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తీగవరపు శంతి

                                                ఆరిటికల్ 370, 35 A
          జమ్మూ, కాశ్మూర్ లొల్లిని పాకిస్థా న్ ఐక్యరాజ్య సమితి చర్చలవరకూ తీస్కెళ్లి , అక్కడ భారత 
దేశానిని దెబ్బ తీయాలని చూసింది కానీ అక్కడ భింగపాటు తప్పలేదు పాకిస్తా న్ కి. 
పాకిస్థా న్ ఎనిని ఎత్తాలు వేసనా, భారత్ ఇింకా ప ైఎత్తాలు వేస, చిత్తా   చేయడిం భారత ప్రజలను సింతో 
షింలో మించిింది. మోదీ ఎనినికల మానిఫెస్టు లో వాగ్దా నిం  చేసనటులి గ్నే జమ్మూ, కాశ్మూర్ విషయిం 
తేలుస్తా డని ప్రజలు ఊహించారు, కానీ ఇింత తిందరగ్ అని ఎవరూ అనుకోలేదు.ప్రస్తా తిం ప్రధాన 
అింశింగ్ చర్చించుకింటునని అింశిం రాజ్యింగింలోని  ఆరటుకల్ 370, దానికి తోడు 35A. ఎిందుక 
అింత ప్రధాన అింశింగ్ చర్చించబడుతోిందింటే  ఆరటుకల్ 370,35A : "కాశ్మూర్ క  ప్రతే్యకిం"!
                       జమ్మూ కాశ్మూర్ క ప్రతే్యక ప్రతిపతితాని కల్్పించడిం కోసిం రాజ్యింగింలో ఆరటుకల్ 
370 పేరట చేర్చన తాతా్కల్క నిబింధన ఇది. 1947 అకోటు బర్ 26న కాశ్మూర్ ను భారత యూనియన్ లో  
విలీనిం చేశారు. రక్షణ,  విదేశ్ వ్యవహారాలు, కమ్్యనికేషనులి  అనే మ్డు అింశాలకే విలీనిం పరమిత-
మైింది. విలీనిం విధి విధానాలు అప్పటికిింకా ఖరారు కాలేదు. వీటిప ై1949 జులలైో 'నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్' 
అగ్రనేత షేక్ అబ్దా ల్లి  భారత ప్రభుత్ింతో చర్చలు ప్రారింభించారు. పర్యవస్నింగ్ ఆరటుకల్ 370 ని 
రాజ్యింగింలో చేరా్చరు. దీని ప్రకారిం రక్షణ, విదేశ్, ఆరధిక కమ్్యనికేషన్ వ్యవహారాలూ తప్ప మిగిల్న 
వాటిలో కాశ్మూర్ క  స్యిం ప్రతిపతితా ఉింటుింది. ఈ రాష్టింలో ఇతర చట్టు లను అమలు చేయాలింటే 
రాష్ట సమమూతిని పారలిమింట్ తీస్కోవలస ఉింటుింది.  పౌరసత్ిం, ఆసథాప ై హక్క ప్రాధమిక హక్కల 
విషయింలో రాష్ట ప్రజలక ప్రతే్యక  చట్టు లుింట్యి. అిందువలలి  ఈ రాష్టింలో ఇతర రాష్ట్రా ల వారు 
భూమలను కొనలేరు. ఆరటుకల్ 360 కిింద ఈ రాష్టింలో కేింద్ర ఆరధిక ఎమరెజెనీస్ని విధిించలేరు. 
                    అసలు కాశ్మీర్ నివాసి  అంటే! ఎవరవుత్రో ? తెలుసుసుకోవాలి  
                            కాశ్మూర్ శాశ్త నివాస ఎవరు? అననిదానిని రాజ్యింగిం నిర్చిించిింది. 1954 
మే 14వ తేదీ కనాని మిందు లేదా ఆ తేదీ నాటికి రాష్టింలో జనిమూించిన వ్యకి తా లేదా 10 సింవతస్రాల 
పాటు నివసించిన వ్యకి తా కాశ్మూర్ శాశ్త నివాస అవుతాడు. ఆ వ్యకి తా ఆ రాష్టింలో సథారాస్తా లను కల్గి 
ఉిండవచు్చ. రాష్ట ప్రభుత్ ఉద్్యగిం, ప్రభుత్ిం కల్్పించే స్్కలర్ షిప్్పలు ఇతరత్రా సహాయాలు ప్రతే్యక 
ప్రయోజనాలు పింద వచు్చ. దీర్ఘకాలిం రాష్టింలో సథారనివాసిం ఎవరో నిర్చిించడిం కోసిం చట్టు లు 
చేసే అధికారానిని జమ్మూ, కాశ్మూర్ అసింబ్లి కి ఆరటుకల్ 35 గ్ కటటుబెటిటు ింది. అయితే ఈ నిర్చనానిని 
మ్డింట రెిండింతలు మజరటీతో అసింబ్లి  మార్చచు్చ. కాశ్మూరీ మహళ కాశ్మూరేతరుల్ని పళ్లి  చేస్కింటే 
మాత్ిం ఈమ ఈ రాష్టింలో సథారాస్తా ల్ని కల్గి ఉిండడానికి వీలేలిదు. ఆమ పిలలిలకూ ఆ ఆసథాప ై హక్క 
ఉిండదు. పిలలిలక శాశ్త నివాస సరటుఫికెట్ కూడా ఇవ్రు. 
                 ఏడు దశాబ్దా లుగ్ నడుస్తా నని యుదధి  పోరాట్లలో అనేకమింది సనైికలు బలపైోతూనే 
ఉనానిరు. ప్రజల గిండెలు పగిల్ పోతూనే ఉనానియి. ప్రభుతా్లు మారుతూనే ఉనానియి. వీరమరణిం
పిందిన వార కటుింబ్లక స్నుభూతి దొరకడమే కషటు మైపోతోింది. యుదాధి లలో వీరమరణిం 
పింది, అప్పటికి మాత్మే వార స్నుభూతిని పింది, సనైికలు  వీరజవానలిగ్ మిగిల్పోత్ింటే, వార
కటుింబ్లు రోడుడు న పడుత్నానియనడింలో ఎటువింటి సిందేహిం లేదు. 
               ప్రభుత్ిం వారకి అిండదిండగ్ నిలబడాల్. అల్గే  ఆరధిక అసమానతలు పోగొటటుడానికి 
ప్రజలక పనికల్్పించాల్, దేశానిని పారశ్రామికింగ్ మిందుక తీస్కని వెళ్ళాల్.  కానీ, ప్రజలు పనునిల 
రూపింలో కటిటున సొమమూను పేదవారకింటూ ఉచితింగ్ ఇవ్కూడదనేది ప్రజల వాదన.  ప్రజలింతా 
స్ఖ శాింత్లతో ఉిండాలని కోరుకింటింది చతైన్యిం సింకల్పబలిం. 
                                      భారత్ మాతాక జ ై-------- విందే  మాతరిం.                                                                       



            అభిప్రాయ వేదిక
వటం తెలుగు స్హిత్యరంగానికి పెద్ద  లోటు.
    సుబ్బారావు, అమలాపురం

 రిపార్టి ప్రక్రియపైె చిలకమరి తె వారి వా్యసం 
అదుభుతం. చాలా ఆనందం వేసింది చదువుతం-
టే. ఈ రచయిత నంచి మరినినా  రచనలు మేము 
ఆశంచవచాచా?
       స్యి రమేష్ , సత్య - బెంగళూర

ఆదూరి హైమవతి గారి మిత్రద్రోహి కధ బ్వుంది. 
పిల్లలకు ఇలాంటి కధలు ఉపయోగపడత్యి. 
అలాగే ఇంద్రకంటి వారి ప్రేమంటే ఇంత్ బ్గా ఆస-
కి తెకరంగా ఉంటంది. సీరియల్ కు ఇంకా ఎకుకువ 
పేజీలు కేటాయిస్తె బ్గుంటుంది.
      శంకరరావు,భవాని - అనకాపలి్ల

నందుల ప్రభాకరశస్త్రి గారి మాఊరి నందులకధ 
చాలా బ్వుంటంది. పల్్లటూరి వాత్వరణం కళ్ళకు 
కటిటి నటుటి గా చూపిసుతె న్నార.
           రమణారెడ్డి, సరోజినీ - పొద్దటూర

పమిమీ భారతీ శరమీ గారి కధానిక చాలా బ్వుంది. 
ముఖ్యంగా వయసులోకి వసుతె ననా ఆడపిల్లలు(మగ 
పిల్లలు కూడా) తప్పక చదవాలిసిన వా్యసం ఇది. 
      చారలత, సుచరిత, లీల - కుకట్ పలి్ల

తెలుగులో సైన్సి ఫిక్షన్ కధలు  కరవు అవుతననా ఈ 
రోజులలో, పింగళి గోపి గార చేసుతె ననా కృషి శ్ల ఘనీ 
యం. అటువంటి రచనలు ఎంకరేజ్ చేసుతె ననాందు 
కు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు. వుయ్ వాంట్ మోర్!
       ప్రస్ద్, కుమార్, కృష్, సురేష్ - హైదరాబ్దు

ప్రహేళిక ఈస్రి కంచం త్లికగా అనిపించింది. 
తెలుగులో ఇది కంచం వినూతనా ప్రయోగం అని 
న్కు అనిపిసుతె ంది. ఏది ఏవైన్ మాకు నచిచాంది. 
అలాగే కతతె రామానందం గార రథయాత్ర గురించి 
ఎన్నా తెలియని సంగతలు చపా్పర. రచయితకు 
మా నమస్కురాలు . 
                                               వాణి - ఖమమీం

   సరా్వంగ సుందరంగా వలువడ్న జూలై్ సంచిక చాలా 
బ్గా వుంది. మీ సంపాదకీయం మీ పత్రికకే హైలై్ట్. 
మీకు అభినందనలు.
     వేంకటన్రాయణ, తిరపతి

 మానససరోవర యాత్ర చదువుతంటే ఎపు్పడెపు్ప ఆ 
యాత్ర చేస్తె మా అనిపిసతె ంది. కళ్ళకు కటిటి నటుటి గా ఉననా 
వరన్, అంతకన్నా కననాల పండుగగా ఉననా యాత్ర 
వీడ్యోలు - నిజంగా మా ప్రేక్షక లోకం మీకు ఎంతో 
ఋణపడ్వుంటుంది అని అనటంలో అతిశయోకి తె  
లేదనకుంటాన. మీకు మరొకస్రి ధన్యవాదాలు.
  శ్న, వేణు, రాజా, రమేష్, సతీష్, సుబ్బారావు, 
సౌజన్య, రాజేశ్వరి   - విజయవాడ.

 బుచిచారాజు గారి వార వీరౌత్ర కధ బ్వుంది. సహవా 
స్ల ప్రభావం చడుకెంత దారితీయవచ్చా, మంచికీ 
అంత్ దారితీయవచచాని చకకుగా చపా్పర రచయిత. 
  సుబ్రహమీణ్యం - రాజమహేంద్రవరం

అంకెల గురించి కూడా ఎంత చకకుగా చప్పవచ్చా 
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు గారి రచనలు చూస్తె అర్ధమ-
వుతంది. రచయితకు నమసుసిలు.
       లకీ్షమీపతి, రమణి - తణుకు

 అంతరాజా తీయ యోగా దివస్ న పురసకురించికుని
డాలస్ లో యోగా శబిరం గురించి మీర ఇచిచాన 
వా్యసం బ్గుంది.
        శ్రీరాం - త్రానాక

 దంతరి తె శరమీ గార వ్రాసుతె ననా పద్యరత్నాలు నిజంగా 
మీ పత్రికకే రత్నాలు. చిననాపు్పడు స్కులులో తెలగు 
మేష్టి ర చపి్పనటుటి  చకకుగా చపుతెన్నార శరమీ గార.
    మారకుండేయ శస్త్రి, వనజ - గుంటూర

 దా్వ న్ శస్త్రి గారి గురించి తమూమీరి వారి వా్యసం 
చాలా బ్గుంది. ఆయనన కలుసుకునే అదృషటి ం 
న్కు కూడా ఒకస్రి లభించింది. నిజంగా ఆయనకు 
స్హిత్యంపైె గల పటుటి  చాలా గొప్పది. ఆయన లేకపో-
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 కల నిజమాయె - ముకి తెన్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

 ఊరికి ఓ న్లుగైదు మైళ్ళ 
దూరంలో ఉననా చక్ పోస్టి  దగ్-
రకు చేరాం. అకకుడ అప్పటి-
కే న్లుగైదు వాహన్లు ఆగి 
ఉన్నాయి. ఏమైందో అని మా బస్ 
డ్రైవర్, మా గైడ్ దిగి చక్ పోస్టి  కేసి 
నడ్చార. 'స్గా' కి వళ్్ళ రోడుడి  
అసలు బ్గాలేదట. రోడుడి  చాలా 
చ్ట్ల  వరద ఉదు్ద రు త్నికి కటుటి కు 
పోయిందట. కనీసం 24 గంటలు 
పడుతందట బ్గు చేయటా-
నికి. అందుకని మమమీలనం-
దరినీ వనకికు వళి్ళపొమమీని చక్ 
పోస్టి  వాళ్్ళ ఆదేశలిచాచార అని 
చపా్పర. ఈ అనకోని అవాం-
తరానికి మేమందరం కంచం 
అవాకకుయా్యం. ఎందుకంటే 
శ్రావణ పౌరమ్ి న్టి రాత్రి మేము 
మానససరోవర తీరంలో గడపా-
లని మా 'ఒరిజినల్ ప్రోగ్ం'. కానీ  
ఇపు్పడు ఒకరోజు మనకు పోతోంది 
ఏమీ ఆకిటివిటీ లేకుండా. దీనిని 
ఎలా 'కాంపెనేసిట్' చయా్యలా 
అని మా ప్రోగ్ం గైడ్ల లో మేధో 
మధనం మొదలయి్యంది. సరే 
ఇపు్పడు ఇకకుడ చేస్దేమీ లేదుగా 
అని చపి్ప న్మమీదిగా వనకికు 
హోటలుకు బయలుదేరాము. 
చక్ పోస్టి  దగ్ర ఉననా కది్దపాటి 
సమయంలో చాలామంది ఔత్సి-
హికులు ఫోటలు తీసుకున్నార. 

కననాల పండువుగా ఆ మంచు 
కండలు, ప్రకృతి అందాలు 
అందరూ కెమరాలో్ల  బంధంచు-
కున్నాం. ఈ జాఞా పకాలినా మదిలో 
పదిలపరచుకోటానికి అందరూ 
ఎంతో ఉబలాటపడాడి ర. అలా 
హోటలుకి చేరాము. మళ్్ళ ఎవరి 
రూములకు వాళ్్ళ వళి్ళపొం-
డ్ అని గైడు్ల  చప్పటంతో, మా 
రూమ్ కీస్ రిసప్ష న్ లో తీసుకుని 
మా పాత రూములకి వళి్ళపో-
యాము. ఇది ప్రోగ్ం లో లేని 
హోటల్ స్టి  కనక బహుశ రూమ్ 
రెంట్ మేము కటటి వలసి రావచుచా. 
సరే ఆ సంగతి తరవాత చూసు-
కోవచుచాలే అనకున్నాం. కింద 
రిసప్ష న్ దగ్ర గైడు్ల  సమావేశం  
ఏరా్పటు చేశర. చరిచాంచే 
విషయం ఏమిటంటే ఈ ఒక రోజు 
నషటి ం ఏవిధంగా పూడాచాలా అని.  

మా ఒరిజినల్ పోగ్మ్ ప్రకారం  
మేము కైలాస పర్వత పరిక్రమ 
ముగించుకుననా తరవాత పొరమ్ి 
న్టికి మానససరోవరం చేరటం, 
ఆ రాత్రి అకకుడ గడపటం. అంటే, 
ఆగసుటి  24, 25 త్ర్కులో్ల  మొదటి 
రెండు రోజుల పరిక్రమ చేసి, 26 
వ త్దీ, అంటే పౌరమ్ి న్డు, 
మూడవ రోజు పరిక్రమ చేసి, ఆ 
రోజు మధా్యహనాం కలా్ల  మానస-
సరోవరం చేరకోవాలని. కానీ 
ఇకకుడ ఒకరోజు వృధా అవటం 
వల్ల , మేము పౌరమ్ి న్డు పరి-
క్రమలోనే ఉంటాము. మమమీలినా 
గైడు్ల  అడ్గార 'మీకు పౌరమ్ి 
న్డు మానససరోవరం దగ్ర 
గడపటం ఎంత ముఖ్యం?'. 
అందరూ ముక తె కంఠంతో చాలా 
ముఖ్యం అన్నాము. దాంతో గైడు్ల  
ఏం చపా్పరంటే మనం పరిక్రమ 
రెండు రోజులలో ముగించేస్తె, 

https://youtu.be/IJj5mFxNXAk
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పొరమ్ి న్టికి మానససరోవరం 
చేరకోగలం. ఇది మీకు అమో-
దమైత్ అలా చేదా్ద ం అన్నార. 
అందరూ సరేనన్నాం. 
      ఆ రోజంత్ చదుర మొదురగా 
వర్షం పడుతూనే ఉంది. మేం 
ఎకుకువగా హోటల్ రూమ్ లోనే 
గడ్పాం. అలా్ల గే  తడుస్తె నే 
భోజన్లు చేసి వచిచా రూమ్ లోనే 
ఉండ్పోయాం. స్యంత్రం 
కంచం తెరిపి ఇస్తె అలా ఊళ్్ళ 
తిరిగివచాచాం. సరదాగా గురతె గా 
ఉండటానికోసం ఒక పెననా, ఒక 
నై్ల్ కటటి ర్  కనకుకున్నాం. ఇంకా 
చాలా  కందామనిపించింది 
గానీ ఎదురగా పెద్ద  ప్రయాణం 
ఉంది కదా, ఎకకుడ డబుబాలు 
అవసరమవుత్యో  తెలియదు 
కదా! అని కంచం పొదుపుగానే 
ఉన్నాం.
       మరానాడు పొదు్ద నేనా లేచి 
తయారయిపోయి, రూములు 
ఖాళ్ చేసి బస్ ఎకికు కూరచా-
న్నాం. చక్ పోస్టి  దగ్ర బసుసిలు 
ఆపటే్ల దు, పోనిసుతె న్నార అని 
తెలిసింది. హమమీయ్య! ఇకకుడ 
నంచి బయటపడుతె న్నాంలే అని 
హాయిగా ఊపిరి పీలుచాకున్నాం.         
         మా గైడ్ వచిచా అందరూ 
వచాచారా? అని ల్కకుబెటుటి కుని,
'రైెట్' చపా్పడు. జయ జయ 
నిన్దాల మధ్య బసుసి బయలుదే
రింది. అపు్పడు సమయం పొ-
దు్ద ననా 9 గంటల 10 నిముష్లు 
అయింది. మన భారతదేశ-
పు సమయం 6 గంటల 40 

నిముష్లు అయ్యంటుంది. 
ఎందుకంటే టిబెట్ టైం మన-
కన్నా 2 1/2   గంటలు ముందు 
ఉంటుంది. అననాటుటి  చప్పటం 
మరచిపోయాన, మా బస్ తో 
పాటు ఒక టంపో వా్యన్ కూడా 
మాతోనే వసతె ంది. అందులో 
మా బ్్యచ్ లో వాళ్్ళ నలుగుర, 
షెరా్పలు, కనినా సపైె్్ల లు, అంటే 
మంచినీళ్్ళ, స్నాక్ ఐటమ్సి ఇలా, 
అందులో వచాచాయి. 
          మనసులో ఆ పరమశవుని
 సమీరించుకుంటూ మా ఆగస్టి  

23 వత్దీ ప్రయాణం 'స్గా' కి 
మొదలయి్యంది. ఈ దూరం 
సుమార ఒక వంద కిలోమీట-
ర్ల  ఉంటుంది. అంత్ సవ్యంగా 
స్గిత్ ఓ అయిదు గంటలలో 
చేరకోగలం. 
         అలా ఓ పావుగంట ప్రయాణం 
స్గింది. ఇంతలో బస్ 'స్ల ' అవ
స్గింది. మళ్్ళ ఏం అవాంతరం 
వచిచాందా అని అందరం బస్ 
లోంచి బయటకు చూస్ం. 
అకకుడ కండల మీదనంచి 
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వసుతె ననా నీటి ప్రవాహ వేగానికి 
రోడుడి  బ్గా గుంతలు పడ్ంది. 
అప్పటికే అకకుడ హైవే మయిం-
టన్న్సి వాళ్్ళ పకకు నంచి రాళ్్ళ 
తీసుకచిచా అకకుడ ఉననా గుంతలు 
పూడుసుతె న్నార. మా డ్రైవర్ కూడా 
రాళ్్ళ మోయటం ప్రారంభించా-
డు. దాంతో మేంకూడా దిగి వాళ్లకు 
చేయూత నిచాచాము. ఓ పది 
పదిహేన నిముష్లో్ల  పని పూ-
ర తెయింది. ఎందుకైన్ మంచిదని 
డ్రైవర్ బస్ లోంచి అందరినీ  ది-
గమన్నాడు. బస్ ఒకటే జాగ్రతతె-
గా ఆ పరచిన రాళ్ళ మీదనంచి 
అవతలకి తీసుకెళ్్ళడు. మేం 
ఆ రాళ్ళ మీద నంచి నడ్చి-
వళి్ళ బస్ ఎకాకుము. బస్ మళ్్ళ 
బయలుదేరింది. ఓ అయిదు 
నిముష్లు గడవగానే మళ్్ళ బస్ 
స్ల  అయింది. అకకుడ జె సి బి లతో 
పనలు చేస్తె  మనషులు కన-
బడాడి ర. దగ్ర దగ్ర ఒక వంద 

మీటర్ల మేర రోడుడి  నీటి ప్రవాహ 
వేగానికి కటుటి కుపోయింది. కానీ 
అప్పటికే ఒరిజినల్ రోడుడి  పకకునే 
కండన కంచం తొలిచి ఓ కచాచా 
రోడుడి  ఏరా్పటు చేస్ర. నిననా 
దీనికోసం మన బసుసిని  ఆపే-
సిఉంటార. యాత్రికులకు ఏ 
ఇబబాందీ రాకుండా ఉండటంకో-

సం నిననాటినంచి కషటి పడ్, రోడుడి  
ఒక రోజు సమయంలో తయార 
చేస్రంటే వాళ్ళని మచుచాకో-
వాలి. డ్రైవర్ జాగ్రతతెగా ఆ కచాచా 
రోడుడి  మీదనంచి  బసుసిన తీ-
సుకెళ్్ళడు.  హమమీయ్య!  ఈ 
గండం గటటి కికుంది అని అందరూ 
అనకున్నాం. కానీ ఆ  ఆనందం 
ఎకుకువస్పు ఉండలేదు. ఓ పది 
నిముష్లు ప్రయాణం చేస్మో 
లేదో, ఇంకో చ్ట బస్ మళ్్ళ 
స్ల  అయి్యంది. కారణం ఓ 30 
మీటర్ల రోడుడి  కోసుకుపోయి, 
ఒక అఘాతం ఏర్పడ్ంది. ఇంకా 
రిపేర్ల  నడుసుతె న్నాయి. మేం 
అంత్ బస్ దిగి ఫోటలు తీసు-
కున్నాం. ఓ అరగంట తరవాత, 
కతతెగా వేసిన త్త్కులిక రోడుడి  
మీంచి బస్ వళ్ళటానికి అనమతి 
లభించింది. వళ్ళటానికి ప్రమాద-
కరంగా ఉంది కాబటిటి , బస్ లోని 
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ప్రయాణీకులందర్నా, ఆడవాళ్ళతో 
సహా, దింపేశర. కుదుపులకి 
బస్ అటు ఇటు ఊగిపోతన్నా, 
డ్రైవర్ చాలా చాకచక్యంగా బసుసిని 
ఆవలికి చేరాచాడు. మేం అందరం 
జాగ్రతతెగా నడచుకుంటూ అవత-
లికి చేరి మళ్్ళ బస్ ఎకికు కూరచా-
న్నాం. 
      ఈస్రి బస్ ప్రయాణం 
కంచం స్ఫీగానే స్గింది. దగ్ర 
దగ్ర రెండుననార  గంటల పాటు 
ఏ అడడింకులు లేకుండా బస్ 
వళూతె నే వుంది. మధ్యలో ఓచ్ట 
మాత్రం రిఫ్్యయలింగ్ మరియ 
వాష్ రూమ్ సౌకర్యం కోసం పది 
నిముష్లు ఆగాం.
        కండలు ఎకుకుతూ 
స్గిపోతూ, మన మానససరో-
వర  యాత్రలో అనినాటికన్నా ఎతెతైన 
పర్వత శఖరం  మీదకి  చేరింది 
బసుసి. దీని ఎతతె  5,120 మీటర్ల , 

అంటే సముద్ర మటటి ం నంచి 
16,900 అడుగులు అనమాట. 
తలచుకుంటే వొళ్్ళ గగురొ్పడు-
సతె ంది కదూ! టిబెట్ దేశయాత్రి-
కులు ఇకకుడ ఆగి జండాలు కటిటి  
వడత్ర. 
         మధా్యహనాం 2 గంటల 30 
నిముష్ల      ప్రాంత్లో్ల  టూరి 
స్టి  బసుసిలు అనీనా ఒకచ్ట ఆగి 

పోయి కనపడాడి యి. అకకుడ ఓ 
రెండు కిలోమీటర్ల మేర త్ర 
రోడుడి  వేసుతె న్నార. దాంతో వ-
హికిల్సి వళ్ళటానికి ఒక డైెవర్ష-
న్, అంటే ఒక త్త్కులిక రోడుడి  
ఏరా్పటు చేస్ర. నిజానికి అది 
రోడుడి  కాదు పొలాలు, ఖాళ్ 
సథాలాల లోంచి దారి మళి్ళంచార.  
వరా్ష లు బ్గా పడుతన్నాయేమో, 
రోడడింత్ కంచం బురదలాగా 
తయారయింది. మటిటి  మతతెగా 
ఉండటంతో చాలా బసుసిల  టైర్ల  
మటిటి లో కూరకుపోయాయి. 
డ్రైవర్ మా బస్ ఓ పకకుకి ఆపాడు. 
సమయం దొరికింది కదా అని 
మా అందరికీ ముందే పా్యక్ చే-
యబడడి లంచ్ ఇచాచార. రెండు 
చపాతీలు, బంగాళ్దుంప 
కూర, ఓ ఆపిల్ పండు, ఒక స్ఫ్టి  
డ్ంక్ ( మాజా లాంటిది), వాటర్ 
బ్టిల్ ఇచాచార. ఆ చలా్ల రిపో-
యిన చపాతీలు తినలేకపో-
యాం. ఏదో మమ అనిపించి, ఆ 
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పండు తిని, స్ఫ్టి  డ్ంక్ త్గాం. 
నై్ట్ హాల్టి  ఉననాపు్పడు భోజనం 
బ్గుంటంది కానీ, ఈ ప్రయా-
ణాల మధ్యలో ఇచేచా పా్యక్ లంచ్ 
లతో కంచం కషటి మే. కానీ కైలాస 
మానససరోవరం లక్షం ఒకకుస్-
రి గురతె  చేసుకోగానే, ఈ కష్టి ల-
నీనా 'హుష్.. కాకీ' అయిపోయా-
యి.  లంచ్ అయిన తరవాత 
మా డ్రైవర్ బసుసిన  ఆ స్ఫ్టి  
స్యిల్ (మతతెటి బురదలాం-
టి మటిటి ) లోంచి బస్ పోనిదా్ద -
మని చూస్డు. ఏముంది షరా 
మామూలే, మా బస్ టైర్ల  కూడా 
మటిటి లో కూరకుపోయాయి. 
ఇపు్పడు ఏ భార్ క్రేన్ లాంటిదో 
వచిచా ఈ బురద లోంచి మా 
బసుసిలన లాగిత్ కానీ, మేం 
ఎవ్వరం కదలలేము. ఓ పది 
పదిహేన బసుసిలు అకకుడ ని-
లిచిపోయి ఉన్నాయి. అకకుడ 
దగ్రలో రోడుడి  కనష్ట్రక్షన్ లో భార్ 

క్రేన్ ఉంది కానీ, అది వచిచా హల్్ప 
చేయాలంటే పోలీసు జోక్యం 
అవసరం. ఎందుకంటే అవి 
ప్రైవేట్ కాంట్రాకటిర్లకు చందిన 
క్రేన్ల . ఈ పని గవరనామంట్ 
బ్ధ్యత.  
        యాత్రికులందరికీ విసుగు 
మొదలయి్యంది. షెరా్పలని 
పటుటి కుని ఏదో ఒకటి చేసి ఇకకు-
డనండ్ బయటపడేయమని 
పీకేయడం మొదలుపెటాటి ర. 
పాపం వాళూ్ళ నిససిహాయలే. 
వాళ్ళంత్ పరాయి దేశనికి(నేపా-
ల్) చందినవార. ఏవైన్ చయ్య-
గలిగిత్ మా లయాజన్ ఏజెంట్ 
మాత్రమే చయా్యలి. అతన 
ఏదో ఫోన్ల  చేస్తె  కనపడాడి డు. 
ఈ విధంగా దగ్ర దగ్ర మూడు 
గంటలు అకకుడ ఉండ్పోవల-
సివచిచాంది. ఎటటి కేలకు చైనీస్ 
గవరనామంట్ పోలీస్ ఆఫీస-
ర్ల జోక్యంతో, క్రేన్ వచిచా మా బస్ 

