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తీగవరపు శ్ంతి

                 మన దేశాం పయనమెటు--   అత్యాచారాలకు ఆనకట్ట  వేసేదెవరు?                                                                                                                    
          వరసా వావీ లేకుాండా, వయస్సుతో సాంబాంధాం లేకుాండా  అత్యాచారాలకు పాల్పడుతున్న 
కేస్లు రోజు రోజుకూ ఎకుకువవుతున్్నయి. చిన్న పిల్లలని కూడా చూడకుాండా అత్యాచారాం చేయడాం 
నిజాంగా విచారాంచవలసిన విషయాం. ఆ అత్యాచారాం చేసేవాళ్ళు కూడా కాందరు చదువుకోవాల్సున
వయస్సులో చదువుకోకుాండా  కాందరు విద్యారుథు లు వయాసన్లకు పాల్పడి, ఏమిచేస్తున్్నరో కూడా 
వారకే తెల్యని పరసిథుతులలో ఆడపిల్లల జీవిత్లతో ఆడుకుాంటున్్నరు. మరకాందరు యువకులు 
తల్్లతాండ్రులు త్త ముత్తు తలు సాంపాదాంచిన డబ్బుతో డబ్బు అహాంభావాంతో, సే్నహితులతో కల్సి,  
అదొక ఆటగా ఆడపిల్లలను బల్తీస్కుాంటున్్నరు. వీరాందరదీ చిన్న వయససుాంటే,  భక్ తు మార్ాం లోక్ 
వెళ్్ల  పిల్లలకు నీతులు బోధాంచవలసిన పెద్దవారుకూడా కామాాంధులవడాం ఇాంకా దురదృష్ట కరాం. 
                                      ఎటెళ్్ల  పోతోాంద ఈ దేశ సాంసకృతి.                             
                         మన పూర్వీకులు ఎాంతో కష్టపడి మన సాంసకృతీ , సాాంప్రద్యాలాంటూ 
అని్న విషయాలలోనూ మాంచి చెడులను జాగ్రతతుగా గమనిాంచి, ఒక పద్దతిలో మన కుటుాంబాలు నడిచే 
టటు్ట  తీరచిదద్్ద రు . అయితే ఈ తరాం వారాంత్ మీద పాత చిాంతకాయ పచచిడి అనీ, చాదసతుాం అనీ 
కట్్ట  పారేసి, మాతరాం పద్ధతులు అాంటూ ఆ క్షణాం అబాబుయిక్ అమామాయి నచిచిన్, అమామాయిక్ అబాబుయి 
నచిచిన్ అకకుడికకకులే తల్్లతాండ్రుల ప్రమేయాం లేకుాండానే చెట్లమమాటా, పుట్లమమాటా తిరగి, కన్్నళ్ళు తిరగి
వారక్ నచిచితే వివాహాం చేస్కోవడాం, లేదాంటే అలాగే విడిపోవడాం. ఇలా చేయడానిక్ ఏమాత్ాం 
పిల్లలు బెదరడాం లేదు, తల్్లతాండ్రులు చెపి్పన్ వినడాం లేదు. ఏ తల్్లతాండ్రులనై్ గట్్టగా చెపితే హతయాలూ, 
ఆతమాహతయాలూ. ఇాంకా కని్న చోట్ల  తల్్లతాండ్రులే హతయా చేయిాంచే పరసిథుతి. ఎలా ఉాండే దేశాం ఎలా అయియాాం 
దో, చూడాండి. తలవాంచుకుని సిగ్్పడే పరసిథుతి. మన ప్రభుత్వీలు , ప్రజలు కూడా మన సాంసకృతికీ, 
సాాంప్రద్యాలకూ పెద్దపీట వేసి కాపాడకపొతే, ఇప్పట్కే  ఎవరతో మనస్ విపి్ప చెపు్ప కోలేక కుమిల్ 
పోతున్న ప్రజలు మానసిక బాధతో అన్రోగాయాల పాలవుతున్్నరనడాంలో ఎటువాంట్ సాందేహాం లేదు. 
                                      భారత దేశ  అభివృద్ధ . 
                     అని్న దేశలు కష్టపడి పని చేసి అభివృద్ధ చెాందుతున్్నయి. మన దేశాంలో మాత్ాం 
ఎకకుడ ఊరకే వస్తు ాంద్ ? అద అన్యాయాంగా అయిన్ ఫరవాలేదు. మనాం కదలకుాండా వసేతు చాలు. 
అలాగే నేనే కాదు, న్పిల్లలు, న్ మనవలు, వీలయితే న్ ముని మనవలు కూడా కష్టపడకుాండా ఏదో 
విధాంగా సాంపాదాంచి, మనాం అనుభవిాంచి , మిగత్దాంత్ వార కోసాం ద్చెయాయాల్ అనే ఆరాటాం 
ప్రజలో్ల  ఎకుకువగా ఉాంద. మనమే కాదు, మన దేశాం కూడా అభివృద్ధ చెాంద్లని ప్రజలకీ లేదు, ప్రభుత్వీ
లకీ లేదు. పదవులకోసాం, అధకారాం కోసాం ఎాంతకైన్ దగజారడానిక్ రెడీ అవుతున్్నరు. వారు ఓట్ల  
కోసాం, ప్రజలు పను్నల రూపాంలో చెల్్లాంచిన సొముమాను ఊరకే పేదవారక్ పధకాల పేరుతో పేద ప్రజ    
లకాంటూ ఇవవీడాం ఎాంతవరకు సమాంజసాం అని ప్రజలాంత్ గగ్్లు పెడుతున్్నరు. మేము కష్టపడిన 
సొముమాను వారక్ ఫ్రీగా, మీ ఓట్ల  కోసాం ఎాందుకు ఖరుచిపెడత్రు? అనేద ప్రజల ప్రశ్న. త్గ్డు కోసాం 
దుకాణాలు పెట్్ట , డబ్బు ఫ్రీగా స్త్రీలకే ఇచిచిన్, వారని కట్్ట  ఆ డబ్బులు కాసాతు  వార దగ్ర లాకకుని త్గి, 
భారాయా పిల్లలను కట్్ట  వేధస్తున్్నరు. దేశాంలో అనేక సమసయాలు ఉన్్నయి. అనేక రకాలుగా ఆ పేద ప్రజలే  
ఎన్్న ఇబబుాందులు పడుతున్్నరు. వారక్ పని కల్్పాంచి వారని అభివృద్ధలోక్ తీస్కురాండి. సొముమాకు  
వార శ్రమకు విలువనిచిచి కష్టపడి పనిచేసేటటు్ట  చెయయాాండి. ఏ దేశాంలోనూ ఈ విధమైెన పద్దతి 
చూడాం, మనదేశాం అభివృద్ధలోక్ ఎపు్పడు వస్తు ాంద? ఇలా ఉాంటే అని చదువుకున్న ప్రజల 
ఆాందోళన. అని్న విషయాలు ఇటు ప్రభుతవీాం, ప్రజలు అాంత్ గమనిాంచి దేశని్న అభివృద్ధ పధాం 
లోక్ ముాందుకు  తీస్కు వెళ్్ల లని చెతైనయాాం సాంకల్పబలాం కోరుకుాంటాంద. 



            అభిప్రాయ వేదిక
రూపంలో తీసుకువస్తే బాగుంటుంది కద్. 
ఆలోచించగలరు.
   పవన్ కుమార్ - తాడేపల్లి గూడం  

దంతురి తే శర్మ గారి పద్య రతానాలు శేరి్షక నిజంగా 
మీ పత్రికకే ఒక రతనాం లంటిది. రచయితకు 
మా ధన్యవాద్లు.
సుబ్బలకి్షమి, సరసవాతి - బేగంపేట, హైదరాబాదు

పూర్ణ స్హిత్య కలశం నారాయణ గౌడు అంటూ 
చాల బాగా వ్రాస్రు తుమూ్మరి రామమోహన-
రావు గారు. మంచి రచనలు అందిసుతే ననా్నదుకు 
మీకు ధన్యవాద్లు. రచయితకు నమసుసాలు.
     సురేష్ - గోద్వరిఖని
సంభాషణ సంసకృతం అయిపోయిందంటే 
కంచేమా్బద వేసంది. 30 పాఠాలోలి  మాకు చక్కగా 
సంసకృతం నేరాపారు చిలకమరి తే దురాగా ప్రస్దరావు 
గారు. గురువు గారికి మా కృతజ్ఞతలు.
     శంకరరావు - అమలపురం

ఆదూరి హైమవతి గారి శ్రమ కధ బాగుంది. 
పలలిలకు పనికివచేచే మంచి కధలు వ్రాసుతే నానారు 
రచయిత్రి. ఆవడకు మా ధన్యవాద్లు.
      సుబా్బరడ్డి , ఝాన్సా - నెల్లి రు

రూపశిల్పా గ్రామశర్మ పేరు ఎంత బావుందో, కధ 
అంత బావుంది. ఎలక్ట్రా న్ గారి కధలు నేను 
ఒక్కటి కూడా మిస్ అవవాను. ఆయనకు మా 
నమస్్కరాలు.
   రాజేశవారి, సత్యవతి - ఏల్రు

భువనచంద్ర గారి మూడు +మూడు వనూతనాం-
గా ఉంది. అలగే రామానందం గారి శ్రీకూర్మ 
కే్షత్ర వవరణ చక్కగా ఉంది. ఆయనకు మా 
నమసుసాలు.
   చంద్రశేఖరావు, ఉమ, భవాని - ఖమ్మం

       మానససరోవర యాత్ర అదుభుతం. నిజంగా మా 
జన్మ ధన్యమయింది. మాకు కళ్ళకు కటిటీ నటుటీ గా 
చూపిసుతే నానారు. మీకు ధన్యవాద్లు.
    సౌజన్య, రమణి, న్ల్మ, వనజ - హైదరాబాదు.

వేమూరివారి 'ఒకటి' గురించి వా్యసం చాల బాగుం 
ది. ఒక అంకె కు ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంద్ 
అనిపించింది. ఆయనకు మా నమసుసాలు. 
      మనోజ్, రాధ, మూరి తే, రాణి - వజయవాడ.

చక్కటి సంపాదకీయం తో వెలువడడి  జూన్ సంచిక 
బాగుంది. పత్రిక ఇలగే మంచి మంచి శీరి్షకలతో 
పైకి రావాలని ఆశిస్తే
                వెంకటేష్, సుభద్ర - అనంతపూర్

ప్రేమంటే ఇంత్ సీరియల్ బాగుంటంది. బాగా 
వ్రాసుతే నానారు రచయిత.
          సుబా్బరావు, సీత   - అనక్టపల్లి

మహానటుడు ధూళిపాళ గురించి పోడూరి శ్రీనివా-
సరావు గారు బాగా వ్రాస్రు. ఎనోనా తెల్యని వష-
యాలను మాకు తెల్యజేసుతే ననాందుకు మీ పత్రిక-
కు, మీకు ధన్యవాద్లు.
    అంజల్, సుమన్, చంద్రక్టంత్ - వశ్ఖపటనాం.

వేదుల వారి 'హితోకుతే లు' బాగుంది. పద్్యలు కను-
మరుగై పోతుననా ఈ రోజులోలి  ఇంట చక్కని పద్్యలు, 
అదీ ఛందసుసాతో వ్రాసుతే ననా వాళ్్ళ ఉనానారంటే, ఇది 
మన తెలుగు జాతి చేసుకుననా పుణ్యం. రచయితకు 
ధన్యవాద్లు.
     రామశర్మ, వేంకటరావు,లత -  చెనైె్న

క్టశీఖండం అయిపోయిందంటే చాల అసం-
తృపితేగా ఉంది. ఇంత చక్కని రచయిత నుంచి 
మేము మరినినా రచనలు కోరుకుంటునానాము. మా 
కోరిక మనినాంచ ప్రార్ధన.  ఇదంతా కల్పి ఒక పుసతేక 
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 కల నిజమాయె - ముకి తేనాధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

       బ్రేక్ ఫాస్టీ  అవగానే చైెనా 
బోరడిర్ కి వెళిలి  అక్కడ ఎంబసీ లో 
వీస్ స్టీ ంపింగ్ చేయించుకో-
వాల్. రడీగా ఉండండ్ అని మా 
టూర్ గైడులి , అదే షెరాపాలు అండీ, 
చెపాపారు.   
        అలగే అందరూ రడీ అయి్య 
కూరుచేనానాం. స్్యబ్రూబేస ఊరు  
నుంచి ఒక అరగంట దూరంలోనే 
ఉంది చైెన్స్ ఎంబసీ.  టైం పది 
ద్టింది. ఇంక్ట బయలుదే-
రే స్చనలేమీ కనపడలేదు. 
అక్కడ చైెనా ఎంబసీలో స్టీ ఫ్ 
తకు్కవగా ఉనానారు, పద్ద  పద్ద  
కూ్యలు ఉనానాయి. లంచ్ తరవాత 
బయలుదేరద్ం అని చెపాపారు 
గైడులి . అపపాటిద్క్ట చేస్దేముం-
ది అని అనుకుని కంచెం సైట్ 
సీయింగ్ అనానా చెయ్యచుచే అని 
చెపిపా ఊరు చూడాడి నికి బయ-
లుదేరాం. అల ఓ గంట తిరిగి, 
అందమైన దృశ్్యలను కెమరాల-
లో బంధంచుకుని తిరిగి హోటల్ 
కి చేరాం. లంచ్ క్టనిచేచేశ్ం. 
        బస్ లు కూడా సద్ధం 
అయా్యయి. ఈ ఎంబసీ ఉననా 
బోరడిర్ ఊరు పేరు రస్వాగధ. 
ఇక్కడ ఒక జల వదు్యత్ కేంద్రం 
(Hydro power station) కూడా 
ఉంది. ఈ సరిహదు్ద  ప్రాంతం 
నుంచి చైెనా నేపాల్ మధ్య వాణి-

జ్యపు ఉతపాతుతే లు మారకం జరు-
గుతంటుంది. అక్కడ ఎనోనా 
పళ్ళతో, వసుతే వులతో నిండ్న భార్ 
ట్రకు్కలు కనిపించాయి. మా బస్  
ఒక అర కిలోమీటర్ దూరం లోనే 
ఆపేశ్రు. అక్కడ నుంచి మా 
హా్యండ్ బా్యగ్సా మాత్రం తీసుకుని 
మేమందరం నడ్చి వెళ్్ళల్. మా 
లగేజీలు అన్నా కూలీలు చేరవే-
శ్రు. ఎంబసీ దగగార కూ్య ఎకు్కవ 
ఉండటంతో అక్కడ ఉననా నేపాల్ 
ప్రభుతవాం వారి ఇమి్మగ్రేషన్ 
ఆఫీస్' లో క్టస్పు కూరుచేనానాం. 
మన వెంబడే వచిచేన త్రిశూల్ 
నది ఈ రండు దేశ్ల సరిహదు్ద  
అనమాట. రండు వైెపుల ఎతెతైన 
కండలు, మధ్యలో త్రిశూల్ నది. 
ఈ నది మీద ఒక బ్రిడ్జ్  ఉంది. ఈ 
బ్రిడ్జ్  కి ఇటువైెపున నేపాల్, అటు-

వైెపున టిబెట్ (చైెనా) అనమాట. 
ఈ బ్రిడ్జ్  బైెలీ బ్రిడ్జ్  మోడల్. అంటే 
వడ్ వడ్గా సక్షన్సా తయారు చేస 
సైట్ లో అసంబుల్ చేసుకునే 
మోడల్ అనమాట.  ఎంబసీ 
దగగార కూ్యలో ఒక గంట నిర్-
కి్షంచాల్సా  వచిచేంది. అందరూ 
ఆ బ్రిడ్జ్  మీద కూరుచేనానాం మా 
వంతు వచేచేవరకు.  మాతో 
వచిచేన షెరాపాలు మా అందరికీ 
200 చైెన్స్ యువాన్  కరన్సా 
ఇచాచేరు. మాకు అర్ధం క్టలేదు 
మాకెందుకు డబు్బలు ఇసుతే నానా-
రో. అపుపాడు వాళ్్ళ చెపిపానదేమి-
టంటే వాళ్ళను అం త డబు్బతో 
బోరడిర్ ద్టనివవారు. అందుకని 
టూరిసు్లు లకు ఏమీ  అభ్యంతరం 
చెపపారు క్టబటిటీ  మాతో ఆ డబు్బ 
పంపించి, అటువైెపు వెళి్ళన 

https://youtu.be/gx424qyPLHM
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తరవాత తిరిగి మాదగగార నుంచి 
వెనకు్క తీసుకుంటారని. ఈ 
డబు్బ ద్రిలో అనుకోని అవాం-
తరాలు, అత్యవసర పరిసథాతులు 
ఎదురైత్ మాకోసం ఖరుచే ప-
టటీ టానికి టూర్సా మేనేజ్ మంట్ 
వాళ్్ళ గైడ్సా కి ఇచేచే డబ్బననామాట. 
ఇదేదో బాగానే ఉందనిపించింది.      
ఎంబసీ ముందు నేపాల్ బోరడిర్ 
సకూ్యరిటీ వాళ్్ళ మా పాస్ పోర్టీ 
లు చూస ఒక్కక్కళ్ళన్ లోపల్కి  
పంపించారు. బోరడిర్ నుంచి ఈ 
టూర్ ఏరాపాటులి  చూడటానికి ఒక 
లయాజన్ ఏజంట్ వచాచేడు. 
మా కైలష్/మానస సరోవర్ 
యాత్ర పూరి తే అయి్య మళ్్ళ తిరిగి 
మేము ఎంబసీ నుంచి బయట 
పడేద్క్ట, లోకల్ అథారిటీస్ తో 
కో ఆరిడినేట్ చెయ్యటానికి ఆతను 
మాతోనే ఉంటాడు. 
       అల ఓ గంట వెయిట్ చేసన 
తరావాత మా వంతు వచిచేంది. ఆ 
ఎంబసీ బిల్డింగ్ చాల మజసటీక్ 
గా ఉంది. చాల అందంగా కటాటీ రా 
బిల్డింగ్. అంత కండలలో తమ 
ధనబలం ప్రదరి్శంచుకోటానికే 
అంత గొపపా బిల్డింగ్ కటాటీ రా! అని-
పించింది. ఎంబసీ లోకి కూ్య లైన్ 
లో ప్రవేశించాం. ఇంకో పక్కన మా 
లగేజీలన్నా స్్కన్ అయా్యయి. 
మా హా్యండ్ బా్యగ్సా అన్నా తనిఖీ 
చేశ్రు.  మా లగేజీ లో ఉననా 
సమిధలు, నెయి్య అవీ చూస 
మావ ఉంచుతారా లేక తీస్స్తే -
రా? అని కంగారు పడ్, దేముణి్ణ 
మనులోనే తలచుకునానాను. 

భగవంతుడ్ కరుణ వలలి , మా 
స్మాను ఏమీ  చెక్ చెయ్యలేదు.  
మాలో కందరు వాళ్ళతో తీసు-
కెళి్ళన పూజ పుసతేక్టలు  తెలుగు 
భాషలో ఉండటంతో, ఆ భాష 
వాళలికి తెల్యక, సీజ్ చేశ్రు. 
చెపాపా కద్, దలైలమాకు సం-
బంధంచిన స్హిత్యం ఏమీ 
మనం దగగార ఉంచుకోకూడదని.
తెలుగు,  ఆ సకూ్యరిటీ వాళలికి 
తెల్యని భాష అవటంతో, వాళ్ళ 
రూల్సా ప్రక్టరం, స్ఫ్ సైడ్ గా ఉం-
డడానికై పుసతేక్టలు సీజ్ చేశ్రు. 
         వీస్ స్టీ ంపింగ్ అయిన 
తరవాత  అఫీషియల్ గా చైెనా 
(టిబెట్)లో అడుగుపటాటీ ం. 
అక్కడ రడీగా ఉననా బస్ లో ఎకి్క 
కూరుచేనానాం. ఆ బస్  మన గరుడ 
బసుసా లగా చాల లగజ్ర్గా ఉంది.
జై భోలేనాధ్, హర హర మహాదేవ్ 
ఇల నినాద్లతో మా బసుసా 
బయలుదేరింది. బసుసాలో 
ప్రతి సీటు దగగారా, యు ఎస్ బి 
చారిజ్ంగ్  పాయింటులి  ఉండడంతో 
అందరూ తమ తమ గాడజ్టలి -
ను చారిజ్ంగ్ లో పటాటీ రు. చక్కటి 

రోడులి , రోడులి  పక్కన క్రాష్ గార్డి రైల్సా, 
ప్రయాణం చక్కగా స్గుతోంది. 
అల త్రిశూల్ నది వెంబడే, 
నదీ ప్రవాహానికి ఎదురుగా 
మా ప్రయాణం స్గింది.  చైెనా 
బాగా ధనవంతమైన దేశం. ఈ 
వషయం  వాళ్ళ బసుసాలు, రోడులి  
చూసుతే ంటేనే తెల్సపోతుంది. 
ఒక స్మాన్య దేశమైన నేపాల్ 
నుంచి చైెనా లోకి అడుగుపటిటీ న 
మాకు ఆ ధనబలం త్డా ఇటేటీ  తె-
ల్సపోయింది. 
       ప్రకృతికి ధనిక - బీద అని 
త్డా ఏమీ లేదని చెపపాటానిక్ట 
అననాటుటీ , అక్కడ కూడా  నదీ ప్ర-
వాహానికి రోడుడి  కోసుకుపోయి, 
బసుసాలు ఆగిపోవాల్సా వచిచేంది. 
ఇదే అదను అనుకుని కిందకు 
దిగి క్టసని ఫోటలు తీసుకు-
నానాం. రోడుడి  రిపేరు చాల హడా-
వుడ్గా చేసుతే నానారు. కంచెం స్పు 
అల గడ్చిన తరావాత, మా టూర్ 
గైడ్ వచిచే చెపాపాడు- అయిపో-
యింది, అందరూ బస్ ఎక్కండ్  
అని. మా తరవాత మజిలీ 
కేరుాంగ్ అనే వూరు. అది మనం 
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ఇంద్క క్రాస్ చేసన నేపాల్ సరి-
హదు్ద  నుండ్ 26 కిమీ దూరంలో 
వుంది. ఎకు్కవగా ఘాట్ రోడుడి . 
ఈ రోడుడి  అంతా  చాల సీనిక్ గా, 
అందంగా వుంది. పచచేదనం 
పరచుకుననా కండలు, లోయలు 
కళ్ళకు వందు కల్గించాయి. స్-
యంత్రానికి కేరుంగ్ చేరాము. 
4 స్టీ ర్ హోటల్ లో మాకు బస 
ఏరాపాటు చేస్రు. హోటల్ చాల 
బాగుంది. ఇక్కడ కూడా ఫ్రీ వైె ఫై 
సదుపాయం వుంది. క్టని నేను 
ఇదివరలో చెపిపానటులి  మన ఫోన్ కి 
వ పి ఎన్ ( వరుటీ యువల్ ప్రైవేట్ నెట్ 
వర్్క) సదుపాయం ఉండాల్. ఈ 
యాప్ ను మేం ముందే డౌన్ లోడ్ 
చేసుకుని ఉండడంతో, మాకు ఏ 
సమస్్య రాలేదు. మా సహ యా-
త్రికులలో కందరికి ఈ వషయం 
తెల్యలేకపోడం వలలి  వాళ్్ళ 
ఈ ఫ్రీ వైె ఫై సదుపాయం వా-
డుకోలేకపోయారు. మేం చెపిపాన 
తరవాత వాళ్్ళ కూడా వ పి ఎన్ 
యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకునానారు. 
ఇంకో వషయం ఇక్కడ గమ-
నించింది ఏమిటంటే హోటల్ 
రిసప్ష న్ లో ఉననావాళ్్ళ అససాలు  
ఇంగ్లిష్ మాటాలి డరు. వాళలికి చాల 
భాషాభిమానం ఉంది అనిపిం-
చింది.  ఊరు చిననాదే అయినా 
ట్రాఫిక్ లైటలి  వ్యవసథా అంతా  
చక్కగా ఉంది. ఇక్కడ కూడా 
ట్రాఫిక్ కుడ్ పక్కకే. మన ట్రాఫిక్ 
ఎడమ పక్క కద్.మంచి టూరిస్టీ  
పేలి స్ అవటం వలన క్టమోసు 

ఎనోనా షాపులు ఉనానాయి ఇక్కడ. 
సరద్గా ఊరంతా నడచుకుం-
టూ తిరిగాం. కందరు ఔతాసాహి-
కులైత్ పక్కనే వుననా చిననా కండ 
మీదకు ట్రెకి్కంగ్ కు వెళ్్ళరు. 
రాబోయే కైలష్ ట్రెకి్కంగ్ కు ఇది 
ప్రాకీటీస్ సషన్ లగా. మేము అల 
నడచుకుంటూ వెళ్తే ంటే మాకక 
బౌదు్ధ ల మందిరం కనిపించిం-
ది. దర్శనం చేసుకుంద్మని 
లోపల్కి వెళ్లి ం. ఈ మందిరం 
'పగోడా' శలై్లో ఉంది. ఎకు్కవ 
బౌద్ధ మొనాసటీర్లు ఈ ఆక్టరం-
లోనే ఉంటాయి. అక్కడ మూడు 
ధవాజ సతేంభాలలంటివ, చెటుటీ  

మానుతో చేసనవ ఉనానాయి. ఈ 
బౌద్్ధ రామాలోలి  ప్రార్ధనా చక్రాలు- 
ప్రేయర్ వీల్సా కి ఇది సరియైెన 
తెలుగు అనువాదమే అనుకుం-
టాను- ఉంటాయి. వీటిని మణి-
చక్రాలు అని కూడా అంటారు. 
సంసకృత భాషలోని 'చింతామణి' 
అనే పద్నికి కుదించిన మాటే 
ఈ మణి. చింతామణి అంటే 
మదిలో అనుకుననా కోర్కలను 
తీరేచేది అని అర్ధం. భకుతే లు ఈ 
గొటటీ పు (సల్ండ్రికల్) ఆక్టరంలో 
ఉననా చక్రాలను చేతోతే తిపుపాతా-
రు. ఇవ తిపుపాతుననాపుపాడు 'ఓం 
మణి పదే్మ హం' అనే మంత్రా-
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నినా ఉచచేరిస్తే  తిపుపాతారు. ఈ 
చక్రానినా తిపపాటం ధర్మ చక్రానినా 
తిపపాటం అని భావస్తే రు. ఈ 
గొటటీ పు ఆక్టరపు చక్రాలను స్-
ధారణంగా రాగితో క్టని, చెక్కతో 
క్టన్ చేస్తే రు. వాటి మీద ఇంద్క 
చెపిపాన మంత్రమే క్టకుండా ఇంక్ట 
కనినా మంత్రాలను చెకు్కతారు. ఈ 
గొటాటీ లను తిపపాటం ఆ మంత్రాల-
ను ఉచచేరించటంతో సమానమ-
ని భకుతే ల వశ్వాసం. ఎంత ఎకు్కవ 
మారులి   తిపిపాత్ అంత పుణ్యం 
వసుతే ందని కూడా వీరు నము్మ-
తారు. ఈ గొటాటీ లను తిపపాటం 
మనసుకు ప్రశ్ంతత చేకూరేచే 
ఒక ప్రక్రియ అని చెబుతారు. 
పండు ముసల్వాళ్్ళ కూడా ఇవ 
తిపుపాత  ప్రదకి్షణం చేయటం 
మాకు  కనబడ్ంది. ఈ ఆచారం 
మన భారతీయ బౌద్ధ గురువు  
ఆచార్య నాగారుజ్ న ప్రవేశపటిటీ న-
దే అని అక్కడ వాళ్్ళ చెపాపారు. 
మేము కూడా అవ తిపుపాత ప్ర-
దకి్షణ చేస్ం. 
       ఆ తరవాత కంచెం ఊళ్్ళ 
తిరిగి హోటల్ కి చేరాం. ఊరు 
చాల అందంగా ఉంది. పచచేటి 
కండల మధ్యలో, దూది 
పింజలలి  ఎగురుతుననా మబు్బలు 
మనని తాకుతుంటే నిజంగా 
ఆ అనుభూతి వరి్ణంచరాని-
ది. హోటల్ కి రాగానే మా గైడ్సా 
చెపాపారు ఇక్కడే మీరు మీ కర-
న్సాని చైెన్స్ యువాన్ లోకి మా-
రుచేకోండ్. ముందరకు పోత్ 
మీకు కషటీ ం అవుతుంది అని 

చెపాపారు. ఇంటరేనాషనల్ డబిట్ 
క్టర్డి ఉననావాళ్్ళ ఎ టి ఎమ్ 
లనుంచి చైెన్స్ యువాన్ లు తీ-
సుకునానారు. ఆ క్టరుడి లు లేనివా-
ళ్ళకోసం అక్కడ 'మన్ చేంజర్సా' 
కూరుచేని వునానారు. హోటల్ లోనే 
వాళ్్ళ ఉంటారు. ఎకు్కవగా 
ఆడవాళ్లి ఉంటారు. వాళ్్ళ మన 
రూపాయలు (డాలర్సా ఉంటే-
డాలర్సా) తీసుకుని యువాన్ లు 
ఇస్తే రు. మాకు ఒక యువాన్ కి 11 
రూపాయల ఇరవైె పైసల చొపుపాన 
పడ్ంది. ఆ రోజు ఎకేసా్చంజ్ రేట్ 
అననా మాట. మేము ఒక 45 వేల 

ద్క్ట రూపాయల్నా యువాన్ 
లోకి మారుచేకునానాం. నా   సలహా 
ఏమిటంటే మీరు వెళ్్ళటపుపాడు 
కంచెం ఎకు్కవ డబే్బ తీసుకు-
వెళ్ళండ్. ద్రోలి  ఏమి అవసరాలు 
వస్తే యో తెలీదు కద్. ఎక్కడ 
వాతావరణ సమస్యలు వస్తే యో 
తెల్యదు. రహద్రులి  బాలి క్ 
అయిపోత్, హల్క్టపటీ ర్ లో వెళ్ళ-
టానికి ఎక్టసాట్రా  డబు్బ మనమే ప-
టుటీ కోవాల్ కద్! అలగే హోటల్ 
బస కూడా నిర్్ణత సమయం కనానా 
ఎకు్కవ అవవాచుచే. అలంటపుపా-
డు అయిన ఎక్ట్ష త్రా  ఖరుచే మనమే 
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భరించాల్.  ద్రిలో క్రెడ్ట్ 
క్టరుడి లు తీసుకోరు. ఈ వషయం 
తపపాకుండా గురుతే ంచుకోండేం!
       రాత్రి భోజనాలకై హోటల్ 
నుంచి ఒక అర కిమీ దూరంలో 
ఉననా డైనింగ్ హాల్ కి వెళ్్ళల్ అని 
చెపాపారు. ఆగస్టీ  నెల క్టవటంతో 
కంచెం వాన తుంపరులి  పడుతు-
నానాయి. అలగే నడచుకుంటూ 
వెళ్్ళము. అక్కడ 'మధుబన్' 
అనే సవాచ్ంద సంసథా యాత్రికు-
లకు భోజనాలు అరేంజ్ చేస్రు. 
నిజంగా వాళ్ళ స్వకి జోహారులి  
చెపాపాల్సాందే. మే  నెల నుంచి 
సపటీ ంబర్ నెల ద్క్ట, అంటే 
ద్ద్పు 5 నెలలపాటు, కైలష్ 
మానససరోవర్ యాత్రికులు 
వస్తే నే వుంటారు.  వెళి్ళన వా-
ళ్ళందరికీ, అసలు ముఖంలో 
వసుగు అనేది  కనపడనివవాకుం-
డా, ఆపా్యయంగా వేడ్ వేడ్గా 
భోజనం పడుతే నానారు. అందులో 
మన వంటలు, మన రుచులతో 
పడుతే నానారు. అక్కడ చక్కటి 
భోజనం చేస మళ్్ళ హొటల్ కి 

