
సవేయంగా గోపనని బందిఖాన్కు 
వచి్చ విడిపించడు. ఆయనకు 
ల్కకులేననిని బహుమతులను 
ఇచి్చ సతకురించి తిరిగి తహసీల్దీ -
రుగా నియమించరట. రాముని 
మీద ఉనని భకే ్త గోపననిను రామ-
దాసుగా మారి్చంది. కబీర్ దాస్ 
ఇకకుడికి వచి్చ శ్రీరాముని దర్శనం 
చేసుకున్నిరట. భద్రాచలమం-
టే మనకు రామదాసే గురు్త కొ-
సు్త ంటాడు. 
       అపురూప  ఆలయం

    మెటలా కికు ప్రధాన ఆలయా-
నికి చేరుకోగాన్ ఉననితమైెన 
గోపురం దర్శనమిసు్త ంది. ప్రధాన 
ఆలయానికి ముందు భాగంలో 
శ్రీఆంజన్యస్వేమి వారి 
ఆలయం ఉంది. ఆలయానికి 
ఉత్తరాన చతురుభుజాలతో శ్రీ కన-
కవలిలా  (లకి్షమీ) త్యారు కొలువైె 
ఉంటుంది. దకి్షణ భాగాన కే్షత్ర 
పాలకుడైెన కాశీ విశవేన్ధస్వేమి 
వారు దర్శనమిస్్త రు. ఆలయా-
నికి వెనుక ఉనని భద్రాలయం 
లోని బండను భద్రుని తలగా, ఆ 
తలపైె ఉనని పాదముద్రలు శ్రీరా-
మునివిగా కనిపిసూ్త  న్టి దృశ్య-
నిని మన కళ్ళ ముందుంచ్తు-
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న్నియి.
       ఇకకుడ దేవదేవ్డైెన శ్రీ రఘు-
రాముడు సీత లక్ష్మణ సమేతుడైె, 
తన వైెభవ వైెకుంఠ సహజ 
సుందర రూపంలో భాగమైెన 
చతురుభుజాలతో, అపసవ్య శస్త 
ధారణలతో, అనగా పైె కుడి 
చేతిలో శంఖం, ఎడమ చేతిలో 
చక్ం, క్రింద కుడి చేతిలో అభ-
యముద్ర, ఎడమ చేతిలో ధనువ్ 
ధరించి - పరవేత రూపంలో ఉనని 
తన ఆప్త భకు్త డైెన భద్రునికి 
దర్శనమీయడం, దేశంలో వే-
ర్కకుడా లేని విధంగా భద్రాచలం 
ఆలయంలో కొలువ్ తీరిన చతు-
రుభుజ రాముని దివ్య మంగళ వి-
గ్రహానిని మనమందరం తిలకిం-
చవచ్్చను. ఇచ్చట రాములవారి 
ఎడమ కాలు తడపైె సీతమ్వా-
రు కూరు్చని ఉంటుంది. చంతన్ 
లక్ష్మణ స్వేమివారు నిలబడి ఉనని 
భంగిమలో కానవస్్త రు. ఈ ఆల-
యానికి శ్రీరామ భకా్తగ్రేశవేరుడైెన 
రామదాసు ఆలయ నిరా్ణం 
కోసం జీవిత సరవేస్వేనిని అరి్పం-
చరు. 
       అటువంటి భద్రాచల కే్షత్ర 
మహిమ ఎంత చపి్పన్ తరుగని-
ది. శతకోటి ప్రవిస్తరమైెనది. శ్రీరా-
ముని పున్త చరిత్ర - అందులో 
ఒకకు అక్షరం చదివిన్ మహా-
పాతకములు న్శనం కాగలవ్. 
ఇకకుడునని పశుపకా్ష యాదులు, 
వృకా్ష లు, గిరులు కూడా శ్రీరామ-
చంద్రుని సేవలో తమ జన్లను 

