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తీగవరపు శంతి

               ట్రిపుల్ సెంచరీ కొట్టిన కమలెం ---- విజయ భేరీ మ్రోగెంచిన ఫ్యాన్.       
          వన్స్ అగనై్ అెంటూ కమలానికే  మళ్ళీ ప్రజలెంతా  ఓట్లు  వేసి విజయ ఢెంకా మోగెంచారు. మోడీ మీద 
ప్రజలకు నమ్మకెం ఏర్పడి, అధిక మెజారిటీ ఇచిచి మరీ గలిపెంచారు.  దేశ భద్రత విషయెంలోనూ, ధరలు పెరగకుెండా  
ఉెంచడెం విషయెంలోను, రిజర్వేషనలు  విషయెంలోనూ ప్రజలలో నమ్మకెం ఏర్పరిచి, గలుపు విజయాలను పెందారు. 
నోటలు  రద్దు  విషయెంలో ప్రజలు ఇబ్ెంది పడిన మాట వాస్తవమే కానీ మోదీ చేసిన ప్రజా సెంకేషేమ కారయాక్రమాలు, అనీనీ 
పదా్మనినీ వికసిెంచేలా చేశాయి. 
                     మెంద్ 5 సెంవతస్రాల కాలెంలో చేపటటిని పనులు ఇెంకా బిజెప చాలా  చేయవలసి ఉెందని, ఈ 
సారి అవి చేసా్త రనే  ఆశతో మోడీని గలిపెంచామని ప్రజలు ఎద్రు చూస్్తన్నీరు. మఖయాెంగా  విదేశాలకు ఎగుమతి 
పెెంచవలసిన అవసరెం ఎెంతనై్ ఉెంది. ఎగుమతులు విదేశాలకు  ఏవిధెంగా చేయవచ్చి ప్రజలకు తలియ జేసి, ప్రజల 
ఆరిథికాభివృదిధికి పాట్పడాలి ప్రభుతవేెం. అలాగే మిగలిన దేశాలతో సతస్ెంబెంధాలు నెలకొలు్పకుెంటూ, అక్కడ ఉననీ భారతీ 
యులు పడుతుననీ ఇబ్ెంద్లకు పరిష్్కరెం చూపెంచమని ఆయా దేశాల అధికారులతో చరచిలు జరపాలి. అలాగే 
మనదేశెంలో  నిరుద్యాగ సమసయా పెరిగ పోతోెంది. ఏటా 10 లక్షల మెంది నిరుద్యాగులుెంటే మన దేశ ప్రజల పరిసిథితి 
ఏెం కావాలి? ఏప్రిల్ న్ట్కి 7 శాతానికి  నిరుద్యాగెం చేరిెంది. ఉపాధి అవకాశాలు పెెంచాలి. కొత్త పధకాలను తీస్కు 
రావడెం దావేరా దేశ  ఆరిధిక పరిసిథితిని మెరుగుపరచాలి. అలాగే వయావసాయ రెంగెంలో రతైే  ఉత్పతి్త చేస్కుని అమ్మకు-
ని లాభాలను సవేయెంగా అనుభవిెంచే అవకాశెం కలిగెంచాలి. పరిశ్రమలను సాథి పెంచి  ప్రతీ వారికీ ఉద్యాగ అవకాశాలు 
కలిపెంచాలి. చద్వుకుననీ తలివనై వారెంతా విదేశాలకు వళ్లు ,  మన వారి తలివితో విదేశాలు అభివృదిధి చెంద్తుెంటే 
వాట్ని మనమెెంతో గొప్పగా చపు్పకుెంటూ  మన దేశెంలో మిగలిన వారిని కూడా అక్కడికే పెంప మనెం ఏమీ చేతకా-
నివారిగా ఉెండి  పోతున్నీమ. ఎలా ఉెందెంటే విత్తనెం వేసి మొక్కను పెెంచి, ఫలెం అెంద్కునే సమయానికి  విదేశా-
లకు పెంపుతున్నీమ. దానివలలు ఇట్ తలిలుతెండ్రులు, పలలుల మధయా దూరెం పెరగడమే కాక మన దేశానికి కూడా చాలా 
నషటి ెం జరుగుతోెంది. ఈ విషయానినీ మన ప్రభుతావేలు తీవ్ెంగా ఆలోచిెంచాలని ప్రజలెంతా కోరుకుెంట్న్నీరు. 
        మఖయాెంగా మన దేశ  అభివృదేధి  ప్రధాన లక్షెంగా మన దేశ ప్రధాని ఆలోచిెంచవలసిన అవసరెం ఎెంతనై్ ఉెంది. 
నిరుపయోగెంగా  ఎెంతో భూమి ఉెండిపోతోెంది. ప్రజలు వాట్ని సదివేనియోగపరిచేటట్టి గా చటాటి లను తీస్కురావా-
లి. ప్రజలు భూమిని నిరుపయోగపరుస్్త ెంటే, వారికి నిరీణీత కాలవయావధిని ఇచిచి, ఉపయోగెంచకపోతే వాట్ని ప్రభుతవేెం 
సావేధీన పరుచుకుని ప్రజలకు ఉపయోగ పడేటట్లు  చేయాలి.  ఎవరి భూమీ బెంజరు భూమిలాగా నిరుపయోగెంగా 
ఉెండకుెండా అెందెంగా కూడా తీరిచిదిదదువలసిన అవసరెం ఎెంతనై్ ఉెంది. ప్రజలు ఉెంచేటట్టి గా చటాటి లు తీస్కు 
రావాలి ప్రభుతవేెం. అలాగే రియల్ ఎస్టిట్ లో కూడా చాలా మారు్పలు తీస్కు వచిచి సామానుయాలకు అెంద్బాట్లోకి 
తేవాలి. అలాగని ప్రభుతవేెం ఉచితెంగా ఏదీ ఇవవేకూడద్ ప్రజలకు. ప్రజలు కషటిపడి సెంపాదిెంచే విధెంగా మారు్పలు 
తీస్కురావాలి. ప్రభుతవేెం ఉచితెంగా వేర్ ప్రజలు కట్టిన సొమ్మను పేద ప్రజలెంటూ దానెం చేయడెం ఎెంత వరకూ 
సమెంజసెం ఆలోచిెంచాలి. ఓ ప్రక్క  రకరకాల పధకాల పేరుతో ఉచితెంగా డబ్్ ఇస్్త నే, మదయాెం ద్కాణాలు 
వీధికి ఒకట్ అననీట్లు  ఓపెన్ చేస్్త ెంటే, ఆ ఉచిత సొమ్మతో తాగ అనేక అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నీరననీ విషయానినీ 
ప్రభుతవేెం గమనిెంచాలి. మెంద్ మతుహు లో ఏమి చేస్్తన్నీరో తలియని సిథితిలో ప్రాణాలు కూడా తీయడానికి వనకాడడెం 
లేద్.  ఇక ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రజలు వఎైస్ ఆర్  చేసిన మెంచి పనులు  దృష్టిలో  పెట్టి కుని జగన్ పారీటిని గలిపెంచా-
మని ప్రజలు అెంట్న్నీరు. వారి నమ్మకానినీ వమ్మ చేయకుెండా జగన్ ఆెంద్ర ప్రదేశ్ ప్రజల అభివృదిధికి కృష్చేయవల-
సిన అవసరెం ఎెంతనై్ ఉెంది. ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ లో చాలా సమసయాలు ఉన్నీయి. అక్కడ అభివృదిధి చెందవలసిన ప్రాెంతాలు 
కూడా చాలా ఉన్నీయి. అలాగే అక్కడ నిరుపయోగెంగా ఉననీవి కూడా ఉపయోగెంలోకి తీస్కురావలసిన అవసరెం 
ఎెంతనై్ ఉెంది. తలెంగాణాలో బొగుగు  పడి  సతు్త పలిలు  వెంట్ ప్రాెంతాలు అభివృదిధి చెందాయి. అక్కడి  ప్రజలకు ఉపాధి 
దొరికిెంది. ఆెంధ్రాలో కూడా పశ్చిమగోదావరి లోని చిెంతలపూడి వెంట్ ప్రాెంతాలలో బొగుగు పడిెంది అనడమే కానీ 
ఇెంకా అక్కడ చరయాలు చేపటటిడెం లేద్. ఆ ప్రాెంత ప్రజలు కూడా ఎనోనీ ఇబ్ెంద్లు ఎద్ర్కెంట్న్నీరు, ఇెంతకాలమైెన్ 
అభివృదిధికి నోచుకోవడెం లేదని. అలాెంట్ ప్రాెంతాలు చాలా ఉన్నీయి. అనినీట్ మీద తగన శ్రదధి  పెట్టి , అభివృదేదు  లక్షెంగా 
వఎైస్ ఆర్ పారీటి  ఉెంట్ెందని ప్రజలు ఎద్రు చూస్్తన్నీరు. విదాయా విధానెంలో కూడా మారు్పలు తీస్కు వచిచి, విదాయా-
రుథి లకు జీవితాలోలు  ఉపయోగపడేటట్టి గా విదాయా విధాన్నినీ తీస్కు రావాలి. విదాయారుథి లలో క్రియేట్విటీ పెెంచేవిధెంగా 
విదాయావిధానెం ఉెండాలి. ఇట్ తలెంగాణాలో కూడా విదాయా విధానెంలోను, రియల్ ఎస్టిట్ లోను, నిరుద్యాగులవిషయెం 
లోను తగన మారు్పలు తీస్కు వచిచి ప్రభుతావేలు ప్రజల మెపు్పను పెంది ఓట్లు  కోసెం ప్రజల వదదుకు వళలుకుెండానే వారి 
మనస్స్లను గలవాలి. ఈ విధెంగా మన దేశ ప్రజల అభివృదిధికి ఇట్ రాష్ట్ర, కేెంద్ర ప్రభుతావేలు కృష్ చేసి ప్రపెంచెంలోనే 
గొప్ప దేశెంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పెందాలని చతైనయాెం  సెంకల్పబలెం కోరుకుెంటెంది.



            అభిప్రాయ వేదిక

వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం గారి దైవ చింతనం 
పద్్యలు చాలా బాగున్నాయి. ఇలాగే పద్య రచన-
లకు మీరు ప్రోతాసాహం ఇవావాలని మా కోరిక.
రచయితకు నమసుసాలు.
  రవి గోపాల్, వనజ్ - భీమవరం

కాశీఖండం మీ పత్రికక్ హైలైట్, చాలా రక్కగా 
వ్రాసుతు న్నారు శ్రీ మురళీకృష్ణగారు. ఆయనకు మా 
ధన్యవాద్లు.
         లకీ్షమీపతి, వసంత - రాజమహేంద్రవరం 

దంతురి తు శర్మ గారి పద్యరతనాం చాలా బాగుంది. 
అంట మంచి రచయితను మాకు పరిచయం 
చేసినందుకు మా కృతజ్ఞతలు.
        వంకటేశవారరావు, నవ్య - అనంతపుతం

తెలంగాణా మహానుభావుల గురించి మీరు 
ప్రచురిసుతు ననా వా్యస్లు చాలా బాగుంటున్నాయి. 
ఎంతోమంది తెల్యని మేధావులు మనకున్నా-
రు. వారి గురించి తెలుసుకోవటం, వారి నుంచి 
స్పిరి తు ని పందటం ప్రతి వ్యకీ తు యొక్క కర తువ్యమ్. 
రచయితకు నమసుసాలు.
                యాదగిరి, మలేలేష్ - కరంనగర్

శ్యమశస్త్రిలాంటి ఆయుర్వాద వైదు్యల అవసరం 
మన సమాజానికి ఎంతైెన్ ఉంది. ఆలోచింపజే-
సే చక్కటి రచనను మాకు అందిచాచారు ఎలకా్రా న్ 
గారు. ఆయనకు మా నమసుసాలు.
        శ్యమలరావు, భారతి - ల్ంగంపల్లే

భువనచంద్ర గారి రచన 'గరుడ గరవాభం-
గం' చాలా బాగుంది. అలాగే రామానందం 
గారి  సింహాద్రి అపపిననా చందనోతసావం చాలా 
బాగుంది.
               విజయారావు, సీత - సీతమ్మధార

నేను చైతన్యం పత్రిక ప్రతి నెలా చదువుతుంటా-
ను. ఈ మధ్యనే మే నెల పత్రిక చదివాను. పత్రిక 
చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా రామద్సు కద్ 
మరియు'ముపుపిన గాలకింకరులు' పద్యం భావ 
వివరణ న్కు చాలా నచిచాంది. మీ పత్రిక ఇలాగే 
కొనస్గించండి మంచి మంచి శీరి్షకలతో ...
                 రవి పననాపల్లే  -  హ్్యస్టన్ (అమెరికా) 

అపార్టమీంట్సా లలో ఉననా ప్రమాద్ల గురించి 
మీ ఎడిటోరియల్ చాలా బాగుంది. నిజంగా 
అందరూ ఆలోచించాల్సాన విషయం ఇది. 
      సుబ్రహ్మణ్యం -  కుకటపల్లే  

మీ మానససరోవర యాత్ర అదుభుతంగా ఉంది. 
మాకు కళ్ళకు కటి్ట నటులే గా వ్రాసుతు న్నారు. ముఖ్యంగా 
విడియో చాలా బాగుంది. వచేచా  సంచిక కోసం 
ఆత్రుతగా ఎదురుచూసుతు న్నాము.
వనజ, హిమజ, బందు, రాణి, హేమ- గుంటూరు

వేమూరివర్రి అనేవాషణ ఏంటో బాగుంది. ఆయన 
వా్యస్లూ చదువుతుంటే ఆయనకుననా అపార-
మైెన విజా్ఞ నం తెలుసతు ంది. ఆయనకు మా నమ-
స్్కరములు తెల్యజేయండి ఆయన విజా్ఞ న్నినా 
మా అందరకూ పంచుతుననాందుకు.
              రామకృష్ణ, శశి  -   బంగళూరు.

ముళ్ళ నస్రుద్దీన్ కధలకు అపుపిడే శుభం కారుడు  
వేసినందుకు బాధగా ఉంది. ఆ రచయిత నుంచి 
మేము మరినినా మంచి కధలను కోరుకుంటు-
న్నాము. 
                              అబ్దీ లాలే   -  విజయవాడ

ప్రేమంటే ఇంత్ సీరియల్ మంచి ఆసకి తుకరంగా 
స్గుతోంది. రచయితకు ధన్యవాద్లు.
                                            లకి్షమీ, - స్రా్యపేట 
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 కల నిజమాయె - ముకి తున్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

.  
       అపపిటిక్ అక్కడ మాకోసం 
వేచియుననా ట్రావల్సా స్పరైవైజ-
ర్, మా దగ్గరికి వచిచా, మీరు మీ  
రూమ్ కి  తరావాత వళ్ళచుచా, ఒక్క 
పది నిముషాలు న్కు టైం సేపిర్ 
చేసేతు, మీకు అనినా వివరాలు తెలు-
పుతాను అంటూ రికెవాస్్ట  చేశడు.  
       సర్ , అలాగే అంటూ హోటల్ 
లాంజ్ లో కూరుచాన్నాం. అలసి 
పోయి వచాచారు, ముందర 
కొంచం జూస్ తీసుకోండి అని 
చప్పి, చలలేటి ఆరంజ్ జూ్యస్ తె-
ప్పించాడు. అది తాగిన తరావాత 
ప్రాణం లేచొచిచాంది. ఆతను 
చపపిటం మొదలటా్ట డు. 
      "మొట్ట మొదటగా మీకు 
కైలాష్ జరనాస్ తరఫున స్వాగతం. 
ప్రతి హిందువు/బౌదుధు డు  జీవి 
తంలో ఒక్క స్రైన్ చయా్యలను-
కునే గొపపి తీరథాయాత్ర మీరు చే-
యబోతున్నారు. ఆ మహాశివుని 
అనుగ్రహం లేనిదే ఎవవారూ ఈ 
యాత్ర చయ్యలేరు. మీకు అభి-
నందనలు. ప్రసుతు తం వళ్తు ననా మీ 
బృందంలో 32 మంది సభు్యలు 
ఉన్నారు. ఇందులో ఒకరు అమె-
రికానుంచి, ఇదదీరు హాంగ్ కాంగ్ 
నుంచి, ఇదదీరు ఈ దేశం, అంటే 
నేపాల్ నుంచి, మిగిల్నవారు 
అందరూ భారత దేశం నుంచి. 

మొతతుం ఈ యాత్రలో అంతా 
కల్సే ఉండాల్. ఒక గ్రూప్ గానే 
ఎక్కడికైన్ వళ్్ళల్. మీ పాస్ పోరు్లు  
ఈ యాత్ర అయ్్యవరకూ మా 
దగ్గర్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే 
మనం టిబట్/చైన్ ప్రభుతవాం 
నుంచి గ్రూప్ వీస్ తీసుకున్నా-
ము. వాళ్ళ ఎంబసీ లోంచి వాళ్ళ 
దేశం లోకి అడుగుపెటి్ట న ప్రతివా-
డూ, వీస్ గడువు తీర్లోగా తిరిగి 
అదే ఎంబసీ లోంచి వాళ్ళ దేశం 
నుంచి నిషక్రమించాల్. ఎవరైన్ 
తప్పిపోత్ మామీద చర్య తీసుకో-
బడుతుంది. అందుకనే మీ పాస్ 
పోర్్టస్ అన్నా మాదగ్గర్ ఉంటాయి. 
ఈ విషయంలో మీ అందరి 
సహకారమును మేము కోరుతు-
న్నాము. ప్లే జ్ కోఆపర్ట్! మనం 
ఒకస్రి టిబట్/ చైన్ లోకి అడు-
గుపెటి్ట న తరావాత, వాళ్ళ లోకల్ 
రూల్సా ఫాలో అవావాల్. చైన్ అధి-
కారులు చాలా సి్రాక్్ట గా ఉంటారు. 
ఎక్కడా వాళ్ళ సెకూ్యరిటీ చక్ పోస్్ట  
ల దగ్గర ఫోటోలు తీయకండి. 
వాళ్్ళ కెమెరాలు సీజ్ చేస్తు రు. 
ఫోటోలు తీసిన వాళ్ళని డిట-
న్షన్ లో పెటి్ట న్ పెట్ట చుచా. అలాగే 
బౌదధు మత గురువైన దలైలామా 
ఫోటోలు కాన్, ఆయనకు సం-
బంధించిన పుసతుకాలు కాన్ 
మీదగ్గర ఉంచుకోవదుదీ . అది 

ఒక నేరం కింద పరిగణిస్తు రు 
చైన్యులు. (కొనినా సంవతసారాల 
క్రితం చైన్ టిబటు్ట ని ఆక్రమిం-
చినపుపిడు దలైలామాని నిర్ం-
ధించ బోత్, ఆయ న చాకచక్యం-
గా అక్కడినుంచి తప్పించుకుని 
భారతదేశ ఆశ్రయం పంద్రని 
పాఠకులలో  చాలామందికి తెల్ 
సే ఉంటుంది). మీకు టూర్ 
ప్రోగ్రాం ఇసుతు న్నాను. ఇది మీరు 
చదువుకోండి. ఏవైన్ సందేహాలు 
ఉంటే ననునా అడగండి. మీకు 
ఒకొ్కక్కరికి రండు డఫెల్ బా్యగ్సా, 
ఒక హేండ్ బా్యగు ఇసుతు న్నాం. మీ 
స్ట్ క్సులు ఇక్కడ హోటల్ 
సేఫ్ కీప్ంగ్  లో పెటే్ట యండి. 
ఈ రండు బా్యగ్సా లో మీకు కా-
వలసినవన్నా సరుదీ కోండి. అలాలే గే 
మీ అందరకు ఒక హుడ్ తో 
ఉననా ఒక ఉలన్ జెరి్కన్  ఇసుతు -
న్నాము.   ఇది మిమ్మల్నా వర్షం 
నుంచి, చల్నుంచి కాపాడు-
తుంది. ఈ జెరి్కన్ మీద కైలాష్ 
జరనాస్ లోగో (కంపెన్గురుతు ) ము-
ద్రించబడి ఉంది. ఈ జెరి్కన్ ని 
మీరు ఎలలేవేళలా ధరించాల్. 
ఇది ధరించటం వలలే , యాత్రలో 
మన గ్రూప్ వాళ్ళని గురి తుంచ-
టం సులభం అవుతుంది. ఈ 
విషయంలో మీరందరూ కోఆ-
పర్ట్ చయా్యల్. ర్పు ఉదయం 

https://youtu.be/oW1U9rYlozc
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మీరు బ్రేక్ ఫాస్్ట  చేసి,మీ గదులు 
ఖాళీ చేసేసి, హోటల్ లాంజ్ 
లో అసెంబ్ల్ అవావాల్. రండు 
బసుసాలలో మనం ఇక్కడ నుంచి 
ఉదయం 8 గంటలకు బయలు-
దేరద్ం. గుడ్ నైెట్ సర్" అంటూ 
అతను ముగించాడు. మేం మా 
కొతతు బా్యగులు తీసుకుని మా మా 
రూమ్ లకి వళ్లే ం. 
        రూమ్ కి వళిలే  స్నానం చేసి, 
క్రింద హోటల్ డైనింగ్ హాల్ 
కి వళ్లే ం. అక్కడ బఫే డిననారు 
ఏరాపిటు చేస్రు. డిననార్ 
బాగుంది. తృప్తుగా భంచేసి మళీ్ళ 
రూమ్ కి వళ్లే ం. పది రోజుల ము-
ఖ్యమైెన ప్రయాణం ఉంది. జాగ్ర-
తతుగా సరుదీ కోవాల్. ఏద్ మరచిపో-
కూడదు. 
         ముందుగా మేము మా థర్మల్ 
ఇననార్ వేర్ పెటు్ట కున్నాం. ఇవి 
ఇదదీరికీ చరో రండు జతలు.  చల్ 
ప్రదేశలలో ఈ థర్మల్ ఇననార్ వేర్ 
చాలా ముఖ్యమైెనవి. చాలా చాలా 
ఇంపార్టంట్. ఇది మనని వచచాగా 
ఉంచుతుంది. ఈ ఇననార్ వేర్ 
మీద ఉలన్ పా్యంట్ వేసుకోవా-
ల్. పైెన మగవాళ్్ళ చొకా్క, అలాగే 
ఆడవాళ్్ళ కురాతు  వేసుకుంటారు. 
ఆ చొకా్క/కురాతు  పైెన ఒక ఉలన్ 
సెవాట్ట ర్ వేసుకుంటాం. ద్నిపైెన 
ట్రావల్సా వాళ్్ళ ఇచిచాన జెరి్కన్. 
మేము అంతకుముందే అమెరి-
కాలో కొనుకు్కననా 'కొలంబయా'  
జెరి్కన్సా కూడా మేం తీసుకుని-
వచాచాం. అవి కూడా మా డఫెల్ 
బా్యగ్సా లో సరుదీ కున్నాం. క్రింద 

కాళ్ళకి వులన్ స్క్సా తపపికుం-
డా వేసుకోవాల్. అవి కూడా చరో 
రండు జతలు పెటు్ట కున్నాం. 
ఎందుకైన్ మంచిదని, అంటే 
కాళ్్ళ న్ళ్ళలో పెటా్ట ల్సా వసేతు, స్క్సా 
తడిసిపోతాయి కాబటి్ట  ఇంకో 
రండు జతలు ఎకాసాట్రా  పెటు్ట కు-
న్నాం. ఇంకా చేతులకి వులన్ 
గోలే వ్సా చాలా అవసరం. ఇవి వే-
సుకోకపోత్ చేతి వ్రేళ్్ళ కొంకరులే  
పోతాయి. ఇవి కూడా చరో రండు 
జతలు పెటు్ట కున్నాం. ఆ తరవాత 
మంకీ క్ప్సా. ఇవి కూడా చాలా 
ముఖ్యమైెనవి. ఈదురు చల్-
గాలుల నుంచి మన చవులను, 
ముకు్కను కాపాడుకోవటాని-
కోసం ఇవి ధరించి తీరాల్. ఇవి 
తల పైెనుంచి తొడుకో్కవాల్. 
ద్నితో తల, ముఖం అంతా  
కవర్ అయిపోతుంది. కళ్ళ 
దగ్గర రండు చిలులే లు లాంటివి 
ఉంటాయి. ద్ంటోలే ంచి చూడ-

టానికి అననా మాట. ముకు్క  దగ్గర 
ఒక నైెలాన్ మెష్ లాగ ఉంటుంది. 
ద్ంటోలే ంచి గాల్ ప్లుచాకోడానికి. 
చవులు మాత్రం మొతతుం మూ-
సుకుపోతాయి. 
        ఇంకా నెక్సాట్, ట్రెకి్కంగ్ షూస్. 
మామూలు షూస్ కొండలలో, 
మంచులో నడుసుతు ననాపుపిడు 
పటు్ట  ఉండవు. జారిపోతాయి. 
అందుకోసం గ్రిప్ ఉండే ట్రెకి్కం-
గ్ షూస్ వేసుకోవాల్. అవికూడా 
చరో జత పెటు్ట కున్నాం.  
      వీటనినాంటికన్నా ముఖ్యమైె-
నవి మా హోమ స్మగ్రి. ఆవు 
నెయి్య, మౌల్దీంగ్ క్లే (బంక మనునా 
- ఇది అభిషేకానికి శివల్ంగం 
చేయటానికోసం మేం ప్రత్్యకం-
గా తీసుకుని వళ్లే ం), సమిధలు, 
హారతి కరూపిరం బళ్ళలు, కిస్ 
మిస్ పళ్్ళ, త్నె సీస్.
       ఇక పోత్, మా యాత్ర జా్ఞ ప-
కాలను భద్రపరుచాకోటానికి ఉప-
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యోగపడే కెమెరాలు. మా గో ప్రో 
వీడియో కెమెరా, ఐ పా్యడ్, వీటి 
చార్జరులే , మొబైల్ పవర్ బా్యంక్, 
పోర్టబ్ల్ సలార్ చార్జర్, ఎపపి-
టికపుపిడు కెమెరా మెమర కారుడు  
లను ఖాళీ చేసి హార్డు డిస్్క లోకి 
ట్రానసా్ఫర్ చేసుకోటానికి ఒక టర్రా 
బైట్ హార్డు డిస్్క, ఒక చిననా లా్యప్ 
టాప్, ఇంకా చైన్ పవర్ స్కెట్ 
అడాప్ట ర్ లు. మన పలే గ్ ప్నులే  
అక్కడ స్కెటలే లో పట్ట వు- ఈ 
అడాప్ట రులే  షాపులలో దొరుకు-
తాయి- మీరు వళ్తు ననాపుపిడు 
ఇవి తపపికుండా పటు్ట కెళ్ళండి, 
లేకపోత్ మన ఫోనులే , మిగిల్న 
ఎలకా్రా నిక్ పరికరాలు చార్్జ 
చేసుకోలేం. ఈ రోజులోలే  ఈ గా-
డ్జటులే  లేకపోతె మనకు కాళూ్ళ 
చేతులూ ఆడవు కద్!  
     అలాలే గా అన్నా సరుదీ కుని, ఏమీ 
మరిచాపోలేదు కద్ అని మరొక్క-
స్రి చక్ చేసుకుని నిద్రకి ఉపక్ర-
మించాం. 
      ఇక ఆగస్్ట  19 వ తారకు పదుదీ -
నేనా  లేచి, తయారయిపోయి, బ్రేక్ 
ఫాస్్ట  చేసేసి, మా స్ట్ క్సులు 
హోటల్ సేఫ్ కీప్ంగ్ లో పెటి్ట , 
రూమ్సా వక్ట్ చేసి హోటల్ లాంజ్ 
లోకి చేరాం. అపపిటిక్ మా బా్యచ్ 
వాళ్్ళ అంతా అక్కడ సమావేశం 
అయిఉన్నారు. బసుసాలు రండూ 
రడీగా ఉన్నాయి. మాతోపాటు 
నలుగురు షెరాపిలు కూడా బయ-
లుదేరారు. ఈ షెరాపిలను ట్రావ-
ల్సా వాళ్్ళ అర్ంజ్ చేశరు. వీళ్్ళ 
చాలా అనుభవం ఉననావాళ్్ళ. 