తిరిగి వచాచేం. క్టస్పు హోటల్ 
లంజ్ లో కూరుచేని భజనలు 
కూడా చేస్ం.  ఆ మరునాడు  
రస్టీ  డే. ఎకలిమటైజేషణ్, అంటే 
మన శర్రాలు ఈ వాతావరణా-
నికి, ఆల్టీ టూ్యడ్ కి అలవాటు 
పడటం కోసం ఆ వూళ్్ళ ఒక  
రోజు ఉంచుతునానారనమాట. 
అంటే ఎలులి ండ్  పొదు్ద ననా పది 
గంటల కలలి  మా యాత్ర తిరిగి 
కనస్గుతుంది. హోటల్ రూమ్ 
లో గ్జర్ అన్నా ఉండడంతో, 
పొదు్ద ననా స్నానాలకు వేడ్న్ళ్ళ 
సమస్య లేదు. పొదు్ద నేనా మళ్్ళ 

నడచుకుంటూ డైనింగ్ హాల్ కి 
వెళిలి  వేడ్ వేడ్ పూర్, ఉపా్మ, క్టరనా 
ఫ్లి క్సా తినానాం. ఒక సీవాట్ ఐటమ్ 
కూడా ఉందండోయ్. అక్కడ 
క్టఫీ, టీ, హారిలిక్సా, బూస్టీ  అన్నా 
వునానాయి. ఏది క్టవాలంటే అది 
తాగచుచే. అక్కడ తాగిన తరవాత 
మళ్్ళ రూమ్ లో ఇంకో రౌండ్ 
తాగటానికి, మాతో తీసుకువెళి్ళన 
ఫాలి స్్క లో కూడా క్టఫీ నింపి తె-
చుచేకునానాం.  మళ్్ళ ఊరు చూ-
డటానికి బయలుదేరాం. అక్కడ 
టిబెటన్ డ్రసుసాల దుక్టణం ఒకటి 
కనపడ్ంది. రండ్ ట్రై చెయ్యండ్ 
అంటూ పిల్చారు మమ్మల్నా. 
మాలో చాలమంది ఆడవా-
ళ్ళం సరద్గా ఆ టిబెటన్ గౌనులి  
వేసుకుని ఫోటలు దిగాం. వాళ్్ళ 
మమ్మల్నా కనమని అసలు బల-
వంతపటటీ లేదు. వాళలికు థాంక్సా 
చెపిపా వాళ్ళ డ్రసుసాలు వాళలికి 
ఇచేచేస మళ్్ళ వండో షాపింగ్ 
చేసుకుంటూ బయలుదేరా-
ము.  మధా్యహనాం 'మధుబన్' 
వారి భోజనాలు చేస కంచెం వ-
శ్రమించాం. తరువాత  రూము  
లు ఖాళ్ చేస, మనకోసం రడీగా 
ఉననా బసుసాలో వచిచే కూరుచేనానాం. 
నెమ్మదిగా బసుసా బయలుదేరిం-
ది హర హర మహాదేవ్ నినాద్ల 
మధ్య. ఊరికి ఓ నాలుగైదు మైళ్ళ 
దూరంలో ఉననా చెక్ పోస్టీ  దగగార-
కు చేరాం. 
          ....మళ్్ళ  నెల కలుద్్ద ం 
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వారు వీరౌతారు 

పాలెపు  బుచ్చిరాజు

              ఆరనాలులి  సహవాసం 
చేస్తే వారు వీరౌతారని అంటారు. 
అంతవరకు బాగానే ఉంది. క్టని, 
వారిలో ఒకరు మంచీ, మరొకరు 
చెడూ అయినపుపాడు వసుతే ంది 
చికు్క. మంచి చెడుగా మారుతుం 
ద్? లేక చెడు మంచిగా మారు 
తుంద్? 
 సరిగాగా  అదే ధర్మసంకటం
వచిచేంది రామయ్యగారికి. రామ 
య్యగారి అబా్బయి సంజయ్ 
ఏడోక్టలి సు చదువుతునానాదు. సననా
గా పీలగా, అరభుకంగా ఉంటాడు. 
క్టన్ చదువులో మాత్రం చాల 
చురుకు. ఇల ఒక్కస్రి చెపపాగా-
నే పటుటీ కుంటాడు. క్టలి సులో ఫసుటీ  
మారు్కలు ఎపుపాడూ వాడ్వే! పి-
టటీ కంచెం, కూత ఘనం అననాటుటీ , 
ఇంతబాగా ఎల చదువుతాడు? 
అననాది అందరికీ ఒక ప్రశనాగానే 
మిగిల్ పోయింది. క్రమం తపపా-
కుండా బడ్కి వస్తే డు. ముందరి 
బెంచిలో కూరుచేంటాడు. పాఠాలు 
శ్రద్ధగా వంటాడు. 
 రామయ్యగారి పకి్కంటిలోనే 
లోనే భుజంగం గారు ఉంటారు. 
వాళ్ళబా్బయి నాగేశం కూడా ఏడో-
క్టలి సులోనే ఉనానాడు. వయసులో 
సంజయ్ కంటే రండేళ్్ళ పద్ద . 

క్టన్, రండేళ్ళనుంచీ డ్ంకీలు 
కడుత, ఇంక్ట ఏడోక్టలి సులోనే 
ఉనానాడు. మనిషి మాత్రం ఒడూడి , 
పొడుగూ బాగుంటాడు. పహి-
లవానుల ఉంటాడు. చదువులో 
మాత్రం ఎపుపాడూ వెనక బడే 
ఉంటాడు. అసలు క్టలి సుకి 
రావడమే ఆలస్యంగా వస్తే డు. 
వచిచేనా వెనక బెంచిలో కూరుచేం-
టాడు. పంతు లుగారు వాడ్ని 
ఎపుపాడూ తిడు త ఉంటారు. 
“సంజయ్ ని చూస నేరుచేకో” 
అని చెపుపాత ఉంటారు.
 క్టని అదెల కుదురు 
తుంది? సంజయ్ వాళ్ళ నాననా 
అతనినా రోజూ కూరోచేబెటిటీ , లక్కలు, 
ఇంగ్లిషు నేరుపాత ఉంటారు. 
తెలలివారు ఝామున లేపి హోమ్ 
వరు్క  చేయిస్తే రు. ప్రొదు్ద టే స్నా-
నం చేస పూజలు పూరి తే చేసక్టని 
ఎవరూ ఇంటలి ంచి బైెటికి రారు.  
నాగేశం వషయం వేరు. వాళ్ళ-
నాననా గవరనామంటు ఆఫీసులో 
క్టలి రు్క. బాగా తింటాడని అందరూ 
చెపుపాకుంటారు. పై రాబడ్ బాగా 
ఉండడంతో, సగరటులి , తాగుడు 
అలవాటయింది. ఇంటికి వచేచే 
అతని సనాహితుల్ అందుకే 
వస్తే రు. వాళ్్ళ మందు పార్టీలు 

చేసుకుననాపుపాడు సగరటుటీ  
పటటీ ల్, మందు బుడూలి  తెమ్మని 
నాగేశ్నికి పురమాయిస్తే డు 
భుజంగం. ఇంక వాడ్కి చదువు 
కోవడానికి టైము ఎక్కడ దొరు-
కుతుంది? అదిక్టక నాననా రోజూ 
పేక్టడడం, సగరటులి  తాగడం 
చూసన నాగేశ్నికి అందులో 
అంత తపేపామీ కనిపించలేదు. 
మందు రుచి ఇంక్ట మరగలేదు, 
క్టని, సగరటులి  ఊదడం మాత్రం 
నేరుచేకునానాడు. 
 ఏమైనా, పర్క్షలోలి  ఫయి-
లవడం తోటి వద్్యరుథా లు హేళన 
చేయడం, పద్దవాళ్్ళ చివాటేలి య
డం నాగేశ్నికి తలవంపుగా ఉం
డేది. ముఖ్యంగా సంజయ్ తో 
పోల్చే వాడ్ల ఉండడం నేరుచే 
కోమని ఎవరైనా అంటే, ఒళ్్ళ 
మండేది. వాడ్ మొహం. వేల 
డంత లేడు. ‘ఉఫ్ ‘ అంటే ఎగిరి-
పోతాడు. గటిటీ గా కసరిత్ ఏడుపు 
లంకించుకుంటాడు. వాడూ ఒక  
మొగాడేనా? అనిపించేది. 
 రానురాను ఈ సమస్య 
నాగేశం మనసుని తొల్చేయ 
స్గింది. దీని నుంచి బైెట 
పడడానికి అడడిద్రులు వెదక 
స్గాడు. ఎలగైనా సంజయ్ తో 
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స్నాహం చేస, వాడ్ని ముగుగా లో-
కి దింపి, వెనబెంచిలోకి లగేస్తే 
బెడద తపుపాతుందని ఆలోచిం-
చాడు. 
 అనుకుననావెంటనే తన 
పాలి ను అమలులో పటటీ డం ప్రా-
రంభించాడు. మంచి కబురులి  
చెపుపాత, నెమ్మదిగా సంజయ్ తో 
చేయీ, చేయీ కల్పాడు. సరద్ 
సరద్గా కబురులి  చెపాపాడు. బడ్కి 
వసుతే ననాపుపాడు, బడ్నుంచి వెళ్తే -
ననాపుపాడు అతనితో కల్స నడవ 
స్గాడు. సంజయ్, తెలలినివన్నా 
పాలు, నలలినివన్నా న్ళ్్ళ అని 
నమే్మ స్తివాకుడు. నాగేశం తనతో 
స్నాహం కలపడంలో అతనికేమీ 
తపుపా కనిపించలేదు. 
 నాగేశం పాలి నులో మొదటి 
భాగం స్నాహం. అది కలవగానే, 
నెమ్మదిగా వెనక బెంచి లోంచి 
ముందు బెంచిలో సంజయ్ 
ప్రక్కన కూరోచేవడం మొదలు 
పటాటీ డు. సంజయ్ ముందు 
బెంచిలో కూరోచేవడమే క్టకుండా, 
పాఠాలు శ్రద్ధగా వంటాడు. ఆ 
సమయంలో ప్రక్కన బాంబు 
పడ్నా అతనికి వనిపించదు. 
అదుగో, అలంటి సమయంలో 
ప్రక్కన జేరి, వేలుతో పొడుస్తే -
నో, దూరంగా మైద్నంలో ఆడు-
కుంటుననా పిలలిల్నా చూపిస్తే నొ, 
సంజయ్ ధా్యనానినా భగనాం చే-
యడానికి ప్రయతినాంచేవాడు 
నాగేశం. సమయం చూస, పుసతే-
కంలో పేజీలు చింపేస, సంజయ్ 
బాధపడుత ఉంటే, చూడనటుటీ  

నటించి, తన పుసతేకం ఎరువు 
ఇచేచేవాడు. 
 ఆటవడుపు సమయంలో 
ఒకనాడు, నాగేశం సంజయ్ ని 
దూరంగా ఉననావేపచెటుటీ  వెనకి్క 
తీసకెళి్ళ, సగరటుటీ  ముటిటీ ంచి, 
తాగమని బలవంతాన నోటలి  
కుక్ట్కడు.  సంజయ్ “అలవాటు 
లేదు నాకు వదు్ద  బాబోయ్ !” 
అంటే “తాగకపోత్ నామీద 
ఒటేటీ !” అనానాడు. సంజయ్ కి 
తనకంటే బలవంతుడైన నాగే-
శ్నినా చూస్తే అదొకలంటి భయం 
ఉంది. తపపాదురా భగవంతుడా! 
అని ఒకస్రి గటిటీ గా దము్మల-
గాడు ఉకి్కరి బికి్కరి అయి ఒక్క-
స్రిగా దగుగా  తెరలు తెరలుగా 
వచిచేంది. “ఫరవాలేదు కంచెం 
అలవాటయే వరకు అలగే 
ఉంటుంది. క్టని తరవాత చాల 
బాగుంటుంది. ఏవైెనా మరిచిపో-
యిన పాఠాలు గురుతే  చేసుకోవా-
లంటే, ఒక  దము్మ లగిత్, చాలు 
అన్నా గురుతే కచేచేస్తే యి.  నేనలగే 
చేస్తే ను.” అని సరి్ద చెపాపాడు. 
    మరొకనాడు, ఖాళ్గా 
ఉననా పీరియడులో పేక ముక్కల 
దస్తే  తీసుకచిచే, ‘ఆడుకుంద్ం! 
రా!’ అని పిల్చాడు. నాగేశం. 
సంజయ్ ‘వాటి రంగులు కూడా 
నాకు తెల్యవు వద్ద ’నానా-
డు. ‘ఇదేమీ పద్ద  బ్రహ్మ వద్య 
క్టదు. న్లంటి తెల్వైెన వాళలికి 
త్ల్గాగా  వచేచేసుతే ంది. ఇస్పాటు, 
కళ్వరు నలలి  రంగులు, ఆఠీను, 
డైమాను ఎర్ర రంగులు. ఒక్క-

క్కటీ పదమూడు ముక్కలుంటా-
యి.’ అనానాడు నాగేశం ముక్కలు 
పంచుత. “ఏమో! బాబూ! నాకు 
భయం. ఎవరైనా చూస హడ్ 
మాస్టీ రికి చెపేపాస్తే?” అనానాడు 
సంజయ్. “నువువాతితే పిరికి 
వాడ్వ.” అని ఎగతాళి చేస్డు 
నాగేశం. అయినా సంజయ్ పేక 
మీద చెయి్య వేయలేదు. ఇంతలో 
తరవాతి పీరియడు మాస్టీ రు క్టలి -
సులోకి వచాచేరు.  
 ఇల జరుగుతుండగా 
ఒకనాటి స్యంత్రం రామయ్య 
గారి దగగార స్నాహితుడు, గోపాల-
రావు గారు పని గటుటీ కుని వాళి్ళం 
టికి వచిచే, కూరుచేనానాడు. 
   “ఏంటి వశేషాలు?” అడ్గారు 
రామయ్యగారు. 
    “వశేషాలకేం! చాల ఉనానాయి. 
నువువా వనాలనుకుంటే! న్ మేలు 
కోరే వాడ్ని క్టబటిటీ  చెపుపాతు-
నానాను. ఈ మధ్య న్ కడుకు 
సంజయ్ , ఆ భుజంగంగార-
బా్బయి నాగేశంతో కల్స చెటాటీ -
పటాటీ లేసుకుని మర్ తిరుగుతు-
నానాడు. వాడొటిటీ  తుంటరి వెధవ 
అని అందరికీ తెలుసు. అలంటి 
వాడ్తో న్ కడుకుని ఎందుకు తి-
రగనిసుతే నానావు?” అనానాడు. 
  “అలగా! అని ఆశచేర్యపడ్, “నే-
నెపుపాడూ ఆ వషయానినా గురించి 
ఆలోచించనే లేదు. ఏదో ఇద్దరూ 
ఒకే క్టలి సులో ఉనానారు కద్, 
స్నాహం కల్సందని అనుకుని 
ఊరుకునానాను. 
         (16 వ పేజీ చూడండ్)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

         రండు  కి సంబంధంచిన 
మాటలు తెలుగులో జోడీ, జోడు, 
జత, జంట, ఇరు, ఉమ్మడ్ అననా 
మాటలలోనూ, సంసకృతంలో 
యుగళ, యుగ్మ, ఉభయ, దివా, 
దివాగు, దవాందవా, దవాయి, దైెవైత, 
మొదలైన రూపాలలోను కనిపి-
స్తే యి.
 జోడీలు అంటే జతలు, జంటలు. 
జోళ్్ళ అంటే పాదరక్షలు; ఈ 
జంటలో ఒకే ఒక ద్నిని గురించి 
మాటాలి డవలస వచిచేనపుపా-
డు ద్నిని పాదరక్ష అనో, చెపుపా 
అనో చెపపావచుచే. సులోచనాల-
ని కళ్ళజోడు అని మనం అంటే, 
ముకు్కజోడు అని తమిళ్లు 
అంటారు.
    ఈరు, ఇరు అననాపుపాడు  రండు, 
ఇద్దరు అని రండరా్ధ లు ఉనానాయి. 
ఈరారు అంటే 12, ఈరేడు అంటే 
14, ఈరనిమిది 16.
ఇరుకెలకులు, ఇరుచకి్క, ఇరు-
దిసలు, ఇరువంకలు – ఈ మా-
టలనినాటికి ‘రండు పక్కలు’ అని 
అరథాం. 
ఇరుగు, పొరుగు వారితో సఖ్యంగా 
ఉండాలంటే వారితో ఉమ్మడ్ 
వా్యపారం చెయ్యకూడదు. 

యుగళ గ్తం అంటే ‘డూయట్’ 
లేద్ ఇద్దరు పాడే పాట. ఈ ఇద్దరి-
లోను ఒకరు ఆడ, మరొకరు మగ 
అవాలని నిబంధన ఉందో, లేదో 
నాకు తెల్యదు. ఇద్దరు మగవా-
ళ్్ళ యుగళగ్తం పాడడం నేనె-
పుపాడూ వనలేదు. 
   యుగళ అనే మాట యుగ్మం 
లోంచి వచిచేంది. పూజ చేస్-
టపుపాడు ‘వస్త్రయుగ్మం సమ-
రపాయామి’ అననాపుపాడు, పంచ, 
కండువా క్టని, చీర, రవకల గుడడి  
అని క్టని మనం అరథాం చేసుకో-
వాల్.
    ఈ యుగ్మం లోంచి వచిచేన-
దే యోగ అననా మాట. యోగం 
అంటే మనసుసాన్, శర్రాన్నా 
సంధంచటం. అంటే మనసుసా 
అధీనం లోకి శర్రానినా తీసుకురా-
వటం. ఈ ప్రక్రియలో యోగాస-
నాలు ఒక చిననా భాగం మాత్రమే. 
స్త్రీ యొక్క అండంతో పురుషుడ్ 
బీజం సంయోగం చెందిన తరావాత 
మిగిలేదే యుగ్మం +  అండం =  
యుగాండం, లేద్ ఇంగ్లిషులో 
‘జైగోట్’. మనం బజారులో క-
నుకు్కనే కోడ్గుడుడి  అండమా, 
యుగాండమా అని నాకు ఇపపా-

టికీ అనుమానం నివృతితే క్టలేదు.
రండు వేద్లు చదివన 
పండ్తుడు దివావేది. వేదుల, దివా-
వేదుల అననా ఇంటిపేరులి  తెలుగు 
వారిలో బాగానే కనిపిస్తే యి క్టని, 
త్రివేదుల, చతురేవాదుల కంచెం 
తకు్కవ, మనలో. ఉతతేరాది 
వారిలో త్రివేదీ, చతురేవాదీ బాగా 
కనిపిస్తే రు. వేదుల వారు మాత్రం 
ఒంటి వేదుల వారే.
  రండు భాషలు వచిచేన ఆస్మీ 
దుబాసీ. ఇదే మాటని ‘ట్రాన్స్లే-
టర్’ అననా అర్ధంలో మనం 
వాడేస్తే  ఉంటాం. 
  వైెష్ణవుడు అయినవాడు జపిం-
చవలసన మంత్రాలలో దవాయం 
ఒకటి. “శ్రీమనానారాయణ చరణౌ 
శరణం ప్రపదే్య. శ్రీమత్ నారా-
యణాయనమః” అనేది దవాయ 
మంత్రం. దీనినే మంత్రరతనాం 
అని కూడ అంటారు.
  మధావాచారు్యలవారు స్థా పించిన 
శ్ఖ దైెవైతం. అహం బ్రహ్మస్మ 
అంటే వీరు ఒపుపాకోరు. జీవాత్మ, 
పరమాత్మ దివావధమైన ఆత్మలు 
అని వీరి సద్్ధ ంతం. 
 మహాభారతంలో దైెవైతవనం 
అనే అడవ కనిపిసుతే ంది. క్టని ఈ 

అంకెలు, సంఖ్యలు: రండు
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అనొచుచే క్టన్, రండు జడల సీత 
అంటేనే బావుంటుంది.
  నదిలో రండు వైెపుల న్రుండ్ 
మధ్యలో నేల ఉంటే అది దీవాపం. 
దీవాపం లో పుటిటీ న వాడు దైెవైపా-
యనుడు. అల పుటిటీ న వాడు 
నలలిగా ఉంటే అతగాడు కృ-
ష్ణదైెవైపాయనుడు అవుతాడు. 
వా్యసుడు పేరు లేని వాడు; 
అతని తల్లి దండ్రులు పేరు పటేటీ  
లోగానే అడవులలోకి తపసుసా 
చేసుకుందికి వెళి్ళపోయేడు. 
దీవాపంలో పుటిటీ న నలలివాడు కద్ 
అని మొదటలి  కృష్ణదైెవైపాయను-
డు అని పిలచే వారు. దరిమిల 
వేద్లని సంస్కరించేడు కద్ 
అని  “వా్యసుడు” అనే బిరుదుతో 
పిలుసుతే నానాము. .
     రండరాథా లు  ఉననా పద్్యనినా 
దవాయురి్ధ అంటారు.
   దివాచకె్కర అంటే రండు చకె్క-
రలు కలస ఉననా పద్రథాం. మనం 
క్టఫీ లో వేసుకునే పంచద్రలో 
గూలి కోజు, ఫ్రూకటీ జు అనే రండు 
చకె్కరలు ఉనానాయి కనుక అది 
దివాచకె్కరే.
    ఎలక్ట్రా నిక్సా లో తారసపడే  కనినా 
శూన్య నాళికలో ఒక ఏనోడు, ఒక 
కేథోడు ఉంటాయి కనుక వీటిని 
‘దివాయోడు’ అనాలని నా గోడు. 
   దివాగుణీకృతం అంటే రటిటీ ంపు 
చెయ్యటమే క్టని, దివామాత్రకం 
అంటే రండు కలతలు కలది 
అని అరథాం. దీనిని ఇంగ్లిషులో 
‘టు డైమన్షనల్’ అంటారు.

అడవలో ఉననా దైెవైతం ఏమిట?
కలనేత వస్్రా నినా హిందీలో 
‘దోరంగి’ అంటారు. అంటే రండు 
రంగుల బటటీ . ఈ ‘దో’ లోంచి 
వచిచేనదే ‘దోయి’. కనుదోయి, 
చనుదోయి అననావ తెలుగు 
మాటలే. రండు చేతులని కల్పి 
దొనెనాల చేస్తే వచేచేది దోయిల్. 
దీనేనా మనం దోసల్ అని కూడ 
అంటాం. 
  కంపూ్యటరులి  వాడకం లోకి 
వచేచేక దివాయాంశ (‘బైెనర్’) పద్ధతి 
పరపతి పరిగింది; అంతవరకు 
అంకెలని దశ్ంశ పద్ధతిలోనే ల-
కి్కంచేవారు.
   దివాతీయం అంటే రండవది. 
క్టని, రండవ పళి్ళ అననా అర్ధం 
లోనే ఎకు్కవగా వాడతారు. అదివా-
తీయం అంటే మొదటిది అనే 
అర్ధం – మొదటి పళి్ళ అని క్టదు. 
ఆలోచిస్తే “మొదటి పళిలి” అనే 
పదబంధానికి అరథాం లేదు. 
    జీవశ్స్త్రంలో ప్రతి జంతువుకీ, 
మొక్కకీ దివానామ (‘బైెనరి’) పద్ధ-
తిలో పేరులి  పడతారు; మొదటిది 
జాతి పేరు, రండవది శ్లీతే పేరు. 
మనకి ఇంటి పేరు, పటిటీ న పేరు 
ఉననాటేలి  ఇది కూడ.
  దివాతావాక్షరం అంటే ఒక అక్షరం 
కింద మరొకటి రావటం. దివాతావా-
క్షరం అననా మాటలో మూడు దివా-
తావాక్షరాలు ఉనానాయి. ఒక అక్షరం 
కింద అదే అక్షరం పునరుక తేం 
అయిత్ అది దివారుక్టతేక్షరం. 
అమ్మ, అక్క, కర్ర, కపపా మొదలైన 

మాటలలో రండవ అక్షరాలు దివా-
రుక్టతేక్షరాలు. దివాతావానికీ, దివారుక్టతే-
నికీ మధ్య ఉననా ఈ త్డాని చాల 
మంది గమనించరు.
   దివారదం అంటే రండు కోరలు 
కలది. – ఏనుగు. రండు కోరలు 
కల జంతువులు ఇంక్ట ఉనానాయి 
క్టని, సందరభు శుది్ధ లేనపుపాడు 
ఏనుగనే చెపుపాకోవాల్. దివాజి-
హవాలు అంటే రండు నాలుకలు 
గలవారు.  అమరిక్ట రాజకీయ 
నాయకులు ఒకళ్ళకి చెయ్యమ-
ని చెపేపాది ఒకటి, వారు చేస్ది 
మరొకటి కనుక వీరిని దివాజిహవా-
లు అంటే నేను ఏమీ అనుకోను. 
నేనిల అనానానని మనం అమరిక్ట 
వాళ్ళ మీద వరుచుకు పడ్పో-
నక్కర లేదు. మన వాళ్్ళ ఏమీ 
తకు్కవ క్టదు; వారి కంట వీరు 
రండాకులు ఎకు్కవ చదివన 
వారే.
    దివాపద అంటే రండు పాద్లు 
కల ఒక పద్య వశేషం. 
     దివారేఫం అంటే రండు ‘రేఫ’లు 
– అనగా ‘ర’ క్టరాలు – కలది, 
బ్రమరం. దీనినే మనం తుమ్మద 
అని కూడ అంటాం. ఇది ఒక 
జాతి త్నెటీగ.
     దివాజం అంటే రండు జన్మలు 
కలది. గుడుడి  లోంచి పుటిటీ న జీ-
వులన్నా దివాజములే. మానవుల-
లో రండు స్రులి  పుటిటీ న వారు 
దివాజులు – అనగా ఉపనయనం 
అయిన వారు.
  రండు జడల సీతని దివాజడ 
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రండు కి సంబంధంచిన మాటలు 
ఇంగ్లిషులో కలలిలు. రండుని ఇం-
గ్లిషులో ‘టు’ అంటాం. ఈ ‘టు’ 
సపాల్ంగు ‘టి, డబల్యు, ఒ’. ఈ 
మూడ్ంటిలో మొదటి రండక్ష-
రాలు  అయిన ‘టి. డబల్యు’ 
లు పక్క పక్కని ఎపుపాడు వచిచేనా 
‘రండు’ అనే అరథాం సుపారిసుతే ంది. 
‘టైవైలైట్’ అంటే పగలు క్టదు, 
రాత్రి క్టదు; ఈ రండ్ంటికి మధ్య 
ఉననా సంధ్య వేళ. ‘టైవైన్’ అంటే 
రండు పేటలు వేస పేనిన ద్రం. 
మనం మరచి పోయేం క్టని, 
దీనినే తెలుగులో జమిల్ద్రం 
అనేవారు. ‘టివాల్’ అంటే రండు 
రక్టల ద్రాలతో నేసన బటటీ . ఒక 
కమ్మ చీల్ రండుగా అయిత్ 
వచిచేనది ‘టివాగ్’.
  డూపిలి కేట్ అంటే జతలో ఒకటి. 
ఇదే మాటని మనం ‘నకలు’ అనే 
అరథాంలో వాడతాం. ‘అసలు’ 
రైలు బండ్ ఏ క్టరణం చేతనైెనా 
ఆగిపోత్ ద్ని స్థా నంలో వచేచే 
మరొక బండ్ని ‘డూపిలి కేటు’ అనే 
వాళ్ళం – నా చిననా తనం లో.
‘డూస్’ అంటే రండు. టనినాస్ లో 
‘డూస్’ అననాపుపాడు, మరి రండు 
‘పాయింటులి ’ వరుసగా ఎవవారు 
గల్స్తే వారు ఆట గల్చినటులి .
‘బి’, ‘బిస్’, ‘బైె’, అనే ప్రత్యయా-
లని జోడ్ంచి, ‘రండు’ మాటలని 
ఎనోనా తయారు చెయ్యవచుచే. 
రండు స్రులి  (లేద్, రండు 
వైెపుల) ఉడ్కించినది కనుక 
‘బిస్కట్’ అనానారు. రండు పక్కల 
క్టల్చేన అటుటీ  కనకనే మన దోశ 

లోని ‘దో’ వచిచేందేమో అని నాకు 
చిననా ధర్మ సందేహం వసుతే నానా-
ది. రండు కళ్ళకీ అమరే పరికరం 
కనుక ‘బైెనాకు్యలర్సా’ అయింది. 
రస్యన శ్స్త్రం లో రండ్ంతలు 
అనటానికి ‘బిస్’ అనే పూరవా ప్ర-
త్యయం వాడతారు.
   రండు సమభాగాలుగా వడదీ-
సనపుపాడు ‘బైెసక్టీ’ అననా మాటని 
వాడతాము గాని ఇక్కడ రండుగా 
వడతీయటంలో చెడు ఏమీ జర-
గలేదు. క్టని, ‘డై, డ్స్’ అనే ప్రత్య-
యాలు వాడ్నపుపాడు చీలచేటం, 
వడదీయటం అనే అరా్ధ లు 
వస్తే యి క్టని, ఇక్కడ ఈ వడ-
తీయటం మంచిది క్టదు అనే 
అర్ధం సుపారిసుతే ంది. ఏ కీలుక్ట 
కీలు కోస్స్పద్ధతిని ఇండ్యాలో 
‘డ్ససాక్టీ’ అన్, అమరిక్టలో 
‘డైసక్టీ’ అన్ అంటారు. ఈ జాతికి 
చెందిన మాటలే ‘డ్స్రప్టీ ’, ‘డ్సటీ -
ర్్బ’, ‘డ్వోర్సా’ మొదలైనవ.
   ‘బైెసక్టీ’ గురించి మరొక 
వషయం. వృతతేలేఖిని, కలబ-
ద్ద  సహాయంతో ఒక గ్తని క్టని, 
కోణానినా క్టని సమదివాఖండన 
చేయవచచేని రేఖాగణితంలో ది-
టటీ లయిన గ్రీకులు ఎపుపాడో కను-
కు్కనానారు.
   గణితంలో రండుకి ఉననా ప్రత్్య-
కత ఏమిటంటే ప్రథాన సంఖ్యల-
లో ఇదొక్కటే సరి సంఖ్య; మిగిల్-
నవ అన్నా బేస సంఖ్యలే. రండు 
ఫిబొనాచీ సంఖ్య. రండు రళ్ళని 
కల్పినా, గుణించినా నాలుగే 
వసుతే ంది. ఇదే వధంగా ఏ అంకెని 

మూడు స్రులి  వేస కల్పినా, 
గుణించినా ఒకే సమాధానం 
వసుతే ందో చెపుపాకోండ్, చూద్్ద ం. 
క్టవల్స్తే క్టగితం, కలం వాడండ్.
రండు యొక్క వరగామూలనినా పై-
థోగొరోస్ సంఖ్య అంటారు.  దీనిని 
ఏ రండు సంఖ్యల నిషపాతితే గాను 
రాయలేము కనుక ఇటువంటి 
సంఖ్యలని అనిషపా సంఖ్యలు 
(‘ఇర్రేషనల్ నంబర్సా’) అంటారు. 
ఇక్కడ ‘ఇర్రేషనల్’ అననాపుపాడు 
తరా్కభాసమని క్టకుండా ‘రేష్్య’ 
(నిషపాతితే) క్టని’ అని తాతపార్యం చె-
పుపాకోవాల్.
      ఈ వా్యసం  ముగించే 
లోగా అంకెల మాటలతో చిననా 
చెలగాటం ఆడద్ం. ఈ దిగువ 
చూపిన అంకెల వరస (‘సీకెవా-
న్సా’) వెనక ఉననా వరస (తర్కం) 
ఏమిట చెపుపాకండ్ చూద్్ద ం?
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 
1311221, …
  స్చన: కది్ద  స్పు ఆలోచించి-
నా చెపుపాకోలేక పోత్నే ఈ దిగువ 
ఇచిచేన సమాధానం చూడండ్. ఈ 
ఆట ఇంగ్లిషులో బాగా రాణిసుతే ం-
ది. తెలుగులో కూడ ప్రయతినాంచి 
చూద్్ద ం. ఇక్కడ లక్కల ‘ట్రికు్క’ 
ఏమీ లేదు. మాటలతో చెలగా-
టమే. కంచెం స్పు ఆలోచించి 
సమాధానం తెల్యకపోత్-
నే దిగువ ఇచిచేన సమాధానం 
చదవండ్.
     సమాధానం: మొదటి అంకె 
ఒకటి కద్. దీనిని ‘ఒక ఒకటి’ 
అని తెలుగులోనూ, ‘వన్ వన్’ 
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అని ఇంగ్లిషు లోనూ అంటాము కద్. ఇంగ్లిషులో ‘వన్ వన్’ అని అననాపుపాడు, మొదటి వన్ వశేషణం, 
రందవది వశేష్యం. ఇపుపాడు  ఈ రండ్ంటిని వశేషా్యలుగానే భావస్తే ‘వన్ వన్’ క్టస్తే  11 అవుతుంది. అవునా?
ఇపుపాడు 11 ‘రండు ఒకటులి ’ లేద్ ‘టు వన్సా’ కనుక దీనిని ‘21’ అని రాయవచుచే. ఇపుపాడు ఈ ‘21’ ని ‘ఒక 
రండు, ఒక ఒకటి,’ అనొచుచే. దీనినే ఇంగ్లిషులో అంటే, ‘వన్ టు, వన్ వన్’ అవుతుంది. ఇదే తరావాత వచేచే 
సంఖ్య – 1211.
ఈ 1211 ని వన్ వన్, వన్ టు, టు వన్సా’ అంద్ం. ఇందులో మొదటి ‘వన్ వన్ ని 11 గా రాద్్ద ం. అలగే ‘వన్ 
టు’ ని 12 గా రాద్్ద ం. ‘టు వన్సా’ కి బదులు 21 అని రాద్్ద ం. ఇపుపాడు వీటనినాటిన్ గుతతేగుచిచేత్ 111221 
వసుతే ంది. తమాషాగా లేదూ?