చరిత్రథాం చేసుకుంటాయన్ది 
నిజం. అంత దాకా ఎందుకు, 
గోదావరి నది సైతం స్వేమి 
కొలువైె ఉనని భద్రచల్నిని ప్రద-
కి్షణ చేసూ్త  పున్తము అయింది.
     ఈ ఆలయంలో సంవత్సరం 
పొడుగున్ ఉత్సవాలు జరుగు-
తూన్ ఉంటాయి. శ్రీరామనవ-
మి న్డు శ్రీసీత్రామ కల్్యణం, 
వైెకుంఠ ఏకాదశి న్డు వైెకుంఠ 
దావేర దర్శనం, దశవత్ర అలం-
కరణలు, తెపో్పత్సవం, దసరా 
ఉత్సవాలు, స్వేమివారికి నిత్యక-
ల్్యణ ఉత్సవములు అత్యదుభు-
తంగా నిరవేహిస్్త రు.

       సీత్రామ కలా్యణం

       భద్రాద్ లోని సీత్రామ 
కల్్యణం శ్రీరామనవమి పరవే-
దిన్న జరుగుతుంది. అషటి మి 
తిధితో కూడిన నవమి తిధిన్డు 
మాత్రమే శ్రీరామనవమిని ఆచ-
రించడం సంప్రదాయం. త్రేత్-
యుగంలోని శ్రీరామ జన్దినమే 
భద్రాద్ రాముడు ఆవిరభువించిన 
దినంగా పరిగణ్ంచి శ్రీరామ 
నవమి న్డే సీత్రామ కల్్యణం 
జరగాలని నిర్ణయించరు. భద్రా-
చలంలో సీత్రామకల్్యణం 
జరిపే రోజున్ ఉభయ తెలుగు 
రాష్ట్ర దేవాలయాలలో కళ్్యణ 
వేడుకలు  నిరవేహిస్్త రు.
     భద్రాద్లో వసంత నవరాత్రి 
ప్రయుక ్తంగా శ్రీరామనవని ఉత్స-

వాలు అనుసంధానం చేస్్త రు. 
భద్రాద్ మిథిల్ నగరంగా మారి-
పోతుంది. కళ్్యణ మండపంలో 
న్త్రత్సవంగా లక్షల్ది భకు్త ల 
సమక్షంలో వేసవిలో కడు కమ-
న్యంగా కల్్యణం ర్ండు గం-
టలపాటు అర్చక స్వేములు కడు 
శస్త్రీయంగా నిరవేహిస్్త రు. అమ్ 
సీతమ్ వారిని పటుటి  వస్్రా లతో 
మల్లాపూల జడ మరింత అం-
దానినిసు్త ంది. పరిణయ మహో-
త్సవములో అమ్వారికి మూడు 
మంగళసూత్రాలను అలంకరి-
స్్త రు. తిరుమల తిరుపతి దే-
వస్థా నం వారు నూతన వస్్రా లు, 
ముత్్యలు సమరి్పస్్త రు. రాష్ట్ర 
ముఖ్యమంత్రి ముత్్యల తలం-
బ్రాలను, పటుటి  వస్్రా లను శిరసు్స-
పైె ఓ ప్రత్్యక పళ్ళంలో ఉంచ్కుని 
కళ్్యణ రామునికి సభకి ్తకంగా 
సమరి్పస్్త రు. వివిధ ప్రాంత్-
లకు చందిన భకు్త లు వరిగిం-
జలను ఒలిపి బయా్యనిని ఈ 
వివాహంలో తలంబ్రాలుగా పం-
పిస్్త రు. కల్్యణం తిలకించ్ట-
కు విచే్చసిన భకు్త లకు తలంబ్రా-
లను ప్రస్దంగా అందజేస్్త రు. 
రామదాసు చేయించిన నగలు 
వధూవరులకు అలంకరిస్్త రు. 
శ్రీరాముడు తెలుగువారి ఇలవే-
లుపు. సీతమ్ తెలుగింటి ఆడప-
డుచ్. సీత్రామ కల్్యణం తిల-
కించడం జయకరం, శుభకరం, 
సకల సన్ంగళ దాయకం.
 ది. 14-4-2019 శ్రీరామనవమ. 
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ఏప్రిల్  నెలలో: రవి మాస్రంభంలో మీన రాశిలో, తదుపరి 14 వ త్ద్న మేషరాశిలో ప్రవేశం; 
కుజుడు వృషభ రాశిలో సంచరం; బుధుడు ప్రారంభంలో కుంభరాశిలో సంచరం, ఏప్రిల్ 10 న మీన-
రాశిలో ప్రవేశం; శుక్రుడు మాస ప్రారంభంలో  కుంభరాశిలో, తదుపరి ఏప్రిల్ 14 న మీనరాశిలో ప్రవేశం; 
గురువ్ ధనసు్సలో వక్ సంచరం; శని ధనసు్సలో సంచరం; 
రాహువ్ మిథునంలో; కేతువ్  ధనురాశిలో  సంచరం 