లనినాటినీ బురదలోం-
చి బయటకు లాగింది. 
మళ్్ళ మా ప్రయాణం 
కనస్గింది. అయిదు 
గంటలు పటేటి  జర్నా, పది 
గంటలయింది, సగం 
కూడా పూరి తె కాలేదు. 
       న్మమీదిగా కంచం 
జలు్ల లు కూడా మొ-
దలయి్య వర్షం పెద్దది 
అవస్గింది. డ్రైవర్ 
చాలా జాగ్రతతెగా రాత్రి 
8 గంటల ప్రాంతంలో 
మమమీలినా 'స్గా' పటటి -

ణానికి చేరాచాడు. బస్ దిగి 
మాకు కేటాయించిన రూమ్ కీస్ 
తీసుకుని రూమ్ లోకి చేరాము. 
ఈస్రి మాత్రం నలుగురిని ఒక 
రూములో పెటాటి ర. హోటళ్్ళ 
తకుకువ ఉండటంతో అందర 
యాత్రికులకీ ఇలా '4- బెడ్' 
రూములే ఇస్తె ర. హోటల్ ఆవ-
రణలోనే ఉననా 'మధుబన్' భోజ-
నశలకు వళి్ల  వేడ్ వేడ్ పదారా్ధ -
లతో వడ్డించిన భోజనం చేశం. 
రూమ్ కి చేరి నిద్రకు ఉపక్రమిం-
చాం. స్గా ఊర సముద్ర మటటి ం 
నంచి 4,640 మీటర్ల  అంటే 
15,220 అడుగుల ఎతతె లో 
ఉంది. కంచం ఆలిటి టూ్యడ్ సిక్ 
న్స్ మొదలయిందా అనిపిం-
చింది. షెరా్పలు వచిచా అందరికీ 
'డయామాక్సి' మాత్రలు ఇచిచా వే-
సుకోమన్నార.  
     (మళ్ళా వచే్చ నెల కలుదాదా ిం)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

మువ్వన్నాల  రెపరెపలు 
 ఎగరాల్... ఎగరాల్... ఎింతో ఎత్తాక మన జిండా
 ఆనిందింతో ఉప్పింగ్ల్... ప్రతి పౌరుని హృది నిిండా                          ||ఎగరాల్|| 
                          నీల్కాశింలో మవ్నెనిల జిండా 
                          విరాజిలులి తోింది తన రెపరెపలతో 
                          పలకరస్తా ింది యావదాభారతానిని ...
                          అఖిండ భారతదేశానిని .....
                          ఆసేత్ హమాచల్నిని .....
                          విజయ దరహాసింతో .......
                          విశృింఖల కాశ్మూర ప్రజనీకింతో .....
                          ప్రపించమింతా విసమూయ దృక్కలతో ....                ||ఎగరాల్||
 ఎనానిళళాక చూస్తానానిమ 
 ఆనింద వీచికలు -  కాశ్మూర బ్లలోలి  ....
 ఆపా్యయతలు, అనురాగ భావనలు ....
 భయకింపిత రాష్ట ప్రజలోలి  .....
 భూన భింతరాళ్లు దదదా రలేలిల్ 
 స్్తింత్ర్య సింబరాలు జరుప్కింటునని 
 కాశ్మూర దేశప్రజల వదనారవిిందాలోలి
 ప్రస్్ఫటమౌత్నని ఆనింద డోల్కలు                                             ||ఎగరాల్||
                          ఆలకిించిండ పాక్ ప్రజల ఆరతానాదాలు
                          విశ్లోకప్ వ్యతిరేక విధానాలు 
                          వినిపిించిండ ప్రపించ ప్రజల శాింతి సిందేశాలు
                          వెల్వేయిండ ఉగ్రవాద సింఘ స్ింప్రదాయాలు 
                          ఎగరుత్నానియి శాింతి కపోత సమ్హాలు
                          జిండా రెపరెపలతో సమానింగ్ రెక్కల టపటపలు
                          సమ్హ ప్రజల ఆనింద కేళ్ కలకల్రావాలు
                          మధురింగ్, మనోజ్ింగ్ వినిపిస్తా నని రవళులు       ||ఎగరాల్||
 ఉప్పింగిపోతోింది భరతమాత హృదయిం 
 ఒకే దేశిం - ఒకే జిండా నినాదింతో
 యావదాభారతమింతా  త్రివర్ణ పతాక రెపరెపలే
 ఎర్రకోటలో ఎగరుత్నని త్రివర్ణ పతాక హొయలు 
 కవాత్ చేస్తా నని వివిధ స్యుధ బలగ్ల కదిం చప్్పళుళా
 వివిధ శాఖల, రాష్ట్రా ల శకట్ల వర్ణ శోభతాలు
 భారతదేశ అమమూల పదిలో చోటు చేస్కనని కిషిపణులు
 వచే్చ సింవతస్రప్ స్్తింత్ర్య దినోతస్వ వేడుకలు చింద్ర గ్రహ మిండలింప ై  ||ఎగరాల్|| 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

             రాజేంద్ర బ్బు బీహార రాష్ట్రం-
లో స్రన్ జిలా్ల లోని ‘జీరాదోయి’ 
అనే గ్మంలో 1884 వ సంవతసి-
రం డ్శంబర న్ల మూడో త్దిన 
జనిమీంచాడు. ఆయన తండ్-
గారి పేర మహాదేవ్ సహాయ్. 
ముగ్ుర ఆడపిల్లలు, ఒక మగ 
పిల్లవాడు పుటిటి న తరవాత ఎని-
మిదేళ్ళ అనంతరం కడగొటుటి  
వాడ్గా పుటిటి న వాడు కావడంతో 
రాజేంద్రకి కుటుంబంలో  అంద-
రికంటే ఎకుకువ ప్రేమానరాగాలు 
లభించాయి. ఆ రోజులో్ల  ఉమమీడ్ 
కుటుంబ్ల వ్యవసథా ఉండడంతో 
పెద్ద  త్తగార, వారి కుటుంబం, 
వీరి కుటుంబం అంత్ కలిస్ 
ఉండేవార. అంతమంది 
కుటుంబ సభ్్యలో్ల  ఆఖరివాడ్-
గా అలా్ల ర ముదు్ద గా, అతి సు-
కుమారంగా, కోమల స్వభావం 
కలవాడ్గా పెరిగాడు రాజేంద్ర 
బ్బు. వారిది జమిందార్ 
కుటుంబం కావడంతో, తండ్ 
మహదేవ్ సహాయ్ ఉదో్యగం చేస్ 
వాడు కాదు. ఊరి వారికి రోగాలు 
రోచుచాలు వచిచానపు్పడు ఆయ-
రే్వద వైద్యం మాత్రం ఉచితంగా 
చేసి ప్రజా స్వ చేస్వాడు. 

 రాజేంద్రబ్బుకి అయిదే 
ళ్ళ వయసు వచేచాక అక్షరాభా్య-
సం చేయించి, ఇంటి దగ్రే 
ఒక ఉపాధా్యయడ్ని పెటిటి  
రాయన, చదువన నేరి్పంచా-
ర. ఉననా ఊరిలో పాఠశల లేక-
పోవడంతో, చదువు కోసం దగ్-
రలో ఉననా ‘చప్రా’ అనే ఊరికి 

పంపవలసి వచిచాంది. ఆయన 
అననాగార మహేంద్ర ప్రస్ద్ 
అప్పటికే అకకుడ రెండో కా్ల సు 
చదువుతన్నాడు. రాజేంద్ర 
బ్బుని అదే బడ్లో ఎనిమిదో 
కా్ల సులో చేరి్పంచార. ఆ రోజులో్ల  
ప్రారంభ దశలో విదా్య విధానం 
అలాగే ఉండేది. ముందు 
ఎనిమిది, తరవాత ఏడూ, ఆ 

తరా్వత ఆర, అలా ఒకట 
కా్ల సుకి వచాచాక ‘ఎంట్రనసి’ పర్క్ష 
రాస్తె ‘ఎఫ్. ఎ’ లో చేరవచుచా. ఆ 
బడ్లో అపు్పడు హిందీతో బ్టు 
ఇంగ్్లషు కూడా నేరే్ప వార. ఈ 
ఇద్దరననాదముమీలు ఇంకా చిననా 
వార కాబటిటి , వారి చేతికి డబుబా 
ఇచేచా వార కాదు. అలాగే వార 
పొరగూరిలో ఉండడానికి కా-
వలసిన ఏరా్పటు్ల  కూడా చేయ-
వలసి వచిచాంది. అందు కోసం 
ఒక ఇలు్ల  అద్్దకు తీసుకుని, 
అకకుడ వారికి వండ్ పెటటి డానికి 
ఒక నమమీకసుతె డైెన వంటవాడ్ని 
పెటాటి ర అతనే వారి బ్గోగులు 
కూడా చూస్తె  ఉండేవాడు. వారికి 
ఏం కావాలన్నా కని ఇవ్వడమే 
తప్ప వారి చేతికి డబుబా ముటేటి ది 
కాదు. అలా చదువు కోసం, 
అంతమంది కుటుంబ సభ్్యల-
మధ్య అలా్ల రముదు్ద గా పెరిగిన 
పిల్లలకి ఉననా ఊరిని, కననావారిని, 
వదిలిపెటిటి  ఉండడం ఒక పెద్ద  
తపసుసిలా అనిపించేది. 
మొదట్ల , రాజేంద్రకి ఈ కతతె 
జీవితం అంతగా నచేచాది కాదు. 
ఇషటి ం వచిచానపు్పడు పడుకుని, 
ఇషటి ం వచిచానపు్పడు లేచే 

మన మొటటి మొదటి రాష్ట్రపతి
  బ్బూ రాజేంద్ర ప్రస్ద్ బ్ల్యం
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బ్లుడ్కి ఇపు్పడు క్రమశక్షణ పా-
టించవలసి వసతె ంది. సమయా-
నస్రంగా పాఠశలకి పోవలసి 
వసతె ంది. తన ఇల్్ల , అమామీ, 
న్న్నా, పెద్ద  తండ్, త్తగార, 
అకకులు అంత్ గురతె కి వచిచా 
రోజులు ఉదాసీనంగా గడ్పే-
వాడు.  అలా్ల ంటి సమయంలో 
పెద్దవాడు కాబటిటి  అననాగార 
అతనినా సముదాయించి, “ అలా 
బ్ధ పడ కూడదు. మరి చదు-
వుకోవాలంటే, ఆ మాత్రం త్్యగం 
చేయక తప్పదు. నననా చూడు. 
నీ కంటే ముందుగా వచిచా ఇకకుడ 
ఉండడం లేదూ! ఇపు్పడైెత్ నీకు 
నేన తోడు ఉన్నాన. అపు్పడు 
నేన ఒకకుడ్నే! న్కూ బ్ధగానే 
ఉండేది. కాని అలవాటు పడాడి న. 
“ అని నచచాజేపే్పవాడు. అది విని, 
రాజేంద్ర కంత తృపితె చందేవాడు. 
సంవతసిరం అయే్యసరికి పర్క్ష-
లు వచాచాయి. రాజేంద్ర ఎనిమిది, 
మహేంద్ర రెండు పర్క్షలు 
రాశర. ఫలిత్లు వచిచాన రోజున 
మహేంద్ర రాజేంద్రని భ్జాల 
మీద ఎకికుంచుకుని న్ట్యం చేయ 
స్గాడు. వంటవాడు అది చూసి 
ఆశచార్యపోయాడు. “ తెలుస్! 
కాకా! మన రాజేంద్ర కా్ల సులో 
అందరికంటే ప్రథముడ్గావచాచా-

డు. ప్రధాన్ చార్యలవార మన 
రాజేంద్ర తెలివి త్టలకి మచుచా-
కుని, ఒకే స్రిగా ఆరలోకి తీ-
సుకున్నార. అమామీ, న్న్నా ఈ 
సంగతి తెలిస్తె ఎంతగా సంతోషి-
స్తె రో!” అని చపా్పడు మహేంద్ర. 
వంటవాడు కూడా బ్బుని చాలా 
అభినందించి, ఆ రోజున పర-
మాననాం, పూర్లు ప్రత్్యకంగా 
వండ్ తినిపించాడు. పరమా-
ననాం రాజేంద్రకి చాలా ఇషటి మైన 
వంటకం. వేసవి సలవులో్ల  పి-
ల్లలిద్దరిని వంటబెటుటి కుని, కాకా 

జీరాదోయి వళ్్ళడు. 
   వేసవి సలవులు పూరి తె 
అయా్యక, మళి్ళచదువు కోసం 
వార చప్రా వచాచార. ఆ సంవ-
తసిరం మహేంద్ర ఎంట్రనసి పాస-
వడంతో, పైె చదువు కోసం పాటానా 
వళ్ళవలసి వచిచాంది. ఆ రోజులో్ల  
ఎఫ్. ఏ అకకుడే ఉండేది. చిననా-
వాడు రాజేంద్ర ఒకకుడూ చప్రా లో 
ఉండలేడు కనక,  అతనినా కూడా 
పాటానాకి మారిచా, అకకుడ టి.కే. 
అకాడమీలో చదువుకి పెటాటి ర. 
ఇకకుడ కూడా రాజేంద్ర అతి శ్రద్ధ-

గా చదువుకుంటూ, రెండేళ్ళలో 
న్లుగో కా్ల సుకి వచాచాడు. అప్ప-
టికి అననాగార ఎఫ్. ఏ పాసవ-
డంతో బి. ఏ చదవడం కోసం 
కలకత్తె  వళ్ళ వలసి వచిచాంది. ఈ 
లోగా అతనికి పన్నాండు సంవతసి-
రాలు నిండాయి. అంటే పెళ్్లడు 
కోచేచాశడు. అది 1896 వ సంవ-
తసిరం. బలియా జిలా్ల కి చందిన 
రాజవంశ్దేవితో ఆయనకి 
వివాహం అయింది. ఒక సంవ-
తసిరం అయా్యక కోడలు అత్తె -
రింటికి వచిచాంది. 
    అననాగార కలకత్తె  వళి్లపోవ-
డంతో, మళి్ళ రాజేంద్ర చదువు 
సమస్యలో పడ్ంది. పాటానాలో 
ఒకకుడూ ఉండలేదు. చిననాకా్ల -
సులో చదువు కోసం కలకత్తె  
లాంటి పెద్ద  పటటి ణానికి పంపడం 
అనవసరం. కనక రాజేంద్ర-
ని దగ్రలో ఉననా ‘హతవా’లో 
బడ్లో ప్రవేశ పెటాటి ర. కాని ఈ 
బడ్లో పెద్ద  చికుకు వచిచాపడ్ం-
ది. ఇకకుడ చదువు అంత్ చపి్పన 
పాఠాలు వల్్ల  వేసి, త.చ. తప్ప-
కుండా మరానాడు అప్పజెప్పడం-
లో ఉండేది. మన రాజేంద్రకి 
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అది నచేచాది కాదు. ఆయనకి 
చకకుగా పాఠాలు చదివి అరథాం 
చేసుకుని తన స్వంత వాకా్యల-
లో రాస్ వాడు. అది గురవుల-
కి నచేచాది కాదు. అకకుడ్కీ చాలా 
వరకు త్న మారాలని ప్రయ-
తనాం చేశడు. ఈ సందిగ్ధంలో 
రాజేంద్ర చదువు వనక బడ్ంది. 
ఆఖరికి ఆయన ఖాయిలా పడ్ 
బడ్ మానిపించే సిథాతి వచిచాంది. 
ఇది బ్గా లేదని, తండ్గార 
మహాదేవ్ సహాయ్ వంటవాడ్-
ని తోడు ఇచిచా, ఆయనినా మళి్ళ 
చప్రాలో ఇదివరకు చదివిన 
బడ్లోనే తిరిగి చేరి్పంచార. ఈ 
విధానం అతనికి అలవాటయిన-
దే కాబటిటి , శ్రద్ధగా చదివి రాజేంద్ర 
ఎంట్రనసి పర్క్ష రాశడు. ఆ పర్క్ష 
కలకత్తె  విశ్వవిదా్యలయం నడు-
పుతంది. దానిలో ఆయన సర్వ 
ప్రథముడుగా ఉతీతెర్డయా్యడు. 
ఆరోజులో్ల , బీహార, బెంగాలు, 
ఒరిస్సి, అస్సిం, బరామీ కూడా 
కలకత్తె  విశ్వవిదా్యలయం క్రిందే 
ఉండేవి. అనినా ప్రాంత్ల నంచి 
వచిచాన అభ్యర్ధ లతో పోటీ పడ్, 
ప్రప్రథముడ్గా రావడం మాటలు 
కాదు. ఆవిధంగా విజయం 
స్ధంచిన మొటటి మొదటి బిహార్ 
విదా్యరిథా మన రాజేంద్ర. ఇది ఎంతో 
గౌరవ ప్రదమైన విషయం. అంత 
బ్గా చదువుకుని పేర సంపా-
దించిన కడుకుని చూసి ఏ తండ్ 
గర్వ పడకుండా ఉండగలడు! 
ఇంక, పైెచదువులకి రాజేంద్ర 

బ్బు కలకత్తె లోనే ప్రెసిడెనీసి 
కాలేజిలో చేరడానికి నిశచాయిం-
చుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన 
1902 వ సంవతసిరంలో కలకత్తె  
ప్రెసిడెనీసి కాలేజిలో ఎఫ్. ఏ. లో 
జాయినయా్యడు. విశ్వవిదా్యల-
యంలో ప్రథముడ్గా వచిచానం-
దుకు ఆయనకి ఆ రోజులో్ల  న్లకు 
ఇరవై రూపాయలు, ఇంగ్్లషులో 
ప్రథముడ్గా వచిచానందుకు పది 
రూపాయలు ఉపకార వేతనం 
పొందాడు. 
   ఈ లోగా అననాగార మహేంద్ర 
బ్బు అలహాబ్దులో బి. ఏ. 
పూరి తె చేసి, ఎమేమీ చదవడానికి 
కలకత్తె  వచాచాడు. ఇపు్పడు కల-
కత్తె లో ఇద్దరూ ‘ఏడెన్ హిందీ 
హాసటిల్’ లో కలిసి ఉండ స్గార. 
మన రాజేంద్ర బ్బు చిననాప్ప-
టి నంచీ సీదా స్దా మనిషి.  
భేషజాలు ఎరగని వాడు. తన 
ఎపు్పడూ వేసుకునే కమీజు, 
షరాయి వేసుకుని,  కా్ల సులో 
మొదటి రోజు అడుగు పెటటి గా-
నే అకకుడ్ దృశ్యం చూసి అదిరి 
పోయాడు. అకకుడ్ వాత్వర-

ణం చూశక, త్న ఉననాటుటి ం-
డ్ ఇంగా్ల ండులో ఏదో కాలేజిలో 
ఉన్నానేమో అనే భ్రమకు లోన-
యా్యడు. కా్ల సులో సగానికి పైెగా 
విదా్యరథా లు స్టూ, బూటూ 
ధరించి తెల్లదొరల పిల్లలా్ల  కనబ-
డాడి ర. కందర ముసి్లం బ్లుర 
మాత్రం సంప్రదాయంగా పైెజామా 
వేసుకుని, న్తితెమీద టపీలు 
పెటుటి కున్నార. అంతలోనే 
తమాయించుకుని, బిడ్య 
పడకుండా ఆ వాత్వరణానికి 
అలవాటుపడ్, క్రమంగా చదువు 
మీద శ్రద్ధ వహించాడు. సంవ-
తసిరాంత పర్క్షలో్ల  మళి్ళ అంద-
రికంటే ప్రథముడ్గా వచాచాడు. 
అది ఆయనకి కతతె కాదు.  చి-
త్రమేమిటంటే, ఆయనకి ల్-
కకులో్ల నూ, సైనసిలోన చాలా 
తకుకువ మారకులు వచాచాయి. 
కాని లాజికుకులోన, ఇంగ్్ల-
షులోనూ ఎకుకువ మారకులు 
వచాచాయి. ఆ కారణంగా పుసతె-
కాల రూపంలోనూ, ఉపకార-
వేతనం దా్వరా ధన రూపంలో-
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నూన  ఆయనినా అదృషటి ం మళి్ళ 
వరించింది. అప్పటికి మహేంద్ర 
బ్బు ఎమేమీ పూరి తె  చేసి ఎల్. 
ఎల్. బి. చదువుతన్నాడు. 
ఇలా ఎఫ్. ఏ పాసై, అననాగారి-
తో కలిసి వేసవి సలవులో్ల  వారి 
గ్మం జీరాదొయీ వళి్ళనపు్ప-
డు, వారిని గుర్రపు బగ్ిలో స్టిషన 
నంచి ఇంటికి తీసుకురావడానికి 
ఊర ఊరంత్ తరలి వచిచాంది. 
అప్పటికాయన వయసు 18 – 19 
సంవతసిరాలు. ఇలు్ల  చేరకోగా-
నే వందలాది ప్రజలు ఆయనినా 
చూడడానికి వచాచార. ఎవరి న్ట 
విన్నా ఒకటే మాట. ‘రాజేంద్ర 
బ్బు’, ‘రాజేంద్ర బ్బు’. బీహార 
నంచి, కలకత్తె  విశ్వ విదా్యల-
యంలో ఎంట్రనసిలోన, ఎఫ్. 
ఏ. లోన కూడా ప్రథముడ్గా 
వచిచాన మొటటి  మొదటి విదా్య-
రిథా ఆయన. ఆ ప్రాంతం మంత్ 
ఆయనినా చూసి గర్వ పడ్ంది. 
తరవాత, 1904 లో కలక-
త్తె  విశ్వవిదా్యలయంలోనే బి. 
ఏ. (ఆనరసి) లో జాయిన 
అయా్యడు రాజేంద్ర. ఇంగ్్లషు, 
స్హిత్యం, అరథా శస్తం ఈ 
మూడ్ంటిలో ఆనరసి చదివాడు. 
అప్పట్ల  బి. ఏ. (ఆనరసి) అలా 
చదివిన వార ఇద్దరే. రాజేంద్ర., 
ఆయన మిత్రుడు రామానగ్రహ. 
డ్గ్రీలో కూడా మంచి మారకులు 
వచిచానందుకు రాజేంద్ర.కి న్లకి, 
రూ 50/  లు, రూ 40/లు చొపు్పన 
రెండు ఉపకార వేతన్లు 

లభించాయి. 
     ఆ రోజులో్ల నే, కలకత్తె లో 
స్్వమి వివేకానంద, అశుతోష్ 
ముఖర్జాల మిత్రుడు సతీష్ చంద్ర 
ముఖర్జా ‘డాన్ సొసైటి’ ని స్థా -
పించాడు. దానిలో విదా్యరథా లకి 
సభ్యత్వం ఉచితం. విదా్యరథా ల-
కి చదువులో సహకరించడం, 
వారికి దేశంలోని పరిసిథాతల మీద 
అవగాహన కలి్పంచడం, దేశస్వ 
చేస్ందుకు వారిని ప్రోతసిహించ-
డం ఆ సంసథా ముఖ్్యదే్దశలు. ఆ 
సంసథా వారంలో రెండు సమావే-
శలు ఏరా్పటు చేస్ది. ఒకన్డు 
పెద్ద  పెద్ద  వారిని ఆహా్వనించి, 
వారిచేత ఉపన్్యస్లు ఇపి్పం-
చేవార. వారిలో వివేకానందుని 
శషు్యరాలు సిసటిర్ నివేదిత, సతీష్ 
ముఖర్జా, కాలేజి ప్రధాన్చార్యడు 
ఎన్. ఎన్. ఘోష్ వంటి వారి ప్ర-
సంగాలు ఉండేవి. మరొకన్డు, 
గ్త్ పఠనం, గ్త మీద ఉపన్్య-
స్లు ఉండేవి. దేశంలో ప్రముఖ 
విదా్వంసులినా ఆహా్వనించి ఆ 
ఉపన్్యస్లు ఇపి్పంచేవార. ఈ 
ఉపన్్యస్లు విదా్యరథా లకి పర్-

క్షలో్ల  ఉపయోగ పడడమే 
కాక, లోకజాజా నం అలవా-
రచాకోడానికి ఎంతో దోహద-
పడేవి. 
   అంత్ కాక ఆ సంసథా ఖాదీ 
బటటి లు, స్వదేశ్ వసుతె వులు 
అమేమీ రెండు దుకాణాలు 
కూడా నడ్పేది. దానిని 
సొసైటీ సభ్్యలే నడ్పేవా-

ర స్యంత్రం టైములో రెండు 
గంటల పాటు మాత్రం తెరిచి 
ఉంచేవార. ఇంకా, ప్రతిభా 
వంతలై్న విదా్యరథా లినా ప్రోతసి-
హించడానికి బహుమతలు 
కుడా ఇచేచావార
మన రాజేంద్ర ఈ సంసథాలో 
సభ్్యడ్గా చేరాడు. ఆ విధంగా 
చదువుతోబ్టుగా స్మాజిక 
స్వ, సభ్య సమాజం పట్ల  
బ్ధ్యత తెలిసి ప్రవరి తెంచ-
డం  అలవడాడి యి. ఈ అనగా-
హన ఆయన జీవితంలో గొప్ప 
మార్పని తీసుకు వచిచాంది. ఈ 
సమాజ స్వా కార్యక్రమాలు దేశ 
భకీ తె ఆయననా రాజకీయాల వైపు 
ఆకరి్షతడ్ని చేశయి. స్్వధీన 
సంగ్మంలో పాలుపంచుకుని 
జైెలుకి కూడా వళ్్ళడు. 
చిననాతనంలోనే అంత కషటి పడు-
తూ కూడా నిష్ఠ గా చదువుకున్నా-
డు కనకనే ఆయన స్్వతంత్రర్య 
భారత దేశనికి మొటటి మొదటి 
రాష్ట్ర పతిగా ఎనినాక అయా్యడు. 
పూవుపుటటి గానే పరిమళించింది. 
                *********
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

  తెలుగులో మూడుకి సంబం-
ధంచిన మాటలు మూడంతల 
ముపా్పతిక వరకు సంసకృతం 
నండ్ దిగుమతి అయినవే అని 
అనిపిసుతె ంది. తెలుగులో లేకపో-
లేదు, కాని వాటి వాడకం మూడు 
పువు్వలు ఆర కాయలుగా 
వరి్ధల్లడం లేదు, అంత్. ఆర 
మూడైెన్, మూడు ఆరైెన్, 
“మూడు” లేకపోత్ ఇటువంటి 
రాతలు చదవ బుది్ధ కాదు 
కనక మూడు నిమిష్ల పాటు 
అ మూడేదో తెచుచాకుని ఈ 
తరవాయి చదవండ్. 
   ముపా్పవలా అంటే మూడు 
పావులాలు. మువ్వన్నా అంటే 
మూడు రంగులు. మువు్వర 
అంటే ముగ్ుర. మువ్వంద 
అంటే మూడు వందలుట. ఇకకుడ 
ఏదో సంధ స్త్రం పని చేస్తె  
ఉండ్ ఉండాలి కాని లేకపోత్ …. 
ఎలా స్ధ్యం అవుతంది? 
    ముపే్పటలో మూడు పేటలుంటే 
ఉన్నాయేమో కాని ముపే్పట 
కాయ అంటే మూడు పాళ్్ళ 
ముదిరి ఇంకా ఒక పాలు లేతగా 
ఉననా కబబారికాయ. ముకకుంటి 

అంటే మూడు కననాలు కలవాడు 
శవుడు; కలది కబబారికాయ. 
విశఖపటనాం జిలా్ల లో ముచిచాలక 
అనే మాటని ముపా్పతిక అనే 
అరథాంలో వాడడం నేన చూస్న. 

కాని నిఘంటువులో ముచిచాలక 
అంటే భూస్్వమి, కౌలుదారల 
మధ్య ఖరారన్మా అనే అరథాం 
ఒకకుటే ఉంది. ఇదే నిజమైన 
పక్షంలో ముచిచాలకకీ, మూడుకీ 
మధ్యనననా బ్దరాయణ సం-
బంధమేమిట? 