కొండలలో మంచులో యాత్రి-
కులను జాగ్రతతుగా తీసుకెళలేటం-
లో బాగా తరఫీదు అయినవా-
ళ్్ళ. కొంచం ఫస్్ట  ఎయిడ్ కూడా 
చేయగలరు వాళ్్ళ. నిజంగా 
వాళ్్ళ మనకు మార్గదర్శకులు. 
ఈ షెరాపిల సహకారం లేకుండా 
ఇలాంటి యాత్రలు చేయటం 
చాలా కష్ట ం. ఒక విధంగా చపాపి-
లంటే ఈ యాత్రలో వాళ్్ళ మనకు 
పెదదీదికు్క.         
        ఓం నమ:శివాయ, హర హర 
మహాదేవ్ అని నిన్ద్లు మారు 
మ్రోగుతండగా మా బసుసాలు 
బయలుదేరాయి. 
    మనం పోఖరా వళ్్ళటపుపి-
డు త్రిశూల్ నది వంబడే వళ్్ళం 
గురుతు ంది గద్. ఇపుపిడు కూడా 
ఆ నది వంబడే వళ్తు ం, కాకపత్ 
త్డా అలాలే  ఈస్రి నదిని క్రాస్ చేసి 
అవతల్ వైపు గటు్ట  మీంచి వళ్తు ం 
అననామాట. పోఖరా వళ్తు ననాపుడు 
నది మనకు కుడి వైపున ఉంటే, 

ఇపుపిడు ఎడమ వైపు ఉంటుంది. 
కాన్ ఈ రోడుడు  అసలు బాగోలేదు. 
వరా్ష లు, లా్యండ్ సె్లేడ్సా అంటే, 
కొండ చరియలు, పెదదీ  పెదదీ  మటి్ట  
ముదదీలు, రాళ్్ళ కల్సి వరా్ష నికి 
రోడుడు  మీదకు కొటు్ట కొచేచాస్తు యి 
అననామాట. ఓ గంట ప్రయాణం 
చేసేసరికి మా బసుసాలు రండూ 
ఆగిపోయాయి. ఏమైెంద్ అని 
ఆరా తీసేతు లా్యండ్ సలేయిడ్సా అ-
యా్యయి, రిపేర్ చేసుతు న్నారు, ఓ 
గంట పడుతుంది అని డ్రైవర్ 
చపాపిడు. అలాగే బసుసాలో 
కూరుచాని, భజనలు చేసుకుంటూ 
ఓ గంట గడిచిన తరావాత మా 
బసుసాలు తిరిగి బయలుదేరాయి.
        ఇలా కొండల మధ్య నుంచి  
ఓ గంట ప్రయాణం స్గింది.  
మళీ్ళ బసుసాలు అన్నా ఆగిపోయా-
యి. మా ముందు కూడా పాతిక 
ముపైెపై వహికిల్సా ఆగిపోయి 
ఉన్నాయి. అక్కడ రోడుడు  పరిసిథాతి
భీకరంగా ఉంది. రోడుడు  మొతతుం 
కొటు్ట కు పోయింది. రోడుడు  పక్కన 
ఒక 12అంగుళ్ల వడలుపి ఉననా 
బీమ్ (కాంక్రీట్ దిమ్మ) మిగిల్-
ఉంది. ఇది ఇపుపిడిప్పిడే అయ్్య 
రిపేర్ కాదు. మొతతుం రోడుడు  కొ-
టు్ట కుపోయి ఒక అగాధంలా 
మిగిల్ఉంది. కింద న్ళ్్ళ చాలా 
వేగంగా సుడులు తిరుగుత 
ప్రవహిసతు ంది. మొతతుం అందరూ 
బసుసా దిగండి అని షెరాపిలు 
చపాపిరు. మీ మీ హా్యండ్ 
బా్యగులు మాత్రం తీసుకోండి. ఈ 
బీమ్ మీదనుంచి ఒకళ్ళ తరవాత 
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ఒకరు జాగ్రతతుగా ద్టుకుంటూ 
వళ్్ళల్. మీ డఫెల్ బా్యగ్సా 
మేము కూలీల చేత అటువైపుకి 
మోయిస్తు ం. అక్కడ ఇలాగే ఆగి-
పోయిన బసుసాలు రండు అర్ంజ్ 
చేస్ం. అందులో కూరోచాండి. ఈ 
పధధుతి బాగుంది అనిప్ంచింది. 
రోడుడు  అటు ఇటు ఆగిపోయిన 
బసుసాలు ఒకరి ప్రయాణీకులని 
ఇంకొకరితో మారుచాకుంటున్నా-
యి. ఈ పరసపిర సహకారం మె-
చుచాకోవాల్. బీమ్ మీదనుంచి 
నడుసుతు ననాపుపిడు కొంచం భయ-
మేసింది. షెరాపిలే జాగ్రతతుగా 
చయి్య పటు్ట కుని ద్టించారు. 
ఈ జరనా భలే స్హసపేతంగా 
నడుసతు ంది అనిప్ంచింది. అలా 
అందరూ బసుసాలు మారి మా 
లగేజీలు తిరిగి లోడ్ అవవాంగా-
నే, మా ప్రయాణం మళీ్ళ కొన-
స్గింది. ఇలాంటి థ్రిల్సా ఎడవాం-
చర్సా ముందు ముందు చాలా 
ఉంటాయి, మీరు మానసికంగా 
వీటికి సిదధు పడండి (మెంటల్ 
ప్రిపర్షన్) అని షెరాపిలు మాతో 
నవువాత అన్నారు. 
     అలా కొంచం దూరం 
ప్రయాణం చేయగానే 'గలీచా' అనే 
ఊరు వచిచాంది. ఊరు ఓ మో-
సతురుగా పెదదీదే. అక్కడ మాకు 
భజనం ఏరాపిటు చేస్రు. 
భజనం చాలా  బాగుంది. మన 
భారతీయ భజనమే పెటా్ట రు. 
భజనం అవగానే మళీ్ళ బసుసాలో 
బయలుదేరాం. మన గమ్యం 

స్్యబ్రూబేసి అనే చిననా ఊరు. ఈ 
ద్రి మాత్రం చాలా అధావాననాం-
గా ఉంది. ఇదివరలో చపాపిను 
కద్ నేపాల్ లో వచిచాన భూ-
కంపానికి రోడులే  చాలా మటుకు 
పాడైపోయాయని. ఈ ఘాట్ 
రోడ్ లో బసుసా ఒకపక్క నుంచి 
మరోపక్కకి ఊగిపోత వళ్తు ంటే 
భయమేసింది. రోడుడు  పక్కనే 
కొనినా వందల అడుగుల లోతు 
లోయలు. నిజంగా డ్రైవరలే నైె-
పుణా్యనికి జోహారులే . మమ్మల్నా 
స్యంత్రం కొంచం చీకటులే  
పడుతుండగా స్్యబ్రూబేసికి జా-
గ్రతతుగా చేరాచాడు. మా అందరికి 
డబ్ల్ బడ్ రూమ్సా ఇచాచారు. 
హోటల్ కి పక్కనే త్రిశూల్ నది 
శబదీ ం చేసుకుంటూ ప్రవహిసతు ం-
ది. అదే హోటల్ లో భజన్లు 

అర్ంజ్ చేస్రు. వేడి వేడిగా 
చపాతీలతో భజనం పెటా్ట రు. 
తిని, రూమ్ కి వళిలే , పరుపుల 
మీద మాతో తెచుచాకుననా డిసపి-
జబ్ల్ బడ్ షీట్సా వేసుకున్నాం. 
ఆ త్రిశూల్ నది హోరు వింటూ, 
బసుసా కుదుపులకు, వొళ్్ళ బాగా 
అలసిపోయి ఉందేమో, మాంచి 
నిద్ర పటే్ట సింది. హోటల్ లో వై 
ఫైె సదుపాయం కూడా ఉండటం 
వలలే  ప్లలేలకు విడియో కాల్సా 
చేసి మా క్్షమ సమాచారములు 
తెల్పాం. బ్రేక్ ఫాస్్ట  అవగానే చైన్ 
బోరడుర్ కి వళిలే  అక్కడ ఎంబసీ లో 
వీస్ స్్ట ంప్ంగ్ చేయించుకో-
వాల్. రడీగా ఉండండి అని మా 
టూర్ గైడులే , అదే షెరాపిలు అండీ, 
చపాపిరు.      
    (మళ్ళీ వచేచి నెల కలుదాదు ెం)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

 
          అంకెల గురించీ, సంఖ్యల 
గురించీ చపపిటం మొదలటే్ట నం-
టే కాసీ మజిలీ కథలలా ఒకంతట 
తెమలవు. ముందు ‘ఒకటి’ తో 
మొదలు పెడతాను.
  ‘ఒక’ నే కొందరు ‘వక’ అన్, 
మరికొందరు ‘వొక’ అన్ రాస్తు రు. 
కాని ‘ఒక’ ఒక్కటే ఒపుపి; మిగిల్న 
రండు ప్రయోగాలు తపుపి – అని 
న్దొక అభిప్రాయం. మరొక అభి-
ప్రాయానికి మరొకరిని సంప్రదిం-
చండి.
  ‘ఒక’ అన్నా ‘ఒంటి’ అన్నా 
ఒక్కటే. ‘ఒంట” అంటే మాత్రం 
లొటిప్ట అనే జంతు విశేషం.
  మగవాడిని ఉదేదీసించి, ‘ఒంటరి’ 
అంటే ఎవవారితోటీ స్ంగత్యం 
లేకుండా ఉననా వాడనో, పెళి్ళకా-
ని వాడనో, న్తి గల బ్రహ్మచారి 
అనో అరాధు లు సుపిరిస్తు యి కాని 
నిఘంటువు ప్రకారం ఒంటి  +  
అరి  =  ఒంటరి, అనగా అస-
హాయుడైన బంటు. సైెన్యంలో 
పద్తులని (బంటులని) కూడ 
‘ఒంటరులు’ అనే ఒకపుపి-
డు అనేవారు. సైెనిక దళంలో 
ఉననావాళ్్ళ ఒంటరి వాళ్్ళ ఎలా 

అవుతారు? అసహాయులు ఎలా 
అవుతారు?
 ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు 
రావటం మంచి శకునం 
కాదంటారు. 
  అర గంట కాని వేళలో గోడ 
గడియారం ఒక్ ఒక గంట కొడిత్ 
అపుపిడు ఒంటిగంట అయినటులే  

లక్క.
  ‘ఒక్ ఒక’ అని నొకి్క వకా్కణిం-
చవలసి వసేతు ‘ఒక్క’ అని ‘క’ ని 
నొకి్క పల్కిత్ సరిపోతుంది. లేక 
‘ఒక్కగానొక్క’ అని అనొచుచా.
  ‘ఒకానొక’ అంటే ‘ఏదో ఒక’ అనే 
అరధుం సుపిరిసుతు ంది. ‘ఒకపుపి-
డు’ అంటే ‘ఒక వేళ, ఒక న్డు’ 
మొదలైన అరాధు లు చపుపికోవ-

చుచా. కాని ‘ఒక వేళ’ అననాపుపిడు 
‘అయిత్, గియిత్’ అనే అరధుం 
కూడ వసుతు ంది.
‘ఒండు’ అంటే కననాడం లోనే 
కాదు, తెలుగులో కూడ ‘ఒకటే’.  
న్ మాట మీద నమ్మకం లేకపోత్ 
‘ఒండొరులు’ అనే ప్రయోగం 
చూడండి.
  జీవితాంతం ఒక్ భార్యతో ఉంటే 
వాళ్్ళ ‘ఏకపతీనా వ్రతులు.’ 
  ఒక్ కడుపున పుటి్ట న వారు ఏకో-
దరులు. ఒక్ ఒక అంకం ఉననా 
న్టికని ‘ఏకాంకిక’ అంటారు. 
ఒక్ భూమి మీద ఎలలేపుపిడు ఒక్ 
రకం పంటని స్గు చేసేతు ద్నిని 
ఏకస్యం (‘మోనోకలచార్’) 
అంటారు. పంటలని మారుచాత 
రకరకాల పంటలని పండించే 
వ్యవస్యానినా బహుస్యం 
అనొచుచా.
  ‘ఏక’ సంసకృతం అయినపపిటికీ, 
తెలుగులో ‘ఒక’ మాటల  కంట 
‘ఏక’ మాటలే ఎకు్కవ.
 బ్రహ్మ సవారూపానినా ఒక్ ఒక అక్ష-
రంతో వరి్ణంచాలంటే ఏకాక్షరమైెన 
‘ఓం’ ని వాడాల్ – ‘ఓమిత్్యకాక్ష-
రం బ్రహ్మ’ అననాది ఉపనిషద్వా-
క్యం.

అంకెలు, సంఖ్యలు: ఒకటి
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నయం, ఏకోదరులు, ఏకతవాం, 
ఏకావళి, ఏకశిల, ఏకభాష్యం, 
ఏకభాషణ, ఏక్శవారోపాసన, ఏక-
దిష్ట ం, ఏకశృతం.
  మహాభారతానికీ, ‘ఏక’ కీ మధ్య 
విచిత్రమైెన సంబంధం ఉంది. 
మహాభారతం రాయటాని-
కి గణపతి తన దంతాలలో ఒక 
ద్నిని విరచి ద్నిని ఘంటంగా 
వాడేడన్, అందుక్ గణపతి ఏక-
దంతుడయాడన్ ఐతిహ్యం. 
తగలడిపోతననా లక్క ఇంటోలే ంచి 
బయటపడి పాండవులు ఏకచ-
క్రపురం చేరుకుంటారు. ఏకల-
వు్యడి కథ కూడ భారతం లోనిదే.

  

 ‘ఏక మతితవాం ‘ అననా మాటలే 
‘ఐకమత్యం’ గా మార్యి. ఏకీభా-
వమే ఐక్యం. ఆంధ్రులలో ఏకమ-
తితవాం తకు్కవ కనుక, ఆంధ్రులు 
భారతదేశనికి దేవుడు ఇచిచాన 
బహుమతులు.
  ‘ఏక’ తోక దగ్గర వచేచా పద్లకి 
‘ప్రత్్యక, తదేక’ అనేవి రండు 
ఉద్హరణలు.
  ‘ఏకాంతం’ అంటే కోరుకుని, 
కావాలని ఒంటరిగా ఉండటం. 
‘ఒంటరితనం’ అంటే తన అభీ-
షా్ట నికి వ్యతిర్కంగా ఏకాంతంగా 
ఉండటం.
ఒంటరిగా ఉననా వ్యకి తుని ‘ఏకాకి’ 
అని లోకులు అంటారు కాని, 
‘కావు, కావు’ అని అవి అరిచి-
నపుపిడలాలే  ‘కాకులు ఏకాకులు 
కావు’ అని మనం గమనించాల్.  
‘ఏకాకీ్ష లోక కంటకీ’ అని కాకుల 
మీద ఎందుకో ఉండేలు దబ్.
  ఒకస్రి వింటే కంఠతా 
వచేచా వారిని ‘ఏకసంథాగ్రాహి’ 
అంటారు.
  ‘ఏకాగ్రత’ అంటే ఒక్ అంశం 
మీద దృష్్ట  నిలపటం అని ఏకగ్రీ-
వంగా తీరా్మనం చయ్యవచుచా.
  ‘ఏకాహం’ అంటే ఒక్ దినం 
చేసే కర్మ కాండ అనే వారితో నేను 
ఏకిభవిస్తు ను.
  ‘ఏకాండీగా ఉననా తాను’ అంటే 
ఏక ఖండమైెన బట్ట  అని వివరణ.
  తెలుగులో పది న్ ఒకటి న్ 
కల్ప్త్ పదునొకటి వసుతు ంది. పది 
న్ ఒండు న్ కల్ప్త్ పదకొండు 

వసుతు ంది.  కాని సంసకృతం-
లో అదే వరసలో దశ న్ ఏక 
న్ కల్ప్త్ ‘దశేక’ అవుతుంది. 
అందుకని, మాటలని తిరగేసి,  
“ఏక’ న్ ‘దశ’ న్ కల్ప్ ఏకాదశి 
చయా్యల్. ఇది తెలుగుకి, సం-
సకృతానికి ఉననా త్డాలలో ఒకటి.
  వా్యకరణంలో సంధి కార్యం 
జరిగినపుపిడు రండు అక్ష-
రాల స్థా నంలో ఒక్ ఒక అక్షరం 
ఆదేశంగా వసేతు ద్నిని ఏకాదేశ 
సంధి అంటారు.
  ఆలోచించించిన కొద్దీ  ‘ఏక’ 
మాటలు ఎనోనా మనసుసాకి 
తడతాయి: ఏకాంకిక, ఏకవచనం, 
ఏ క -
పా -
త్రా భి -



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 201912

గణితంలో ‘ఏకాంతర కోణం’ 
అననాపుపిడు ‘ఏకాంతర’ అంటే 
‘ఒకటి విడచి మరొకటి’ 
(alternate) అని అరథాం. 
 గణితంలో ‘ఒకటి’ ముఖ్య సంఖ్య 
(‘కారిడునల్ నంబర్’), ‘ఒకటవ’ 
అననాది క్రమ సంఖ్య (‘ఆరిడునల్ 
నంబర్’). 
 గణితం దృష్్ట లో ‘ఒకటి’ బేసి 
(‘ఆడ్’) సంఖ్య, నిజ (‘రియల్’) 
సంఖ్య, ధన (‘పాజిటివ్’) 
సంఖ్య, సహజ (‘నేచురల్’) 
సంఖ్య, పూరా్ణ ంకం (‘ఇంటిజర్’), 
మరియు నిషపి (‘ర్షనల్) సంఖ్య. 
విచిత్రం ఏమిటంటే ‘ఒకటి’ ని 
ప్రథాన (ప్ం) సంఖ్యల జాబతాలో 
వయ్యరు.
  ఈ రోజులలో గ్రీకు, లేటిన్ భాషల 
ప్రభావానినా తప్పించుకు తిరిగే-
వాడు ధను్యడు కాడు కనుక …. 
గ్రీకు భాషలో ‘మోనో’ అంటే 
‘ఏక.’ అందుకనే ఏకాంతంగా 
బతిక్వాడిని వారు ‘మోనోకోస్’ 
అంటారు. ఇందులోంచే ‘మంక్’ 
(monk) అననా మాట వచిచాంది. 

ఇటువంటి వారిని మనం ‘ఏకాకి’ 
అనొచుచా. ఏకాంతంగా బతిక్-
వాడు ఎవవారితో మాటాలే డతాడు? 
అందుకని మౌనంగా ఉంటాడు. 
అలా ఉండే వాడే మౌని, లేద్ 
ముని. ఈ మొన్కోస్ నుండి 
వచిచానదే ‘మోన్ర్్క’ లేద్ ఏక-
చచాత్రాధిపతి అననా మాట.
 ఈ మోనో కి ముందు ‘ఏంటీ’ 
చేరిచాత్ ‘ఏంటిమొన్’ అనే 
రస్యనిక మూలకం పేరు 
వసుతు ంది. ఏంటీమొన్ అంటే ప్ర-
కృతిలో ఏకాంతంగా దొరకనిది 
అని అరథాం. ‘ఏంటీ’ ని ‘ప్రతి’ అనే 
పూరవా ప్రత్యయంతో తెల్గించ 
వచుచా కనుక ‘ఏంటిమొన్’ ని 
కావల్సేతు ‘ప్రత్్యకాంతం’ అని 
తెల్గించ వచుచా. కాని ఇపపిటి-
క్ ‘ఏంటిమొన్’ కి న్లాంజనం, 
కపోతాంజనం, యామునం అని 
మూడు పేరులే  ఉన్నాయి కాని, 
వాటినే ఎవవారు వాడటం లేదు – 
ఇంగ్లేషు మోహంలో పడిపోయి. 
ఇపుపిడు నేను కొతతు పేరు పెడిత్ 
వాడతారా?
  రస్యన శస్తం లో ఏకాకిగా 

ఉండే చకె్కరని ‘మొనోశేఖరై-
డ్’ అంటారు. కాఫీలో వేసుకునే 
చకె్కర జంట చకె్కర; మొనోశేఖ-
రైడ్ కాదు.
  లేటిన్ నుండి వచిచాన ‘యూని,’ 
గ్రీకు నుండి వచిచాన ‘మోనో’ అననా 
ప్రత్యయాలతో ఇంగ్లేషులో ఎనోనా 
మాటలు ఉన్నాయి: యూనిట్, 
యున్క్, యునైెట్, యూనిటీ, 
యూనివర్సా, మొనోపలీ, మొనొ-
క్రొమేటిక్, మొదలైనవి. ‘మొనో-
ల్థిక్’ అంటే ఏకశిల.
  ‘మోనో’ అంటే ‘ఒక.’ ‘టోన్’ 

అంటే ‘సవారం’. కనుక ‘మొనోట-
నస్’ అంటే ఎగుడు దిగుడు లేని 
ఒక్ ఒక సవారస్థా యి. ఇలా ఉద్తతు, 
అనుద్తాతు లు లేకుండా – అంటే, 
మొనోటనస్ గా -  ఉండే కార్యక్ర-
మాలు బోరు కొడతాయి. కనుక 
ఈ ‘ఒక’ సది మొనోటనస్ గా 
తయారవక ముందే ఇక్కడ ఆపు 
చేస్తు ను.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

           
“తన భర తు జీవితంలో, మనసులో 
తను రాక ముందు ఉంకొక స్త్రీ 
వుందని తెల్సిన్, ఆ స్త్రీ నేడు 
ఎదురుగా వున్నా, ఆ విషయం 
ఏమీ కాదననాటులే  ఇంత ప్రశంతం 
గా మాటాలే డుతున్నాదంటే ఈవి 
డకి ‘హా్యట్సా ఆఫ్’, ఈవిడ నిజం 
గా పేరుకి తగ్గ ఉతతుమురాలు, 
ఇలాంటి ఉతతుమురాలు కృష్ణకి 
భార్య కావడం బావ చేసుకుననా
అదృష్ట ం" అని మనసులో అను 
కుంది అనూరాధ.
      "ఏమిటి మీరు అసలు మాటాలే -
డటం లేదు, నేనేమో ఎదేదో వా-
గుతున్నాను, మీకు న్ మాటలతో 
విసుగు కలుగుతుననాటులే  వుంది 
లేద్ నేను అననా మాటలకి న్ 
మీద కోపం వచిచాంద్? ఏదో 
న్కు తోచినది చపాపిను, అన్యధా 
భావించకండి" అంది రుకి్మణి. 
అనూరాధ లేచి రుకి్మణి రండు 
చేతులు పటు్ట కొని “మీ పెదదీ  
మనసు ముందు న్ గొంతు 
మూగబోయిందండి, మీ మంచి 
తనం చూసి న్కు ఏమిటి మాటాలే  
డాలో అరధుం కావటం లేదు. మంచి 
మనసుననా వాళ్ళని న్ జీవితంలో 

చాలా అరుదుగా చూస్ను, కాన్ 
ఇంత మంచి మనసుననా వ్యకి తుని 
మొదటి స్రి చూసుతు న్నాను. నిజం 
చబ్తున్నాను న్ కననావారు, 
న్ తోడబ్టి్ట నవారు చూప్న 
స్నుభూతి, ఓద్రుపి కన్నా మీ 
మాటలు న్కు స్ంతవానము 
కల్గించాయి. మా బావ లాంటి 
మంచి మనసుననా వ్యకి తుకి, మీ 
లాంటి మర మంచి మనసుననా 
వ్యకి తుని భార్యగా చేయడం ఆ 
దేముడు చేసిన చాలా మంచి పని. 
మీ దంపతుల్దదీరూ కలకాలం 
అనో్యన్యవంతంగా, సంతోషంగా, 
సుఖంగా, క్్షమంగా వుండాలని 
ఆ భగవంతుడిని మనస్పిరి తుగా 
కోరుకుంటున్నాను” అంది 
అనూరాధ.
         “మీరు ననునా మర మునగ 
చటు్ట  ఎకి్కంచేసుతు న్నారు”  
    “నేను మిమ్మల్నా పగడలేదండి. 
న్ మనసులోని మాటలని 
చపాపిను. న్కెంతో ఆపుతుడు, 
ఆతీ్మయుడు అయిన కృష్ణకి 
మీలాంటి మంచి వ్యకి తు భార్య 
కావడం నిజంగా న్కెంతో 
ఆనంద్నినా ఇసుతు న్నాది” అని 
ఉదేవాగంగా చప్పింది అనూరాధ.  
ఇంతలో వంశీ, సుప్రియ అక్కడికి 
వచాచారు. వాళి్ళదదీరిన్ అనూరాధకి 
పరిచయం చేసింది రుకి్మణి. 

అనురాధ వారిదదీరిన్ పలకరించి, 
వాళ్్ళ ఏమిటి చదువుతున్నారో 
అడిగి తెలుసుకుంది. వంశీని 
చూసి 25 సంవతసారాల క్రితం 
కృష్ణ ఇలాగే వుండేవాడని, 
సుప్రియని చూసి అంతా తల్లే  
పోల్క్ అనుకొంది అనూరాధ.
“తరువాత ఏమిటి 
చే ద్దీ మ ను కు ం టు న్నా వు ? 
ప్.జి చేస్తు వా, కంపూ్యటర్ 
కోరసాస్ ఏమైెన్ చేస్వా?” 
అని వంశీని అడిగింది. 
“కంపూ్యటర్సా లో న్ బేచ్ 
అమా్మయ్ సౌధామిని, వాళి్ళంటి 
పేరు కూరళ్ళ న్కు తెలుస్?” 
సుప్రియని అడిగింది అనూరాధ.
“ఓహ్! ఆంటీ, ఆ అమా్మయి 
న్ రూం మేట్ కూడా, మీకెలా 
తెలుసు” అని అడిగింది సుప్రియ.
“వాళ్ళద్ హైద్రాబాదే కద్! 
మా పెదదీ  వదినకి దూరపు 
బంధువులు, వాళ్ళమ్మగారు నేనూ 
కాలే స్ మేట్సా, మా అమా్మయి సుధ, 
సౌధామిని మంచి సేనాహితులు”
   “ఇంతకీ మీ అమా్మయి రాలేద్ 
ఆంటీ?” 
“మా ప్లలేల్దదీరూ ర్పు వస్తు రు, 
వచాచాక పరిచయం చేస్తు ను”
“షూ్యర్ ఆంటీ”
ప్లలేల్దదీరు వళి్ళన తరువాత 
సుప్రియ తండ్రిలాగ చాలా 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 201914

చలాకీగా వుంది, వంశీ తల్లే లాగ 
సౌము్యడు అనుకుంది 
అనూరాధ.  ఇంతలో సౌజన్య
వచిచా “అక్కయ్యగారూ, భజన్ల 
ఏరాపిటు గురించి వదినగారు 
మిమ్మల్నా ప్లుసుతు న్నారు” 
అని రుకి్మణితో చప్పింది.                                                                                                                                       
“అవును మాటలోలే  పడి 
మరచిపయాను. ఎనిమిది 
ద్టింది, ఇపుపిడు మొదలు పెడిత్ 
కన్సం గంటననార పడుతుంది” 
అంటూ లేచింది రుకి్మణి.
“నేనూ వస్తు ను పదండి, కాసతు 
స్యం చేస్తు ను” అంటూ 
అనూరాధ కూడా లేచింది.
“మీకెందుకు శ్రమ, మా 
బటాల్యన్ ఒకటి వుంది, మీరు 
రస్్ట  తీసుకోండి” అంది రుకి్మణి.
“మీ బటాల్యన్ అంటున్నారు, 
అంటే ననునా మీరు వేరు చేసి 
మాటాలే డుతున్నారననామాట, మీ 
బటాల్యనోలే  ననునా చేరుచాకోరా?” 
అని సరద్గా అంది అనూరాధ.
“భలేవార్ మీరు రాత్రంతా 
ప్రయాణం చేసి వచాచారు కద్, 
కాసతు రస్్ట  తీసుకుంటారని 
మిమ్మల్నా కలపలేదు. ర్పటి 
నుండి మీరు రానన్నా బలవంతాన 
కల్పేస్తు ము” అని రుకి్మణి 
కూడా చమతా్కరంగా అంది. 
మేడమీదకి వళి్ళ భజనం 
ఏరాపిటులే  చేద్దీ మని వాళ్్ళ 
ముగు్గ రూ వళ్త వుంటే, 
సుజాత వీళ్ళకి ఎదురుపడి 
“ఏం రుకి్మణి బాగున్నావా?” అని 
పలకరించింది.
“ఆ బాగున్నాను వదిన గారు, 
మీరలా వున్నారు, ఎపుపిడు 
వచాచారు” అని అడిగింది రుకి్మణి.