 జన్రదీన ఠాకూర్

మేష రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా బాగున్ని సరి 
యైెన ఆరిధిక ప్రణాళిక రచించవల్ను.  ఆరోగ్య విష 
యంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబసభు్యలతో మన 
స్పరధిలు వచ్్చను.  దానివలన గృహంలో అశంతి 
నెలకొనును. ఉదో్యగసు్త లకు ఆనందదాయకంగా 
ఉండును. వాణ్జ్య రంగంలో ఉననివారు కడు జాగ్ర-
త్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. విదా్యరుథా లకు ఉత్తమ 
సమయం. 21-23 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య 
క్మాలు వాయిదా వేసుకోండి. వైెదిక సూచన: 1. 
గణపతి ఆరాధన శ్రేయసకురం.  
వృషభరాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకవిషయాలలో జా-
గ్రత్త వహించలి. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త 
అవసరం. వాహనం నడుపుటలో  జాగ్రత్త వహించలి.
గృహంలో అశంతికి చోటివవేదుదీ . ఉదో్యగసు్త లు 
అదనపు బాధ్యతలు సీవేకరించే అవకాశం కలదు. ప్ర-
యాణములవలన ల్భం. వాణ్జ్య రంగంలో గటిటి పోటీ 
ఎదురొకుంటారు. న్్యయపరమైెన విషయాలలో అను-
కూలంగా వ్ండదు.  అధిక శ్రమ చేసినచో విదా్యరుధి లు 
రాణ్స్్త రు. 23-26 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య-
క్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వైెదిక సూచన: 1. శివా-
రాధన శ్రేయసకురం.   
మిధున రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూ-
లంగా వ్ంటుంది. నూతన వసు్త వ్ల సేకరణ చేస్్త రు.
కుటుంబ సభు్యల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉండుటచే 
మనుఃశంతి ఉండదు. సంఘసేవ చేసేవారికి తగిన 
గురి ్తంపు లభించ్ను. ఉదో్యగంలో ఉననివారికి మంచి 

గురి ్తంపు లభించ్ను. వాణ్జ్యరంగంలో ఉననివారికి 
మంచి ఆదాయం ఉండును. విదా్యరుథా లకు అను-
కూలసమయం. 26-28 త్ద్ల మధ్యముఖ్యమయిన 
కార్యక్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వైెదిక సూచన: 
1.దురాగొ స్త త్ర పారాయణ శ్రేయసకురం.   
కరాకాటక రాశి : ఈమాసంలో ఆదాయంకి 
మించిన ఖరు్చలు ఉండును. స్పకు్యలేషన్ కి దూరం 
గా ఉండవల్ను. ఆరోగ్య విషయంలో చినని చినని 
జాగ్రత్తలు అవసరం. బంధుజనులతో ఆనందంగా 
గడుపుత్రు. ఉదో్యగసు్త లకు అనుకూల సమయం. 
పదోననితి లేదా స్థా నంమారు్పకి అవకాశం కలదు. ప్ర-
యాణాల వలన ల్భం. వాణ్జ్య వరగొం వారు తమ 
కార్యకల్పాలు విస్తరించ్ అవకాశం కలదు. నిరు-
దో్యగులకు ఉదో్యగావకాశము కలదు. 3 న మరియు 
28-30 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్మాలు 
వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శ్రీ మహాలకి్షమీ స్త త్ర పారాయణ శ్రే-
యసకురం 
సింహ రాశి: ఈమాసంలో ఆరిధిక నియంత్రణ 
అవసరం. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రదధి అవసరం. 
ఉదో్యగసు్త లకు అనుకూలం కాదు. పైె అధికారుల 
వలన సమస్యలు ఉండును. ఆకసి్క ప్రయా-
ణాల వలన ల్భం ఉండును. సంత్నం కొరకు 
ఎదురు చూచ్వారికి శుభవార ్త. వాణ్జ్య వరగొం వారికి 
అనుకూలం. విదా్యరుథా లకు పైె చదువ్లకు మంచి 
అవకాశం. 3-6  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య 