      ముమామీర అన్నా ముమిమీడ్ 
అన్నా మూడు స్ర్ల  అని అరథాం 
కదా, మరి ముమిమీడ్వరం 
అంటే మూడు స్ర్ల  వరం అని 
అరథామా? దేవుడ్ దగ్ర మూడు 
వరాలు పుచుచాకుందికేనేమో 
ముముమీడ్వరంలో బ్లయోగి 
వలిస్డు. 
   ముప్పది అంటే మూడు 
పదులు, వరసి ముప్ఫయ్.  
అలాగే ముయే్యడు అంటే 
మూడు ఏళ్్ళ వరసి ఇరవై ఒకటి. 
మునూనార 300 అయినటే్ల  
మూడు మూళ్్ళ తొమిమీది కాస్తె  
ముమూమీడు అవుతందననాది 
ముమామీటికీ నిజం. 
  మనిషిని పోలిన మనిషి కనిపి-
స్తె “ముమూమీరతె లా మీ పోలికే!” 
అంటాం. 
     మార్శర శుద్ధ ఏకాదశ న్డు 
తిరపతిలో స్్వమి పుషకురిణిలో 
మూడుకోట్ల  తీరథాములు వసుతె -
ననావనే ఐతిహ్యం కారణంగా 
ఆ రోజుని ముకోకుటి ఏకాదశ 
అంటార. 
   ఈ పైెన చపి్పన ఉదాహర-
ణలనినాటినీ వా్యకరణంలో ఒకకు 

అంకెలు, సంఖ్యలు: మూడు
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తోక సర్వస్ధారణంగా మాటకి 
చివర వసుతె ంది - త్రిమూరతె లలో 
ఒకడైెన శవుడ్ని “త్యరు ంబకుడు” 
అననాపు్పడు తప్ప. భారత్నినా తె-
లిగించిన నననాయ, తికకున, ఎర్ర-
నలు కవిత్రయం. 
   అవస్థా  త్రయంలో ఒంటి మీద 
తెలివి ఉననా పరిసిథాతిని జాగ్రదావసథా 
అనినీనా, తెలివి తపి్పన తరా్వత ని-
ద్రావసథా అనినీనా, కలలు కనే సమ-
యానినా స్వపానావసథా అనినీనా లేదా 
సుషుపాతె వసథా అనినీనా అంటార. 
ఈ సుషుపాతె వసథా గురించి మనకి 
అన్ది నండ్ తెలుసుకానీ, ఈ 
దృగి్వషయం (”ఫిన్మినన్”) 
పాశచాత్యలకి ఈ మధ్యనే అవ-
గాహన అయింది. దీనినే వీళ్్ళ 
“రెం సీ్లప్” అంటార. 
    సులభంగా అరథాం అయే 
కవిత్వం ద్రాకా్ష పాకం, కంచం 

స్త్రంతో టూకీగా చపె్పయ్్య-
చుచా.
 "సమవాధికరణింబగ ఉతతార 
పదింబ్ పరింబగనప్్పడు 
మ్డు శబదామన డువర్ణింబ్-
నక లోపింబ్ను, మీది హలులి -
నక ది్త్ింబ్ను అగ". 
   కనక మూడు + లోకములు 
= ములో్ల కములు. ఇదే విధంగా 
ముపా్పతిక, మువి్వధం, ముకాకులి 
పీట, ముత్తె త, ముజజాగము, మొ-
దలగునవి. 
    వా్యకరణంలో ముఖ్యమైన 
సంధ త్రిక సంధ. ఈ సందరభుం-
లో అ, ఇ, ఎ అనే అక్షరాలని 
త్రికం అంటార. 
   ముయ్యంచు అంటే త్రిభ్జం 
అని ఎంతమందికి తెలుసు? 
ఈ త్రిభ్జానినా త్రికోణి అని కూడ 
అంటార. 
   “త్రి”తో మొదలయే సంసకృతం 
మాటలు తెలుగులో కల్లలు. 
త్రిమూరతె లు, త్రిలోకములు 
మనకు తెలిసుననావే. ఆయరే్వ-
దంలో సొంఠి, పిప్పలి, మిరియా-
లని త్రికటుకాలనినీనా; కరక, త్డ్, 
ఉసిరికలని త్రిఫలాలనినీనా; వాత, 
పితతె, శ్్లష్మీలని త్రిదోష్లనినీనా 
అంటార. వా్యకరణంలో మాత్రం 
త్రిదోష్లంటే పద, వాక్య, అరథా 
దోష్లు. 
     “ట్రిగొన్మట్రి” అననా మాటని 
త్రి, గుణ, మాత్ర అని మూడు 
మాటలుగా విడగొటిటి  “మూడు 
గుణాలని (సైన, కోసైన, 

టేంజెంటు) కలిచే శస్తం” అని 
అన్వయం చపొ్పచుచా. 
   త్రిశూలం త్రినేత్రుడ్ ఆయ-
ధాలలో ఒకటి. త్రిదండం అనేది 
మన్దండం, వాగ్దండం, కరమీ-
దండం అనబడే మూడు వదుర 
బద్దలతో కటిటి న దండం. శవైులు 
నదుటి మీద అడుడి గా పెటుటి కునే 
విభూతి పెండ్కట్ల ని త్రిపుండ్ం 
అంటే వైష్వులు నిలువుగా పె-
టుటి కునే బొటుటి ని ఊర్వ్థపుండ్ం 
అంటార. 
    బ్రహమీపదారథాము సగుణబ్ర-
హమీము, నిర్ణబ్రహమీము అని 
రెండు రకాలే అయిన్ సగుణబ్ర-
హమీము మాత్రం త్రికాలాలలోనూ 
త్రిగుణాతమీకం (సత్వ, రజో, తమో 
గుణాలు) అని త్రిమత్చార్యలై్న 
శంకర, రామానజ, మధా్వచా-
ర్యలు ఏకీభవించేర. 
   మనసుసిలో అనకుననాది 
ఒకటి, న్టితో చపే్పది మరొకటి, 
చేతోతె చేస్ది ఇంకకటి అయిత్ ఆ 
పనిలో త్రికరణశుది్ధ లేదు. 
     “త్రి” అననా అక్షరం మాటకి 
మొదట వచిచానటే్ల  మూడుని 
స్చించడానికి “త్రయం” అననా 
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కషటి పడ్త్ కాని అరథాం కాకపోత్ 
అది కదళ్పాకం, బొతితెగా 
కరకుడు పడనిది న్రికేళపా-
కం. ఈ మూడ్ంటిని గుమమీగుచిచా 
పాకత్రయం అంటార. ఇలాగే 
ఈషణత్రయం అని ఒకటుంది. 
న్రేషణ అంటే ఆడదాని యందు 
ఆశ. పుత్రేషణ అంటే కడుకు పు-
టాటి లనే కోరిక, ధనేషణ అంటే 
డబుబా కోసం త్పత్రయం. “త్-
పత్రయం” అననా మాటకి అసలు 
అరథాం ఆధా్యతిమీకం, ఆధభౌతి-
కం, ఆధదై్వికం అయినప్పటికీ 
ఆ విషయానినా విసమీరించి మనకి 
తోచిన విధంగా వాడేయడాని-
కి ఊరికే త్పత్రయ పడ్పోతూ 
ఉంటాం. 
    మంత్రత్రయం (అష్టి క్షరి, 
ద్వయం, చరమశ్్ల కం) లోని 
ద్వయం గురించి గతంలో ము-
చచాటించేన. ఇక, “ఓం నమో 
న్రాయణాయ” అననాది అష్టి క్ష-
రి. చరమశ్్ల కం గురించి ఆఖరనా 
చబుత్న. 
    కాళహసితె, ద్రాకా్ష రామం, శ్రీశలైం 
ఉననా త్రిలింగ దేశమే తెలుగు 
దేశం అని అంటార కానీ రాజ-
మండ్ దగ్ర ఉననా కోటిలింగాల-
ని ల్కకుపెటటి డం మరిచిపోయారా, 
ఏమిటి? 
  “త్రయం”కి ఇంగ్్లషులో సమా-
న్రథాకం “ట్రిపుల్” లేదా “ట్రయ్”. 
ఇంగ్్లషులోని “ట్రై”, “ట్రి”లు తె-
లుగులోని “త్రి” జాఞా తలు కనక 
“ట్రై ఏంగిల్” అననా మాటకి సరి 

అయిన తెలుగు “త్రికోణం” లేదా 
“త్రికోణి.”  
    ఇదే బ్ణీలో ముయా్యకు 
అంటే మూడాకుల దళం అని 
అరథాం. ఏ  మూడాకుల దళ్నై్నై-
న్ ఇంగ్్లషులో “ట్ైఫోలియేట్” 
అంటార. “ట్ైడెంట్” అంటే 
“మూడు దంత్లు ఉననాది” 
అనే అరథాం సు్ఫరించిన్ ఇంగ్్ల-
షులోనూ తెలుగులోనూ ఇది 
మూడు పళ్్ళ ఉననా త్రిశూలం. 
కనక ఇకకుడ "పననా"  న్టిలోని-
ది కాదు; శూలం లోని ములుకు. 
    కో్ల రోఫారం య్కకు రస్యన 
న్మం అయిన “ట్ైకో్ల రో మత్న్” 
నినా  “త్రిహరిత పాడేన” అని నేన 

తెలిగిం-
చే న . 
దీని వు్య-
త్పతితె కా-
వ ల సి న 
వా ర 
నే న 
రా సి న 
“ ని త్య -

జీవితంలో రస్యన శస్తం” 
పుసతెకం చదవండ్. 
   త్రిశంకు స్వర్ం, త్రిశంకు చకెకుర 
మొదలై్న మాటలలోని “త్రి” కీ, 
మూడుకీ ఏమీ సంబంధం లేదని 
మనవి చేసుకుంటున్నాన. 
ఇంతకీ త్రిశంకు చకెకుర ఏమిటా 
అని ఆరాట పడకండ్. అది 
“ఇన్వర్టి సుగర్” అననా మాటకి 
న్ తెలుగుస్త. దీని వృత్తె ంతం 
కూడ “నిత్యజీవితంలో ....”  లో 
ఉంది. 
      కేంబ్రిడ్జా  విశ్వవిదా్యలయంలో 
జరిగే పర్క్షలలో పర్క్షని పర్యవే-
కి్షంచే వ్యకి తె (”వాచర”) ముకాకు-
లిపీట మీద కూరచానేవాడుట. 
అందుకనే ఈ పర్క్షలని “ట్రైపోస్” 
అనేవార. 
    పాశచాత్యల ప్రస్తె వన ఎలాగూ 
వచిచాంది కనక ఒక చిననా పిటటి -
కథ చబుత్న. రాజకీయాలలో 
మనం మన దేశనినా కుల వర్ా-
లుగా విడగొటిటి నటే్ల  పూర్వం రోం 
స్మ్రాజా్యనినా రోమన, సబీన, 
ఆలబాన అని మూడు కుల వర్ా-
లుగా విడగొటేటి ర. లేటిన్ లో 
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“ట్రైఅస్” అంటే మూడో వంత 
కనక ఈ కుల వర్ాలని వార 
“ట్రైబ్” అన్నార. రాజాస్థా న్నికి 
వచేచా రాబడ్లో మూడో వంత 
ప్రతి “ట్రైబ్” నండ్ వసతె ంది 
కనక ఆయా కుల వర్ాలు కటేటి  
పననాని “ట్రిబూ్యట్” అన్నార. 
“కంట్రిబూ్యషన్” అననా మాట 
ఇందులోంచి వచిచానదే. ఉప-
నదిని “ట్రిబూ్యటర్” అనడానికి 
కూడ కారణం ఇదే  - నదిలోని 
నీటిని “కంట్రిబూ్యట్” చేసుతె న్నాది 
కనక! 
     రెండు పేటల దారంతో నేసిన 
బటటి ని “టి్వల్” అననాటే్ల , మూడు 
పేటల దారంతో నేసిన బటటి  
“డ్ల్” బటటి . ముపి్పరి అంటే 
మూడు పేటలు కనక “డ్లు్ల ” 
బటటి ని ముపి్పరి బటటి  అనొచుచా. 
“త్రిమితీయ” అననా ప్రత్యయానినా 
“త్రీ డ్మన్షనల్” అననా అరథాంలో 
వాడుతన్నార కందర. 
   ఒక సంఖ్యని 3 చేత భాగించగ-
లమా లేమా అని సంశయం వస్తె 
ఆ సంఖ్యలోని అంకెలని అనినాం-
టిని కలిపి ఆ మొత్తె నినా మూడు 
చేత భాగించి చూడండ్. ఈ మొ-
త్తె నినా 3 చేత భాగించ గలిగిత్ ఆ 
సంఖ్యనీ భాగించగలం. ఉదాహ-
రణకి 531 లోని అంకెల మొతతెం 
5 + 3 + 1 = 9. ఈ 9 ని 3 చేత భా-
గించగలం కనక 531 నీ భాగిం-
చగలం. 
   వృతతెలేఖిని, కలబద్ద  
సహాయంతో ఒక గ్తని కాని, 

కోణానినా కాని సమది్వఖండన 
చేయవచచాని రేఖాగణితంలో ది-
టటి లయిన గ్రీకులు ఎపు్పడో కన-
కుకున్నార కానీ ఒక కోణానినా “ట్రై-
సక్టి” (సమత్రిఖండన) చయ్యడం 
ఎలాగో వాళ్ళకి తెలియలేదు. 
ఈ పని చయ్యడం అసంభవం 
అననా విషయం మనకి ఇప్పటి 
కాలంలోనే అరథాం అయింది! 
     భూగరభుశస్తంలో “మూడవ, 
తృతీయ” అననా అరథాం రావలసి-
నపు్పడలా్ల  “టర్షియర్, ట్రయా-
సిక్” అనే పూర్వప్రత్యయాలు 
వాడత్ర. 
  “ట”మాష్ ఏమిటంటే ఇం-
గ్్లషులో ట కార త కారాలకి ఒకే 
ఒక అక్షరం ఉన్నా భాష ఉచాచా-

రణలో ట కార త కారాలతో 
మొదలయే “మూడు” మాటలు 
చాల ఉన్నాయి. కాని తెలుగులో 
ట కార త కారాలకి విడ్విడ్ అక్ష-
రాలు ఉన్నా ట కారంతో "మూడు" 
మాటలు తెలుగులో లేవు. 
    రెండు రోడ్ల  కూడలిని కూడలి 
కిందే ల్కికుంచర, ఎందుకంటే 
రోడుడి  మీద ఎకకుడ నిలబడాడి , 
ముందుననా రోడుడి , వనకుననా రోడుడి  
కలిపి రెండు రోడ్ల  కింద ల్కకు 
లోకి వసుతె ంది. కానీ మూడు రోడ్ల  
కూడలిని లేటిన్ లో “ట్రివియం” 
అంటార. ఈ రకం కూడలిలో 
కూరచాని ప్రజలు పనికిమాలిన 
కబుర్ల  చపు్పకుంటూ కాలకే్షపం 
చేస్వారట. మన దేశంలో ఇప్ప-
టికీ ఇలా చొలు్ల  కబుర్ల  చపు్ప-
కుంటూ కాన్ల మీద కూరచాని 
కాలకే్షపం చేస్వార కనిపిస్తె నే 
ఉంటార. ఇటువంటి “ట్రివియ-
ల్” కబుర్ల  చపి్ప మీ కాలం వృధా 
చయ్యడం న్కు ఇషటి ం లేదు 
కనక, ప్రసుతె త్నికి ఈ బ్త్కానీ 
ఆపుత్న.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరవాయి) అందులో వేస్తె డు. ఇకకుడ 
అలా చయ్యటానికి మోహమాట 
పడాడి డు, అందుకని అవనీనా 
కంచంలో ఒక మూల పెటాటి డు. 
వాటి పరిణామం తింటుననా 
కలదీ పెరగుతన్నాది, ఇదంత్ 
గమనించిన అనూరాధ భోజనం 
మధ్యలో లేచింది.
“ఏమైందే మధ్యలో లేచావు” 
అని అడ్గార పార్వతమమీగార. 
“ఏమీ లేదు ఇపు్పడే వసుతె న్నాన 
వుండు” అని చపి్ప వంటింట్ల కి 
వళి్ళ ఒక ఖాళ్ పే్ల ట్ తీసుకచిచా 
కృష్మోహన్ కంచం ప్రకకున 
పెటిటి ంది. 
“థంకూ్య రాధా” అన్నాడు 
కృష్మోహన్.

   ******************
   భోజన్లయిన తరవాత 
సినిమాకి వళదామన్నాడు రవి. 
దానికి అవిన్శ్ వంత పాడాడు. 
వాణి తలనొపి్పగా వుంది తన 
రానని చపి్పంది, సతీష్ తనకి 
క్రికెట్ మా్యచ్ వుంది రానన్నాడు. 
ఇక మిగిలింది పార్వతమమీగార 
ఆవిడ తనకి సినిమాలు ఇంట్స్టి  
లేదు రానన్నార. 
   “ఈ స్రి ఎపు్పడైెన్ వళదాము, 
వచేచా వారం క్రికెట్ మా్యచ్ వుంది 
వళి్ళ కాసతె ప్రాకిటిస్ చేసుకుందాము 

               “సమయం ఒంటిగంట 
అయింది, భోజనం చేదు్ద రగాని 
లేవండ్” అని పిలిచింది పార్వత 
మమీగార. 
     రవి, అవిన్శ్ వాష్ంకి వళ్్ళ 
ర. కృష్మోహన్ ఒంటరిగా 
వుండడం చూసి “నేన మీకన్నా 
చిననాదానినా అందుచేత మీర 
నననా “మీర” అని సంభోదించ 
కండ్ న్కు ఇబబాందిగా వుంది. 
ఇంకక విషయం మిమమీలినా 
అందరూ “మోహన్” అని పిలు 
స్తె రని క్రిందటి ఆదివారం మా 
ఇంటికి వచిచానపుడు మాటలలో 
చపా్పర, మీకు అభ్యంతరం 
లేకపోత్ నేన మిమమీలినా “కృష్్” 
అని పిలుస్తె న పీ్ల జ్” అంది 
అనూరాధ.  
  “న్ ప్రోబ్ల ం, కానీ రెండు షరత 
లు. ఒకటి నననా నవు్వ అని 
సంభోదించాలి, రెండు నేన 
నిననా అందరూ పిలిచినటు్ల  
“అనూ” అని కాకుండా “రాధా” 
అని పిలుస్తె న సరేన్” అన్నాడు 
కృష్మోహన్.
 “అలాగే పిలవండ్, స్ర్ పిలు 
వు. నవు్వ చపి్పనటు్ల గానే నిననా 
సంభోదిస్తె న, థంకూ్య”అంటూ 
అతని కళ్ళలోకి స్టిగా చూసిం 

ది అనూరాధ. కృష్మోహన్ ఆ
చూపులకి కంచం బిడ్యపడాడి  
డు. పిల్లలందరికీ భోజనం వడ్డిం 
చి అనూరాధ, పార్వతమమీగారూ  
తరవాత తిందామనకున్నార. 
అది గమనించిన కృష్మోహన్         
“అతతెయ్యగారూ మీకు, రాధ కి
కూడా వడ్డించుకోండ్, అందరం  
కలిసి కబుర్ల  చపు్పకుంటూ భోజ 
నం చేదా్ద ము” అన్నాడు. 
“వదు్ద లే మోహన్ మీకు వడ్డించ 
టం కషటి ం అవుతంది, మేము 
తరా్వత తింటాము” అంది పార్వ 
తమమీగార.  
“ఏం పరవాలేదు దొడడిమమీగారూ, 
మేము కూడా వడ్డిస్తె ము అంద 
రం సరదగా తిందాము” అని 
అవిన్శ్ లేచి రెండు కంచాలు 
వేసి మంచి నీళ్్ళ పెటాటి డు. అతని 
కలుపుగోలుతనం చూసి పార్వత
మమీగార   ముచచాటపడ్..”ఇతనిని 
చూస్తె ముచచాటగా వుంది, మా
రవిలాగానే తొందరగా కలిసిపొ 
త్డు, కతతె లేదు” అంది.
    కృష్మోహనికు భోజనం చేస్ట 
పు్పడు ఒక అలవాటు వుంది 
అదేమిటంటే వంటకాలలో వచేచా  
కరివేపాకు, కతితెమిరి, మిరప 
కాయలు, పోపు వగైరా తినడు, 
అవి పకకున పెటేటి స్తె డు. ఇంట్ల , 
హాసటిలో్ల  ఒక ఖాళ్ పే్ల ట్ వుంచుకని 
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అవీ” అన్నాడు కృష్మోహన్. 
     “నవు్వ క్రికెట్ ఆడత్వా” అని 
అడ్గింది అనూరాధ.
   “అనూ బ్వ మా కాల్జ్ కేపటి న్, 
మంచి బెటసిమన్, ఆఫ్ సి్పన్ 
బౌలర్, మా కాలేజ్ విశ్వన్థ్” 
అన్నాడు అవిన్శ్.
“అబ్బా మీ బ్వ మాంచి స్పరటి సు 
మేన్ అననా మాట, మా్యచ్ ఇంకా 
వారం రోజులు తరవాత కదా, 
పరవాలేదు ప్రాకీటిస్ చేసుకోడానికి 
కావలసినంత వ్యవధ వుంది 
అందుకని ఇవాళ సినిమాకి వళ 
దాము” అంది అనూరాధ.
“అవున బ్వా నవు్వ ఇవాళ 
వస్తె వు, ప్రేమనాగర్ సినిమాకి 
వళదామని నేన, అనూ 
న్లుగు రోజులనండ్ ఎదు 
ర చూసుతె న్నాము. నవు్వ 
కాదంటే మాకు నిరత్సిహం 
కలుగుతంది” అన్నాడు 
రవి. అనూరాధ కూడా “పీ్ల జ్” 
అననాటు్ల గా మొహం పెటిటి ంది.
  “సరే వళదాము, అకకుడనండ్ 
మేము నేరగా హాసటిలికు వళత్ 
ము” అన్నాడు కృష్మోహన్.
   “ఆ సంగతి మాకు తెలియదు, 
మీర రాత్రికి కూడా ఇకకుడ భోజ 
నం చేస్తె రని ప్రిపరేషన్్ల  వుంది 
అమమీ, మీర రాకపోత్ అమమీకి 
చప్పండ్” అంది అనూరాధ.
     “భలే ఇరికించావు” అన్నాడు 
కృష్మోహన్…జాగ్రతతె అని 
సరదాగా వేలు చూపించింది 
అనూరాధ.          
ఇంతలో సతీష్ వచిచా కృష్మోహ 
న్తె “బ్వా వచేచా వారం నవు్వ 
క్రికెట్ మా్యచ్ ఆడత్వట నేన ఆ 
మా్యచ్ చూస్తె న” అన్నాడు.

“అలాగే నవు్వ అననాయ్య రండ్” 
అన్నాడు కృష్మోహన్.
“అంటే నననా రావద్దనేగా అర్ధం” 
అంది అనూరాధ.
“ఏయ్ రాక్షసీ, నీ లాజికుకులు 
ఆపు, అకకుడ ఇంజినీరింగ్ 
కాలేజీలో అంత్ మగపిల్లలు 
వుంటార, నీకు ఇబబాందిగా 
వుంటుందని బహుశ బ్వ నిననా 
రమమీనలేదు, అర్ధం చేసుకో” 
అన్నాడు రవి.
“పరవాలేదు తనని కూడా 
తీసుకు రా, ఈస్రి మడ్కల్ 
కాలేజి గ్ండో్ల  మడ్కల్ కాలేజి 
టీంతో మా్యచ్ అవుతంది. ఆ 
కాలేజి అమామీయిలు చాలా 
మంది వుంటార, రాధకి 
ఇబబాంది వుండదు. అయిత్ 
ఉదయం తొమిమీదికే మా్యచ్ 
మొదలవుతంది, మీర 
నేరగా మడ్కల్ కాలేజి గ్ండ్కు 
వచేచాయండ్. మధా్యహనాం అకకుడే 
లంచ్ చేదు్ద రగాని, మీర 
వచేచాసరికి నేన డ్రెసిసింగ్ రూంలో 
వుంటాన, అవిన్శ్ మీ కోసం 
ఎదుర చూస్తె  వుంటాడు”  
“అదేమిటి అవిన్శ్ అననాయ్య 
ఆడడా” అడ్గాడు సతీష్.
“లేదు, న్కు క్రికెట్ అంటే ఇంట 
రెస్టి  లేదు, నేన వాలీబ్ల్ 
ఆడత్న” 
“థంకూ్య కృష్్” అని కృష్మోహ 
న్తె అంటూ అతని కళ్ళలోకి మళ్్ళ 
స్టిగా చూసింది అనూరాధ. 
    అయిత్ ఈ స్రి కృష్మోహన్ 
కూడా ఆమ కళ్ళలోకి చూస్తె  
“సంతోషమేన్?” అని అడ్గాడు. 
అనూరాధ ముసిముసి నవు్వలు 
నవు్వతూ సిగ్ు పడుతూ తలదిం 

చుకుంది.
  సినిమాకి బయలుదేరి వళ్్ళర. 
అకకుడ హాలులో కారనార్ సీట్ 
రాకపోవడంతో ఒక చివర రవి, 
రెండో చివర అవిన్శ్, మధ్యలో 
కృష్మోహన్ అనూరాధ కూరచా 
న్నార. 
 సినిమా చూసుతె ననాపుడు 
మధ్యలో అనూరాధ శర్రం 
తగులుతన్నాది, దానితో కృష్ 
మోహన్ కంచం ఇబబాందిగా ఫీల్ 
అవుతూ అవిన్శ్ ప్రకకు ఒరిగి 
కూరచాన్నాడు. 
    అతని ఇబబాంది గమనించి 
అవిన్శ్ అతని చవిలో “బ్వా 
రిలాక్సి” అని మలి్ల గా అన్నాడు. 
అనూరాధ మాత్రం అలాంటివి 
ఏమీ లేకుండా సినిమాని 
ఎంజాయి చేసుతె న్నాది. ఇంట్రవల్ 
అయింది, బయటకి వళి్ళ కాస్సిపు 
రిలాక్సి అవుదాము అనకున్నాడు 
కృష్మోహన్. ఈ లోపల రవి లేచి 
“బ్వా నవు్వ, అనూ కూరోచాండ్ 
నేన, అవిన్శ్ వళి్ళ పాపాకురనా, 
కాఫీ తీసుకు వస్తె ము” అన్నాడు.  
      “పరవాలేదు నేనూ వస్తె న” 
అన్నాడు కృష్మోహన్. 
     కృష్మోహన్ ఒంటరిగా 
వుండ్ అనూతో మాటా్ల డ్త్ ఆ 
బిడ్యం, బెరకుతనం తగ్ి ఫ్రీగా 
వుంటాడనే ఉదే్దశ్యంతో...”అనూ 
ఒకకురే తె అయిపోతంది తనకి బ్ర్ 
కడుతంది, మీరిద్దరూ కబుర్ల  
చబుతూ వుండండ్ బ్వ ఐదు 
నిమిష్లలో వస్తె ము” అన్నాడు 
అవిన్శ్.
   రవి, అవిన్శ్ బయటకి వళి్ళన 
తరవాత “బ్వా సిగ్ేసుతె ందా” అని 
అతనికి మాత్రమే వినబడేటటు్ల  
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కూరచాననా దగ్ర నండ్ 
నేన తగిలిత్ చాలు సిగ్ుతో 
ముడుచుకుపోయి అటు అవిన్ 
శ్ ప్రకకు ఒదిగి పోతన్నావు, 
అలాంటిది ఇపు్పడు న్ చేతలు 
పటుటి కున్నావు మరి ఇపు్పడు నీ 
బెరకుతనం, సిగ్ు ఏమైంది?” 
అని అడ్గింది. 
   వంటనే ఆమ చేతలు 
విడ్చిపెటిటి  “ఐ యాం స్ర్” 
అన్నాడు.
   “బ్వా సినిమాలలో అమోలా్ప 
లేకరా్ల  నవు్వ ఆడపిల్లలతో 
మాటా్ల డటానికి ఎందుకంత 
బిడ్యం బెరకుతనం, వాళ్్ళ 
నీలాంటి మనషులే అందుకని 
ముందు ఫ్రీగా వుండు. నననా 
తగిలిత్ నీ బ్రహమీచరా్యనికి ఏమీ 
భంగం కలగదు, లేదా నేన నీ 
గురించి చడుగా అనకోన. 
ఈ రోజులో్ల  ఆడ మగా కలిసి 
వుదో్యగాలు చయ్యడమే 
కాదు, చంద్రగ్రహానికి కూడా 
వ ళ్ త న్నా ర … నీ కో క 
మినహాయింపు ఇసుతె న్నాన, 
అందరి ముందు నిననా బ్వా 
అని పిలవన” అంది అనూరాధ.  
  “అయ్య బ్బ్య్ ఏమో 
అనకున్నాన నవు్వ చాలా 
తెలివైనదానివి, ఇందాక రాత్రి 
భోజన్లగురించి అతతెయ్య పేర 
చపి్ప న్ర మూయించావు, 
ఇపు్పడు నననా ఇలా ఇరికి 
సుతె న్నావు. నీ వ్యవహారం చూస్తె  
వుంటే సినిమాలలో జయచిత్ర 
గురతె కసుతె న్నాది” అన్నాడు 
కృష్మోహన్.
  “నీ కృష్మాయ ముందు 

అడ్గింది అనూరాధ. ఆ మాట 
విన్నాక తన పడుతననా అవసథా 
అంత్ రాధకి తెలుసననామాట, 
అందుకే ఇపు్పడు బ్వా అని 
పిలిచి ఇంకా ఆట పటిటి సుతె న్నాది 
అనకున్నాడు కృష్మోహన్.  
    “రాధా ఎమిటి ఈ కంటతనం, 
న్ అవసథా చూసి నీకు ఆటగా 
వుందా? ఆ పిలుపు ఏమిటి మీ 
అననాయ్య వింటే ఎలా అర్ధం 
చేసుకుంటాడు? దయచేసి నననా 
అలా పిలవకు” వేడుకోలుగా 
అన్నాడు. 
    “ఏం ఎందుకు పిలవకూడదు, 
మా వైదేహి వదినకి నవు్వ తముమీ 
డ్వి గనక మా న్ననాగార నీకు 
మామయ్య వరస కాదా? మా 
అమమీ నీకు అతతెయ్య వరస కదా? 
నవు్వ న్కు బ్వ వరస కాదా? 
రవి అలాగే పిలుసుతె న్నాడు కదా, 
మరి నేన పిలిస్తె తపే్పమిటి?” 
అని అడ్గింది.
    కృష్మోహన్ న్ట్ల  వలకాకుయ 
పడ్నట్ల యింది, ఆమ తరాకునికి 
ఏం సమాధానం చపా్పలో అర్ధం 
కాక “అవనీనా న్కు తెలియదు, 
నవు్వ మాత్రం నననా “బ్వా” అని 
పిలవదు్ద , “కృష్్” అని పిలువు” 
అన్నాడు.
    “ఊహు నేన “బ్వా” అనే 
పిలుస్తె న, బ్వా బ్వా పనీనార 
బ్వని పటుటి కు తన్నార” అని 
ఇంకా ఆట పటిటి ంచింది.
    కృష్మోహనికు ఏం చయా్యలో 
అర్ధం కాక అనూరాధ చేతలు 
పటుటి కని “రాధా పీ్ల జ్ నననా 
అల్లరి పెటటి కు” అన్నాడు.
“బ్వా సినిమాకి వచిచా ప్రకకున 