ఇంతకీ ఏమైంది?” అని అడ్గారు 
రామయ్యగారు.
  “అంటే? నువువా ఏమైనా అయే్య 
ద్క్ట క్టల్మీద క్టలేసుకుని కూ-
రుచేంటావా? చేతులు క్టలక 
ఆకులు పటుటీ కుని ఏం లభం? 
ముందుగానే జాగ్రతతేపడమని చె-
పుపాతునానాను. ఇనుముతో స్నాహం
అగినా దేవుడంతటి వాడ్కి సమ్మట 
దెబ్బలకి ద్రి తీసందననా స్మత 
నువువా వనలేద్? “
“నువువా చెపిపాంది నిజమేనయా్య! 
క్టని, మా సంజయ్ మీద నాకు 
గటిటీ  నమ్మకం ఉంది. బాగానే 
చదువుతునానాడు కూడా. అలలిరి 
చిలలిరిగా తిరిగే అలవాటు లేదు 
వాడ్కి. అదీ క్టక నాగేశంతో తి-
రిగినంత మాత్రాన సంజయ్ 
పాడైపోతాడని ఏముంది? 
అగినాతో స్నాహం కలపడం వలలినే 
ఇనుప ముక్క మనకి క్టవలసన 
రూపంలో తయారవుతుంది కద్! 
అలగే సంజయ్ ని చూస నాగే-

శంలోనే మారుపా రావచుచేకద్!” 
అనానారు రామయ్యగారు. 
“న్దంతా వతండ వాదం. 
అయినా కందకిలేని దురద కతితే-
పీటకి ఎందుకని, నా కెందుక-
చిచేందిలే! వస్తే ను.” అంటూ వె-
ళి్ళపోయారు గోపాలరావుగారు. 
సంజయ్ నాగేశంల స్నాహం క-
నస్గుతనే ఉంది. సంజయ్ 
ని వెనక బెంచీలోకి లగడం 
కషటీ ం క్టబటిటీ  నాగేశ్నికి ముందు 
బెంచిలో కూరోచేక తపపాడంలే-
దు. ఆ క్టరణంగా మేషాటీ రు చె-
పిపానవ బలవంతంగా చెవనపడ్ 
కంతలో కంత చదువు అబ్బస్-
గింది. మరి వెనక బెంచిలోలగా, 
నిద్రపోవడం, చీటాలి ట ఆడుకోవ-
డం ఇక్కడ స్గదు కద్!  తను 
పది చెపిపానా, సంజయ్ చెపిపాంది 
ఒక్కటేనా వన వలస వసతే ంది. 
నిత్యమూ సంజయ్ తోటే క్టలం 
గడ్చి పోవడంవలలి  టైము చాలక 
సగరటులి  తాగడం కూడా తగిగాంది. 

సమయానికి ఇంటి పటుటీ న 
ఉండక పోవడంతో, వాళ్ళ నాననా 
భుజంగం, తానే సవాయంగా 
బజారుకి పోయి మందు బుడులి , 
సగరటులి  కనుకు్కంటునానాడు. 
ఈ వధంగా కంత మాస్టీ రు 
చెపిపాంది, కంత సంజయ్ 
చెపిపాంది వంట బటిటీ , అరథా సం-
వతసారం పర్క్షలోలి  పాస్ మారు్క-
లకంటే ఎకు్కవ గానే మారు్క-
లొచాచేయి నాగేశ్నికి. క్టలి సులో 
కుర్రాళ్ళందరూ ముకు్కమీద వేలే-
సుకునానారు. సంవతసారాంతంలో 
అందరితోబాటు నాగేశమూ పాసై 
పై క్టలి సుకి వచేచేశ్డు. 
“ఈ వెధవ పనికచేచేల ఉనానాడే!” 
అనానాడు వాళ్ళనాననా భుజంగం 
భార్యతో. 
ఇపుపాడు సంజయ్ ని నాగేశం 
‘గురూ’ అని పిలుసుతే నానాడు. 
ఆరనాలలికి మించిన సహవాసమే 
క్టబటిటీ  వారు వీరయా్యరు. 

వారు వీరౌతారు ( 12 వ పేజీ తరువాయి)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్బరావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

“బావా, నినునా నేను ఎపుపాడూ 
శ్రీకృషు్ణ ని గానే భావంచాను. 
ఎంతమందికో నువువా ఎనోనా వధాల 
సహాయం చేస్వు, ఎంతమందినో 
ఆదుకునానావు, చేరదీశ్వు, ఎంతో 
మంది ప్రేమికులని కల్పావు. 
ఎనినా రక్టలుగా ఎంతమందికి 
సహాయాలు అందించినా 
‘నేను ఇది చేస్ను’ అని 
ఏనాడు చెపుపాకోని ఉతతేముడ్వ. 
చేసన సహాయాలకి ప్రతిఫలం 
ఆశించకపోవడమే క్టదు, 
షాజహాన్ లంటి ప్రాణమిత్రుడు 
ప్రతిఫలంగా తన బిజినెస్ లో 
వాటా ఇస్తే ననానా సునినాతంగా 
తిరస్కరించావు. అలంటిది 
నువువా ఈ రోజు న్కు అత్యంత 
ఆతీ్మయురాలైన అనూకి ఇచిచేన 
మాట తపిపా తాగుతానంటే నేను 
చూస్తే  ఊరుకోను. ద్నికి నువువా 
నాకు ఏ శిక్ష వధంచినా నేను 
ఆనందంగా సీవాకరిస్తే ను” అని 
ఉదేవాగంతో అనానాడు అవనాశ్ . 
      “అవనాశ్ “ అని కోపంగా 
అరిచి, “ఏమిటిది? ఆపుతేడ్వ, 
ఆతీ్మయుడ్వ అని న్తో నా బాధ 
పంచుకుని, క్టసతే డ్రింక్ తీసుకని 
రిలక్సా అయిత్ నా మనోవ్యధ తీరి 
ఉపశమనం కలుగుతుందని న్ 
దగగారికి వస్తే, నాకు సహకరించడం 

లేదు” అనానాడు కృష్ణమోహన్.            
ఇక లభం లేదనుకని “బావా 
ఒక పని చెయి్య, నా కోసం డ్రింక్ 
చేయకుండా క్టస్సాపు ఆగు, 
అపపాటికీ న్కు డ్రింక్ చెయా్యలని 
అనిపిస్తే చెయి్య, నేను 
అభ్యంతర పటటీ ను, సరేనా?...
ప్రొదు్ద ననా నుండ్ తిండ్ కూడా 
సరిగా తినానావో లేదో, ఈ స్నాక్సా 
తింటూ వుండు, క్టసతే హారిలిక్సా 
కల్పి తీసుకు వస్తే ను అది తాగి 
స్దతీరు. తరువాత న్ నిర్ణయానినా 
శిరస్వహిస్తే ను” 
   లోపల్కి వెళి్ళ హారిలిక్సా కల్పి 
అందులో ఒక చిననా టేబెలి ట్ ముక్క 
కల్పి తీసుకు వచిచే కృష్ణమోహన్ కి 
ఇచాచేడు అవనాశ్ . హారిలిక్సా 
తాగుత “ఇంద్క్ట కోపంగా 
మాటాలి డ్నందుకు ఐ యాం 
స్ర్ బావా” అని నొచుచేకుంటూ 
అనానాడు కృష్ణమోహన్.
      “ఏమిటి బావా ఈ ఫారా్మల్టీస్. 
నువవాల థాంక్సా ల్, స్ర్లు 
చెపిపా ననునా పరాయివాడ్ని 
చేయకు. అది సరే, డ్రింక్ చేస్ 
లోపల నువువా నాకు ఒక మాట 
ఇవావాల్. లవణ్య పళి్ళ ఎలులి ండే 
కద్, అందుకని నువువా అనినా 
వషయాల్ మరచిపోయి రేపు 
ఉదయం నుండ్ హషారుగా 
పళి్ళ పనులలో పాలొగా నాల్, 

లేకపోత్ నువువా అనూని చూస 
కలత చెంద్వననా సంగతి 
తెల్సందంటే, అందరి దృషిటీ  మీ 
ఇద్దరి మీదే వుండ్ అక్కడ పళి్ళ 
సంగతి మరచిపొయి అందరూ 
మీ ఇద్దరినే సనిమా చూసనటులి  
చూస్తే  వుంటారు. నలుగురూ 
నాలుగు రక్టలుగా చెపుపాకుంటే 
ఎకు్కవ నషటీ పొయేది అనూరాధే 
ఆలోచించు” అనానాడు అవనాష్.                
అవనాశ్  మాటలు కృష్ణమోహన్ 
మీద ప్రభావం చూపాయి.      
“అవును బావా, నువువా కరక్టీ గా 
చెపాపావు, నువువా చెపిపానటేలి  
చేస్తే ను” అనానాడు. అవనాశ్  
కల్పిన మతుతే  మందు బాగానే 
పనిచేసంది, మాటాలి డుత, 
మాటాలి డుత నిద్రలోకి జారు 
కునానాడు కృష్ణమోహన్.
         కృష్ణమోహన్ ఇక్కడ్కి 
వసుతే ననాటులి  ఎవరికీ చెపపాలేద 
నానాడు అందుకని రుకి్మణి వాళ్్ళ 
కంగారు పడతారు అనుక ని 
చేతికుననా గడ్యారం చూసుకు 
నానాడు అవనాశ్...తొమి్మదీ ఏభై 
అయింది,  వెంటనే ఫోన్ డైల్ 
చేస్డు.
   రాత్రి పది అవుతునానాది ఈయన 
ఎక్కడ్కి వెళ్్ళరో, ఏం చేసుతే నానారో 
అని రుకి్మణి చాల కంగారు 
పడుతునానాది, అయిత్ తన 
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కంగారు బయటికి కనపడకుండా 
జాగ్రతతే పడుతునానాది. ఎంత 
జాగ్రతతే పడ్నా ఆమ కంగారుని 
అనూరాధ పసగటిటీ ంది. బావ నా 
కోసం ఆలోచిస్తే  తిండీ తిపపాల్ 
లేకుండా ఎక్కడ తిరుగుతునానాడో 
అని తనకీ కంగారుగానే వుంది, ఆ 
కంగారుని ఆపుకోలేక “ఏమండీ, 
మీ వారు ఇంక్ట రాలేద్?” అని 
అడ్గింది.                                         
“అదే చూసుతే నానానండ్ ఆలస్యం 
అవుతుంది కంగారు పడకు 
అనానారు, అయినా సమయం 
పది అవుతునానాది, ఫోన్ కూడా 
చెయ్యలేదు” అంది రుకి్మణి. అదే 
సమయంలో ఫోన్ మ్రోగింది. 
మురళి ఫోన్ ఎతితే “హలో” 
అనానాడు.
     మురళి గొంతు గురుతే  పటిటీ  
“ఆ మురళి ఏమిటి సంగతులు? 
బాగునానావా” అని అడ్గాడు 
అవనాశ్.
   “హలో బాస్ నువావా! ఏమిటి 
వశేషం?  ఈ సమయంలో ఫోన్ 
చేస్వు?” అనానాడు.
  “చెబుతాను, ముందు మీ పద్ద  
వదినకి ఫోన్ ఇయి్య మాటాలి డాల్”
రుకి్మణి ఫోన్ తీసుకని “చెపుపా 
అననాయా్య” అంది. 
   “చూడమా్మ, బావ ప్రసుథా తం 
మా ఇంటలి నే వునానాడు, నిద్ర 
పోతునానాడు” అని అంటూ 
వు ం డ గా నే … ” ఆ య న కి 
ఏమయింది? ఎల వునానారు?” 
అని కంగారుగా అడ్గింది 
రుకి్మణి. 
     “చెలలిమా్మ, అనవసరంగా 
కంగారు పడకుండా నేను చెపేపా 
ది వను, నువువా కంగారు పడ్త్ 

అక్కడ మిగతా వాళ్ళంతా ఏదో 
జరిగిందని కంగారు పడతారు. 
బావకి ఏమీ అవలేదు, కే్షమంగా 
వునానాడు. మా ఇంటికి వచాచేడు, 
చాల వా్యకులత చెంది 
వునానాడు…డ్రింక్ చేద్్ద మని వసీ్క 
కూడా తీసుకచాచేడు, కషటీ పడ్ 
ఎలగో ఆపగల్గాను. హారిలికోసాలో 
ఒక టేబెలి ట్ కల్పి ఇచాచేను, 
హాయిగా నిద్ర పోతునానాడు…
అమా్మ రుకి్మణీదేవ, మీ శ్రీకృషు్ణ డు 
బాగానే వునానాడు, ఈ అరుజ్ నుడ్కే 
సరద్ తీరిపోయింది” రుకి్మణి 
అందోళన పడకుండా వుండడం 
కోసమే వేళ్కోళం చేస్తే  
మాటాలి డాడు అవనాశ్.               
“ఇంతకీ ఆయన భోజనం చేస్రా 
లేద్ అననాయా్య, నేనక్కడ్కి రానా” 
    “అంత్నమా్మ, పళ్ళయా్యక 
ఆయన భోజనం చేస్రా? లేద్? 
అనే అడుగుతారు ఆడపిలలిలు, 
అంత్గాని అననాయా్య నువువా 
తినానావా? లేద్? అని ఆడగరు”. 
అవనాశ్ గురించి బాగా తెల్సన 
రుకి్మణి అవనాశ్ క్టవలనే జోక్సా 
వేస పరిసథాతి సీరియస్గా  లేదని 
చెబుతునానాడని అర్ధమయింది. 
“అయిత్ ఆయనకి ఇపుడపుడే 
తెల్వ రాద్?” 
    “ఉంకక గంటలో తెల్వ 
వసుతే ంది. అపుపాడు లేచి మళ్్ళ 
డ్రింక్సా అంటే ఆపడం నా తరం 
క్టదు. అందుకని నువువా మురళిని 
తీసుకని, ఇద్దరు మనుషులకి 
సరిపడ భోజనం తీసుకని 
క్టరులో మా ఇంటికి రండ్. 
మీ భోజనాలు పూరి తే చేసుకని 
రండ్, కంగారు లేదు. ఎవరికీ 
ఏమీ చెపొపాదు్ద , ముఖ్యంగా 

అనూరాధకి. ఎవరైనా అడ్గిత్ 
ఏదో ఒకటి చెపిపా సంబాళించు, 
ఒక స్రి మురళికి ఫోన్ ఇయి్య”       
మురళి ఫోన్ అందుకునానాక 
“నువువా మీ పద్దవదిన క్టరులో 
మా ఇంటికి రండ్, మీ వదినని 
ప్రశనాలు ఏమీ అడగవదు్ద , 
ఇక్కడ్కి వచాచేక వషయం నేను 
చెబుతాను, కంగారు ఏమి 
పడవదు్ద , నిద్నంగా రండ్” 
అనానాడు అవనాశ్. 
  రుకి్మణి కంగారుగా ఫోనోలి  
మాటాలి డడం అంతా అనూరాధ 
గమనించింది. ఇటునుండ్ 
మాటాలి డ్న మాటలు బటిటీ  కృష్ణమో
హన్ తన గురించే ఆలోచిస్తే  
ఏదో చేస వుంటాడని అర్ధమైంది. 
అతను కే్షమంగా వుండాలని 
మనసులో భగవంతుడ్ని 
వేడుకంది. రుకి్మణిని అడ్గిత్ 
ఏమనుకుంటుందో అని మొహ 
మాట పడ్ంది. అయిత్ రుకి్మణి, 
మురళి బయటకు వెళ్ళడం 
చూస “కృష్ణ ఫోన్ చేస్డా?” అని 
ఆత్రుతగా ఆడ్గింది.    
“ఇపుపాడే ఫోన్ వచిచేంది, ఆయన 
మా ఇంటలి  వునానారండ్, అవనాశినా 
మీకు తెలుసు కద్ అతను, 
ఈయన కబురలిలో పడ్ టైం 
మరచిపోయారట, అలసటగా 
వుంది అక్కడ్కే క్ట్యరేజీ తీసుకు 
రమ్మనానారు. అందుకే మేము 
వెళ్తునానాము” అని ఆ 
క్షణానికి తోచినది చెపిపాంది. 
రుకి్మణి అబద్ధం చెబుతునానాదని 
తెల్సనా, అంతకంటే వవరాలు 
అడగటం సంస్్కరం క్టదని 
ఊరుకంది అనూరాధ. రుకి్మణి 
వెళి్ళ పరిసథాతిని చక్కదిదు్ద తునానాది 
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మంచి గయిడన్సా ఇచిచే అతనికి 
క్టలేజీలో ఒక గురువుగా, గాడ్ 
ఫాథరాగా  వుండేవాడు. 
       అవనాశినా సీనియర్సా నుండ్ 
ప్రొటక్టీ చేయడానికి అతను తన 
మేనతతే కడుకు అని క్టలేజిలో 
అందరికీ చెపాపాడు కృష్ణమోహన్. 
వాళి్ళద్దరూ బాగా సనినాహితులయి 
‘బావా’ అని పిలుచుకునే 
ద్క్ట ఎదిగింది వారి స్నాహం. 
క్టలేజీలో అందరూ వీళి్ళద్దరిన్ 
“కృషా్ణ రుజ్ నులు” అని పిల్చేవారు. 
ఆ రోజులోలి  ఇంజన్రింగ్ చదువు 
ఐదు సంవతసారాలు. అందుకని 
వీళి్ళద్దరూ నాలుగు సంవతసారాలు 
కల్స చదువుకునానారు. 
జీవతంలో అది ప్రపంచానినా సరైన 
దృకో్కణంలో అర్ధం చేసుకోవడం 
మొదలుపటేటీ  దశ.                     
1972లో కృష్ణమోహన్ నాలుగవ 
సంవతసారంలోకి వచిచేన కతతేలో 
ఒకస్రి సత్యనారాయణ వాళ్ళ 
వూరు ముమ్మడ్వరం వెళ్త 
క్టకినాడలో దిగి అతని పిన తల్లి  
పారవాతమ్మగారింటికి వచాచేడు. 
పారవాతమ్మగారి భర తే వశవానాధం 
గారికి సుమారు ఒక ఆరు నెలల 
ముందు వజయనగరం నుండ్ 
క్టకినాడ బదిలీ అయి్యంది. 
ఆయన జీవతభీమా సంసథాలో 
పని చేసుతే నానారు. కృష్ణమోహనినా 
రామారావుపేటలో వుననా వాళి్ళం 
టికి తీసుకుని వెళ్్ళడు 
సత్యనారాయణ. 
        ఆదివారం క్టవటం వలన 
వశవానాధంగారి కుటుంబ సభు్య 
లంతా ఇంటలి నే వునానారు. సత్య 
నారాయణ ముందుగా తన 

కద్ అని ఊరట చెందింది. 
“వైెదేహి వదినగారు కనబడలేదు, 
మీరు ఆవడని కలస రేపు 
ఉదయం ఆరు గంటలకలలి  
వస్తే మని నా మాటగా చెపపాండ్” 
అని అనూరాధతో చెపిపా మురళితో 
బయలుదేరింది రుకి్మణి.     
  మురళికి అంతా గందరగోళంగా 
వుంది. అవనాశ్ వాళి్ళంటికి 
రమ్మనానాడు, వదినేమో అననా 
య్య తన ఇంటలి నే వుననాటులి  
మాటాలి డుతునానాది, అసలేం 
జరుగుతునానాదో అర్ధం క్టలేదు. 
క్టరు దగగారకి వెళి్ళన తరువాత 
“అవనాశ్ ఇంటికేనా?” అని అడ్ 
గాడు, రుకి్మణి అవునని తల 
ఊపింది. 
                    *******
సఫాలో పడుకుననా కృష్ణమోహానినా 
నిశితంగా చూసుతే నానాడు అవనాశ్. 
కలత చెందటానికి క్టరణమైన 
కృష్ణమోహన్ గతం అంతా 
ఒక్కస్రి అవనాష్ కళ్ళ ముందు 
తిరిగింది …  
   అవ క్టకినాడ ఇంజన్రింగ్ 
క్టలేజిలో చదువుతుననా రోజులు… 
 మొదటి సంవతసారం 
పర్క్షలయిన తరువాత వేసవ 
సలవులకి కృష్ణమోహన్ వశ్ఖ 
పటనాం వెళి్ళనపుడు అతని 
హైస్్కల్ మిత్రుడొకడు తన పిన 
తల్లి  కడుకు అవనాశ్ గురించి 
చెపాపాడు. కృష్ణమోహన్ రండవ 
సంవతసారంలో వుండగా అవనాశ్ 
మొదటి సంవతసారంలో చేరాడు. 
అవనాశ్ కూడా కృష్ణమోహన్ లగే 
మక్టనికల్ ఇంజన్రింగ్ అవటం 
వలన అవనాశి్క కృష్ణమోహన్ 

పినినా, బాబయ్యలని పరిచయం 
చేస్డు...కృష్ణమోహన్ వారికి 
నమస్్కరం చేస “బాగునానారా” 
అని అడ్గాడు. తరువాత వాళ్ళ 
పద్ద  అబా్బయి రాజేశవారరావుని, 
అతని భార్య కవతని, రండవ 
అబా్బయి రవకుమారినా, పద్దమా్మ 
యి అనూరాధని సత్యనారాయణ 
పరిచయం చేస్డు…
    రాజేశవారరావు కర్ంనగరోలి  ఆంధ్రా 
బా్యంకోలి  ఉదో్యగం చేసుతే నానాడు 
వారిద్దరు సలవుమీద క్టకినాడ 
వచాచేరు. రవకుమార్ ఎం. క్టం. 
చదివ ఉదో్యగ ప్రయతానాలలో 
వునానాడు. అనూరాధ డ్గ్రీ మొదటి 
సంవతసారం చదువుతునానాది. 
చివరిగా వారి రండవ అమా్మయి 
వాణిని, ఆఖరి అబా్బయి సతీషినా 
పరిచయం చేస్డు. వారు 
ఇంటర్ మొదటి సంవతసారం, 
ఏడవ తరగతి చదువుతునానారు. 
వీళ్ళందరిని సుమారు ఏడేళ్ళ 
క్రితం తన అక్క వైెదేహి 
పళి్ళలో చూస్డు కృష్ణమోహన్ 
అందువలన పద్దగా గురుతే  లేదు. 
పారవాతమ్మగారు మిగతావారు 
బలవంతం చేస్తే మొహమాట 
పడుతనే రాత్రి కూడా అక్కడే 
భోజనం చేస్డు కృష్ణమోహన్. 
వశవానాధంగారు తపపా ఇంటలి  
అంతా సరద్గా కృష్ణమోహనోతే 
కబురులి  చెపాపారు. ఆయన కంచం 
ముభావంగా వునానారు. రవ, 
అనూరాధ, తను ఇంచుమించు 
ఒకే ఈడువారు అవటం 
వలన వాళి్ళద్దరూ ఎకు్కవస్పు 
అతనితో గడ్పారు. “రాత్రి 
తొమి్మది ద్టింది, అబా్బయిని 
హాసటీల్ దగగార దిగబెటిటీ  రా” అని 
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పారవాతమ్మగారు రవకి చెపాపారు. 
                   అతను వెళ్్ళటపుడు      
“మొహమాటపడకుండా ఎపుపాడు 
రావాలననుంటే అపుపాడు వస్తే  
వుండు” అని పారవాతమ్మగారు 
మర్ మర్ చెపాపారు. రవ తన 
స్్కటర్ మీద కృష్ణమోహనినా 
హాసటీల్ దగగార వడ్చిపటాటీ డు.         
       “పైకి రా, మా స్మ్రాజా్యనినా 
చూదు్ద వుగాని” అని రవని తన
గదికి తీసుకువెళ్్ళడు కృష్ణమోహ 
హన్.  
              కృష్ణమోహనినా చూస్తే నే 
అవనాశ్ “బావా ప్రొదు్ద ననా నుండ్
నువువా లేక తోచక పిచిచే ఎకి్కనటులి  
వుంది, నువువా వచాచేవు ప్రాణం 
లేచి వచిచేంది” అని మాంచి 
ఉతాసాహంగా అనానాడు. ఆ తరు 
వాత కృష్ణమోహనోతే ఉంకో మనిషి 
కూడా వచాచేడని గురి తేంచాడు.  
   “ఇతను అవనాశ్ మా రూంమేట్, 
నా బ్ంచే మూడవ సంవతసారం 
చదువుతునానాడు, ఇతనిదీ  మా
వూరే, గత రండు సంవతసారాల 
నుండ్ బాగా కోలి జ్ అయా్యము” 
అని “ఇతను రవ, మా బావగారి  
కి పినినా కడుకు” అని ఒకరినొక 
రికి పరిచయం చేస్డు కృష్ణమో 
హన్.
      “హలో, మిమ్మల్నా కలవటం 
చాల ఆనందంగా వుంది” అని 
అవనాశ్తే కరచాలనం చేస్డు 
రవ.  
           “బాస్ నువువా ననునా మీరు 
అంటే నాకు ఆనందంగా లేదు, 
ఇబ్బందిగా వుంది. మోహని్క 
నువువా కూడా బావ వరస్ గనుక 
నేను నినునా బ్రదర్ అని పిలు 
స్తే ను” అనానాడు అవనాశ్.