“హావురా మెయిలోలే  వచాచాము 
మా బావగారింటికి వళి్ళ 
స్మానులే  పెటి్ట  కాసతు ఫ్రెష్ అయి 
వచాచాము, ఇక్కడికి వచిచా 
అరగంట అయింది. ఇంతకీ 
వచిచా అరగంట అయిన్ 
మహరాణిగారి దర్శనం అవలేదు 
నువవాక్కడ వున్నావు?” అంటూ 
తన ఆడపడుచు అధికారం 
రుకి్మణి మీద చలాయించడం 
మొదలు పెటి్ట ంది సుజాత.
ఇది గమనించిన సౌజన్య మెలలేగా 
అక్కడి నుండి జారుకోవడానికి 
ప్రయతినాంచింది. “రుకి్మణిని 
ప్లుచుకు రా అని నినునా 
పంప్సేతు, నువువా ఇక్కడ మీటింగ్ 
పెటా్ట వా? అవతల ప్లాలే డు 
ఏడుసుతు న్నాడు, తవారగా వళ్్ళ” 
అని సౌజన్యతో సుజాత అంది.  
బ్రతుకు జీవుడా అని సౌజన్య 
అక్కడినుండి జారుకుంది.            
సుజాతకి సుప్రియారిటీ కాంపెలే  
క్సా, ఈర్ష్య బాగా ఎకు్కవ. వైదేహి, 
సుజాతా ఒక్ తల్లే  ప్లలేలు అయిన్, 
గుణగణాలలో, బ్దుధు లలో 
ఇదదీరూ ఉతతుర దకి్షణ ధృవాలు. 
వైదేహిలో కనపడే కోమలతవాం, 
వాతసాల్యం, అనురాగం, ఆతీ్మ 
యత సుజాతలో మచుచాకి కూడా 
కనపడవు. సుజాత ఎపుపిడూ 
అందరి మీద అధికారం 
చలాయిస్తు  వుంటుంది, అనవ 
సరమైెన విషయాలు, పంతన 
లేని మాటలూ మాటాలే డుత 
వుంటుంది. ఏదైన్ విషయం 
మాటాలే డేటపుపిడు అవతల్ వ్యకి తు
మనోభావాలను అసలు పరిగణ 
లోకి తీసుకోదు.  
సవాంత చలలేలు కూతురు పెళి్ళకి 

ఒక్ ఒక రోజు ముందు వచిచా, 
అద్ బావగారింటోలే  మకాం పెటి్ట , 
ఇక్కడికి చుట్ట పు చూపుగా వచిచా 
ఏ పనిలోని స్యం చేయకపోగా, 
ఇక్కడ గత 15 రోజుల నుండి 
ఒళ్్ళ హ్నం అయ్లా పని 
చేసుతు ననా వాళ్ళ మీద రుబాబ్ 
చేయటం రుకి్మణికి కొంచం 
చిరాకు కల్గించింది. అయిన్ 
సౌమ్యంగా...”మీరు వచిచానటులే  
తెల్యదు వదినగారు, ఆ మూల 
లాన్సా లో నేను, అనూరాధగారు 
కూరుచాని మాటాలే డుకుంటున్నాము 
అందుకని గమనించలేదు” 
అని వివరణ ఇచిచాంది రుకి్మణి.        
“అనూరాధ అంటే ఈవిడేన్? 
ఎవరవిడ?” అని చాలా 
నిరలేక్షంగా అడిగి, అనూరాధ 
వంక ఏదో నేరసుథా డిని పోలీసులు 
చూసినటులే  చూసింది. 
“అవును, ఈవిడే వైదేహి వదిన 
గారి ఆడపడుచు, ప్ననాతతుగారి 
అమా్మయి, హైద్రాబాద్ లో వుంటు 
న్నారు” 
“ఆహా!” అని ఒక నిముషం 
ఆగి...ఆలోచించి ఏదో జా్ఞ పకం 
వచిచా...”ఈవిడగారి వనక్ కదూ 
మీ ఆయన పెళి్ళ కాక ముందు 
తిరిగే వాడు. పెళి్ళ కూడా 
చే సు కు ం ద్ మ ను కు న్నా రు , 
పాపం భగనాప్రేమికులయా్యరు” 
అని చాలా వటకారంగా సంస్్కర 
హీనంగా మాటాలే డింది సుజాత. 
సుజాత మాటాలే డిన మాటలకి 
రుకి్మణి అనూరాధలకు ఏవగింపు 
కల్గింది...రుకి్మణికి తన భర తు 
గురించి తన దగ్గర్ సంస్్కర 
హీనంగా మాటాలే డినందుకు 
చాలా కోపం వచిచాంది, కాన్ 
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అని ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. 
నరహరిగారు అననా మాటలకి 
సుజాత చిననాబ్చుచాకొని లోపల్ 
కి వళి్ళంది. ఆయన పరిసిథాతి
చూసి జయంతి గారు ఆయనను 
ప్రక్కకు తీసుకెళి్ళ “సుజాత 
మాటాలే డినది సరికాదు. అయిత్ 
తను మన ఆడపడుచు, ఇపుపిడు 
అల్గి పెళి్ళకి వుండకుండా 
వళిపోత్ అదొక సమస్య 
అవుతుంది అందుకని మీరు 
శంతించండి. నేను సుజాతకి 
సరిదీ చప్పి, తను ఎటువంటి 
సీన్ క్రియ్ట్ చేయకుండా 
చూస్తు ను” అని ఆయన కోపానినా 
తగి్గంచడానికి ప్రయతనాం చేసింది.    
“ఆవిడ మాటలు మీరు 
పటి్ట ంచుకోకండి. న్ పెళి్ళ 
అయిన దగ్గర నుండి ఈ రోజు 
వరకూ చూసుతు న్నాను, ఎవరనినా 
మాటలన్నా ఆవిడ ప్రవర తునలో 
ఏ మారూపి రాలేదు. ఎంతయిన్ 
ఆవిడ మా ఇంటి ఆడపడుచు, 
ఆవిడకి కాకపోయిన్ ఆవిడ 
హోద్కి, వయసుకి మరా్యద 
ఇద్దీ ము” అని అనూరాధకు 
సరిదీ చప్పింది రుకి్మణి.
ఆ మాటలతో అనూరాధకి 
రుకి్మణి మరింత ఉననాతంగా 
కనిప్ంచి, ఆమె పటలే  గౌరవం 
రండింతలైంది…అందుక్ వైదేహి 
వదినకి రుకి్మణి అంటే చాలా 
ప్రేమ, అభిమానం. హైద్రాబాద్ లో 
కల్సినపుపిడలాలే  వదిన రుకి్మణి 
గుణగణాలు వరి్ణంచి, పగుడుత 
వుంటే ఏమో అనుకున్నాను, 
అవి పగడతులు కావు అక్షరాలా 
నిజం అనుకుంది అనూరాధ.

సుజాత తన ఆడపడుచు 
అవటం వలన తన కోపానినా 
దిగమింగుకుంది…అనూరాధకి 
తన గురించి, కృష్ణమోహన్ 
గురించి అలా మాటాలే డినందుకు 
బాధ, దుుఃఖం కల్గింది. అది 
గమనించిన రుకి్మణి అనూరాధ 
భుజం మీద చయి్య వేసి 
భుజం నొకి్కంది ఓద్రుపిగా.
అపుపిడే బయట నుండి 
ఇంటోలే కి వసుతు ననా నరహరిగారు, 
జయంతిగారు సుజాత 
మాటలన్నా విన్నారు. నరహరి 
గారు ఉగ్రనరసింహుడై “సుజాతా 
న్కు అసలు బ్దిధు లేదు, ఇంత 
వయసు వచిచాంది కాన్ జా్ఞ నం 
రాలేదు, ఎపుపిడో పాతిక్ళ్ళ 
క్రిందటి విషయాలు పని కటు్ట కొని 
ఇపుపిడు మాటాలే డవలసిన అవ 
సరం వుంద్? ఆ విషయాలు 
వాళి్ళదదీరి తోటి నేరుగా 
మాటాలే డటానికి న్ చదువు, 
సంస్్కరం ఏమయిన్యి? వాళ్ళ 
హృదయాలు గాయం చేయటం 
తపపి నువువా స్ధించేదేమిటి? 
ఎంత మరదలైన్ సహించటానికి 
ఒక హదుదీ  వుంటుంది. అదే 
రుకి్మణి లేద్ అనూరాధ గాని 
అనవసర విషయాలు మాటాలే డి 
మీ మరా్యద పోగొటు్ట కోకండి అని 
వుంటే న్ పరువు ఏమయ్్యది? 
నువువా వాళ్ళని గాయపరచిన్ 
వాళ్్ళ నినేనామీ అనలేదు, అద్ 
సంస్్కరమంటే. అమా్మయిలూ 
మీరిదదీరూ లోపల్కి వళి్ళ మీ 
పని చూసుకోండి ద్ని మాటలు 
పటి్ట ంచుకోకండి, ద్నికి వయసు 
వచిచాంది కాన్ లోకజా్ఞ నం రాలేదు” 

    “ఏమిటి బావా, ఎలా వచాచావు, 
నువువా ఇక్కడికి వసుతు ననాటులే  
ఎవరికైన్ చపాపివా?” అని 
అడిగాడు అవిన్శ్
    “స్్కటర్ మీద వచాచాను, 
ఎవరికీ చపపిలేదు” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
      “బావా, బాగా కలత 
చందినటులే న్నావు, అనూ ఎలా 
వుంది?”       
    “ఏం చపపిమంటావు బావా, 
రాధని చూసి న్కు చాలా దుుఃఖం 
కల్గింది. అసలు న్ వలేలే  కద్ 
రాధ జీవితం ఈ రోజు ఇలా వుంది, 
ద్నికి నేనే భాదు్యడిని, ఈ కో్ష భ 
ననునా జీవితాంతం వంటాడుత 
వుంటుంది” అంటూ చిననా 
ప్లాలే డిలా వకి్క, వకి్క ఏడాచాడు 
కృష్ణమోహన్.
      అతను ఏడవడం చూసి 
ఆశచార్యపయాడు అవిన్శ్, 
అతనిని ఎలా ఓద్రాచాలో అరధుం 
కాలేదు… 
   “బావా ఊరుకో, ఏమిటిది మా 
అందరికి ధైర్యం చపేపివాడివి, 
నువువా ఇలా ఏడవడం చూసేతు న్కు 
ఆశచారా్యనేనా కాదు, భయానినా కూడా 
కల్గిసుతు న్నాది. బావా మనిదదీరినా 
కాలేజి రోజుల నుండి అందరూ 
కృషా్ణ రు్జ నులని ప్ల్చేవారు. 
కృషు్ణ డు అరు్జ నుడికి గ్తోపదేశం 
చేస్డు, కాన్ ఈ అరు్జ నుడు 
ఈ కృషు్ణ డుకి గ్తోపదేశం 
చేయవలసిన పరిసిథాతి 
వసుతు ందనుకోలేదు. బావా ప్లే జ్ 
నిగ్రహించుకో, న్కు తెలుసు 
చాలా రోజుల తరువాత అనూని 
చూసి నువువా గతానినా జా్ఞ పకం 
చేసుకొని బాధ పడుతున్నావు. 
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నిజమే మీ ఇదదీరికీ అన్్యయం 
జరిగింది. కాన్ అవి జరిగిన 23 
సంవతసారాల తరువాత నువువా 
ఇలా కలత చంది బాధపడి, 
అనవసరమైెన ఆలోచనలు 
చేసి న్ జీవితానినా, న్ మీద 
ఆధారపడిన వారి జీవితాలని 
అలలేకలోలే లం చేసుతు న్నావేమో కాసతు 
సిథామితంగా ఆలోచించు. నువువా 
ఇంత బాధపడి కుమిల్పోవడం, 
రాధ మీద న్కు వుననా ప్రేమ, 
అభిమాన్లకు నిదర్శనం. 
అద్గాక నువువా ఇంతగా ఆరాధించే 
రాధకి ఇచిచాన వాగాదీ న్నినే 
ఈ రోజు మరచిపోయి డ్రింక్ 
చేయడానికి తయారయా్యవంటే, 
న్ హృదయం ఎంతగా ఆందోళన 
చందిందో, నువువా ఎంత 
ఆవేదనని అనుభవిసుతు న్నావో 
నేను అరధుం చేసుకోగలను. 
ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగింది 
బావా?” అడిగాడు అవిన్శ్.                 
    తనకి అనూరాధకి 
మధ్య జరిగిన సంభాషణ 
గురించి వివరంగా చపాపిడు 
కృష్ణమోహన్. “రాధ తనని 
ఇంకా గురుతు ంచుకుననాందుకు 
థా్యంక్సా చప్పింది బావా, 
ఆ ఒక్క మాట చాలు తను 
ఎంత మధన పడుతున్నాదో 
చపపిడానికి. ఎవరైన్ కషా్ట లలో 
వుననాపుడు స్వాంతన పందడానికి 
ఆతీ్మయుల నుండి ఓద్రుపి 
కోసం, స్నుభూతి కోసం 
ఎదురు చూస్తు రు. ఎందుకంటే 
ఆ సమయంలో ఎవరనినా 
చప్పిన్, ఎంత ధైర్యమిచిచాన్, 
ఆతీ్మయుల నుండి లభించే 
ఓద్రుపి, స్నుభూతి విలువ 

ఇంక దేనికీ వుండదు. న్కు 
తెలుసు బావా, రాధ భర తు ప్రకాష్ 
చనిపోయినపుడు, న్ రాధని ఆ 
సిథాతిలో చూసి తటు్ట కునే ధైర్యం 
లేక నేను వళ్ళలేదు. ఆ తరువాత 
కూడా ఏ రోజు బాగున్నావా 
అని పలకరించలేదు, ఏ 
రకంగానూ సహాయపడలేదు 
స్నుభూతి చూపలేదు. అలాంటి 
సమయంలో కన్సం ఒక చలలేని 
మాట చపపిలేక పయాను. నేను 
ప్రికివాడిని బావా, న్వలేలే  రాధ 
జీవితం న్శనం అయింది, 
ఇంకెందుకు బావా ఈ జీవితం” 
అంటూ బాధ పడుత చపాపిడు 
కృష్ణమోహన్.        
        కృష్ణమోహన్ మాటలు విననా  
అవిన్శ్ హృదయం బరువకి్కం 
ది, అతను పడుతుననా బాధని, 
ఆవేదనన్ చూసి అవిన్శ్ 
చల్ంచిపయాడు.  
   “బావా అసలు నువవాందుకు 
అపరాధిలా బాధపడుతున్నావు. 
ఈ 23 సంవతసారాలలో నువువా ఎనినా 
స్రులే  అనూ గురించి న్ ముందు 
బాధ పడాడు వో న్కు తెల్యద్? 
బావా న్ ఉదేదీశ్యంలో ‘ప్రేమంటే 
అందరి ముందూ ప్రదరి్శంచే 
వసుతు వు కాదు, ప్రేమంటే రండు 
మనసులు ఒకటవావాల్. ప్రేమకి 
బాష లేదు, రోజుకి వందస్రులే  ఐ 
లవ్ యూ, ఐ మిస్ యూ అని 
చపుపికోనవసరం లేదు. మన 
మనసులో, గుండలోలే , అవతల 
వ్యకి తు గురించి మనము పడే 
ఆరాటం, ఆవేదన, అభిమానమే 
ఫ్రేమంటే’’.  జరిగినద్నికి నువువా 
గాని, అనూ గాని బాధు్యలు కారు, 
విధి ఆడిన న్టకంలో మీరిదదీరూ 

బల్ అయిపయారు. మీరిదదీరూ 
ఎంత గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారో, 
ఎంత పవిత్రంగా వున్నారో న్కు 
తెల్యద్? అసలు మీ ప్రేమ 
అంత పవిత్రమైెనది కనుక్ 23 
ఏళ్ళ తరువాత కూడా ఇలా ఒకరి 
కోసం ఒకరు ఆలోచిసుతు న్నారు, 
బాధ పడుతున్నారు” అని అతనిని 
ఓద్రిచా స్ధారణ సిథాతికి తీసుకు 
రావడానికి ప్రయతినాంచాడు. 
అయిత్ అతనిని డ్రింక్ 
చయ్యకుండా ఆపడం ఎలా? 
అననాదే ఇపుపిడు ఆలోచించాల్ 
అనుకున్నాడు అవిన్శ్.  
‘బావా తొందరగా డ్రింక్సా సర్వా 
చయి్య, కన్సం అది తీసుకున్నాక 
అయిన్ నేను పడుతుననా 
మానసిక సంఘర్షణ నుండి కాసతు 
విముకి తు లభిసుతు ందేమో” 
కృష్ణమోహన్ డ్రింక్సా తీసుకోకుం 
డా ఆపాలంటే అవిన్శ్ కి 
ఒక ఆలోచన వచిచాంది. సర్ 
మామూలుగా ప్రయతినాంచి 
అతనిని డ్రింక్సా తీసుకోకుండా 
ఆపుద్ము. అలా కుదరకపోత్ 
అపుపిడు ఆ అస్తం ప్రయోగిద్దీ  
మనుకున్నాడు.  
    “బావా, నినునా నేను ఎపుపిడూ 
శ్రీకృషు్ణ ని గానే భావించాను. 
ఎంత మందికో నువువా ఎనోనా 
విధాల సహాయం చేస్వు, 
ఎంతమందినో ఆదుకున్నావు, 
చేరద్శవు, ఎంతో మంది 
ప్రేమికులని కల్పావు. ఎనినా 
రకాలుగా ఎంతమందికి సహా 
యాలు అందించిన్ ‘నేను ఇది 
చేస్ను’ అని ఏన్డు చపుపికోని 
ఉతతుముడివి.  
               (ఇెంకా వుెంది)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

        కొనినా కొనినా పాత్రలు కొందరి 
కోసమే పుటా్ట యా అనిప్స్తు యి. 
నటులలో న్టకరంగంలో 
ప్రసిదిధు కెకి్క, అటు ప్మ్మట 
సిన్రంగంలో కాలూని, విఖా్యతి 
గాంచిన నట పరంపర, గత 
తరం నటులకు ఆనవాయితీ: 
నందమూరి తారక రామారావు 
గాన్, అకి్కనేని న్గేశవారరావు గాన్, 
యసీవా రంగారావు గారు గాన్, 
గుమ్మడి వంకటేశవారరావు గారు 
గాన్, ర్లంగి వేంకటరామయ్య 
గారుగాన్, న్గభూషణం గారు  
గాన్, ధూళిపాళగారు గాన్, మికి్క 
ల్నేనిగారు గాన్, ముకా్కమల 
గారు గాన్, స్విత్రిగారు గాన్, 
అంజల్గారుగాన్..... ఇలా చపుపి 
కుంటూ పోత్ ... ఆతరం 
నటులంతా న్టకాలోలే  నటించి, 
అనంతరం చిత్రసీమ వైపు చూసే 
వారు. అందుక్ వారి నటనలో 
ఆంగికం, వాచికం, నటన అన్నా 
సహజంగా ఉండేవి. 
        చలన చిత్రసీమలో, 
చిత్రీకరణలో పరపాటు జరిగిన్ 
మళీ్ళ షూటింగులు  జరుపుకో 
వచుచా. మారుపిలు, కూరుపిలు, 
చేరుపిలు చేరుచాకోవచుచా. కాన్ 

డైలాగులూ తెల్యాల్ (తన 
డైలాగులు ఎలాగో తెల్యాల్ 
అనుకోండి). అన్నా సమపాళ్ళలో 
మేళవిసేతునే న్టకం రకి తు కటే్ట ది. 
పైెగా డైలాగులు అన్నా, ఏక బగిన, 
పూరి తుగా వచిచా వుండాల్.
      అలా న్టక రంగానినా 
ఏల్, సిన్రంగంలో ప్రవేశించి, 
ధరించిన పాత్రల ద్వారా ఈ పాత్ర 
ఈయన కోసమే పుటి్ట ంద్ అని 

నటయోగి మారుతీ సేవేంద్ర స్వామి అని
ప్లువబడే శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామశస్త్రి 

న్టక ప్రదర్శనలో అటువంటి 
తప్పిద్లకు తావు లేదు. 
ఎందుకంటే అది ప్రత్యక్ష 
ప్రస్రం. తపుపి జరగడానికి 
కాన్, న్లుక కరుచుకుని ‘స్ర’ 
చపపిడానికి అవకాశం ఉండదు. 
సిక్రప్్ట  పూరి తుగా వసేతునేగాన్, 
న్టకం రకి తు కట్ట దు. టైమింగ్ 
తెల్యాల్, సనినావేశ పరంపర 
తెల్యాల్. ఎదుటి పాత్ర 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 201918

పేరు తెచుచాకునేలా, ఆ పాత్రలో 
జీవించి, తన నటజీవితానేనా 
అజరామరం చేసుకుననా అతికొదిదీ  
మందిలో శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామ 
శస్త్రి గారు ఒకరు. ఆ పాత్ర శ్రీ 
యన్్టఆర్ నిరి్మంచి, దర్శకతవాం 
వహించిన ‘శ్రీకృష్ణ పాండవీయం’ 
లోని ‘శకుని’ పాత్ర. ఆ తరావాత 
బాలభారతం, ద్నవీరశూర కర్ణ 
చిత్రాలోలే  సైెతం శ్రీ ధూళిపాళ 
శకుని పాత్రనే పోష్ంచారు.
      శ్రీ ధూళిపాళ సీతారామశస్త్రి 
గారు 1921 సెపె్ట ంబర్ 24 వ త్ద్న  
గురజాల తాలూకా ద్చేపల్లే  
గ్రామంలో రతనామ్మ, శంకరయ్య 
దంపతులకు జని్మంచారు. వీరికి 
ముగు్గ రు అననాదము్మలు, ఇదదీరు 
తోబ్టు్ట వులు ఉన్నారు. ద్చేపల్లే  
గ్రామంలో వీరి ఇంటి వనుక 
న్గులేరు ప్రవహిస్తు  ఉండేది. 
పండలే  తోటలు, తమలపాకు తోట 
లతో  ఆ గ్రామం కళకళ లాడుత 
ఉండేది. తండ్రి శంకరయ్య గారు 
వేద్ధ్యయనం చేసిన్ 50ఎకరాల 
పలంతో, వ్యవస్యమే ప్రధాన 
వృతితుగా ఎంచుకుని, రైతుగా సిథార 
పడాడు రు. అంత పలం ఉన్నా, 
మెట్ట  ప్రాంతం కావటంతో, వచేచా 
ఫలస్యం ఇంటి ఖరుచాలక్ 
సరిపోయ్ది. 
       శస్త్రి గారి ప్రాధమిక విద్య 
ద్చేపల్లే లోనే పూర తు చేశరు. 
తరావాత వేద్ధ్యయనం కోసం, 
బాపటలే  వళిలే  శస్త పాఠాలు అభ్య 
సించారు. అనంతరం గురజాల 

తిరిగి వచిచా, ఒక న్్యయవాది వదదీ
గుమాస్తు గా చేరారు. తను కూడా 
వకీలుగా రాణించాలనే ఆశ వున్నా 
అది నెరవేరలేదు. గుమాస్తు గా 
పనిచేస్తు నే, ఇంగ్లేషు భాషపైె 
పటు్ట  స్ధించారు. సంగ్తం 
మీద, న్టక కళల మీద మకు్కవ 
ఉండటంతో, గుంటూరుకు దగ్గ 
రలో ఒక గ్రామంలో 1935లో 
‘శ్రీకృష్ణ తులాభారం’ న్టక ప్రద 
ర్శన జరుగు తుండగా,  అందులో 
సత్యభామ చల్కతెతు (నళిని) పాత్ర 
ధరించారు. అపుపిడు ధూళిపాళ 
వయసుసా క్వలం పదిహేనేళ్్ళ.
        తరువాత వరుసగా 
ధూళిపాళకు ఆడవేషాలు ధరిం 
చే పాత్రలు చాలా వచాచాయి. అలా 
మూడేళ్ళపాటు ఆడ పాత్రలే పోష్ 
స్తు  వచాచారు. వాటిలో చింతామణి 
న్టకంలో రాధ, బొబ్ల్యుదధుం 
న్టకంలో మలలేమాంబ పాత్రలు 
ధూళిపాళకు మంచి పేరు తెచిచా 
పెటా్ట యి. ఒకస్రి ప్రముఖ 
రంగసథాల నటులు శ్రీ మాధవపెదిదీ  
వంకట్రామయ్య ధూళిపాళ 
నటనను చూసి, ఆడవేషాలకు 
సవాసితు చపపిమని హితవు పల్కారు.
ద్ంతో ధూళిపాళ వారివదదీ  శిష్య 
రికం చేస్రు. వంకట్రామయ్య 
గారి శిక్షణలో దురో్యధన పాత్ర 
పోష్ంచడంలో మెలకువలు 
నేరుచాకుని, అఖిలాంధ్ర పాండవో 
దో్యగ  న్టక పోటీలలో ప్రధమ 
బహుమతి పంద్రు. తరవాత 
ఆంధ్రప్రదేశ్ న్టక కళ్పరిషత్ 

నిరవాహించిన ఏక పాత్రాభినయ 
పోటీలోలే  మయసభ సనినావేశంలో 
దురో్యధనుడిగా నటించి, ప్రధమ 
బహుమతి గలుచుకున్నారు. 
       ఆ తరావాత బ్రహ్మన్యుడు, 
యుగంధరుడు, బలవామంగళ్ 
డు, రంగరాయుడు మొదలైన 
పాత్రలు పోష్ంచి మంచి రంగసథాల 
నటునిగా పేరు తెచుచా కున్నారు. 
గుంటూరులో ‘స్్ట ర్ ధియ్టర్సా’ 
పేరుతొ న్టక సంసథాను నెలకొల్పి 
అనేక పౌరాణిక న్టకాలు ప్రద-
రి్శంచేవారు. ఆ రోజులోలే  కురుక్్ష- 
త్రం న్టక ప్రదర్శన జరిగిత్ - 
మొదటి కృషు్ణ నిగా ఈలపాట 
రఘురామయ్య, రండవ కృషు్ణ ని 
గా ప్సపాటి నరసింహమూరి తు, 
మూడవ కృషు్ణ నిగా షణు్మఖి 
ఆంజనేయరాజు నటిసేతు, దురో్యధ 
న పాత్రను ధూళిపాళ పోష్ంచే 
వారు.
        1959 మద్రాసు నగరంలోని 
పచిచాయపపి కళ్శలలో ‘రోషన్ర’ 
న్టకం ప్రదరి్శంచారు. అందులో 
రామసింహుడిగా ధూళిపాళ 
నటించారు. ఎ వి సుబా్రావు  
అందులో శివాజీ పాత్రను పోష్ం 
చారు. ఈ న్టకానికి ప్రసిదధు 
దర్శక నిరా్మత బ ఎ సుబా్రావు,  
వేద్ంతం రాఘవయ్య, జి వర 
లకి్షమీ లాంటి ఉదదీండులు విచేచాసి 
ధూళిపాళ  పల్క్ తీరును నిశితం 
గమనించారు. ప్రేక్షకుల నుంచి 
ధూళిపాళ సంభాషణలకు కరతా 
ళ ధవానులు మ్రోగటం, ధూళిపా 
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ళకు ఎంతో లాభించింది. ద్ంతో 
ధూళిపాళ సిన్రంగ ప్రవేశనికి 
ద్రులు తెరచుకున్నాయి. సిని 
మాలో నటించే అవకాశం కల్పి 
స్తు నని  బ ఎ సుబా్రావు మాట 
ఇచాచారు. అయిత్ ధూళిపాళకి 
న్టకాల మీద ఉననా మోజు సిని 
మాల మీద లేదు. ఆయన పెదదీగా 
సినిమాలు చూసింద్ లేదు.
      ఒకరోజు మద్రాసుకి 
రమ్మనమని బ ఎ ఎస్ ప్రొడక్షన్సా 
అధిపతి బ ఎ సుబా్రావు 
నుంచి ధూళిపాళకి ఉతతురం 
వచిచాంది. ఆయన పెదదీననాయ్య 
ప్రోద్లంతో ధూళిపాళ తెన్ల్ 
వళిలే  మద్రాసు వళ్్ళ రైలు ఎకా్కరు. 
అపుపిడు బ ఎ సుబా్రావు 
‘భీష్మ’ చిత్రానినా   నిరి్మసుతు న్నారు. 
అది 1962 వ సంవతసారం. 
భీష్మ చిత్రంలో దురో్యధనుడి 
పాత్రకు ధూళిపాళను ఎంప్క 
చేసుకున్నారు. తొల్రోజు 
షూటింగులో భీషు్మణి్ణ  సరవా 
సైెన్్యధ్యకు్ష డిగా దురో్యధనుడు 
ప్రకటించే సనినావేశం 
చిత్రీకరిసుతు న్నారు. ఎదురుగా 
భీషు్మని వేషంలో నటరతనా ఎన్ 
టి రామారావుకు, దర్శకుడు 
సుబా్రావు పరిచయం చేయగా, 
రామారావు ధూళిపాళను 
మందహాసంతో స్వాగతించారు.  
తాప్ ధరా్మరావు వ్రాయగా, 
ధూళిపాళ చప్పిన డైలాగు 
మొదటి టేక్ లోనే ఓక్ అయింది.                  
            అలా రామారావుతో 