రాశి  ఫల్లు
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క్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వైెదిక సూచన: 1. 
దత్్త త్రేయ స్త త్ర పారాయణ శ్రేయసకురం.
కన్యారాశి: ఈమాసంలో ఆరిధిక విషయాలలో 
బాగుండును. ఆరోగ్య విషయంలో, ముఖ్యంగా తిండి 
విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.  గృహంలో ఆనంద 
వాత్వరణం ఉండును. ఉదో్యగసు్త లకు అనుకూల 
సమయం. ప్రయాణాలు హచ్్చగా ఉంటాయి. వా్య-
పారంలో ఉననివారు తమ వా్యపార విస్తరణ చేస్్త రు. 
విదా్యరుథా లకు అభివృదిధి  సూచితం. 6-8 త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్మాలు వాయిదా వేసుకోవా-
లి. వైెదిక సూచన: 1. నిత్యం ఇషటి దేవత్ ప్రారధిన చే-
యవల్ను.
తులా రాశి: ఈమాసంలో ఆరిధిక అనుకూలత 
ఉండును. అనవసర విషయాల జోలికి పోకండి. 
గృహంలో ఆనంద వాత్వరణం ఉండును. దూ-
రప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. వా్యపారసు్త లకు 
అనుకూలసమయం. 8-10 త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. వైెదిక 
సూచన: 1.  ఆదిత్య హృదయ పారాయణ శ్రేయసకు-
రం.
వృశిచిక రాశి : ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా 
బాగుండును. మానసిక ఉల్లా సం మరియు గృహ 
వాత్వరణం ఆనందకరం. ఉదో్యగ రంగంలో ఉనని-
వారికి మంచి గురి ్తంపు లభించ్ను. సేవారంగంలో 
ఉననివారికి మంచి సమయం. వాణ్జ్య రంగం వారికి 
అభివృదిధి. అవివాహితలకు వివాహం జరుగును. 
విదా్యరుధి లకు చదువ్యందు శ్రదధి అవసరం. 
గురువ్ల యొకకు సూచనలు పాటించవల్ను.  
10-13 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్మాలు 
వాయిదా వేసుకోవాలి
వైెదిక సూచన: 1. కులదేవత్రాధన శ్రేయసకురం.
ధను రాశి : ఈమాసంలో ఆరిధిక నియంత్రణ 
అవసరం. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రదధి అవసరం. 
మానసిక అశంతి ఉండును. విలువైెన వసు్త వ్-
లు ఖర్దు చేస్్త రు. వా్యపారసు్త లకు కొంత కషటి కా-
లం. విదా్యరుథా లకు చదువ్యందు అత్యంత శ్రదధి 
అవసరం.13-15 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య 