మేమంత?” అని చమత్కురంగా 
జవాబిచిచాంది అనూరాధ. ఆ 
మాటకి ఇద్దరూ నవు్వకున్నార, 
ఇంతలో రవి, అవిన్శ్ వచాచార.
  సినిమా మళ్్ళ 
ప్రారంభమయింది, నలుగురూ 
కాఫీ త్గుతూ పాపాకురనా తింటూ 
సినిమా ఎంజాయ్ చేసుతె న్నార. 
కృష్మోహన్ ముందుగా తన 
పేకట్ల  పాపాకురనా తినటం పూరి తె 
చేస్డు, అది చూసి అనూరాధ 
అతనికి తన పేకట్ల  పాపాకురనా 
ఆఫర్ చేసింది, కృష్మోహన్ 
వద్దన్నాడు. అనరాధ అతనికి 
దగ్రగా వచిచా “పీ్ల జ్ తిన 
బ్వా” అని అతనికి మాత్రమే 
వినిపించేటటుటి  అంది. అంత్! 
అతన మార మాటా్ల డకుండా 
తినేస్డు, అనరాధ పకపకా 
నవి్వంది. 
  “ఏమైందే అలా నవు్వతన్నావు” 
అని అడ్గాడు రవి. 
“సినిమాలో డైెలాగ్ విని” అని 
టకుకున సమాధానం ఇచిచాంది 
అనూరాధ. అది విని కృష్మోహన్ 
“ఈ అమామీయి చాలా చురకైనది, 
సమయస్్ఫరి తె చాలా ఎకుకువ” 
అనకున్నాడు. 
   సినిమా అయిపోయి హాలు 
బయటకి వచాచాక “బ్వా నేన 
జగన్నాధపురంలో మునసబుగారి 
తూము దగ్ర మా న్ననాగారి 
స్నాహితడ్ ఇంటికి వళి్ళ అకకుడే 
భోజనం చేసి డైెరెకుటి గా హాసటిలికు 
వస్తె న, నవు్వ భోజనం 
చేసి హాసటిలికు వచేచాయి” అని 
కృష్మోహన్తె చపా్పడు అవిన్శ్.
“అదేమిటి అమమీ మీ ఇద్దరికి 
కూడా డ్ననార్ తయార చేసుతె న్నాది, 
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వాళ్్ళ మొహమాటపడ్ హాసటిలికు 
పారిపోత్ర వాళి్ళద్దరిని వచేచాట 
పుడు తీసుకుని రండ్ అని మర్ 
మర్ చపి్పంది” అంది అనూరాధ.  
  “వాళి్ళంటికి వస్తె నని చపా్పన 
తప్పకుండా వళ్్ళలి” 
  “అయిత్ ఒక పని చయ్యండ్, 
ఒరేయ్ రవీ నవు్వ ఇలాంటివి 
మేనేజ్ చయ్యడంలో సమర్ధ డ్వి 
కదా...నవు్వ  అవిన్శ్ కలిసి 
స్కుటర్ మీద వాళి్ళంటికి వళి్ళ 
ఒక గంట అకకుడ వుండ్ ఏదో ఒక 
స్కు చపి్ప వచేచాయండ్”  
  “అలాగే చేదా్ద ము బ్రదర్,  
బ్వ అనూ ఇంటికి వళత్ర” 
అన్నాడు రవి.
                 ***********
       అవిన్శ్, రవి వళి్ళన్క 
కృష్మోహనికు అనరాధ కావాలనే 
వాళి్ళద్దరిని పంపిందేమో 
అని అనమానం వచిచాంది, 
ఎందుకంటే వాళ్్ళ వళ్్ళక 
కృష్మోహన్ వంక నవు్వతూ 
“ఇపు్పడు నీ సంగతి చబుత్న” 
అననాటు్ల  ఒక చూపు చూసింది. 
ఇంకెంత ఆట పటిటి సుతె ందోనని ఈ 
పరిసిథాతి నండ్ తపి్పంచుకుందికి 
అనూరాధని రికా్ష  మీద 
ఇంటికి పంపించి తన నడ్చి 
వళదామనకున్నాడు.
“ఏమిటి ఆలోచిసుతె న్నావు బ్వా?” 
“అదిగో మళ్్ళ బ్వా అని పిలు 
సుతె న్నావు, ఇందాకా హాలో్ల  అలా  
పిలవనని మాట ఇచాచావు”  
   “పొరపాటుపడాడి వు బ్వా, నేన 
ఇచిచాన మాట న్కు గురతె ంది నీకే 
గురతె లేదు” 
“రాధా నవు్వ దబ్యిసుతె న్నావు” 
“లేదు, అందరి ముందూ నిననా 

బ్వా అని పిలవన అన్నాన”...
ఇది నేన అననా మాట, 
అందరిముందూ పిలవనన్నాన 
కానీ బ్వా అని పిలవన అని 
నేన అనలేదు” పకపకా నవు్వతూ 
చపి్పంది అనూరాధ.
 “నీ తెలివిత్టలు అదుభుతం” 
అని “ఒక పని చయి్య నిననా 
రికా్ష  ఎకికుస్తె న నవు్వ ఇంటికి 
వళ్్ళ, నేన నడ్చి వస్తె న నవు్వ 
నడవలేవు”  
 “థంక్సి బ్వా ఫర్ యవర్ 
కనసిరనా, నననా రికా్ష  ఎకికుంచి 
నవు్వ హాసటిలికు పారిపోదామని నీ 
ఆలోచన. అయిన్ వయసులో 
వుననా ఆడపిల్లని ఒంటరిగా 
రికా్ష లో పంపిస్తె వా? ఏదై్న్ జరగ 
కూడనిది జరిగిత్ !!! ఒక పని 
చేదా్ద ము ఇద్దరూ కలిసి రికా్ష లో 
వళదాము” మళ్్ళ నవు్వతూ అంది 
అనూరాధ.
 “వదు్ద  నడ్చే వళదాము” 
అన్నాడు చిరాకుగా.
  “బ్వా న్ మాటలకి కోపం 
వచిచాందా? నేన జీవిత్నినా 
సరదాగా గడపాలని 
కోరకుంటాన. సరదా అంటే 
పిచిచా పిచిచా వేష్లు వయ్యడం 
కాదు, మన చుటూటి  వుననా వాళ్ళతో 
జోకులు వేసుకుంటూ, వాళ్ళని 
ఆట పటిటి స్తె , అలాగే వాళ్్ళ కూడా 
మనలినా ఆట పటిటి సుతె ననాపుడూ, 
మనమీద జోకులు వేసుతె ననాపుడూ 
వాటిని ఆస్్వదిస్తె  వుండటం, 
ఎల్లపుడూ మనం సంతోషంగా 
వుండ్ ఎదటి వాళ్ళని కూడా 
సంతోషంగా వుంచటం. అలా 
వుంటే మనకుననా ఇబబాందులనీ, 
భాధలనీ మరచి సంతోషంగా 

వుండటమే కాకుండా, ఇద్దర 
వ్యకుతె ల మధ్య సమీపము పెరిగి 
స్నాహభావం పెంపొందుతందని 
న్ నమమీకం” అని తన 
అభిప్రాయానినా చపి్పంది 
అనూరాధ. చిలిపిగా వుండే 
రాధలో ఇంత ప్రగాఢమైన 
అభిప్రాయం వుందా? ఈ 
అమామీయి అస్ధారణమైనది 
అనకున్నాడు కృష్మోహన్.
  కృష్మోహన్ మౌనంగా వుండటం 
చూసి “అదీగాక నవు్వ న్ 
బ్వవి కదా, నిననా ఆట పటిటి ంచే 
హకుకు నీ మరదలుగా న్కుంది, 
ఆ విషయంలో నేన సుప్ం 
కోరటి కైన్ వళత్న” అని మళ్్ళ 
చమత్కురంగా అంది అనూరాధ. 
ఆ మాటకి కృష్మోహన్ పకపకా 
నవా్వడు.
  “అబ్బా దొరగార నవా్వర” 
“ఏయ్ నేన నీకు జడపదార్ధంలా 
కనబడుతన్నాన్? ఇందాకా 
నవు్వ జీవితం మీద నీ 
అభిప్రాయం చపా్పవు, అదే 
అభిప్రాయం న్కూ వుంది. 
అంత్ కాదు ఆడ పిల్లలు 
పూర్వకాలంలో లాగ వంటింటికే 
పరిమితం కాకుండా అనినా 
రంగాలలో మగవారితో పోటీపడ్ 
సమానంగా వుండాలని 
మనస్్పరి తెగా నేన నముమీత్న. 
ఒక ఆడది ఒక మగవాడు 
సరదాగా మాటా్ల డుకుంటే 
ప్రపంచం తల్లక్రిందులై్పోదు, 
కానీ వారిద్దరిలో ఏ ఒకకురికి 
దురబాది్ధ వుండ కూడదు, 
సరదాగా మాటా్ల డుకునే స్్వఛ్ఛ 
వుండాలి కానీ విచచాలవిడ్తనం 
వుండకూడదు, హదు్ద లు 
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దాటకూడదు, ఆ స్్వఛ్ఛని 
దురి్వనియోగం చేయకూడదు. 
కనినా హదు్ద లుండాలనే పెద్దలు 
నియమాల్, కటుటి బ్టూ్ల  
పెటాటి ర, కానీ అందులో కనినా 
ఛాదస్తె లుగా మారి కాలదోషం 
పటాటి యి. అందుకని కాలంతో 
బ్టు మనం మారాలి’ అని 
నమేమీ వ్యకి తెని నేన. “బెంగాల్ ఈ 
రోజు ఏది ఆలోచిసుతె ందో మిగత్ 
భారత దేశం అదే విషయానినా 
రేపు ఆలోచిసుతె ంది” అన్నార 
గోపాలకృష్ గోఖలే. అటువంటి 
గడడి  మీద నేన పుటాటి న, 
కంత కాలం అకకుడ పెరిగాన. 
అకకుడ ఆడవార మగవార 
ఎటువంటి శషభిషలు లేకుండా 
స్్వఛ్ఛగా, చాలా స్నాహపూర్వకంగా 
మలుగుత్ర, అంత స్్వఛ్ఛ వున్నా 
హదు్ద లు దాటర. బెంగాలో్ల  స్త్రీని 
గౌరవించినటు్ల  నేన ఇంకెకకుడా 
చూడలేదు. న్కు ఆడవారంటే 
గౌరవం, మా ఇంట్ల  ఆడ 
పిల్లలు లేర అందుకే నేన ప్రతి 
అమామీయిని తోడబుటిటి నదానిగా 
భావిస్తె న” అని వివరంగా 
తన అభిప్రాయాలని చపా్పడు 
కృష్మోహన్. 
 అతన మాటా్ల డుతననాంతస్పూ 
అతని మాటలు శ్రద్ధగా 
వింది అనూరాధ. “ఇతన 
చాలా ఉననాతమైన భావాలు, 
అభ్్యదయ బ్వాలు కలిగిన 
వ్యకి తె” అనకుంది.
“బ్వా ఇంతకు ముందు నీతో 
న్కు పరిచయం స్వల్పం. 
గత రెండు వారాల బటిటి  నీతో 
పరిచయం పెరిగాక, ఇవాళ 
సినిమాలో న్ ప్రకకున నవు్వ 

కూరచాన్నాక నవు్వ పడుతననా 
అవసథా చూసి నీకు ఆడ పిల్లలతో 
మాటా్ల డడానికి బిడ్యం, వాళ్ళని 
నవు్వ ఏదో అంటరాని వారిగా 
భావిసుతె న్నావని అనకున్నాన. 
అందుకే నీలో ఆ బిడ్యం, 
బెరకుతనం పోగొటాటి లనే 
నేన కంచం ఎకుకువ చనవు 
తీసుకున్నాన, నిననా ఆట 
పటిటి ంచాన. అన్యధా భావించకు. 
ఇపు్పడు నీ అభిప్రాయాలు 
విన్నాక నీకు ఆడవాళ్ళపట్ల  వుననా 
గౌరవం గురించి విన్నాక నేన నీ 
అభిమానిని అయా్యన” 
 “చేసిందంత్ చేసి ఇపు్పడు 
కబుర్ల  బ్గానే చబుతన్నావు” 
“కబుర్ల  మా బ్వతో కాక ఇంకెవ 
రితో చబుత్న” చిలిపిగా అంది 
అనూరాధ.
“రాధ చాలా మంచి పిల్ల , పీ్ల జ్ ఆ 
“బ్వా” అని పిలవడం మాన్యి్య, 
అలా పిలిస్తె న్కు ఏదో ఎబెబాటుటి గా 
వుంది” అని బతిమాలుకున్నాడు 
కృష్మోహన్.
   “న్ వే, ఇందాకే చపా్పన, అది 
న్ హకుకు, దానిని ఎవరూ కాదన 
లేర” 
“మొండ్ఘటానివి, సరే ఆకలిగా 
వుందా ఏమైన్ తింటావా?” 
“ఆకలి లేదు కానీ ఎకకుడైెన్ 
కాస్సిపు కూరచాని కాఫీ త్గుతూ 
సరదాగా కబుర్ల  చపు్ప 
కుందాము” 
“సరే కల్పన్ థియేటర్ ఎదుర 
గా “ఇండ్యా కాఫీ హవుసికు 
వళదాము” 
     హోటలో్ల  కూరచాన్నాక “ఇకకుడ 
స్ండ్్వచ్, ఆంల్ట్ చాలా 
బ్గుంటాయి, నేన ఎపు్పడు 

వచిచాన్ ఆంల్ట్ తింటాన, 
నవు్వ కూడా తింటావా?” అని 
అడ్గాడు కృష్మోహన్.
   “ఏమిటీ నవు్వ ఆంల్ట్ 
తింటావా! ఈ సంగతి మీ ఇంట్ల  
తెలుస్?” అని ఆశచార్యంగా 
అడ్గింది అనూరాధ.
   “ఎందుకంత ఆశచార్యపోతన్నా 
వు? నేన బెంగాలో్ల  పుటాటి న. 
అకకుడ కోడ్ గుడుడి ని, చేపని కూడా 
వజిటేరియన్ ఫుడ్ా భావిస్తె ర. 
మా ఇంట్ల  ఎవరూ తినర 
కానీ నేన ఆంల్ట్ ఎంజాయ్ 
చేస్తె న” 
“అంటే చేపలు కూడా తింటావా!” 
అనమానంగా అడ్గింది 
అనూరాధ.
   “లేదు నేన తినన ఆ వాసనే 
న్కు నచచాదు, న్ ఉదే్దశ్యంలో 
తిండ్ అనేది వ్యకి తెగత విషయం, 
ఎవరికి ఏది నచిచాత్ అది 
తింటార. అందులో ఆశచార్య 
పడవలసినదేమీ లేదు” 
“థంక్ గాడ్”       
  “ఇంతకీ నవు్వ ఆంల్ట్ 
తింటావో, తినవో చప్పలేదు” .
అతని చేతి మీద గిలి్ల  “నీకు 
మేమంటే వేళ్కోళంగా వుంది 
బ్వా, నవ్వంటే దేశనికి 
మార్దరిశిగా వుననా బెంగాలో్ల  
పుటాటి వు గాని, నేన తెలుగున్ట 
అందులో కోనసీమలో పుటాటి న. 
మేము మీ అంత “అడా్వన్సిడ్” 
కాదు బ్బూ” అని చురక 
అంటించింది. 
“మొత్తె నికి చురక వేస్వు, సరే 
న్టితో చపొ్పచుచా కదా, ఇలా గిలి్ల  
చపా్పలా?” 
  “అలా గిలి్ల  చబిత్ ఎప్పటికీ 
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మరచిపోవు గురతె ండ్పోతంది”  
“అవున్, ఇక మీదట నేనూ 
అలాగే చబుత్న” 
  “అబ్బా అమోలా్పలేకర్ారిలో 
మార్ప వచిచాందే! పంచ్ డైెలా 
గులు వేసుతె న్నార” 
  “అపు్పడే ఏమైంది ముందుంది 
ముసళ్ళ పండగ” 
“ఎందుకు బ్వా న్ మీద అంత 
కక్ష, ఏదో చిననాపిల్లని బ్వవి 
కదా అని వేళ్కోళం ఆడేనే 
అనకో దానికి పగబటాటి లా” 
అమాయకురాలిలా మొహం 
పెటిటి  అంది అనూరాధ.
“అబ్బా నీలో ఈ కళ కూడా వుందా? 
నీ అమాయకమైన మొహం 
చూసి ఈ చుటుటి పట్ల  వాళ్ళంత్ 
నేనేదో నిననా ఏడ్పిసుతె న్నానని 
అనకుంటార, కానీ వాసతెవంలో 
నవు్వ నననా ఏడ్పిసుతె న్నావని 
ఎవ్వరూ అనకోర. ఇక ఆ ఏక్షన్ 
ఆపు” 
బేరర్ స్ండ్్వచ్, ఆంల్ట్ తీసుకు 
వచాచాడు. స్ండ్్వచ్ అనూరాధకి 
ఇచిచా ఆమ్ల ట్ తన తీసుకని 
“కంచం టేస్టి  చేస్తె వా” అని 
అడ్గాడు కృష్మోహన్.
“వదు్ద  నేన తింటే ఆ తరవాత 
నవే్వ ఇబబాంది పడత్వు” 
“సినిమా నచిచాందా?” 
“బ్గుంది న్కు చాలా 
నచిచాంది, ఆత్రేయ గారంటే 
న్కు చాలా ఇషటి ం, ఆయన 
పాటలన్నా, సంభాషణలన్నా చవి 
కోసుకుంటాన” 
“రియలీ్ల ! న్కూ ఆత్రేయ గారంటే 
పిచిచా. అకికునేని, ఆత్రేయ, 
మహదేవన్ వీళ్ళ ముగ్ురి 

కలయికతో వచిచాన సినిమా 
అంటే అంటే న్కు విపర్తమైన 
ఇషటి ం” 
“అయో్య నీకు నచిచాన 
కాంబినేషన్ వుననా ఈ సినిమాని 
చూడనీయకుండా అల్లరి 
చేస్న, ఐ యాం స్ర్ బ్వా” 
అని నొచుచాకుంది అనూరాధ.
“పరవాలేదు, ఇది నేన రెండవ 
స్రి చూడడం” 
“అయిత్ న్ స్ర్ వనకికు 
తీసుకుంటున్నాన” 
               ************* 
   కాఫీలు త్గడం పూర తెయా్యక 
ఇద్దరూ బయలుదేరి మళ్్ళ 
కబుర్ల  చపు్పకుంటూ 
నడుసుతె న్నార.  
“నీకు పాటలంటే ఇషటి మేన్?” 
అడ్గాడు కృష్మోహన్.
“చాలా ఇషటి ం, అందుకే సంగ్తం 
నేరచాకుంటున్నాన”  
“అచా్ఛ! న్కూ సంగ్తం అంటే 
చాలా ఇషటి ం. సినిమాపాటలు 
పాడత్వా? నీకు ఇషటి మైన 
సింగర్సి ఎవర” 
“పాడత్న, సుశ్లగార, 
ఘంటస్లగార. కా్ల సికల్ 
మూ్యజికో్ల  బ్లమురళ్కృష్, M 
S సుబబాలకి్షమీ, జేసుదాస్ అంటే 
చాలా ఇషటి ం. నీ అబిమాన 
గాయనీగాయకులు ఎవర? 
నవు్వ కూడా పాటలు బ్గా 
పాడత్వని వైదేహి వదిన 
చపి్పంది” 
“నేన జేసుదాస్, ముఖేష్, 
సుశ్ల, లత్మంగేషకుర్, రఫీ, 
కిషొరకుమార్ల అభిమాని. 
అననామయ్య కీర తెనలంట బ్గా 

ఇషటి ం, ఘంటస్ల గారంటే 
ప్రాణం. బ్పూగారి బొమమీలు, 
ముళ్ళపూడ్ కధలు, బ్పూ, 
ఆదురి తె, అకికునేని  సినిమాలంటే 
చాలా ఇషటి ం. ఈ స్రి వచిచానపుడు 
నీ పాటలు విన్లి, 
“న్ పాటలు విందుగాని కానీ ఒక 
షరత, నవు్వ కూడా పాటలు 
పాడ్ వినిపించాలి” 
“ఇంకేమిటి నీకు ఇషటి ం”
“న్కు శ్భన్బాబు, వాణిశ్రీ 
సినిమాలంటే ఇషటి ం, ముళ్ళపూడ్ 
కధలు, ఆదురి తె గారి సినిమాలంటే 
చాలా ఇషటి ం.  కబుర్ల  చప్పడం, 
షటల్ ఆడటం, కతతె వంటలు 
నేరచాకోవడం, పాటలు, 
సంగ్తం, సషల్ సర్్వస్,. ఇవి న్ 
అభిరచులు. నీ అభిరచులు 
ఏమిటి?” 
“కతతె వంటలు సరే, నీకు వంట 
వచాచా? మీ అమమీగారికి స్యం 
చేస్తె వా?” అని అడ్గాడు.
“ఎందుకు రాదు, ఆడపిల్లనకదా 
వంట రావడం స్్వభావికము, 
రాత్రి వంట స్ధారణంగా నేనే 
చేస్తె న”  
“అచా్ఛ అయిత్ నీ వంట ఎపు్పడు 
రచి చూపిస్తె వు”  
“నవు్వ ఈ స్రి వచిచానపుడు 
చేస్తె న, కానీ తిన్నాక నననా ఆట 
పటిటి ంచకూడదు” 
“అఛాచా! నవే్వ నననా ఆట 
పటిటి స్తె వా? నేన నిననా ఆట 
పటిటి ంచకూడదా? ఇద్కకుడ్ 
న్్యయం”  
“అదంత్, సరే గాని నీ 
అభిరచులు చప్పలేదు”
“న్ అభిరచులు క్రికెట్ ఆడటం, 
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స్నాహితలతో కబుర్ల  చప్పడం, 
కతతె కతతె ప్రదేశలు చూడటం, 
నచిచాన సినిమా పాటలు వినడం 
వాటి స్హిత్్యనినా విశ్్లషించడం, 
ఇతరలకి చేతనై్న సహాయం 
చయ్యడం” 
“ఇప్పటిదాకా ఏ ఏ ప్రదేశలు 
చూస్వు, అందులో నీకు నచిచాన 
ప్రదేశం ఏది?”
“కలకత్తె , బొంబ్యి, తిరపతి, 
కనసీమ, న్కు అనినాటికననా 
నచిచాన ప్రదేశం కోనసీమ, 
తరవాత బొంబ్యి”  
“గుడ్, మా కోనసీమ అంటే 
ఏంటనకున్నావు? ఇంతకీ 
కోనసీమ ఎందుకు నచిచాంది?” 
“అకకుడ్ పచచాదనం, 
నిరాడంబరంగా, నిషకులమీషంగా 
వుండే ప్రజలు, అకకుడ్ తెలుగు 
సంసకృతి ఇంకా......” అని 
సగంలో ఆపేస్డు.
“అదేమిటి! ఏదో చప్పబ్తూ 
మధ్యలో ఆపేస్వు, పూరి తె 
చయి్య” అంది అనూరాధ.
“ఏమీ లేదు, వదిలేయ్” 
“బ్వా పీ్ల జ్ చపు్ప నవు్వ అలా 
సందేహంలో వుంచిత్ న్కు 
ఉతకుంఠ పెరగుతంది”
“ఏం లేదన్నానగా ఎదో 
ప్రవాహంలో వచేచాసింది”
“చపు్ప బ్వా పీ్ల జ్”
“ఏమీలేదు”
“సరే నవు్వ చప్పకపోత్ ఇంటికి 
వళ్్ళక నీకు “బ్వా బ్వా 
పనీనారే....” అని బెదిరించింది. 
“నవు్వ ఏం చేసిన్ నేన చప్పన”
“అయిత్ నేన నీతో మాటా్ల డన” 
అని అలక నటించింది.

       

“హమమీయ్య బతికించావు, 
థంకూ్య” అని వేళ్కోళంగా 
అన్నాడు.
“అలాగే అంత త్లికగా నిననా 
వదులుత్న్? నవు్వ చప్పకపోత్ 
నేనే తెలుసుకుంటాన, వచేచా 
ఆదివారం క్రికెట్ మా్యచికు 
వచిచానపుడు అదేమిట నీకు 
చబుత్న. కరక్టి చబిత్ న్కు 
మంచి ట్రీట్ ఇవా్వలి”  
“ఇంకెవరినీ అడగకుండా 
చపా్పలి” అన్నాడు కృష్మోహన్.  
“అలాగే, ఆ ట్రీటికు మనమిద్దరమే 
వుండాలి, ఇంకెవరినీ 
పిలవకూడదు ఓకే” అని షరత 
పెటిటి ంది అనూరాధ. 
చప్పలేదులే అని ధీమాతో “సరే” 
అన్నాడు కృష్మోహన్. అలా 
కబుర్ల  చపు్పకుంటూ ఇంటికి 
చేరేసరికి దూరం తెలియలేదు 
వారిద్దరికి. 
 ఇంట్ల కి వళ్్ళక “బ్వా 
కాసతె ఫ్రెష్ అవు, నేన కాఫీ కలిపి 
తీసుకు వస్తె న” అని టవల్ 
అందించింది అనూరాధ. వాష్ 
రూంకి వళి్ళ శుభ్రంగా మోహం, 
కాళ్్ళ, చేతలు కడుగుకని 
వచాచాడు కృష్మోహన్. ఈ 
లోపల తన కూడా ఫ్రెష్ అయి 
కృష్మోహనినా డ్రెసిసింగ్ టేబుల్ 
దగ్రికి తీసుకు వళి్ళ అకకుడ 
పౌడర్ వగైరా చూపించింది 
అనూరాధ.
అతన తయారయే్య లోపల కాఫీ 
కలిపి తెచిచా అతనికి ఇచిచాంది. 
అనూరాధతో “నీకో” అని 
అడ్గాడు.
“నేన ఇనినా స్ర్ల  త్గన, నవు్వ 

త్గు” 
“నేన ఇంత త్గలేన, ఒక పని 
చయి్య ఒక ఖాళ్ కపు్ప తెచుచాకో 
ఇద్దరమూ షేర్ చేసుకుందాము” 
“అబ్బాయ్! రవీ, అవిన్ష్  ఎకకుడ్కి 
వళ్్ళర” అని కృష్మోహనినా 
అడ్గార పార్వతమమీగార.
“అవిన్శ్ న్ననాగారి స్నాహితడు 
జగన్నాధపురంలో వున్నార, 
వారిని కలవడానికి వళ్్ళర 
అతతెయ్యగార” ఆ పిలుపు విని 
అతని ప్రకకు చూసి ముసి ముసిగా 
నవి్వంది అనూరాధ. 
పార్వతమమీగార అకకుడ్నండ్ 
వళ్్ళక “ఇందాకా సినిమాహాలో్ల  నీ 
లాజిక్ గురతె  చేస్తె  నననా చూసి 
నవా్వవు కదూ” అని అడ్గాడు. 
“అవున బ్వా” అని ఆ ‘బ్వా’ 
అననా మాటని ఒతితె పలుకుతూ 
అతనిని ఏడ్పించింది.
“కంట పిలా్ల ” అని తల మీద 
మొటిటి కాయ పెటాటి డు. అంతలోనే 
సర్ద కుని  తపు్ప చేసినవాడ్లాగ 
“ఐ యాం స్ర్” అన్నాడు.
“మరదే మొహమాటమంటే, 
బ్వా నేన మగపిలా్ల డ్ని అనకో 
అపు్పడూ ఇలాగే తపు్ప చేసినటు్ల  
స్ర్ చబుత్వా?” 
“చప్పన గానీ ఇంక ఆ విషయం 
వదిలేయ్” 
“అదే న్ పాయింట్ బ్వా, స 
ఆడదై్త్ రూల్సి మారిపొత్యా?” 
అని అడ్గింది.
“ఇకకుడ విషయం అది కాదు, 
నవు్వ ఒక పరాయి మగవాడ్ని 
ఇలానే మొటిటి కాయ పెడత్వా?” 
అని అడ్గాడు. 
“అంటే దాని అర్ధం నవు్వ 
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నననా పరాయిదానిగా 
భావిసుతె న్నావననామాట” 
“రాక్షసీ చిననాపుడు నీకు 
అతతెయ్యగార వస బ్గా 
పోసినటు్ల న్నార”
“సరే నననా పరాయిదానిగా 
భావించి మొటిటి కాయ 
పెటిటి నపుడు స్ర్ చపా్పవు, మరి 
ఇపు్పడు ఈ పరాయిదానిని రాక్షసీ 
అని చనవుగా ఎలా పిలుస్తె వు?” 
అని అడ్గింది అనూరాధ. 
ఆమ తరాకునికి కృష్మోహన్ 
స్గిలపడ్ “తలీ్ల  నవు్వ 
పరాయిదానివి కాదు న్..” 
అంటూ సగంలో ఆపేస్డు.
“ఇందాకా ఒక విషయంలో ఇలాగే 
సగంలో ఆపేస్వు. ఇపు్పడూ 
మళ్్ళ సగంలో ఆపేసుతె న్నావు, పోనీ 
మిగత్దీ నేన పూరి తెచయ్యన్?” 
అని అతనిని ఆట పటిటి ంచింది.
“అయ్ న్ర ముయి్య, ఇక 
చాలు పొదు్ద ననా నంచి నననా 
ఫుటాబాల్ ఆడుకున్నావు, కాసతె 
విశ్రాంతి తీసుకో. ఆట అంత్ 
ఇవాళ్ ఆడేస్తె మళ్్ళస్రికి ఏమీ 
మిగలదు” 
“అలాగే,  అబద్ధము ఆడకుండా 
చపు్ప సగంలో వదిలేసింది “న్ 
దానివి” అనే కదూ?” అని ఇంకా 
ఆట పటిటి ంచింది
“కాదు “న్ శత్రువి” అని 
అందామనకున్నాన, కానీ 
బ్గుండదని అనలేదు” అని 
తపి్పంచుకుందికి ఎదో ఆ 
సమయానికి తోచింది చపా్పడు 
కృష్మోహన్.
“అబ్బాయిగారికి గారికి 
అబద్దం చప్పడం కూడా రాదు, 