   “ఓకే బ్రదర్ నువువా అనే అంటా 
ను ఆనందమేనా” అనానాడు రవ. 
ఆ మాటలకి ముగుగా రూ నవువాకు- 
నానారు.
      “మోహన్ వచేచే వారం కూడా 
రా సరద్గా గడుపుద్ము. 
క్టస్సాపు క్టర్డిస్ ఆడుకుంద్ము, 
కబురులి  చెపుపాకుంద్ము, ఏదైెనా 
సనిమాకి వెళద్ము, ఇంటి భోజ 
నం తిననాటులి  వుంటుంది” అనానా 
డు రవ. 
 “అలగే చూద్్ద ము వీలైత్ తపపాక 
వస్తే ను” అనానాడు కృష్ణమోహన్. 
“బ్రదర్ వచేచే వారం మోహన్ తో 
నువువా కూడా మొహమాటపడ- 
కుండా మా ఇంటికి రా, సరద్గా 
గడుపుద్ము” అని అవనాశ్ తో  
అనానాడు రవ.
  “బ్రదర్ నేను మన ఇంటికి రావ 
డానికి మొహమాటం ఎందుకు? 
మోహన్  రాకపోయినా నేను 
వస్తే ను, ఎందుకంటే ఈ హాసటీల్ 
తిండ్ తిని తిని మొహం వాచి, 
ఇంటి భోజనం కోసం ఆవురావు 
రుమని వునానాను” అనానాడు అవ 
నాశ్.
     అతని చొరవ చూస ముచచేట 
పడ్ “నువువా నాకు నచాచేవు 
తము్మడూ, మోహన్ మొహమా 
ట పడుతునానాడు, స అతనిని 
కూడా నువువా లకు్క రావాల్” 
అనానాడు రవ.
        “అలగే తపపాకుండా బ్రదర్,  
బావగారు కద్! క్టసతే అలులి డు 
బెటుటీ  వుంటుంది, నాకు వదిలే- 
య్ నేను చూసుకుంటాను” 
సరద్గా అనానాడు అవనాశ్.
  “ఏయ్ అవీ పరిచయం అయి 
పది నిముషాలవలేదు, అపుపాడే

ఏమిటి ఆ చనువు” రవ ఏమను
కుంటాడో అని మొహమాటపడాడి  
డు కృష్ణమోహన్.
    “ఏం పరవాలేదు బావా...ఇల 
పిలుసుతే నానాని మరోల అనుకోకు, 
అఫో్కర్సా మన వరస అదే అయి 
నపపాటికీ, ఊహ వచేచేక ఈ రోజే 
మనకి పరిచయం అయింది. 
అవనాశ్లి  నాకు నచిచేనది అతని 
నిషా్కపట్యమే” అనానాడు రవ.
          “సరేలే ‘మియా బీబీ రాజీ 
హోతో క్ట్య కరేగా ఖాజీ’ అనానారు. 
ఎంతైెనా మీరిద్దరూ బ్రదర్సా, నేనే 
గా పరాయివాడ్ని” అనానాడు కృష్ణ 
మోహన్.
  “మరి మావాడ్ని చేసుకుంటాం 
రావయా్య అంటే నువువా మొహ 
మాటపడుతునానావు, ఇపుపాడేమో 
పరాయివాడ్ని చేస్మని నిష్టీ  
రం వేసుతే నానావు” అని నవువాత 
అనానాడు రవ.
    “అలగే వస్తే ములే, ఇపపాటికే 
పది ద్టింది ఇంటలి  కంగారు 
పడతారు నువువా వెళ్్ళ” అనానాడు 
కృష్ణమోహన్.
రవ వెళి్ళనాక ఆ రోజు రవ వాళి్ళం 
టలి  జరిగిన వశేషాలు అవనాశ్ కి 
చెపాపాడు కృష్ణమోహన్. 
“నువువా ఇదివరకు మీ అక్కయ్య 
పళి్ళలో వీళ్ళందరిన్ చూస్వు 
కద్ గురుతే  పటాటీ వా?” 
   “లేదు. పద్దవాళి్ళద్దరూ కంచెం 
గురుతే నానారు. అయిత్ ఆ పళి్ళలో 
ఈ వశవానాధంగారు కంచెం 
హడావడ్ చేస్రు, ద్నికి మా 
పద్దనాననాగారికి చాల కోపం 
వచిచేంది. మా నాననాగారు, మా 
చిననాతాతగారు సరి్ద చెపాపారు, గొడ 
వకి క్టరణం నాకు ఈ రోజు వరకు 



21  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూల�ై  2019

తెల్యదు. ఈ రోజు వాళ్ళని 
చూస్క మళ్్ళ ఆ వషయం జా్ఞ ప 
కం వచిచేంది” 
“అబో్బ పద్ద  కధే వుందననామాట”    
“ఛలో పడుకుంద్ము, రేపు క్టలే 
జి వుంది”
                     ******
శనివారం నాడు రవ హాసటీల్  కి  
ఫోన్ చేస కృష్ణమోహనినా, అవనా 
శినా ఆదివారం రమ్మని మర్ మర్ 
చెపాపాడు. 
         ఆదివారం హాసటీలోలి  బ్రేక్టఫాస్టీ  
చేస్క అవనాశినా తీసుకని కృష్ణ 
మోహన్ రవ వాళి్ళంటికి వెళ్్ళడు 
వశవానాధంగారు ఏదో పని మీద 
ఏల్రు వెళ్్ళరు. అక్కడ వాళ్ళం 
దరితో అవనాశ్ పరిచయ క్టర్యక్ర 
మం అయిన తరువాత క్టస్సాపు 
కేరమ్సా ఆడుకుంద్మని అనూ 
రాధ అంది. 
  “అలగే, క్టని నువువా నా జోడీగా 
వదు్ద ” అనానాడు రవ. 
       “ఏం ఎందుకని బ్రదర్” అని 
అడ్గాడు అవనాశ్         .  
  “తనకి సరిగా రాదు, పిచిచే పిచిచే 
గా ఆడుతుంది” 
      “న్కు బాగా వస్తే, నువువా నేను 
జోడీగా వుంద్ము, ఎందుకంటే 
నేను ఏవరేజ్. కృష్ణమోహన్ 
చాల బాగా ఆడుతాడు, అతను 
లస్టీ  ఇయర్ క్టలేజ్ చాంపియన్ 
అందుకని అతను అనూరాధ 
గారు ఒక టీంగా వుంటారు” 
     “మీరు రవని బ్రదర్ అనానారు 
గనుక నాకు కూడా మీరు బ్రదర్, 
అందుకని నేను మిమ్మల్నా ‘అననా 
యా్య’ అని పిలుస్తే ను, మీరు  
ననునా ‘అనూ’ అని మా ఇంటలి  
వాళ్్ళ పిల్చినటులి  పిలవండ్” 

అంది అనూరాధ.
     “సరే నో ఇస్సాయుస్, క్టన్ అననా 
యా్య అని పిలుస్తే  ఆ మీరు, 
అండీ బాగోలేదు” అనానాడు అవ 
నాశ్. 
         “అలగే అననాయా్య” అంది
అనూరాధ నవువాత.
        “బావా, నువువా అసలు ఏమీ 
మాటాలి డకుండా చిరునవువా నవువా 
త కూరుచేనానావు, అనూతో కల్స 
ఆడటానికి న్కు ఓకేయేనా” 
అనానాడు  రవ.
   “బ్రదర్, కృష్ణపరమాత్మ ఎకు్కవ 
మాటాలి డడు, అలగే ఎపుపాడూ 
చిదివాలసంతో వుంటూ అవసర 
మైనపుడు వశవారూపం చూపిస్తే  
డు. క్టలేజీలో, హాసటీలోలి  కూడా 
ఏదైెనా సమస్య వచిచేనపుడు 
మిగతా అందరూ క్రింద్ మీద్ 
పడ్పోత వుంటే, ఈయన ఇల 
గే నిమ్మకు న్రతితేనటులి  కూరుచేని 
ఆఖరున ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచిచే,
కధ సుఖాంతం చేస్తే డు” అనానా 
డు అవనాశ్ ... అతని మాటలకి 
అందరూ నవువాకునానారు. 
అనూరాధ కృష్ణమోహన్ గురించి 
ఆలోచిసుతే నానాది...”ఇతను ఏదో
చిత్రమైన వ్యకి తేల వునానాడు. రవ 
అతనిని బావా అని పిలుసుతే నానా 
డు, కరకేటీ వరసకి బావే అవుతా 
డు క్టన్ తను అల పిలవడానికి 
సగుగా గా వుంది, పిల్స్తే ఏమను
కుంటాడో? మరి ఎల పిలవడం? 
అందరూ అతనిని మోహన్ అని 
పిలుసుతే నానారు గనుక తను ప్రత్్య
కంగా ‘కృషా్ణ ’ అని పిలుద్్ద ము 
అని నిర్ణయించుకుంది. క్టన్ ఆ 
వషయం అందరి ముందూ  
చెపపాడానికి మొహమాటమనిపిం

చి తరువాత ఒంటరిగా వుననాపు 
డు చెబుద్మనుకుంది”
కేరమ్సా చాల సీరియస్గా  ఆడారు. 
అనూరాధ సరిగా ఆడకపోవడం 
చూస కృష్ణమోహన్ ఆమని ప్రోతసా 
హించడమే క్టకుండా, సై్రాకర్ 
ఎక్కడ పటిటీ  ఏ ఏంగిలోలి  క్టయినినా 
కడ్త్ అది పడుతుందో చెపిపా 
ఆడ్ంచాడు. మొదటి మూడు 
బోరుడి లు రవ అవనాష్ గల్చి 
స్కర్ పనెనాండుకి చేరుకునానారు. 
రవ అనూరాధని ఏడ్పించడం 
మొదలు పటాటీ డు. అవనాశ్ 
కూడా మొదటిస్రిగా కృష్ణమోహ 
న్ టీం మీద గలుస్తే మని   “బావా 
గత రండేళ్ళ బటిటీ  న్ మీద 
గలవలేకపోయాను, క్టన్ మొదటి 
స్రి న్ టీం మీద వజయం 
స్ధస్తే నని నమ్మకంగా వుంది” 
అనానాడు. అది వననా కృష్ణమోహన్ 
ఒక చిరునవువా నవావాడు. అది 
చూస “ఏమిటి ఈ పద్దమనిషి 
చిరునవువా నవువాతాడు, ఈ గేమ్ 
ఓడ్పోత్ రవ ననునా ఇంక్ట 
ఏడ్పిస్తే డు ఎలరా బాబూ” 
అనుకుంది అనూరాధ. 
నాలుగో బోరుడి లో కృష్ణమోహన్ 
తన చాన్సా వచాచేక మిగతా వారికి 
ఇక అవక్టశం ఇవవాకుండా 
మొతతేం వాళ్ళ క్టయిన్సా అన్నా రడోతే 
సహా వేస స్కర్ పదమూడుకి 
తీసుకెళి్ళ, మిగతా ముగుగా రిన్ 
ఆశచేర్యపరిచాడు. ఆ దెబ్బకి రవ, 
అవనాశులి  “అయ్య బాబోయ్ 
వశవారూపం చూపించాడు” అను 
కునానారు. అనూరాధ చిననాపిలలిల 
గ ఆనందం పటటీ లేక ఎగిరి 
గంత్స కృష్ణమోహని్క షేక్ 
హా్యండ్ ఇచిచేంది. అనూరాధ 
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అల చెయ్యడం కృష్ణమోహని్క 
కంచెం ఇబ్బందిగాను,మొహమా 
టంగాను వుండటమేక్టక ఆశచేరా్య 
నినా కల్గించింది. షేక్ హా్యండ్ 
ఇచిచేన తరువాత అనూరాధ కూడా 
ఇదేమిటి ఇల ప్రవరి తేంచాను, నా 
గురించి కృష్ణమోహన్, అవనాశ్, 
రవ ఏమనుకుంటారు అని 
ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయింది. 
       ఆమ పడుతుననా ఇబ్బందిని 
కృష్ణమోహన్ గమనించి, అసలే 
మీ జరగలేదననాటులి గా ఆమ దృషిటీ  
ఆట మీదకి మళి్ళంచడానికి “ఈ 
స్రి మీరు కూడా మీ వంతు 
వచిచేనపుడు క్టయిన్సా మొతతేం 
వెయా్యల్” అని అనురాధతో 
అనానాడు.
 అవనాశ్ పరిసథాతిని త్ల్ 
కపరచడానికి “బ్రదర్ వాళ్్ళ 
ఇల మొతతేం ఉడేచేస్తే ఇంక 
మనమందుకు ఆడటం, మనం 
ఈ లోపల అల మసీదు సంటర్ 
ద్క్ట వెళి్ళ ఇరాన్ చాయ్ తాగి 
వద్్ద ము” అని జోక్ చేస్డు.  
ఐదో బోర్డి లో ఎనిమిది 
పాయింటులి , ఆరో బోర్డి లో మిగతా 
పాయింట్సా వచిచే కృష్ణమోహన్, 
అనూరాధ గల్చారు. ఐదు, 
ఆరు బోరుడి లోలి  అనురాధ చేత 
దగగార వుండ్ ఎకు్కవ క్టయిన్సా 
వేయించాడు కృష్ణమోహన్. అత 
ని ఆట చూస “అదుభుతం” అనానా 
డు రవ.                                    
“ఒరేయ్ జీవతంలో ఒక్కస్రైనా 
నా మీద గలవవే అనానావు ఇపుపాడే 
మంటావు” అనూరాధ రవతో 
అని “మీరు చాల బాగా ఆడారు” 
అని కృష్ణమోహనోతే అంది.
“మీరిద్దరూ ననునా ములగ చెటుటీ  

ఎకి్కసుతే నానారు, ఇదేం బ్రహ్మవ-
ద్్య?” అనానాడు కృష్ణమోహన్.
    “మీరు నాకు కోచింగ్ ఇవవాండ్, 
తవారలోనే వీడ్ని సంగిలుసాలో 
కూడా ఓడ్ంచి నా పగ తీరుచేకుం 
టాను” రవని ఉదే్దశి్యంచి కృష్ణ 
మోహనోతే అంది అనూరాధ.
    “న్కంత సీను లేదు” అనానాడు 
రవ.
  “చూద్్ద ము” అంది అనూరాధ.
“ఓకే చెలలిమా్మ బావ న్కు కోచింగ్ 
ఇస్తే డుగాని, నాకు కడుపులో 
ఎలుకలు పరిగడుతునానాయి. 
ఇంటి భోజనం ఎపుపాడు తింద్ 
మా అని ఆవురావురుమని వునానా 
ను” అనానాడు అవనాశ్.
               “సమయం ఒంటిగంట 
అయింది, భోజనం చేదు్ద రుగాని 
లేవండ్” అని పిల్చింది పారవాత 
మ్మగారు. 
     రవ, అవనాశ్ వాష్ంకి వెళ్్ళ 
రు. కృష్ణమోహన్ ఒంటరిగా 
వుండడం చూస “నేను మీకనానా 
చిననాద్నినా అందుచేత మీరు 
ననునా “మీరు” అని సంభోదించ 
కండ్ నాకు ఇబ్బందిగా వుంది. 
ఇంకక వషయం మిమ్మల్నా 
అందరూ “మోహన్” అని పిలు 
స్తే రని క్రిందటి ఆదివారం మా 
ఇంటికి వచిచేనపుడు మాటలలో 
చెపాపారు, మీకు అభ్యంతరం 
లేకపోత్ నేను మిమ్మల్నా “కృషా్ణ ” 
అని పిలుస్తే ను పీలి జ్” అంది 
అనూరాధ.  
  “నో ప్రోబలి ం, క్టన్ రండు షరతు 
లు. ఒకటి ననునా నువువా అని 
సంభోదించాల్, రండు నేను 
నినునా అందరూ పిల్చినటులి  
“అనూ” అని క్టకుండా “రాధా” 

అని పిలుస్తే ను సరేనా” అనానాడు 
కృష్ణమోహన్.
 “అలగే పిలవండ్, స్ర్ పిలు 
వు. నువువా చెపిపానటులి గానే నినునా 
సంభోదిస్తే ను, థాంకూ్య”అంటూ 
అతని కళ్ళలోకి స్టిగా చూసం 
ది అనూరాధ. కృష్ణమోహన్ ఆ
చూపులకి కంచెం బిడ్యపడాడి  
డు. పిలలిలందరికీ భోజనం వడ్డిం 
చి అనూరాధ, పారవాతమ్మగారూ  
తరువాత తింద్మనుకునానారు. 
అది గమనించిన కృష్ణమోహన్         
“అతతేయ్యగారూ మీకు, రాధ కి
కూడా వడ్డించుకోండ్, అందరం  
కల్స కబురులి  చెపుపాకుంటూ భోజ 
నం చేద్్ద ము” అనానాడు. 
“వదు్ద లే మోహన్ మీకు వడ్డించ 
టం కషటీ ం అవుతుంది, మేము 
తరావాత తింటాము” అంది పారవా 
తమ్మగారు.  
“ఏం పరవాలేదు దొడడిమ్మగారూ, 
మేము కూడా వడ్డిస్తే ము అంద 
రం సరదగా తింద్ము” అని 
అవనాశ్ లేచి రండు కంచాలు 
వేస మంచి న్ళ్్ళ పటాటీ డు. అతని 
కలుపుగోలుతనం చూస పారవాత
మ్మగారు   ముచచేటపడ్..”ఇతనిని 
చూస్తే ముచచేటగా వుంది, మా
రవలగానే తొందరగా కల్సపొ 
తాడు, కతతే లేదు” అంది.
    కృష్ణమోహని్క భోజనం చేస్ట 
పుపాడు ఒక అలవాటు వుంది 
అదేమిటంటే వంటక్టలలో వచేచే  
కరివేపాకు, కతితేమిరి, మిరప 
క్టయలు, పోపు వగైరా తినడు, 
అవ పక్కన పటేటీ స్తే డు. ఇంటలి , 
హాసటీలోలి  ఒక ఖాళ్ పేలి ట్ వుంచుకని 
అందులో వేస్తే డు.
               (ఇాంకా వుాంద)
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డాలస్  లో ఉతాసాహంగా యోగా
        ఇరివాంగ్ నగరంలో నెలకని 
ఉననా మహాతా్మ గాంధీ మమోరి-
యల్ వద్ద  మహాతా్మ గాంధీ మ-
మోరియల్ ఆఫ్ నార్ తే టక్టసాస్ 
ఆధవార్యంలో ద్ద్పు 300 మంది 
ప్రవాస భారతీయులు ఉతాసా-
హంగా 5వ అంతరాజ్ తీయ యోగా 
దినోతసావంలో పాలొగా నానారు. ఈ 
క్టర్యక్రమానికి ఇరివాంగ్ నగర 
మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్ ముఖ్య అతిధ 
గాను, క్టనుసాల్ రాకేష్ బనాటి ప్ర-
త్్యక అతిధగా హాజరయా్యరు.   
       సంసథా క్టర్యదరి్శ రావు కలవాల 
అతిధులకు స్వాగతం పల్కి, 
యోగా చేయడం వలలి  ఒనగూరే 
ప్రయోజనాలను వవరించారు. 
సంసథా ఉపాధ్యకు్ష డు బి.ఎన్ రా-
వుమాటాలి డుత అందరూ ఒక 
చోట చేరి ఇలంటి క్టర్యక్రమాలు 
చేసుకోవడానికి మహాతా్మ గాంధీ 
మమోరియల్ ప్రధాన వేదిక క్టవ 
డం సంతోషంగా ఉందనానారు. 
   మహాతా్మ గాంధీ మమోరియల్ 
వ్యవస్థా పక అధ్యకు్ష లు డా. ప్రస్ద్ 
తోటకూర మాటాలి డుత ఎనోనా 
వేల సంవతసారాల క్రితమే యోగా 
అనే  ప్రక్రియను భారతదేశం ప్ర-
పంచానికి అందించిన ఒక గొపపా 
క్టనుక గా వరి్ణస్తే , యోగా చేయ-
డానికి వయసుసా, జాతి, మతం, 
కులం అడుడి  క్టవని అందుకే 170 
దేశ్లకు పైగా  కోటాలి ది ప్రజలు 
జూన్ 21న అంతరాజ్ తీయ యోగా 

దినోతసావంలో పాలొగా ంటునానారని 
అనానారు. యోగా  సంవతసారానికి  
ఒక స్రి వచేచే పండుగల గాక 
దైెనందిన జీవతంలో ఒక భాగం 
క్టవాలని అనానారు. ఈ యోగాను 
ఇరివాంగ్ నగరంలో ఉననా అనినా పా-
ఠశ్లలోలి  ప్రవేశపటాటీ లని ఇరివాంగ్ 
మేయర్ కు స్చించగా ఆయన 
స్నుకూలంగా సపాందించారు. 
ఇరివాంగ్ నగర్ మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్ 
మాటాలి డుత ఈ క్టర్యక్రమంలో 
పాలొగా నడం చాల ఆనందంగా 
ఉందని, ఎనోనా దేశ్ల ప్రజలు 
యోగా ను తమ జీవతాలలో ఒక 
ముఖ్య భాగంగా చేసుకోవడం వ-
శేషమని, యోగాను ఆవష్కరిం-
చిన భారతదేశ్నికి ప్రత్్యక కృత-
జ్ఞతలు తెల్యజేశ్రు. క్టనుసాల్ 
రాకేష్ బనాటి మాటాలి డుత 
ఐదు సంవతసారాల క్రితం భారత 
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ఇచిచేన 
పిలుపును అనుసరించి ఐక్య-
రాజసమితి జూన్ 21ని అంతరాజ్ -
తీయ యోగా దినోతసావంగా ప్ర-
కటించటంతో ప్రపంచవా్యపతేంగా 
యోగా జరువుకోవడం భారతదే-
శ్నికి గరవాక్టరణం అనానారు.  
ఈ క్టర్యక్రమంలో యూనివరిసాటీ 
ఆఫ్ టక్టసాస్, డాలస్ వద్్యరుథా లకు 
మహాతా్మ గాంధీ మమోరియల్ 
సంసథా 2,000 డాలలిరలి స్్కలరి్షప్ ను 
యూనివరిసాటీ ఏషియా సంటర్ 
డైరకటీర్  మోనిక్ వేడేర్బరనా కు 

మేయర్ చేతుల మీదుగా అంద-
జేశ్రు. 
“92వ స్రిప్సా నేషనల్ సపాల్లి ంగ్ బీ 
పోటీలలో” వజేతలుగా నిల్చిన  
అభిజాయ్ కడాల్, సహమ్ 
సుఖతన్కర్, రోహన్ రాజాలను, 
వారి తల్లి దండ్రులను డా. ప్రస్ద్ 
తోటకూర, బోరుడి  సభు్యలు, 
మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్, క్టనుసాల్ 
రాకేష్ బనాటిలు ఘనంగా సత్క-
రించారు.  
    ద్ద్పు రండు గంటల పాటు 
యోగా గురువులు వజయ్, పగ్గా  
నేతృతవాంలో యోగాలోని మళ-
కువలను ఉతాసాహంగా ప్రవాస 
భారతీయులు నేరుచేకని స్ధన 
చేశ్రు. 
          సంసథా కోశ్ధక్టరి అభిజిత్ రా-
యిల్కర్ ఈ క్టర్యక్రమం ఘనంగా 
నిరవాహించడానికి తోడపాడ్న సవా-
చచేంద స్వకులకు, వచేచేసన 
అతిధులకు, మీడ్యా మిత్రు-
లకు, ఫోటగ్రఫీ, సౌండ్ ససటీమ్సా 
ఏరాపాటు చేసన వారికి, వాటర్ 
బాటిల్సా ఉచితంగా అందజేసన 
సరిగమ యాజమానా్యనికి ప్రత్్యక 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశ్రు. క్ట-
ర్యక్రమం అనంతరం వచేచేసన 
వారందరికీ గాంధీ మమోరియల్ 
సంసథా వారు యోగ్యతా పత్రాలను, 
అలపాహారం అందజేశ్రు.
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ఆర్. శర్మ దంతురి తే
తెలుగు పద్య రతానాలు - 4

      క్రితం నెల పద్యంలో 
భీషు్మడ్ మీద కృషు్ణ డ్ కృప ఎల 
ప్రవహించిందో అనేది చూస్ం. 
అయిత్ భగవంతుడపుపాడూ  
ధర్మం వైెపు ఉంటాడని కద్ 
తెల్సాన వషయం? పనెనాండే 
ళ్్ళ అరణ్యవాసం, మరో  ఏడు 
అజా్ఞ  తవాసం చేస్క   కూడా 
దురో్యధనుడు నేను రాజ్యం  
ఇవవానూ అననాపుపాడు సంజయు 
డు రాయబారానికి వస్తే డు 
పాండవుల దగిగారకి.  అల వచిచే 
న సంజయుడు ధర్మరాజు తో 
చెపాతే డు, “ఇదిగో ఇల పంపిం 
చారు ననునా. మీరూ మీరూ 
కల్స ఉండాల్. ధర్మం చూస్తే 
న్కు రాజ్యం ఇవావాల్సాందే. క్టన్ 
నా మనసులో మాట కూడా 
వను, వాళ్్ళ రాజ్యం ఇవవాకపోత్ 
భిక్ష ఎతితే జీవంచడం మంచిది 
క్టన్ న్ వంటి వాడు యుద్్ధ నికి 
రాకూడదు,“ అని. ఈ మాట 
వనానాక ధర్మరాజు అడుగుతాడు, 
“సంజయా ననునా బిక్ష 

ఎతుతే కోమనడం బాగానే ఉంది. 
మరి అది క్షత్రియుడ్నైెన నా 
ధర్మమా క్టద్ అనేది నాకు అంతు 
బటటీ టం లేదు. ధర్మం అనేది 
స్క్ట్ష మితి స్క్షం కనక మా వైెపు 
ఉననా కృషు్ణ డు ఏం చెపేతే అలగే 
చేస్తే ను” అంటాడు. అక్కడే ఉననా 
కృషు్ణ డ్కి వళ్్ళ మండుతుంది 
ఇదంతా వని. 

       అపుపాడు కృషు్ణ డు 
చెపాతే డు సంజయుడ్తో, “భలే 
చెపుతేనానావయా్య న్తులు. ధర్మ 
రాజు క్షత్రియుడు. క్షత్రియ 
ధర్మం యుద్ధమా, భిక్ష ఎతుతే  
కోవడమా? నినునా ఇల న్తులు 
చెపపామని ఆ పద్దమనిషి ధృత 
రాష్ట్రుడు పంపించాడా? ఇది 
ధర్మం అనేనా, అక్కడుననా భీష్మ, 
ద్రోణ, కర్ణ, కృపాచారు్యలు అను 
కునేది? వాళలికి ‘ఇదీ ధర్మం’ 
చెపపాడానికెవరూ లేరా? సరే, నువువా 
వెళ్్ళ, నేనే సవాయంగా వసుతే నానాను 
వాళ్ళకి చెపపాడానికి. నేనొచిచే ధర్మం 

అంటే ఏమిట వీళ్ళకి చెపపాకపోత్ 
రేపు క్టన్ యుద్ధం జరిగిత్ 
ఈ కృషు్ణ డు అన్నా చేయగల్గి 
ఉండీ చూస్తే  కూరుచేనానాడనే 
మాట పడుతుంది నామీద.”

సంజయుడు వెళి్ళపో యాక 
కృషు్ణ డు స్త్యకితో పాటు హసతేనా 
పురం వెళ్తే డు రాయ బారానికి. 
సభలో ఉననా అందరికీ న్తులన్నా 
చెపాపాక చివరకి ఈ మాట కూడా 
చెపాతే డు. అదే తిక్కన రాసన 
మహాదుభుతమైన పద్యం.

ధర్మం అనేది ఎటువంటి 
ది? స్రమైనది, ఎవరి 
మూలనా కళంకం క్టనిది. 
అటువంటి ధర్మం పాపం చేతా, 
ఏ మాల్న్యమూలేని సత్యం, 
(సత్యం పరం ధీమహి అని 
కద్?)  అబద్్ధ ల చేతా చెడ్పోయే 
దశ వచిచేనపుపాడు మీ లంటి 
సమరుథా లైనవారు, చేతక్టని వాళ్ళ 
ల చూస్తే  కూరుచేని ఉపేక్ష 
చేస్తే అది వారికి సరవానాశనానినా 
తీసుకసుతే ంది. అంత్క్టన్ ధర్మం 
పాడైపోయి నాశనం అవుతుందని 

సారపు ధర్మమున్ విమలసత్యముుఁ బాపముచేత బొంకుచేుఁ   

బారముుఁ బొందలేక చెడుఁబాఱినదనై యవస్థదకుషు  లె                       

వావీర లుపేక్షచేసి రద వారలచేటగ్ుఁ గాని ధరమా ని        

సాతు రకమయుయా సతయా శుభద్యక మయుయాను దెవై ముాండెడున్ 

ఉ.
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అనుకోకండ్.  ఎందుకంటే, ధరా్మ 
నినా క్టపాడ్ గటటీ కి్కంచడానికి, 
సత్య శుభసథాతిని యోగు్యలకు 
సమకూరేచేదీ అయిన దైెవము 
ఎలలివేళల క్టసుకుని ఉంటాడు. 

ధర్మం పాడవుతుననాపుపా డు 
“ఆ, పోన్య్ నాకెందు కులే” అని 
చూస్తే  కూరుచేంటే ఆ అలసతవాం 
అల ఉపేకి్షంచేవాళలిని  క్టటేసుతే ంది 
క్టన్ ధర్మం పాడవదుట. 
ఎందుకంటే, ధరా్మనినా 
రకి్షంచడానికి భగవంతుడపుపాడూ 
సద్ధం గా ఉంటాడు. అందుకే 
భగ వంతుడంటే ఎవరనే ప్రశనా 
వచిచేనపుపాడు సత్యమే, ధర్మ మే 
భగవంతుడని చెపపాడం. ఈ 
పద్యంలో మరో వశేషం ఏమిటంటే 
భగవంతుడే ఈ మాట చెపపాడం.  

  “యుద్ధం రాబోతోంది, 
అది వారించడానికి నేను వచాచే 
ను. లోకులు ననునా వేలతితే 
చూపకుండా ఉండడానికీ, మీరు 
ఏమీ చేయకపోవడం చూస, 
మీరు చేయగల్గిన పని చేయటం 
లేదని చెపపాడానికీను. అయినా 
మీరేం చేయకపోత్ రాబోయే 
యుద్ధంలో నేను – భగవంతుణి్ణ 
– ధరా్మనినా రకి్షంచడానికి అటు 
పాండవుల వేపు జేరాల్సా 
ఉంటుంది. అపుపాడు – వనండ్ 
సరిగాగా  – ధరా్మనినా రకి్షంచనందుకు 
అది మిమ్మల్నా క్టటు వేస 
తీరుతుంది.” ఇంత కనానా 
సులభంగా ఇంకేమిటి చెపపాడం?

 ఇంత చెపిపానా చివరకి 

యుద్ధం జరుగుతుంది. భీషు్మడు 
అంపశయ్య మీదకి జేరతాడు. 
మొతతేం పదె్దనిమిది అక్్ష హిణీల 
స్న తుడ్చిపటుటీ కుపోతుంది. 
చివరి రోజులోలి  భీషు్మడ్ ప్రాణం 
పోయేముందు ధర్మరాజుని 
వెంటబెటుటీ కుని మళ్్ళ వస్తే డు 
కృషు్ణ డు అంపశయ్య దగిగారకి. 
“కృషా్ణ  నేనెపుపాడూ ధర్మం తపిపాన 
వాణి్ణ  క్టదు, మరి నాకింత నెపిపా, 
ఇల జీవతం చాల్ంచాల్సాన 
అవసరం కల్గిందే?” అని అడ్గి 
త్ కృషు్ణ డు చెపాతే డుట అపుపాడు, 
“ఆ రోజు ద్రౌపదికి సభలో చేసన 
అవమానానికీ, యుద్ధం తపుపా 
అని తెల్సీ ఏమీ చేయకచూస్తే  
కూరోచేవడం వలన వచిచేన అన 
ర్ధం ఇది,” అని. “దకు్ష లవావార 
లుపేక్షచేస రది వారలచేటగుుఁ 
గాని..” అంటే ఇదే.  తన తండ్రి 
కోసం భీకర ప్రతిజ్ఞ చేస్క కూడా 
మొతతేం క్రవ పాండవ వంశ్లు 
నాశనం క్టకుండా ఉండడానికి 
ఎంతో కృషి చేసన అతి దకు్ష డైన 
భీషు్మడు చేయాల్సాన పని చేస్డా 
అని ప్రశనా వేసుకుంటే లేదనే 
సమాధానం వసతే ంది కద్? అదే 
ధరా్మనినా ఉపేక్ష చేయడం అంటే.