క్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి.
 వైెదిక సూచన: 1. కనకధారా  స్త త్ర పారాయణ వలన 
మేలుజలుగును. 
మకర  రాశి:ఈమాసంలో ఆరిధిక అభివృదిధి  
ఉండును.  ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్ని తవేరగా కోలు-
కుంటారు. శుభ కార్యక్మాలోలా  పాల్గొ ంటారు. నూతన 
పరిచయాలు ఏర్పడత్యి. తీరథాయాత్రలు చేస్్త రు. 
ఉదో్యగవరగొం వారికి శుభ సూచన. వా్యపారసు్త లకు 
మంచి అభివృదిధి  కాన్ భూ సంబంధ వా్యపారంలో 
ఉననివారికి జాగ్రత్తలు అవసరం. విదా్యరుథా లు మంచి 
కాలంను వినియోగించవల్ను. 16-17  త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైెన కార్యక్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శివారాధన  శ్రేయసకురం.  
కింభ రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా బాగున్ని 
ఆరిథాక నియంత్రణ చల్ అవసరం. ఆరోగ్యము 
బాగుండును. గృహములో నూతన వసు్త వ్లు ఖర్దు 
చేస్్త రు. శుభ కార్యక్మాలోలా  పాల్గొ ంటారు. ఉదో్యగసు్త -
లు కొత్త బాధ్యతలు సీవేకరిస్్త రు. వాణ్జ్య వరగొం వారికి 
తమ వా్యపార విస్తరణకు మంచి సమయం. సిథారాసి్త 
విషయంలో ల్భం పొందుదురు. ప్రయాణాలు కల-
సివచ్్చను. విదా్యరుథా లకు మంచి అవకాశలు వచ్్చ 
సమయం. అంది పుచ్్చకోవల్ను. పోటీ పర్క్షలలో 
విజయం. 17-19  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య-
క్మాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శ్రీ దురాగొ స్త త్ర పారాయణ శ్రేయసకు-
రం 
మీన రాశి : ఈ రాశివారికి అధిక వ్యయం వలన 
చికుకులు. దగగొర వ్యకు్త లతో కలహం మరియు గృహంలో 
అశంతి. శుభ కార్యక్మాలలో పాలుపంచ్కుంటారు. 
ఉదో్యగ వరగొం వారికి స్థా న చలన సూచనలు. వాణ్జ్య 
వరగొం వారు ల్వాదేవీలలో జాగ్రత్త వహించవల్ను.  
19-21  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్మాలు 
వాయిదా వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శ్రీరామ రకా్ష  స్త త్ర పారాయణ శ్రేయ-
సకురం. 

        సరేవే  జన్ుః   సుఖినో   భవంతు 
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పమి్ భారతీ శర్              పాఠకులూ, మీ అందరికీ 
వేసవి శుభాకాంక్షలు.
        గ్రీష్ త్పంతో, చమటలతో, 
వేడి వేడి వాత్వరణానికి శుభా
కాంక్షలు చపుతున్నిరేంటి అను-
కుంటున్నిరా!  ఏడాది పొడవ్న్ 
ఒక బజీ జీవిత్నిని గడుపుతునని 
మనం...ఈ వేసవి శెలవ్లోలా  విహా 
రయాత్రాలకి ఎకకుడికి వెళ్్ళలి 
అని ముందుగాన్ ఓ ప్రణాళికను 
సిదధిం చేసుకుంటాం.... పిలలాలకి 
శెలవ్లు కాబటిటి  ఓ 2, 3 వారాలు 
వారితో గడిపేల్ ముందు నుండి 
పాలా ను చేసుకుంటారు.... పిలలాల 
ఆలన్ పాలన్ కోసం అమ్మ్ 
త్తయ్యలను దగగొరకి రపి్పంచ్-
కుంటారు.......
   ఇక ఊరగాయలు పెటుటి కోవడా 
నికి అనువైెన మాస్లు... ఏప్రిల్, 
మే నెలలే... ఇనిని రకాల పనులు 
ఆనందంగా, ఆహాలా దంగా చేసుకో 
వాలి అంటే ముందునుండే మన 
మైెండ్ ను దానికి అనుగుణంగా 
సంసిదధిం చేసుకోవాలి. ఇంటిలో 
కూలరులా , ఎ. సి లు మంచి కండి 
షన్ లో పెటుటి కోవాలి... ముదురు 
రంగు కర్టినులా  గదులకు, గుమా్-
లకు వేసుకోవాలి.. న్టి ఎదదీడి 
లేకపోత్ కొనిని ఇండోర్ పాలా ంట్్స 
తో ఇంటిని అలంకరించ్కోవాలి. 
చకకుని కుండను ..... మంచిన్ళ్ళ
కోసం వంట గదిలో స్టి ండుపైె  
అమరి్చ..దానికి రంగులు, సిటికకు-
రులా  అంటించి ఆకర్షణీయంగా 
అలంకరిసే్త .... పిలలాలు కుండ 
న్ళ్్ళ త్రాగడానికి ఇషటి పడత్రు.