కల్గిన పరిచయం, సేనాహంగా 
చిగురించి, చిత్రసీమను వదిలే 
ద్కా కొనస్గింది.   భీష్మ చిత్రం 
విడుదల అయి్య, ఘన విజయం 
స్ధించడంతో, ధూళిపాళకి అనే 
క  సినిమాలోలే  నటించే అవకాశలు 
వంటవంటనే వచాచాయి.       
         ‘నటుడనేవాడు తనని తాను                               
మరచిపోకుండా, తాతా్కల్కోద్రేకం 
తో, సృజన్త్మక శకి తు కల్గినపుడు 
మాత్రమే  తన భావ ప్రకటన ద్వారా 
రసతపితితుని స్ధించగలుగుతా 
డు’ అనే స్త్రానినా తు.చ. 
తపపికుండా పాటించిన నటుడు 
ధూళిపాళ. అందుకు ప్రేరణ 
1966 లో ‘‘రామకృష్ణ - ఎన్ టి 
ఆర్’ పతాకంపైె, రామారావు 
సీవాయ దర్శకతవాంలో నిరి్మంచిన  
‘శ్రీకృష్ణ పాండవీయం’ చిత్రంలో   
ధూళిపాళ నటన. ఈ చిత్రం 
ద్వారా విభిననా ప్రవృతుతు లు గల 
శ్రీకృష్ణ, సుయోధన పాత్రలను 
తానే ధరించాలనే నిర్ణయం 
తీసుకున్నారు రామారావు.  రామా 
యణ, భాగవత కధలను జలలేడ 
పటి్ట , మర్ సినిమాలోనూ 
చూప్ంచని విధంగా శకుని జీవిత 
ఘటా్ట లను ఇందులో పందు 
పరిచారు. ఇక శకుని పాత్రను 
ఎవరు ధరిస్తు రా అనే మీమాం 
సకు తెర దించుత,                                               
ఆ అవకాశనినా రామారావు 
ధూళిపాళకి ఇచాచారు. అది 
దివాభాషా చిత్రం కావడంతో, 
తెలుగు, తమిళ భాషలోలే  కూడా 

ధూళిపాళనే ఆ పాత్ర పోష్ంచాల్సా 
ఉంటుందని రామారావు స్చిం 
చారు. అంతకుముందు శకుని 
పాత్రను సి ఎస్ ఆర్ ఆంజనేయు 
లు, ముదిగొండ ల్ంగమూరి తు, 
నెలూలే రు  న్గరాజారావు పోష్ంచి 
మెప్పించియున్నారు. ఆ పాత్రను 
ధూళిపాళ ఛాలంజ్ గా తీసుకుని 
వాచకంలోనూ, అభినయం 
లోనూ భిననా ప్రవృతితుని కనబరుస్తు      
స్ధన చేశరు. సినిమాలో శకుని 
పాత్ర బాగా పండింది. సినిమా 
స్పర్ హిట్ కావడంతో 
ధూళిపాళ ‘సిన్ శకుని మామ’ 
అయిపోయారు.తరవాత ‘బాల 
భారతం’(1972), ద్నవీరశూర 
కర్ణ (1977), సినిమాలోలే  శకుని 
పాత్ర ధూళిపాళనే వరించింది.
      ‘శ్రీకృషా్ణ రు్జ నయుదధుం’ లో 
గయుడిగా, ‘నర తునశల’ లో 
దురో్యధనుడిగా,  ‘బొబ్ల్యు 
దధుం’లో నరసరాయుల్గా, 
‘వీరాభిమను్య’లో ధర్మరాజుగా, 
‘సీతాకలా్యణం’ లో వశిషు్ట డిగా, 
మరికొనినా  సినిమాలోలే  రావణాసు 
రుడు, మైెరావణుడుగా ధూళిపా 
ళ  మెప్పించారు.  ధూళిపాళ 
బయట ఎక్కడైన్ కనపడిత్ 
‘శకుని మామ’ అని ప్ల్చేవారు. 
అలా ధూళిపాళ రండు దశబాదీ  
లపాటు పౌరాణిక, జానపద, 
స్ంఘిక చిత్రాలోలే  మంచి పాత్రలతో 
పాటు దుష్ట  పాత్రలు కూడా 
పోష్ంచారు. స్తివాక పాత్రలోలే  ఎంత 
రాణించారో, అంత బాగా దుష్ట  
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పాత్రలలోనూ రాణించారు.
      బాంధవా్యలు, ఆతీ్మయులు, 
బాలరాజు కధ, రండు కుటుంబాల 
కధ, కలక్టర్ జానకి, మంచి మను 
షులు, గుణవంతుడు, మహామం 
త్రి తిమ్మరుసు, కధాన్యకుడు, 
ఆత్మగౌరవం, ఉండమా్మ బొటు్ట  
పెడతా..వంటి 300 సినిమాలోలే  
ధూళిపాళ నటించి ప్రేక్షకుల మెపుపి 
పంద్రు.
       ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవా  న్టక 
అకాడమీ వారు ధూళిపాళను ‘కళ్ 
ప్రపూర్ణ’ బరుదుతో సత్కరించారు.  
తెలుగు యూనివరిసాటీ వారు ఉగాది 
పురస్్కరానినా ప్రద్నం చేస్రు. 
‘బాంధవా్యలు’ చిత్రం లో నటనకు 
ధూళిపాళకు నంది పురస్్కరం 
లభించింది. తమిళ పత్రికలూ 
కూడా ధూళిపాళను ‘నడిప్పిళ్ పుల్ 
నడతతుల్ పశువు’ అని కీరి తుంచాయి. 
అంటే నటనలో పుల్, నడతలో 
గోవు అని అరధుం. 
      నిరా్మతల కోరికపైె, ధూళిపాళ 
చివరిస్రి ‘మురారి’, ‘చూడాలని 
వుంది’ సినిమాలోలే  నటించారు. 
ధూళిపాళకు  చిననాతనంలోనే 
‘వరలక్ష్మమ్మ’ గారితో వివాహం 
అయి్యంది. వీరికి ఒక కుమార తు, 
ఇదదీరు కుమారులు ఉన్నారు.
          న్టకాలు వేసేవాళ్్ళ 
చడిపోతార్రా అని ధూళిపాళను వాళ్ళ 
న్ననాగారు హచచారిస్తు  ఉండేవారు. 
కారణమేమిటంటే స్ధారణంగా 
న్టకాలు వేసేవాళ్్ళ వ్యసన్లకు 
బానిసలు కావటమే. తండ్రి 
చేసిన హచచారికలు ధూళిపాళకి 
ఎపుపిడూ గురుతు కి వస్తు ండేవి. ఆ 
హచచారికలను వారు జీవితాంతం 

గురుతు  పెటు్ట కుని మసిలారు. 
మద్రాసులో షూటింగ్ జరిగిత్ 
ఇంటినించే కా్యర్జ్ వచేచాది. అవుట్ 
డోర్ షూటింగులోలే  తపపి నిరా్మతలు 
తెప్పించిన భజనం ఆరగించిన 
రోజులు ధూళిపాళ చరిత్రలో లేవు. 
నిత్యకర్మ, ధూపద్ప నైెవేద్్యలు 
ధూళిపాళకి క్రమశిక్షణ నేరాపియి. 
ప్రతీ సంవతసారమూ సతీసమేతంగా 
వారణాసికి వళిలే  రండు నెలలు 
విశేవాశవారుని సేవించేవారు. అక్కడ 
నవగ్రహ ఆలయం లేకపోవడంతో, 
ఆలయ నిరా్మణం చేయాలని 
ప్రయతినాంచి, అన్రోగ్య కారణాల 
వలలే  ఆ ప్రయతానానినా విరమించు 
కున్నారు. 
         గుంటూరులో ఆంజనేయ 
స్వామి ఆలయానినా నిరి్మంచాలనే 
సంకలపింతో తెలుగు, తమిళ, 
కననాడ చిత్రాలలో నటించే అవకా 
శలు వదులుకుని, మద్రాసులో 
ఉననా ఆసుతు లను అము్మకుని, 
గుంటూరు చేరి, అత్యంత ద్క్షతో 
మారుతీనగర్ లో  ఆంజనేయ 
స్వామి ఆలయానినా చేపటి్ట  పూరి తు 
చేశరు. ద్ంతో ధూళిపాళ మనసుసా 
ఆధా్యతి్మకం వైపు మళి్ళంది. తను 
నిరి్మంచిన ఆలయానినా కంచి 
కామకోటి ప్ఠానికి సమరిపించారు.
       మానవజన్మ విశిష్ట తను, 
మోక్షస్ధన అవసరానినా తెలుసు 
కుని, తరించాలని భావించి, కంచి 
కామకోటి ప్ఠాధిపతి చేతుల 
మీదుగా సన్్యసం సీవాకరించి, 
తన పేరును ‘మారుతీ సేవేంద్ర 
సరసవాతి’గా మారుచాకున్నారు. 
రామాయణం, సుందరకాండ 
గ్రంధాలను తెలుగులో వ్రాసి 

ప్రచురించారు. ఒక ట్రస్్ట  ని ఏరాపిటు 
చేసి, తద్వారా ఆధా్యతి్మక సేవా 
కార్యక్రమాలు చేస్తు  వచాచారు. 
సుదూర ప్రాంతాలకు వళిలే , 
సుందరకాండ పారాయణ చేసి, 
భకుతు లను ఆశీరవాదించేవారు.
      గుంటూరులో ఒక కళ్వేదికను 
నిరి్మంచాలనే సతసాంకలపింతో 
మూడు తరాల నటులతో న్టక 
ప్రదర్శన ఏరాపిటు చేసి, నిధిని 
ప్రోగు చేసి, కళ్సేవకు తోడపిడాడు రు. 
ఆ రంగసథాలం పైెనే రండు లక్షలు 
నిధి సమకూరడం, ధూళిపాళపైె 
ప్రజలకుననా గౌరవానినా స్చిసుతు ంది. 
మానవ శకి తుని బలీయమన 
అతీంద్రియ శకి తు ఏదో నడిప్సతు ందని 
ధూళిపాళ నమ్మకం.
       కొంతకాలం ఊప్రితితుతు ల 
వా్యధితో బాధపడుత, ఏప్రిల్ 13, 
2007 న ధూళిపాళ కాలం చేశరు.     
         నటన్ రంగంలో తాను 
ఎంచుకుననా పాత్రలను, ‘న భూతో 
న భవిష్యతి’ రతిలో పోష్ంచి, 
ఆధా్యతి్మక మార్గం వైపు తన 
గమన్నినా మారుచాకుని, మారుతీ 
సేవేంద్ర స్వామి పేరుతో మారుతి 
సేవలో, గుంటూరులో తాను 
నిరి్మంచిన ఆంజనేయస్వామి 
ఆలయంలో కాలం గడిప్, భకుతు లకు 
ఆధా్యతి్మక సౌరభాలు వదజల్లే న 
ధూళిపాళ సీతారామ శస్త్రి 
ధన్యజీవి. నటప్రస్థా నం మలుపులు 
తిరిగి, యోగిగా రూపాంతరం 
చంది, కైవల్య పధం చేరుకుననా 
మహానట యోగి శ్రీ ధూళిపాళ.  
       (ప్రాణమిత్రుడు శ్రీ ఆచారం 
షను్మఖాచారికి ప్రత్్యక 
క్రుజా్ఞ తలతో)
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వేదుల  సుబ్రహ్మణ్యం 

ప్రారబధుంబని ముకు్క మూసికొనుచో పాపంబ్లుం బోవునే!
నేరంబ్ల్ పలుసల్పి దుర్మతులతో నెయ్యంబ్ స్గించి యా
భారంబంకను పెంచుకననా వస సద్భువంబ్తో నెలలేడన్
పోరాటంబ్లు మాని సఖ్యతను పెంపందింప శ్రేయంబగున్ ll                1

మ. ధనమారి్జంచిన గౌరవంబ్ సుఖమున్ ద్స్యంబ్నున్ భాగ్యమున్
            తనకబ్ంగనె యంబరంబ్ నెగురన్ తతా్కల సంరంభమో 
 వనుకన్ జేరిచాన నక్రమార్జన మహావిన్్యసమో నిత్యమో
 మనమందున్ మథనంబొనరిచా యెరుగన్ మాన్యంబగున్ సరవాద్ ll         2

మ. కనులన్ గాననివేవి నమ్మమని వకా్కణించు వారందరున్
 కనగనేనారుతు ర వాయువున్ ధవానిని సౌగంధ్యంబ్నున్ సపిర్శయున్?
 మనసున్ తోచిన భావనే మనకు ప్రామాణ్యంబ్ గానొపుపినే?
 కనగనేలేనివి లేవటననా తలపుల్ గ్రాహ్యంబ్గా జెలులే నే? ll                   3

శ. చేతంగాని క్రియాకలాపములలో చేయూత నందిచిచా యా
 పాతం బంచగరాదు కార్యముల సంభారంబ్ కడడుంబడన్, 
 ప్రీతింజేయగనౌదు నేదయిన ప్రావీణ్యంబ్ చాటుక్రియన్
 న్తుల్ నేరిపిన స్కుతు లాచరణలో నింపంగనౌ సంపగున్ ll                       4

శ. కాయంబ్ండిన కాలమందు పలుదుషా్కర్యంబ్లంజేసి య
            న్్యయంబంచక కూడబటి్ట నది యెంతైెనన్ సమాజంబ్కున్
            శ్రేయంబంచుక లేకపోగ ప్రజలున్ ఛీకొటు్ట  న్డటు్ట లో
            తా యాచించియునైెన జన్మగడుపన్ ధర్మంబ్నైె యొపపిగున్                    5

శ.

ఉ. ఈసునస్యలన్ మదిని నేరపిడ వేరమరొక్క భావనన్
            భాసిల జేయజాలకిక బంధువుల ననావహేళనంబ్ తో 
            బోసిని జూచినటులే  జగమున్ విహరించు విచిత్ర వ్యకుతు లన్
            గాసిలబోక నూరకొని గ్రకు్కన వీడిన నుతతుమంబగున్ ||        6

శ. తాన్రి్జంచియు సుంతయైెన ధనమున్ ద్న్ది కార్యంబ్ల
            నేనాన్డునొనాక పైెస బచచామయిన న్నాకుండి లోలోన “న్
            కీన్డుననాది నిత్యముండు”నని ర్పేమౌనొ యనిచాంత లే 
            “క్నే మిననా”ని దంభముల్ పలుకు వాడేన్డు గురి తుంచునో! ll           7          

మ. అధముల్ బాల్యము నందు నేరవాక దురభా్యసంబ్లన్ జికి్క యె   
            వివాధమైెనన్ పరువాన విద్యబడయన్ వేభంగులన్ భగనామైె  
            వ్యధతో నెంతగ నేడిచా యోరిచానను సద్వా్యసంగ మబ్ంగ నే
            విధి మ్రొక్కన్ సమకూరు నేరికయినన్ విశవాంబ్న నెనాంచగన్ ll             8

హితోకుతు లు
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చినపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ క్్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ క్్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర క్్షత్ర వైభవానినా వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైభవానినా విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రతిలో కాశీ క్్షత్రానినా వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినా మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానినా, నెలనెలా అందిసుతు న్నాము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతులకు భకీ తు తతావానినా, విద్్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతావానినా అందించగలదని 
భావిసుతు న్నాము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

ల్ంగ మాల్క – దండకము

               ఈ ల్ంగమాల్కా దండకానినా 
శివ సనినాధిలోగాని, విషు్ణ  
సనినాధిలోగాని  పఠంచినటలే యిన 
పాపాలు నశిస్తు యి. ఈ కాశీ 
నగరంలో ఒక్ పేరు కల్గిన 
శివల్ంగాలు, పుష్కరిణులు 
అనేకం ఉన్నాయి. ఇక కాశీ నగరం  
లో ఉననా నూతులు, కుండలాలు 
అనేకం ఉన్నాయి. ఈ కాశీ నగరం 
కోటాలే ది శివల్ంగాలకు కననా 
తల్లే . కైవల్య ఫలానినా ఇచుచానది, 
గంగకు సేనాహితురాలు, సంసతువన్ 
యురాలు. కాశీ నగరము సకల 
తీరాథా లకి పుటి్ట నిలులే . వేద్లకు, 
పురాణాలకు, శస్్రా లకు 
నివాస స్థా నము. పాపాలకు 

ప్రభంజనము వంటిది. మోకా్ష నికి 
నిలయము. ఓ పారవాతి! 
హిమాలయపరవాతంపైె తపసుసా 
చేసి న్వు ననునా వలప్ంప 
చేసుకున్నావు. ఈ కాశీనగరము 
తన త్జసుసాచేత ననునా సంతోష 
పెడుతోంది. ఈ రండింటిలో 
ఏది ఎకు్కవో న్కు తెలుసు. న్వు 
న్కు ఎంతటి ప్రియురాల్వో 
ఈ కాశీ నగరంకూడా అంతటి 
ప్రియమైెనది. పూరవా జన్మలో 
యజా్ఞ లుచేసి, తపసుసా చేసి 
ఆ పుణ్యం వలన ఈ జన్మలో 
కాశీ నివాస్నినా పంద్రు. 
కాశీ నగరంలో ఉననావారుతపపి 
మిగిల్న లోకాలలో ఉననా గరుడ, 
గంధరవా,, విద్్యధరుల జన్మ 
వ్యరధుమైెనది. కాశీనగరంలో 

జని్మంచిన కడజాతివానితో  
ఇతరులు సమానులు కారు. 
కాశీలో నివాశం ఉంటుననా కాపు 
బడడు  ఇంద్రునితో సమానము. 
అక్కడ ఉననా గడిడుపోచతో 
కలపివృక్షం సమానం కాదు. 
యుగాంతంలో సముద్రం చల్ 
యలకట్ట  ద్టిన్ కాశీ నగరానినా 
తాకలేదు. బ్రహా్మది దేవతలుకూడా 
కాశీ నగరంలో నడిచే వళ్్ళల్. 
వాహనంపైె సంచరించకూడదు. 
మహాపాతకాలు, ఉప పాతకాలు 
నశించిపోతాయి. కళ్్యణానికి 
ఆటపటు్ట . మోకా్ష నికి పుటి్ట నిలులే . 
ఈ తీరాథా లచరిత్ర ప్తృ శ్రాదధు 
కాలంలో చదువతగినది. 
సురాపాన్ది దోషాలనినా నశిస్తు



23  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్  2019

యి. ఈ సతు త్రము న్కు 
ఇష్ట మయినది. దుషు్ట లకు 
ఈ సతు త్రానినా చపపికూడదు. 
అని పరమేశవారుడు పా రవాతికి 
చపాపిడు. తవరువాతపరమేశ్
వ రు డు మ ం ద రా చ ల ము ను ం
డిబయలుదేరి కాశీనగరాన్కి 
వచిచా వలుపల్ మందిరం దగ్గర 
ఉన్నాడు. శుభముహ్ర తుంకోసం 
ఎదురు చూసుతు న్నారు. అపుపిడు 
నంద్శవారుడు ఎదురుగా వచిచా 
ఈ విధంగా విననావించాడు. 

               “ఓ న్లకంఠా! శుకలే 
పాడ్యమి రోజున స్రు్యడు 
ఆకాశంలో ప్రకాశిసుతు న్నాడు. 
అభిజిలలేగనాంలో , చంద్రుడు 
తులా రాశిలో ఉండగా, ఐదు 
గ్రహాలు ఉచచాస్థా నంలో ఉండగా, 
కరణము, యోగము, తార, 
మంచివై ఉండగా , లగనా శుధి 
కల్గి ఉండగా, శుభ సమయంలో 
న్వు గృహ ప్రవేశము చేయుటకై 
బ్రహా్మది దేవతలు ఎదురు 
చూసుతు న్నారు. గృహ ప్రవేశము 
చేయమని” నంద్శవారుడు ప్రారిధుం 
చాడు.

      ఈ విధంగా నంది 
ప్రారిధుంచగానే పరమేశవారుడు 
ఆనందించి  విశలాకి్ష సహితుడై 
గృహంలోనికి ప్రవేశించాడు. 
మంచి సువాసనలతోకూడిన 
వాయువులు వీచాయి. 
గంధరువాలు మంద్రక, భద్రక 
అను గేయాలను ఆలప్ంచారు. 
అపసారసలు న్ట్యం చేస్రు. 
మహరు్ష లు ఆనంద్నినా 

పంద్రు. చారణులు సుతు తి 
చేస్రు. ప్రమధులు ప్రమోద్నినా 
తెల్పారు. విద్్యధరులు 
పూలవరా్ష నినా కురిప్ంచారు. 
సకల ప్రాణులు ఆనందించాయి. 
పంచ మహా వాద్్యలు మ్రోగాయి. 
విశలాకి్ష, విశేవాశవారుల గృహ 
ప్రవేశము మూడు లోకాల 
వారికి ఆనంద్నినా కల్గించింది. 
గృ హ ప్రవేశ సమయంలో  
పరమేశవారుడవేసిన ధూపము 
నేటికి ఆకాశంలో నలలే  కలువ 
వల కనబడుత ఉంది. 
పరమేశవారుడు బ్రహా్మది దేవతలకి 
దర్శనం ఇచిచా ఆనంద్నినా 
కల్గించాడు. విషు్ణ దేవునితో 
సంభాష్ంచి గౌరవానినా 
కల్గించాడు. “ ఓ కమలాక్ష! న్ 
దయవలన న్కు కాశీ నగరము 
తిరిగి లభించింది. న్వు కనుక 
దివోద్సుని ఇక్కడనుండి 
వళ్ళగొట్ట  గల్గావు. న్కు ఏమి 
కావాలో కోరుకో.అది ఇస్తు ను.” 
అని పరమేశవారుడు పల్కాడు. 

“ పరమేశ! ఈ మూడు 
లోకాలలోను న్కు ప్రియమైెనది 
వేరొకటి లేదు. న్కు నివేశన 
సతులానినా కరుణించు” అని 
ప్రారిధుంచాడు. 

   విశేవాశవార ల్ంగ మహాత్మ్యము

           “ ఓ విశవా భరా! న్కు దగ్గరగా 
ఉండు. ఈ కాశీనగరంలో 
మొదట నినునా ఆరాధించి 
తరువాత ననునా ఆరాధిస్తు రు. 
దకి్షణ మండపములో కాశీకి 
సంబంధించిన పుణ్యకధలను 
విన్ల్. మణికరి్ణకలో స్నానంచేసి 
ముకి తు మండపంలో పురాణ 
శ్రవణంచేయాల్. కాశీలో ఎనినా 
తీరాథా లు ఉన్నా చక్రతీరథాంతో సమా 
నం కావు. అదేవిధంగా కాశీలో 
ఎనినా శివ ల్ంగాలు ఉన్నా విశేవాశవార 
ల్ంగంతో సమానం కావు.  ఈ 
కైవల్య మండపంలో నేను విహరి 
స్తు  ఉంటాను. ఇక్కడే మోక్ష లకి్షమీ 
ఉంటుంది. కాశీ నగరానికి మణి 
హారంలాంటిది. 
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                         ఈ ముకి తు మండపము 
ద్వాపర యుగంలో “కుకు్కట 
మండపం” అని ప్లుస్తు రు.ఆ 
వృతతుతానినా చబ్తాను శ్రధగా 
వినండి” అని ఈ విధంగా 
చపాపిడు.

        కాశీ నగరంలో మహానందుడు 
అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. 
అతడు చిననాతనంలోనే 
తల్లే తండ్రులను కోలోపియాడు, 
యోవవాన సమయంలో 
పకి్కంటి బ్రాహ్మణుని భార్యను  
తీసుకొనిపోయి యధేశ్ఛగా 
విహరిసుతు న్నాడు. మహానందుడు 
పట్ట కూటికోసము  ఒకొ్కక్కస్రి 
విభూతి ధరించి, మరొక్కస్రి 
వైష్ణవుడై , మరొక్కస్రి గొరగ 
జాతివానిగాను, బౌధునిగాను 
జైెనునిగాను, మతచిహానాలను 
ధరించి ప్రజలను మోసగిసుతు  
న్నాడు. శవైలుతో కలసి ఉననాపుపిడు 
వైష్ణవులను నిందిస్తు , వైష్ణవులతో 
కలసి తిరుగుతుననాపుపిడు 
శవైులను నిందిస్తు  ఉంటాడు. 
మంచి రూప, యౌవవానములో 
ఉండడం వలన ఆయా 
రూపాలలో ఇమిడిపోతున్నాడు. 
గంగానది మటి్ట ని అరచేతిలో 
పెటు్ట కొని ఒక చేతిలో 
కొము్మచంబ్ పటు్ట కొని, నిలువు 
బొటు్ట  పెటు్ట కొని, చవులకు 
దరభులు ధరించి, గంగానది 
ఒడుడు న ద్న్లు గ్రహించడానికి 
తిరుగుత ఉంటాడు. కాశీ 
నగరం ఐదుక్రోసుల దూరంలో 
ఉననా బ్రాహ్మణులు ఎవరు ద్న్నినా 

గ్రహించడానికి  అంగ్కరించరు. 
నందుడు మాత్రము ఎపుపిడు 
ద్నం గ్రహించడానికి ఎదురు 
చూస్తు నే ఉంటాడు. ఈవిధంగా 
జీవిసుతు ననా అతనికి ఇదదీరు 
కుమారులు జని్మంచారు. 

     ఒకరోజున కాశీ నగరానికి 
ఒక గిరిజనుడు వచిచా, పుష్కరి 
నణిలో  స్నానంచేసి, తడిబ 
ట్ట లతో ఒడుడు కు వచిచా “ నేను 
కడజాతివాడను. వింధ్యపరవా 
తం దగ్గరనుండి వచాచాను. 
గంగానదిలో స్నానంచేస్ను. 
న్ దగ్గర వండి చాలా ఉంది.  
బాగా చదువుకుననా బ్రాహ్మణుడు 
ఉంటే న్దగ్గర ఉననా ధన్నినా మా 
తల్లే దండ్రుల సంతోషంకోసం 
ద్నంచేస్తు ను.” అని గటి్ట గా 
అరిచాడు. అతని మాటలు విని 
అక్కడ  ఉననా బ్రాహ్మణులు “ 
ఇది గంగానది, ఇది మణి కరి్ణక, 
ఇక్కడ విశవాన్ధుడు ఉన్నాడు, 
ఇక్కడ మాలవాని చేతినుండి 
బ్రాహ్మణులు ద్నం సీవాకరిస్తు రా” 
అ ని బ్రాహ్మణులు  చప్పి దూరంగా 
వళి్ళపోయారు. ఇంతలో ఒక 
బ్రాహ్మణుడు నందుని వైపు 
చూప్ంచాడు. 

                         నందుడు వారి మాటలు 
విని కపట తపసుసా చేయడం 
ప్రారంభించాడు. ఆ గిరిజనుడు 
నందుని పాద్లపైె వ్రాల్ 
ప్రారారిధుంచడం ప్రారంభించాడు. 
నందుడు ఆ గిరిజనుని ఆశీరవా 
దించబోయాడు. 

“ఓయీ! న్కు ధనంపైె ఆశలేదు. 
మాకు మటి్ట బడదీ  , బంగారము 
సమానమే. మాకు ఆయవారము, 
శిలోంచ్ఛ వృతితువలన లభించే బక్ష 
చాలు.న్కు ధనంపైె ఆశలేదు” 
అని కపట వచన్లను పల్కాడు. 
“ న్వు ఎంత ధన్నినా తెచాచావు. ఆ 
ధనం అంతా న్క్ ద్నం చేస్తు వా . 
ఇతరులకు ద్నం చేసినటలే యిన 
నేను ద్నం గ్రహించను.” అని 
నందుడు పల్కాడు. నందుడు 
తప్పిత్ ఇతరులు ద్న్నినా 
గ్రహించరని ఆ బోయవాడు 
బాధపడుతున్నాడు.

          మణి కరి్ణక తీరంలో 
గోమయంతో అల్కి, తాను 
తెచిచాన బంగారానినా గుట్ట లుగా 
పోసి, ఆ మండపంపైె బ్రాహ్మణుని 
నిలబటి్ట , కాళ్్ళ కడిగి,  ద్నం 
చేస్డు. తరువాత ఆ గిరిజనుడు 
తన గ్రామానికి వళి్ళపోయాడు . 
నందుడు ఆ ధన్నినా తీసుకొని 
ఇంటికి వచాచాడు. 

     గిరిజనుని దగ్గర ధన్నినా ద్నంగా 
సీవాకరించాడు కనుక ఇతనిని కాశీ 
నగరంలో ఉండన్యకూడదని 
బ్రాహ్మణులు నిర్ణయించారు. 
వారివలన కల్గిన బాధలను 
భరించలేక నందుడు రాత్రికి 
రాత్రి ధన్నినా తీసుకొని అడవి 
మార్గంలో బయలు దేరాడు. 
కొంతదూరం ప్రయాణించగా 
దొంగలు వచిచా అతని దగ్గర ఉననా 
ధన్నినా అపహరించారు. 

      “వీడిదగ్గర ఇంత ధనం ఉంది. 
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వీడు స్మాను్యడు కాదు . వీడిని 
విడిచి పెడిత్ తరువాత మనలను 
వదికి వదికి సంహరిస్తు డు. వీడిని 
వీడి కుటుంబానినా సమూలంగా 
న్శనం చేయడం మంచిది అని 
భావించి దొంగలు అందరిని 
సంహరించారు. 