 భగవంతుడు ధర్మ 
రక్షణ కోసం ఏం చేస్తే డో అనేది 
మళ్్ళ యుద్ధం ముందు 
భగవదీగా తలో ఆయనే చెపపా డం 
గమనించవచుచే, 

"యథాయథాహి ధరమాసయా 
గా్ల నిర్భవతు భారతః…" 
అంటూ.
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

      కందరి వ్యకుతే లతో పరిచయం 
జీవతంలో కతతే వెలుగుల్నా ప్ర-
సరింప జేసుతే ంది.నా మిత్రుడు 
తాళలిపల్లి  మురళ్ధర గౌడు 
పరిచయం చేసన అనేకమంది 
స్హితీ మూరుతే లలో 
ద్వానాశ్స్త్రి ఒక అరుదైెన వ్య-
కి తే.’స్హిత్యమే శ్వాసగా ‘ ఆయన 
చివరి పుసతేక్టనికి ముఖచి-
త్రం గురించి మాటాలి డటానికి 
వారింటికి మేం మొదటి స్రి 
వెళ్లి ం.
పరిచయమై అపపాటికి చాలక్ట-
లమే అయినా అపుపాడో ఇపుపాడో 
కలుసుకుననాపుపాడు మాటాలి డ-
టం వేరు.ఇంటివద్ద  ఇషాటీ గోషిఠి గా 
మాటాలి డు కోవటం వేరు.అపపా-
టికే ఆయన ఐద్రు పుసతేక్టలకు 
నేను ముఖ చిత్రాల్నా రూపకలపాన 
చేస్ను.క్టన్ ఈ చివరిపుసతేక్టని-
కోసం (అది చివరిదౌతుందనుకో-
లేదు) ఇంటికి వెళిలి  ఆయన ఫోట 
నాఫోన్ కెమరాలో తీసుకుని ద్నినా 
ముఖ చిత్రానికి వాడుకునానాం.ఆ 
పుసతేకంలో మరి కనినా ఫోటలు 
చేరచేటానికి కూడా నేను తోడపాడ-
టమే గాక ఆయనతో కల్స
ఆతీ్మయంగా మాటాలి డుకోవ-
టం జరిగింది.నా గజల్ సంపుటి 

‘మహఫిలోలి  కోయిల’గజల్ 
సంపుటి వేసుతే నానానని చెపాపాను.
అందులోని ఒక గజల్ పాడ్ వ-
నిపించమనానారు. నేను పాడ్ 
వనిపించగానే ఆనందించి ఈ 
పుసతేక్టవష్కరణ సమయంలో 
నేను ఐదువేలు ఇస్తే ను అని 
సంతోషంతో అనానారు.నేను 
సీరియస్ గా తీసుకోకపోయి-
నా ఆయన మరచి పోకుండా 
నిజంగానే సభకు వచిచే తను 
ఇస్తే నననా డబు్బ కవరోలి  పటిటీ  
ఇవవాటం ననునా సంభ్రమాశచేరా్య-
లకు గురి చేసంది.ఏదో మాట-

వరసకు అనానారనుకునానాను.క్టన్ 
ఆ తరవాత తెల్సంది అలంటివ 
ఆయనకు అలవాటని.ఎందరినో 
అల సత్కరించారని.బతికిన-
నినా రోజులు స్హిత్యమే శ్వాసగా 
జీవంచిన అరుదైెన వ్యకి తే ద్వానా.
     పలుకరిస్తే స్హిత్య ప్రసం-
గం,బోధస్తే తెలుగు స్హిత్య 
చరిత్ర,కలమూనిత్ కమ్మని కవ-
తవాం,వంగడ్స్తే వమర్శనాత్మక 
వా్యసం ఇల బహ ముఖీనంగా 
స్హిత్యమే శ్వాసగా నిరంతర 

స్హిత్యమే శ్వాసగా జీవంచిన డా.ద్వా.నా శ్స్త్రి
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స్హితీ కృషీవలులుగా జీవస్తే , 
ద్వానాగా ప్రచల్త నామం సంత-
రించుకుననా డా.ద్వాదశి నాగేశవార 
శ్స్త్రి గారు దేశవదేశ్ల తెలుగు 
వారికి సుపరిచితులు.
1948 జూన్ పదిహేనో త్దీన , 
కృషా్ణ జిలలి ,కైకల్రు తాల్క్ట 
ముదినేపల్లి  సమీప గ్రామం 
ల్ంగాలలో జని్మంచారు.తల్లి -
దండ్రులు శ్రీమతి లకీ్షమి ప్రసననా 
,శ్రీ వెంకట శివరామకృష్ణ శ్సు్రా ల 
తృతీయ కమారులైన వీరు ఉననా 
ఊళ్లి నే ప్రాథమిక వద్య నభ్య-
సంచారు.మండపల్లి లో ఉననాత 
పాఠశ్ల వద్య,ఏల్రులో సర్.
స.ఆర్.రడ్డి  కళ్శ్లలో డ్గ్రీ పూరి తే 
చేశ్రు.గణితము,శ్స్త్రవజా్ఞ నా-
లతో పటటీ భద్రులైన వీరు,ఆం-
ధ్ర వశవా వద్్యలయం లో ఎం.ఏ 
తెలుగుతో చేయటం యాదృచి్-
కమే అయినా తెలుగు స్హితా్య-
నికి,తెలుగు భాషకు ఎంతో మేలు 
చేకూరిచేంది.బాల్యదశలో ఇంటలి  
కదో్ద  గొపోపా స్హిత్య వాతావరణం 
ఉనానా ద్వానా శ్స్త్రిగారికి ఎం.ఏ 
తరువాతనే అభిరుచి ఏరపాడ్ంది.
అయిత్ పాఠశ్ల స్థా యిలో ఆం-
జనేయులుగారనే తెలుగు పండ్-
తులు,డ్గ్రీ స్థా యిలో బండలి మూ-
డ్ సత్యనారాయణ అనే తెలుగు 
లకచేరర్ వలలి  తెలుగు భాషపై 
మమక్టరం ఏరపాడ్ందని వీరు 
ప్రస్తే వస్తే రు.ఎం.ఏ చదువుకునే 
రోజులోలి  కళ్శ్ల గ్రంథాలయం-
లోని పుసతేక్టలు,గురువులబో-

ధనలు,సహాధా్యయ మిత్రులతో 
చరచేలు ఆయనలోని స్హితీ 
వ్యకి తేతావానికి స్నపటిటీ నాయి.
తరువాత ఉస్్మనియాలో భా-
షాశ్స్త్రం లో డ్పలి మా,నాగారుజ్ న 
లో మారేపల్లి  రామచంద్ర శ్స్త్రి 
పై ఎం.ఫిల్.,తెలుగు వశవావద్్య-
లయం నుండ్ స్హితీ సంసథా-
లపై పిహచ్.డ్ చేస తమ వద్్య 
తృష్ణ తీరుచేకునానారు.ఆచారు్యలు 
తమాటి దొణపపా,చేరా,కతతేప-
ల్లి  వీరభద్రరావులు వవధ దశలోలి  
వీరిని తీరిచే దిది్దన గురువులు.
అమలపురం భానోజీ రామరుసా 
క్టలేజీలో  1972  నుండ్ 
2004 ద్క్ట 32 సంవతసారా-
లు తెలుగు అధా్యపకునిగా పని 
చేస మంచి పేరుగడ్ంచారు.

ఆయనకోసమే ఆకళ్శ్లలో 
చేరిన వద్్యరుథా లునానారనేది అతి-
శయోకి తే క్టదు.
స్హితీ సవ్యస్చి అనే బిరుదుకి 
నూటికి నూరుపాళ్లి  స్రథాకత 
చేకూరిచేన వారు ద్వానా.ఒకవైెపు 
ఉదో్యగం చేస్తే నే మరో వైెపు స్-
హిత్యంలో తమ ఉనికిని చాటు-
కునానారు.కళ్శ్లలో తిక్కన నా-
టకీయతఅనే అంశంపై వమరా్శ 
వా్యసంతో మొదలైన ఆయన 
రచనావా్యసంగం మూడు 
పాయలుగా పయనించి నేటికీ 
వెలుగులు వరజిము్మతుననాది. 
సృజనాత్మక రచనలు,వమర్శ-
నాత్మక రచనలు,భాష సంబంధ 
రచనలుగా వాటిని చెపుపాకోవచుచే.
వమర్శ వభాగంలోనిదే సమీక్ష.
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ఆయన చేసన పుసతేక పరిచయ 
సమీక్షలు కోకలలిలు. సమాధలో 
సవాగతాలు,ద్వానా కవతలు,స్-
హిత్య నాన్లు,బుష్ క్టకి,నాన్ల-
లో సనార,మనిషిలోకి ప్రవహిం-
చాల్ మొదలైనవన్నా ఆయన 
సృజించిన కవతా సంపుటాలు.
ఉదో్యగ వరమణ జేస భాగ్యన-
గరం చేరిన తరువాత ఆయన 
స్హిత్య వజృంభణం ఆరం-
భమయిందని చెపపావచుచే.
తెలుగు స్హిత్య చరిత్ర ద్వానాకు 
పరా్యయ పదం.వవధ పోటీ పర్-
క్షల వద్్యరుథా ల కోసం రూపొం-
దించిన ఈ పుసతేకంలో అటు 
ప్రాచీన కవుల నుండ్ అత్యంతా-
ధునిక కవుల పరిచయాలు,జా-
నపదం నుండ్ పోస్టీ మిడరినాజం 
ద్క్ట అనేక  స్హిత్య కపాథాల్,-
వాద్లు మరియు పలు స్హిత్య 
సందరాభుల్ కల్పి ఇదీ టూకీగా 
తెలుగు స్హిత్య చరిత్ర సవారూపం 
అని సరళ సుందరంగా పొందు 
పరిచారు.రండు దశ్బా్ద ల 
క్టలంలో పనెనాండు స్రులి  పున-
రు్మద్రణకు నోచుకుననా ఈ పుసతేక్ట-
నినా వశ్లంధ్ర రాజేశవారరావుగారు 
ప్రచురణ బాధ్యతలు గైకనానారు.
సవల్సా వంటి  పోటీ పర్క్ష వ-
ద్్యరుథా లకు కలపాతరువుగా నేటికీ 
ప్రాచుర్యంతో ఉననాది.వారికోసం 
పుసతేకం రాయడమే గాక కోచింగ్ 
కూడా ఇస్తే ,అనేక మంది వద్్య-
రుథా లు  తెలుగు భాషను ఒక ఐచి్-
కంగా ఎంపిక చేసుకునే దిశకు 
మళిలించిన ఘనత ద్వానాది.

కతతేదనానినా అందించాలనే వీరి 
తపన ఫుటాపాత్ మీద అమే్మ ఎపపా-
టివో పాత పుసతేక్టలైు� పడ్ంది.
అంత్ నూరు అరుదైెన పుసతేక్టల 
గురించి వా్యస్లు రాస పత్రికలో 
ప్రచురించిన తరువాత పుసతేక 
రూపంలోకి తెచాచేరు.ద్వానా తనకి 
తాను అపురూపంగా భావంచ-
డమేగాక అటు రచయితలు,-
పాఠకులు కూడా అంత్ అపు-
రూపంగా తలచుకునే పుసతేకం 
‘మా నాననాగారు’.ప్రసదు్ధ లు,లబ్ధ  
ప్రతిషుటీ లయిన కవులు,రచయి-
తల పుత్రులు,పుత్రికలు వారి వారి 
నాననాల గురించి హృదయావ-
ష్కరణం చేయడం స్హిత్య ప్ర-
పంచంలో అరుదైెన వషయం.
అటువంటి అరుదైెన అంశ్నినా 
చేపటిటీ  అనేక మందిని సంప్రదిం-
చి ఒపిపాంచి రచనలు చేయించి-
,పత్రిక్ట ముఖంగా ముందుగా వె-
లువరించి ఆపై పుసతేకరూపంలో 
ఆవష్కరించారు.
సహజంగా చమతా్కర ప్రియు-
లు,వ్యంగ్యవైెభవోపేతులు,సరస-

వనోదులు కూడా అయిన ద్వానా 
శ్స్త్రిగారు వెలువరించిన మరో 
పుసతేకం తెలుగు స్హిత్యంలో 
హాస్యం.ఇంతవరకు ఎవరూ చే-
పటటీ ని ప్రక్రియలను ఎంచుకో-
వడంలోనే ఉంది ద్వానా ప్రతిభ 
అంతా.అందుకే సమక్టల్న 
స్హితీ స్రషటీ లంతా ఆయనకు 
సనినాహితులే.తెలంగాణా ఏరపాడడి  
తరుణంలో తెలంగాణ ప్రాంత 
స్హితీ పరుల గురించిన వ-
వరాలతో ‘తెలంగాణా స్హిత్య 
రతనాల వీణను’వెలువరించ-
టం వీరి సమయజ్ఞతకు నిదర్శ-
నం.భాషాపరమైనవ మరియు 
పలు వమర్శగ్రంథాలు రచించిన 
వీరు కుసుమ ధర్మననాను తొల్ 
దళితకవగా గురి తేంచి వారి 
గురించిన వశేషాలతో పుసతేకం 
వెలువరించారు.నడ్ంపల్లి  రా-
మభద్ర రాజు,పురిపండా అపపాల-
స్వామి,తమాటి దొణపపా,ద్శరథి 
కృష్ణమాచారు్యలు,చేకూరి రామా-
రావుల వంటి వశిషటీ  స్హితీప-
రుల జీవత చరత్రలు వ్రాయటం 
వారి బహముఖీన స్హిత్య ప్ర-
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జ్ఞకు చక్కని ఉద్హరణం.చిర-
క్టలంగా సనార తో స్నినాహిత్యం 
కల్గిన ద్వానా ఆయన గురించి 
నూరు నాన్లలో చెపిపాన పుసతేకం 
సనార నాన్లు.దీనికి ఆంగాలి ను-
వాద్నినా వెలువరించటం ప్రపం-
చానికి సనార పరిమళ్లందిం-
చటం కోసమే.అరవైెకి మించిన 
ఆయన రచనలను వంగడ్ంచ-
టం అలవ క్టని పని.క్టన్ ఆయన 
రచనలన్నా నవ్యతను,రమ్య తను, 
వషయ సంగ్రహతను,వశిషటీ తను 
సంతరించు కుననావే నని చెపపాక 
తపపాదు.
రచన ప్రక్రియను కన స్గిస్తే నే 
తన స్హిత్య సంపదను పలు ప్ర-
సంగాలద్వారా పంచి పటిటీ న 
స్హితైెయుకజీవ ద్వానా.అంతటితో 
ఆగక పలుకరిస్తే ప్రసంగం అని 
పృచ్కులడ్గిన స్హిత్య సం-
బంధమైన ప్రశనాలకు జవా-
బుల్స్తే  పనెనాండు గంటలు 
నిరివారామంగా క్టర్యక్రమానినా ని-
రవారి తేంచి రిక్టరుడి  సృషిటీ ంచారు.
పలు సంసథాలు నిరవాహించిన క్ట-
ర్యక్రమాలోలి  పాలొగా ని అనేక స్-
హితా్యంశలపై కీలకోపనా్యస్-
లు చేసన స్హిత్య వశవారూపం 
చూడాలంటే ఆయనంత కృషి 
సల్పాన వారికే స్ధ్యమవుతుంది.
ఇంతటి స్హితీ తాళతరువైెనా
పండ్తుల నుండ్ పామరుల-
ద్క్ట ఆయనకుననా పరిచయాలు 
చూస్తే ఆయన వ్యకి తే సులభుడు-
గా కనిపిస్తే రు.ఇంతటి భేషజాలు 
లేని మనిషిని,ఎంతటి వారినైెనా 

నిర్భుకంగా వమరి్శంచే నిక్కచిచేత-
నం గల వ్యకి తేని,సంపాదన కంటే 
ద్ని సదివానియోగానికే ప్రాధాన్య-
తనిచేచే పురుషపుంగవుని
స్హిత్యలోకంలో మరొకరిని 
ఈయనకు స్టిగా చూపలేం.
తనకు లభించిన లక్షరూపాయల 
పురస్్కరంతో ద్వానా స్హితీ 
కుటీరం నెలకల్పా తద్వారా 
ఆయన పుటిటీ న రోజు సందరభుం-
గానో, ఇతరంగానో వరిషుఠి ల్నా 
సత్కరించే సంప్రద్యం వారి 
ఔననాతా్యనికి,ఔద్రా్యనికీ ప్రతీక.
ఇంతటి అరుదైెన స్హితీ వ్యకి తే-
తవాం గనుకనే  ద్వానాపై అయిదు 
పరిశ్ధన గ్రంథాలు వెలువడ్నా-
యి.
ఈయన పొందిన సనా్మనాలు,స-
తా్కరాలు, పుర స్్కరాలకు లక్క 
లేదు.సంగపూర్,మారిషస్,అ-
మరిక్ట,శ్రీలంక,ఇండొనేషియా 
వంటిదేశ్లు పర్యటించి అకిడి 
తెలుగువారిని తమ ప్రసంగాలతో 
ప్రసననాపరచిన ద్వానాను సత్క-
రించని తెలుగు స్హిత్య వేదిక 
లేదనేది నిరివావాద్ంశం.స్హిత్య 
సవ్యస్చిగా పిలువబడే 

ద్వానా బద్దలు 
కటిటీ న రిక్టరుడి -
లు అన్నా ఇన్నా 
క్ట వు . గ త న ల భై 
ఆ రే ళ్లి గా వ వ ధ 
పత్రికలోలి  వేలది 
పుస్క సమీక్షలు 
రాయడం,శ్రమ-
ద మా దు ల కో రిచే 

వందేళలినాటి స్హిత్యక్టరుల 
ఛాయాచిత్రాలు స్కరించి ప్ర-
చు రి ం చ డ ం , కీ రి తేశే షు ల యి న 
స్హితీమూర్రుల పిలలిలచే వా-
రిగురించి వా్యస్లు రాయించి 
మా నాననాగారు పుసతేక రూపంలో 
త్వడం,పనెనాండు గంటలపాటు 
నిరివారామ ప్రసంగం,ఆరుగంటల 
పాటు పలుకరిస్తే ప్రసంగం చేస 
వండర్ బుక్ఆఫ్ వరల్డి  లంటి 
రిక్టరుడి లు స్ధంచటం,నూటా-
ఎనభై ఎనిమిది నిమిషాలపాటు 
ఎనిమిదిశతక్టలలోని వ్యకి తేతవావ-
క్టసం పై ప్రసంగించటం వంటివ 
ఎనోనా ఉనానాయి.
స్హిత్యమే శ్వాసగా జీవస్తే  
రచన,పరిశ్ధన, బోధన,వమ-
ర్శ,ప్రసంగం వంటి ప్రక్రియలను 
నిత్యకృతా్యలుగా జేసుకుని నిత్య 
చైెతన్యశీల్గా ఆదర్శ స్హితీ 
మూరి తేగా వెలుగొందుతుననా డా.
ద్వాదశి నాగేశవారశ్సతే గారికి సపతేతి 
వేడుకలు జరుపుకుననా కది్దరోజు-
లకే 25 ఫిబ్రవరి 2019 న అకస్్మ-
తుతే గా కనునామూయటం స్హి-
త్యలోక్టనికి తీరని లోటు.
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సంసకృతస్హిత్యంలో రిపార్టీ కవతా ప్రక్రియ

చిలకమరి తే దురాగా  ప్రస్దరావు

      సంసకృతస్హిత్యం ఆక్టశం 
కంటే వశ్లమై౦ది, సముద్రం 
కంటే లోతైె౦ది . ఎ౦దుకంటే  
సంసకృతస్హిత్యం అనినా ప్రా-
చీనస్హిత్య ప్రక్రియలకు నిధ 
అవడమే క్టకుండా అనినా ఆధు-
నికస్హిత్యప్రక్రియలకు కూడ 
మాతృకగా కనిపిసతే ంది. అది 
ప్రాచీనంలో ప్రాచీనం ఆధుని-
కంలో ఆధునికం . ఇక ఆంగలి 
స్హిత్యంలో Repartee అనే 
ఒక స్హిత్య ప్రక్రియ ఉంది . 
రిపార్టీ అంటే  Ready reply 
అని A witty reply అని Talk 
characterized by clever and 
witty replies. ‘అని నిరవాచిస్తే రు  
      స్ధారణంగా మానవులలో 
ఇతరులను ఆకే్షపించే సవాభావం 
ఎకు్కవగా కనిపిసుతే ంది . ఏదో 
వంక పటుటీ కుని ఎక్కడో అక్కడ 
ఎవరో ఒకరిని ఆకే్షపిస్తే నే 
ఉంటారు . ఆకే్షపణలు  సహిం-
చలేని వాళ్్ళ తగిన సమాధానం 
చెబుతనే ఉంటారు .   
ఈ ఆకే్షపణ ముఖ్యంగా 
మూడు స్థా యిలోలి  ఉంటుంది . 
కంతమంది వేళ్కోళంగా ఇత-
రులను ఆకే్షపిస్తే  ఉంటారు, 
వారి మనసుసాలోలి  ఎటువంటి 

చెడు ఉదే్దశం ఉండదు. 
మరికంత మంది మనసుసాలో 
ఒకటి పటుటీ కుని ఇతరులను 
ఆకే్షపిస్తే  ఉంటారు. మరికం-
తమంది స్టిగా కఠినంగా ఆకే్ష-
పిస్తే రు . ఎవరు ఏస్థా యిలో, 
ఎంత మోతాదులో , ఏ వధంగా 
ఆకే్షపిస్తే వారికి ఆ స్థా యిలో 
అంత్ మోతాదులో ఆ వధంగా 
సమాధానం చెపపాడం Repartee 
అనుకోవచుచే  . ఈ వధంగా 
మృదువు , కఠినం , అతికఠి-
నంగా చేస్ ఆకే్షపణలు ద్నికి 
తగిన సమాధానాలు సంసకృత 
స్హిత్యంలో కోకలలిలు . అవ 
ఎల ఉంటాయో స్థా లీపులక 
నా్యయంగా కనినాటిని పరిశీల్ద్్ద ం  
        ఆది దంపతులైన  పారవాతీ 
పరమేశవారుల చిల్పి సంభాషణ-
లు , వేలకోలలు జగతప్రసద్్ధ లు 
. పారవాతి వాసతేవానికి అచలపుత్రికే 
అయినా చలచితతేం కలది. చాల 
చిల్పిది. ఒకనాడు సరద్గా తన   
భర తేను ఒక ఆటపటిటీ ద్్ద మను-
కుంది . క్టని ఆయన తనకంటే  
తెల్వైెన వాడని మాత్రం ఊహిం-
చలేక పోయింది పాపం.  
ఏమండ్ ! నాకు అమ్మ నాననా 
ఇద్దరూ ఉనానారు . నాకుననాటులి గా 

మీకు అమా్మనాననాలక్కడునానారో 
చూపించండ్ అంది కంటగా. 
శివుడు ద్నికి సమాధానంగా  
ఓహో అద్ ! నాకు అతాతే  మామ 
ఇద్దరూ ఉనానారు . నాకుననాటులి -
గా న్కు అతాతే  మామలు ఎక్క-
డునానారో చూపించు  అనానాడు 
నవువాత. ఏ౦ చూపిసుతే ంది ? 
వెంటనే ఉడుకు్కంటూ బుoగ-
మూతి పటిటీ  ఆయన ఒడ్లోకి  
వంగి వాల్పోయి ఉంటు౦దని 
ఊహిద్్ద ం. ఈ వధంగా పారవాతి 
కంట ప్రశనాకు తగిన సమాధానం 
చెపిపాన ముక్కంటి మాటలు 
మనల్నా రకి్షంచుగాక 
కవీ  తిష్ఠ త: తే పితరౌ మమేవే 
తయాపర్ణయోకే తు పరహాసపూరవీాం
కవీ వా మమేవ శవీశురౌ తవేతి 
త్మీరయన్ ససిమాతమీశవీరోs-
వాయాత్
             ఇపుపాడు ఎంతో స్నాహం 
గల ఇద్దరు యువతులమధ్య 
వేళ్కోళం (ఆకే్షపణ సమాధానం) 
ఎంత అందంగా ఉంటుందో 
చూద్్ద ం. 
 ఒకస్రి శివకేశవుల్ద్దరూ తమ 
భార్యలతో ఒక చోట సమావే-
శమయా్యరు. ఒక ప్రదేశంలో 
శివకేశవులుల్ద్దరూ కూరొచేని 
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ఏవో మాటాలి డుకుంటునానారు. 
మరొక ప్రదేశంలో   లకీ్షమిపారవా-
తులు కూరొచేని కబురులి  చెపుపా-
కుంటునానారు. పారవాతి లకి్షమితో  
ఏమమా్మ! చంచలమైనద్నా! ని-
నోనామాటడుగుతాను సమాధానం 
చెబుతావా? అంది . సరే అడగ-
వమా్మ! శివుని పళ్్ళమా! అoది 
లకి్షమి. మీనాననా ఎవరు? అంది 
పారవాతి. వెంటనే లకి్షమి సముద్రు-
డు అని సమాధానం చెపిపాంది. 
వెంటనే పారవాతి ఊరుకోవమా్మ! 
ఎవరు నము్మతారు. న్ళలికెక్క-
డైన పిలలిలుపుడతారా! నేను 
నమ్మను గాక నమ్మను అంది. 
ఓహో! సరేలే!  నువువా నమ్మక-
పోత్ మానెయి్య. పరవాతాలకు 
పిలలిలు పుటటీ గాలేంది సముద్రానికి 
మాత్రం పిలలిలు పుటటీ రా ఏంటి? 
అంది . అది    ఎవరు నము్మతా-
రో వాళ్లి ఇది  కూడా నము్మతారులే 
అని లకి్షమి సమాధానం చెపిపాంది. 
నువువా పరవాతం కూతురువైెన-
పుపాడు నేను సముద్రం కూతురినా 
ఎందుకు క్టకూడదు అని లకి్షమి 
సమాధానం లోని అంతరారథాం. 
ఈ వధంగా పరసపారం వేళ్కోళ్-
లడుకుoటుననా లకీ్షమిపారవాతుల 
సరససలలి పాలను వంటూ హరి-
హరులు లోలోపల ఎంతో  ఆనం-
దిసుతే నానారట. అటువంటి ఆ శివ-
కేశవుల ఆనందం మన వఘానాలు 
పోగొటిటీ  మనలను రకి్షంచుగాక 
అని ఒక కవ అందమైన శ్లి కం 
వ్రాశ్డు. 

లోలే! బ్రూహి కపాల్కామిని ! 
పిత్కసేతు? పతి: పాథసాాం 
క: ప్రతేయాతి జలాదపతయాజననాం? 
ప్రతేయాతి య: ప్రసతురాత్
ఇతథుాం పారవీతిసిాంధురాజస్త-
యోరాకర్ణ్యవాకాచితుర్o
సాంసేమారసయా  హరేర్హరసయా చ 
ముదో నిఘ్నాంతు విఘ్నాం తు 
వ:   
     ఇవ కేవల వేళ్కోళపు 
మాటలు వానికి తగిన సమాధా-
నాలు. ఇపుడు కంచెం మోతాదు 
మించిన ఆకే్షపణలు ద్నికి తగిన 
సమాధానాలు ఎల ఉంటాయో 
తెలుసుకుంద్ం. 
మనం ఎంత గొపపా వాళలిమైనా 
క్టవొచుచే గాని ఇతరుల్నా కిం-
చపరిస్తే అది మనకు ముపుపా 
తెచిచే పడుతుంది. ఒక్కక్కపుపా-
డు మన అసతేతావానికే ప్రమాదం 
తెచిచే పడుతుంది. ఆత్మశ్లి ఘ 
ఎంత ప్రమాదమో పరనింద 
అంతకంటే ఎకు్కవ ప్రమాదం.
అందువలలి  మనం ఎంత ఉననా-
తంగా ఉనానామో అంత అణకువ-
గా కూడ ఉండడం నేరుచే కోవాల్. 
లేకపోత్ సమాజమే మనకి గొపపా 
గుణ పాఠం చెబుతుంది. ఇతరు-
ల్నా కించపరిస్తే కలేగా  నషాటీ నినా ఒక 
సంసకృత కవ ఎంత చక్కగా వవ-
రించాడో సవాయంగా చూడండ్.
          ఒకరోజు లకి్షమి వైెకుంఠం 
నుంచి బయలుదేరి కైలసంలో 
ఉననా పారవాతి ఇంటికి వెళిలింది. 

పారవాతి, ఇంటికి వచిచేన అతిథిని 
స్దరంగా ఆహావానించి కూరోచే-
బెటిటీ ంది. లకి్శమి ఆ పరిసరాలన్నా 
పరికించింది. పారవాతికి లకి్షమి-
కుననాంత ఐశవార్యం లేదు, డాబు 
లేదు. పరిసరాలన్నా స్మాన్యంగా 
ఉనానాయి. లకి్షమికి అనుకోకుంద్ 
పారవాతిని ఓ ఆట పటిటీ ంచాలనే 
ఆలోచన కల్గా ంది.
"భికాషా ర్థు స కవీ యాత:?"   అని 
చిననా ప్రశనా వేసంది. మీ ఆయన 
ఎక్కడ్కెళ్లి డమా్మ అంటే బాగుం 
డేది క్టని లకి్షమి అల అనలేదు. 
ఆ ముషిటీ వాడు ఎక్కడ్కెళ్లి డమా్మ
అంది.  శివుడు ఆది భికు్ష వు 
కద్! లకి్షమి ఆ వషయానినా ఎతితేపొ 
డుస్తే  వెటక్టరంగా మాటాలి డ్ం 
ది. పారవాతి కి ఈ ప్రశనా చాల బాధ 
కల్గా ంచింది . ఏ ఆడదైెనా తనను 
ఎననానానా సహిసుతే ందిగాని తన 
భర తేను నిందిస్తే ఏమాత్రం సహిం 
చలేదు కద్! క్టని ఏంచేసుతే ంది. 
ఇంటికి వచిచేన అతిథిని మంద-
ల్స్తే బాగుండదు. అలగని సరి-
పటుటీ కుని ఊరుకోనూలేదు. ఏదో 
సమాధానం చెపాపాల్. ఏంచెపాపా-
ల్? కంచెం ఆలోచించింది.
        "స్తను బల్మఖే " 
అంది. 'బల్ చక్రవరి తే  చేసుతే ననా 
యాగం దగగారకు వెళ్లి రమా్మ! అని 
సమాధానం. ఆ సమాధానం వనే-
సరికి లకి్షమికి తలతిరిగి పోయింది. 
బల్ దగగారకు వెళిలిన ముషిటీ వాడు 
తనభర తే శ్రీమహావషు్ణ వు. వా-
మనావతారంలో ఆయన బల్-
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చక్రవరి తేని మూడడుగులు నేల 
అడగడం లోకవదితమే.  'మా 
ఆయనే క్టదు మీ ఆయన కూడా 
ముషిటీ వాడే, మా  ఆయనకనానా మీ 
ఆయనే ద్రుణం. కేవలం మూ-
డడుగుల నేలకోసం ముషిటీ వాడ-
యా్యడు' 
అనే భావం పారవాతి మాటలోలి  
తొంగి చూసంది. లకి్షమి కంతస్-
పటికి ఎలగో త్రుకుంది. మళ్లి  
ఏదోవధంగా పారవాతిని ఉడ్కిం-
చాలని సమాయతతేమయింది. 
రండో ప్రశనా వేసంది.
     "త్ాండవాం కావీదయా భద్రే!"
అనడ్గింది. అమా్మ! మీ ఆయన 
ఈ రోజు నాట్యం ఎక్కడ చేస్తే డు? 
అని ద్నరథాం. మీ ఆయన ఏ 
పని పాట లేకుండా దిగంబరం-
గా నాట్యం చేసుతే ంటాడని లకి్షమి 
మాటలోలి ని అంతరారథాం. అపపా-
టికే ఆరిత్రిన పారవాతి వెంటనే 
అందుకుంది.
   "మనేయా బృాంద్వన్ాంతే" 
అంది. బృంద్వనంలో అనుకుం 
టునానానమా్మ! అని ఆ మాటల-
కరథాం. బృంద్వనంలో నాట్యం 
చేస్ ప్రబుదు్ధ డు కృషు్ణ డు, 
శివుడు క్టదు. 'మా ఆయనే 
క్టదు మీఆయన కూడ నాట్యం 
చేస్తే డు. ఎటొచీచే మా ఆయన 
ఒంటరిగా నాట్యం చేస్తే డు 
అంత్ గాని మీ ఆయన లగ 
అందరి ఆడవాళలిను వెంటేసు-
కుని నాట్యం చెయ్యడు' అని 
సమాధానం. పారవాతి సమాధానం 

ఇంత పదునుగా ఉంటుందని 
లకి్షమి ఊహించలేదు. ఆమకు 
మతిపోయినంత పనయింది. 
ఏలగో సంబాళించుకుంది. ఈ 
స్రి తనకు ఇబ్బంది లేని వధంగా 
మాటాలి డాలనుకుంది.
        "కవీనుచ మృగ శిశు: "? 
అని మరో ప్రశనా వేసంది. మీ 
ఏనుగు మొగంవాడు ఎక్కడ-
మా్మ? అని అరథాం. లకి్షమి కడుకు 
మన్మథుడు చాల అందగాడు. 
పారవాతి కడుకు వనాయకుడు 
ఎంత అందగాడో వవరించి చె-
పపానవసరంలేదు. 'మా అబా్బయి 
చాల అందగాడు మీ అబా్బయి 
మాత్రం కురూపి' అని లకి్షమి ఆకే్ష-
పణలోని అభిప్రాయం. పారవాతి 
చాల నొచుచే కుంది. క్టకి పిలలి  
క్టకికి ముద్దననాటులి  ఎవరిపి-
లలిలు వాళలికు ముదు్ద . పారవాతి 
మదడులో ఒక ఆలోచన తళ్-
కు్కమని మరిసంది. వెంటనే 
అంది.
    "నవై జానే వరాహాం" 
అని.  “ఇక్కడేదో పంది తిరుగు 
త ఉంటే ద్నివెంట వెళ్లి డమా్మ
ఎక్కడునానాడో తెలీదు" అంది. 
మా అబా్బయిది ఏనుగు ముఖ 
మేగాని మీ ఆయన పూరి తేగా వరా-
హావతారమే సుమా! అని పారవాతి 
సమాధానం లోని చమతా్కరం. 
ఇది లకి్షమికి దిగాభురా ంతి కల్గా ంచింది. 
కంతస్పటికి ఎలగో త్రుకుంది. 
ఈస్రి జాగ్ర తతేత్గా తనకు ఎదు-
రుదెబ్బ తగలని వధంగ పారవా-

తికి దెబ్బకటాటీ లనుకుంది. అటు 
ఇటు క్టస్పు చూసంది.
బాలే! కచిచిన్న దృష్ట  : జరఠ 
వృషపతి:?
అనడ్గింది. 'మీ వాహనం, అదే 
ఆ ముసల్ ఎదు్ద  ఎక్కడా కనబ-
డడం లేదేమిటమా్మ! అని ప్రశనా. 
'మాది గరుడ వాహనం వమానా-
లోలి  వలే ఆక్టశంలో తిరుగుతాం. 
మీరు నేలపై తిరుగుతారు. 
మీ వాహనం ముసల్ ఎదు్ద . 
అది కదలేలిదు మదలేలిదు' అని 
ఆకే్షపం. మేం పై స్థా యి వాళలిం 
మీరు నేలబారు మనుషులు అని 
వెకి్కరింపు. ఆ వెకి్కరింపు అరథాం 
చేసుకోలేనంత అమాయకురాలు 
క్టదు పారవాతి. అందుకే వెంటనే 
అందుకుంది.
   "గ్ప ఏవాసయా వేత్తు " 
అంది. 'ఆవులసంగతి ఎదు్ద ల 
సంగతి గోవుల్నా క్టస్వాణి్ణ అడ్గి
త్ తెలుసుతే ంది గాని నననాడ్గిత్ 
ఏం లభమమా్మ? పో మీఆయ-
నేనా అడుగు' అని చిననా చురక 
అంటించింది. మా ఆయన 
నడ్పే వాహనానినా మీఆయన 
మేపుతాడు. మీకంటే మేమే ఎకు్క 
వ అని పారవాతి ఆంతర్యం. ఈ 
సమాధానానికి లకి్షమి పూరి తేగా అవా-
క్కయింది. తిననాగా జారుకుం ది.
  నిజానికి ఇదంతా వారిద్దరి మధ్య 
వేళ్కోళంగా జరిగిన సంభాషణ. 
ఇందులో నిందగాని వెకి్కరింపు-
గాని ఏమాత్రంలేవు. ఇతరులను 
అవమానపరిస్తే అది మనకు 
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ప్రమాద్నినా తెచిచేపడుతుంద-
నే సతా్యనినా చెపపాడానికే ఒక కవ 
లకీ్షమిపారవాతులను పాత్రలుగా 
చేసుకుని ఈ సనినావేశ్నినా కల్పాం-
చాడు. ఇందులో న్తి ముఖ్యం 
గాని ప్రశనాలు సమాధానాలు 
ముఖ్యం క్టదు. వారిరువురి మధ్య 
జరిగిన ఈ సరసమైన సంభాషణ 
మనందరిని రకి్షంచుగాక అని 
చమత్కరించాడోకవ. ఇంత సర-
సమైన భావానినా తనలో ద్చుకు-
ననా ఈ శ్లి కం చదవండ్. 