అబద్దం చబిత్ గోడకటిటి నటు్ల  
వుండాలంటార. మీ మొగవాళ్ళకి 
ఆది చేతకాదు. “శత్రువువి” 
అనదలుచాకుననాపుడు “నవు్వ 
పరాయిదానవు కాదు” అని 
ఎందుకు అన్నావు?” అని 
నిలదీసింది.
కృష్మోహన్ నీళ్్ళ నమిలాడు. 
అది చూసి “చూశవా నీ దగ్ర 
సమాధానం లేదు. సరే ఈ స్రికి 
వదిలేసుతె న్నాన. ఎప్పటికైన్ నీ 
చేత నిజం చపి్పస్తె న” అంది. 
రవి, అవిన్శ్ వచాచార. 
భోజన్లు చేసి హాసటిలికు 
తిరిగి బయలుదేరే ముందు 
“మోహన్ నీ వ్యవహారం చూస్తె  
వుంటే నీకు మొహమాటం 
ఎ కుకు వ ని పి సుతె న్నా ది . 
మొ హ మా ట ప డ కు ం డా 
వీలుననాపుడు వస్తె  వుండు” అని 
కృష్మోహన్తె పార్వతమమీగార 
చపి్పంది. 
ఆవిడ వనక నిలుచుని వుననా 
అనూరాధ అతని వంక నవు్వతూ 
అతనిని గమనిసుతె న్నాది. 
“అలాగే అతతెయ్యగారూ” అని 
బయలుదేరార. 
       *****************
తదుపరి ఆదివారం ఉదయం 
ఎనిమిదిననారకలా్ల  బ్రేకా్ఫస్టి  పూరి తె 
చేసి అవిన్శ్తె రవి వాళ్ళ సంగతి 
చూసుకోమని చపి్ప తన క్రికెట్ 
కిటతె  మడ్కల్ కాలేజి గ్ండ్కు 
బయలుదేరాడు కృష్మోహన్. 
టాసికు వళ్్ళటపుడు అనూరాధ, 
సతీశ్ కనబడాడి ర. సతీశ్ చయి్య 
ఊపిత్ చయి్య ఊపి జవాబు 
ఇచాచాడు కృష్మోహన్. టాస్ 

గలిచి ఫీలిడింగ్ ఎంచుకున్నాడు 
కృష్మోహన్. మడ్కల్ కాలేజి 
టీం బ్్యటింగ్ మొదలు పెటిటి  వారి 
నిర్త్ 30 ఓవర్లలో 165 పరగులు 
చేసి 8 వికెటు్ల  నషటి పోయింది. 
కృష్మోహన్ 22 పరగులిచిచా 3 
వికట్సి తీస్డు. 
లంచికు ముందు మాటలో్ల  
“అననాయా్య మీ స్వసథాలం ఎకకుడ” 
అని అవిన్శనా అడ్గింది 
అనూరాధ.
“భోగాపురం, విశఖ జిలా్ల  
(ప్రసుతె తం విజయనగరం జిలా్ల )” 
చపా్పడు అవిన్శ్.
“మాది కోనసీమ, ఎపు్పడైెన్ 
చూశవా” 
“లేదు, చాలా బ్గుంటుందిట 
కదా బ్వ చపా్పడు “ 
“అవున మీ బ్వ, నవు్వ వస్తె 
మనమంత్ ఒక స్రి సరదాగా 
మా వూర వళదాము అపు్పడు 
అనినా చూడవచుచా”
“మా బ్వ ఒక స్రి కోనసీమ 
చూస్డు. తనకి అకకుడ్ 
పచచాదనం, ప్రకృతి, ప్రజలు అనినా 
నచాచాయి. తనకి కోనసీమ ఎంత 
నచిచాందంటే అకకుడ్ అమామీయినే 
పెళి్ళ చేసుకోవాలని కోరిక వుందని 
ఒకస్రి మాటలలో చపా్పడు”. 
“బ్వా దొరికావు, ఈ విషయమే 
కదా న్కు చప్పడానికి 
సిగ్ుపడ్ న్ దగ్ర దాచావు” 
అని అనూరాధ మనసులో 
అనకుంది...”అయిత్ ఇంకేమి 
కృష్ తప్పకుండా వస్తె డు, ఒకస్రి 
వళదాము” అని అవిన్శ్తె అంది. 
రవితో కూడా కోనసీమ ట్రిప్ 
గురించి చపి్పంది అనూరాధ 
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“అలాగే తప్పకుండా వళదాము” 
అన్నాడు రవి.              
లంచ్ విరామంలో రవి, అవిన్శ్ 
వళి్ళ నలుగురికీ హోటల్ నండ్ 
టిఫిన్ తీసుకు వచాచార. అది 
తింటూ లంచ్ తరవాత మా్యచినా 
చూసుతె న్నార. ఇంజినీరింగ్ కాలేజి 
టీం మొదటి పది ఓవర్లలో 54 
రన్సి చేసి 3 వికెట్సి పోగొటుటి కుంది. 
అపు్పడు కృష్మోహన్ బ్్యటింగికు 
వచాచాడు...ఇంకా 112 రన్సి 
చయా్యలి ఇరవై ఓవర్ల  
మిగిలాయి. 
కృష్మోహన్ ఒక ప్రకకు 
విజృంభించి ఆడాడు, రెండో 
ప్రకకు కృష్మోహన్ కా్ల స్మీట్ 
మహేంద్రవరమీ బ్గా సపోర్టి 
ఇచాచాడు, సకుర్ 161 దగ్ర 
మహేంద్రవరమీ అవుటయా్యడు. 
ఉంకక ఐదు రన్సి కటాటి లి, ఒక 
ఓవర్ మిగిలింది. కతతె బ్్యటేసిమీన్ 
సింగిల్ తీసి కృష్మోహనికు 
బ్్యటింగ్ ఇచాచాడు. ఇంకా మూడు 
బంతలు వున్నాయనగా అతన 
ఒక బౌండర్ కటిటి  సున్యసంగా 
టీంని గలిపించాడు. కృష్మోహన్ 
63 రన్సి కటిటి  అజేయడ్గా 
నిలిచాడు.     
మా్యచ్ అవుతననాంత స్పు 
సతీశ్ బ్గా ఎంజాయ్ 
చేస్డు. కృష్మోహన్ 
బ్్యటింగ్ చేస్టపు్పడైెత్ 
సతీశకు      ఉత్సిహం రెటిటి ంపైెంది. 
కేరింతలు కడుతూ “బ్వా ఫోర్, 
బ్వా సిక్సి” అని అరిచాడు. 
అనూరాధ, అవిన్శ్, రవి కూడా 
చప్పటు్ల  కటిటి  కృష్మోహనినా 
ఉత్సిహపరిచార. ఆట 

ముగిసిన తరవాత కృష్మోహనినా 
అభినందించడానికి అతని 
దగ్రకి వళ్్ళర, అప్పటికే 
అతని చుటూటి  ఇంజినీరింగ్ 
కాలేజి విదా్యర్ధ లు, మడ్కల్ 
కాలేజి విదా్యర్ధ లే కాకుండా 
చాలా మంది మడ్కల్ 
కాలేజి విదా్యరి్ధనలు కూడా 
అతనిని అభినందించడానికి 
గుమిగూడార. 
అబ్బా హీరోగారికి అమామీయిలలో 
కూడా చాలా మంది అభిమానలు 
వున్నారే అనకుంది అనూరాధ. 
ఈ లోపల రవిని ఫ్రెండ్సి అందరికీ 
పరిచయం చేసుతె న్నాడు అవిన్శ్, 
సతీశ్ కూడా వాళ్ళతో వున్నాడు. 
అనూరాధ ఒంటరిగా మిగిలింది. 
అది చూసి కృష్మోహన్ ఆమ 
దగ్రకి వచాచాడు, అతనితో బ్టు 
కంతమంది మడ్కల్ కాలేజి 
అమామీయిలు కూడా వచాచార. 
వాళ్ళందరికి కృష్మోహన్ 
ప్రత్్యకంగా అనూరాధ దగ్రకి 
రావడం ఉతసికతని పెంచింది. 
అనూరాధతో వీళ్ళంత్ మడ్కల్ 
కాలేజి స్టి డెంట్సి అని 
పరిచయం చేసి, తన మా కజిన్ 
అని అనూరాధని పరిచయం 
చేస్డు. 
అందులో ఒక అమామీయి “కజిన్” 
అంటే అని కంటగా అడ్గింది. 
మా మామయ్యగారి కూతర 
అని చపా్పడు కృష్మోహన్. 
“ఓహ్! న్ ఉత్సిహం అంత్ 
నీరగారి పోయింది” అని 
నిటూటి రసుతె ననాటు్ల  నటించి 
వేళ్కోళం చేసింది ఆ అమామీయి. 
ఆ ఆడపిల్లలంత్ అనూరాధని 

చూసి ‘ఆమ చాలా అందంగా 
ఆకర్షణీయంగా వుంది’ అని 
మచుచాకుని “అభినందనలు 
మోహన్, మీర అదృషటి వంతలు” 
అని ఆట పటిటి ంచార. 
“ఓకే అమామీయిల్ మీ అందరి 
పొగడతెలకి కృతజఞాతలు, న్క్సిట్ 
టైం బెటర్ లక్, బ్య్ బ్య్” 
అని చపి్ప అనూరాధని తీసుకుని 
అకకుడ నండ్ తపి్పంచుకున్నాడు.    
కృష్మోహనికు షేకా్హ ర్యండ్ ఇచిచా 
“కంగ్ట్సి బ్వా, రియలీ్ల  చాలా 
బ్గా ఆడావు, మీ జటుటి ని 
ఒంటి చేతోతె గలిపించావు. నీ 
ఆట చూశక నీకు క్రికెట్ మీద 
ఎందుకింత అభిమానముందో 
అర్ధమయింది. హీరో గారికి చాలా 
ఫేన్ ఫాలోయింగ్ వుందే! స్ర్ 
నననా మరచిపోకండ్ నేనూ మీ 
అభిమానినే” అంటూ వేళ్కోళం 
చేసింది.
“చాలే్ల  ఆపు, ఇక పద” నవు్వతూ 
అన్నాడు.
“ఒకకు నిముషం ఆగు బ్వా 
క్రిందటి వారం తమర ఒక 
పజిల్ ఇచాచార, సమాధానం 
చప్పమంటారా?” 
“చపు్ప” 
“నీకు కోనసీమ ఎంతగా 
నచిచాందంటే నవు్వ కోనసీమ 
అమామీయిని పెళి్ళ చేసుకుందాము 
అనకుంటున్నావు. నేనూ ఆ 
కోనసీమ అమామీయినే గనక ఆ 
విషయం న్కు చప్పడానికి సిగ్ు 
పడాడి వు, అవున్” .
“నవు్వ దేవాంతకురాలివి! 
అసలు నీకేలా తెలిసింది?”  
అనూరాధకి విషయం ఎలా 
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తెలిసిందో చపి్ప “పొగడతెలు 
తరవాత, ట్రీట్ ఎపు్పడు అది 
చప్పండ్ స్ర్” 
“ఆ ఏదో సరదాకి అననా మాటని 
నిజంగా తీసుకుంటే ఎలాగ?” 
అని తపి్పంచుకుందికి 
ప్రయతినాంచాడు కృష్మోహన్.
“అదేం కుదరదు”
అవిన్శ్ వాళ్్ళ అటు రావడం 
చూసి “తరవాత చూదా్ద ములే” 
అన్నాడు. అవిన్శ్, రవి, 
సతీశ్ ముగ్ురూ కృష్మోహనినా 
పొగడతెలతో ముంచేస్ర. సతీశ్ 
అయిత్ టస్టి  మా్యచ్ చూసినంత 
సంబర పడ్పొయి “బ్వా నవు్వ 
ఎపు్పడు మా్యచ్ ఆడ్న్ నేన 
వస్తె న” అన్నాడు.
“బ్వా ఇంటికి వచేచాయండ్, 
సరదాగా కబుర్ల  చపు్పకుని 
భోజనం చేస్క తిరిగి 
వదు్ద రగాని” అన్నాడు రవి. 
“వదు్ద  బ్వా వళ్్ళ హూనం 
అయింది రూంకి వళి్ళ శుభ్రంగా 
స్నానం చేసి రిలాక్సి అవుత్న, 
అదీగాక మా టీం అంత్ 
న్ కోసం వైట్ చేసుతె న్నార” 
అన్నాడు కృష్మోహన్. 
వళ్తూ వళ్తూ కృష్మోహన్ 
ఒకకుడ్కే వినిపించేటటు్ల  “ట్రీట్ 
మరచిపోకు” అంది అనూరాధ. 
కృష్మోహన్ చిరనవు్వ నవా్వడు.
మరసటి వారం పర్క్షలకి 
మిత్రులిద్దరూ తయార 
అవుతన్నార. ఆదివారం కూడా 
బయటకి వళ్ళకుండా శ్రద్ధగా 
చదువుతన్నార. గత మూడు 
వారల నండ్ ప్రతి ఆదివారం 
కలుస్తె  బ్గా దగ్ర అవడం 

వలన రవికి, అనూరాధకి 
అసలు సమయం గడవటం 
లేదు. అనూరాధకి అసలు ఏ 
పని చేయ బుది్ధ కావటం లేదు. 
కృష్మోహనినా  ఆట పటిటి ంచి 
అతనితో బ్గా చనవు ఏర్పడ్ంది, 
అతని గురించి ఉదయం నండ్ 
ఆలోచిసుతె న్నాది. 
“మనిషి చాలా మంచివాడు, 
ఉతతెముడు, ఉననాతమైన భావాలు 
కలిగినవాడు, ఆడవాళ్ళ పట్ల  
గౌరవం కలిగినవాడు, మృదువైన 
స్వభావం కలిగినవాడు. ఆ రోజు 
క్రికెట్ మా్యచ్ తరవాత అంత 
మంది ఆడ పిల్లలు అతనిని 
అభినందించడానికి వచిచా, ఆ 
ఆడపిల్లలు సరదాగా వేళ్కోళం 
చేసిన్ ఎంతో హుందాగా ప్రవరి తెంచి 
వాళ్ళకి సరదాగానే ఉచిత 
ర్తిలో సమాధానమిచాచాడు. 
ఆడపిల్లలతో మాటా్ల డడానికి 
సిగ్ుపడత్డు, భయపడత్డు 
అనకున్నాన కానీ మొననా ఆట 
తరవాత అమామీయిలందరితో 
సౌకర్యంగానే మాటా్ల డాడు. 
న్తో మాటా్ల డ్నపుడు ఎందుకో 
సౌకర్యంగా వుండడు బెరకుగా 
వుంటాడు, సిగ్ుపడత్డు. కది్దగా 
మొహమాటసుతె డు” అనకుంది. 
 “ఇదేమిటి ఇంతగా అతని 
గురించి ఆలోచిసుతె న్నాన, 
ఏమైంది ఈ రోజు న్కు, 
అనవసరమైన ఆలోచనలు 
చేసుతె న్నాన్? లేని పోని ఆశలు 
కలి్పంచుకుంటున్నాన్? ఈ 
ఆలోచనల పర్యవస్నం ఎలా 
వుంటుందో?” అనకుంది.
ఈ ఆలోచనలనండ్ 

బయటపడదామని తలి్ల కి 
వంటలో స్యం చేదా్ద మని 
వళి్ళంది. అకకుడ కూడా 
ఆలోచనలు ఆగలేదు, 
మూకుడులో వేయవలసిన 
తరిగిన వంకాయ ముకకులు 
ప్రకకున వుననా పాల గిన్నాలో 
వేసింది. “ఏయ్ అనూ! 
ఏమిటి ఆలోచిసుతె న్నావు? 
కషటి పడ్ తరిగిన వంకాయలు, 
లీటర పాలు తగల్టాటి వు, న్కే 
స్యం చయ్యనకకురలేదు, 
నవ్వళి్ళ కాస్సిపు ఎకాగ్రతతో 
సంగ్త స్ధన చేసుకో” అని 
పార్వతమమీగార విసుకుకున్నార. 
అనూరాధ సంగ్త స్ధన కోసం 
అనీనా సిద్ధము చేసుకని తన 
కీర తెనల పుసతెకానినా తీసి ఏ కీర తెన 
పాడుదామా అని ఆలోచించి 
నిరయ్ించుకోలేక, సరే కళ్్ళ 
మూసుకని పుసతెకం తెరదా్ద ము, 
ఏ కీర తెన వస్తె ఆ కీర తెన స్ధన 
చేదా్ద మని నిరయ్ించుకని 
పుసతెకం తెరిచింది…
త్్యగరాజులవారి “మరగేలరా 
ఓ రాఘవా” కీర తెన వచిచాంది. 
వంటనే శృతి నిశచాయించుకని,  
శ్రీ రామచంద్రునికి నమసకురించి 
ఆలాపన చేసి కీర తెన స్ధన 
చేసింది. 
కృష్మోహన్ పట్ల  నేన 
ఆకరి్షతరాలిని అవుతన్నాన్? 
కాకపోత్ న్ మనసుసి అతని 
గురించి ఇంతగా ఎందుకు 
ఆలోచిసుతె న్నాది? ప్రేమలో 
పడాడి న్? దీనినే ప్రేమంటారా? 
అసలు ప్రేమంటే ఏమిటి?  
                        (ఇింకా వుింది)



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  ఆగస్టు  201930

    ఆర్. శరమీ దంతరి తె
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 5

       లయకారడైెన 
శవుడ్మీద పంచాక్షరి నంచి 
ఏ శ్్ల కం లో చూసిన్ దక్ష యజఞా 
విన్శనం గురించి ఉండడం 
గమనించవచుచా – దకు్ష డు 
బ్రహమీ చేత సపృజించబడ్న 
ప్రజాపతి. ప్రజాపతలు ప్రజోత్పతితె 
కోసం నియమించబడ్నవార; 
వాళ్లపని అంతవరకే. ఈ 
ప్రజలని రకి్షంచే, లయించే 
పని విష్ుమహేశ్వరలది. 
ప్రజాపతలు సృషిటి  అంత్ 
తమవలే్ల  జరిగింది అని గరి్వంచి 
భగవంతణ్ి విసమీరిస్తె ఏం 
జరగుతందో చపే్పదే దక్ష యజఞాం 
కధ. దకు్ష డు తనకి పుటిటి న పిల్లలో్ల  
ఒకరైెన సతీదేవిని, శవుడ్కి ఇచిచా 
పెళి్ళచేస్డు. అయిత్ శవుడ్ 
అవత్రం చూసి మనసులో 
లోపల కంచం కంటగింపు – 
అలు్ల డు ఏనగు చరమీం కటుటి కుని 
కపాలం చేతిలో పటుటి కుని 
శమీశన్లో్ల  తిరగుత్డనీ 
అసలు ఏమీ లేనివాడనీన. 
కూతరినా సుఖపెటటి డానికి 
శవుడు పనికిరానివాడని దకు్ష డ్ 
అభిప్రాయం కాబ్లు, అందువల్ల  
అయినదానికీ, కానిదానికీ శవుణ్ి 

కించపరచడం, మామగారైెన 
తనకి గౌరవం ఇవ్వలేదనడం 
స్గిస్తె డు. ఇదంత్ చూసిన్ 
శవుడేమీ అనకపోవడం చూసి 
దకు్ష డు మరింత రెచిచాపోవడం 
జరగుతూ ఉంటుంది.

 మనం కూడా అంత్ 
కదా? ఎవరిమీదై్న్ కోపం వస్తె 
అలా న్టికచిచానది ఏదో ఒకటి 
అంటూ ఉంటాం. అవతలి వార 
ఊరకునే కదీ్ద  ఆ దూషించడం 
ఎకుకువౌతూ ఉంటుంది. ఆ 
తరా్వత ఆ దూషణవల్ల  రక తెపోటు, 
తలన్పీ్ప, గుండెపోటూ మరోటీ 
రావడం సహజమే కదా? 
దీనివల్ల  అర్ధం అయే్యదేమిటి? 
భగవంతడ్మీద, ఎవరిమీద 
అయిన్ కోపం వస్తె ఆయనినా 
తిటీటి  కటీటి  మనం మన జీవిత్లనే 
న్శనం చేసుకుంటున్నాం. దీనేనా 
బద్్దన అన్నాడు – “తన కోపమ 
తన శతృవు, తన శంతమ తనకు 
రక్ష,” అని.

 దకు్ష డు సతీదేవిని అవమా 
నించాక ఆవిడ తన తపోబలంతో 
అగినాలో కాలిపోయింది 
యజఞావాటికలో. అకకుడే ఇదంత్ 

చూసుతె ననా నందీ, మిగత్ 
శవగణాలు యజఞాం చేస్వారిని 
శపించార. ఆ యజఞాం చేయించే 
బ్రహమీవేతతెలై్న భృగు మహర్్ష 
మొదలై్న వార శవగణాలని 
తిరిగి శపించి, అభిచార హోమం 
చేసి వాళ్ళని యాగశలలోంచి 
వళ్లగొటాటి ర. శవగణాలు వనకికు 
వచిచా ఇదంత్ శవుడ్కి చపే్పసరికి 
ఆయన అగ్రహోదగ్రుడైె ఒక 
జడ తీసి నేలమీద కటాటి డు. 
అందులోంచి అవిరభువించిన 
వీరభద్రుడు శవుణ్ి అడ్గాడు, 
“తండ్రీ నన్నాందుకు సృషిటి ంచార, 
ఏం చేయమంటార?” అని. 
అపు్పడు శవుడు వీరభద్రుడ్తో 
ఏం చేయాలో చపే్ప పద్యమే 
పోతన మహాభాగవతం 
న్లుగో సకుంథంలో రాసిన ఈ 
చంపకమాల పద్యం.



31  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   ఆగస్టు   2019

      “మంచి భ్జబలం, శౌర్యం, 
పెద్దపెద్ద  రణాలలో ఆరిత్రినవా-
డ్వైన వీరభద్రా, న్ భటులందరి-
కీ (మదభుటకోటికెల్ల ) న్యకుడ్-
వై, యజఞాంతో పాటు దకు్ష ణ్ి కూడా 
దండ్ంచు (బరవడ్ ద్రుంపు). 
అయిత్ అకకుడుననా భృగుమహ-
రి్ష లాంటి బ్రహమీవేతతెలవల్ల  నీకు 
అపజయం కలుగుతందన-
కుంటావేమో (బ్రాహమీణత్జమ-
జేయమంటివే), కానీ నవు్వ 
న్లోంఛి పుటిటి న ఈశ్వరాంశసం-
భూతడ్వి (మదంశ సంభవు-
డవై), నీకు అపజయం అననాదే 
లేదు (నీకు నస్ధ్యమయె్యడ-
న్).”
            వీరభద్రుడు యజఞావాటిక 
దగ్రకి వళి్ళన తరా్వత కథ మనకి 
తెలిసినదే. దకు్ష డ్ తలపోయాక 
మేక తల తగిలిస్తె ర. దానితో 
గర్వంపోయి శవకేశవులకి భేదం 
లేదని తెలుసుకున్నాక (శవాయ 
విష్ురూపాయ, శవరూపాయ 
విష్వే) యజఞాం పూరి తెచేసి శవుడ్కి 
భాగం ఇస్తె డు. చివరకి మనకి 
తెలిస్దేమిటంటే భగవంతడ్ 
కోపం వల్ల  దకు్ష డ్కి త్నేమిట, 

భగవంతడంటే ఎటువంటివాడో 
తెలిసి వసుతె ంది. అమమీవార తన 
మానవదేహం వదిలేసి శవైక్యం 
చంది, పార్వతిగా అర్ధన్ర్శ్వరి 
అవుతంది. మొత్తె నికి శవుడ్ 
కోపం చివరకి మంచి జరగడం 
కోసమే అని ప్రపంచానికి తెలిసి-
వసుతె ంది. 
ఇంకో కోణంలోంచి చూదా్ద ం. 
భగవంతడంటే ఎటువంటివా-
డు? ఏ మహరి్ష చప్పడం చూసిన్ 
భగవంతడంటే “కరణా సము-
ద్రుడు.” దీనేనా క్రితం న్లలో్ల  
రాసిన ఒక పద్యంలో కంచర్ల 
గోపననా’దాశరధీ కరణాపయో-
నిధీ’ అంటూ చప్పడం చూస్ం 
కదా? కరణాసముద్రుడైెన భగ-
వంతడ్కి కోపం అనేదే రాదు. 
మనం ఎనినా తపు్పలు చేసిన్ సరే 
ఆయన “పోనీలే, మరోస్రి ప్ర-
యతినాంచు,” అంటూ మనకూడా 
ఉండేవాడే. మరి మనం చేస్ 
కనినా బుధ్ధలేని పనల వల్ల  భగ-
వంతడ్కి కోపం రావచుచా; దాని 
మూలాన మనకో ద్బబా తగిలిన్ 
అది మన మంచికే కనక అపు్పడు 
మనకి తగిలే ద్బబా సరైెన చ్ట 

తగిలి మంచి దారిలోకి వస్తె ం. 
ఇది తలి్ల  తండ్రులు పిల్లలినా ఎపు్ప-
డైెన్ ఒక ద్బబా వేయడం, ఏదై్న్ 
అడ్గిత్ కాదు అనడం వంటిది. 
దానివల్ల  పిల్లలకి మంచే తప్ప 
చడు జరగదు.
         దకు్ష డ్ తల పోవడం అంటే 
అహంకారంతో ఉననా పాత గు-
ణాలుపోయి కతతెవి, అణుకువ-
తో ఉననావీ వచాచాయి అని తెలు-
సుకుంటే చాలు. మరో రెండు 
విషయాలు; మొదటిది - భగ-
వదీ్వలల వల్ల  మొతతెం లయం 
అవుతననాపు్పడు ఎటువంటి 
బ్రహమీవేతతెలు కూడా దాని నంచి 
తపి్పంచుకోలేర. చావు అనేది 
తప్పనిసరి – ప్రపంచంలో ఏది 
జరిగిన్ జరగకపోయిన్. దీనేనా 
గ్త్చార్యడు మరో విధంగా 
చప్పడం గమనించవచుచా 
“జాతస్య హి ధృవో మృత్యుర్ధృ-
వం జనమీ మృతస్యచ..” రెండోది 
పోతన శవభకుతె డు కదా? రామ-
భద్రుడు భాగవత్నినా రాయమ-
న్నా, ఈ పద్యంలో పోతన శవ-
భకి తె కట్టి చిచానటూటి  కనబడుతూ 
ఉంటుంది. 

చ. గరుభుజశౌర్య!  భూరరణకోవిద! మదభాటకోటి కెలలి నీ

వరయ వరూధినీవరుుఁడవె ైచని యజ్మ గూడ దకషి నిన్

బరువడుఁ ద్ింప్; మీ వచట బ్రాహమూణతేజ మజేయమింటివే

నరది మదింశసింభవుుఁడవె ైతగ నీక నస్ధ్య మయ్్యడన్? [4-109] 
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తమూమీరి రాంమోహన్ రావు 

     అలాంటి అదుభుతమైన 
అవకాశనినా అంది పుచుచాకుననా 
అరదై్న వ్యకి తె శ్రీ పెండా్యల వా-
మనరావు.తనకు ఇషటి మైన జరనాలి 
జానినా ఎంచుకుని అతి చిననా వయ 
సుసిలోనే (20 ) ప్రముఖ ఆంగ్ల 
పత్రికలో చేరి దాదాపు ఇరవై సం-
వతసిరాలు పని చేసిన తరవాత 
1969 లో చీఫ్ అఫ్ బూ్యరో గా 
ఉదో్యగం విరమించుకుని ము-
ఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహామీనంద రె-
డ్డిగారి హయాం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
సమామాచారశఖ సంచాలకు-
లుగా పనిచేశర.ఐదేళ్ల పదవీ 
కాలం తరవాత బిరా్ల  గ్రూప్ ఆఫ్ 
ఇండసీ్రీలో చేరి జీవిత్ంతం బ్ర్డి 
ఆఫ్ డైెరెకటిర్సి మంబరగా స్వ-
లందించార.నౌబక్ పహాడ్ పైె ఈ 
రోజు ఎంతో వైభవంగా కనిపించే 
బ్లాజీ(బిరా్ల )చంపుల్,పా్ల న్టేరి-
యం,సైన్సి మూ్యజియం ఆయన 
పర్యవేక్షణలో నిరిమీంచబడ్నవే.
ఒకస్రి జరనాలిసటివుత్ జీవిత్ం 
తం జరనాలిస్టి  అననా న్నడ్ 
ఆయన పట్ల  అక్షరాలా నిజం.
ఒకవైపు బిరా్ల  గ్రూపులో పనిచే-
స్తె నే,పలు ఆంగ్ల పత్రికలకు 

వా్యస్లు రాస్తె నే ఉండేవార.
మరో వైపు స్్వతంత్ర్యనికి పూర్వం
స్వతంత్ర టైమ్సి పత్రిక న్లకలి్ప 
నిఖారైెసున జరనాలిసుటి గా పేరగాం-
చిన ఖాస్ సుబ్బారావు సమీృతిలో 
నూ్య స్వతంత్ర టైమ్సి ఆంగ్ల మాస 

పత్రిక న స్వయంగా నడ్పించే-
వార. ఖాస్ సుబ్బారావు వామన్ 
రావుగారికి పిల్లనిచిచాన మామ.
అంపశయ్య పైె భీషుమీడ్ లా ఉన్నా 
అంతిమ ఘడ్య వరకూ ఆ 
పత్రికన నడ్పించిన ప్రముఖ 
పాత్రికేయలు వామన్ రావు.