      వారు మరుసటి జన్మలో 
కోళ్ళగా జని్మంచి సరసీతురంలో 
తిరుగుతున్నారు. కాశీకి 
వడుతుననా కొందరు యాత్రీకులు 
ఈ కోళ్ళను పటు్ట కొని  తమ బ్ట్ట లో 
పెటు్ట కొని కాశీ చేరుకున్నారు. 
ఈ కోళ్్ళ మణికరి్ణకా తీరథాంలో 
రోజూ స్నానం చేస్తు , ముకి తు 
మండపంలో పురాణ శ్రవణం 
చేసుతు న్నాయి.విశేవాశవారుని చుటూ్ట  
మూడు ప్రదక్షణలు చేసుతు న్నాయి. 
అక్కడక్కడ పడి ఉననా న్రజాన్నానినా 
తింటూ జీవిసుతు న్నాయి. 
ఒకొ్కక్కస్రి కుమారస్వామిని 
ద రి్శ ం చు కు ం టు న్నా యి . 
వేకువజాము నందు 
కూసుతు న్నాయి. ఆ ధవానిలో ఓంకార 
మంత్రము ఉంది. ఈవిధముగా 
ఆ న్లుగు కుకు్కటములు 
న్లుగు పూరవాజన్మ సంస్్కర ము 
కల్గి ఉండి ముకి తు మండపంలో 
మోకా్ష నినా పంద్యి.

     అందువలననే ముకి తు 
మండపానికి  కుకు్కట మండ 
పము అని పేరు వచిచాంది. ఈ 
వృతాతు ంతానినా శివుడు  విషు్ణ వునకు 
చప్పి విశేవాశవార ల్ంగంలో లీన 
మయా్యడు.

    దేవతా యాత్రా విధానము

                       అగసతు్యముని 
కుమారస్వామికి నమస్కరించి 
కాశీలో ఉననా దేవతా యాత్రా 
వి ధా న్ నినా తె ల్ య బ రు చు , 
తీరాథా లలో మొదట ఏతీరథాంలో 
స్నానంచేయాల్?” అని 
ప్రారిధుంచాడు. కుమారస్వామి 
అగసుతు ్యనికి ఈ విధంగా చపపిడం 
ప్రారంభించాడు.

                          ముందుగా మణికరి్ణకా 
తీరథాంలో స్నానం చేయాల్. అక్కడ 
ప్తృదేవతలకు ప్ండ ప్రద్న్లు 
చేయాల్. ఆదిత్య, ద్రౌపద్, విషు్ణ , 
దండపాణి, మాహేశవార, డుంఠ 
విన్యక, జా్ఞ న వాప్, నందిక్శవార, 
తారక్శవార, కాలేశవారులను 
సేవించాల్. తరువాత  ఓంకార 
ల్ంగము, మతోసా్యదర తీరథాంలో 
ఉననా కృతితువాసల్ంగానినా, 
రత్నాశవార ల్ంగం, చంద్రేశవార 
ల్ంగం, క్ద్ర్శవార ల్ంగం, 
కరవీర్శవార ల్ంగం, దక్్షశవార 
ల్ంగం, పారవాతీశవార ల్ంగం, 
పశుపతీశవార ల్ంగం, పశుపతీశవార 
ల్ంగం, గంగేశవార ల్ంగం, 
నర్మదేశవార ల్ంగం, సతీసవార 
ల్ంగం, తారక్శవార ల్ంగానినా 
దరి్శంచుకోవాల్. శవైైశవార, 
సంగమేశవార, మంద్కిన్శవార, 
మణి కరి్ణక్శవార, గోప్రేక్్షశవార, 
కాప్లేశవార,శుక్రేశవార, వహీనాశవార, 
నకులీశవార, భారభూత్శవార, 
లాంగలీశవార, మద్లసేశవార, 
తిలపర్్ణశవార, త్రిపురాంతక్శవార, 

మనుః ప్రకామేశవార, ప్రీతిక్శవార, 
బ్రహే్మశవార, అగసీతుశవార, కశ్యపేశవార, 
హాటక్శవార, సీమా విన్యకుని, 
త్రిసందే్యశవారుని, విశలాకీ్షశవారుని, 
చండేశవారుని, భవాన్శవారుని, 
పరానేనాశవారుని, వీరభద్రేశవారుని, 
పంచ విన్యకులను 
అరిచాంచాల్. ఈవిధంగా 
కాశీనగరంలో ఉననా దేవతలను 
అరిచాంచాల్

                    ఫల శృతి

                    ఈ కాశీఖెండమ 
సా్కెందమ అను సమద్రానికి 
అమృతమ వెంట్ది. దీనిని 
చదివిన్, వినిన్, వ్రాసిన్, 
ఈ ప్రతిని దానెం చేసిన్, 
పీఠెంపెపైెట్టి  పూజెంచిన్, 
కాశీ విశ్వేశవేరుడు ధన్నినీ, 
ఆయువును, ప్రాభవానినీ, 
ప్రసాదిసా్త డు. విశాలాకిషే కోరిన 
కోరికలను తీరుస్్త ెంది. 

              కాశీఖండము  
సమాప్తము 
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ఆర్. శర్మ దంతురి తు

తెలుగు పద్య రతానాలు - 3

                    శంతను పుత్రుడు 
భీషు్మడు కద్? ఎంత ధురో్య-
ధనుడి వైపు ఉండి యుదధుం 
చేసిన్ భీషు్మడు ధర్మం తపపి-
నివాడు. రాజు పెటి్ట న ఉపుపి తి-
ననావాడు కనక ధురో్యధనుడి 
వైపు ఉండి యుదధుం చేయాల్సా 
వచిచాంది. అదే మాట చాలాస్రులే  
అటు ధురో్యధనుడి తోనూ, ఇటు 
ధర్మరాజు తోనూ కూడా చపాతు డు 
ఆయన. కృషు్ణ డు స్కా్ష తతు  
భగవంతుడని తెల్
సిన్ ధురో్యధనుణి్ణ ఏమీ 
చేయలేని అశకుతు డు.  యుదధుం 
లో ఒకానొక రోజు భీషు్మడు 
రచిచాపోయి పోరాడుతంటే, 
పాండవులు తమ తాతని చంపడా 
నికి ఉపేకి్షసుతు న్నారు కనక తానే 

ఈయనినా చంపుతానని రథం 
మీద నుంచి ‘కుప్పించి ఎగసిన 
గుండలముల కాంతి గగన 
భాగంబలలే  గప్పికొనగ…. గరికి 
లంఘించు సింహంబ్కరణి’ 
అంటూ చక్రాయుధంతో ఈ 
గోపాల సింహం కిందకి దిగి 
నపుడు కూడా అదే చపాతు డు 
భీషు్మడు ‘ఇలా కౌరవుల ఉపుపి 
తిననాందువలలే  యుదధుం చేసుతు న్నా 
ఇటు వైపు, కాన్ న్మూలాన 
చావడం కంటే కావాల్సాంది 
లేదు. వచిచాన్ ప్రాణాలు తీయి” 
అంటూ ప్రాథేయపడతాడు. 
ప్రాణంపోయ్టపుడు కృషు్ణ డు 
ఎదురుగా ఉండగానే ఆయనినా
తలుచుకుంటూ పోయిన 
అదృష్ట  వంతుడు కూడా 

భీషు్మడు.  రండోది విదురుడు. 
ధర్మరూపుడైన యముడు పాప 
వశంగా విదురుడిగా పుటి్ట  కృషు్ణ డు 
లీలామానుషవిగ్రహుడైన ఆ 
మహా విషు్ణ వే అని సరవావేళలా 
గురుతు ంచుకుననావాడు. మూడోది 
దుషు్ట డైన కంసుడి దగి్గర 
కొలువు చేసిన్, ధర్మసంస్థా పనకి 
పుటి్ట న కృషు్ణ డిమీద అపారమైెన 
భకి తు ఉననాఅక్రూరుడు. ఈ 
ముగు్గ రిమీద్, భగవంతుడి కృప
ఎలా ప్రవహించిందో మనకి 
తెల్సినదే. వాళ్్ళ శత్రువుల 
వైపు ఉన్నా భగవంతుడి కృప 
ప్రవహిసుతు ంది ఎందుకలా వాళలేకి? 
ద్నికి ఒకటే సమాధానం. 
యతో ధర్మస్తతో కృషణీణః యతో 
కృషణీస్తతో జయణః 

తెలుగు సాహిత్ంలో మరుగున పడిపో యి మనం అందరం మర్చిపో యిన అనేకానేక 
పద్ శతకాలలో కృష్ణ  శతకం అనేదొకటి. ఈ నెల పద్ం ఎవరు రాసారో తెలియని, తిక్కన 
రాసాడని అనుకుంటున్న కృష్ణ  శతకంలోద్. పద్ం ఎంత సులభంగా దరాా క్షా పాకంలో ఉందో 
గమనించండి.

అరయన్ శెంతనుపుత్రుపె ైవిద్రుపె ైనక్రూరుపెఁై గుబ్జపె ై
నరుపె ైద్రౌపదిపెఁై గుచేలునిపయిననీెంద వ్జ శ్రేణిపె ై
బరగెం గలుగు  భవతకృపారసమ న్పెఁై గొెంతరానిమ్మ నీ 
చరణాబ్జెంబ్లు నమి్మన్ఁడ జగదీశా! కృషణీ! భక్తప్రియా!
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భగవంతుడపుపిడు ధర్మం వైపే
ఉండేది. అందువలేలే  భగవంతు 
డుననాచోటే విజయం వరిసుతు ంది.

    న్లుగోది కుబ్జ . 
తన రూపం చూసుకుని తాను 
అందరిలా లేనన్, తానెందుకూ 
పనికిరాని మనిష్ని అనుకుం 
టుననాపుపిడు భగవంతుడు బాహ్య 
రూపాలకి అంత ప్రాముఖ్యత 
ఇవవాడన్, మనససానేదే ఆయ 
నకి మనం ఇవావాల్సాన అతి 
ముఖ్యమైె న పుషపిమన్ తెల్య 
జేయడానికాఅననాటు్ట  కృషు్ణ డు 
పనిగటు్ట కుని వళి్ళ కుబ్జ  దగి్గర 
లేపనం అడిగి మర తీసుకుని 
అది ఇచిచానందుకు మరుగుజు్జ  
వంకర రూపంపోగొటి్ట  ఆవిడని 
అదుభుత సౌందర్యరాశిగా చేస్తు డు. 

తరావాతది నరుడైన 
అరు్జ నుడి మీద కృప గురించి 
చపపిడానిక్వుంది? మొతతుం 
మహాభారతంలో తాను పక్కనుం 
డి ఓ చేయి పాండవ మధ్యముడి 
మీద వేసి ఉండకపోత్ అసలు 
కధే లేదు కద్? అలాగే 
వస్్రా పహరణం సమయంలోనూ 
మర్ విషయంలోనైెన్ సర్ 
అతి రథ మహారథులైన తన 
సవాంత భర తులు కూడా చేతకాని 
వాళైళైనపుడు ఆఖరికి ద్రౌపది 
నము్మకుననాది నలలేనయ్యనే. 
గమనించవల్సానది ఏమిటంటే, 
ఏ పరిసిథాతులోలే నూ కూడా 
నలలేనయ్య నము్మకుననా ఈ 
అరు్జ నుణీ్ణ, ద్రౌపదిన్ ‘అబే్నేనేం 
చేయగలను, మీ ఖర్మ మీదే’ 

అని తప్పించుకోకుండా అడిగిన 
వంటనే వచిచా ఆపననా హసతుం 
అందించాడాయన. అందుక్ 
స్వామి వివేకానంద అంటారు, 
“ప్రపంచంలో నువువా నము్మకుననా 
ఎవరైన్సర్ నినునా వదిలేసి 
వనునాపోటు పడవవాచుచా, కాన్ 
భగవంతుణి్ణ నము్మకుంటే 
ఆయన ఎటు వంటి 
పరిసిథాతులోలే నూ నినునా వదలడు.” 
ఇదే విషయంలో స్వామిజీ చప్పిన 
మరో విష యం, “ఈ ప్రపంచంలో 
ఎవరినా ప్రేమించడం? దొంగ 
అయి ఏదైన్ కొలలేగొటా్ట లని 
ఉంటే, రాజు గారి ఖజాన్ని 
కొలలేగొట్ట డానికి ప్రయతినాంచు. 
వేటగాడివి అవావాలనుకుంటే, 
సింహాలని పులులన్ వేటాడాడు  
నికి ప్రయతినాంచు. అంత్ గాన్ 
చీమల్నా వేటాడాడు నికీ, రోడుడు మీద 
అడుకు్కతినే భిక్షగాళలేని కొలలే  
గొట్ట డానికి ప్రయతినాంచడం 
వ్యరధుం. అందుక్ ప్రేమించాలంటే, 
ఈ విశవాంలో అతి గొపపివాడైన 
భగవంతుణి్ణ ప్రేమించు.”

ఆ తరావాత కృషు్ణ డి కృప 
ప్రవహించినది కుచేలుడిమీద. 
అతి చౌక అయిన రండు 
గుప్పిళ్ళ అటుకులు – ఇవవాడానికి 
సిగు్గ పడుతుంటే – వాటిని 
అడిగి మర సేనాహితుడి దగి్గర 
తీసుకుని అషె్్టశవారా్యలు 
ప్రస్దించాడు ఆయన. 
ఇంక పోత్ నందగోకులంలో 
ఆయన కృపాప్రవాహంలో 
పడి కొటు్ట కుపోని మనిష్గాన్, 
జంతువుగాన్ మరో ప్రాణి కాన్ 

లేదంటే అతిశయోకి తు కాదు 
కద్? కవి ఏమంటున్నాడంటే 
ఈ అందరిమీద్ అతి చులాగా్గ  
ప్రవహించిన న్ కృప ఇలా కొంత 
న్ మీదకి కూడా రానియి్య ప్రభూ 
అని. సర్ మరి ఎందుకు రావాల్ట 
ఆ కృప? “న్ చరణాబ్జ ంబ్లు 
నమి్మన్ాఁడ జగద్శ”. న్ పాద 
పద్్మలని నము్మకున్నాను కనకా, 
నువువా భక తు ప్రియుడవి కనకాను. 

ఈ పద్యం రండో 
పాదంలో “గుచేలునిపయి 
ననాందవ్రజస్త్రీలపైె” అనే సవరణ 
కూడా కొనినా చోటలే  చూడవచుచా. 
పద్యం అరధుమే ముఖ్యం కనక 
ఈ చిననా మారుపి అంత ముఖ్యం 
కాదు.

ఇంక పోత్ చివరికి 
కృషు్ణ డొచిచా రాయబారం చేస్క 
కూడా, ఆ వచిచానవాడు స్కా్ష తతు  
భగవంతుడని తెల్సిన్ భీషు్మడు 
తో ఎవరూ ధురో్యధనుడికి నచచా 
చప్పి యుధధుం తప్పించలేక 
పోతారు. అలా కృషు్ణ డు చప్పిన్ 
ఆ ధర్మం, అది ఆచరించక 
పోవడం వలలే  చివరకి అదే 
యుదధుంలో పాండవుల చేతిలో, 
ధరా్మనికి తల ఒగి్గ , చావాల్సా 
వచిచాంది కూడా. 

రాయబారిగా వచిచాన 
కృషు్ణ డు భీషు్మడితో మిగతావారితో 
సభా మధ్యంలో ధర్మం గురించి 
ఏం చపాతు డో వచేచా నెల పద్యంలో 
చూద్దీ ం.
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు
పూర్ణ స్హిత్య కలశం క్.న్రాయణ గౌడు

         స్ధారణంగా పట్ట ణ ప్రాంతా-
లోలే  నివసించే కవి పండితులకు 
గురి తుంపు రావడం సహజం.కాని 
పలలే  పటు్ట లోలే  ఉండి స్హిత్య-
సేవ జేసేవారు నలుగురి దృష్్ట లో 
పడటం కొంచం కష్ట మైెన పని.
కొందరు చొరవగా పత్రికల ద్వారా 
తమ ఉనికిని ప్రదరి్శంచుకునే 
వారు లేక పోలేదు.
కాని ఏమాత్రం తన గురించి తెల్-
యజెపుపికోక అరధుశతాబదీ ం నుండి 
నిశ్శబదీ ంగా స్హిత్య సేవ చేస్తు  
ఒకపపిటి ఆదిలాబాదు జిలాలే  మా-
రుమూలనుననా కాగజునగరంలో 
ఉంటుననా క్.న్రాయణ గౌడు 
పూర్ణ స్హిత్య కలశం.
    ఆయనను పరిచయం 
జెయా్య లం టేనే న్కు భయం. 
ఎందుకంటే ఆయనకు ఇలాం 
టివి గిట్ట వు. పగడిత్ తిటే్ట  మని 
ష్. నిరాడంబరుడు, నిగరివా,నిత్య 
స్హితైె్యక జీవి.ముఖ్యంగా డా.
స్మల సద్శివ గారి ప్రియశి-
షు్యడు.
            ఎవరినైెన్ కొంచం ప-
గిడినటులే  రాసేతు “మనోళలేకు మను-
షుల్నా పరిచయం చేసుడు 
రాదు.ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని 

పగుడుడు గాదు, వాళ్లే  చేసిన 
పనులు జెప్పితె మన సద్శివ 
స్రు లక్క చదివినోళలేకు గ్నె 
గింత గొపపి మనిషా అనిప్ంచా-
ల “అనేటాయనను పరిచయం 
జేయాలంటే మనం నలభై ఏండలే  
వన్కకు కాగజ్ నగరు పోవాల.
 అపపిటలే  కాగజ్ నగరలే సరిసాల్్క మి-
లులే ,సిరూపిర్ పేపర్ మిలులే  రండు 
నడుసుతు ండ.నేను సరిసాల్్క ల 
లా్యబ్ ల పనిజేసెటోణినా.న్కు న్-
టకాలంటే ఇష్ట ం గనుక ఆ ఊరలే 

ఉననా లల్త కళ్ సమితిల జేరి 
చిననాచిననా వేషాలు వేసుతు ంటి.
కంపెన్ డాక్టరు డా. సీత్పల్లే  సీ-
తారామయ్య గారికి న్టకాల-
న్నా,స్ంసకృతిక కార్యక్రమాలు 
నిరవాహించడమన్నా చాలా ఇష్ట ం.
అపపిటోలే  ఆయన మాటంటే 
రండు కంపెన్ల వాళలేకు వేద 
వాకు్క.ఆయన లల్త కళ్సమి-
తికోసం ఒక హాలే గటి్ట ంచిండు.
ఆ హాలోలే  రిహారసాల్సా జరుగుతుం-
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డేవి చిననాచిననా స్హిత్య నృత్య 
కార్యక్రమాలు జరుగుతుండే-
వి.ఒకరోజు సీనియర్ సభు్యడు 
కాస్తు  స్హిత్య పరిజా్ఞ నం ఉననా 
రామశస్త్రిర్రి గారి సంతాప సభ 
జరుగుతుననాది. న్కు ఆ సభా-
నిరవాహణ బాధ్యత అపపిగిం-
చారు.దివంగత వ్యకి తు గురించి 
మాటాలే డే వాళ్లే  న్కు పేరిలేవవా-
టం నేను వారిని ప్లవడం 
వారు వచిచా మాటాలే డి పోవటం 
జరుగుతుననాది.ఇంతలో మి-
త్రుడొకరు వచిచా ఒక పేరు ఇచిచా 
ఈయనను ప్లువండి అని చప్పి 
వళిలే  పోయాడు.ఆయన వంతు 
రాగానే ఆయనను ప్ల్చాను.
వచాచారు.వచిచా అందరిలా కాకుం 
డా ఒక సంతాప కవిత విని-
ప్ంచారు. అపుపిడు చూచాన్-
యనినా.ఎవరబా్ ఇంత చిక్కని 
పద్లతో గుండను కదిల్ంచే 
విధంగా కవితను చదువుతున్నా-
డు అనుకున్నాను.ఈయనెవరో 
బాగా పాండిత్యం ఉననావాడిలాగా 
ఉన్నాడనుకున్నాను.
      నిజమే ఆ పండిత కవి పేరు 
న్రాయణ గౌడు.
     అలా తొల్స్రిగా  పరిచయ-
మైెన వ్యకి తు కాగజ్ నగర్ స్హిత్య 
చరిత్రలో చపుపికోదగ్గ వ్యకి తు 
అవుతారన్,న్ జీవనమారా్గ నినా 
మలుపు తిపుపితారన్,ఆయన 
సద్శివ అనే గొపపి వ్యకి తుకి శిషు్య-
డని  ఆరోజు న్కు తెల్యదు.
కాగజ్ నగరోలే  ఉగాదికో, సంక్రాం-

తికో అపుపిడపుపిడూ కవి సమే్మ-
ళన్లు జరిగేవి.స్థా నిక కవులు 
వారి కవితలు వినిప్ంచేవారు.
అపుపిడు నేను ప్లగా బక్కగా 
ఉండే వాణి్ణ  కాని మిత్రులు న్ది 
కంచు కంఠం అని ఉబ్ంచి సం-
చాలకతవాం అపపిజెపేపివారు.
కవిగా న్రాయణగౌడుగారు పా-
లొ్గ నేవారు కాని ఎక్కడా తనో 
పండితుడినన్ అపపిటిక్ అనేక 
కావా్యలు ప్రబంధాలు చదివి 
ఉన్నాడని,నిరంతరం స్హి-
తా్యధ్యయనం చేస్తు డన్,ఆ-
యన ఇలలేంతా పుసతుకాలతో నిండి 
ఉంటుందన్ ఎవరికీ తెల్సేదికా-
దు.ఎందుకంటే ఎంత తెల్సిన్ 
తనకు తెలుసని అనుకునే 
మనిష్ కాదు గనుక.ఆయన పే-
పరుమిలులే లో ఉదో్యగిగానే చాలా-
మందికి తెలుసు.
ఇనుప ముక్క అయస్్కంతా-
నికి అతుకు్కననాటు్ట  అతి తవార-
లోనే నేను ఆయనకు అతు-
కు్కపోవటం జరిగింది. తరచూ 
కలుసుకోవటం ఆయన అనేక 

స్హిత్య విషయాలు చబ్-
తండటంజరుగేది. తరచుగా 
ఆయన మాటలోలే  ‘మాస్రు’ 
అనే మాట వసుతు ండేది.ఆయన 
అనే మా స్రు అంటే స్మల 
సద్శివ మాస్్ట రు ఆదిలాబా-
దులో ఉంటారు, స్హిత్యం 
తెల్సినవారు అని.అంటే 
అపపిటికి ఏకొదిదీమందికో తపపి 
ఆయన ఓ స్హిత్య వరిషు్ట ల-
ని తెల్యదు. ఈలోగా ఓస్రి 

మాటల సందరభుంగా సద్శివ-
గారి ప్రసకి తు వచిచాంది.అద్ నేను 
ఏదో పనిమీద ఆదిలాబాదు వ-
ళ్తు న్నానని చబత్ స్రు ఇంటి 
ఆడ్రసుచప్పి కల్సి రమ్మన్నారు.
సర్నని నేను ఆదిలాబాదు-
లో బసుసా దిగి ఎవరినో ఆయన 
గురించి అడిగిత్ పాన్ ఠేలా 
వైపు చూప్ంచి అదిగో ఆయనే 
అన్నాడు.ఖదదీరు పంచ,లాలీచాలో 
నిండైన విగ్రహం కనిప్ంచింది.
దగ్గరికి వళిలే  నమస్కరించి న్-
రాయణగౌడు పంప్ంచారు అని 
చపాపిను.’న్రాయణ బాగుననాడా’ 
అని అడిగి ఇంటికి తీసుకువ-
ళ్లే రు.అద్ ఆ గురుశిషు్యలతో న్ 
పరిచయం.
            ఆ తరువాత కాగజ్ నగర్ 
లో కవి మిత్రులమంతా తెలుగు 
స్హితీ సదసుసా ఏరాపిటు చేసు-
కోవటం,నెలనెలా ఎవరో ఒకరి 
ఇంటిలో కవి సమే్మళన్లు జరు-
పుకోవటం, కవిమిత్రుల రచనల-
తో కొతతుకలాలు సంపుటిని ప్రచు 
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రించటం,ఆవిష్కరణ సభలో 
వేములవాడకు చందిన తిగుళలే 
శ్రీహరి శర్మగారి అవధానం,స-
భకు ముఖ్య అతిథిగా సద్శివ 
గారు రావటం,అలా ఆన్టినుం-
చి ఈన్టిద్కా కొనస్గుతుననా 
తెలుగుస్హితీ సదసుసా మూల-
పురుషుడు కోటగిరి న్రాయణ 
గౌడు.
     ఆయన ఇలులే  ఒక సరసవా 
తీ నిలయం. అనేక ప్రాచీన 
గ్రంధాలు ఆయన అలమారు-
లోలే  ఉంటాయి. అవన్నా ఆయన 
చదివి భద్రపరచుకొననావి.
న్టి స్హిత్య పత్రిక భారతిని 
ఆగిపోయ్ ద్కా చదివిన మనిష్.
అటు ప్రాచీన స్హిత్యం,ఇటు 
ఆధునిక స్హిత్యం పైె పటు్ట  
గల్గిన మనిష్.ఉపనిషతుతు ల 
వంటి ఆధా్యతి్మక స్హిత్యం ఒం-
టబటి్ట ంచుకుననా వ్యకి తు.ఒక రోజు 
తినకుండా ఉండగలడేమో కాని 
చదువకుండా ఉండలేని మనిష్.
తెలుగు మరియు సంసకృత 
భాషలోలే  పటు్ట  కల్గి ఉరుదూ,-
హింద్,ఆంగలే  భాషలతో  కూడా 
పరిచయం కల్గిన వ్యకి తు.ఏదైన్ 
లోతుగా అధ్యనం చేయాలనే 
తపనగల్గిన వార్ గాక తమకు 
తెల్సిన విషయాలను నలుగురి-
కి పంచాలనే సహృదయుడు.
     నలభై సంవతసారాల క్రితం 
కాగజ్ నగర్ లో ఒక మంచి 
స్హిత్య వాతావరణం ఏరపిరచిన 
స్హిత్య తపసివా. అదృష్ట  వశతతు  
అపపిటోలే  ఇఎస్ ఐ హాసిపిటల్ 

స్పరిం టండంట్ డా.యం వి-
జయమోహన్ రావుగారు మంచి 
స్హిత్య ప్పాసి కావటం వారి 
తోడాపిటు కూడా లభించటం 
తెలుగు స్హితీ సదసుసాకు 
అంది వచిచాన వరం. ఆ తరువాత  
న్రాయణ గౌడు గారి ప్రేరణ-
తో అనేక స్హిత్య కార్యక్రమాలు 
జరిగినయ్.స్థా నిక కవుల పుసతు-
కావిష్కరణలు జరిగినయ్.జిలాలే  
స్థా యిలో కాగజ్ నగర్ తెలుగు 
స్హితీ సదసుసాకు మంచి పేరు 
లభించింది. 
     మెలలేమెలలేగా అందరికీ 
న్రాయణ గౌడుగారు ఎంత 
బాగా చదివిన వ్యకోతు అరథామవ టం  
మొదలైంది. అందరూ అయన 
ను పెదదీననా లాగా భావించటం,-
గౌరవించటం జరుగుత వసుతు -
ననాది.      
         తాను నేరిచాంది తన చుటూ్ట  
ఉననా వారికి పంచాలనే ఆయన 
ఆన్డలా ఉన్నారో ఈన్డూ అలా 
నే ఉన్నారు.
    ఇక న్రాయణ గౌడుగారి వ్యకి తు 