భికాషా ర్థు స కవీ యాత: ?స్తను 
బల్మఖే " త్ాండవాం కావీదయా 
భద్రే ?
మనేయా బృాంద్వన్ాంతే కవీను 
చ మృగశిశు:? నవై జానే 
వరాహాం బాలే కచిచిన్న 
దృష్ట : జరఠవృష పతి:? గ్ప 
ఏవాసయా వేత్తు  లీలాసాంలాపఇ-
తథుాం జలనిధహిమవతకునయాయో: 
త్రాయత్ాం న : 

             పళలింటే కంతమందికి 
నూఱేళలి పంట. మరి కంతమం 
దికి నూఱేళలి వంట . ఇంక్ట కం-
తమందికి నూఱేళలి  పంట. 
ఒక్టయన తన స్నాహితునితో ' 
ఒరేయ్! నేను ఇంటికి వెళ్లి ద్క 
నా భారా్యపిలలిలు భోజనమేచె-
య్యరు' అనానాడట. ఆ స్నాహి-
తుడు చాలసంబరపడ్పోత ' 
అబా్బ! నువవాంటే న్ భారా్యపిలలిల-
కు ఎంత ప్రేమరా! నువువా నిజంగా 

చాల అదృషటీ  వంతుడ్వ' అని 
మచుచేకునానాడట.  వెంటనే వాడు 
ప్రేమాక్టదు దోమాక్టదు. ఇంటికె-
ళిలి  నేనే వంటచెయా్యల్' అనానాడట 
తాపీగా. నిజానికి మానవజీవ-
తానికి వంటకి అవనాభావసం-
బంధం ఉంది.  క్టబటిటీ  ఎంతటి 
బంగారు పళ్లినికైనా గోడచేరుపా 
ఎల అవసరమో ఎంతటి గొపపా-
మగాడ్కైనా వంట నేరుపా కూడ 
అంత్ అవసరం
              ఒక వధంగా ఆలో-
చిస్తే దమయంతి  ఇంద్రాది దేవ 
తలందరినా త్రోసరాజని స్మా-
ను్యడైన నలమహారాజునే పళిలి  
చేసుకోడానికి,  అలగే ద్రౌపది 
పాండవులోలి  అందరికంటే భీము 
ణ్్ణ ఎకు్కవగా ఇషటీ  పడడానికి క్టర
ణం  వారికి గల  పాకశ్స్త్ర ప్రావీ 
ణ్యమే అని అనిపించక మానదు.  
ఏది ఏమైన she  లో he ఒదిగి 
నటులి గా  woman లో  man  
ఒదిగినటులి గా వంటపనిలో  పురు 
షుడు భార్య వెనుక ఒదిగే ఉం-
టునానాడు. వంట చెయ్యనంటే 
జీవతంలో మిగిలేది పంటే.
    వంట పేరుతో తమ  జీవతా-
ల్నా పంట పాలు చేసుకుననా ఒక 
జంట మధ్య  జరిగిన వాగివావాదం   
ఇక్కడ పొందుపరచ బడ్ంది.  
సరద్గా చదువుకుని ఆనందిం-
చండ్. ఇది చదివేక వంటరాని 
వారు కదో్ద  గొపోపా వంట నేరుచే-
కోండ్. కన్సం వంటచేస్వారికి 
సహాయసహక్టరాలు అందజ-

య్యండ్.
      ఒక్టయన  పాపం ఎపుపాడూ 
ఇంటలి   ఆయనే వంట చేస్వాడు. 
అనుకోకుండా ఒకరోజు పొరు 
గూరు వెడుత ఆపని భార్యకు 
పురమాయించాడు. ఆమ అయి-
షటీ ంగానే తల్పింది
     తిరిగి తిరిగి ఎపపాటికో ఇంటికి 
చేరుకునానాడు. కడుపు నకనక 
లడుతోంది. వంటచేశ్వా? 
అనానాడు. వెంటనే 'నో'' అంది. 
అసలే ఆకల్తో ఉనానాడేమో ఒళ్లి  
మండ్ పోయింది.
పాపాతు్మరాల! వంట ఎందుకు-
చెయ్యలేదే ? అనానాడు.
  ఏంటి నేను పాపాతు్మరాల-
నా! క్టదు మీనానేనా పాపాతు్మడు 
అంది.
ఏమే తపుపాడుద్నా ఏంటి వాగు-
తునానావు అనానాడు.
    ఆ పదం  మీఅమ్మకి మీచెల్లి కి 
వరి తేసుతే ంది నాక్ట్కదు అంది. 
వెంటనే ఈ ఇంటలి ంచి బయటికి 
పోవే  అనానాడు .
 ఇది న్ ఇలులి  క్టదు పొమ్మనడాని-
కి న్కు హకు్క లేదంది.
భగవంతుడా ! నాకు కన్సం చావు 
నైెన  ప్రస్దించవయా్య అనానాడు  
  ఆవడ కూడ తకు్కవదేమీక్టదు. 
'మీలో తపుపాంటే మీరు పోతారు 
నాలో తపుపాంటే నా మాంగళ్యం 
పోతుంది' అనేంతటి  గొపపా 
ఇలలి లు.   అందుకే  ఏమీ తడు-
ముకోకుండా  నాకంత అదృ షటీ మా 
అంది.   
        (35 వ పేజీ చూడండ్)



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూల�ై 201934

ఆదూరి హైమవతి

        పరి తేవారిపలలిలో అనం-
తమూ,ఆనందమూ అనే ఇద్దరు 
స్నాహితు లుండేవారు. ఇద్దరూ 
రైతులే. ఆనందు ఎపుపాడూ ని-
జాయితీగా తన రాబడ్ని అము్మ-
కుంటూ పొదుపుగా సంస్రా-
నికి సంపాదన వాడు కుంటూ 
క్టసతేంత స్ము్మ వెనకేశ్డు. 
  కడుకు చదువూ, కూతురి పళ్్ళ 
ఉండటాన ఏనాడూ ఏ వృధాఖ-
రూచే చేస్ వాడు క్టదు. పొదు-
పుచేసన స్ము్మను పొరుగూరోలి  
ఉననా బా్యక్ లో ద్చుకునానాడు.                            
  అనంతం మాత్రం అమితంగా 
స్థా యికి మించి ఖరుచేచేస్తే  
పొలం మీది రాబడ్ నంతా వ-
చచేలవడ్గా పిలలిల గుడడిలకూ, 
భార్య స్ము్మ కూ,  సరద్లకూ 
ఖరుచేచేస సంవతసారాంతాని-
కి ఆనందం వద్దకు అపుపాలకు 
వచేచేవాడు. ఎకు్కవగా ఆనందే 
అనేకమారులి  ఆదుకునే వాడు.                                               
  ఆనందూ!న్వు లేకపోత్ నేనేమై 
పోయేవాడ్నో కద్!న్ ఋణం 
తీరుచేకో లేనిది."అంటూ మాటాలి డే 
వాడు. 
 అనంత క్టసతేంత పొదుపు 
పాటించవయా్య! బిడడిలకోసం 
చేయా ల్సాన ఖరుచేలు ముం-
దునానాయి " అని చెపేపావాడు 

ఆనందు.  
  వీరిద్దరికీ ఎలస్నాహం కుదిరిం-
ద్ని ఊళ్్ళవారు ఆశచేర్యపడేవా-
రు.                          ఒకరు 
పొదుపర్, ఒకరు వృధావ్యయం 
చేస్వాడూ కనుక. 
  ఇద్దరి పిలలిల్ పరిగి పద్దవాళ్్ళ 
క్టస్గారు. మంచి సంబంధం 
కుదరడంతో ఆనందు కూతు-
రిపళి్ళ ఖాయం చేశ్డు. పళి్ళ 
ఖరుచేలనిమితతేం పొరుగూరి 
బా్యంక్ లోద్చుకుననా స్ము్మ 
తెచుచే కోను వెళి్ళ, అంతా ఒక 
సంచీలో క్టక రండు సంచీలోలి  
సగం సగం స్ము్మ ద్చి, తిరుగు 
ప్రయాణమయా్యడు. స్ము్మను 
పంచె లోపల నడుముకు కటుటీ -
కునానాడు. ఊరి పొల్మేరలోలి కి 
వచాచేక పొలం గటలి  మీద నడుస్తే  
అలపాచమా నానికి వెళలివలస 
వచిచే , పంచె వదులు చేసుకుని , 
పనిక్టనిచిచే బయలే్దరాడు.  
   ఇంటికచిచే చూసుకుంటే 
ఒకేసంచీ ఉంది. రండో సంచీ 
ఎక్కడో జారి పోయి ఉంటుందని 
భావంచి ఉరుకుల్ పరుగుల 
మీద వెతు కు్కంటూ బయలే్దరా-
డు. చమటతో తడ్చి భయంతో 
వణుకుతనే వెతుకు్కంటూ వె-

       మిత్రద్రోహి
ళ్తుండగా, ద్రోలి  అనంతం 
కనిపించి,"ఎక్కడ్కి ఆనందూ ! 
చెమట క్రకు్కత బయలే్దరావ్?" 
అని పలకరించాడు. "అనంత 
! ఆడబిడ్ద  పళి్ళకోసం నోరు కటుటీ -
కుని పొరుగూరి బా్యంకోలి  ద్చిన 
స్ము్మ తీసు కుని, తెచుచేకుం-
టూ ఉండగా ఊరిపొల్మేర-
లోలి  డబు్బననా ఒక సంచీ ఎక్కడో 
పడ్ పోయిందయా్య! ద్ని కోసం 
వెతుకు తునానాను." అనిచె-
పాపాడు వెతుకుత నడుస్తే నే.                                                    
"అయో్య పాపం! నేనూ వెతికి 
పడతాను. ఎలఉంటుంద్సం-
చీ?" అనానాడు అనంతు.                  
   గులబీరంగు సంచీ మూతి 
తెలలి  ద్రంతో కటిటీ ఉంది"అనానాడు 
ఆనందు .                                     
 ఆమాటలు వననా అనంతు తన 
బొడోలి  ఉననా వసుతే వును ఒకమారు 
చేతోతే తాకి చూసుకునానాడు.
ఎంతవెతికినా ఎక్కడా డబు్బ 
సంచీ కనిపించక బాధపడుతుననా 
ఆనందు తో " పోయిన వసుతే వు 
ఎల కనిపిసుతే ంది ఆనందూ! పద 
పోద్ం ,ఎక్కడో అపుపా చేదు్ద వు 
గాని,తరావాత తీరుచేకోవచుచే. 
ముందు శుభ క్టర్యం గటటీ క్కన్-
"అంటూ వెనకు్క తీసుకువచిచే-
ఆనందును  ఇంటలి  దింపిపో-
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యాడు.   
మూడు నాలుగు రోజులు బాధపడాడి క ఆనందు అపుపాకోసం ఎవరిని అడగాల అనుకుంటుండగా అనంతు 
వచిచే " మా బావమరిది ఇక్క డ పొలం కనాలనుకుంటూ  కంతడబు్బ నావద్ద  ఇచిచే వెళ్్ళడు. ముందు న్ 
పని గడవన్ నాకు ఎనినామారులి  స్యంచేశ్వు?ఇంద ఉంచు ,"అంటూ కంత డబు్బననా సంచీ ఆనందు 
చేతిలో పటాటీ డు.  
    ఆనందు అనంతును ఆల్ంగనం చేసుకుని ఆస్ము్మ ఇంటలి  ద్చ మని భార్య కిచాచేడు. ఆమరునాడు 
ఆనందు పళి్ళఖరుచేల కోసం అనంతు ఇచిచేన సంచీ తెరిచి చూడగా తాను బా్యంకు నుంచీ తీసు కుననాస్-
ము్మను కటటీ లు కటిటీ  ఇచిచేన ద్రం అదే లగా ఉండటంతో , బా్యంకు అధక్టరులు స్ము్మ ఇచిచేనపుడు నోటలి  
నెంబరులి  ఒక క్టయి తం మీదరాస ఇచిచేన గురొతేచిచే,ఆక్టయితం తెచిచే రండూ టా్యలీచేస చూశ్డు, నిజం 
తెల్సంది. అనంతుకే ఆసంచీ దొరికింది, ద్నినా ద్చి ఆ స్మే్మతనకు బావమరిది స్మ్మ ని ఇచాచేడు. ఇంత 
మిత్ర ద్రోహితోనా తాను ఇంతక్టలం స్నాహం చేసంది అని బాధపడా్ద డు ఆనందు. 
    ఆనందు కడుకు అనంతు వద్ద  కెళి్ళ" మామా! మీ బావమరిది ఎక్క డుంటాడో చెపాతే వా? అతడ్కే మా 
నాననా పోగొటుటీ కుననా డబు్బ సంచీ దొరికింది. అతడ్నా పోలీసులకు పటిటీ వావాల్,ఆ నోటలి  మీది నెంబరేలి బా్యంక్ 
అధక్టరు లు డబి్బస్తే  మా నాయన గారికి ఒక క్టయితం మీద వ్రాస ఇచాచేరు" అంటూ అడ్గేసరికి ,అనంతు 
ఆనందు కడుకు చేతు లు పటుటీ కుని, "బాబా్బబు మనినాంచు, దీనినా బయట పటటీ కు, బుధ్ధ గడ్డి  తిని మిత్ర 
ద్రోహం తలపటాటీ ను. ఇవచేతులుక్టవు , దొరగాగా నే ఇవావాలనిపించినా  నా దురవాయుయం నా బుధ్ధనిపడమారగాం 
పటిటీ ం చింది."  అంటూ కళ్ళన్రు పటుటీ కునానాడు. 
   మామా మా నాననాగారు చెపూతే నే ఉనానారు. పొదుపరి తనం నేరుచేకో మని ,దుబారా మనిషిచేత ఏచెడ్దపనైె-
నా చేయిసుతే ంది." అంటూ వెళ్్ళడు.  పొదుపరితనం మంచితనానికి మదుపు.  
                                                                         ***********  

    (36 వ పేజీ చూడండ్)

       ఇంతటి భీకరమైన వాగివావాదం తనలో పొందుపరచుకుననా ఈ మనోహర శ్లి కం చదవండ్.

                                          ఆ: పాకాం న కరోషి పాపిని? కథాం పాపీ తవీదీయ: పిత్
                         రాండే జల్పసి క్ాం? తవెవై జననీ రాండా తవీదీయా సవీసా
                         నిర్చ్ఛ తవీరతాం  గృహాదబుహిరతో నేదాం తవీదీయాం గృహాం
                         హాహా! న్థ! మమాదయా  దేహి మరణాం త్వన్న  భాగ్యాదయ:

క్టబటిటీ  ఇతరులతో మాటాలి డేటపుపాడు వారిమనసుసా నొచుచేకోకుండా మాటాలి డగలగడం ఒక కళ.  

సంసకృతస్హిత్యంలో రిపార్టీ కవతా ప్రక్రియ  (33  వ పేజీ తరువాయి)
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నందుల  ప్రభాకర  శ్స్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

         మొలకల పున్నమి    
      ఇది కూడా పిలలిలు ఎకు్కవ 
ఇషటీ పడే పండగ. పాడ్యమి రోజు 
పిలలిలు ఇంటింటికి పోయి అనినా 
రక్టలైన ధానా్యలు స్కరిస్తే రు. 
మా ఊరి రామాలయంలో గరభు-
గుడ్కి ఇరువైెపుల రండు గదు-
లుండేవ. ఈ గదులోలి  అడుగు 
ఎతుతే న మా ఊరి చెరువులో ఉండే 
ఒండ్రు మటిటీ ని తటటీ లతో పోస 
న్ళ్్ళ చలేలివాళ్ళం. పిలలిలు స్క-
రించిన ధాన్యం ఒకరోజు న్టిలో 
నానబెటిటీ  ఈ రండు గదులలో 
ఉండే మటిటీ లో చలేలివాళ్ళం. రాతి 
రోజూ న్ళ్్ళ చిలకరిస్తే  ఉండేవా-
ళ్ళం. అవ మొలకెతితే దినదిన ప్ర-
వర్ధమానమౌతాయి. పొర్ణమి రోజు 
పద్దలందరూ వచిచే పరిశీల్ంచి 
ఏ రకమైన ధాన్యం బాగా మొల-
కెతితే పరిగిందో ఆ సంవతసారం ఆ 
పంట బాగా ఎకు్కవగా వేస్వాళ్్ళ.
        పొర్ణమి రోజు పిలలింద-
రూ తలస్నానాలు చేస, జొననా 
దంటులి  చీల్చే ఆ బెండలి తో రక-
రక్టల గాజులు, బాణాలు చేస 
ప్రభలు కటేటీ వాళ్్ళ. ఒక ఇంచి 
బెండుకు జొననా ఈనెను గుచిచే, 
ఆ బెండును కుంకుమ న్ళ్ళలో 
ముంచి, రండవ కనను ఆ 
బెండు యొక్క రండవ కనలో 

గుచిచేత్, అది గాజు అవుతుంది. 
గుచచేకుండా అలగే ఉంచిత్ 
అది బాణం అవుతుంది. అటాలి  
పసుపు న్ళ్ళతో, బొగుగా  న్ళ్ళతో 
ఇల రంగు రంగు గల ఆక్టరాలు 
చేస, పొడవాటి కటటీ కు కటిటీ , అడడి  
కటటీ కు వేలడదీస, ఈ మొల-
కెతితేన వాటిననినాటిన్ పీకకి ఈ 
ప్రభలకి కటిటీ  అందరూ పోలేర-
మ్మ గుడ్ దగగారకు వెళిలి ,మొలక-
లు అక్కడ పటిటీ  ఈ ప్రభలను ఆ 
వగ్రహం ముందు కటిటీ  వచేచేవా-
ళ్్ళ.
          అాంకాలమమా తిరున్ల 
       ఈ గుడ్ మా ఊరికి అయిదు 
మైళ్ళ దూరంలో వుండే 'మునెనాల్లి ' 
అనే వూరోలి  ఉండేది. ఈ తిరునాల 
ఎండాక్టలంలో జరుగుతుం-
ది. చుటుటీ పక్కల ఓ పాతిక ఊరలి 
వాళ్్ళ ఈ పండగలో పాలొగా ంటా-
రు. పిలలిలందరూ ఈ తిరునాలలిక-

ని చాల రోజుల నుంచి డబు్బలు 
కూడబెటుటీ కుంటారు. చేలో గ్-
కు్కననా సనక్ట్కయలు అమి్మ, వరి 
చేలో పరిగలు ఏరుకుని అమి్మ 
డబు్బ కూడబెటుటీ కుంటారు. ఆ 
తిరుణాల నాడే, మా ఇంటలి  మా 
జేజినాయన తది్దనం వసుతే ంది. 
అందుకై అమ్మ తెలలివారు 
ఝామున మూడు గంటలకు 
లేచి, అపరాహా్ణ నికి వంటలు 
తయారు చేస, స్యంత్ర మూడు 
కలలి  భోజనాలు అయిపోయేల 
చేసుతే ంది. తిరునాళ్ళకు అందరూ  
బండ్ కటిటీ  అంక్టలమ్మ గుడ్ 
చుటూటీ  తిపుపాతారు. అల తిపిపాత్ 
పశువులకు మంచిదట.    
       బండ్ని రంగు రంగుల క్ట-
గితాలతో అలంకరించి మంచి 
రంగు రంగుల చీరలతో బండ్పై 
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గుడ్ లగ కటిటీ  బండ్లో పానకం, 
గుగా గుగా ళ్్ళ పటుటీ కుని బయలు-
దేరతారు. గుడ్ చుటూటీ  బండ్ని 
వపర్తమైన వేగంతో తోలుతుం-
టారు. గుగుగా ళ్్ళ అడుకు్కనేవాళ్్ళ 
కటటీ లకు గుడడి  సంచీ కటిటీ  దూరంగా 
వుండ్ బండ్ దగగారకు ఈ సంచిని 
పటుటీ కుంటే ఆ సంచీలో గుగుగా ళ్్ళ 
వేస్తే రు బండ్లో వుండే మనిషి. 
మరికంతమంది అయిత్ 'బం-
డ్గాండులి ' తిరగకుండా బిర్రు పటిటీ  
ఎదు్ద లను గుడ్ చుటూటీ  తిపుపాతా-
రు. 
     ఇంక్ట సుడ్మాను బండ్ని 
లగటం ఇక్కడ ప్రత్్యకం. బండ్ 
పైన పద్ద  బరువైెన, పొడవైెన 
'సుడ్మాను' ను నిలబెటిటీ  కడతా 
రు. అది బండ్ ముందుకు 
వంగి బరువంతా ముందు వైెపే 
వుంటుంది. 'అరక' అంటారు ఈ 
బరువును. ఈ బరువును మొ-
యా్యలంటే ఆరిత్రిన ఎదు్ద లు 
తపపా మొయ్యలేవు. ఈ బండ్ని 
అంక్టలమ్మ గుడ్ చుటూటీ  మూ-
డుస్రులి  తిపుపాతారు. ఒకస్రి 
మా లేత ఎదు్ద లతో తిరునాళ్ళ 
బండ్ కడ్త్ మా నాయనకు తె-
ల్యకుండా 'బండ సుబ్బననా 
ఎదు్ద లను సుడ్మాను బండ్కి 
కటిటీ  తిపాపాడు. 'పశమ్మలను' 
కటిటీ  బరువు లగించినందుకు 
మా నాయన బండ సుబ్బననాను 
'బండ' బూతులు తిటాటీ డు. 
    ఈ తిరునాళ్్ళకు రంగుల-
రాటనాం ప్రత్్యక ఆకర్షణ. రకర-

క్టలైన ఆటలు కూడా వస్తే య్. 
దండ్గా అంగళ్లి  వస్తే య్. రి-
బ్బనులి , గాజులు, పనునాలు, దు-
వెవాననాలు... ఒకటేమిటి అనినా-
రక్టల ఆటవసుతే వులు, తిండ్ 
పద్రా్ధ లు వస్తే య్. అనినాటికంటే 
ముఖ్యంగా తిండ్ పద్రా్ధ లలో 
'బెండులి ,  బతెతే   రస్లు, బుడడి  
క్టరాలు' ముఖ్యమైనవ ఇవ పిలలి , 
పద్ద  అందరికీ ఇషటీ మే. బెండేలిమో 
వేలడు పొడవుంటాయి. బతెతేర-
స్లేమో రూపాయ బిళ్ళ సైజులో 
ఉంటాయ్. ఇవ రండూ తీపి 
పద్రా్ధ లే. బుడడిక్టరాలు, బెండులి ,   
బతెతే  రస్లు, కల్ంగర క్టయలు 
కనుకు్కని, చీకటి పడేసరికి ఇంటి 
ముఖం పడతారు. బండలి లో 
వచిచేనవారు బండలి లో వెడతారు. 
మిగతావారు నడ్చి వెళతారు.    
     రాత్రికి అక్కడ ఎవరూ 
ఉండరు. అంక్టలమ్మ అక్ట్క, 
చెలలిల్ అక్కడ కలుసుకుంటా-

రని నమ్మకం. తిరణాలకి పో-
యేటపుపాడు "ఎక్కడ్కిరా" అని 
అడ్గిత్ తిరణాలకు అని తల 
ఎగరేస చెపిపానవాడు .... వచేచే-
టపుపాడు ఎక్కడనుండ్ అని 
అడ్గిత్ న్రసంగా 'తిరనాల' 
నించి అంటాడు. తిరిగి, తిరిగి, 
... ఎండకు రంగు సడాలు తాగి 
అలసపోయి ఉంటారు. 
               పీర్ల  పాండగ
        ఇది స్యిబుల పండగే క్టన్ 
నిరవాహణ అంతా హిందువులదే. 
అయినా పండగకు మతాలందు-
కు ఉంటాయి? అందరూ కల్స్ 
చేసుకుంటారు. నెల పొడుపు 
కనిపించినపపాటినుంచీ 'బూబ-
మ్మలు' దీపం కుండలో పటిటీ , 
నడ్వీధలో వుంచి, ద్ని చుటూటీ  
తిరుగుత పాటలు పాడటంతో 
మొదలౌతుంది పీరలి పండగ. 
పీరలినినాటిన్ పటటీ లో నుంచి 
దించి, కడ్గి,  కతతే బటటీ లు కటిటీ , 
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'పీరలి చావడ్' లో నిలబెడతా-
రు. ప్రతి రోజూ పూజ చేస బెలలిం 
పంచుతారు.    
        అయిత్ పీరలి పండగల వే-
డుకలన్నా చీకటి పడ్న తరవాత-
నే. ప్రతి రోజూ వేషాలు వెయ్యటం 
పిలలి , పద్ద  అందరూ ఆనందించే-
వాళ్్ళ. వేషాలయ్యటంలో బోగం 
సుబా్బరాయుడు ముఖ్్యడు. ఈ 
బోగం అననా మాట వంటే ఆగ్ర-
హోదగృదౌతాడు. క్టన్ అతని 
వెనుక అందరూ అలగే పిలుస్తే -
రు. ఎందుకంటే ఊరినిండా సు-
బా్బరాయుళ్్ళ. గురి తేంచటం కషటీ ం. 
సుబి్బశటిటీ  పాత్ర పోషించడంలో 
కూడా  సుబ్బననాది ముఖ్య పాత్ర. 
ఈయన గంప చంకన పటిటీ , 
పసర గుగుగా ళ్్ళ, అలసంద గు-
గుగా ళ్్ళ, ఉలవ గుగుగా ళ్్ళ అము్మ-
తుంటే ఆడవాళ్్ళ సగుగా  మొగగాలై-
పోయే వాళ్్ళ. 
      'ఈ గుగుగా ళ్్ళ మీ ఆయనకు తి-
నిపిచేచే అక్ట్క..' అని, 'అతాతే  ... ఈ 
గుగుగా ళ్్ళ మామకు తినిపించు ... 
అససాలు పకి్కంటి తలుపు తటటీ నే 
తటటీ డు' అని, 'మరదల.. ఈ గు-
గుగా ళ్్ళ మా తము్మడ్కి తినిపించు 
... ఇంక్ట చూడు.. అపుపాడు నువువా 
పగలంతా నిద్ర పోవాల్సాందే' 
అంటూ పరాచిక్టలడుత సు-
బి్బశటిటీ  వేషానినా పండ్స్తే  వుంటే 
ఆకల్, పేదరికం, దరిద్రం ఇవన్నా 
కూడా కన్నాళలిను రానిచేచేవ క్టవు. 
      ఇంక సుబా్బరాయుడు 
వెయ్యని వేషం లేదనుకో. పరి-

చయమైన అనినా వేషాలు వేస, 
రాత్రి పొదు్ద  పోయేవరకు ఊరి 
జనాల్నా నవవాంచి, కవవాంచేవాడు. 
పగటి సరిగేసు రోజు ప్రత్్యకం-
గా పగలు వేషాలేస్తే రు. ఒకస్రి 
మా పద్దననా రామమూరి తే చదు-
వుకుంటూ ఊరోలి  ఉననాపుపాడు పీరలి 
పండగ వచిచేంది. పగటి సరిగేసు 
రోజు సుబా్బరాయుడ్ చేత 
'భూతకి' వేషం వేయించారు. 
మూడు రోజుల ముందు నుండ్ 
'భూతకి' తల తయారు చేయ-
టానికి పద్ద  కుండకు కళ్్ళ, నోరు 
దగగార బొక్కలు పటిటీ  వెనకంతా 
బంకమటిటీ  కరిపిచిచే, చికె్కం-
టికలన్నా బంకమటిటీ పై కరిపి-
చిచే, అది తలకు పటిటీ  రండు 
'సంగటి గంప' లను వక్ట్ష లకు 
పటిటీ , రండు గడ్డి  గంపలను పి-
రుదులకు పటిటీ , రండు మూడు 
చీరలు చుటిటీ , చేతికి వేపమం-
డలు ఇచిచే, నలుగురైదుగురు 
డబా్బలు కడుత దరువేస్తే  
వుంటే భూతకి వేషంలో వుననా 
సుబా్బరాయుడు వీరంగం చేస 
ఊరోలి  అందరిన్ భయపటాటీ డు. 

చిననాపిలలిలకు జవారాలు కూడా 
వచాచేయి. ఆ పని చేసనందుకు 
మా నాయన రామమూరి తే అననాని 
తిటిటీ నాడనుకో.   
        అపుపాడపుపాడో బదేవాల్ నుండ్ 
పిచాచేమ ఒకతె వచిచేంది. ఆమ 
మాట, చూపు, చేషటీ లు అన్నా ప్ర-
త్్యకంగా ఉండేవ. పిలలిలంద-
రూ పిచిచేద్ని వెంటపడ్ అలలిరి 
చేస్తే  వేధస్తే  వుంటే ... పద్దవా-
ళ్్ళ పిలలిలను వారించి ఆమను 
బయటకి పంపారు. మరుసటి 
సంవతసారం పీరలి పండకి్క సుబా్బ-
రాయుడు 'బదేవాల్ పిచిచే' వేషం 
వేస ఊరు అందరిన్ ఆశచేర్య-
పరిచాడు. పిలలిల్నా ఆహాలి దపరి-
చాడు. చీర కటుటీ కుని ముఖానికి 
నలలిని బొగుగా  పూసుకుని అచచేం 
'బదేవాల్ పిచిచే' లగే చూపు, 
మాట, కదల్క ... ఇల ఏ ఏటి 
క్టయేడు సృజనాత్మకంగా స్గేవ 
పీరలి పండగ వేషాలు.
                          (ఇంక్ట ఉంది)
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అందం అంటే ఏమిటి?