చకకుని, మెత్తని కాటన్ దుసు్త లు 
ధరిసూ్త  ... ఎనోని రకాల పాన్యా 
లు ఇంటలా  తయారు చేసుకుంటే 
వడదబబా తగలకుండా ఉంటుం 
ది. సులువ్గా బయటకి వెళి్ళన-
పుడు ఈ పాన్యాలను తీసుకు 
ని వెడిత్ ఖరు్చ తగుగొ తుంది.    
   పాన్యాలలో విరివిగా మనకు 
దొరికేది మామిడికాయలతో చేసి 
న అమ్ పన్ని ... నిమ్కాయల
తో చేసిన నిమ్న్ళ్్ళ. సబాజు  గింజ 
లు న్నబటిటి  పలుచని మజిజు గలో 
వేసి... ఉపు్ప జీలకర్ర పొడి వేసు 
కుంటే  చల్ బావ్ంటుంది.     
        పుద్న్, కొతి్తమీర, జీలకర్ర 
నూరి, ఉపు్ప కలిపి నిమ్రసంలో
కలిపి షరబత్ చేసుకోవచ్్చ. ఆ 
ముదదీని అలలాం ముకకులు జోడిం 
చి మజిజు గలో కలుపుకోవచ్్చ. ఈ 
పైె పాన్యాలు బయటకి వెళ్్ళట 
పు్పడు ఓ బాటిల్ లో పోసుకుని 
పటుటి కుని వెళ్ళచ్్చ. 
       ఇంటలా  ఉంటే... ఫ్రెష్ గా జూ్య 
సులు తయారు చేసుకోవచ్్చ. 
కీరాలు, మొలకలు, నిమ్రసం 
పిండి పిలలాలలకు, పెదదీలకు అం-
దించచ్్చ. కాస్త బలహ్నంగా 
ఉనని పిలలాలకు, ష్గర్ వా్యధి లేని 
పెదదీలకు పాలలోలా , అరటి పండు, 
డ్రై ఫ్రూట్్స వేసి బన్న్ మిల్కు 
షేక్, విధంగా ఆపిల్, మా్యంగో, 
ఖరూబాజా, మాద్ ఫల్లతో, ఖరూజు  

రాలతో ఈ షేకులు తయారు చే
సుకోవచ్్చ. చలలాని పాలలోలా  
బాదం పిస్్త  పపు్పల పొడిని వేసి, 
కుంకుమ పువ్వే వేసి, బాదం    
పాలు తయారు చేసుకోవచ్్చ. 
ఎపు్పడూ ఇంటలా  పాలు, పెరుగు, 
పండులా , నిమ్కాయలు ఉండేల్ 
చూసుకుంటూ... నూనె పదారాధి -
లు,  బజారు లోని బేకర్ పదారాధి -
లు చల్ తకుకువగా లేదా పూరి ్తగా 
ఈ 6 వారాలు మాన్సి.. పెరుగు 
పచ్చళ్్ళ..వాటిపైె దానిమ్ గింజ 
లను అలంకరించి, ఫ్రూట్ కసటిర్డా 
లను... కంటికి ఇంపుగా తయా- 
రు చేసుకుంటూ....పిలలాలిని ఆ 
ప్రాసస్ లో ఇన్వేల్వే చేసే్త వారూ 
ఇషటి ంగా తింటారు. ఏ పూటకాపూ
ట వండుకుంటూ, ఈ పాన్యా 
లు త్గుతూ, వేసవిలో అయిన-
వాళ్ళందరిన్ తీరికగా కలుసూ్త .. 
కొత్త ఊరగాయలిని పెటుటి కుని, 
తిని, దగగొరివారికి రుచి చూపిసూ్త  
ఆరోగ్యంగా, ఆహాలా దంగా గడిపిత్ 
మలయమారుత్లు వీస్్త యి.
అందుకే వేసవిని ఆనందంగా 
ఆహావేనిదాదీ ం. ఈ కాలం త్పానిని 
అధిగమిదాదీ ం. న్టిని జాగ్రత్త-
గా వాడుతూ పరా్యవరణానిని కా-
పాడుకుంటూ.... వేసవి కోసం 
ఎర్ర తివాచీని పరచి స్వేగతం 
పలుకుతూ....... 

వేసవిలో మలయమారుతం 