గత జీవితంలోకి తొంగి చూసేతు 
ఆయన మేన మామ,ఎలాలే గౌడు 
అపపిటోలే  ఆ ప్రాంతా నికి పేరు-
మోసిన వ్యకి తు.చాలా పలుకుబడి 
ఉండేది. రాజసంతో ఉండేవార-
ని వినికిడి.హచ్ ఎస్ సి చదివిన 
మేనలులే డికి  కూతురునిచిచా పె-
ళిలేచేసి కంపెన్లో ఉదో్యగం లో 
పెటి్ట ంచారు.న్రాయణ గౌడుగారి 
తల్లే  దండ్రులతో పాటు చిననాపపి-
టినుంచీ మేనమామ ఇంటోలే నే 
ఉండేవారు. న్రాయణగౌడు 
బళ్లే  చదువుకునే రోజులోలే  స్మల 
సద్శివగారు కాగజ్ నగర్ 
ప్రాంతంలో న్దర్ స్బ్(ఇపపిటి 
మండల విద్్యధికారి) గా  పని 
చేస్తు  బళలేను తనిఖీ చేసేవారు. 
ఒకస్రి గౌడు పనిచేసే బడికి 
వచిచానపుడు జగననాన్థరావు 
అనే స్రు ఈయనకుననా స్హి-
తా్యభిలాషను పసిగటి్ట   సద్శి-
వగారికి పరచయం చేయడం 
తో వారిరువురి మధ్య గురు-
శిష్య సంబంధానికి అంకురా-
రపిణ  జరిగింది.ఆతరువాత అది 
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నిరంతరం లేఖలు రాసుకునే 
స్థా యికి చేరింది.ఈయన సం-
దేహాలన్నా ఆయన తీరుసుతు ండే-
వారు.అలా సద్శివ తీరిచా దిదిదీన 
వ్యకి తు న్రాయణ గౌడు.
             రాయాలననా తపన కంటే 
చదువాలననా తపనతోనే అనేక 
కావా్యలు ప్రబంథాలు విమర్శలు 
ఒకటేమిటి ప్రాచీన స్హితా్యనినా  
మధించారు.వారి చలువ వలలేనే 
నేటి కాగజ్ నగర్ కవులందరో పు-
సతుకాలు ప్రచురించుకొని పేరు తె-
చుచాకునే స్థా యికి చేరుకున్నారు.
అందులో నేనూ ఒకణి్ణ .అలాగని 
ఆయన రచనలు చేయలేద్ 
అంటే చేశరు.నిరుదీ ష్ట ంగా పద్యం 
వ్రాయగలరు.సరసవాతి కరుణిం-
చినంతగా లకి్షమీ కటాక్షం చూపక 
పోవటంతో ఒక్ ఒక పుసతుకం ‘శివ-
మలలేననా శతకం’ వలువరించారు.
కొనినా స్హిత్య వా్యస్లు పత్రిక-
లో పడినయ్.తెలంగాణ ఉద్యమ 
సమయంలో మంచి గేయాలు 
రాసి పాడి తన వంతు కర తువా్యనినా 
నిరవారి తుంచారు.
      వార తు ఆదివారం అనుబంధం 
లో యాది ప్రచురింప బడే ద్కా 
సద్శివ గారికి అంత ప్రాచు-
ర్యం లేదు.ద్నికోసం ప్రాకులాడే 
మనిష్ కాదు గనుక.కాని సనినా-
హితులైన వారందరికీ ఆయన 
ఎంత లోతైెన మనిషో తెల్సేది. 
ఈలోగా విశవా విద్్యలయా-
లు ఆయన ఉరుదూ తెలుగు 
భాషలకు చేసిన సేవ గురి తుంచి 
డాక్టర్టులే  ఇవ్ట ం ఆతరవాత క్ంద్ర 

స్హిత్య ఆకాడమీ అవారుడు  
రావటం జీవితంలో చాలా చివరి 

దొశలో జరిగాయి.అయిత్ 
అందరికీ సద్శివ రచయిత గానే 
తెలుసు గాన్ ఆయన మంచి 
పద్యకవి అన్ అనేక పద్యకృతులు 
వలయించారని గాన్ తెల్యదు. 
అందుక్ న్రాయణ గౌడుగారి 
సంపాదకతవాంలో ‘సద్శివ కా-
వ్యసుధ’ వలువడింది.
    తెలంగాణా ఏరపిడిన తరువాత 
తొల్స్రి మునిసాపాల్టీ స్థా యిలో 
స్థా నిక కవిగా ప్రభుతవా పుర-
స్్కరం లభించింది. సద్శివ 
గారి మరణానంతరం సద్శివ 
బంధుబృందం ఏరపిరచిన సద్శి 
వ తొల్ స్్మరక పురస్్కరానినా 
పందిన వారు న్రాయణ గౌడు.
        కంపెన్లో ఉదో్యగ విరమణ 
తరువాత ఆయన పాండిత్యం 
గురించి తెల్సిన స్థా నిక కళ్శ-

లలు తెలుగు, సంసకృత అధా్య-
పకునిగా వారి సేవలు వినియో-

గించు కుంటున్నాయి 74 ఏళలే 
ఈ వయసులో కూడా.బయటికి 
కనిప్ంచని సముద్రమంత స్-
హితా్యనినా కడుపులో ఉంచుకొని 
తొణకని కుండలాగా వినయమే 
భూషణముగా ఉననా వ్యకి తు గురించి 
ఏం రాయను. I
ఆయనలో మేము సద్శివ-
ను చూశము. మాలో ఆయనునా 
చూడండి.అంతకంటే ఏం చపపి 
ను.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తు దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -30)   

+91 9897959425

                             
         Unit 1
      कर्मणि प्रयोग: (passive voice) 

సంసకృతభాషలో వాక్యం మూడు విధాలుగా ఉంటుంది 

कर्मरि प्रयोग: (Active voice) उपाध्ाय: पाठं पाठयतर Teacher is teaching  a lesson
कर्मणि प्रयोग:(Passive voice) उपाध्ायेन पाठ: पाठ्यर ेA lesson is taught by a teacher
भावे प्रयोग: (Impersonate  construction) उपाध्ायस्य पाठनर ् The teacher’s teaching 
  అని కరతృ,  కర్మ,  భావ ప్రాధాన్య వివక్షను బటి్ట   మూడు విధాలు. 
సంసకృతభాషలో passive voice వాడడం చాల గొపపిగా భావిస్తు రు .ఉద్హరణకి अहं गच्ामर (నేను వ-
ళ్్ళచున్నాను) అనడానికి బదులు  रया गम्यर े(న్ చేత వళ్ళబడుచుననాది) అనడం చాలగొపపిగా భావిస్తు ం 
. అలాగే  अहं वच्मि (నేను చబ్తున్నాను ) అనడానికి బదులు रया उच्यरे (న్ చేత చపపిబడుచుననాది ) 
అనడం చాల గొపపిగా భావిస్తు ం . సర్! ఆ సంగతి అలా ఉంచుద్ం .   

Note: కర తురి ప్రయోగం (Active Voice) లో కర తు ప్రథమా విభకి తులోను కర్మ దివాతీయా విభకి తులోను 
ఉంటాయి. కరతృ, వాచక క్రియా పదం కర తుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది . 

కర్మణి:(Passive voice)ప్రయోగంలో కర్మపదం ప్రథమావిభకి తులోను కరతృపదం తృతీయావిభకి తులోను 
ఉంటాయి కర్మ వాచక క్రియాపదం కర్మపద్నినా అనుసరించి ప్రవరి తుసుతు ంది. 

క్రియాపదం కర తును స్చిసేతు /కర తును అనుసరించి ప్రవరి తుసే తు అది కర తురి ప్రయోగం .
కర్మను స్చించిన్ కర్మను బటి్ట  ప్రవరి తుంచిన్ అది కర్మణి ప్రయోగం . 
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ఉద్హరణకు 
बालक: पाठं पठतर
बालक: पाठौ पठतर        
बालक: पाठान ्पठतर అనే మూడు వాకా్యలున్నాయి .

 వీటిలో చదివేవాడు బాలకుడు ఒక్కడే . అందుక్ पठतर అని ఏకవచన క్రియాపదం మనం ఉపయో-
గించాము . ఇక్కడ చదివిన పాఠాలు ఒకటి ,రండు , మూడు ఎనైెనైన్ కావచుచా. క్రియాపడానికి వాటితో 
పనిలేదు . చదివేవాళ్్ళ ఎంతమంది అనే చూసుతు ంది ద్నినాబటి్ట  ప్రవరి తుసుతు ంది . 
ఇక్కడ చదివేవ్యకి తు ఒక్కడే కాబటి్ట  पठतर అనే ఏకవచన క్రియా పదమే ఉంటుంది . ఒకవేళ ఇదదీరు చదు-
వుతోంటే ...

बालकौ पाठं पठर:              
बालकौ पाठौ पठर:
      बालकौ पाठान ् पठर: అని ఉంటుంది  

అలాకాకుండా చదివేవాళ్్ళ ఇదదీరికంటే ఎకు్కవగా ఉంటే క్రియాపదం బహువచనంలో ఉంటుంది . 

बालका: पाठं पठन्ति
 बालका: पाठं पठन्ति
बालका: पाठं पठन्ति 

ద్నినా బటి్ట  మనం గ్రహించవలసిన దేమంటే కర తురి ప్రయోగంలో క్రియా పదం కర తును అనుసరించి 
మాత్రమె ఉంటుంది . 
ఇక కర్మణి ప్రయోగం Passive voice లో క్రియాపదం కర్మను అనుసరించి మాత్రమె ఉంటుంది . కర తుతో 
ద్నికి పనిలేదు . అదలాగో చూద్దీ ం . 

पाठ: बालकेन पठ्यर े
पाठ: बालकाभा ं पठ्यरे 
पाठ: बालकै:  पठ्यरे

 అనే వాకా్యలు పరిశీల్ద్దీ ం . ఇక్కడ చదువుతుననా  పాఠ౦ ఒక్కటే. అందుక్ ఏకవచనక్రియాపద౦ 
వచిచాంది . పాఠాలు చదివిన వాళ్్ళ ఎంతమందైన్  కావచుచా . 

అలాగే పాఠాలు రండు అనుకొండి 
पाठौ बालकेन  पठ्येरे 
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पाठौ  बालकाभा ंपठ्येरे
पाठौ बालकै:   पठ्येरे

ఒకవేళ పాఠాలు ఎకు్కవ అనుకొండి . అపుపిడు 

पाठा:   बालकेन पठ्यति े
पाठा:  बालकाभा ं पठ्यति े 
      पाठा: बालकै: पठ्यति े 
ఇంకా కొంచం సులభంగా తెలుసు కుంద్ం 
కర తు తండ్రి , క్రియ కూతురు , కర్మ అలులే డు అనుకుంద్ం .
Father        Husband             Daughter
(subject)    (object)             (verb)
अध्ापक:        पाठं                    पठतर 
अध्ापकौ        पाठं                    पठर:    
अध्ापका:       पाठं                   पठन्ति 

Active voice (కర తురి ప్రయోగం) లో క్రియాపదం తండ్రి చాటునుననా పెళిలే  కాని ఆడప్లలే  . తండ్రి మాటే 
వింటుంది .  తండ్రి ననుసరించి మాత్రమె ఉంటుంది . అలాగే క్రియ (verb)  subject (కర తు) ను అనుస-
రించే ఉంటుంది . 
ఇక passive voice లో క్రియాపదం పెళైళైన ఆడప్లలే  లాంటిది  భర తుననుసరించి  నడుచుకు౦టు౦ది, భర తు 
మాటే వింటుంది . కాబటి్ట  క్రియ  కర్మను(verb) (object) అనుసరించి ఉంటుంది . అదలాగో చూడండి 

Passive Voice
Husband           Father           Daughter 
object            Subject         Verb
पाठ:                  अध्ापकेन         पठ्यरे
पाठौ                  अध्ापकेन          पठ्येरे
पाठा:                 अध्ापकेन          पठ्यतेि 

కొనినా వాకా్యలు 
पठतर ---पठ्यर े
बालक: पुस्तकं पठतर బాలుడు పుసతుకం చదువుతున్నాడు ----
बालकेन पुस्तकं पठ्यर ेబాలకునిచే  పుసతుకం చదువబడుచుననాది  
पठन्ति ---पठ्यतिे

ललखतर – ललख्यर े
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बाललका पिीका ंललखतर Boy is writing an examination
बाललकया पिीका ललख्यरे An examination is written by the boy 
ललख्यन्ति- ललख्यतिे

तपबतर ---  पीयरे

णििु: दगंु् तपबतर  The child is drinking milk.
दगु्: णििुना पीयर े The milk is drunk by the child

तपबन्ति ---पीयतिे

ददातर ---दीयर े

रहािाज:  तवप्राय गा ंददातर The king is giving a cow to a Brahmin 
रहािाजने तवप्राय गौ: दीयर ेA cow is being given to a Brahmin by the king

ददतर----दीयतिे
बाल: रोदकं खादतर A boy is eating a laddu 
रोदक: बालेन खाद्यरे A laddu is eaten by a boy  

खादतर –खाद्यर े
खादन्ति –खाद्यतिे

क्रीडतर  --क्रीड्यर े      
स: पमरिका ंपठतर He is reading a news paper 
रने पमरिका पठ्यरे A news paper is being read by him
अर्मका : पूजा ंकुव्मन्ति priests are performing puja 
पूजा अर्मकै: क्क्यर े puja is being performed by the worshippers 
ब्ाह्मिा: स्तोरिाणि  पठन्तिBrahmins are reciting stotras 
स्तोरिाणि ब्ाह्मि:ै पठ्यति ेstotras are recited by Brahmins 
भक्ा : सेवा ंकुव्मन्ति The devotees are doing service 
भक्:ै  सेवा क्क्यरे Service is done by the devotees 

sanskrit sloka: 
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रारं रत्ाररारं कथय हिकुलेSलंकृर ेसम्प्रदाने
रच््रु त्ा रन्द्ररोळि: नररुखकरल:  जारलज्ो बभूव 
ब्ह्मा Sवादीत्रदानी ंशृिुर हिकुलं वेदकंठोग्रकंठौ  
      श्ीकण्ान्ीलकण्: प्रहळसरवदन: पारु नश्चन्द्ररूड: 

తాతం తతాతు తతాతం కథయ హరకులే S లంకృత్ సంప్రద్నే
తచు్ఛరా తావా చంద్రమౌళి: నతముఖకమల: జాతలజో్జ  బభూవ
బ్రహా్మSవాద్తతుద్న్ం శృణుత హరకులం వేదకంఠోగ్ర కంఠౌ
శ్రీకంఠాన్నాలకంఠ: ప్రహసితవదన: పాతు న: చంద్రచూడ:

శివపారవాతుల వివాహం జరుగుతోంది. శుభముహ్రాతునికి ముందు పెండిలే కుమార తు వైపు ఏడుతరాలు 
పెండిలే కుమారునివైపు ఏడుతరాలు కీరి తుస్తు  ఏకరువు పెట్ట డం స్ంప్రద్యం . కన్సం మూడుతరాలవా-
రినైెన్ అంటే తండ్రి, తాత, ముతాతు తలనైెన కీరి తుంచడం ఆనవాయితీగా వసుతు ననా విషయమే. ఇక శివపారవా-
తుల వివాహమంటే స్మాన్యమైెన విషయమేమీకాదు . అపూరవాం అసదృశం. శివ పారవాతుల పెళిలే  కుద-
రచాడానికి వచిచాన సపతురు్ష లలో ఒకరైన అంగిరసుడు హిమవంతునితో ' ఓ హిమవంతుడా! పరవాతరాజువైన 
న్వు కన్్యద్తవు. న్ కుమార తు పారవాతి వధువు. ములోలే కాలకు ప్రభువైన ఈశవారుడు వరుడు. సపతురు్ష లమైెన 
మేము పెండిలే  పెదదీలం. న్ ఔననాతా్యనికి ఇంతకంటే ఏం కావాలయా్య అంటాడు. పెళిలేకి వచిచాన బంధువులు 
మిత్రులు స్కా్ష తుతు  ఇంద్రాది దేవతలు. పెండిలే  చేయిసుతు ననా బ్రహ్మ ఎవరో కాదు సవాయంగా చతురు్మఖ బ్ర-
హ్మయ్. అంతా బాగానే ఉంది . పెళిలే  జరుగుతోంది. పారవాతి వైపు నుననా పురోహితుడు శివునితో న్ తండ్రి 
ఎవరు ? తాత ఎవరు ? ముతాతు త ఎవరో చపుపి న్యన్ ! వాళలేందరి పేరులే  ఏకరువు పెటా్ట ల్ కద్! అని 
ఆడిగాడు. కాని శివుడు ఏమని చబ్తాడు . ఆయన పుటు్ట క లేనివాడు . ఆదిమధా్యంతరహితుడు. 
అసలు తండ్రి ఉంటే గద్ తాత పేరు తెల్యడానికి. తాత ఉంటే గద్ ముతాతు త పేరు తెల్యడానికి. 
అందుకని ఏమీ సమాధానం చపపిలేకపోయాడు. సిగు్గ తో తలొంచుకోక తపపిలేదు . పరాతపిరుడై ఉండి 
కూడ పెదవి విపపిలేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. శివుని ముఖ కవళికలు గమనించిన బ్రహ్మ వంటనే 
అందుకున్నాడు. “ అందఱు వినండి . ఆయనది హర కులం. ముందుగా వేదకంఠుడు మఱియు ఉగ్ర-
కంఠుడు. ఆపైె శ్రీకంఠుడు. ఆ తరువాత న్లకంఠుడు. ఇది ఆయన వంశవృక్షం" అని చపపిగానే అందఱు 
ఆశచార్యచకితులయా్యరు. అందఱిలో తన గౌరవం కాపాడిన బ్రహ్మ వంక చూస్తు  చిఱునవువా చిందించిన 
చంద్రశేఖరుడు మనందఱిని రకి్షంచుగాక. ఈ విధంగా అన్నా ఆయనే. వేద్లు ఆయన కంఠ౦ ను౦చే  
ఉదభువించాయి . అందువలలే  ఆయన వేదకంఠుడు. 
                                                                               ******** 

                              సంభాషణ  సంసకృతం   సమాపతుం 
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ఆదూరి హైమవతి
పరిమళదేశనికి రాజు పావన వర్మ 
.వారిపూరువాలాలే  ధర్మపాలనచేస్తు  
పేద ప్రజలను కననాబడడులాలే  చూసు 
కునే వాడు. రాజ్యం సుఖిక్షంగా 
ఉండటాన పావనవర్మకు తగిన-
పని లేకపోయింది. రాజ్యపాలన 
కూడా తగిన మంత్రివరు్యలుండ-
టాన సమరిగా మారాడు. క్రమంగా 
కూరుచాని తినటాన  స్థా లకాయం 
వచిచాంది. లేచి ఏ పన్ చేయలేక 
పోయ్వాడు.రోజంతా సింహాసనం 
మీదో హంస తల్కాతలపింలోనో 
గడిపేవాడు. ఎవవారికీ మహారాజుకు 
తన దినచర్య గురించీ చపేపి ధైర్యం-
లేక పోయింది. అందంగా ఉండే  
పావనవర్మ వికారంగా మారాడు. 
మహారాణి మాల్యవతి చాటుగా రాజ 
వైదు్యల తో మహారాజు ఆరోగ్యం 
గురించీ తనకుననా భయానినా చ-
పుపికుంది. మహామంత్రితో చరిచాంచి 
రాజవైదు్యడు ఒక ఉపాయం 
చపాపిడు మహారాణికి.                   
 ఒకరోజున  ఉదయానేనా ఆమె తలతి-
రుగుతుననాటులే  నటించి రాజవైదు్య-
ని ప్ల్ప్ంచింది. ఆయన అను-
కుననా పధకం ప్రకారం "మహారాణీ 
! మీకు వచిచాంది స్మాన్యమైెన 
శిరోభారంకాదు.మీ జాతకంలో శని 
నడుసుతు  న్నాడు. మేమిచేచా వైద్యంతో 
పాటుగా మీరు దేవికి పూజాదికాలు 
చేయాల్. మీ దంపతు ల్రువురూ 
ఉదయానేనా లేచి ఏ ఆహారం తీసు 
కోకుండా మన నగరం సరిహదుదీ ల
లో ఉననా కాళీమాతను కాల్నడ కన 

వళి్ళ మండలం రోజులు పూజిం 
చాల్ ఆలయ శుభ్రతకూడా మీ 
భారా్య భర తుల్రువుర్ చేయాల్.ద్నికి 
కావలసిన జలానినా పక్కనే పారుతు-
ననా పావన్ నదిలో స్నానం చేసి భర తు-
మోసుకువసేతు,  దంపతు ల్రువురూ 
పూజాకార్యక్రమం చేయాల్. 
చేయాల్.  మండలంపాటు చేసేతు 
మీకు పటి్ట  వుననా శనిప్రభావం పోయి 
మీ ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుంది." 
అని చపాపిడు. మాల్యవతి రాజవై-
దు్యనితో " వైద్యశేఖరా! మహారాజు-
గారు అంత శ్రమచేయలేరు.ఇది 
తీర్దికాదు .మర్మైెన్ ఆలోచించ 
గలరు."అంది "మహారాణీ గారు 
మనినాంచాల్!ఇదితపపి తమ శిరో-
భారంతీర్ మార్గమేలేదు.ఆలోచిం 
చి న్కు కబ్రు పెట్ట ండి. ఏరాపిటులే  
చేస్తు ను" అంటూ వనుతిరగబోయా
డు రాజ వైదు్యడు. అంతావిననా 
పావనవర్మ" వైద్యశేఖరా! ఆగండి. 
వంటనే ఏరాపిటులే  చేయించండి. 
మహారాణి శిరో భారంతో బాధపడు 
తుంటే నేను సహించలేను." 
అన్నాడు. మర్ముంది?  మరున్డు 
ప్రాతుఃకాలంలోనే మహారాజు, రాణీ 
కాల్నడకన బయలేదీరారు.చలలేని 
ప్లలేతెమె్మరలు శరరానికి తగు-
లుతుంటే పావనవర్మకు చాలా 
ఉతాసాహంగా ఉంది. అలానడుస్తు  
నద్ తీరాన రాజవైదు్యడు చప్పిన-
టేలే  కావడితో న్రు తెచిచా పోసుతు ండ 

  శ్రమ     
గా మహారాణి మెటులే , ఆలయం 
కడిగింది.అంతా అక్కడి పూజారి 
చప్పినటేలే  పూజాదికాలు కానిచాచాక 
ఆయన ఇచిచాన నువువాల బలలేం 
పగల్  ప్రస్దంగా కడుపారా తిని, 
మరలా కాల్నడకన అంతుఃపురం 
చేరారు ఇరువురూ. మొదటోలే  
నడ కా, మెటలే మీదుగా కావడితో 
న్రు మొయ్యటం కష్ట ం అని-
ప్ంచిన్ శరరానికి శ్రమకలుగు 
త ఉతాసాహం పెరిగిందిమహా-
రాజుకు.  ఆరోగకరమైెన ప్రస్దం 
తినడం, క్రిందకూరోచాడం అన్నా 
మహారాజుకు ఉతాసాహానినాచాచాయి. 
క్రమేప్ మండలం కాగానే ఆయన 
మునుపటి అందమైెన పావన వర్మ-
గామారాడు. మాల్యవతి" రాజ వై-
దు్యనితో " వైద్య శిరోమణీ! మీవలన 
న్శిరోభారం తగి్గపోయింది.ధన్య-
వాద్లు" అని చప్పింది.నడకా,శ-
రరశ్రమా అలవాటైన పావనవర్మ 
తానొక్కడే మహామంత్రి వంటరాగా 
నడుస్తు  రాజ్యపాలన్ విషా్యలన్నా 
చరిచాంచుకుంటూ కలకాలం ఆరో-
గ్యంగా ప్రజారంజకంగా పరిపాల్ం-
చాడు. ఎవరికైన్ శరరశ్రమను మిం
చిన వైద్యమేలేదు.
 అందుక్పెదదీలంతారు శ్రమైెక 
జీవన సౌందర్యం అని. శరరం 
కదలాల్. మనసుసా నిలకడగా 
ఉండాల్.అపుపిడే మహాభాగమైెన 
ఆరోగ్యం మనచంతనే ఉంటుంది .  
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

         మొలకల పున్నమి    
      ఇది కూడా ప్లలేలు ఎకు్కవ 
ఇష్ట పడే పండగ. పాడ్యమి రోజు 
ప్లలేలు ఇంటింటికి పోయి అనినా 
రకాలైన ధాన్్యలు సేకరిస్తు రు. 
మా ఊరి రామాలయంలో గరభు-
గుడికి ఇరువైపుల రండు గదు-
లుండేవి. ఈ గదులోలే  అడుగు 
ఎతుతు న మా ఊరి చరువులో ఉండే 
ఒండ్రు మటి్ట ని తట్ట లతో పోసి 
న్ళ్్ళ చలేలేవాళ్ళం. ప్లలేలు సేక-
రించిన ధాన్యం ఒకరోజు న్టిలో 
న్నబటి్ట  ఈ రండు గదులలో 
ఉండే మటి్ట లో చలేలేవాళ్ళం. రాతి 
రోజూ న్ళ్్ళ చిలకరిస్తు  ఉండేవా-
ళ్ళం. అవి మొలకెతితు దినదిన ప్ర-
వరధుమానమౌతాయి. పౌర్ణమి రోజు 
పెదదీలందరూ వచిచా పరిశీల్ంచి 
ఏ రకమైెన ధాన్యం బాగా మొల-
కెతితు పెరిగిందో ఆ సంవతసారం ఆ 
పంట బాగా ఎకు్కవగా వేసేవాళ్్ళ.
        పౌర్ణమి రోజు ప్లలేంద-
రూ తలస్నాన్లు చేసి, జొననా 
దంటులే  చీల్చా ఆ బండలే తో రక-
రకాల గాజులు, బాణాలు చేసి 
ప్రభలు కటే్ట వాళ్్ళ. ఒక ఇంచి 
బండుకు జొననా ఈనెను గుచిచా, 
ఆ బండును కుంకుమ న్ళ్ళలో 
ముంచి, రండవ కొనను ఆ 
బండు యొక్క రండవ కొనలో 

గుచిచాత్, అది గాజు అవుతుంది. 
గుచచాకుండా అలాగే ఉంచిత్ 
అది బాణం అవుతుంది. అటాలే  
పసుపు న్ళ్ళతో, బొగు్గ  న్ళ్ళతో 
ఇలా రంగు రంగు గల ఆకారాలు 
చేసి, పడవాటి కట్ట కు కటి్ట , అడడు  
కట్ట కు వేలాడద్సి, ఈ మొలకె-
తితున వాటిననినాటిన్ ప్కకి ఈ ప్ర-
భలకి కటి్ట  అందరూ పోలేరమ్మ 
గుడి దగ్గరకు వళిలే , మొలకలు 
అక్కడ పెటి్ట  ఈ ప్రభలను ఆ 
విగ్రహం ముందు కొటి్ట  వచేచావా-
ళ్్ళ.
          అెంకాలమ్మ తిరున్ల 
       ఈ గుడి మా ఊరికి అయిదు 
మైెళ్ళ దూరంలో వుండే 'మునెనాల్లే ' 
అనే వూరోలే  ఉండేది. ఈ తిరున్ల 
ఎండాకాలంలో జరుగుతుం-
ది. చుటు్ట పక్కల ఓ పాతిక ఊరలే 
వాళ్్ళ ఈ పండగలో పాలొ్గ ంటా-
రు. ప్లలేలందరూ ఈ తిరున్లలేక-

ని చాలా రోజుల నుంచి డబ్్లు 
కూడబటు్ట కుంటారు. చేలో గ్-
కు్కననా సెనకా్కయలు అమి్మ, వరి 
చేలో పరిగలు ఏరుకుని అమి్మ 
డబ్్ కూడబటు్ట కుంటారు. ఆ 
తిరుణాల న్డే, మా ఇంటోలే  మా 
జేజిన్యన తదిదీనం వసుతు ంది. 
అందుకై అమ్మ తెలలేవారు 
ఝామున మూడు గంటలకు 
లేచి, అపరాహానానికి వంటలు 
తయారు చేసి, స్యంత్ర మూడు 
కలాలే  భజన్లు అయిపోయ్లా 
చేసుతు ంది. తిరున్ళ్ళకు అందరూ  
బండి కటి్ట  అంకాలమ్మ గుడి 
చుటూ్ట  తిపుపితారు. అలా తిప్పిత్ 
పశువులకు మంచిదట.    
                     (ఇంకా ఉంది)
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ఎలకా్రా న్

             “సుందరనగర నిరా్మ-
ణంకోసం ప్రపంచవా్యపతుంగా పే-
రుగాంచిన ఆరి్కటక్్టస్ కోసం వ-
దుకులాట  ప్రారంభమైెందట!” 
శంకర్రావు అతి చలలేటి బీరు 
సేవనం కావిస్తు  అన్నాడు.  
      “ముంబై ఇతా్యది మహాన-
గరాలోలే   బహుళ అంతసుతు ల 
భవన నిరా్మణాలు దశబాదీ లు-
గా  జరుగుతున్నాయి. ఢిలీలే కి 
శటిలైట్  సిటీ అయిన గోరా్గ ంవ్ 
లో బ్రహా్మండమైెన భవన నిరా్మణా 
లు జరిగాయి. మన దేశంలో 
సివిల్ ఇంజన్ర్సా కి కొదవలేదే!” 
అన్నాడు గోవిందం విసీ్క పెగ్ 
లాగిస్తు . 
    “ఆరి్కటక్్ట అనబడే వాడు రూ-
పశిల్పి. వాసుతు శిల్పి అనడంకూడా 
కదుదీ .  సివిల్ ఇంజన్రు నిరా్మణ-
శిల్పి. ఇదదీరి మధా్య గ్త గియ్యడం 
కష్ట మే అయిన్ మొదటి స్థా నం 
రూపశిల్పిదే.  స్వాతంత్రా్యనంత 
రం నెహ్రూ చండీఘర్ నిరా్మణా 
నికి తెర లేపాడు. పంజాబ్ 
హరా్యన్ల ఉమ్మడి రాజధాని 
చండీఘర్ కీ, తరావాత ఒరిస్సా 
రాజధాని భువనేశవార్ కీ, ఫ్రెంచ్ 
ఆరి్కటక్్ట  లే కరూ్్యసియర్ 
రూపకలపిన చేశడు. చారిత్రిక 