         అందం అంటే ఏమిటి? 
అంద్నికి నిరవాచనం ఏమిటి? 
ఇపుపాడు పిలలిలు అనుకునేట-
టుటీ  అందం అంటే శర్ర ఛాయ, 
పొడవాటి జుటుటీ , సననాని శర్రా-
కృతి ఇదేనా? క్టదు కద్! అందం 
అంటే తెల్వ. అందం అంటే 
యుకి తే. అందం అంటే మానవ-
తవాం. అందం అంటే స్మాజిక 
సపృహ. అందం అంటే... ఒక 
ఆహాలి దకరమైన  వాసతేవం...... 
అందంగా ఉననావన్నా ఆరోగా్య-
నికి మంచివన్ చెపపాలేము.. 
అందంగా కనపడేవ అన్నా మనకు 
ఉపయోగించేవ అన్ చెపపాలేము.  
ఓ చిననా కధ.... అందం గురించి 
చెపుపాకుంద్ం. 
        పూరవాం గ్రీకులు అనినా 
దేశ్లనూ జయిస్తే  వారి వ-
జయపతాక్టనినా ఎగురవేసుతే ననా 
సమయంలో ... వారికి ఓ చిననా 
ప్రాంతం  ... ట్రాయ్ .... కటుటీ దిటటీ -
మయిన  సరిహదు్ద  సైన్యంతో.... 
స్మర్ధయుం గల భద్రతా వ్యవసథాతో, 
ఒక దురేభుద్యమైన కోటతో  వీరికి 
అడుడి గోడగా నిల్చింది.  అపుపాడు 
గ్రీకులు .. చాల అందమైన 
పద్ద  ఆక్టరం గల చెక్క గుఱ్ఱా -

నినా తయారు చేస, ద్నినా ఆ 
ట్రాయ్ పటటీ ణ సరిహదు్ద లోలి  వ-
డ్చివస్తే రు. ద్నిని చూసన ఆ 
పటటీ ణ ప్రజలు (వారిని ట్రోజన్సా  
అంటారు), ద్ని అంద్నినా, ఆక్ట-
రానినా చూస .... మురిసపోయి, ఈ 
అందమైన గుఱఱా ం మన దేశంలో 
ఉండాల్ అననా ఆశతో అతి కషటీ ం 

మీద ఆ గుఱ్ఱా నినా తమ కోటలోకి 
తీసుకుపోయి, అందముగా ఓ 
ప్రాంతంలో ఉంచి అలంకరిస్తే -
రు. 
       ఆ రాత్రి... అందరూ నిదు-
రపోయాక....   ఈ గుఱఱా ం లోంచి 
చాల మంది బల్షుటీ లైన గ్రీకు 

సైనిక వీరులు బయటకు వచిచే 
ఆ కోటను ముటటీ డ్స్తే రు. అక-
స్్మతుతే గా జరిగిన ద్డ్ని ప్రతి-
ఘటించలేకపోయిన ఆ ట్రాయ్ 
పటటీ ణ ప్రజలు (ట్రోజన్సా), గ్రీకుల 
చేతిలో ఓడ్పోతారు. వారి స్మ్రా 
జ్యం గ్రీకుల వశమైపోతుంది. 

         క్టబటిటీ ... 
అందం వెనుక   
ఎంత ప్రమాదం 
వుందో కద్...
ఇల ప్రతి 
వ ష య ం లో 
అ న కూ డ దు 
క్టన్, అందం 
అంటే యుకి తే...
స మ య స్పా -
రి తే... ఇల రక-
రక్టల నిరవా-

చ నా లు నానా యి . 
అందువలలి  అందం, తెల్వ 
రండూ ఉండాల్. పై పై వా్య-
మోహాలుక్టకుండా శ్శవాతంగా 
ఆనందంగా ఉండే మారాగా నినా 
ఎంచుకోవడం ఉతతేమం...
        మీ భారతీ లకి్షమి   

పమి్మ భారతీ శర్మ 

https://youtu.be/JyqLHHZlKss
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గోభూమి  

  
హరియాకి మనశ్్శంతి లేకుండా 
పోయింది. తమ మందలోంచి 
నాలుగు ఆవులు ఎల గలలింతైె 
పోయాయో హరియాకి అం-
తుచిక్కలేదు. అలవాటు 
ప్రక్టరం పచిచేక బయళలిలో 
మేతకు తీసుకు పోయేముందు 
ఉదయం, తిరిగి తీసుకు రాబో-
యేముందు స్యంత్రం ఆవుల్నా 
లక్కపటాటీ డు. సరిగానే ఉనానాయి. 
వాటిని కంచె కటిటీ న పొలం ప్రాం-
గణంలో వదిల్, గంట పోయి-
నతరావాత, భార్య, తల్లి , ఇద్దరు 
కూతుళలితో పాలు పితకడానికి 
వచిచేనపుపాడు నాలుగు ఆవుల 
సంఖ్య తగిగానటుటీ  గమనించాడు. 
పచిచేక బయళలిలో కోస, కటటీ  కటిటీ  
తీసుకువచిచేన   మూడు పచచేగ-
డ్డి  మోపులు కూడా కనబడ లేదు. 
ఒక్కగంటలో అవ ప్రాంగణం-
నుంచి ఎల మాయమయా్య-
యి? బహశ్ ఏ పశువుల దొం-
గలముఠా పనో అయు్యండాల్. 
గోలగోల పడుతే ననా తల్లి ని కషటీ ం-
మీద సముద్యించి, ఉదయం 
లేస్తే నే వాటిని వెదక్టలని ని-
శచేయించుకని, నిద్రపోవడానికి 
మంచమకి్కనా కలత చెందిన 

మనసుసా నిద్రని దూరం చేసంది.                                                                                                                                         
 భూమికి ముపైఫై అయిదు-
వేల కిలోమీటరలి ఎతుతే లో 
భూభ్రమణవేగంతో త్ల్యాడు-
తుననా ఒక వశ్లమైన వో్యమ-
నౌకలో తమ నాలుగు ఆవుల్ 
ఉననాటుటీ  హరియాకి తెల్స్ 
అవక్టశం లేదు. ఆ ఆవులు 
పశుగ్రాసంతో సహా అపహరిం-
చబడాడి యి. అవ ఏ వధమైన 
అలజడీ చేయకుండా, ఆ రోజు 
బయళలిలో మేసన పచచేగడ్డిని 
నెమరువేసుకంటూ  మధ్య-
మధ్యలో అరుసుతే నానాయి. వాటి 

కళలిలో ఏ వధమైన భయమూ 
లేదు. అద్్ద ల గోడల వెనుకనుం-
చి కనినా పరికరాల సహాయంతో 
వాటి తీరుతెనునాలను కుతహ-
లంతో పరిశీల్ంచడం జరుగు-
తోంది. భూక్టలమాన ప్రమాణా-
లలో రండుగంటల అనంతరం 
నౌక ప్రధాన చోదకుడు వషాణ్ 
పరిశీలనా వభాగానికి వచాచేడు. 
అక్కడ పర్యవేక్షణలో ఉననా కకు-
ది్మని ప్రశినాంచాడు 
  “వారిని గురించి న్ అభిప్రాయ-
మేమిటి?”

     

ఆంగలి మూలం :  డా. పింగళి గోపి 
తెలుగు స్త     : ఎలక్ట్రా న్ 
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“ఇపుపాడే చెపపాడం కషటీ ం. ఏవ-
ధమైన అలజడీ చేయకుండా 
ప్రశ్ంతంగానే ఉనానారు. వారి 
భాషలో ఏదో మాటాలి డుకంటు-
ననాటలి నిపిసతే ంది. క్టన్ వచిత్ర-
మేమిటంటే ఆ భాషలో అంబా 
అనే ఒక్క ధవాని చుటూటీ తా ఒకరి 
అభిప్రాయాల్ మరొకరు తెలు-
సుకుంటునానారని అనుకంటు-
నానాను. పర్క్షలకి ఇంక్ట వ్యవధ 
క్టవాలంటునానాడు ధౌరేయ్,” 
అనానాడు కకుది్మ.  ధౌరేయ్ 
నౌకలోని ప్రయోగ, పరిశ్ధనా వ-
భాగానికి  అధపతి.  
వషాణ్ ఓ దీర ్ఘనిశ్వాసం వడ్చాడు. 
మరో నక్షత్రమండలంలోని తమ 
నివాస గ్రహానినావదిల్ పాలపుంత  
నక్షత్రమండలంలో ఉననా స్ర్య-
గ్రహకూటమిలోని భూగ్రహానినా-
చేరుకోడానికి వారి గ్రహసంవతసార 
క్టలప్రమాణాల ప్రక్టరం అయిదు 
సంవతసారాలు గడ్చిపోయాయి. 
వశ్లవశవాంలో గాల్ంచి, జీవ-
రాశులుననా గ్రహాల్నా గురి తేంచి, ఆ 
గ్రహాల సమీపంలో తమ అం-
తరిక్ష స్థా వరాల్నా స్థా పించి, ఆ 
గ్రహాల మేధావులోతే  సంభాషించి 
పరసపార  జా్ఞ నవతరణ,  సమాచార 
వ్యవసథాని నెలకలపాడం వారి ప్ర-
కటిత  వశవాయాన లక్షం. క్టన్ 
ఇది అసలు వషయం క్టదు. 
రాబోయే వందల  సంవతసారాల 
క్టలంలో క్టలుష్యం పరిగిపో-
యి వనరులు అంతరించిపో-
యి, తమ గ్రహం వాసయోగ్యంగా 

ఉండదు. ఇపపాటునాంచే గ్రహాం-
తర వలసలకి అనుకూలమైన 
గ్రహాల్నా వెదకడం అక్కడ్ శ్స్త్ర-
జు్ఞ ల, అధక్టరుల ప్రధాన లక్షం. 
ఈ లోగుటుటీ  సంగతి వషాణ్ కి 
తెలుసు. వషాణ్ వశ్వాంతరిక్ష-
యానంలో కడు ప్రజా్ఞ వంతుడు. 
వశ్వాంతరాళంలో మారగాస్చిక-
లని, వశవాపటాలని రూపొందిం-
చడం, నిరాథా రించడం అతనికి 
ప్రత్్యకమైన అభిరుచి. క్టన్  వ్య-
కి తేగతంగా  గ్రహాంతర జీవరాశుల  
అణచివేత అతనికి ఇషటీ ంలేదు. 
వషాణ్ కకుదీ్మని ప్రశనాలతో వస-
గించక వదిల్ వెళ్్ళడు. ధౌరేయ్ 
చతుషాపాదుల దేహానిరా్మణ వ్య-
వసథాని కు్ష ణ్ణంగా అథునాతనమైన 
పరికరాలతో పరిశీల్ంచస్గాడు. 
కకుది్మ ఆసకి తేకరంగా చూసుతే నానా-
డు. ఆవులతో సంభాషణా క్టర్యక్ర 
మం  సజావుగా స్గటలేలిదు. 
    “హలోలి ! మేం ఈడవారామ్ అనే 
నక్షత్ర మండలంలోని ఆరూష్ 
అనే నక్షత్రం చుటూటీ  పరిభ్రమించే  
ఉశ్రీక అనే గ్రహంనుంచి స్నాహ-
హసతేం అందించడానికి వచాచేం.” 
లౌడ్ సీపాకరోలి  ధౌరేయ్ మాటలు ప్ర-
తిధవానించాయి. 
     “అంబా!” అని ఆవులన్నా అరి 
చాయి. 
       “మీ గ్రహవాతావరణం లోని 
వాయువులేమిటి? మా ప్రాథమిక 
అంచనాల ప్రక్టరమూ ఇరవైె 
అయిదు శ్తం ఆమలి జా  అనే 
జీవ వాయువు ఉందని త్ల్ం 

ది. నిజమేనా? మీ గ్రహంలో 
మూడొంతులు జీవాధారమైన  
మరులమ్ ఉందని తెలుసతే ంది. 
ఇదీ  నిజమేనా?” 
   “మన నౌకలోని కృత్రిమవ-
తావ రణంలో అవ శ్వాస పీలు-
సుతే నానాయికద్? మరులమ్ అవ 
నిశిచేంతగా తాగాయి కద్? వారి 
గ్రహంలో అవ ఎంత శ్తమనేది 
మనం  తరావాత ఖచిచేతంగా తె-
లుసుకోవచుచే క్టన్,  ప్రసుతే తానికి 
వారి గ్రహ పరా్యవరణం మనకి 
అనుకూలమే అనుకోవచుచే!” 
కకుది్మతన అభిప్రాయం వెల్బు-
చాచేడు.
    ధౌరేయ్ అవునననాటులి గా తల్ 
పాడు.    
   లౌడ్ సీపాకర్ లో వచిచేన ధవానుల 
ను ఆవులు చెవులు నిక్కరించి 
వని, అటూయిటూ క్టసతే ఆశచే-
ర్యంగా చూస “అంబా!” అని 
అరిచాయి.
         కకుదీ్మకి ఆవులన్నా మొండ్ 
ఘటాలుగా అనిపించాయి. 
అంబా అనే పదం చుటూటీ తానే 
ఆ జీవుల సమాచార వ్యవసథా కేం-
ద్రీకృతమైందని అనుకనానాడు. 
అది ఏదో రహస్య సంకేతపద-
మై ఉండొచుచే. అవ ఏ వధమైన 
ఆందోళనా లేకుండా కతతేపరిస-
రాలోలి  నిశిచేంతగా ఉండడం చాల 
వంతగా అనిపించింది. లేకపోత్ 
వాటి స్థా వరంనుంచి అపహరిం-
చబడ్, భూమికి వేల కిలోమీటరలి 
దూరం పరగ్రహవాసుల నౌకలో 
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ప్రయాణం చెయ్యడమననాది మ-
దడుననా ఏ జీవకైనా వసతృతమైన 
భయాందోళనలు కల్గించ-
డం సహజం. అవ నిశిచేంతగా 
నెమరు వేసుకంటూనే ఉనానాయి.   
ఇల చల్ంచకపోవడం  ఆలో-
చనాపూరవాకమైన ఎతుతే గడక్టన్ 
క్టదుకద్? 
కంతస్పటికి ధౌరేయ్ కీ, కకుదీ్మ-
కి వారు స్ధుజీవులని నమ్మకం 
కుదిరింది. గాజు గోడలోని తలు-
పుతీసుకని ఇద్దరూ ఆవుల్నా 
సమీపించారు. వారు కంగారు 
పడలేదు. ధౌరేయ్ ఒక  పటానినా 
చూపుత వశ్వాంతరాళంలో 
తమగ్రహం ఎక్కడుందో ఒక 
అవుకి చూపించస్గాడు. అది 
చటుకు్కన ద్నినా నోట కరుచుక-
ని తినబోతోంటే కంగారుగా ద్నినా 
లగేశ్డు. ఆ ఆవు తలడ్ంచి 
‘అంబా’ అని అరిచింది.
       తరావాత ఆవులకి పుసతేక్టలు 
చూపించారు. రేడ్యోల్ వని 
పించారు. అనేకమైన భాషలోలి  
వీడ్యోలు చూపించారు. టల్-
వజనులి  చూపించారు. అనినాంటిన్ 
అవ అందుకని తినే ప్రయతానాలు 
చేశ్యి. కనినా, తినబోయిన పు-
సతేక్టల్నా వెంటనే ఉమే్మస అంబా 
అని అరిచాయి. ఉశ్రీక గ్రహ-
వాసులైన ధౌరాయ్ కీ, కకుదీ్మకి 
అలసట ప్రారంభమైంది. 
“బహశ్ వారికి అనినాంటిన్ తిని 
పర్క్షచెయ్యడం అలవాటనుకం-
టాను!”అనానాడు కకుదీ్మ. 

గ్రహాంతర యానంలో కనినా శిశు-
దశలో ఉననా గ్రహాలనుండ్  స్-
కరించబడ్న పురుగులీనా, ఇతర  
జీవరాశుల్నా ముందు పడ్త్ 
ఆవులన్నా వెంటనే వముఖత 
చూపించి దూరంగా తపుపాకనానా-
యి. 
    ధౌరేయ్ కకుదీ్మని వెంటబెటుటీ -
కని నౌక్టధక్టరి వషాణ్ ని అతని 
కేబినోలి  కలుసుకని తన అంతిమ 
అభిప్రాయానినాతెల్యజేశ్డు. 
“సర్! వారు పరమ శ్ంతసవాభా-
వులుగా, శ్క్టహారులుగా కనిపి-
సుతే నానారు. వారికి చలనముననాజీ-
వరాశుల్నా, మృతజీవుల్నా తినడం 
ఇషటీ ంలేదు.” 
 “వారి అంతరే్దహనిరా్మణ వ్యవసథా, 
శర్రంలోని మూలధాతువులు, 
జను్య వర్గాకరణ ఎల ఉనానాయి?” 
వషాణ్ ప్రశినాంచాడు.  
           “చాలవరకూ మనలగే 
ఉనానాయి. దేహానిరా్మణంలో ఉననా 
మౌల్కమైన ధాతువులు కూడా 
ఒకటే. వారి గ్రహంలోకూడా జీ-
వాధారమైన ఆమలి జా ఉండడం 
మూలన మనలగే జీవనవధా-
నం కనస్గుతోందని అనుకోవా-
ల్. ఇవన్నా మనకనుకూలంగానే 
ఉనానాక్టన్, వారి వాకు్క అరథాంక్ట-
వటలేలిదు. మనం వెంటనే మన 
గ్రహానికి పోయి మరినినా కతతే-
పరికరాలతో రావాల్,” అనానాడు 
ధౌరేయ్. 
    “వాళ్్ళ స్ధువులు క్టబటిటీ , 
మనం వారికి నెమ్మది నెమ్మదిగా 

మన భాష నేరిపా పరసపారసమా-
చార వ్యవసథాని నెలకలపాల్. రా-
బోయేక్టలంలో పరసపార సహక్ట-
రంకోసం ఇది చాల అవసరం!” 
అనానాడు నౌక్టధక్టరి వషాణ్.
“సర్! మననాయకుల లక్ట్ష యునినా 
మీరు నిజంగా నము్మతారా?” 
కకుది్మ ప్రశినాంచాడు. 
       “అసలు గ్రహాంతరవాసుల్నా 
కనుకు్కనే ఈ ప్రణాళిక గురించి 
నా అభిప్రాయం న్కు తెలుసు! 
గ్రహవాసులు లేని గ్రహాలనుండ్ 
ఖనిజసంపదని, ఇంధనాల్నా తీ-
సుకుపోయెటంతవరకూ పరావా-
లేదు క్టన్, గ్రహవాసులవరైనా 
ఉంటే వారిని అణిచిపారవేయ-
డం నాకు మౌల్కంగా, వ్యకి తేగ-
తంగా నచచేని వషయం. క్టన్ 
ప్రభుతవాం ఉదే్దశ్యం వేరు. శ్స్త్ర, 
స్ంకేతిక పరిజా్ఞ నాల్నా ఆక్రమ-
ణకోసం ఉపయోగించడం అరథా-
రహితం. క్టన్ తపపాలేదు! ఇంటికి 
ఇల కనినాకోటలి   కోటలి  మైళ్ళ 
దూరంలో......” వషాణ్ మాట 
ఆపివేశ్డు. మాటలోలి  బెంగ గో-
చరించింది. 
                       ***                    
         ఆవులకోసం వెతికి వేస్రి 
పోయి హరియా రండురోజులత-
రావాత పోలీసు స్టీషన్ కి వెళ్్ళడు. 
యుగరాజ్ అనే పోలీసు అధ-
క్టరికి తన ఆవులు అపహరిం-
చబడడి  సంగతి చెపాపాడు. తాగిన 
మైకంతో యుగరాజ్ కళ్్ళ ఎర్రగా 
ఉనానాయి. “ఇందులో నాకేంటి?” 
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అతను అదోల నవువాత 
అనానాడు. 
హరియాకి వెంటనే అరథాం 
క్టలేదు. నెమ్మదిగా యుగరాజ్ 
మాట అరథామైంది. 
“ఏం క్టవాల్ మీకు?”
“స్ధారణంగా మేము దొరికిన 
వసుతే వుల వలువలో ఏభై శ్తం 
తీసుకంటాం. న్ వషయం చూస్తే 
చాల   ప్రత్్యకమైనది. నాలుగు 
ఆవులు తపిపాపోయావంటునానావ్. 
అంటే రండు అవుల్నా సమరిపాం-
చుకోవాల్. ఆవుల్నా పంచడం 
నాకు తెల్యదు. ఆవుల్నా అమ్మ-
డానికి కూడా నాకు స్నుకూ-
లత ఉండదు. మార్కట్ ధరల  
ప్రక్టరం రండు ఆవుల స్ము్మ 
నాకు అందచెయి్య. లేద్ ఒక 
ఏడాదిపాటు రోజుకి రండు లీటరలి  
పాలు నాకు ఉచితంగా పొయి్య. 
ఇది న్కు చాల లభస్టిగా 
ఉంటుంది. నాకూ జనం దృషిటీ లో 
పడే ఇబ్బంది ఉండదు.”
 “నేను స్మాన్య గోపాలకుణి్ణ.  
మా సమషిటీ  కుటుంబం పద్దది. 
ఆవుల జవాబుద్ర్ నాదే! అవ 
పోత్ అందరూ నామీదే వరుచు-
కుపడాతే రు. ముసల్వాళ్లి నానారు. 
పళిలిళ్లి  క్టవాల్సాన అమా్మయి-
లునానారు. బడ్కి పోయే పిలలి-
లునానారు. ఏడాదిపాటు రోజుకు 
రండు లీటరులి  పాలు ఉచితంగా 
పోయడం నాకు వలలి  క్టదు!” 
హరియా దీనంగా అనానాడు. 
     “న్లంటి వాళ్్ళ నాకు బాగా 
తెలుసు. న్ పేదరిక్టనినా చాల నా-

టకీయంగా చెపాపావు. నాకు నమ్మ-
శక్యంగా లేదు. నాకు ఉచితంగా 
పాలు పోస్తేనేక్టని న్ ఆవుల్నా 
వెదికే ప్రయతనాం జరగదు! ఆ 
పైన న్ ఇషటీ ం!” యుగరాజ్ కరుగాగా  
అనానాడు. నషాటీ నినా ఏదో వధంగా 
భర్ తే చేసుకోవచుచేనని మనసు 
రాజీ పడ్పోవడంతో, హరియా 
సరేననానాడు.  
   ఆవుల్నా ఎతుతే కుపోయిన సథా-
లనికి తను మధా్యహనాం వస్తే -
నని చెపిపా,ఇనసపాకటీర్ యుగరాజ్ 
హరియాని పంపించేశ్డు.
                        ***
 అపహరణకు గురిక్టబ-
డడి  గోవులు గ్రహాంతరవాసుల 
అంతరిక్ష నౌకలో కునుకు తీ-
యడానికి ప్రయతినాంచాయి. 
నౌక్ట సబ్బంది వాటిని సుఖంగా 
కునుకు తీయకుండా ఇబ్బంది 
పడుతే నానారు. డొక్కలోలి  పొడుస్తే , 
మడమీద్, పొదుగులమీద్ ఏవో 
ఇంజక్షనలి నిస్తే  మాటాలి డ్ంచడా-
నికి ప్రయతానాలు, ప్రయోగాలు చే-
సుతే నానారు. అవ అనినాంటికీ బాధగా 
అంబా అని మాత్రమే అరుసుతే -
నానాయి.  నౌకలోని సబ్బందికి  వ-
సుగతితేపోయింది.  
  చివరికి నౌక్టధక్టరి వషాణ్  
జింజొనియమ్ అనే జను్య-
పరమైన  కంపూ్యటర్ చిప్ ని 
ఆవులకి చిననాపాటి శస్త్రచికితసా 
చేస, వాటి శర్రభాగాలోలి  ఉంచ-
డానికి నిర్ణయం తీసుకనానాడు. 
ఆ జను్యచిప్  ఆవుల దేహంలోని 
కణజాలనినా, పొందికలీనా నెమ్మది 

నెమ్మదిగా  మారిచే వేస వాగ్రూపం-
లో భావప్రకటనకి ద్రి తీసుతే ంది. 
   “మీరు ఆలోచించే ఈ నిర్ణయా 
నికి వచాచేరనుకంటాను? ఏకంగా 
వారి గ్రహం మీద ద్డ్ చేస్య-
వచుచేగా?” కకుది్మ వషాణ్ ని  ప్ర-
శినాంచాడు.
     “మాటరానివారిని లొంగదీసు 
కోవడం సులువు క్టవొచుచే. అది 
నైెతికం క్టదు. క్టన్ మనం ఎవరి-
నైెనా ఆక్రమించ దలచుకననాపుపా-
డు వారి ప్రవృతిన్, మనోభావాల్నా 
తెలుసుకోవాల్. ఈ జను్యచిప్ 
ని  ఉపయోగించడం ద్వారా  ఈ 
గ్రహాంతరవాసుల బుది్ధ క్రమేపీ 
వకససుతే ంది. వారిలోంచీ జీవప-
రిణామ ప్రక్రియతో కనినా తరాలలో 
మేధావులు పుటుటీ కస్తే రు. జను్య-
చిప్ ని అమరిచే, మన పాలకులు 
అంగ్కరిస్తే  ఉశ్రీక గ్రహానికి తిరిగి 
పోవచుచే. లేద్ వారి ఆదేశ్ల 
ప్రక్టరం మరో నక్షత్ర గ్రహకూట-
మికోసం వెదుకులట ప్రారం-
భించాల్సారావొచుచే. ఈ గ్రహక్ట-
లమాన ప్రక్టరం రండువందల 
సంవతసారాల తరావాత తిరిగి వచేచే-
సరికలలి  స్ధుప్రవర తేనగల 
ఇలంటి జీవులతో గ్రహమం-
తా పరిణామం చెందుతుంది. 
అపుపాడు మనం ఈ గ్రహం మీద 
స్థా వరాలు వారి సహక్టరంతో నె-
లకలుపాకోవచుచే. వారితో కల్స 
జీవస్తే  వశవాసౌభ్రాత్రుతావానికి, వ-
శవాశ్ంతికీ  నాంది పలకవచుచే. 
భవష్యత్ లో ఇది గ్రహాంతర 
సహక్టర సంబంధాలకి  చాల 
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అవసరం!”  వషాణ్ ఆఖరి అస్త్రం 
ప్రయోగించక తపపాదననా భావనతో 
అనానాడు. 
           ఇదివరలో జను్యచిప్ ని  
ఏ గ్రహంలోనూ ఏ జీవమీద్ 
ఉపయోగించవలసన అవసరం 
వషాణ్ కి రాలేదు. జను్యచిప్ 
ని ప్రవేశపటిటీ నపుపాడు కనినా తీవ్ర 
పరిణామాలు మరణంతో సహా  
సంభవంచవచుచే. అటువంటి-
దేదైెనా జరిగిత్ చిప్ లో మారుపాలు 
చేయాల్సావసుతే ంది. గోవుల్నా అప-
హరించిన సథాలనికి వెళి్ళ, వాటికి 
అలవాటైన  ఆ గ్రహవాతావర-
ణంలోనే ప్రయోగాత్మకంగా ఒక 
ఆవు శర్రంలో జను్యచిప్ ని 
అనుసంధానించవలసందిగా 
ఆదేశమిచాచేడు. అంతా సవ్యంగా 
జరిగిత్,  మిగిల్నవాటిలో కూడా 
చిప్ ని ప్రవేశపటటీ వచుచేనని 
చెపాపాడు. 
ఉననావాటిలో బల్షటీ మైన ఒక 
అవుని కకుది్మ  ఉపనౌక-
లో భూగ్రహానికి తీసుకుపో-
యాడు. అలపాశ్తం తపిపాదం 
మూలన ఉపనౌక అపహరణ 
సథాలనికి రండు వందల మీటరలి 
దూరంలోఓ రోడుడి  పక్కన దిగింది. 
అది మిటటీ  మధా్యహనా సమయం. 
ఎండ తీవ్రత చాల ఎకు్కవగా 
ఉంది. ప్రాంతమంతా ఏ వధమైన 
సంచారమూ లేకుండా నిరా్మను-
ష్యంగా ఉంది. కకుది్మ  రోడుడి న్, 
అలపాదూరంలో  ఉననా కనినా నిరా్మ-
ణాలన్ చూస ఆశచేర్యపోయాడు. 
అంతలో హరియా ఒక పొల్కేక 

పటాటీ డు.
             “అదిగో! నా ఆవు గంగా! 
పక్కనే ఎవరో ముసుగు మనిషి 
ఉనానాడు. కనబడటలేలిద్?”
 ముందసుతే గానే హరియా ఖరుచేతో 
ఒక బార్ లో నాలుగు పగుగా ల 
మందు బిగించిన యుగరాజ్ 
వెంటనే పిసతే లు తీస ప్రత్్యక-
మైన శిరస్్రా ణం ధరించిన కకుది్మ 
వైెపు గురిచూస క్టలచేడు. అది 
వెంట్రుకవాసలో తపిపా కకుది్మ 
పక్కనుంచి దూసుకుపోయిం-
ది. కకుది్మ పరుగు తీస్తే  ప్రధాన 
నౌకకి ప్రమాద స్చికలు తెల్-
యజేశ్డు. యుగరాజ్ మరోస్రి 
పిసతే లు పేలచేడు. కకుది్మ ఒక 
చెటుటీ చాటున నక్ట్కడు. తుపాకి 
మోతలు వని ఇళ్ళలోంచి జనాలు 
బయటకి వచాచేరు. చెటుటీ చా-
టున నకి్కన కకుది్మ మీదకు 
ఇద్దరు మనుషులు కడవళ్ళతో 
దూక్టరు. కకుది్మ తన క్టళ్ళతో 
వాళ్ళని బలంగా తననాడంతో 
వాళ్్ళ కిందపడ్ మరి లేవలేక-
పోయారు. ఒక కడవల్ కకుది్మ 
రక్షణవస్త్ర సముద్యంలో చి-
కు్కకుపోయింది. హరియా, 
యుగరాజులి  ముందుకు పరుగ-
తాతే రు. యుగరాజ్ మూడోస్రి 
పిసతే లు గురి చేస్లోగా ఒక 
సుడ్గాల్ వచిచే కకుది్మని అపపాటి-
కే అయిదుమీటరలి ఎతుతే లో ఉననా 
ఉపనౌకలోకి తీసుకుపోయింది. 
హరియా, యుగరాజ్, కడవళ్ళతో 
కలబడడి  ఇద్దరూ, దృశ్్యనినా తిల-