    నై్జాం హయాంలో భారత ప్ర-
భ్త్వ ప్రతినిధయైెన కే.యం.
మునీ్షతో,రాజాజీతో,ప్రసిద్ధ గా-
యనీమణి యం.ఎస్.సుబబాలకి్షమీ 
గారితో సనినాహిత సంబంధాలు 
కలిగిన వామన్ రావు మాజీ ప్రధా-
నమంత్రి పి.వీ.నరసింహరావుతో 
ఏకవచనంతో సంబ్ధంచేంత 
చనవు గలిగిన వార.
         భావన్సి దరనాల్ అనబంధ 
సంసథా అయిన భారతీయవి-
దా్య సంసథాలలో ప్రముఖ పాత్ర 
ఆయనది.అది కాకుండా ఇంకా 
పలు విదా్య,కళ్ సంసథాలకు సల-
హాదారగా ఉననా వామన్ రావు 
గార మంచి కళ్ ప్రియలు.వార 
ప్రజాసంబంధాలు మరియ 
సమాచారశఖ డైెరెకటిరగా ఉననా 
సమయంలో అంతరించి 
పోతననా తోలుబొమమీలకు పున-
రజీజా వనం కలి్పంచార.ఆంధ్రప్ర-
దేశ్ మాసపత్రికన తన పత్రికా-
రంగ ప్రతిభతో తీరిచాదిదా్ద ర.
బిరా్ల  మందిర్ కళ్ ప్రాంగణంలో 
అనేకమంది కళ్కారల ప్రదరశి-
నలేరా్పటు చేసి ప్రోతసిహించార.
          (33 వ పేజీ చూడండ్)

పత్రికా విలేఖర ప్రపిత్మహుడు పెండా్యల వామన్ రావు
‘ఏన్టికైన్  జీవితం అందించే మంచి కానక, విలువైన పనిలో  కషిటి ంచి 
పనిచేస్ అవకాశం ఇవ్వడమే’
              -థియోడర్ రూజె్వల్టి
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ఆదూరి హైమవతి

         శ్రీరామచంద్రుడు 
'పితృదేవోభవ' అనే సిధా్ధ ంత్ని-
కి కటుటి బడడి  ఆదరశి కుమారడు.
ఆయన  తన తండ్ పినతలి్ల కి 
ఇచిచాన మాట పాటించడం కోసం 
,భర్య అయిన సీతతో, అననాన 
వదలి ఉండలేని తముమీడు లక్ష్మ-
ణుడు వంట రాగా  వనవాస్నికి 
బయలే్దరాడు.
 దారో్ల  వార  గంగానదిని దాటవ-
లసి వచిచాంది. 
 గుహుడు అనే పడవ నడ్పే వాడు  
మహా రామభకుతె డు, ఆయనినా 
సీత్, లక్ష్మ ణ సమేతంగా  న్వలో 
దాటించిన సమయంలో  జరిగిన 
చిత్రం ఇది.
  గుహుడు రామభకుతె డే.ఐన్ 
అతడు, శ్రీరాముడు  పూర్వం  
విశ్వమిత్రుని వంట నడుస్తె  
యజఞాసంరక్షణార్ధం, రాక్షసుల-
న హతమారచాన   విశ్వమిత్రుని 
వంట ఆశ్రమానికి నడచి వళ్తె -
ననాపుడు, ఆయన కాలి స్పరశికు 
ఒకరాయి స్త్రీ గా మారిన[అహ-
ల్య] విషయం విని ఉండటం 
వలన, శ్రీరాముడు తన న్వలో 
కాలు పెడ్త్ తన న్వ కూడా స్రీ 
గా మారిపోతందని, భయపడ్  
ఆయన కాళ్్ళ కడ్గి ఏమాత్రం  
ధూళి లేదని  నమమీకంకలిగాక  

మాత్రమే శ్రీరాముని తన న్వలో 
అడుగు పెటటి నిచాచాడు. 
 అంతరార్ధం -  ఆరూపంగా శ్రీరా-
ముని పాదాలు కడ్గే అవకాశం 
సంపా దించుకో నే!.  
 అంత్కాక ఏమీ చదువుకోని 
ఓపల్్ల  వాడైెన పడవవాడు మన 
అందరికీ ఎంతో చకకుని సందేశం 
ఇచాచాడు. అదేమంటే-- 
    శ్రీరాముని పాదాలు కడ్గిన 
తరా్వత  గుహుడు, రాముని,
సీతన, లక్ష్మణుని పడవలో 
ఆవలి ఒడు్ద కు చేరచాతననా సమ 
యంలో, శ్రీరాముడు సీత్మాత-
తో 'సీత్! మనలినా నది దాటిసుతె ననా 
ఈ పడవ వానికి ఏదై్న్ ఇవ్వన 
న్ వద్ద  ఏమి లేదు.న్కు సంబం-
ధంచిన సర్వమూ దానధరామీల-
క్రింద ఇచేచాసి వచాచాన కదా! ఈ 
వృతితెలో జీవిసుతె ననా ఇతనికి ఏమీ 
ఇవ్వకపోడం ఉచితం కాదు. 
ఎవ్వరి నంచీ ఉచిత స్యం 
పొందకుడదుకదా! నీ వద్ద  ఏమై 
న్ ఉంటే ఇతనికి ఇవ్వడం,  
బ్వుంటుంది' అని చపాతె డు.    
    దానికి  వంటనే సీత్మాత తన 
వేలి కుననా ఉంగరానినా తీసి శ్రీ-
రామునికి ఇచిచా, గుహునికి ఇవ్వ 
మని సౌఙఞా  చేసింది.

       
           శ్రీరాముడు ఆ ఉంగ-
రానినా అందుకుని, గుహునితో 
'ఓ న్వికా! మముమీ నీవు శ్రమ-
పడ్ గంగానదిని దాటిసుతె న్నావు. 
నీ శ్రమన మేము  ఉచితంగా 
పొందకూడదు, కనక నీవు ఈ 
ఉంగరాని సీ్వకరించవలసింది" 
అంటూ ఆ ఉంగరానినా అతనికి 
ఇవ్వబ్యాడు.
  గుహుడు వంటనే "ఓ రామ 
ప్రభూ! ఒకే వృతితెలో ఉననావా-
ర పరస్పర సహాయానికి, ధనం 
తీసుకోడం ఉచితం కాదు.
ధరమీమూ కాదు” అన్నాడు. 
 దానికి ఆశచార్యంగా శ్రీరాముడు 
"ఏమీ! ఒకే వృతితెలో ఉననావార 
పరస్పర సహాయానికి బదులుగా 
ధనం తీసుకోరాదా?" అని 
అడ్గాడు.  
   గుహుడు "ఔన ప్రభూ! ఒక 
మంగలి తనవల్  అదే వృతితెచే-
స్ మరో మంగలికి  తలపని చేస్తె  
ధనం తీసుకోడం ధరమీంకాదు' 
అన్నాడు.
 శ్రీరాముడు అది విని "అలాగా !" 
అని బదులివ్వగా--  గుహుడు
"ఔన ప్రభూ! అలాగే ఒక 
రజకుడు తన లాంటి వృతితె చేస్ 
మరో రజకునికి ఏదై్న్ స్యం 
చేసినపుడు అతని వద్ద  నండ్ 

ఒకటే వృతితె
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ధనం తీసు కోడం కూడా అధరమీమవు తంది." అన్నాడు  .
శ్రీరాముడు  తలపంకించి "సరే ఇంతకూ నీవేమంటున్నావో న్కు అర్ధం కావడంలే దు. వివరంగాచపు్ప. 
ఎలామనిద్దరిదీ ఒకే వృతితె అవుతంది?" అని అడ్గాడు గుహుని.
  దానికి గుహుడు భకి తెతో శ్రీరామునికి నమసకురించి "ప్రభూ ! నేన మీ వద్ద  ధనం తీసు కోడంనేన ఇందాక 
చపి్పన పధ్ధతిప్రకారం న్్యయ సమమీతం కాదు. అందు వల్ల  నేన మీరివ్వ జూపుతననా ఉంగరం రూపం లోని 
ధన్నినా సీ్వక రించలేన" అన్నాడు. 
  లక్ష్మణుడు కోపావేశంతో ముందుకు ఉరికి "ఏమీ  నీ వృతీతె, శ్రీరాముని వృతీతె ఒకటా?  సుక్షత్రియడైెన శ్రీరా-
మచంద్రుడెకకుడ, పడవ నడ్పే  నిరక్షరాసు్యడవైన, అతిస్మాన్య పల్్ల వైన నీవకకుడ?  " అన్నాడు.
 శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుని చయి్య పటిటి  ఆపి "ఆగు లక్ష్మణా! ఇతని మాటలు పూరి తెగా అర్ధం చేసుకోనీ. తొంద-
రపడకు"అని చపి్ప,                        
  " సదరా! గుహా! మరి నీదీ, న్దీ ఒకే వృతితె ఎలా అవుతందో వివరంగా చపు్ప, మా తముమీడు లక్ష్మణునికి 
కోపంవసతె ంది", అని అడ్గాడు                    
    గుహుడు" శ్రీరామచంద్ర ప్రభో!" అని చేతలు జోడ్ంచి భకి తెతో,
 " నేన అందర్నా ఈ నది దాటి సుతె న్నాన, తమర అందర్నా భవ స్గరం దాటిసుతె న్నార. ఈ సంస్ర స్గరాని 
దాటించడం నదిని దాటించడమంత  త్లికైన పని కాదు. ఐన్ ‘దాటించడం' అనేది ఒకే ర్తి ఐన పని 
కదా! అలా తమరి పనీ న్ పనీ ఒకటే కదా! ఒకే వృతితెలో ఉండే వారి వద్ద  ధనం తీసుకోడం మా వృతితె ధరమీం 
కాదు మనినాంచం డ్  మహాప్రభో!" అని రాముని పాదాలంటి నమసకురించాడు గుహుడు.
 శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో ప్రేమతో  గుహుని తన వద్దకు తీసుకుని కౌగలించు కుని  "ఈ రోజు నండ్ నీవూ 
న్సదర సముడ్వి. న్ సదరలలో ఒకనివే! ", అన్నాడు. 
 భగవంతనిప్రేమకు  తరతమ భేధభావనలు ఉండవు. భకి తె, స్వఛచా హృదయం మాత్రమే  భగవంతనికి 
కావలసినది.  

 (31 వ పేజీ తరవాయి)

12  జూన్ 1928 లో కర్ంనగర్ లో 
జనిమీంచిన వామన్ రావుగార 
వా్యసకర తె పిత్మహునికి మేన-
లు్ల డు.వామన్ రావు గారి విదా్య-
భా్యసం వరంగల్, హైదరాబ్-
దులలో స్గింది.91 వ ఏట 15  
ఫిబ్రవరి 2019  న దివంగత-
లై్న వామన్ రావు గార అనేక 
పురస్కురాలు పొందిన్ అతి 
నిరాడంబరలుగా,స్వా తత్ప-

పత్రికా విలేఖర ప్రపిత్మహుడు పెండా్యల వామన్ రావు

రలుగా,ఎందరెందరికో మార్-
దరిశిగా,అనేకమందికి గుపతెంగా 
ఆరిథాక సహాయాననాందజేస్తె  జనమీ 
ధన్యం చేసుకుననా మహానభావు-
డు.తెలంగాణాలో పుటిటి నందుకు 
తెలంగాణా వార గరి్వంచవల-
సిందే కాని ఆయన పరిచయాలు 
దేశవా్యపతెంగా ఉననాందున దేశం 
గరి్వంచదగిన మహానభావుడు 
అని చప్పకతప్పదు.
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీమీయ  కధ 

(గత సంచిక తరవాయి)

   మరసటి సంవతసిరం పీర్ల 
పండకికు సుబ్బారాయడు 
'బదే్వలి పిచిచా' వేషం వేసి ఊర 
అందరినీ ఆశచార్యపరిచాడు. 
పిల్లలినా ఆహా్ల దపరిచాడు. చీర 
కటుటి కుని ముఖానికి నల్లని బొగ్ు 
పూసుకుని అచచాం 'బదే్వలి పిచిచా' 
లాగే చూపు, మాట, కదలిక ... 
ఇలా ఏ ఏటి కాయేడు సృజ-
న్తమీకంగా స్గేవి పీర్ల పండగ 
వేష్లు.
     పీర్ల పండగ చివరి రోజు గుండం 
కాలిచా, అందులో దూకటం, పీర్ల 
ఊరేగింపు వుంటాయి. మా ఊరో్ల  
'గుండం' లేదు కాబటిటి  అందరూ 
పలుగురాళ్ళపల్్లకు చేరకునే 
వార. అకకుడ ఇది చాలా పెద్ద  
పండుగ. దాదాపు పది పల్్లల 
నండ్ అకకుడకు చేరకుంటార. 
ఆరోజు ముఖ్య ఆకర్షణలు రెండు. 
ఒకటి 'పులి వేషం'. ఈ పులివేషం 
వేస్వాళ్్ళ వొంటికి పులి లాగా 
రంగులు వేయించుకుని అడుగు 
వేస్తె ర. దరవు ప్రకారం అడుగు 
వేయటం, తపె్పటు్ల  మ్రోగుతంటే 
... రెండు చేతల రెటటి లకు త్ళ్్ళ 
కటిటి  ఇద్దర పులిని పటుటి కుం-
టే ... దరవుకు అనగుణంగా 
అడుగులు వేస్తె  ... పులి పంజా 
విసరటం..., పులిలాగా గంతె-

య్యటం పులిలాగా మనషుల-
మీదకి దుమకటం ... చాలాస్పు 
ఈ విన్్యస్లు జరిగేవి.
     రెండవ ముఖ్య ఆకర్షణ 
'గుడడిల సవాల్'. పలుగురాళ్ళప-
ల్్ల  నడ్ సంటర్ లో, బసవయ్య-
గారి ఇంటి ముందు, న్లుగు 
దార్ల  కలిస్ చ్ట, ఉదయం 
నండ్ అటునండ్ ఇటుకు పెద్ద  
త్ళ్్ళ కటిటి , పాత బటటి లు, చీరలు, 
జాకెటు్ల , గోన్సంచులు, పాంటు్ల , 
అండర్ వేర్ల , అనీనా త్ళ్ళ మీద 
ఆరవేసి, వేలం పాట మొదలు 
పెడత్డు 'గూగుడు'. న్కు తెలిసి 
ఈ గూగుడుకి దాదాపు అప్పటికే 
అరవై ఏళ్్ళ ఉంటాయి. ఆర-
ననార అడుగుల ఎతతె , పొడవైన 
గడడిం, వడలా్పంటి టపీ పెటుటి కు-
ని, టై కటుటి కుని, స్టు, బూటు 
వేసుకుని, వేలంపాట మొదలు 
పెడ్త్...నవు్వలే నవు్వలు.

       పాత చిరిగి పోయిన చింకి 
చీరన తీసి ...  ఇది 'మూగమ-
నసులు' లో స్విత్రి శ్భనం రోజు 
కటుటి కుననా చీర ... సరాకుర వారి 
పాట... వంద రూపాయలు ... 
ఒకటి, రెండు అనేలోపే.. రెండు 
వందలు.... మూడు వందలు-
అంటూ పోటీ పడ్, చివరికి పోటీ 
పడ్న వారి పేర చప్పకుండా ఏదో 
ఒక పెద్దమనిషి పేర చపి్ప ... 
ఫలాన్ వారి పాట.. వయి్య నూట 
పదహార్ల  ...ఒకటి..రెండు...
మూడు అని చీర విసిరేస్వాడు. 
       ఆ గుడడిలో్ల  ఎలిజబెత్ మహారాణి 
పెద్దమనిషైెనపు్పడు కటుటి కుననా 
పొటిటి  లంగా దగ్ర నండ్, ఆమ 
పెళి్ళకి కటుటి కుననా గౌన, మహా-
రాణిగా సింహాసనం ఎకికునపు్ప-
డు కటుటి కుననా గుడడిల వరకూ 
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ఉంటాయ్. అలాగే ఇంగా్ల ండ్ 
మహారాజు దగ్ర నండ్ పెద్ద  
పెద్ద  సినిమా నటులు, నటీమ-
ణులు, రాజకీయ న్యకులు, 
వీళ్ళందరూ తొడుకుకుననా గుడడిలు, 
పాంటు్ల , చొకాకులు, పంచలు...
అనీనా వేలం వేస్తె ర. గూగుడు 
మాటల చాతర్యం, పదగుం-
భనం, గుడడిల గురించి విశ్్లషణ  
వింటూనే శ్రోతలు కటుటి  కదలర. 
కడుపుబబా నవు్వకుని కానీ ఇంటికి 
వళ్ళర. 
       చీకటి పడే  సమయానికి 
ఈ  పాతగుడడిలనీనా పెటటి లో్ల  సరి్ద-
పెటిటి , భద్రంగా దాచి ఉంచుతూ, 
ప్రతి సంవతసిరం కతతె రకం పాత 
బటటి లు స్కరిస్తె  బ్రతకుత్డు 
'గూగుడు'.  ఆ తరవాత ఎవరికీ 
పెద్దగా  కనపడడు. ఈ ఒకకురోజు 
కోసమే త్నూ బ్రతికేదననాటుటి  
బ్రతకుత్డు. 
           స్యంత్రం చీకటి పడ్న 
తరవాత పీర్ల  నీళ్ళలో పడ్త్, 
స్యిబులందర ఆలి్వదాయ్'..  
అంటూ పాడుకుంటూ ఇళ్ళకు 
చేరకుంటార. పీర్ల పండగ ము-
గుసుతె ంది. 
             ************

                 9)  ఆటలు 
         పల్్లటూళ్ళలో అణా పైెస్ 
ఖరచా లేకుండా రకరకాలై్న 
ఆటలు ఆడేవార. అందులో 
శర్రక శ్రమ, ఆటలోని చాత-
రా్యలు ఇమిడ్ ఉండేవి. పెద్దల 

ఆటలు, మగపిల్లల ఆటలు, 
ఆడపిల్లల ఆటలు వేరవేరగా 
వుండేవి. మగపిల్లలు అపు్పడపు్ప-
డు పెద్దలు చూడకుండా పెద్దల 
ఆటలు ఆడేవాళ్్ళ. ఆడపిల్లలు 
మాత్రం మగపిల్లలినా తమ ఆట-
లో్ల కి రానిచేచావాళ్్ళ కాదు. కానీ 
ఒకటి రెండు ఆటలు, ఆడపిల్ల-
లు మగపిల్లలు కలిసి ఆడేవార.
         పులిజీతం, నకాకుము-
టిటి , మునూనాట న్లుగు, జిగ్ు 
బగ్ు జోకర లాంటివి మగ-
వాళ్్ళ పెద్దలు ఆడేవాళ్్ళ. బ్-
రాకటటి , పిచాచాలాట, ఆడవాళ్్ళ 
పెద్దలు ఆడేవాళ్్ళ. పుటటి చండు, 
బొంగరాలు, గోలిగుండు్ల ,  డోలు 
పటటి , బలిగుడు లాంటివి మగ-
పిల్లలు ఆడేవాళ్్ళ. అచచానకా-
యలు, తొకుకుడుబిళ్ల, ముగ్ులు 
ఆడపిల్లలు ఆడేవాళ్్ళ. దాగుడు-
మూతలు, చింతబజజా  లాంటివి 
ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు కలసి 

ఆడేవాళ్్ళ.
        'పులిజీతం' పెద్దలు ఎకుకువ-
గా ఆడత్ర. న్లుగు పులులన 
పదహార మేకలు కటిటి వేయా-
లి. అంటే,,,, న్లుగు గులక-
రాళ్్ళ పులులుగా, పదహార 
చిననా చిననా రాళ్్ళ మేకలుగా 
వాడత్ర. సమబ్హు త్రిభ్జా-
కారంలో శ్ర్షం నండ్ భూమికి 
లంబ్నినా గ్చి, శ్ర్షం వైపు కంత 
సథాలం వదలి మధ్యలో రెండు దీ-
ర ్ఘచతరస్రాలు ఒకదానికి ఒకటి 
తగలకుండా గ్స్తె ర. న్లుగు 
పులులన శ్ర్షంపైె ఒకటి, దీర ్ఘచ-
తరస్రాలు, లంబం ఖండ్ంచు-
కునే బిందువుల వద్ద  మిగిలిన 
మూడు పెడత్ర. భూమిపైె 
నననా మూలలో తప్ప అనినా 
మూలలో్ల  మేకలు పెడత్ర. 
పులి మేకన దాటి తరవాత ఖాళ్ 
సథాలం లోకి వళిత్ మేకన తిననా-
టు్ల ...
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        కానీ పులిని మేకలు తినలేవు. 
కాబటిటి  కదలకుండా బంధంచాలి. 
చస్ లో చక్ పెటిటి నటు్ల  ఈ ఆట 
గంటల తరబడ్ పడుతంది. 
ఎతతె కు పైె ఎతతె  వేస్తె  ఆటగాళ్్ళ 
నిమగనామైపోత్ర. సత్రం బండ 
మీద, రావిచటుటి  అరగు మీద 
పులుల స్థా నంలో పెద్ద .. గుంతలు 
పడ్వుంటాయ్.
        జిగ్ు, బగ్ు, జోకర, 
మునూనాట న్లుగు (త్రీన్ట్ ఫోర్) 
ఇవి పేకాటలు. పెద్దలు అపు్పడ-
పు్పడు డబుబాలు పెటిటి  ఆడత్ర. 
ఇందులో మా న్యన కూడా 
వుంటాడు. పిల్లల కంటపడ్త్ 
పాడైెపోత్రని మా ఇంటి ఎదు్ద ల 
కటటి ంలో అరగుపైె ఆడేవాళ్్ళ. 
       కండోళ్్ళ చిననాబుడో్ద డు 
ఆట మొదలుపెడ్త్ రాత్రింబ-
వళ్్ళ ఆడేవాడు. న్లుగు రాళ్్ళ 
వచిచాన్, లేదా పోయిన్ మా 
న్యన లేచి వచేచావాడు.
         నకాకుముటిటి . ఇది కూడా 
పెద్దలు ఆడే ఆటే. ఒక వృతతెం గ్చి 
మూడు వైపులా గ్త్లు గ్స్తె ర. 
పైె భాగాన ఒక గ్త, ఎడమ 
భాగాన రెండు గ్తలు, క్రింద 
మూడు గ్త్లు, గడ్యారంలో 
పన్నాండు, మూడు, తొమిమీది లాగ. 
ఈ మూడు వైపు గ్తలపైె పంద్ం 
కాస్తె ర. ఎకువగా ఈ పంద్ం 
'బీడీలు' పెటేటి వార. సననాని రాళ్్ళ 
రెండు, మూడు వరసలు కుప్ప 
పోసి అందులో నండ్ పిడ్కెడు 
తీసి న్లుగు, న్లుగు వంతన   

కుప్పలు పెటాటి లి. చివరకు ఒకకు 
రాయి మిగిలిత్ ఒకకు గ్త మీద 
వుననానినా బీడీలు వాళ్లకు ఇవా్వలి. 
అలా ఎనినా రాళ్్ళ మిగిలిత్.. 
అనినా గ్తల మీద పెటిటి నవాళ్ళకు 
ఇవా్వలి. న్లుగు రాళ్్ళ మిగిలిత్ 
నకకున తొకికునటేటి . అనినాటి మీద 
వున్నా బీడీలు కుప్పలు పెటేటి వా-
డు తీసుకోవచుచా. ఇలా రాళ్్ళ 
పెటటి డం వరసగా ఒకకుకకు-
రి వంత వచేచాది. బీడీలు ఒడ్ 
నిండా నింపుకునేవాళ్్ళ.
       ఈ ఆట అపు్పడపు్పడు 
నేన కూడా ఆడేవాడ్ని కానీ మా 
తముమీడు రవీంద్రశరమీ నకాకుము-
టిటి , జిగ్ు బగ్ు జోకర, మునూనాట 
న్లుగులో చేయి తిరిగిపోయా-
డు. పెద్దయిన తరవాత పెళి్ళ-
ళ్ళలో చాలా భాగం ఆట వాడే 
గలుచుకునేవాడు. చాలామంది 
పెళి్లళ్లకు వచిచా రాత్రింబవళ్్ళ 
పేకాడుతూ పెళి్ల  కూడా చూడర... 
భోజనం కూడా చయ్యర.    
             డోలు పటటి  
      వన్నాల రాత్రులో్ల  యవకులు 

ఆడే ఆట 'డోలు పటటి '. ఈ 
ఆటలో ఇరజట్ల లో ఏడుమంది 
వుంటార. ఒకర మధ్యవరి తె. 
అంటే 'రెఫర్' లాగా. ఈ మధ్య-
వరి తెని 'డోలుకాడు' అంటార. 
'డోలు' అనేది శబ్ద  వాయిద్యం . 
దానినా రెండు వైపులా వాయిస్తె ర. 
డోలుకాడు కూడా ఇరవైపులకు 
చంది వుంటాడు. ఆర పటటి లు 
- అంటే వడలా్పటి గ్తలు ఇరవై 
అడుగుల పొడవున నీళ్ళతో 
వార పోస్తె ర. పటటి  పటటి కు 
మధ్య ఆర అడుగులు వడలు్ప 
వుంటుంది. ఈ పటటి లకు సరిగా 
మధ్యలో ఇంకక పటటి న గ్చి 
అటు ఆర అడుగులు, ఇటు 
ఆర అడుగులు పొడ్గిస్తె ర. ఈ 
పటటి పైె డోలుగాడు అటూ ఇటూ 
పరిగటుటి తంటాడు అందుకే 
దీనికి డోలు పటటి  అని పేర.  
        ఇరజట్ల లో పంద్ం గలిచిన 
జటుటి  ఆట మొదలుపెడుతంది. 
అందర ఒక వైపు నిలుచుంటా-
ర. ఇంకక జటుటి  పటటి లపైె ని-
లబడత్ర. ఒకకుకకుర ఒకకుకకు 
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పటటి పైె నిలబడ్ పైెనండ్ కిందికి 
జటుటి  సభ్్యలన త్కుత్ర. 
త్కిత్ ఆ సభ్్యడు అవుట్ అయి-
పోత్డు. డోలు పెటటి న అటువై-
పున ఒక సభ్్యడు, ఇటువైపున 
ఒక సభ్్యడు వుండ్ పటటి  మారిచా 
పటటి పైె ఆరమంది నిలబడ-
త్ర. డోలుపటటి పైె  డోలుకాడు 
వుంటాడు. పటటి మీద వుండే 
సభ్్యడు తన ప్రత్యరిథాని నిలవరి-
స్తె డు. పటటి దాటిపోవటానికి ఈ 
సభ్్యడు అటు ఇటు పరగతితె 
ప్రత్యరిథాని మభ్యపెటిటి  దాటచుచా. 
దాటేటపు్పడు డోలు పటటి  మీద 
నండ్ పోయేటపు్పడు డోలుకాడు 
త్కిన్ ఈ సభ్్యడు ఔటవుత్డు.   
         డోలుకాని పటటి ల మీదినండ్ 
పిలవటానికి డోలుపటటి ల చివర 
ఎదవ సభ్్యడు 'కుర్రు' పెడూతె  
వుంటాడు. 'కుర్రో...కుర్రో' అంటూ 
అరస్తె  ఈ 'కుర్రుగాడ్'ని తోల-
త్నికి డోలుకాడు వచిచానపుడు 
దిగే సభ్్యలు కావలి కాస్ సభ్్య-
లన మభ్యపెటిటి  తరవాత పటటి కు 
పోవాలి. ఇలా అందర సభ్్యలు 
దిగిత్ అనినా 'పాయింటు్ల ' వాళ్లకు.  
తరవాత కావలి కాసిన సభ్్యలు 
దిగుత్ర. దిగినవాళ్్ళ కావలి 
కాస్తె ర. డోలుకాడు మాత్రం 
ఎపు్పడూ కావలి కాస్ జటుటి కే 
అనకూలంగా వుంటాడు.
         పుటటి  చండు, గోలి గుండు్ల , 
బొంగరాలు, చిలి్ల గోడ్ మగపి-
ల్లలు పౌరష్నికి ఆడేవి. గో-
లిగుండ్ల యిత్ 'దోకులా్ల ' 'పిసు-

కులా్ల ' అనేసి కూడా ఆడేవాళ్్ళ. 
ఓడ్పోయినవాళ్్ళ మళ్్ళ గలిచే 
వరకూ ఓడ్న జటుటి న, గలిచిన్ 
జటుటి వాళ్్ళ చవులు పిసుకుతూ-
నే వుంటార. 'దోకులా్ల 'లో గోలీని 
ఎంత దూరం కడ్త్ ఓడ్నవా-
డు అంత దూరానినాంచి మోచేతోతె 
ఈ గోలీని 'దోకాలి', బది్దగుంత 
వరకు దోకాలి. ఈ గోలీలు కూడా 
పగిలిపోయిన ఇసురాళ్ళతో ఎవరి 
గోలీలు వాళ్్ళ మలుచుకునేవా-
ర. ఆ తరవాత గాజుగోళ్లు
వచాచాయి. ఈ రాతిగోలీలు భద్రం 
గా దాచిపెటుటి కుని ఆడేవాళ్్ళ.
        బొంగరాల సీజన వచేచాటప్ప-
టికి పిల్లలు ఎగబడ్ బొంగరాలు 
తయార చేయించుకునేవా-
ర. ఊరిలో వుండే ఏకైక 'పతితె 
రాటానాల' పీరయ్యకు మంచి గిరాకీ 
వుండేది. రేపు చేస్తె .. ఎలు్ల ండ్ 
చేస్తె ... ఓ బీడీకటటి  పటుటి కురా పో 
.. అని తిపు్పకునేవాడు. ఆయన 
చేయబ్యే బొంగరం గురించి 

చపూతె  వుంటే ..  అప్పటికపు్పడే 
బొంగరాల ప్రపంచంలో రారాజుగా 
వలిగిపోయినటు్ల  భావించి 'బీడీ-
కటటి ' సమరి్పంచుకునేవార.
         'పుటటి చండు' ఎవరికీ వార 
కుటుటి కునేవార. రెండు మూడు 
చింతపికకులు గుడడిలో చుటిటి  
దానిపైె గుడడిపీలికలు చుటుటి -
కుంటూ పోత్ర. చివరో్ల  స్ది 
దారంతో కుటిటి చండు తయార-
చేస్తె ర.
      తొకుకుడు బిళ్ళ, అచచానగాయ-
లు పూరి తెగా ఆడపిల్లల ఆటలు 
ఆటలు. ఎపు్పడైెన్ మగపిల్ల-
లతో కలిసి ఆడాలంటే ఆడపి-
ల్లలు ఎగత్ళి చేస్వాళ్్ళ. ఇక 
ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు కలసి 
ఆడే ఆట దాగుడుమూత-
లు. ఈ ఆట ముఖ్యంగా వన్నాల 
రోజులో్ల  ఆడేవాళ్్ళ. కనపడకుం-
డా దాచి పెటుటి కోవటానికి వామి-
దొడు్ల , కళ్్ళలు, ఎదు్ద ల కటాటి లు 
వుండేవి.  
                   (ఇంకా ఉంది)



39  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   ఆగస్టు   2019

బెతెతెడు స్వర్ం

           
  హేర్ నిశశిబ్ద మైన తన ఆఫీసు 
గదిలో దీక్షగా పనిచేసుకంటుననా 
సమయంలో సక్రటర్ హడావుడ్గా 
తలుపు తోసుకని లోపలికి ప్రవేశ-
స్తె , ”స్ర్,స్ర్! దానినా మనం కన-
కకున్నాం! అది మనకి కనబడ్ంది!” 
అన్నాడు ఉత్సిహం ఉరకలు వే-
సుతె ండగా. 
హేర్ తన ఉద్రేకానినా మొహంలో 
కనబడకుండా అణుచుకని, త్పీ 
గా లేచి అడ్గాడు. “ఎకకుడ?” 
“భారత్ ప్రాంతంలో ఓరగలు్ల  అనే 
నగరంలో!” అన్నాడు సక్రటర్ 
విష్వక్. 
ఆ వార తె వినడంతో న్లుగేళ్ల కు-
ర్రాడ్కి ఆటబొమమీనిస్తె ఎంతగా 
సంతోషిస్తె డో అర దశబ్్ద లు 
పైెబడ్న తన వయసులో కూడా 
అంతటి సంతోష తరంగాలు హేర్ని  
నిలువున్ ముంచేశయి. అయిన్ 
తమాయించుకన్నాడు.   
“సరే! వంటనే వళ్్ద ం పద!” అంటూ 
కదిలాడు. ఇద్దరూ ఆఫీసు నంచి 
బయటపడ్, ఎనభైయో్య అంతసుతె  
పైెనననా డాబ్మీదకు వళ్్ళ లిఫ్టి  లో 
ప్రవేశంచి డాబ్ మీదకు వళ్్ల ర. 
ఆ డాబ్ మీద ప్రపంచంలోని 
ఏమూలకైన్ రెండు గంటలో్ల పు-
గా తీసుకుపోయే విహంగవాహనం 
ఎపు్పడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. 