యుగం న్టి దేవాలయలు, 
కోటలు, దురా్గ లు,  రాజభవన్-
లు, తురుషు్కల హయాంలోని 
తాజ్ మహల్, కుతుబ్ మీన్ర్, 
ఫత్పూర్ సిక్రి లాంటి కట్ట డా-
లు, దేశవా్యపతుంగా మసీదులు, 
ఆంగేలేయుల పాలనలో నూతన 
రూపాలు సంతరించుకొననా మహా 
నగరాలు, దేశవా్యపతుంగా చరిచాలూ, 
నిరి్మతమైెన వారధులూ,– వీట-
నినాంటి వనకా వాసుతు శిలుపిలున్నా-
రు. అయిత్ ఆధునిక యుగంలో 
జరిగిన నిరా్మణాల వాసుతు  శిలుపి-
లవరో మనకి తెల్సిన్, అదుభు-
తమైెన ప్రాచీన కట్ట డాల్నా కటి్ట న 
మన భారతీయ వాసుతు  శిలుపిల 
వివరాలు మనకి తెల్యవు. 
వారి వివరాలన్నా కాలగరభుంలో 
కల్సిపోయాయి. ఎవరు వేటికి 
రూపశిలుపిలైన్ వాటి నిరా్మణా-
లకి రాళ్ళతితున శ్రామికులందరూ 
భారతీయులే!” అన్నాడు బాల-
కృష్ణ కాసతు ఉపూపి, పంచద్రలు 
కల్ప్న నిమ్మరసం తాగుత. 
     “అంటే కొతతురాజా్యలు ఏరపి-
డినపుపిడు, లేద్ రాజ్యవిసతురణ-
లు జరిగినపుపిడు పాతకాలంలో 
కూడా కొతతు రాజధానుల నిరా్మణం 
జరిగింది కద్, అలాంటపుపిడు 

కొతతు రాషా్రా లు ఏరపిడినపుపిడు కొ-
తతురాజధానుల నిరా్మణాల్నా తల-
బట్ట డం సబ్వే కద్?”అన్నాడు 
శంకర్రావు. 
     “రాజకీయం తీసుకురాకు. 
ఉమ్మడి కుటుంబాలు చటేలే క్్క-
సిన తరావాత, చిననాచిననా ఉదో్య-
గులు కూడా సంత కొంపలు, 
లేద్ పరాయి వాళలేతో కల్సి ఏక 
ప్రాంగణ భవన్లోలే ని చిన్నా, పెదదీ  
ఫాలే టోలే  సమకూరుచాకోవటలేలేద్? 
నువవాననాటులే గా ఆ కాలపు చక్రవ-
రుతు లందరూ రాజధానుల నిరా్మ-
ణాలు చేసిన వార్! పాటలీపుత్రo, 
జోధూపిరు, జైెపూర్, ప్రాగో్యోతిషపు-
రం అంటే నేటి గౌహతి , శ్రీరం-
గపటనాం, హంప్ వియజనగర్, 
ఆగ్రా  యితా్యది నగరాలు అలా ని-
రి్మతమైెనవే కద్? అయిత్ ఆరి్క-
టక్్ట అనే పద్నినా క్వలం నిరా్మ-
ణనిక్ పరిమితం చేయకూడదు. 
ఒక కొతతు ప్రణాళికను రూపం-
దించడానికి నడుముకటి్ట న ప్రతి 
వ్యకి తు ఒక ఆరి్కటక్్ట.  ఆధునిక భా-
రతానికి నెహ్రూ,  భారతీయ పౌర 
విమాన సంసథాకి జహాంగ్ర్ రతన్ 
జీ ద్ద్భాయ్ టాటా, అణు-
శకి తు ప్రాజెకు్ట లకు హోమిభాభా, 
అంతరిక్ష పరిశోధనలకి విక్రమ్ 

రూపశిల్పి గ్రామశర్మ
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స్రాభాయ్ వీరందరూ ఆరి్కట-
క్్టస్. అంటే రూపశిలుపిలు లేద్ 
వాసుతు  శిలుపిలు. ప్రసుతు తం నూతన 
విమాన్శ్రయాల రూపశిల్పిగా 
జిఎమ్ ఆర్ సంసథా గురించి వేర్ 
చపపినఖ్ఖర్లేదు!
    “ఆధునిక పరిజా్ఞ నంతో ఆధా్య-
తి్మక అంశలని మేళవించి ని-
రి్మంచిన గాంధీనగర్హ, ఢిలీలే లలో-
ని అక్షరధామ్ లని ప్లవబడే 
స్వామిన్రాయణ మందిరాలు 
స్టిలేని ఆరి్కటకి్టకల్ అదుభుతా-
లు.  వాటితో పోల్చా చూసేతు మన 
దేశంలోని పాతా, కొతతు కట్ట డాల-
న్నాతీసికటే్ట ! వరి్ణంచడం కష్ట ం. 
వళి్ళ చూడాల్సాందే!” 
    “దేవాలయాలీనా, విద్్యలయా-
లీనా వా్యపార క్ంద్రాలుగా మా-
రచాడానికి, మద్్యల అమ్మకంతో 
ఖజాన్లు నింపడానికి రూప-
కలపిన చేసింది ఎవరంటావు?” 
గోవిందం అన్నాడు. 
     బాలకృష్ణ ఇబ్ందిలో పడాడు డు. 
అయిన్ త్రుకొని అన్నాడు. “ఈ 
విషయంలో ఎందరో మహా-
నుభావులు. వారిలో దేశప్రజల 
శతం కూడా ఏమీ తకు్కవకాదు. 
రాయితీల ప్రభుతావాలు నడపడా-
నికి ఋణగ్రసథామైెన ఆరిథాకవిధా-
న్ల రూపకలపినలో ప్రజల మన-
సతుత తువైం కూడా ఒక ముఖ్యమైెన 
కారణమే! పెరుగుతుననా జన్భా, 
తరుగుతుననా ఉదో్యగావకాశ-
లూ, తతా్కరణంగా నెలకొంటుననా 
అనైెతిక సంపాదన్ మారా్గ లూ, 

అశంతి వరా్గ లూ అభివృదిధు  రూ-
పకలపినలో ఆటంకాలని కలగ 
చేసుతు న్నాయి.”
    “ఆరి్కటక్్టస్ ని రూపశిలుపిలు, 
లేద్ వాసుతు  శిలుపిలు అంటు-
న్నావ్! వాసుతు దోషాలని సవరించే 
ఉపాయాల్నా చపేపి సిద్ధు ంతులు-
oడగా, సమాజ రూపకలపినలో 
ఉననా దోషాలని సవరించేవారు 
....” శంకర్రావు అగాడు. 
   “లేకనే! మంచిని కూడా 
చడుగా చూప్ంచే ప్రతిపకా్ష ల-
వారూ, ఎవర్పని చేసిన్ క్వలం 
తమ ఉనికిని చాటుకోడాని-
కి వ్యతిర్కభావనతో వ్యంగా్యలు 
విసిర్ సుఖాసన మేధోవిశేలేషకు-
లూ  దేశంలో కొలలేలు కొలలేలుగా 
ఉన్నారు. సరిదిద్దీ లని ప్రయ-
తినాంచిన కొదిదీమంద్  రాజకీయా-
లోలే కి దిగిన్ ధనబలం, జనబలం 
లేక ఎంప్క కాలేకపోతున్నారు. 
చట్ట బదధుమైెన మారుపిలు తీసు-
కురావడానికి అధికారం కూడా 
అవసరమే కద్? అభివృదిధు  పథ-
కాలకి సము్మలవసరం. వాటికి 
పలువిధాల  పనునాలవసరం. ప్ర-
జలకి పనునాలంటే కిట్ట దు! తిరిగి 
తిరిగి మళీ్ళ మొదటిక్!”
   “అందుకనే కద్ ప్రభుతావా-
లు అపుపిలు చేసి, అపుపిల్చిచా, 
కొండోకచో అపుపిల్నా మాఫు చేసి 
జన్ల్నా ఆదుకొంటున్నాయి!”
“అంటే మౌల్కంగా సమాజంలో 
బతకడానికి, సమాజంలో ఉననా 
ప్రతిఒక్కరూ ఎంతోకొంత ఆరిథా-

కభారం వహించాల్కద్? ‘నేను 
కని పార్స్తు ను, ప్రభుతవాం 
పోష్ంచాల్!’ అంటే కుదరదు 
కద్?” బాలకృష్ణ అన్నాడు. 
“ ప్రజాస్వామ్యంలో నెగా్గ లంటే 
ఓటులే  కావాల్. నెగి్గత్ ఏం చే-
స్తు వని మనం అడగం. నెగి్గత్ 
ఏం చేస్తు రో వార్ చబాతు రు. మత, 
కుల, ఉప స్మాజికవరా్గ లవా-
రికి సందరాభునుస్రంగా ఉచి-
తమైెన తాయిలాలు పంచిపె-
టి్ట , రాయితీలు ప్రకటించి, లేద్ 
బదిరించి ఓటులే  సంపాదిస్తు రు. 
డబ్్లు తీసుకొని ఓటేలే సిన 
వారికి ప్రశినాంచే హకు్క ఉండదు. 
చేసిన వాగాదీ న్లు నెరవేరచాడాని-
కి ఖజాన్లోలే  సము్మలుండవు. 
తిరిగి తిరిగి ప్రజలకి మిగిలేవి 
వాగాదీ న్ల హారాలే! మరటాలే ?” 
గోవిందం అడిగాడు. 
“న్ ఇంటి వ్యవహారాలకి బాధ్యత 
వహించిందవరు?” 
“ఇంతకాలం తరావాత నిజం ద్-
చడమెండుకు? మా ఆవిడే!” 
అన్నాడు గోవిందం.
“మీ యింటి నిరవాహణ అంతా న్ 
శ్రీమతి ఆధవార్యంలోనే జరిగిం-
దన్, న్ నిరావాకం  పూజ్యమే నననా 
ఆ నిజం మాకందరికీ ఎపుపిడో 
తెలుసు!” అన్నాడు శంకర్రావు 
నవువాత!
“అక్కడికి మీరందరూ మడిక-
టు్ట కొని కూరుచాననాటు్ట ?” గోవిందం 
ప్రతిసపిందించాడు.
“ఎంతవారలైన్ కాంత ద్సులే! 
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స్త్రీపురుష సంగమసుఖం అంత 
బలమైెనది మరి!  ఆ విషయా-
లోలే కి వళ్ళడం అనవసరం. కానైెత్ 
గోవిందం సంస్రానికి రూప-
శిల్పి అతని భార్్యనని ఒపుపి-
కోక తపపిదు. ఆమె సమరథాతని 
గురి తుంచి, అధికారం కట్ట బటి్ట  
పక్కకి తపుపికోవడం గోవిందం 
విజ్ఞత. ఆమె సంప్రద్యాల్నా 
పాటించింది. అతతుమామల్నా, పె-
దదీలీనా  గౌరవించింది, ఆడపడు-
చుల్నా ఆపా్యయంగా చూసింది. 
మరుదులు జీవితాలోలే  సిథారపడ 
గానే వాళ్్ళ ఉదో్యగాలు చేసే 
ఊళ్ళకి వళి్ళ  కొతతుకాపురాలు 
పెటి్ట ంచి, తోటికోడళ్ళకి ‘పైెవాళ్లే  
చపేపి మాటలు విని కుటుంబ కల 
హాలు తెచుచా కోవదదీ ’ని సుదుదీ లు 
చప్పి, అతతుమామల్నా పెదదీకోడల్ 
హకు్కగా తన దగ్గర్ ఉంచుకొంది. 
తరావాత మహమా్మరి క్నసార్ వాత 
బడి గోడకెకి్క దండ వేయించు-
కొంది. న్ సంగతి తెల్యదు 
కాన్, మీ కుటుంబ సభు్యలు ఎవ-
రొచిచాన్  ఆమె ఫోటోకి  దణ్ణం పె-
ట్ట కుండా వళలేరనికూడా అందరికీ 
తెల్సిన విషయమే! గోవిందం 
అనబడే న్ కుటుంబానికి ఆరి్క-
టక్్ట న్ శ్రీమత్!”
“న్ శ్రీమతీ తన పంథాలో ఓ 
ఆరి్కటక్్ట! సులభ వాయిద్ల 
పదధుతిమీద అడడుమైెన స్మానూలే  
కొనిప్ంచింది! మా అమా్మన్ననా 
ల బాధ్యత వంతులవారిగా మా 
అననాదము్మలందరి మీదకూ నె-

టే్ట సింది!” అన్నాడు శంకర్రావు 
హాయిగా నవువాత! ఆ నవువాలో 
పరవాతమంత  బాధ! 
“పోన్లే! అందరూ కల్సి వృద్ధు  
శ్రమానికి తరల్ంచలేదు కద్? 
సము్మలు ఆద్ చేసుకొని కా-
వల్సాన వసుతు వులు కొనడం 
కొందరి నైెజం. వాయిద్ల-
మీద సము్మలు చల్లే ంచే పదధుతి 
బా్యంకుల వా్యపారజాలంలో 
ఇరుకు్కనేవారి పదధుతి. ఎగవే-
యనంతవరకూ ప్రసుతు త ఆరిథాక 
విధానంలో అపుపిలు చయ్యడం 
తపుపి లేదు!” అన్నాడు బాలకృష్ణ. 
  “చిననా చిననా వ్యవసథాలకి ఆరోగ్యక-
రమైెన రూపశిలుపిలుంటే అవన్నా 
కల్సి ఒక మహా వ్యవసథాని స్థా ప్ం-
చినటలే వుతుంది కద్?” అన్నాడు 
గోవిందం 
“న్ మాటా నిజమే!  ఒక ఊరు 
సంగతి చపాతు ను. వినండి...   
      ఆ ఊరులో గ్రామశర్మ అనే 
విద్్యధికుడు, నగరంలో ఇంజ-
న్రింగ్  పాసయి  ఉదో్యగo మాట 
తలబట్ట కుండా ఊరి అభివృదిధుకి 
నడుము బగించాడు. ఆ గ్రామం 
చుటూ్ట తా అన్నా ఓ మోసతురు  
వరా్ష ధార భూములే. అతని ప్-
త్రారి్జతం ఓ పదకరాల భూమి. 
ముందసుతు గా దుననాల కాడితో 
నేల దునినా, తన భూమిలోనే ఉననా 
మోటబావి నుంచి న్ళ్్ళ తోడి 
ఓ న్లుగకరాల భూమిలో వరి 
పండించాడు. అతగాణి్ణ చూసి 
ఊరి ప్రజలోలే  చైతన్యపు మొలక 

లేచింది. అందరనా కూడగటా్ట డు. 
తనతో సహా అందరిద్ కల్ప్ ఓ 
వందకరాల భూమి. ఊరికి రండు 
కిలోమీటరలే దూరంలో గోద్వరి 
కాలవ వడూతు న్నా భూములకు 
న్రందే  మార్గం లేదు. అక్కడ-
క్కడా ఉననా న్లుగైదు బావులు 
పేరుక్ కాన్ ఊటలండిపోయిన-
వి. ఉననా ఏభై గడపలకీ చింతా-
లమ్మ గుడి ప్రాంగణంలో ఉననా 
మంచిన్టి బావే ఆధారం. ఇంటా, 
బయటా బోరుబావుల తవవాకానికి 
అనుమతులు రాలేదు. అను-
మతులు లేనిదే బా్యంకులు రు-
ణాల్వవాడం జరగదు. నియోజ-
కవర్గం న్యకుడు ఏభై, అరవై 
గడపల ఆ ఊరి పైె నిరాసక తుత 
చూప్ంచాడు. 
      గ్రామశర్మ వళి్ళ జిలాలే  అధి-
కారిని కల్సి  పెదదీ  కాలవనుం-
చి పంట కాలవ తవువాకోడాని-
కి అనుమతి సంపాదించాడు. 
శ్రమద్నం చేసుకొని ఊరివార్ 
చిననా పంట కాలవ తవువాకొన్నా-
రు. అందరూ కల్సి సహకార 
పదధుతిలో గ్రామశర్మ ఆధవార్యంలో 
భూముల ఫలస్యం పెరిగే  ప్ర-
యతనాం చేశరు. 
     పదకరాల భూమితో మొదలైన 
గ్రామశర్మ కర్షకజీవితం వంద-
కరాల ఊరి భూములకు వ్యవ-
స్య పర్యవేక్షకుడిగా మారింది. 
ఉమ్మడిగా  పాతిక ఎకరాల 
మెరక భూమిలో మెరకపంట-
లు పండించారు. న్టి వనరుల-
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ను క్రమీప్ పెంచుకొని ఆధునిక 
వ్యవస్య పదధుతులోలే  ఓ పాతిక 
ఎకరాల్నావరి పంట భూములుగా 
మారాచారు. ఓ పదకరాలలో మామి 
డి తోటలు వేయించారు. ఓ 
అయిదకరాలలో కొబ్రి తోటలని 
పెంచారు. పదకరాలలో కూరగా-
యలు పండించారు. పదిహేనెక-
రాల భూమిలో కులవృతితు పరమైెన 
కుటీర పరిశ్రమలని నెలకొల్పి, 
ఖరుచాలు పోను సంపాదన గ్రామ-
శ్రామికులక్ వదిలేశరు. మార్కట్ 
యారుడు లకు తరల్ంచకుండా 
కొనుగోలుద్రులే తమవదదీ-
కు వచేచాటటులే గా ఓ రండ కరాల 
భూమిలో షెడులే , నిరి్మంచారు. 
అవి కళ్్యణ మండపాలాలే  కూడా 
పనికొచేచావి. ఊరి వ్యవస్య-
ద్రులందరూ తమ పంటల్నా ఏ 
విధమైెన బాడుగా చల్లే ంచకుం-
డా వాటిలో నిలవచేసుకొనే వారు. 
సంయుక తుంగా అమి్మన పంట-
లోలే ంచి భూముల నిషపితితులో వారి 
వారి వాటాలని తీసుకొనేవారు. 
  గ్రామశర్మ తన పదకరాలకీ 
మించి పెరగకుండా, సిథారాసుతు లను 
పెంచుకోకుండా తన ఊరు, ఊరి 
ప్రజలు ఆరిథాకంగా ఎదిగేటటు్ట  
చూశడు. సహకార వ్యవస్య-
పపినులోలే  సలహాల్చాచాడు. బా్యం-
కులనుంచి ఋణసహాయం 
తీసుకొన్నా, రాజకీయ దళ్రుల 
వంటబడి ఋణమాఫీల కోసం 
పరుగులు తీయకుండా, తీసు 
కొననా అపుపిల్నా తిరిగి తీర్చా 
నియమాలు పాటించారు. మూ-

డకరాలోలే  పాఠశల భవనం 
కటి్ట ంచారు. ఆదివారం పశువుల 
సంతలకీ, బ్ధవారం బట్ట ల 
సంతలకీ, పండగరోజులోలే  గ్రామ-
దేవత సంబరాలకీ, ఓ అయిద-
కరాలు మెరక వదిలేశరు. ఏడా-
దికోస్రి సర్కసు డేరాలు వచేచావి. 
చుటు్ట పక్కల గ్రామాలనుంచి 
జన్లు వచేచావారు.  
   గ్రామశర్మ యుక తుమైెన పనులకు 
ముందంజ వేసి కార్యభారం 
వహించేవాడు.  చదువుని ప్రోతసా 
హించి  ఊరి విద్్యరుథా లపైె ప్రత్్య 
కమైెన శ్రదధు వహించాడు. అతని 
మాట వేదవాకు్క. అలాగని 
ఆయ న అధికారంకోసం ప్రా-
కులాడేవాడు కాదు. ఊరి వారి 
కుటుంబ సమస్యలోలే  తలదూరిచా 
తీరుపిల్చేచావాడు కాదు. ఒకవేళ 
ఎవరైన్ తమ సమస్యల్నా ఆయన 
ముందుకు తీసుకువచిచాన్ రాజీ 
చేసి పంప్ంచేసేవాడు తపపి ఏప-
కా్ష న్ తీరుపిల్చేచావాడు కాదు. 
ఆయన ఆదర్శవంతమైెన ఆ గ్రా 
మానికి ఆరి్కటక్్ట! గ్రామసమా-
జానినా అస్ధారణమైెన రతిలో 
మల్చిన రూపశిల్పి! ” 
   “సగానికి పైెగా  సినిమాలోలే  
ఇదేకద్ కథ? గొపేపిముంది?”శం-
కర్రావన్నాడు. 
   “ఎవరైన్ విలన్ ఉండితీరాలే!” 
అన్నాడు గోవిందం. 
   “ఏ విలనూ లేరు. ఎవరూ 
కతుతు లతోటీ, కొడవళ్ళతోటీ తోటీ 
గొంతుకలు కోసుకోలేదు, కర్రల-
తో తలలు బదదీలుకొటు్ట కో లేదు! 

అంతా గ్రామశర్మ  తన విజ్ఞతతో, 
స్మూహిక శ్రమద్నంతో నిరి్మం-
చిన గ్రామసౌధమే!”
   “నువువా గ్రామశర్మ అంటూంటే 
విశవాకర్మ అనే పేరు గురుతు కొసతు ంది. 
ఆయన దేవతల ఆరి్కటక్్ట కద్? 
మహాభారతంలో పాండవులకు 
మయసభా మందిరానినా  రాజ 
భవనంగా నిరి్మంచింది ఆయనే 
కద్?” శంకర్రావు అడిగాడు. 
   “ఆయనే మరి! మహా భారతం 
కథ మరిచిపోనందుకు అభినం-
దనలు!”
   “కాని  మయసభామందిరానినా 
చూడాడు నికి వచిచా, ద్రౌపది పరిహా 
స్నికి  గురి కాబడడు  దురో్యధ-
నుడి ప్రతీకార్చ్ఛతో కురుక్్షత్ర 
మహాసంగ్రామం జరిగింది కద్? 
అంటే  పాండవుల రాజభవనం 
లోకి దురో్యధనుడనే విలన్ ప్ర-
వేశించి, అపారమైెన విధవాంస్-
నికి కారణభూతుడైనటేలే  కద్? 
అలాగే! నువువా చప్పిన గ్రామశర్మ 
ఊరోలే  కూడా ఎవరైన్ ఈ పాటికి 
అశంతి కల్గించే ఉండాల్ 
కద్?” గోవిందం ప్రశినాంచాడు. 
  బాలకృష్ణ ఒక్క రండు నిము 
షాలు మౌనం వహించాడు. ఆ 
తరావాత నెమ్మదిగా అన్నాడు. 
“రండు రోజులక్రితమే ఆ ఊరిని 
నగర కారొపిర్షనోలే  కల్ప్వేస్తు  
ఉతతురువాలొచాచాయి! ఇంతవరకూ 
ఎదిగిన ఊరు ఇకముందేమౌ-
తుందో చూద్దీ ం!”
                       ***
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            భువనచంద్ర

          
             "ప్రతి జీవీ లోకంలో 
మూడు గుణాలతో ప్రభవిస్తు డు. 
మూడు అవసథాలతో పయనిస్తు -
డు. వాటినే ఆధా్యతి్మక పరిభాష-
లో గుణత్రయం, అవస్థా త్రయం 
అంటారు", ఉపన్్యసం మొదలు 
పెటా్ట రు స్వామీజీ. శీతాకాలపు 
స్యంత్రం... చలలేగా, హాయిగా 
చిరు ఛల్తో కూడుకుని వుంది. 
స్యంకాలంలో విచేచా పువువాల 
సువాసన ఆశ్రమ వాతావరణా-
నికి పరిమళ్లు అదుదీ తోంది. 
అంత్ కాదు అమ్మవారి ఎదుట 
వలుగు తుననా ద్పాలు ప్రశం-
తంగా అజా్ఞ న్ంధకారానినా వళలేగొ-
టే్ట  జా్ఞ నజో్యతులాలే గా వలుగుతు-
న్నాయి. అగర బతీతుల సువాసన 
ఘ్రాణంద్రియాలకి ఆనందం కల్-
గిసతు ంది. అననాపూర్ణ మందిరం 
(వంటగది) లో రాత్రి పూజకు కా-
వలసిన ప్రస్ద్లు తయారవు-
తున్నాయని అక్కడ నుంచి వచేచా 
సువాసనలు చబ్తున్నాయి. 
చీకటిపడి ఓ చిత్రమైెన ఆకాశపు 
రంగు  మనసుని 'నిద్ర' లా ఆహాలే -
దపరుసతు ంది. ఆనంద సవారూప 
వచిచా లైటులే  వేశడు. 
        "అవును స్వామీ, సతవా,రజో 

తమో గుణాలని గుణత్రయాలని,  
జాగ్రత్, సవాపనా, సుషుప్తు అవసథాల-
ని అవస్థా త్రయాలని అంటారు"  
తనకన్నా కంఠోపాఠమే నననాటు్ట గా         
గడగడా చప్పింది కొవూవారు 
నుంచి వచిచాన సుభద్రమ్మ గారు. 
   "బాగా చపాపిరు .... కొంచం వి-
వరించండి" విశ్రాంతిగా అన్నారు 
స్వామీజీ. అపుపిడపుపిడు ఆయన 
మాచేత్ మేం తెలుసుకుననాది 
చప్పిస్తు రు. మేం తపుపిలు చబత్ 
సవరిస్తు రు. 
    "సతవా గుణం అంటే, గలుపుకి 
పంగిపోన్, ఓటమికి క్రుంగి-
పోన్, అనినాంటిన్, అంటే సుఖ 
దుుఃఖాలన్, లాభ నషా్ట లన్, చావు 
పుటు్ట కలన్, అదృష్ట  దురదృ-
షా్ట లన్, సమంగా తీసుకోవడం. 
'సతవా గుణ సంపన్నాుః దేవతాుః' 
అంటారు. అంటే మానవులలో 
ఈ సతవా గుణం కల్గినవారు 
దేవతలు అని అరధుం", చక్కగా 
వివరించింది సుభద్రమ్మగారు. 
ఆవిడ బాగా చదువుకుననా-
దే కాక మంచి చిత్రకారిణి అని 
అనేవారు. (అపపిటికి నేనింకా 
చిననా వాడినే కనుక చిత్రాల మీద 

మూడు + మూడు   
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అంత అవగాహన లేదు)
    "స్వామీజీ, రజో గుణం గురించి 
నేను చపపిన్?", అనస్యమ్మ 
అడిగింది.
   "చపపిండి" అన్నారు స్వామీజీ.
   "రజో గుణ సంపన్నా మానవాుః 
అంటారు. అంటే ఎవరికైత్ 
రజో గుణం ఎకు్కవ ఉంటుందో, 
వారిని మనుషులోలే  మానవులుగా 
గురి తుస్తు రు. సంతోషం వసేతు పం-
గిపోవడం, దుఖం వసేతు కృంగి-
పోవడం, అలాగే గలుపసేతు ఎగిరి 
గంతెయ్యడం, ఓటమి వసేతు ది-
గాలుపడి కూచోవడం, యీ రజో 
గుణం కలవారి లక్షణం. అయిత్ 
అవన్నా పర్మనెంటుగా వుండవు. 
కొదిదీ  గంటలోలే నో రోజులోలే నో వీరు 
అన్నా మరిచి తమ పని తాము చే-
సుకుంటారు. వీరి పగ, అస్య, 
ప్రతీకారం అన్నా తాతా్కల్కమే. 
కోపం వచిచాన్ కొదిదీసేపే", వివ-
రించింది అనస్యమ్మ. 
     "గుడ్" అన్నారు స్వామీజీ.
    "తమోగుణం అంటే...", ఆగింది 
సత్యవతమ్మ గారు సందేహంగా.
    "చపుపి.. ఫరవాలేదు", ధైరా్యనినా-
చాచారు స్వామీజీ.
    "రాక్షస గుణం. మానవులలో 
ఈ గుణం కల్గినవారిని రాక్షసు-
లంటారు. రాక్షసులంటే సినిమా-
లోలే  చూప్ంచినటు్ట  ఇంత లావు 
పటా్ట , కొము్మలూ, కోరలూ కల్-
గివుండి కపాలమాలల్నా ధరిం-
చేవాళలేని కాదు. వీరిది హింస్ 
ప్రవృతితు. వారికి వారి మాటల-

తోనూ, చేతలతోనూ ఇతరుల-
ను హింసించడం మహా ఇష్ట ం. 
ఎపుపిడో చిననాపుపిడు జరిగిన చిననా 
చిననా విషయాలను కూడా గురుతు  
పెటు్ట కుని, పాతిక్ళ్ళయిన్ పగ 
తీరుచాకునే సవాభావం కలవారు. 
అకారణంగా దేవాష్ంచడం, 
హింసించడం, ఎవరినా చూసిన్ 
అస్యతో రగిల్పోవడం వీరికి 
పుటు్ట కతో వచిచాన అలవాటు", 
ఆగింది సత్యవతి.
    "స్వామీజీ, సినిమాలోలే నూ, చి-
త్రాలోలే నూ చూప్ంచేది నిజమే. 
కొము్మలు తలమీద గద్ ఉండేది, 
అంటే అహంకారం నెతితుకెకి్కన-
వాళ్ళననామాట. కోరలుంటాయి. 
కోరలుండేది కాటు వయ్యడాని-
క్గా. అంటే పాములాంటి విష 
సవారూపాలననామాట.ఇక వికృత-
మైెన పట్ట  - అంటే అంతా తామే 
మింగయా్యలననా స్వారధుం ఉననా-
వాళ్ళని అరధుం. ఇక మొహాలూ, 