కించిన కందరు ఊరి జనుల్ 
నోట మాటరాక  వభ్రాంతికి గురై 
నిలుచేండ్ పోయారు. ఉపనౌక  
శరవేగంతో పైకి లేచి ప్రధాన నౌకని 
చేరుకంది. 
       దివాపాదులనుంచి లభ్యమైన 
కడవల్నా అంతరిక్షనౌక ప్రయోగ-
శ్లలో ధౌరేయ్ పర్క్షలు చేయ-
స్గాడు. ఒకటికి రండుమారులి  
స్క్షదరి్శనిలోకి, అటుతరావాత, 
ద్నికి అనుసంధానమైన జను్య-
వశేలిషణాపరికరం తెరమీదకూ  
చూస, పక్కనే నిలబడ్ ఉననాక-
కుది్మతో వషాణ్ ని పిలవమని 
అడ్గాడు. కకుది్మ పిలుపందు-
కని వషాణ్  ప్రయోగశ్ల చేరు-
కనానాడు.
         “ఏమిటి వశేషం?” వషాణ్ 
ప్రశినాంచాడు.
    “ఈ గ్రహానినా ఇదివరలో మన 
గ్రహవాసులు దరి్శంచడం క్టన్ 
జరిగింద్?” ధౌరేయ్ ప్రశినాంచాడు
      “ఈ నౌక పది తరాల క్రితమే 
నిరి్మంచబడ్ంది. అంతకు క్రితం 
ఏడనిమిది నిరి్మంచబడాడి యి. 
అంతరిక్షంలో ఈ నౌక నలుగురి 
నౌక్టధపతుల చేతులోలి  తిరిగింది. 
నేను అయిదో వాణినా. ఈ నౌక 
పలుదిశల పయనిసతే నే ఉంది. 
ఈ గ్రహానినా మన పూర్వాకుల-
వరైనా సందరి్శంచారేమో నాకు 
తెల్యదు. ఒకవేళ అలజరిగి 
ఉనానా, ఆ వవరాల్నానాకు చెపపాడం 
జరగలేదు.” అనానాడు  వషాణ్.  
“అలంటి అనుమానం ఎందు-
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కచిచేంది?” కకుది్మ ధౌరాయ్ ని ప్ర-
శినాంచాడు. 
      “ఆ దివాపాదుల శేవాదముద్రలు 
కడవల్ పిడ్మీద కనబడాడి యి. 
వారి కణజాలంలో ఉననాజను్యవులు  
మనం చతుషాపాదులలో ప్రవేశబె-
టటీ దలచిన జను్యచిప్ జను్యవుల-
ను పోల్ ఉనానాయి. అంటే ఎవరో 
మన ట్రేడ్ మార్్క  జను్యచిప్ ని ఈ 
గ్రహవాసులలో ఎపుపాడో ప్రవేశ పటిటీ  
ఉంటారు. అయిత్ పరిణామ మా-
రగామధ్యంలో అది ఎక్కడో వకటిం-
చింది. ఒక చీల్క చతుషాపాదులు 
దివాపాదులుగా జీవపరిణామానికి 
లోనైెయా్యరు. ఆ క్టరణంగా  దివా-
పాదులోలి  ఏ యితర జీవరాశుల-
మీద్, ఆఖరికి తమలో తమ మీద్ 
శ్ంతి సవాభావం లేదు. అనేక్టనేక-
మైన చతుషాపాదులు అంతరించి-
పోతునానారు. ప్రతిచిననా వషయానికీ 
దివాపాదులు అలజడులు, ఆం-
దోళనలు లేవదీస్ సథాతికి జను్య-
పరిణామం జరిగిపోయింది. దివా-
పాదులు సవాయం వనాశనం వైెపు 
అడుగులు వేసుతే నానారు. మనం 
వారితో సతసాంబంధాలు  నెలకలపా-
డమనేది వృథాప్రయాస!” అనానాడు 
ధౌరాయ్. 
                 *** 
      “ఏం జరిగింది? “యుగరాజ్ పై 
అధక్టరి ప్రశినాంచాడు. యుగరాజ్ 
తన పై అధక్టరికి జరిగింది 
వవరించ స్గాడు.     
 “నేను క్టల్చేన ఆక్టరం పొడుగాటి 
పారదర్శకమైన హల్మట్ ధరించి 
ఉంది. ఆ హల్మటలి  ఏవో చిననాచిననా 
రంగురంగుల దీపాలు వెలుగుతు-

నానాయి. తన తోకకి తగిల్ంచిన ట్రా-
నిసామిటరోలి  ఏదో తెల్యని భాషలోఆ 
ఆక్టరం  అరవ స్గిం ది.
“తోక చివర ట్రానిసామిటరా? తాగుడు 
మైకంలో క్టన్ ఉనానావా? న్కు 
తాగుడు అలవాటే కద్? ఎనినా స్రులి  
హచచేరించినా న్కు బుది్ధ లేదు?” 
పై అధక్టరి చీవాటులి  వేశ్డు. 
           “సర్! నేను ఆరు పగుగా లు 
తాగి నా నా మాట తడబడదు. దృషిటీ  
చెదరదు.  ఒక్క తలకి తగిల్ంచు-
కననా పొడుగాటి హల్మట్ తపిపాంచి 
మిగిల్న శర్రభాగమం తా అచుచే 
మన అవుల్నా పోల్ ఉంది. క్టవల్-
స్తే  హరియాని అడగండ్. కడవ-
ళ్ళతో  కలబడడి  కల్యాని, జాదవ్ ని 
అడగండ్!” అనానాడు యుగరాజ్. 
  వాళ్్ళ కూడా యుగరాజ్ చెపిపాన 
కథనానేనా చెపాపారు. పై అధక్టరికి 
నమ్మక తపపాలేదు.       
                              ***
         వషాణ్  వెంటనే నిర్ణయం 
తీసుకనానాడు. మిగిల్న ఆవుల్నా-
కూడా భూమి మీద సురకి్షతంగా 
వదిలేయ మని కకుది్మకి చెపాపాడు. 
కకుది్మ ఉపనౌకలో వాటిని ఈ 
మాటు సరిగా అపహరణ సథాలంలో 
వదిలేస, తిరిగి ప్రధాన నౌకని చే-
రుకనానాడు. వషాణ్ ఆ వెంటనే 
అంతరిక్షనౌకని ప్రమాదకర-
మైన భూగ్రహంనుంచి బహ 
దూరంగా స్ర్యనక్షత్ర పరిథిలోం-
చి వెలు పల్కి తీసుకుపోయా-
డు. సంటారిస్ నక్షత్ర మండలం 
వైెపు నౌక మళి్ళంది. ఇంటికి తిరిగి 
వెళ్్ళ ఆశ నిరాశే అయి్యంది. గు-
రుతావాకర్షణ తరంగాల మాధ్య-
మంగా అధక్ట రుల ఆజ్ఞలు అల 

వచాచేయి మరి.  
  వషాణ్ తన కేబినోలి  ఆలోచనలో 
పడాడి డు. నౌక స్ర్యమందలపు 
అంచులోలి  ఉండగానే ఈ గ్రహం 
జీవరాశులుననా గ్రహమని గ్రహిం-
పుకు వచిచేంది. గ్రహానినా చేరడం 
జరిగింది. గ్రహంలో తమలగే, 
తమ రూపులోనే ఉననా చతుషాపా-
దుల్నా ఆలోచించే మేధావ వరగామని 
తలచి ఎతుతే కురావడం జరి
గింది. అది పొరబాటైపోయిం-
ది. అవ స్ధువులుగా ఉండడం 
తపిపాంచి ఏ మాత్రమూ జా్ఞ న 
సంపతితే లేనివ. దివాపాదులు తమ-
గ్రహపు చతుషాపాదుల లగే మేధావ 
వరాగా నికి చెందినవారైనా, వారిని 
సమానులుగా పరిగణించి  దరి-
జేరడం మంచిది క్టదు. గోరూప 
చతుషాపాద   మేధావుల్నా వారు 
సహించలేరు. వారిలో హింస్ 
ప్రవృతి బలంగా పేరుకుపోయింది. 
వశవాంలో ఎక్కడ్వారక్కడ తమలో 
తాము కుము్మకుంటూ ఉండడమే 
మేలు. గ్రహాంతరయానాలు, 
వలసల్ ఎపుపాడో ఒకపుపాడు కంప 
ముంచుతాయి. తమగ్రహంలో  
తిరిగి ఎపుపాడు క్టలు పడాతే డో  తె-
ల్యదుక్టని, చేరగానే రాజీనామా 
యిచేచేయాల్!
                    *** 
ఏది ఏమైనా భూమిని వశ్వాంతర-
గ్రహవాసులైన గోముఖ చతుషాపా-
దుల దృషిటీ  నుంచి మరల్ం చింది 
మన గోవుల స్ధు ప్రవర తేనా, లేక 
మానవులు చాల ప్రమాదకరమైన 
వారని గ్రహాంతరవాసులు గురి తేం-
చడం వలనా?
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపాగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడ్నది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచేనా ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతే లు, గుణింతాలు అన్నా అనవాయిస్తే యి.
                 మీరు చెయ్యవలసనదలలి  అసలు వాక్ట్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండ్.  

(ఆధారాలు : 1) చ = అసలు అక్షరం 'డ';  2) ర = అసలు అక్షరం 'త')
      
         సి రా్ల  రు్ట  చె ై    లుాం చి   -   సి రు్ల  చె ై  గె యు వాం పు
     న రా్ల  రు్ట  చె ై    లుాం చి   -   న ర్ల  టె ై   రా స్ాం చు
     షతు ర్ల  హ టె ై     లుాం చి   -  క తు జ్ట  టె ై లుాం చు  నాం          
     న్రు రు్ల   చీ   ర తు గేాం బ  -  కాషా  పితు గి ఖు చు        

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

గతనెల జవాబు :  
                                   ఇపుపాడ్టు   కలగంటి         -     నెలలి   లోకములకు   
                               నపుపాడగు  తిరువేంక         -      టాద్రీశుగంటి                                    
                        1.    అతిశయంబైెన  శే              -     షాద్రిశిఖరము గంటి 
                               ప్రతిలేని  గోపుర                  -     ప్రభలు  గంటి
                               శతకోటి  స్ర్యత్               -     జములు  వెలుగగగంటి  
                               చతురాసు్య  బొడగంటి      -     చయ్యన  మేల్కంటి                                          
        
                   జూన్   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ పి మారుతీరావు, ఏల్రు;    
                                                                                                           శ్రీమతి లకి్షమి, అనక్టపల్లి ; 
                                                                                                            శ్రీమతి లీలరుకి్మణి, బందరు.  
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కతతే  రామానందం                                                                 

       జగద్రధంలో  జగనానాధుడు 

     భారతదేశం లోని సపతే మోక్ష 
ద్యక కే్షత్రాలలో ఒకటిగా భక తే 
కోటి చెపుపాకునే పరమ పుణ్య 
తీరథాం పూర్ ప్రాశస్తే యునినా వవరించే 
పద్యపాదమిది. ఆ పవత్రధామా-
నినా పురుష్తతేమ కే్షత్రం, శ్రీకే్షత్రం, 
శంఖ్ కే్షత్రం, న్లద్రి పేరలితో  పి-
లుస్తే రు. ఒడ్స్సా రాష్టంలో-
ని పూర్ పటటీ ణం ఇల వైెకుంఠ 
పురంగా వెలుగుతోంది. ఇచచేటి 
ఆలయంలో అననాదము్మలు, 
సదరి దేవతా మూరుతే లుగా 
కలువైె పూజలందుకుంటు-
ననా  ఏకైక ఆలయము. అత్యంత 
రమణీయ శిలపాకళ్ సంపదతో 

  ప్రపాంచాంలో ఏ హిాందూ ఆలయాంలోననై్ సరే, ఊరేగిాంపు నిమితతుాం మూలవిరాటు్ట ను కద-
ల్ాంచరు. అాందుకు ఉతసువ విగ్రహాలు ఉాంటాయి. ఊరేగిాంపు సేవలో ఏటా ఒకే రధాని్న వినియో-
గిాంచడాం అని్న చోటా్ల  చూసేదే. ఈ సాాంప్రద్యాలని్నాంట్కీ మినహాయిాంపు పూర్ జగన్్నధా-
లయాం. బలభద్ర, స్భద్ర లతో సహా ఈ ఆలయాంలో కలువెనై జగన్్నధుడిని ఏడాదకకసార 
గ్డిలోాంచి బయటకు తీస్కువచిచి భకుతు లకు కనువిాందు చేసాతు రు. ఊరేగిాంచేాందుకు ఏటా కతతు 
రధాలను నిరమాసాతు రు. అాందుకే.. జగన్్నధుడి రధయాత్ను అతయాాంత అపురూపాంగా భావిసాతు రు 
భకుతు లు.

ఆలయ గోపురం కలక్టంతుల-
తో, శంఖాక్టరంలో శ్భిలులి తోంది.
      37 వేల చదరపు మీటరలి 
సువశ్ల వసీతేర్ణంలో నిరి్మంచిన 
అదుభుత వాసుతే  కటటీ డం జగనానా-
ధుని ఆలయం. 214 అడుగుల 
ఎతుతే ననా ఆలయానినా అనంతవ-
ర్మ చోడ గంగదేవ కళింగ శలై్లో 
పాంచ రాత్రీగమ వధానంలో ని-
రి్మంచాడంటారు. ఓ రాజకోట-
ల ఈ ఆలయానినా నిరి్మంచారు. 
గోపురాలతో, పద్ద  మండపాల-
తో ద్ద్పు 120 ఉపాలయాలు 
ఉనానాయి. 20 అడుగుల ఎతుతే న 
దురేభుద్యంగా ఉననా ఆలయ ప్రా-

క్టరానినా మేఘనాద ప్రాక్టరం 
అని పిలుస్తే రు. ద్ని చుటుటీ -
కలత 640 అడుగులు. ప్రహ-
ర్కి నలువైెపుల ముఖద్వారాలు 
ఉంటాయి. తరుపా ద్వారానినా 
సంహద్వారమని, ఉతతేర ద్వారానినా  
వా్యఘ్ర ద్వారమని, పడమర ద్వా-
రానినా గజ ద్వారమని, దకి్షణ ద్వా-
రానినా అశవా ద్వారమని అంటారు. 
సంహద్వారం ఎదుట అరుణ-
సతేంభం ఉంది. ఏకశిలతో ఆ 
సతేంభానినా నిరి్మంచారు. ఆలయ 
శిఖరంపై స్రు్యని రధస్రధ 
అనూరుని ప్రతిమ కనిపిసుతే ంది. 
గోపుర శీర్ష స్థా నంలో అషటీ  ధా-

అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాాంచీ అవాంత్కా
పూరీ ద్వారావతీ శచ్ైవ సప్తై తే మోక్షద్యికా 
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తువులతో తయారైన న్ల చక్రా-
నినా స్థా పించారు. శిఖరంపై సద్ 
పతిత పావన పతాకం ఎగురు-
తుంటుంది. ఆలయ ప్రాంగణం-
లోనే ఆనంద బజార్, పాక శ్ల 
ఉనానాయి. 
                సథాల పురాణం:
    జగనానాధుడు న్లమాధవుడనే 
పేరుతో గిరిజన దేవుడ్గా, సవర 
తెగల పూజలందుకునానాడని సథా-
లపురాణం.  అడవలో ఒక రహస్య 
ప్రదేశంలో ఉననా జగనానాధుణి్ణ  గి-
రిజనుల రాజైన వశ్వావసుడు 
పూజించేవాడట. ఈ వషయం 
తెలుసుకుననా ఇంద్రదు్యమనా 
మహారాజు ఆ రహస్్యనినా ఛేదిం-
చడానికి వద్్యవతి అనే బ్హ్మణ 
యువకుణి్ణ అడవకి పంపిస్తే డు.   
ఎనానాళైళైనా స్వామి క్టరా్యనినా స్-
ధంచలేని వద్్యవతి వశ్వావసుడ్ 
కూతురు లల్తను వవాహమాడ-
తాడు. వగ్రహానినా చూపమని పదే 
పదే ప్రాధేయపడుతుననా అలులి డ్ 
మాట క్టదనలేక పోయిన సవర-
రాజు అలులి డ్ కళ్ళకు గంతలు కటిటీ   
గుడ్ వద్దకు తీసుకువెడతాడు.  
వద్్యవతి తెల్వగా వ్యవహరించి 
ద్రి పొడుగునా ఆవాలు జారవ-
డుస్తే డు. కనానాళ్ళకి అవ మొల-
కెతితే ద్రి తెల్యడంతో, ఇంద్ర-
దు్యమునాడ్కి కబురు పడతాడు. 
రాజు అడవకి చేరేలోగానే వగ్రహా-
లు మాయమయా్యయి. ద్ంతో 
ఇంద్రదు్యమునాడు అశవామేధ 
యాగం చేస్తే డు. 

        న్లచలంపై ఓ ఆలయానినా 
నిరి్మంచి నరసంహస్వామి వగ్రహా 
నినా ప్రతిషిటీ స్తే డు. ఒకనాడు ఆయ
న అక్కడే నిద్రిసుతే ండగా జగనానా 
ధుడు కలలో కనిపించి, సముద్ర 
తీరంలో చాంకీ నది ముఖద్వారా
నికి  వేపకయ్య ఒకటి కటుటీ క 
సుతే ందన్, ద్నితో వగ్రహాలను   
తయారు చేయించమన్ ఆదేశి-
స్తే డు.  వగ్రహ నిరా్మణానికి ఎవ 
రూ ముందుకు రారు. ఏంచేయా 
ల అని రాజు ఆలోచిసుతే ననా సమ 
యంలో దేవశిల్పా వశవాకర్మ వక-
లంగుడ్ రూపంలో వస్తే డు. ఓ 
గదిలో వగ్రహాలను రహస్యంగా 
రూపొందిస్తే నన్, తానూ తెరిచే 
ద్క్ట ఎవరూ ఆ గది తలుపులు 
తెరవకూడదననా షరతుకు రాజు  
అంగ్కరిస్తే డు.
      క్టన్, పధానాలుగు రోజులు గడ్ 
చాక, రాణి గుండ్చాదేవ తొందర 
పటటీ డంతో, గది తలుపులు తెరు 
స్తే డు. శిల్పా క్టనరాడు. చేతులు, 
క్టళ్్ళ లేని సగం చెకి్కన వగ్రహా-
లేఅక్కడ ఉంటాయి. చతుర్దశ 
భువనాలను వీకి్షంచడానిక్ట అననా 
టుటీ  ఇంతింత కళ్్ళ మాత్రం ఉం 
టాయి. ఎంతో బాధపడ్న రాజు, 
బ్రహ్మదేవుని ప్రారి్ధస్ తే, ఆయన 
ప్రత్యక్షమై, ఇకనుంచి ఆ వగ్రహా 
లు అదే రూపంలో పూజలందు-
కుంటాయని వరమిస్తే డు. తానే  
సవాయంగా వాటిని ప్రాణప్రతిషటీ  
చేస్తే డు. ప్రతిషటీ  చేసన వగ్రహాల 
కు అభయహసతేం, వరదహసతేం  

కనిపించవు. అననాదము్మలు, స 
దరి అయిన జగనానాధుడు, బల-
భద్రుడు, సుభద్ర దేవతామూ 
రుతే లుగా కలువైె పూజలందుకుం 
టుననా దేవాలయం ఇదొక్కటే.  
రాతి వగ్రహాల స్థా నంలో చెక్క ప్ర-
తిమలే (ద్రు మూరుతే లు) నిత్య 
పూజలందుకుంటునానాయి.
        ఈ వగ్రహాలను 18 సంవ-
తసారాలకు ఒకమారు నవకళ్బర 
పేరిట పాతవాటిని మారిచే కతతే-
వాటిని ప్రతిషిటీ స్తే రు. అధక్టషా-
డం వచిచేన సంవతసారంలో మూ-
లవరాటుల్నా ఆలయ ఆవరణలో 
ముకి తేమండపంలో ఖననం చేస 
కతతే వగ్రహాల్నా ప్రతిషిటీ స్తే రు. వగ్ర 
హ నిరా్మణానికి ఉపయోగపడే 
ద్రువును అనేవాషించి, వాటికి 
పూజలు జరిపి, వాటిని పూర్ 
పటటీ ణానికి తరల్ంచి వగ్రహాలు 
తయారు చేయిస్తే రు. అర్ధరాత్రి 
ద్టాక ప్రధానారచేకులు వగ్రహా-
లకు ప్రాణ ప్రతిషటీ  చేస్తే రు. అంటే 
పాత వగ్రహం లోపలభాగంలో 
ఉండే ఓ రహస్య వసుతే  వశేషానినా 
కతతే వగ్రహంలోకి మారుస్తే రు. 
ద్నేనా బ్రహ్మ పద్ర్ధంగా పిలుస్తే -
రు.   
   అందరికీ క్టవలసన దేవుడు
      ఒరిస్సాలో ఒకపుపాడు బౌద్ధము, 
ఆ తరావాత జైన వైెష్ణవ మతాలు  భకి తే 
తాతివాకత ప్రాబల్యంలో ఉండేవని 
క్రీ.శ. 12 వ శతాబ్ద ంలోని చరి-
త్రక్టరులు అంటునానారు. పూర్ 
జగనానాధుని ఆలయ నిరా్మణాని-
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కి ముందే ఆది శంకరాచారు్యలు 
దేశం నలుమూలలలోని నాలుగు 
శంకర పీఠాలుగా ఒకటిగా ఇక్కడ 
గోవర్ధన మఠం స్థా పించారు. 
అలగే రామానుజాచారు్యలవారు 
కూడా ఇక్కడ మఠం స్థా పించారు. 
బెంగాల్ నశ దీవాపానికి చెందిన శ్రీ 
చైెతన్య మహాప్రభు (16 వ శతాబి్ద ) 
పూర్కి వచిచే జగనానాధుని స్-
వంచుకుంటూ, అక్కడే తనువు  
చాల్ంచాడు. అనినా మతాలకు, 
వశ్వాస్లకు కూడల్ అయి్యంది 
పూర్.
      214 అడుగుల ఎతెతైన బ్రహా్మం-
డమైన ఆలయంలో కలువు తీరి  
యుననా జగనానాధుడ్కి జరిగే 
స్వలు, ఉపచారాల్, భోగాల్, 
కూడా అంత భార్గానూ ఉంటా 
యి. స్వామి అలంక్టర ప్రియుడు. 
రోజుకు కన్సం అయిద్రు స్రులి  
దుసుతే లు, ఆభరణాలు మారిపాం-
చుకుంటాడు. ఇక ఆయనకు 
ఉననాంత తిండ్ పుషిటీ  మరే దేవు      
డ్కీ ఉండవు.           
        ఆయనకు ఆరు స్రులి  నైెవే-
ద్్యలు నివేదన చేస్తే రు. ప్రతిస్ర్ 
56 రక్టలు కతతే కుండలోలి  వండ్-
పడతారు. ఈ వంటక్టలు లేనిదే 
జగనానాధునికి ముద్ద  దిగదు. 
ఈ పద్రా్ధ లు నియమ నిషటీ ల-
తో తయారు చేయటానికి వంట 
శ్లలో 500 మంది వంటవాళ్లి , 
300 మంది సహాయకులు పని 
చేస్తే ంటారు. వీరు తమ జీవన 
సరవాస్వాన్నా జగనానాధుని నైెవేద్య 
స్వకే అరిపాస్తే రు. అందుకే పూర్ 

కే్షత్రానినా అననా కే్షత్రమని, అలగే 
జగనానాధుని 'అననా బ్రహ్మ' అని 
పిలుస్తే రు. ఇంకో వశేషమేమి-
టంటే, జగనానాధునికి, ప్రస్ద్-
లు నివేదించిన తరావాత వీటిని 
ప్రధానాలయ ప్రాంగణం లోని 
వమలదేవ అనే అమ్మవారికి ని-
వేదిస్తే రు. అపుపాడే అది మహాప్ర-
స్దమవుతుందని భకుతే ల వశ్వా 
సం. తరావాత వాటిని ఆలయ 
ద్వారానికి ఈశ్న్య భాగంలో ఉననా 
ఆనంద బజార్ వక్రయశ్లకు 
తరల్స్తే రు. జగనానాధుని వంట-
శ్లలో ప్రతి వంటక్టన్నా మహా-
లకి్షమి దేవ అదృశ్య రూపంలో 
పర్యవేకి్షసుతే ంటుందని నము్మ-
తారు. ఈ పవత్ర కే్షత్రంలో కుల 
మత వచక్షణలు, తారతమా్యలు 
లేవు. అందరూ సమానమే అననా 
'సరవాం జగనానాధం' నానుడ్ లోకి 
వచిచేంది.   
       జగనానాధ రధయాత్ర
       ఆషాడ శుద్ధ వదియ - పూర్ 
కే్షత్రంలో పండుగ రోజు. భకి తేభావం 
వెలులి వైె పొంగులతుతే తుంటుంది.     
జగనానాధ జయ జయ ధావానాల-
తో పూర్ వీధులన్నా మారుమో-
గుతుంటాయి. ఆ పరవాదినాన శ్రీ 
జగనానాధుడు తన సదరి, సద-
రునితో రధాలు ఎకి్క ఊరేగుత 
అశేష ప్రజాన్క్టనికి తన దర్శనం 
ప్రస్దించే జగత్  వఖా్యత మహో-
తసావం. పూర్ కే్షత్రంలో మూలవ-
రాటుటీ లే రధానినా అధరోహిస్తే రు. 
        ఈ రధయాత్రకు సరిగాగా  
రండు నెలల ముందు, అంటే 

వైెశ్ఖ శుద్ధ వదియ నాడు రధాల 
నిరా్మణానికి ఏరాపాటులి  చేస్తే రు. 
ఆ మరానాడు, అంటే అక్షయ 
తృతీయ నాడు రధాల నిరా్మణా-
నికి శ్రీక్టరం చుడతారు. 1072 
వృక్ష భాగాల్నా అవసరమైన ప్ర-
మాణాలబటిటీ  2188 ముక్కలుగా 
వభజిస్తే రు. వాటిలో 832 ము-
క్కల్నా జగనానాధ రధం తయార్కి, 
763 భాగాల్నా బలభద్రుడ్ రధం 
తయార్కి, 593 ముక్కలను 
సుభద్ర రధం తయార్కి వని-
యోగిస్తే రు. రధాల్నా తయారు 
చేస్వారు శుచిగా ఉండ్, నూతన 
వస్్రా లు ధరించి నిరా్మణ క్టర్యక్ర-
మం  ప్రారంభిస్తే రు.
       జగనానాధుడ్  రధానినా 'నందిఘోష' 
అంటారు. 45 అడుగుల ఎతుతే న 
ఈ రధం పదహారు చక్రాలతో 
మిగతా రండ్టి కనానా పద్దదిగా 
ఉంటుంది. ఎర్రటి చారలుననా 
పసుపు వస్త్రంతో అలంకరిస్తే రు. 
      బలభద్రుడ్ రధానినా 'తాళ-
ధవాజం' అంటారు. దీని ఎతుతే  44 
అడుగులు. ఎర్రటి చారలుననా 
న్ల్ వస్త్రంతో ఈ రధానినా కపుపా-
తారు.
      సుభద్రాదేవ రధం పేరు 'పద్మ-
ధవాజం'. దీని ఎతుతే  43 అడుగులు. 
ఎర్రటి చారలుననా నలుపు వస్త్రం-
తో అలంకరిస్తే రు.   
      ప్రతి రధానికీ 250 అడుగులు 
పొడవుననా తాళ్ళను కడతారు. 
ఈ మూడు రధాలను ఆలయ 
తరుపా భాగంలో వుండే సం-
హద్వారానికి ఎదురుగా ఉతతేర 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూల�ై 201950

ముఖంగా నిలబెడతారు. 
    మేళతాళ్లతో గరభుగుడ్ లోకి 
వెళి్ళన పండాలు (అరచేకు-
లు) ఉదయక్టల పూజాదిక్ట-
లు నిరవాహించి, రతనాపీటలమీద 
నుంచి వగ్రహాలను కదిల్స్తే రు. 
ముందుగా ద్ద్పుగా 5- 1/2 
అడుగులుననా బలభద్ర వగ్ర-
హానినా తీసుకువస్తే రు. ఆయన 
రధం తాళధవాజం పై ప్రతిషిటీ స్తే -
రు. అనంతరం ఇదే వధంగా 
సుభద్రాదేవ వగ్రహానినా కూడా 
బయటకు తీసుకువచిచే, పద్మ-
ధవాజం రధంపై ప్రతిషిటీ స్తే రు. 
       అయిదడుగుల ఏడంగు-
ళ్లు ఉండే జగనానాధుని వగ్ర-
హానినా ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి 
బయటకు తీసుకువసుతే ండగానే 
'జయహో జగనానాధా' అంటూ 
జయజయధావానాలు చేస్తే రు 
భకుతే లు. స్వామిని రధమందు 
ప్రతిషిటీ స్తే రు. వగ్రహాలను 
రధమందు ప్రతిషిటీ ంచే వేడుకను 
'పహండీ' అంటారు. ఈ వ-
గ్రహాలను తీసుకువచేచేవారిని 
దైెతు్యలు అంటారు. వీరు సవ-
రతెగ రాజు వశ్వావసు వారసులు. 
వారికే రధాలమీద ప్రతిషిటీ ంచే 
హకు్క ఉంది. 
           రాజే బంటు
    పూర్ సంస్థా నాధీశుడు అక్క-
డకు చేరి, జగనానాధునికి నమస్క-
రించి స్వామి ముంగిట బంగారు 
చీపురుతో శుభ్రం చేస్తే రు. 
అనంతరం స్వామి రధంపై 

గంధం చల్లి , రధం పైభాగమందు 
ముమా్మరు ప్రదకి్షణం చేస్తే డు. 
పిమ్మట మూడు రధాలకు తాళ్్ళ 
కటిటీ  భకుతే లు ఆనందోతాసాహాలతో 
రధాలను లగుత 'గుండ్చా-
ఘర్' దగగారకు చేరుస్తే రు. కేవలం 
మూడు కిలోమీటరలి దూరంలో 
వుననా గుండీచా ఆలయం చేరటా-
నికి 12 గంటల సుదీర ్ఘ సమయం 
పడుతుంది. ఈ యాత్రను 'ఘోష 
యాత్ర' అంటారు. జగనానాధ 
రధం కనినా నిముషాలపాటు 
సలేబాగా అనే ముసలిం భకుతే ని 
సమాధ దగగార ఆగుతుంది. జగ-
నానాధుని స్వలో తన జీవతానినా 
అంకితం చేసన సలేబాగా భకి తేత-
తావానికి ప్రతీకగా ఈ సంప్రద్యం 
కనస్గుతోంది.
     పినినాగారిలులి గా పిలువబడే 
గుండీచా మందిరంలో జగనానాధ, 
బలభద్ర, సుభద్రలు ఎనిమిది 
రోజులపాటు బస చేస్తే రు. అనేక 
సపర్యలు పొందుతారు. కద్ 

వీరిని ఎవరైనా దరి్శంచుకోవ-
చుచేను. ఆషాడమాసం పదవ 
రోజున వగ్రహాలని రధాలపై 
అధరోహించి తిరుగు ప్రయాణం 
'బహద్ యాత్ర' కనస్గిస్తే -
రు. జగనానాధుడు మారగామధ్యం-
లో మరో పినినాగారైన 'మోసీమా' 
ఆలయం వద్ద  ఆగుతారు. ఆమ 
ఇచేచే పాయస్నినా సీవాకరిస్తే -
రు. మరుసటి రోజు ముగుగా రు 
దేవతల్  బంగారు ఆభరణాలు 
ధరించి, లోనికి ప్రవేశించి రతనా 
సంహాసనం అధషిటీ ంచడంతో 
రధయాత్ర పరిసమాపతేమవు-
తుంది.
   'రధసతేం కేశవం దృషాటీ వై పునరజ్-
న్మ న వద్యత్'
 జగనానాధుడు రధంలో ఊరే-
గుతుననాపుపాడు చూస్తే మరో 
జన్మంటూ ఉండదని శ్స్త్ర 
వచనం. 
    ది. 4- 7- 2019 న జగనానాధ 
రధయాత్ర.          
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