ప్రపంచ సమితి కేంద్రం జినీవాలో 
ఉంటుంది. హేర్ ఆ సమితికి ప్ర-
ధాన్ధకారి. జరగుతోననా సంవతసి-
రం కీ.శ. 2800. అపు్పడు ప్రపంచ 
దేశలకి ప్రాంత్లని పేర్ల . ప్రాంతీ-
యాధకారలు తప్ప ముఖ్యమం-
త్రులు లేర. అధ్యకు్ష లు లేర. 
విహంగవాహనం పైెకి లేచి, వంటనే 
వేగం అందుకంది. నేల అనేది 
దూరమైపోయి విసతృతమైన, ఎతతె-
యిన భవన శఖరాలు, విహంగ 
రవాణా వాహన్లు మటుటి కే కన-
బడుతె న్నాయి. అణుశకి తెతో ఆకా-
శమార్ాన నడ్చే కార్ల  కల్లలు 
కల్లలుగా కనబడుతె న్నాయి. వాసతెవా-
నికి ఈ వాహన్లు మూడువందల 
నంచి న్లుగువందల అడుగుల 
ఎతతె మధ్య ఒక వంద అడుగుల 
నడవలో ప్రయాణం చేయాలననా 
నిబంధన ఉంది.  నడవ నిడ్వి 
మరో  రెండువందల అడుగులు 
పెంచాలని అభ్యరథానలు వసుతె -
న్నా సమితి ఒపు్పకోలేదు. మరినినా 
వాహన్లు పెరిగే అవకాశంతోబ్-
టు అణువ్యరాథా లు పెరిగి వాత్వర-
ణం ద్బబా తింటుంది. భావితరాల-
వారికి హానికరంగా మారిపోతంది. 
హేర్కి ఇది ఇషటి ం లేదు. 
“మనం ఓరగలు్ల  వళ్ళడానికి ఎం-
తసమయం పడుతె ంది?” హేర్ 
అడ్గాడు. 

“గంటననారలోపుగానే సర్!” 
అన్నాడు సక్రటర్ విష్వక్.          
 “కాసతె కునకు తియ్యడానికి ప్రయ-
తినాస్తె న,” అన్నాడు హేర్. అన్నాడే 
కాని ఉరకలు వేసుతె ననా ఉత్సిహం 
రెప్ప పడనీయలేదు.  
ఆలోచనలినా ప్రసుతె త ప్రపంచ పరి-
సిథాతల మీదకు మళి్లంచాడు. దేశ-
లమధ్య సరిహదు్ద  రేఖలు చరిగిపో-
యాయి. అవిపు్పడు ప్రపంచంలోని 
ప్రాంత్లు మటుటి కే. రాక పోకలకు 
నిరబాంధ నియమావళ్లు లేవు.
 21వ శత్బ్్ద ంత్నికి ప్రపంచంలో 
అణుశకి తె యదా్ధ లు జరిగి సర్వ-
న్శనమైయే్య పరిసిథాతి వచేచాసింది. 
ఆ సమయంలో ఒక ప్రమాదకర-
మైన విశ్వంతర రాక్షస గ్రహశక-
లం భూమివైపు పరగు తీసతె ండ-
డంతో ప్రపంచమంత్ ఏకమైంది! 
ప్రపంచదేశలు కూడబెటుటి కననా 
అణా్వయధాలననినాంటినీ కీల-
కమైన ప్రదేశలనంచి కి్షపణుల 
దా్వరా ప్రయోగించి, ఆ గ్రహశకలా-
నినా కుజగ్రహం దాటి రాకముందే 
దశకోటి తనకలుగా చేధంచడం 
జరిగింది. అనతికాలంలోనే అవి 
ఉలకులుగా ప్రపంచపౌరలకు నే-
త్రనందం కలిగించాయి. యిది 
ప్రపంచ శస్తజుఞా లు, స్ంకేతికనిపు-
ణులు స్ధంచిన ఘన విజయం. 

ఆంగ్ల మూలం :  డా. పింగళి గోపి 
తెలుగు స్త     : ఎల్కా్రీ న్ 
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చారిత్రికపరమైన విశషటి  విజయం. 
మానవాళి ప్రవర తెనని మారిచావేసిన 
మహా భయంకర విజయం.  ప్ర-
పంచమంత్ ఎల్లలు లేకుండా 
ఏకమైపోయి నవన్గరిక యగం 
ఆరంభమైంది. శస్త  విజాఞా నం సహ-
స్రముఖాలతో వికసించి  భవన్లు 
పర్వతశఖరాలినా మించి ఎదిగాయి. 
కార్ల  ఆకాశయానం చయ్యడం స్-
ధ్యమైంది. 
హేర్ కింద పరగడుతననా కాంక్రీట్ 
అరణా్యలని చూడస్గాడు. ప్రతి 
చదరపుటంగుళం భూమి విలువ 
కోటు్ల . స్వంతదారలనే సంగతి 
లేదు. నేల అంత్ ప్రపంచ సమితిదే. 
50 సంవతసిరాలకు మించని కౌలు 
చేస్ అవకాశం మటుటి కు కలి్పంచ-
డం జరిగింది. జీవనకాలం ప్రాగి్దశ 
వేదాలు నిర్వచించే 120 సంవతసి-
రాలు అందుకంది. భూవనరలనీనా 
తగ్ిపోస్గాయి. వృక్షసంపద, అర-
ణా్యలు హరించుకుపోవడంతో ప్రా-
ణవాయవైన ఆకిసిజన్ ని  ఉత్పతితె 
చేస్ కేంద్రాలు అలు్ల కు పోయాయి. 
ఇపు్పడు చటటి నేది లేదు. మొకకునే-
ది లేదు. ఆఖరికి తప్పనేది కూడా 
లేదు. హరితమనే పదానికి భాష్యం 
లేకుండా పోయింది. 29 వ శత్-
బ్ద ంలో అవసరంలేని జీవులకి, 
వసుతె వులకి త్వులేదు. ముఖా్య-
వసరాలకే  పుషకులమైన ఏరా్పటు్ల . 
ఆహారమంత్ విభిననా రచులతో 
శకి తెమాత్రల రూపంలో దేహం ఎదు-
గుదలకి తయార్.  హేర్ ఓ దీర ్ఘని-
శ్వసం చేశడు.
హేర్ సందిగా్ధ వసథాలో పడాడి డు. 
చరిత్ర, కళలు అతని విదా్యరిథాదశలో 

అధ్యయన్లు. చాలా తకుకువమం-
ది వీటివైపు దృషిటి  స్రిస్తె ర. తన 
చదివిన విశ్వవిదా్యలయంలో ఓ 
అయిదేళ్లలో త్నొకకుడే ఈ అధ్య-
యనం చేశడు. పద్యస్హిత్యం 
అంటే పడ్ చచేచావాడు. తోటివార 
తన అభిరచిని ఎదే్దవాచేస్తె  
వింతగా చూస్వార. కానీ ఉదో్య-
గంలో చేరినతరా్వత తన లౌక్యం, 
ఇంగితజాఞా నం తత్ఫలితంగా అల-
వడ్న రాజకీయపరిజాఞా నం  ఈ 
అత్యననాత స్థా నంలో కూరచానేటటు్ల  
చేశయి. తనని సునినాతహృదయ-
డ్గా, కారా్యచరణలో నియంతగా 
చూస్వార. తనలాంటి వాళ్్ల  
ప్రపంచంలో చాలా అరదుగా 
ఉంటారని అందరూ అనకం-
టూంటార.
“ఎలా కనకకున్నావు?” హార్ ఆలో-
చనలో్ల ంచి త్రకని సక్రటర్ని 
అడ్గాడు.
“మన శ్ధనపరికరాలు అనకో-
కుండా చాలా శకి తెవంతమైన సంకే-
త్లినా పసికటాటి యి.”
“ కారకుడైెన అ వ్యకి తె ఎవర?”
“పదవీ విరమణ చేసిన ఒక 
డాకటిర!”             
“అతగాడు ప్రమాదకరమైన 
స్హసం చేశడు. అతడు చేసింది 
చటటి విరద్ధమైన నేరం! పటుటి బడ్త్ 
శక్ష చాలా  కఠినంగా ఉంటుందని 
తెలియదా?” 
“బహుశ అతన తెగించి చేసిన 
పని అనకంటాన. అతన చాలా 
చిననా వైశల్యం గల ప్రాంత్నినా ప్ర-
త్్యక లోహాలతో చేసిన డేరాతో 
కపి్పవేశడు. కనినా యాంటీ రాడార్ 
పరికరాలినా అమరచాడం జరిగింది. 

దాంతో మన రాడార్ల  కూడా పసిగ-
టటి లేకపోయాయి.”
“పదవీ విరమణ చేసిన ఒక డాకటిర 
ఇదంత్ చేశదంటే నమమీలేకపో-
తన్నాన!”           
“అతనికి ఎలకా్రీ నిక్సి ఇంజనీ-
రైెన మనవడు స్యంచేశడ-
ని తెలిసింది. అ మనవడ్కి త్త 
అంటే చాలా ఇషటి మట. త్త కోరిక 
తీరచాడానికి మనవడు ముందుక-
చాచాడు.” 
హేర్ దీర ్ఘనిశ్వసం విడ్చాడు. శకా్ష -
సమీృతి ప్రకారం ఇపు్పడ్ద్దరికీ జైెలు 
శక్ష తప్పదు! అయిత్ ప్రపంచ 
సమితి అధపతిగా శకా్ష కాలం 
తగ్ించే అధకారం తనకున్నా, 
అలా చేస్తె అది ఆనవాయితీగా 
మారతంది. అ మనవడు తన 
భవిష్యత్ చేజేతలా పాడుచేసుక-
ననాటేటి ! ఒకస్రి జైెలు శక్ష అనభవిస్తె 
అది పాలన్ధకారానికి అడుడి కాదననా 
21వ శత్బ్ద పు సరళ నియమావళి 
యిపు్పడు పనికి రాదు. ‘చూదా్ద ం! 
ఏం జరగుతందో?’ అననా ఆలోచ-
నతో మళ్్ళ రెప్పవాలచాడానికి ప్రయ-
తినాంచాడు కానీ, కుదరలేదు. 
విహంగవాహనం గంటా యిరవై 
నిముష్లో్ల  ఓరగలు్ల  చేరకంది. 
గమా్యనికి పైెన 330 అడుగుల 
ఎతతె లో వాహనం ఆగింది. అకకు-
ణ్ుంచి మరొక చిననావాహనం-
లో యింటి డాబ్మీద నిశశిబ్ద ంగా 
దిగార. కాంక్రీట్ అరణ్యం మధ్య 
న్లుగు గోడల ప్రహార్ మధ్య 
చకకుగా కటిటి న యిలు్ల . వాసతెవానికి 
తన జెనీవాలో ఉండే నివాస గృహం 
కూడా అచుచా ఇలాగే ఉంటుంది. 
భవన్ల మధ్యగా ఉండే ప్రపంచ-
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లోని ఏ యిల్్్లన్ ఇలానే ఉంటుంది. 
ఉండాలి కూడా. కళ్ళకు గంతలు 
కటిటి  అమరికా ప్రాంతంలోని ఒక 
ఇంటి పెద్దమనిషిని ఆఫ్రికాలో ఉననా 
యింటికి తీసుకు వడేతె ఆనవాలు 
కటటి లేని పరిసిథాతి. ప్రతీ నగరంలో-
ని భవన్లతీర, ఇళ్ల తీర ఒకేలా 
ఉంటాయి.          
హేర్లో ఉతసికత పెరిగిపోయింది. 
డాకటిర, మనవడు ఇంటి ముందరి 
గదిలో కూరచాని కులాస్గా కబుర్ల  
చపు్పకంటున్నార. హేర్ గదిలో 
ప్రవేశంచగానే ఇద్దరూ విసుతె పోతూ  
లేచి నిలుచాన్నార. 
“తప్పంత్ న్దే! ఇందులో న్ 
మనవడ్ ప్రమేయం లేదు, 
దయజేసి వాణ్ి శకి్షంచకండ్!”అని 
డాకటిర్ ప్రాథేయపడాడి డు. 
హేర్ డాకటిర కేసి చూస్తె  జాలిగా 
అన్నాడు. “నీ మనవడు చిననాపిలా్ల -
డేం కాదు! అతడ్కి నియమావళి 
విషయం తెలిసుండాలి!”
“నేనే న్ మనవణ్ి ఒతితెడ్కి గురిచేసి 
ఒపి్పంచాన. జైెలుశక్ష పూరి తెచేసిన్ 
ఉదో్యగం దొరకకు వాడ్ జీవితం న్శ-
నమైపోతంది!”
“ఇది ప్రపంచసమితి నియమాలకి 
శతశతం విరద్ధమని మీకైన్ తటిటి  
ఉండాలే?శక్ష లేకుండా చయ్యడం, 
శక్షని తగ్ించడం సమితి నియమా-
లకి విరద్ధంగా చయ్యడానికి  వీలు 
కాదు!”
డాకటిర మౌనంగా ఉండ్పోయాడు.
“సరే! చేసిందేదో చూపించు!” 
అన్నాడు హేర్. 
హేర్ని పడకగదిలో ఉననా ఒక 
దా్వరం దా్వరా ఒక చిననా ప్రాంగ-

ణంలోకి తీసుకుపోయాడు. 30 
అడుగులు పొడుగు, 15 అడుగులు 
వడలు్ప. హేర్ తలపైెకెతితె చూశడు. 
పైె కపు్ప చూస్తె అది డాబ్ శ్ల బ్ 
లోని ఒక అంతరాభుగమే. కానీ అది 
ప్రత్్యక లోహాలతో చయ్యబడ్ంది. 
అందులోంచి స్ర్యరశమీ లోపలికి 
ప్రవహించగలదు. హేర్ ఈ విష-
యానినా వంటనే గ్రహించాడు. 
డాకటిర ఉననాటుటి ండ్ అడ్గాడు. 
“నేన చేసింది చిననా నేరమే! 
అయిన్ ఉననా పని వదులుకని ప్ర-
పంచసమితి అధనేత స్వయంగా 
రావడం చాలా ఆశచార్యకరంగా 
ఉంది! అయిన్ మీరెలా గురి తెంచ-
కలిగార?”
“త్త్! ఈ ఉదయం ఒకకు నిము-
షంపాటు యాంటీ రాడార్ పరిక-
రాలినా అపుచేయవలసి వచిచాంది. 
అపు్పడు దొరికి పోయాము!” 
అన్నాడు మనవడు.   
హేర్ చిననాగా నవు్వతూ 30x15 
అడుగుల జాగా వైపు చూపుడు 
వేలుతో చూపించాడు. సమంటు 
కాంక్రీటుతో త్పడమైన యావ-
తప్రపంచంలో-డాకటిర ఇంటిలో 
మటుటి కు అ కాసతె జాగా పచచాగడ్డితో 
నవనవలాడ్పోతోంది! హేర్ తన 
జోళ్్ల  విపి్ప, పచిచాకబైెలు మీద త్-
దాత్మీర్యంతో సునినాతంగా అడుగులు 
వేయస్గాడు. ఎనినాసంవతసిరాల 
స్వపనామో స్కారమైంది. మధురా-
తిమధురమైన ఆ క్షణంలో త్త్-
,మనవల శక్ష సంగతి మరిచిపో-
యాడు. అంతరాజా లంలో వందల 
సంవతసిరాలన్టి ఓ గేయ స్-
హిత్యగ్రంధంలో చదివిన గేయ 

పాదాలు గురతె కచాచాయి.            
నీరెండలో శద్వలము దృశ్యకావా్య-
నికి  ప్రతీకగా ఆహా్వనిసతె ంది 
అచేతనంగా పచిచాకబైెలుమిద న్ 
పాదాలు నడవస్గాయి  
అరికాలులో ఆయవసమిచిచాన స్ప-
రాశిసుఖం 
ఇంతవరకూ ఏ కోమలాంగి కరస్ప-
రాశి ఇవ్వలేదు! 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  ఆగస్టు  201942

   "సృషిటి లో తీయనిదీ, అదుభుత-
మైనదీ ఏదీ?" అడ్గార ముతతె -
స్్వమిగార. ముతతె స్్వమిగారంటే 
తమిళ్లు కాదు. పదహారణాల 
తెలుగువాడే. వాళ్ళ న్ననాగారికి 
సంగ్తత్రయంలోని ముతతె స్్వ-
మి దీకి్షతలు గారంటే పరమ భకీ తె, 
పంచ ప్రాణాల్. అందుకే లేకలేక 
పుటిటి న కడుకికు 'ముతతె స్్వమి' అని 
పేర పెటుటి కున్నార. 
          "తీయనిది త్న్, పంచదార 
ఇంకా బెల్లపు పాకం, చకకుగా పండ్న 
ఫలాలు, etc, etc." అన్నాడు ఉపా-
ధా్యయల సుబబాయ్య. 
          "ఇక అదుభుతమైనవంటే చ-
ప్పకకురే్లదు. ప్రపంచం లోని ఎయిట్ 
వండర్సి ఉన్నాయి కదా!" నవా్వడు 
కండపలి్ల  వంకట లకీ్షమీ నరసింహా-
రావు. 
           "అవి ఎప్పటి కధలో! ఇపు్పడు 
నింగిలోకి దూసుకువళ్్ళ ప్రతి గ్ర-
హాంతర నౌకా, ప్రతి శటిలై్టూ ఓ 
అదుభుతమే. అయిన్, అనినాంటినీ 
తన ధీశకి తెతో సృషిటి ంచిన మానవ 
మేధసుసి కన్నా గొప్పదీ, అదుభుతమై-
నదీ సృషిటి లో మరేదీలేదు" స్పషటి ం-
గా అన్నాడు డాకటిర్ కృష్్రెడ్డి . 
         "అయా్య....అవనీనా తరవాత 
చూదా్ద ం. ముందు యీతిరప-

భ్వనచంద్ర

తి ప్రస్దం సీ్వకరించండ్. నిననా 
పొదు్ద నేనా తిరపతిలో స్్వమి 
దరశినం చేసుకుని, మధా్యహనాం 
బయలుదేరి వచాచాన. జస్టి  
ఒకకురోజే అయింది గనక మహా-
రచిగా వుంటుంది" అందరికీ 
తిరపతి లడూడి ని ముకకులుగా చేసి 
పంచుతూ అన్నాడు హరిబ్బు. 
        "ఓహ్...గటిటి గా వుంటుంది 
గానీ, దీనితో పాటు తిరపతి 
అరిశలు కూడా వుంటే ఇంకా  
మజాగా వుంటుంది" ప్రస్దం 
న్ట్ల  వేసుకుని అన్నాడు నల్లమో-
త పాండురంగమూరి తె.
        "తెచాచాన బ్బూ... అదేకాదు 
కండమీద నంచి కాశ్దారాల్, 
స్్వమివారి రాగి విగ్రహాల్, TTD 
వార ప్రత్్యకంగా అమమీకం చేస్ 
గంధపు చకకులు అనీనా తెచాచా" 
సంచీ లోంచి మాంత్రికుడ్లా-
గా ఒకోకు పొట్ల ం తీస్తె  అన్నాడు 
హరిబ్బు. 
         "గంధం చకకులా...! యీ ఎం-
డాకాలంలో ఆ గంధం అరగదీ-
సి,   ఒళ్ళంత్ పూసుకుంటే ఎంత 
చల్లగా వుంటుందో!"  ఆనందంగా 
అన్నాడు తిరమల నంచి వచిచాన 
మోహనదాసు.

మోక్షమంటే 
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కదా?" నవా్వర మాస్టి ర.
       "అవునవున. ఇపు్పడయిత్ 
చపు్పలు వేసుకుని దరాజా గా తిర-
గుతన్నాం కానీ, చిననాపు్పడు చలి-
కాలంలో పచిచాక మీద కురిసిన 
మంచు బిందువుల మీద నగనా 
పాదాలతో నడుస్తె  వుంటే ఎంత 
అదుభుతంగా వుండేదీ! అరికాళ్ళ 
నంచి సహస్రారం దాకా ఆ మంచు 
బిందువుల చల్లదనం ప్రవహించి 
మతెతెకికుంచేది కాదూ!" ఆనందంగా 
గత్నినా గురతె  తెచుచాకుంటూ అన్నా 
డు ఘంటా గంగాధరరావు.  
       "ఋతవుల సంగతి పకకున 
పెడ్త్, క్షణక్షణమూ రూపులు 
మారచాకునే నీలి, వండ్ రంగులో 
కదిలే మేఘాల్, తమ తమ స్వ-
రాలతో నిద్ర లేపే పకు్ష లు, అనంత-
మైన యీ ప్రకృతి ఎంత అదుభుతం. 
ఓ ఆవు, ఓ మేక, ఓ పిలి్ల , ఓ కుకకు,  
ఓ ఆరద్ర పురగు, పడగ ఎతితె ఆడే 
న్గుపాము, అతివేగంగా పరగు 
తీస్ గుర్రాలు, గంభీరంగా, ఠీవిగా, 
మల్లగా నడ్చే ఏనగులు, ఇలా 
ఏ జంతవుని చూసిన్ మైమర-
చిపోత్ం కదా!" తనమీయత్వంతో 
అన్నార మాస్టి ర. 
       "అవునవున. నిజం మాస్టి రూ, 
చిననాపు్పడు మేమంత్ తమిమీలే-
ర ఎక్సి కర్షన్ వళ్్ళవాళ్ళం. స్వ-
చచామైన నీర, ఆ నీటిలో, ఆ ప్ర-
వాహంలో యీదే చేపపిల్లలు 
ఎంత బ్గుండేవో! అంతెందుకూ, 
గోత్లు తీసుకెళి్ళ వాకాకుయలు, 
అడవి జామకాయలు, పులిచేర 
పళ్్ళ, పరికాకుయలు, అడవి కరి-
వేపాకూ కటటి లు కటటి లుగా కోసి తె-

         "అవునవున... చిననాతనం-
లో మా అమమీగారలాగే నదుటికీ, 
వంటికీ పూస్ది" తలి్ల ని తలుచు-
కుని నిటూటి రాచాడు ప్రస్దు. 
       ప్రస్దం అదుభుతమైన సువా-
సనతో, మహాదుభుతమైన రచితో 
మనసులినా ప్రకా్ష ళన చేసింది. 
      "ఇంతకీ న్ ప్రశనాకి జవాబివ్వ-
లేదు" అన్నార ముతతె స్్వమిగార.
   "మీ ప్రశనాకి సమాధానం ఆ 
దేవుడే ఇచాచాడు ముతూతె " నవు్వతూ 
అన్నార గడుసు మాస్టి ర. 
        "దేవుడ్చాచాడా? ఎలా?" ఆశచా-
ర్యంగా అన్నార ముతతె స్్వమి. 
        "ఈ తిరపతి లడూడి  రూపంలో! 
ఇందులో ఏమీమి ఉన్నాయీ? శన-
గపిండీ, జీడ్పపూ్ప, పంచదారా, 
కిస్ మిస్, కుంకుమపువు్వ, కలకండ 
ముకకులు, బ్దంపపు్ప, చారప-
పు్ప..ఇలా అనేక దినసులున్నాయి 
అవున్?" ఆగార మాస్టి ర. 
        "అవున" తలవూపాడు రం-
గమూరి తె. 
         "జీడ్పపు్పకి మాటలొస్తె ఏమం 
టుందీ? యీ తిరపతి లడూడి కి 
'రచి' న్వలే్ల  వచిచాందంటుంది" 
నవా్వర మాస్టి ర. 
           "న్వల్లనే వచిచాందీ, లేకపో-
తత్ ఇది చప్పగా ఉంటుందీ, అని 
పంచదార అంటుంది" అన్నాడు 
హరిబ్బు.
          "అసలు నేన లేకపోత్ 'లడూడి ' 
అని ఎవరంటారూ? అంటుంది 
శనగపిండ్. కాదా?" పకపకా నవి్వ 
అన్నాడు కృష్్రెడ్డి .
        "కిస్ మిస్ మాత్రం తకుకువ 
తిననాదా? నేనే 'ది బెస్టి ' అంటుంది" 

అన్నాడు మోహన్ దాస్.
       "కదూ!.. ఇపు్పడు ఆలోచించం-
డ్. లడూడి  తయార్కి వాడ్న అనినా 
వసుతె వుల సంయక తె రచే దీనికింత 
పేర తెచిచాంది. విడ్విడ్గా వాటి 
వాటి రచులు వాటికి ఉండచుచా. 
అవి అనీనా కలిసినపు్పడేగదా అదుభు-
తమైన రచిని సృషిటి ంచగలిగాయీ! 
అలానే యీ లోకంలో మహావృకా్ష -
లు ఉన్నాయి. సముననాత పర్వత్-
లు వున్నాయి. నదీనదాలున్నాయి. 
లక్షలాది పకి్ష గణాలున్నాయి. కోటా-
నకోట్ల  భూచరాల్, జలచరాలు 
ఉన్నాయి. అనినాంటికీ చైతన్యమి-
చేచా రేయింబవళ్్ళ, ఋతవుల్ 
ఉన్నాయి. ఆకాశం నిండా ఎననా నక్ష-
త్రలు వున్నాయో, యీ భూమీమీద 
అనినా జీవరాశులున్నాయి" ఆగార 
మాస్టి ర.
      "అవున. ముమామీటికీ నిజం" 
తల ఊపాడు లకీ్షమీ నరసింహం. 
         "విడ్విడ్గా దేనికవి గొప్పవే. 
ఒకకు క్షణం ఆలోచించండ్. వర్షం 
రాగానే నేలంత్ పచచాగడ్డి  తివాసీని 
పరచుకుంటుంది. న్మళ్్ళ ఆడ 
త్యి. కప్పలు తమ అరపుల-
తో       ఆనందపు చిందులతో వరా్ష -
నినా మళ్్ళ మళ్్ళ స్్వగతిస్తె  తమ 
హరా్ష నినా తెలియజేస్తె యి. ఇక పా-
ములా్ల ంటి విషజీవులు కూడా తమ 
పుటటి లునాంచి బయటికచిచా తొలకరి 
సువాసనని కడుపారా పీలుచాకుం-
టాయి. అలాగే శశరం వసుతె ంది. 
చట్ల నీనా ఆకులినా రాలేచాసుకుని మరో 
ఋతవు రాగానే పచచాని ఆకుల 
వలువలు తొడ్గేసుకుంటాయి. 
ప్రతి ఋతవు ఒక అదుభుతమే...
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చుచాకునేవాళ్ళం. ఎంత అదుభుతంగా, రచిగా వుండేవో!" స్కుల్ డేస్ లోకి వళి్ళపోయి అన్నాడు ప్రస్దు. 
       "ఇపు్పడు చప్పండ్. సృషిటి  లోని ప్రతి జీవీ ఓ అదుభుతమే. ప్రతిదీ అందమైనదే... ఆనందానినాచేచాదే!  తీపి అంటే 
పంచదారో బెల్లంముకోకు కాదు ముతతె స్్వమీ! తీపి అంటే బ్రతకు మీద 'తీపి' కలిగించేది.  బ్రతకికు తీయదన్నినా 
అంటే హాయినిచేచాది. తిరపతి లడూడి  లోని అనినా వసుతె వుల్ ఏకమై అదుభుతమైన రచిని సంతరించుకుననాటుటి  
మనం కూడా ప్రకృతిలో ఒకటిగా కలిసినపు్పడే మన బ్రతకికు ఓ తియ్యదనమూ, ఆనందమూ కలుగుతంది.
         మోక్షం అంటే ఒకర ఇచేచాదో, మరొకర పుచుచాకునేదో కాదు. అది చచాచాక వచేచాది అంతకన్నా కాదు. ప్ర-
కృతిలో మమేకమై పోవడమే మోక్షం. అది లభించేది 'మనసు'కి, అదీ సజీవంగా మనముననాపు్పడే!" నవా్వర 
మాస్టి ర.  యోగిలింగేశ్వరస్్వమి గుడ్లోనూ, విశ్వన్ధ మఠం లోనూ ఒకేస్రి గంటలు మ్రోగాయి. 
       "నిజం మాస్టి రూ. య ఆర్ రైెట్. మనిషి ప్రకృతిలో మమేకం కావడమే మోక్షం!" అన్నాడు ముతతె స్్వమి 
తృపితెగా. 
        అయా్య అదీ సంగతి. యీ కధ దా్వరా న్ స్నాహితలందర్నా గురతె  తెచుచాకునే అవకాశం లభించింది. 
'తిరపతి లడుడి ' గురించి వివరణని న్ చిననాతనంలో ఇచిచాంది న్ గురవుగారైెన శ్రీ శ్రీ శ్రీ బ్ధానందపురి 
మహారాజ్ వార. భోతికంగా వార కాలం చేసిన్, మానసికంగా మనసులో సిథారంగా వుండ్ ఇప్పటికీ దారి చూపు-
తననాందుకు భకి తెతో, కృతజఞాతతో నమసకురిస్తె  ......             మళ్్ళ కలుదా్ద ం                     భువనచింద్ర

గటిటు  పకోడీలు 

గటిటి  పకోడీలు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదారా్ధ లు:

బియ్యం పిండ్ :  1 గా్ల సు
శనగపిండ్       :  2 గా్ల సులు 
వాము              :  కది్దగా
నవు్వలు          :  కది్దగా
ఉపు్ప                :  1 చంచా
కారం                :  1 నంచి 2
                            చంచాలు
నూన్                :  1/2  కేజీ
వననా                 :  2 నంచి 3
                            చంచాలు 

చేయ విధానం:
ముందుగా బియ్యం పిండ్, శనగపిండ్, వాము, నవు్వలు, 
ఉపు్ప, కారం అనీనా బ్గా కలిస్లా ఒక వడలా్పటి బేసిన్ లో కలు-
పుకోవాలి.దానికి 2 చంచాలు వననాన గాని, కది్దగా కాచిన 2,3 
చంచాల నూన్న గాని పోసి బ్గా కలిపి, చల్లని నీతితో చపాతీ 
పిండ్లా కలుపుకోవాలి. విడ్గా చిననా ముద్ద  తీసుకుని జంతికల 
గొటటి ంలో పెటిటి , కింద బడీడిలు ఉననా పే్ల టు లేదా బిళ్ళ పెటుటి కుని 
.... మూకుడులో నూన్ పోసి, వేడ్ చేసుకోవాలి. కంచం మంట 
తగ్ించి, తరవాత ఈ గటిటి  పకోడీలు అందులో పిండుకుని రెండు 
వైపులా దోరగా వేగాక తీసుకోవాలి. 
ఈ గటిటి  పకోడీలు  కరకరలాడుతూ వాన్కాలం స్నాక్ గా చాలా 
బ్వుంటాయి. 