వొళూ్ళ వికృతంగా ఉన్నాయం-
టే వారి మనసులో ప్రకృతికి 
ఏమాత్రం స్థా నం లేదన్, ప్రకృతిని 
ధవాంసం చేసే వికృత సవాభావులన్, 
వికృతమైెన విశ్ంఖల మనసతు-
తవాం ఉననావారన్ అరధుం అననా-
మాట. కళ్్ళ ఎర్రగా వుండటం 
ఎందుకంటే వారి క్రోధం నిరంతర 
క్రోధమని!", ఉతాసాహంగా వివ-
రించింది భ్రమరాంబ. భ్రమ-
రాంబ చిననాప్లలే . మహా ఉంటే ఓ 
పనెనాండేళ్్ళ ఉంటాయి. సినిమా-
లంటే కాసతు ఇష్ట ం. ననునా అననా-
యా్య అని ప్ల్చేది.
    "శభాష్... గొపపిగా విశేలేష్ం-
చావు చండీ!", మెచుచాకున్నారు 
స్వామీజీ.
     "ఇంకా?", అన్నారు.
     "బయ్యంలో సవార్ణమస్రి 
అన్, కృష్ణ కాటుకలన్, రాజన్ల 
బయ్యం అన్, అకు్కళ్్ళ అన్ 
IR 8 అన్ రకరకాలు ఉననా-
టేలే , మనుషులోలే  కూడా మూడు 
రకాల వారుంటారు. వారి సవా-
భావానినా బటి్ట  వారిని సతవా రజో 
తమో గుణాల వారగా, దేవతలన్, 
మనుషులన్, రాక్షసులన్ విభ-
జించారని తెలుసతు ంది", క్రోడీక-
రించారు సబ్ రిజిస్్రా ర్ గారు.
    "బాగుంది. ఇంకొంచం ముం-
దుకెడిత్, యీ మూడు గుణాలు 
విడివిడిగా ఉండవు. కల్సే 
వుంటాయి, ప్రతి వ్యకి తులోనూ!", 
చపాపిరు స్వామీజీ.
     "అదలా?", అందరూ కుత-
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హలంగా చూసుతు న్నారు స్వామీజీ 
ఏం చబ్తారా అని.
     "ఒకడు చాలా చాలా 
మంచివాడు. సడన్ గా ఒకడినా 
చావబాదేశడు.... అంటే ఇపుపి-
డతనినా రాక్షసుడంటామా? అలాగే 
ఒకడు పరమ దురా్మరు్గ డు. సడన్ 
గా ఓ వ్యకి తు రోడుడు  మీద పడిపోత్, 
హాసపిటలోలే  చేరిచా అతని ప్రాణానినా 
రకి్షంచాడు. అతనినా ఏమన్లీ? 
మూడు గుణాలూ అందరిలో-
నూ ఉంటాయి. సతవా గుణం 
ఉననావాడు ప్రతి క్షణం తనని 
తాను సరిదిదుదీ కంటూ, ఒకో్క-
స్రి కోపం వచిచాన్ ద్నినా మన-
సులోనే అణచివేస్తు డు గాన్, ఆ 
కోపానినా మాటల ద్వారానో చేతల 
ద్వారానో చూప్ంచడు. అం-
దువలలేనే వాళ్ళని అనిమేషులు 
(రపపి వేయనివారు) అంటారు. 
అనిమేషులు అంటే రపపి వేయ-
నివారు అని కాదు అరధుం. ఎలలే-
పుపిడూ తమని తాము గమనిం-
చుకుంటూ తమలోని దైవతావానినా 
మాత్రమే ఇతరులకు పంచుతార-
ని. ఇక రాక్షసుల సంగతా, ఎపుపిడో 
కాన్ వాడికి దయ జాల్ అనేవి 
రావు. వాళ్ళని తమోగుణ సంప-
నునాలంటాము. తమము అంటే 
చీకటి. అజా్ఞ నం. వాళ్ళ మన-
సునెపుపిడూ అహంకారం అనే 
చీకటి ఆవరించి వుంటుంది. 
అది జా్ఞ నమనే వలుగును చూ-
డన్యదు. కాన్, ప్రయతినా-
సేతు వాళ్్ళ కూడా మారవచుచా. 

మరి, ద్రిదొంగ వాలీ్మకి కాలేద్! 
సంకలపిం వుంటే స్ధించలేని-
ది లేదు. మంచివాడుగా, దైవిక 
లక్షణాలతో ఉండాలని నువువా 
మనస్ వాచా సంకల్పించుకుం-
టే ఎవవారాపగలరు? కాన్ కఠోర-
మైెన స్ధన చయ్యల్సావుంటుం-
ది. అయ్యలారా, జీవితమే ఓ 
నిరంతర స్ధన. ఉచాచావైస ని-
స్వాస్లు కూడా స్ధన మారా్గ లే. 
పుటి్ట న శిశువు బోరలేపడాలన్నా, ఆ 
తరావాత పాకాలన్నా, ఆ తరావాత 
దేనోనా పటు్ట కుని నిలబడాలన్నా 
ఎంత స్ధన చయా్యలీ? స్ధన 
లేకుండా అసలు నిలబడలేడు-
గా. మీరు సతవా గుణ సంపనునాలు 
కావాలంటే నిరంతర స్ధనతో 
మీలోని అరిషడవారా్గ లీనా  క్రమంగా 
గలుచుకుని 'మనసు' మీద  
ఆధిపత్యం సంపాయించగలరు. 
ఎపుపిడైత్ మనసు మీ అధీనం-
లోకి వచిచాందో - మీలోని భగవం-
తుడినా మీర్ దరి్శంచుకోగలరు. 
ఆ క్షణమే మీకరధుమవుతుంది ఈ 
సృష్్ట  అంతా వా్యప్ంచి వుననాది 
మీలో ఉననా పరబ్రహ్మమే అని!", 
ఆగారు స్వామీజీ.
   "మరి అవస్థా  త్రయం గురించీ?" 
అడిగిందో  భకుతు రాలు.
    "మేలుకుని వుండే అవసథాని 
జాగ్రదవసథా అంటారు. చవులు 
వింటూ, కనులు కంటూ, న్లుక 
రుచులీనా, ముకు్క వాసనలీనా గ్ర-
హిస్తు , శరరపు అణువణువూ 
'సపిర్శ' ను గ్రహించే చైతన్యంతో 

వుండటమే జాగ్రదవసథా", వివ-
రించాడు అబ్రడిడు  సుబా్రావు.
     "భేష్", మెచుచాకున్నారు 
స్వామీజీ. "అది మనం స్థా లంగా 
చపుపికునేది. కాన్ సుబా్రా-
వూ, జాగ్రదవసథా అంటే ఈ సృష్్ట  
అంతా ఒక్ ద్నిలోంచి ఉదభు-
వించిందన్, న్లో ఏముందో 
అదే సరవా జీవులలోనూ ఉందన్, 
విశవాం అంతా పరమాత్మ యొక్క 
సవారూపం తపపి వేర్ ఏద్ కాదన్ 
మనస్ వాచా కర్మణా మేలుకొని 
వుండటం. భ్రమ అనే మాయలో 
పడకుండా ఒక్ ధా్యసలో 
వుండటం. నిరంతరం న్ వంటే, 
న్ పక్కనే, న్తోనే, న్లోనే భగ-
వంతుడున్నాడనే సంపూర్ణమైెన 
జాగరూకతతో వుండటమే జా-
గ్రదవసథా. ఆ సిథాతిలో వుననాపుపి-
డు ఏకర్మ చేసిన్ భగవదరపిణ 
భావన తోనే చేస్తు వు గనక 'కర్మ-
ఫలం' న్కు అంటదు. అందుక్ 
పెదదీలంటారు తస్్మత్ జాగ్రతతు 
జాగ్రతతు అని. అంటే 'అజా్ఞ నమ-
నే భ్రమలో పడకుండా మేలుకో. 
అరిషడవారా్గ ల వలలో పడకుండా 
మాయ అనే నిద్రలో నుంచి 'నేను 
సచిచాద్నంద సవారూపుడినా, నేనే 
ఆ పరబ్రహ్మని' అనే గమనికతో 
నిరంతరం మేలుకో'అని అరధుం", 
అన్నారు స్వామీజీ.    
         మళీ్ళ కలుద్దీ ం.
                 భువనచంద్ర 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచాన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతు లు, గుణింతాలు అన్నా అనవాయిస్తు యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదలాలే  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

(ఆధారాలు : 1) న = అసలు అక్షరం 'గ' ;  2) య = అసలు అక్షరం 'ట')
             
              అజ్్జ ష్యు    చగనెంయి  -   మెగగు    గోచవుగచు                
              మజ్్జ షను   దితుస్ెంచ    -   యారీ్తబ్నెంయి.               
           
        1)   ఇదిబలెంటమై  బే         -   డారి్తబిఛతవు   నెంయి               
              జ్తదిగేమి  నోజ్త          -   జ్తఠగు  నెంయి
              బదచ్యి    పూతలు దే      -   శవుగు  సగుననెంయి
              కద్తాపులు   టొషనెంయి    -  కలలుమ  వేగచిెంయి                                
(మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                   ఇదివో సంస్ర                    -     మెంత సుఖమో కాని  
                               తుదలేని దు:ఖమును        -     తొడవు గడియించ                                     
                         1.    పంచేంద్రియంబ్లను      -     పాతకులు దనుదచిచా 
                               కొంచపు సుఖంబ్నకు       -     గూరపిగాను
                               మించి కామంబ్నెడి         -     మేటి తనయుండు జని 
                               యించి దురిత ధన            -     మెలలే  గడియించ                                          
        
                    మే  నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంప్నవారు: శ్రీ ఎ ప్రస్ద్ ,  నెలూలే రు 
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కొతతు  రామానందం                                                                 

దేశంలో ఒక్ ఒక కూర్మ క్్షత్రం-శ్రీ కూర్మం 

          ధర్మ సంరక్షణ కోసం విషు్ణ  
మూరి తు అపుపిడపుపిడు అవతారా-
లను ధరిసుతు ండటం పరిపాటి. 
ఎంత శకి తు అవసరమో, అంత శకి తు-
తోనే అవతరించి లోకాలనుఉదధు-
రిసుతు ంటాడు - ఆ పరమాత్మ.  వి-
షు్ణ మూరి తు రండవ అవతారమైెన 
కూరా్మవతారం కలావతారం. ఈ 
కలావతారం విభజనను అరధుం 
చేసుకోవాలంటే అవతారంలోని 
రకాలను గురించి తెలుసుకోవా-
ల్సా ఉంటుంది.
          అంశవతారం, అంశంశ 
అవతారం, ఆవేశ అవతారం, 
కలావతారం, పూరా్ణ వతారం, పరి 
పూరా్ణ వతారం అంటూ అవతారా-
లు ఆరు రకాలుగా ఉంటాయని 
మన పెదదీలు వర్గకరించారు. 
అంశవతారం: భగవంతుని ఆజ్ఞ 
కు లోనైె సృష్్ట ని చేసే అవతారాల-
ను అంశవతారాలంటారు.
అంశశ అవతారం : బ్రహా్మ-
దుల ఆజ్ఞకు లోనైె కార్యభారానినా 
వహించే ప్రజాపతుల అవతారానినా 
అంశంశ అవతారం అంటారు.
ఆవేశ అవతారం: భగవంతుని 
శకుతు లు ఎవరిలో ఉంటాయో వారి 

ని ఆవేశ అవతారం అంటారు.
కలావతారం: భగవంతుని తతావా-
నికి అనుగుణంగా ధరా్మనినా 
బోధించటానికి అవతరించిన 
అవతారం కలావతారం. ఉద్: 
కూరా్మవతారం.
పూరా్ణ వతారం: నవరస్లకు ఆట 
పటు్ట గా ఉండే అవతారం పూరా్ణ -
వతారం. ఉద్: శ్రీరాముడు, శ్రీ-
నరసింహుడు, నరన్రాయణు-

లు పూరా్ణ వతారాలు.  
        ఇక తన త్జసుసాలో సరవా 

త్జసుసాలను లీనం చేసుకుని, 
జా్ఞ న సంపననామైె కనిప్ంచే అవ-
తారానినా పరిపూరా్ణ వతారం అని 
అంటారు. ద్నికి కృషా్ణ వతారం ఓ 
చక్కటి ఉద్హరణ.
         కూరా్మతారానికి సంబం-
ధించింత వరకు రండు కూరా్మ-
వతారాలను పేరొ్కంటారు. ఒకటి 
స్గర మధనంలో గోచరించే కూ-

ర్మమైెత్, రండోది ఈ సమసతు వి-
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శవానినా భరిసుతు ననా కూర్మం ఆధార-
శకి తు. ఆ తరావాత మూలశకి తు కావాల్. 
ఈ సమసతు ప్రపంచానికి స్వామి 
ఆధారకూర్మంగా ఉంటూ, ఆధార 
శకి తుని అందిస్తు  ఉండగా, ఆపైెన 
అనంతుడు, అనంతుని పడగ-
లపైె భూమి ఉంది. ఇక రండవ 
కూర్మంగా మనకు గోచరించే అవ 
తారానినా  రామాయణ, మహాభా-
రతాలలో, విషు్ణ , పద్మ, బ్రహా్మండ 
పురాణాలోలే  చిననా చిననా మారుపిల-
తో ఒక్ ఒక కార్యం కోసం స్వామి 
కూరా్మవతారానినా ధరించాడు. 
అది అమృత మధనం కోసం దే-
వతలకు స్యపడేందుకాన్ తె-
లుసతు ంది. 
 కూరా్మవతారం ఎందుకు ధరిం-
చాల్సా వచిచాంది.?
     ముకో్కటి దేవతలు తొల్ కృ-
తయుగంలో సవార్గ  లోకంలో 
సమావేశమయా్యరు. దేవతలు 
సంతోషంతో త్ల్యాడిన ప్మ్మ 
ట, కారా్యచరణ సదసుసానందు 
ముందు కుబేరుడు లేచి, తన 
వదదీ  ఉననా నవ నిధులు అయి-
పోయాయని,  వాటిని పరమే-
శవారుని ఆజ్ఞ మేరకు అనేక దేవ-
తలకు ధన్నినా పంచిపెటి్ట నటు్ట  
తెల్పాడు. మళీ్ళ ఆ నిధులను 
సమకూర్చాందుకు ఏదైన్ ఉపా 
యం ఆలోచించమని కోరాడు.  
ఆపపిట శ్రీ మహావిషు్ణ వు మరల 
నవనిధులను పందటం కోసం 
కీ్షర సముద్రానినా మధించవల-
సి ఉంటుందని స్చించాడు. 

ఆ నిధుల నిమితతుం సముద్రానినా 
మధిసేతు, గొపపి నిధులు దొరుకు-
తాయని, అందుకు తగిన సన్నా-
హాలు చేయమని శ్రీ విషు్ణ మూరి తు 
చపాపిడు. 
       రాక్షసులనందరిన్ తీసుకు-
రమ్మని బల్ చక్రవరి తుకి దేవతలు 
కబ్రు పంపారు. వాసుకిని 
రమ్మనమని పాతాళ్నికి దూతను 
పంపారు. దేవతలు సవార్గంలో-
నూ, కీ్షర సముద్రం భూలోకం 
లోనూ, బల్ చక్రవరి తు లాంటి రా-
క్షసులు, వాసుకి    పాతాళంలో-
నూ ఉన్నారు కనుక వారి చేర-
టానికి దూతను హిరణ్యగరభుం 
అనే మారా్గ నినా ఎంచుకున్నారు. 
భూమండలం మధ్యలో మేరు 
పరవాతం ఉంటుంది. ద్నిమీద-
నే సవార్గలోకముంటుంది. ద్ని 
పక్క నుంచి కిందగా పాతాళ్-
నికి బ్రహ్మదేవుడు ఒక మారా్గ నినా 
చేయించి, ద్నిలో విశవాకర్మ చేత 
తాపడం చేయించాడు. ఆ మా-
ర్గంలోనే ఎవరైన్ పాతాళ్నికి 
వస్తు  పోత ఉంటారు. కీ్షరస్-
గర మధన్నికి రమ్మనమని చ-

పపిటానికి బ్రహ్మదేవుడు పంప్న 
దూతలు, బల్చక్రవరి తు దగ్గరకు 
ఈ మార్గంలోనే వళ్్ళరు. అయిత్ 
ఈ భూమినంతటిన్ తన వేయి 
శిరసుసాలపైెన ఉంచుకుని మో-
సుతు ననా వాసుకి కీ్షరస్గర మధ-
న్నికి ఎలా రాగలడని బ్రహ్మ 
ఆలోచిసుతు ండగా, విషు్ణ మూరి తు ఆ 
ఆలోచనను గ్రహించి, వంటనే 
తానూ ఒక కూర్మ రూపానినా 
ధరించి, తన వీపున భూమిని 
మొయ్యటానికి నిశచాయించుకు-
ని కూరా్మవతారమెతాతు డు. ఆ వి-
షయానినా వాసుకికి చప్పి వంటనే 
బయలుదేరమని దూతలు వర తు-
మాన్నినా అందించారు. అలా ప్ర-
పంచంలోని సమసతు చక్రవరుతు లు, 
రాజులు, మునులు, ఋషులు 
అంతా బ్రహ్మదూతల వర తుమాన్-
నినా అందుకుని, వారి వారి సైెన్య 
సమూహాలతో బయలుదేరారు.
        సముద్రానినా మధించడా-
నికికవవాంగా మంధర పరవాతానినా, 
ద్నినా చుటి్ట  తిపపిడానికి తాడుగా 
వాసుకిని దేవతలు సంకల్పిం-
చారు. అయిత్ మంధర పరవాతం 
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లకా్ష  యాభై వేల యోజన్ల 
ఎతతు , లక్ష యోజన్ల వడలుపిన 
ఉండటం చేత దేవతలకు, ద్-
నవులకు ద్నినా తీసుకురావడం 
ఒక సమస్య అయింది. వంటనే 
వారంతా శ్రీ మహావిషు్ణ వును ధా్య-
నించారు. కింద్మీద్ పడుత, 
ఈ పరవాతం కింద నలుగుత 
బాధపడుతుననా దేవతలను, రా-
క్షసులను శ్రీ మహావిషు్ణ వు ఆదు-
కొన్నాడు. అందరూ సులువుగా 
ఆ పరవాతానినా తీసుకువళి్ళ పా-
లసముద్రంలో పడవేశరు. 
వంటనే అది మునిగిపోవడం 
ప్రారంభించింది. బ్రహా్మది దేవ-
తలంతా మళీ్ళ విచారపడాడు రు. 
వారి భయానినా మానిపి, వంటనే 
కూర్మ రూపంగా అవతరించి, ఆ 
పరవాతం కిందగా వళిలే , ద్నిని తన 
వీపు మీద ఉంచి, సముద్రం పైెకి 
పరవాతానినా వచేచాలా చేశడు. ఆ 
తరావాత వాసుకిని ద్నికి చుటి్ట ,  
సముద్రానినా మధిసుతు ననాపుపిడు,  
గరళం, లకీ్షమీదేవి, అమృతం, కా-
మధేనువు, అపార ధనరాసు-
లు,  నవనిధులు వలువడాడు యి. 
గరళ్నినా శివ పరమాత్మ తన 
కంఠంలో నికి్షపతుం చేసి, లోకాలను 
కాపాడాడు. మళీ్ళ అపార 
నిధులతో సృష్్ట  అంతా సుఖమ-
యంగా గడపస్గింది. కూరా్మవ-
తారంలో జరిగినంత మేలు మర 
అవతారంలోనూ జరగలేదననాది 
నిజం. అలానే కషా్ట లనే కడల్లో 
మునిగిపోతుననా భకుతు లను అను-
గ్రహించి, సుఖాలనే అమృతానినా 

స్వామి పంచుతుంటాడు. ఇది 
కూరా్మవతారంలోని రహస్యం.      
         స్ధకునిలో ఉననా పరమా-
త్మను పైెకి తెచిచా, మనిషే మాధ-
వునిగా మారాలన్, అదే విధంగా 
పైెన ఉననా జీవాత్మను నిరంతరం 
లోపలనుననా (క్రింద) పరమాత్మ 
పైెనే క్ంద్రీకరించాలనేది మంధర 
పరవాతము లోని గూడారధుం.
        వాసుకీ సరపిం కుండల్న్ శకి తుకి 
ప్రతిరూపం. యోగం, ప్రాణాయా-
మం ద్వారా మనలోని సముద్రానినా 
జీవాత్మ అనే మంధరమునకు, 
కుండల్ని అనే వాసుకిని కటి్ట , 
మధించడమే కీ్షరస్గర మధ-
నంలోని మర్మం. ఇలా మధించే 
సమయంలో స్ధకులకు 
అనేక ఆటంకాలు ఎదురౌత 
ఉంటాయి. అపుపిడు జీవాత్మ అనే 
మంధరగిరి, ఆ ఆటంకాలోలే  ము-
నిగిపోకుండా జాగ్రతతు వహించా-
లని మనకు కూరా్మవతారం సు-
బోధపరుసుతు ంది. 
        జీవాత్మ అనే మంధరం 
ఆటంకాల సముద్రంలో మునిగి-
పోయినపుడు స్ధకుడు కూర్మ-

రూపం ధరించాల్. జడతావానినా వి-
డిచిపెటి్ట  శోక మోహ మరణాలను 
లక్షపెట్ట కుండా ఆశ అనే ఆకల్,  
దప్పికలతో శరరంలో నూతన 
శకి తుని నింపుకుని, తిరిగి ధా్యన్నినా 
రటి్ట ంపు ఉతాసాహంతో కొనస్గిం-
చాల్. ప్రాణ రక్షణ చేసుకుంటూ 
ధా్యనం కొనస్గించాలనేది కూ-
రా్మవతార ప్రధాన సందేశం. 
         యావత్ భారతదేశంలో 
కూర్మ క్్షత్రంగా భాసిలులే తుననాది 
శ్రీకూర్మం. శ్రీకూరా్మవతారమైెన 
విషు్ణ వుకి అంకితమైెనందున 
శ్రీకూర్మంగా ప్లువబడుతోంది. 
ఇచచాటి ఆలయానినా శేవాత చక్రవరి తు 
నిరి్మంచినటు్ట గా చపపిబడుతోం-
ది. ఈ దేవాలయం అతి ప్రాచీ-
నమైెన దేవాలయాలోలే  ఒకటి. 
అపురూప శిలపి కళ్ సంపదతో 
ప్రక్రుతి సౌందరా్యలతో అలరారు-
తుననాది. ఈ ఆలయం శ్రీకాకు-
ళం జిలాలే  శ్రీకాకుళం పట్ట ణానికి 
సుమారు 25 కి.మీ. దూరంలో 
ఉననాది.
        కృతయుగంలో వలసిన 
ఆదికూర్మన్ధుడే ఈ యుగంలో 



కూర్మన్ధ దేవునిగా ఇక్కడ వల్-
సినటు్ట  పురాణాలు చబ్తున్నా-
యి. ఈ ఆలయంలో రండు ధవాజ 
సతుంభాలుండటం ఒక విశేషం. ఈ 
క్్షత్రంలో పశిచామాభిముఖంగా 
స్వామివారి ముఖం ఉంటుంది. 
తోక భాగం వదదీ  సుదర్శన స్ల్-
గ్రామం తరుపికి అభిముఖంగా 
వల్యటం చేత దేవాలయంలో 
రండు ధవాజ సతుంభాలున్నాయి. 
ఈ విధంగా మర్ దేవాలయంలో 
కూడా లేకపోడం ఒక విశేషం.  ఆ 
తరావాత కాసతు పశిచామంగా వళిత్ 
ముఖం కనిప్సుతు ంది. అనంతరం 
భగమండపం, భగమండపా-
నికి ఇరువైపులా పద్మనిధి, శంఖ 
నిధి ఉన్నాయి. భగమండపం 
తరావాత పుషాపింజల్  మండపం, 
ఆస్థా న మంటపం ఉన్నాయి. 
వీటిని బ్రహ్మ దేవుడు నిరి్మంచా-
డని చబ్తారు.            
        శ్రీకూర్మన్ధమూరి తు సవాయం 
వ్యక తు మూరి తు. ఈ దేవుని కంఠంలో 
ఉననా స్ల్గ్రామ మూల్కతో 
పాటూ శ్రీ మహావిషు్ణ వు కూరా్మ-
కృతి పంద్డని భకుతు ల విశవాసం. 
స్వామిని భకి తుతో ఆరాధిసేతు సమసతు 
పాపాలు తొలగి పునర్జన్మ ఉండ 
దని నమ్మకం! అలాగే ఈ క్్షత్ర 
దర్శనంతో అమరావతి, కాశీ పు-
ణ్యక్్షత్రాలకు యాత్ర చేసినంత 
ఫల్తం ఉంటుందంటారు.
          ఈ ఆలయంలో వైష్ణవి 
దుర్గ  (జమూ్మ కాశీ్మర్ ప్రాంతంలో 
గల వైషో్ణ  దేవి విగ్రహానినా పోల్న 

విగ్రహం)ఈ ఆలయంలో ఉంది. 
నరసింహస్వామి, గణపతి, 
శివుడు, వేణుగోపాలస్వామి ఉప 
ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇచచాటి 
ఆలయ మంటపంలో 71 నలలేరా-
తి సతుంభాలు, గాంధార శిలపికళతో 
అలరారుతున్నాయి. సింహాచలం  
కపపి సథాంభం మాదిరి గానే ఈ క్్ష-
త్రంలో కూడా 'ఇచా్ఛ ప్రాప్తు సథాంభం' 
ఉంది. ద్నిని కౌగల్ంచుకుంటే 
కోరికలు తీరతాయని శసన్లు 
తెల్యజేసుతు న్నాయి. ఈ సతుంభా-
లపైె కలంకార రంగులతో చిత్రిం-
చిన చిత్రములు శిలాపిలు వగైరా 
దేనికదే పోల్కలు  లేకుండా చి-
త్రించబడటం ఈన్టి కళ్ నైెపు-
ణా్యనికి ప్రతీక. 
      ఆలయ సథాలపురాణానినా అను-
సరించి, శేవాత మహీపతిని అను-
గ్రహించడానికి స్వామి ముందుగా 
ఇక్కడికి విచేచాశరట. అలాగే రోగి 
అసితుకలను శేవాతపుష్కరిణిలో 
వేయగా, అందులో న్ళ్్ళ తాబే-
ళ్లే గా మారాయట.  అందుకనే 
అశుచి కల్గిన మనుషులు 
అక్కడి న్ళ్ళను తాకకూడదననా 
నిబంధన ఉంది. 
       ఆలయంలో పేరుకు తగ-
టు్ట గానే అనేక తాబేళ్లే  నివసి-

సుతు న్నాయి. అతి పెదదీ  తాబేళ్ళను 
ఇక్కడ తిలకించవచుచాను. ఇక్క-
డుననా అష్ట  తీరథాములలో స్నానం 
చేసేతు సరవా రోగాలు నశిస్తు య-
ని పురాణాలు ఘోష్సుతు న్నాయి. 
న్రద గుండం, సుధాగుండం, 
చక్రతీరథాం, మాధవ తీరథాం, 
కౌటిల్య తీరథాం, వక్ర తీరథాం, 
నరసింహ పాతాళం, మహారధి 
అనే సముద్రం అష్ట  తీరాథా లు-
గా ఉంది భూలోక వైకుంఠంగా 
అలరారుతుననాది ఈ క్్షత్రం. 
         భారత దేశంలో శ్రీహరి కూ-
ర్మరూపంలో సిథారంగా ఉన్నాడని, 
ఆయన దకి్షణ కుకి్షలో ఆంధ్రరా-
ష్టంలో వలసి యున్నాడని మా-
ర్కండేయ పురాణం తెల్య-
జేసతు ంది. ఈ దేవాలయంలో 
ఫాలు్గ ణ మాసంలో డోలోతసావం 
ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది.  
వైశఖ మాసంలో సపతుమి నుంచి  
పూరి్ణమ ద్కా కలా్యణోతసావం 
జరుగుతుంది. 
        శల్హుండం, దంతపురి 
వంటి బౌదధు బౌద్దీ రామ క్్షత్రా-
లు, శ్రీముఖ ల్ంగం, భారత 
దేశంలోనే మొదటి స్ర్య దే-
వాలయంగా ప్రసిదిధు పందిన 
'అరసవల్లే ', సంగం వంటి చా-
రిత్రిక ప్రదేశలు ఈ గ్రామానికి 
సమీపంలో ఉన్నాయి.
    ది. 29-6-2019 న శ్రీకూర్మ 
జయంతి.       