పమిమీ  భారతీ శరమీ 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడ్నది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర అనకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచిచాన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతంది. 
వతతె లు, గుణింత్లు అనీనా అన్వయిస్తె యి.
                 మీర చయ్యవలసినదలా్ల  అసలు వాకా్యనినా కనకోకువడమే. ప్రయతినాంచండ్.  

ఆధారాలు : 1) డ = అసలు అక్షరం 'గ';  2) హ = అసలు అక్షరం 'ప'
      
             సతా పలి     డ గి డ చ     -   హా క లు
        సతా పలి  లు  కా చ   చీ    -   హా క లు
  1.    నె మ డ   జ బ్ ఖ  డొ మి - ని చ   చీ   హా క లు            
        స మి ర మ   లో హ చ    -   హా క లు,  
        ర మ ద ద   డ డ చ లు   -   క చి్చ చ    హా క లు
        స మ తి హు    డా ని చ   -   హా క లు             

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

గతన్ల జవాబు :  
                                   నిత్్యతమీడైె  యండ్         -     నిత్యడైె  వలుగొందు   
                               సత్్యతమీడైె  యండ్         -      సత్యమై   త్నండు                                   
                               ప్రత్యక్షమై  యండ్            -     బ్రహమీమై  యండు  సం 
                               సుతె త్యడీ   తిరవేంక         -     టాద్రివిభ్డు                                         
        
                   జూలై్  న్ల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవార:  శ్రీ ఎ  లక్ష్మణరావు, విజయవాడ;    
                                                                                                           శ్రీమతి సత్యవతి, అమలాపురం; 
                                                                                                           శ్రీమతి  వాణి,  ఖమమీం.
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కతతె  రామానందం                                                                 

  కృష్ం వందే జగద్ురం      

            ఎపు్పడు ధరామీనికి చు్యతి, 
అధరామీనికి విజృంభణం కలుగు-
త్యో అపు్పడు భగవంతడు 
అవతరించి ధరమీ సంస్థా పన చే-
స్తె డని భగవద్ీత చబుతోంది.
            శ్రీకృష్ుని అవత్రానికి ధరమీ 
రక్షణ, శషటి  శక్షణ, ధరమీ సంస్థా -
పన అనే త్రిపుటే పరమార్ధం. ఈ 
ఉద్యమానికి శ్రీకృష్ుడు విశ్వ రధ 
స్రధ్యం వహించాడు. శ్రీకృష్ు-
నిలో ఒక పకకు మానవత్వం తొణి-
కిసలాడగా, మరొక పకకు దివ్యత్వం 
ప్రకాశసుతె ంది. చూడగలిగినవారికి 
చూడగలిగినంతగా దరశినమిచేచా 
పరిపూర ్ పురషుడు శ్రీకృష్ు-
డు. కృష్్వత్రమే లోక హిత్రథాం 
దిగివచిచాంది. కాబటిటి  కృష్ుడ్ 
జీవితంలో మనకోసం ఆచరిం-
చని ధరమీమంటూ ఏదీ కనిపించ-
దు.  తన స్వధరామీనినా లోక హితం 
గా ఆచరించడానికి సంకలి్పంచి-
నవార స్ధువులు. స్వధరామీనినా 
స్్వరా్ధ నికి వినియోగించుకునే-
వార దుషు్రుతలు. శ్రీకృష్ుడు 
అవ్యక తె ధరామీనికి వ్యక తె    రూపం.  
ఆ మహాపురషుని జీవితంలో-

యదా యదాహి ధరమీస్య గా్ల నిరభువతి భారత
అభ్్యత్థా న మధరమీస్య తదాత్మీనం సృజామ్యహం

నూ, బ్ధనలలోనూ భారతీయం 
ఆధా్యతిమీక, లౌకిక ఆకాంక్షలకు 
సమాధానం లభిస్తె యి.
      కృష్ుడు పరమ నిరాడంబ-
రడు. కారాగారంలో దేవకీ వసు-
దేవుల పుత్రుడుగా  జనిమీంచాడు.  
చతరభుజాలతో, శంఖు చక్రాల-
తో, శ్రీవతసి లాంచనంతో, వృషభ 
లగనాంలో, శ్రావణ బహుళ అషటి మి 
న్డు అర్ధరాత్రి పన్నాండు గంటల 
సమయంలో శ్రీకృష్ుడు ఉద-
యించాడు. ఇంతటి చీకటిలో 
ఉననా మిమలినా వలుగులోకి తె-
చేచాందుకు నేన కూడా చీకటి-

లోనే వసుతె -
న్నానంటూ, 
వ లు గే 
త్నై్న్డు. 
ప ర మా -
న ం ద 
రూ పు డు , 
పరంజో్యతి 
స్వరూపుడు 
మనకోసం 
చీ క ట్ల కి 
వ చాచా డు .   
బ్ర త కు -

లో అందాలన ఆవిషకురింప-
చేస్ందుకు ఉదభువించాడు. 
తనన ఎకకుడకు తీసుకెళ్్ళలో, 
యశ్ద వద్ద  ఉననా బిడడిన ఎలా 
త్వాలో, అంత్ క్షణంలో దేవకీ 
వసుదేవులకు చపి్ప, త్న తిరిగి 
మామూలు శశువై పోయాడు. 
గోకులంలో పెరిగాడు. యశ్ద 
నందుల గారాల పటిటి గా, వారింట్ల    
పాలు, పెరగు, వననా తిని తోటి 
గోపబ్లురతో కలిసి మలిసి పెరి 
గాడు.
       నందుడు తమ బిడడికు జో్యతి-



47  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   ఆగస్టు   2019

అ ం ద రి 
చి త్తె నినా 
త న వై పు 
మ ర లుచా -
కుని హృద-
యానందం 
క లి గి ం చే 
దివ్య స్వ-
రూ పు డు 
శ్రీ కృ ష్ు -
డు. కటటి లో 

దాగుండే అగినాలా, సర్వ 
భూత్లలో ఆతమీ స్వరూపుడు 
వాసుదేవుడని భాగవతం వివ-
రిసతె ంది. అల్లరి చేషటి ల వనక 
అనంతమైన దారిశినిక స్త్రలు, 
ధరామీనినా నడ్పించటం కోసం 
చేపటిటి న చర్యలు, మురిపించి 
మైమరిపించే ప్రేమాస్పద 
భావనల్, జగదాచార్యనిగా 
దివ్యజీవన మాధురా్యనినా దరిశిం-
పజేస్ హితబ్ధలు ఇవనీనా కృ-
ష్్వత్ర పరిపూర ్ నేపధా్యనినా 
అభివ్యక తెం చేస్తె యి. 
       శ్రీకృష్ పరమాతమీ తత్వ-
మంత్ 'గో' శబ్ద ంతో ముడ్పడ్ 
ఉంది. శ్రీకృష్ుడు - గోపాలుడు, 
గోవిందుడు, గోపీజన వల్లభ్డు . 
అతనికి అత్యంత ప్రియమైనవా-
ర గోపికలు. భూలోకంలో వారి 
నివాసం గోకులం. పాలించింది 
గోవులన. ఉద్ధరించింది గోవర్ధ-
నం. ఆవిధంగా శ్రీకృష్ తత్వమం-
త్ గోమయంతో నిండ్వుంటుం-
ది. దశవత్రాలలో కృష్్వత్రం 

ష్య పండ్తడైెన గర్ముని దా్వరా  
'కృష్' అనియ, అననాకు 'బల-
రాముడు' అని పేర్ల  పెటాటి ర. 
'కృష్' అంటే ఎల్లపు్పడూ ఉండే-
దనియూ, 'ణ' అంటే ఆనందం 
అనియూ అర్ధం. పోతన 'మహా-
భాగవతం' లో వరిం్చిన కృష్ 
జనమీ వృత్తె ంతం జగది్వదితం.
భాగవతమంత్ శ్రీకృష్ుడే. కృష్ 
తతత్ె ం సముద్రం లాంటిదే. 
ప్రవాహం దగ్రకు బింద్తో పో-
యినవారికి బింద్డు నీళ్్ళ, వటిటి  
చేతలతో పోయినవారికు చారెడు 
నీళ్్ళ దొరకుత్యి. ఆతమీబలం-
తో ప్రయతినాంచిన వాళ్్ళ మొతతెం 
ప్రవాహానినా తమపెరట్ల కి తెచుచా-
కోగలర.
       చిత్రమేమంటే ఆయన 
జీవితం మొతతెం విష్దమయం.  
పుటటి డమే చరస్లలో పుటాటి డు. 
ప్రమాదకరమైన పరిసిథాతలో్ల  
పెరిగాడు. నిత్యం ప్రాణాపాయం-
తో తిరిగాడు. ఎన్నా గండాలు 
దాటాడు. నిందలు మోశడు. కు-
ట్రలలో ఇరకుకున్నాడు. పూతన 
ఇచిచాన సతెన్యంతో పాటు ఆమ ప్రా-
ణాలన కూడా హరించాడు బ్ల-
కృష్ుడు. ఆమ దేహ కలమీష్లన 
ఆ అమృత బ్లుడే త్గేశడు. 
శ్రీకృష్ుని స్పరశితో ఆమ సరాసరి 
స్వర్ానికే వళి్లందని పురాణ 
కధనం. శకటాసురనినా, అఘా-
సురనినా, బకాసురణ్ి, త్రుణా-
వరతె డు మొదలగు రాక్షసులన 
మటుటి పరిచాడు. 

      నీటిమడుగుని దౌరజాన్యం-
గా ఆక్రమించుకుని 'కాళియ-
హ్రద' మనే పేరతొ జీవిస్తె  
అడూడి  అదుపూ లేకుండా ఉననా 
కాళ్యని త్నే స్వయంగా అణ-
చివేశడు శ్రీకృష్ుడు. 
       కృష్ుని మాటకు, చూపుకు 
గోపెమమీలు పరవశంచిపో-
యి ఆలింగనం చేసుకుని ఎద 
నంచి పొంగివసుతె ననా కీ్షరానినా 
త్గించేవార.గోవులు సైతం 
కృష్ుడ్ కోసం తపించిపోయేవి. 
ఆయన ఎకకుడుంటే అకకుడ ప్రేమ 
పొంగుతంది. రాధా మాధవుల 
ప్రణయం జగతతె కే ఆనంద-
దాయకం. నిషకులమీక భకి తెతో, 
సమర్పణ భావంతో గోపికలు 
అందించార కనకనే ఆ గోపికల 
ఇళ్ళలోకి వళి్ల  వననా ఆరగించా-
లంటే శ్రీకృష్ునికి ఇషటి ం. వాళ్ళ 
ఇళ్ళలో్ల  భోంచేసింది వననా కాదు.     
వారి హృదయాలలోని ప్రేమనే 
ఆరగించాడు. శ్రీకృష్ుడు నవనీత 
చ్రడుగా పేరపొందిన్డు. 
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ఎనిమిదవది. స్్వమి జనిమీంచిం-
ది ఎనిమిదవ న్లలో అషటి మి తిధ 
న్డు. వసుదేవుని కడుకులలో 
శ్రీకృష్ుడు ఎనిమిదవవాడు. శ్రీ-
కృష్ుని భార్యలు ఎనిమిదిమం-
ది. ఎనిమిదిని గుణించగా వచేచా 
పదహారవేల మంది గోపికలకు 
యితడు ప్రేమికుడు. కృష్ స్వర ్
మన్వంతరం ఎనిమిదవది. భీషమీ 
పిత్మహుడు అషటి మ వసువు. 
ఆయన ఉద్ధరించిన న్మాలలో 
ప్రసిది్ధ చందిన న్మాలు 
ఎనిమిది. 
       పెరిగి పెద్దవాడైెన తరవాత 
కూడా దుషటి  సంహారం కనస్-
గించాడు. అపార ప్రకృతిలోని 
రజో తమో గుణాలన నిరూమీ-
లించడానికి సంకేతంగా రజ-
కుణ్ి, కువలయా పీడనం అనే 
ఏనగున సంహరించాడు. 
అలాగనే ముషిటి క చాణూరలనే 
మల్లయోధులన మటుటి పెటాటి డు.  
దుషుటి డైెన మేనమామ కంసుని 
వధంచాడు. కంస ముషిటి క చా-
ణూరలన వధంచటం లాంటివి 
మానవాతీత చేషటి లు. శశుపాల 
దంతవకు్రు ల సంహారమే శ్రీకృ-
ష్ అవత్రానికి కీలక హేతవు. 
హకుకుగా ప్రాపితెంచిన రాజా్యనినా 
త్న అనభవింపక ఉగ్రస్-
ననికి అప్పజెపా్పడు. తలి్ల -
తండ్రులై్న దేవకీ వసుదేవుల-
న కారాగారం నంచి విముకి తె 
చేస్డు. 
         దుషటి  శక్షణ, శషటి  రక్షణ, ధరమీ 
సంస్థా పనలనే  త్రిపుటి కృష్్వ-

త్ర పరమార్ధం. ఈ ఉద్యమాని-
కి శ్రీకృష్ుడు విశ్వ రధ స్రధ్యం 
వహించాడు. ఆయనలో ఒకప-
కకు మానవత్వం తొణికిసలాడగా, 
మరో పకకు దివ్యత్వం ప్రకాశంచిం-
ది. కర్నికి ద్రౌపది దకకుకుండా, 
అరజా నడే మతసిర్య యంత్రం క-
టటి గలిగేలా, ద్రౌపదీ వస్్రు పహరణ 
సమయంలో దురో్యధనడు ద్రౌ-
పదిని 'కులట' 'పంచభర్రు క' అని 
నిందిసుతె ంటే, అవనీనా సరి కావని 
వస్్రు లనిచిచా మర్ ఆమన పతి-
వ్రతగా నిరూపించాడు. 
         అనినా సందరాభులలో పాం-
డవులకు మార్దరశికునిగా వ్య-
వహరిస్తె  ధరమీ రక్షకునిగా, ధరమీ 
పక్షపాతిగా నిరూపించుకున్నా-
డు.  నిరాశ నిసపృహలలో, అచే-
తన్వసథాలో పడ్వుననా అరజా ననికి 
చేసిన కర తెవ్య బ్ధ అత్యదుభుతం. 
రాబ్యే కలియగపు పాప - 
అధరమీ విధానం నచచాక అవత్రా-
నినా చాలించాడు. చాలించేముం-
దు మనం ఎలా ఉండాలో ఆ 
విషయాననాంతటినీ భగవద్ీతలో 
మనకు అందించి మర్ వళి్ళపో-
యాడు.  లౌకికంగా హేతవాదం 
ప్రకారం వందమంది కౌరవులు, 
ఐదుగుర పాండవులినా గలిచి 
రాజ్యం పొందాలిసివున్నా , మాన-

వబలం కంటే దై్వానగ్రహమే 
గొప్పదని నిరూపిస్తె  పాండవు-
లినా గలిపించాడు. ఏ అవత్రం-
లోనూ, ఆ అవత్రమూరి తె తన 
విరాట్ రూపానినా ప్రదరిశించలేదు. 
కాని శ్రీకృష్ుడు కౌరవ సభలోనూ, 
కురకే్షత్ర యద్ధ ప్రారంభంలో 
చేసిన గ్త్బ్ధ సమయంలో-
నూ       తన విరాట్ రూపానినా ప్రద 
రిశించాడు. ఇది ఒక పరమాతమీకే 
స్ధ్యం. 
        శ్రీకృష్ సుధాముల స్నాహం 
జగత్ ప్రసిద్ధమైంది. చిననాన్టి 
బ్ల్య స్నాహితడు, సహాధా్యయి, 
నిరపేద అయిన సుధాముడు, 
అత్యంత దయనీయ సిథాతిలో 
శ్రీకృష్ుని గృహానినా సందరిశించి-
నపు్పడు సుధామునికి జరిగిన 
సత్కురం అనన్యమైనది. స్నాహి-
తని కష్టి లలో కష్టి నినా, సుఖా 
లలో సుఖానినా పంచుకోవడ-
మే సరో్వతకృషటి మైన పరమోతతెమ 
గుణం.
         కామ క్రోధాది అరిషడ్వర్ 
న్శనం, సత్సింగత్యం, ఇంద్రియ 
నిగ్రహం, ఆతమీజాఞా నం జాఞా నం 
గురించి తెలిపిన పురాణ పుర-
షుడైెన గోవిందుని కృష్్షటి మిన్-
డు భజిస్తె భవస్గరానినా త్లికగా 
దాటవచుచాన. ఆయన జీవిత-
గాధ మధుర మన్హరం. 
       ఉడపి వాస్దేవుడు
    కర్ాటక రాష్ట్రంలోని 'ఉడ్పి' 
పుణ్యకే్షత్రంలో శ్రీకృష్ స్్వమిని 
దరిశించి పునీతలు అవ్వచుచా-
న. ఆలయం చూడముచచా-
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టగా ఉంటుంది.  ప్రతిరోజూ వే-
లాదిమంది భకుతె లు దరశినం 
చేసుకుంటార. ఇచచాట స్్వ-
మివార బ్లకృష్ుని రూపంలో 
కలువై ఉంటార. ఇచచాట కలువై 
ఉండటం వనక ఒక అదుభు-
తమైన వాసతెవ గాధ ప్రచారంలో 
ఉంది.  
     దై్్త సిదా్ధ ంతం కర తె శ్రీ మధా్వ-
చార్యలవార భారతదేశమంత-
టా పర్యటిస్తె  దై్్త సిదా్ధ ంత్-
నినా ప్రచారం చేసుతె ండేవార. ఒక 
రోజున ఉడ్పి పకకునే ఉననా మాలే్వ 
అనే సముద్రతీర ప్రాంతంలో స్నా-
న్దికాలు ముగించుకుని ధా్యన 
నిమగునాడైె ఉననా సమయంలో 
తఫాన వచిచా, పెద్ద  అలలు లేచి 
ఓ పడవ అలలలో చికుకుకుని 
మునిగిపోవుచుననాది. పడవలో 
ఉననావారి హాహాకారాలు మిననా-
ముటాటి యి. రకి్షంచండ్ అంటూ 
వేడుకున్నార. ధా్యనములో ఉననా 
మధా్వచార్యలవార తన అంగ 
వస్్రు నినా తీసి తఫాన దిశగా 
విసిరార. ఆశచార్యం! తూఫాన 
ఒకకు క్షణంలో మటుమాయమై-
పోయింది. తమన కాపాడ్న 
మధా్వచార్యలవారికి పడవ 
యజమాని ఎంత ధనమైన్ 
కానకగా ఇచేచాందుకు సిద్ధప-
డాడి డు. అతని అభ్యరథానన సు-
నినాతంగా తిరసకురించిన మధా్వ-
చార్యలవార, తన శషు్యలన 
పిలిచి, పడవలో ఉననా చందనపు 
దుంగన తీసుకురమమీని పుర-

మాయించార. దానిని తీసుకు 
వచిచా  దగ్రలో ఉననా కలనలో 
శుభ్రంగా కడగగా, ఆ చందనపు 
దుంగలోని చందనం అంత్ 
కరిగిపోయి, ఓ అందమైన కృష్ 
ప్రతిమ బయటపడ్ంది. భకీ తె శ్ర-
ద్ధలతో ఆ విగ్రహ ప్రతిషటి  చేసిన 
ఉడ్పి కే్షత్రంలో కాలక్రమేన్ 
అపురూప ఆలయం రూపు ది-
దు్ద కుంది. 
          ఉడ్పి శ్రీకృష్్లయం ప్రవే-
శదా్వరం ఓ ఎతెతైన ముఖదా్వరం-
లా  కనిపిసుతె ంది. ఆలయ ప్రాంగ-

ణంలోకి ప్రవేశంచగానే, కుడ్చేతి 
వైపు మాధవ తీరథాం కానవసుతె ంది. 
ఇచచాట పర్వదిన్లలో తెపో్పతసి-
వం జరగుతంటుంది. తీరథాం 
మధ్యలో ఉననా మండపంలో ఉననా 
మధా్వచార్యల విగ్రహానినా దరిశిం-
చుకోవచుచాన. గరాభులయానికి 
ఎడమ వైపున చననాకేశవస్్వమి 
పంచలోహ మూరి తె ఉంది. గరాభు-
లయంలో పశచామాభిముఖుడైె 
ఉననా వాసుదేవమూరి తె స్్వమివా-
రిని నేరగా దరిశించుకోలేము. 
స్్వమివారి గరాభులయ దా్వరాలు 
ఎపు్పడూ మూయబడేవుంటా-
యి. ఆ తలుపులకు చేయబడ్న 
నలుచదరపు కంతలలో నండ్ 
ఆ మూరి తెని దరిశించుకోవచుచా-
న. ఇందువనక ఓ ఉదంతం చ-
ప్పబడుతంది. 
         ఒకన్డు 'కనకదాసు' అనే 
భకుతె డు ఉడ్పి చేరకని వాసు-
దేవుని కీరి తెస్తె  అనేక  గ్త్లు 
ఆలపించాడు. కనకదాసు తకుకు 
వ కులానికి చందినవాడైెనందు-
వలన, అతని ఆలయ ప్రవేశనికి 
ఒపు్పకోర. ఆ భకుతె నికి, అమ-



రా్యద వల్ల , బహుచింతితడైె , 
దుుఃఖంతో గొంత పూడుకుపో-
యిన స్వరంతో 'కృష్్! నీ దృషిటి లో 
అంత్ సమానలేనననా విషయం 
ఈ దీనలకు తెలియటంలేదు. 
న్కు నీ దరశిన భాగ్యం కలిగించు 
తండ్రీ!' అంటూ గరాభులయం 
వనక సొమమీసిలి్ల  పడ్పోయా-
డు.    అంత్ ఒకకుస్రిగా ఫెళ ఫెళ 
ధ్వనలతో గరాభులయపు వనక 
గోడ కుప్పకూలిపోయింది. కన-
కదాసుకి దివ్య దరశిన భాగా్యనినా 
కలుగజేశడు. స్్వమి దరశినం-
తో పులకించిపోయిన కనకదా-
సు, స్్వమి కీర తెనలతో తన జనమీ 
ధాన్యం చేసుకున్నాడు. అప్పటి 
నండ్ ఉడ్పి గుడ్లో గరాభులయ 
దా్వరాలు మూయబడ్, భకుతె లకు 
ఆ దా్వరంలో ఏరా్పటు చేయబ-
డ్న తొమిమీది రంధ్రాల కిటికీ దా్వరా 
దరశిన భాగ్యం కలగజేయటం 
జరగుతోంది. తొమిమీది రంధ్రా-
లతో కనిపించే ఆ కిటికీని 'కనక 
కిటికీ' అని పిలుస్తె ంటార. ఆ 
కిటికీ లోనంచి స్్వమివారిని 
దరిశించుకునే భకుతె లు సమసతె 
గ్రహ దోష్లనంచి బయటపడ-
త్ర. 
         స్్వమివారిని చూస్తె ఎంతో 
ఆకర్షణీయంగా వుంటుంది.  
ఎడమ చేతిలో కవ్వము, కుడ్ 
చేతిలో కవ్వపు త్డున పటుటి -
కుని దరశినమిసతె ననా బ్లకృష్ు-
డు సరా్వభరణాలతో వలుగులీ-
నతంటాడు. ఈ ఆలయంలో 

అనేక ఉపాలయాలు కలువుతీరి 
ఉన్నాయి - శ్రీ వీరాంజనేయ-
స్్వమి మందిరం, శ్రీ సుబ్రహమీ-
ణ్య స్్వమి మండపం, నవగ్రహ 
మంటపం, మధా్వచార్య పీఠం, 
గోశల మరియ మూ్యజియం 
కూడా ఉన్నాయి. ఆలయ అధకా-
రలు ప్రతి దినం భకుతె లకు అననా-
దాన్నినా చేస్తె ర. తన సనినాధాన్-
నికి వచిచాన భకుతె లు, ఆలయంలో 
భోంచేసి ఇంటికి తిరిగి వళ్్ళలని 
స్్వమివారి అభిమతం. అందుకే 
స్్వమివారిని 'అననా బ్రహమీ' అని 
కలుచుకుంటార. 
    ఈ కృష్్లయంలో నిరామీల్య 
విసరజాన పూజనంచి మొదల-
యే్య పూజలు, రాత్రి ఏకాంతస్వ 
వరకు అత్యంత వైభవంగా జర-
గుతంటాయి. ఈ ఆలయంలో 
శ్రీకృష్్షటి మి న్డు నిర్వహిం-
చే కృష్ లీలా ఉతసివం, నవరా-
త్రి ఉతసివం, మకర సంక్రాంతి 
సందరభుంగా రధోతసివం కననాల 
పండుగగా జరగుతంటాయి.
        ఆలయ స్థా పకులు మధా్వ-

చార్యలవార, దై్్త సిదా్ధ ంత 
పరిరక్షణ కోసం ఎనిమిది మంది 
శషు్యలకు దీక్ష ప్రస్దించార.  
వీరందరూ ఆలయం చుటూటి  
ఆశ్రమాలు ఏర్పరచుకున్నా-
ర.  ఇప్పటి కాలంలో ఒకకుకకు 
మఠం వార రెండేళ్లపాటు శ్రీ 
వాసుదేవుని పూజా కార్యక్రమా-
లు నిర్వహించుకునే ఏరా్పటు 
చేసుకున్నార. ఈ మార్ప ప్రతి 
రెండేళ్లకకస్రి పుష్య మాసంలో 
జరగుతంటుంది. దీనిని 
పరా్యయ పూజ అని అంటార. 
ఈ పూజే ఆలయంలో జరిగే 
ఉతసివాలలో ప్రధాన ఉతసివం. 
ఈ వేడుకలో పాల్ొనటానికి దేశం 
నలుమూలల నంచి లక్షల 
సంఖ్యలో భకుతె లు తరలివస్తె ర. 
జీవితంలో ఒకస్రైెన్ ఉడ్పిలో-
ని శ్రీకృష్ుని దరశినం చేసుకోవా-
లంటార. 
     ఓం నమో భగవత్ వాసుదే-
వాయ  
     ది 23-8-2019 న శ్రీకృష్ జన్మీ-
షటి మి 






