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రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

గాన కోకిల అనంత లోకాలకు
ఏడు దశాబ్దాలకు పై గా భారత దేశ ప్రేక్షకులందరినీ తన మధుర గానంతో మంత్ర ముగ్ధులను చేసి, దివి కేగింది .
తెలుగులో మొత ్తం తన కెరీర్ లో లతా మంగేష్కర్ 1955లో 'సంతానం చిత్రంలో ఏఎన్నార్,
సావిత్రి జంటగా నటించగా 'నిదురపోరా తమ్ముడా' అంటూ తన తీయని గొంతుతో తెలుగు
ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. అలాగే 1988లో నాగార్జు న, శ్రీదేవి నటించిన
'ఆఖరి పోరాటాం చిత్రంలో 'తెల్ల చీరకు' పాటతో తెలుగు ప్రేక్షకులను తన గొంతుతో మైమరపించారు. భాషతో సంబంధం లేకుండా భారతదేశ ప్రజలందరి అభిమానాన్ని పొందడమే
కాక , ' భారత రత్న' తో పాటు అనేక పురస్కారాలనుకున్న గొప్ప గాయనీమణి శారీరకంగా
మనమధ్య లేకపోయినా, పాటలతో అందరి మనస్సులలోను స్థానం సంపాదించుకుని ఈ
సరస్వతి అమ్మ సరస్వతిలో కలిసిపోయారు .
ప్రధాని పర్యటనకు దూరంగా ఉన్న సీఎం
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హైదరాబాదు పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్
పాల్గొనలేదు. స్వల్ప జ్వరం కారణంగా కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉన్నట్లు ప్రచారం,
అయితే అధికారికంగా ఆ కార్యాలయం నుండి ఎటువంటి ప్రకటన జరుగలేదు.
హైదరాబాదు విచ్చేసిన ప్రధాని మోదీ పటాన్ చెరువులోని ఇక్రిశాట్ స్వర్ణో త్సవాలు హాజరయ్యారు.
216 అడుగుల శ్రీ రామానుజాచార్యుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ
హైదరాబాద్ లోని ముచ్చింతల్ లో ప్రధాని మోదీ "వసంత పంచమి" పర్వ దినాన
శ్రీ రామానుజాచార్యుల విగ్రహం ఆవిష్కరించారు. సరస్వతీ దేవిని పూజించే పవిత్రమైన
పండుగ వసంత పంచమి . ఈ సందర్భంగా శ్రీ రామానుజాచార్యుల విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటుంన్నాం. జ్ఞానానికి మూలం గురువు. జగద్గు రువు విగ్రహం, ఆయన బోధనలు
అందరికీ ఆదర్శం. ఇక్కడ108 దివ్య దేశ మందిరాలను దర్శనం చేసు కున్నాను. ఒకేసారి
భారత దేశం మొత ్తం తిరిగీతే కలిగే దర్శన పుణ్యం ఇక్కడే లభించింది. రామానుజులు భక్తి
మార్గా నికి పితామహుడు. రామానుజా చార్యులు భగవంతుని ముందు అంటా సమానమేనని భావించిన సమతా మూర్తి .
దేశంలోని అన్ని వర్గా ల ప్రజలు సమానంగా సంతోషంగా ఉండాలని రామానుజాచార్యులు భావించినట్లు గానే మోడీ కూడా దేశాన్ని పరి పాలిస్తు న్నారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్
రెడ్డి అన్నారు. విష్ణు నామాలు పెట్టుకుని బంగారు రంగు పంచెతో విష్వక్సేనే ష్టి యాగానికి
హాజరయ్యారు. ఉజ్జీ వన సోపాన వేదిక నుండి లేజర్ షో వీక్షించే వేదిక వరకు నడుచుకుంటూ వచ్చి, సభ ముగిశాక 108 మెట్లు దిగి కిందకి వచ్చారు.
విహంగ వీక్షణం సహా మోదీ పర్యటన మొత ్తం చిన జియ్యర్ స్వామి ఆయన వెంటే
ఉండి క్షేత్రంలోని ప్రతీ నిర్మాణం యొక్క విశిష్ట తను మోడీకి వివరించారు. అంతేకాదు ఈ

సందర్భంగా చిన జీయర్ స్వామి ఆయనకు స్వర్ణ కంకణం ధరింప జేశారు. రామానుజాచార్యులు స్ఫూర్తినిచ్చిన 106 ఆలయాలు, మరో రెండు పరమ పదాలను కలుపుకుని
ఆలయాలను నిర్మించినట్లు చిన జీయర్ స్వామి తెలిపారు.
AP PRC చర్చలు సఫలం ---- సమ్మె విరమణ
ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో ప్రభుత్వ చర్చలు ఫలించి సమ్మె విరమణ జరిగింది.
వచ్చే ఆదాయం జీతాలకు, వడ్డీలకే పోతే ప్రజల సంక్షేమానికి డబ్బు ఎక్కడ నుండి
తేవాలి? అమరావతి రాష్ట్ర ఆర్ధిక పరిస్థితి ఘోరాతి ఘోరంగా ఉందని అందుకే ఉద్యోగుల
డిమాండ్లు నెరవేర్చలేక పోతున్నామని, ఆర్ధిక పరిస్థితే బావుంటే ఇంతమందితో ఎందుకు
గొడవ పెట్టుకుంటామని పేర్ని నాని అన్నారు. ఇది మనసుకు సంబంధించిన అంశం
కాదు గళ్ళ పెట్టె తో ముడిపడిన అంశం అని, ఇప్పుడు పెంచేస్తే, మరలా జీతాలు పెంచితే
ప్రతీనెలా జీతాలు ఇవ్వగలగాలి కదా! అప్పులు తెచ్చి, ఋణం తీర్చవలసిన సమయానికి
దివాళా తీస్తే, వడ్డీ తగ్గించాడంటూ బతిమాలుకుంటాం కదా! అలా ఉంది ప్రస్తు త పరిస్థితి
అంటూ రవాణా శాఖా మంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు.
అమెరికా లో కరోనా --- 9 లక్షల మంది మరణం
అమెరికాను కరోనా మహమ్మారి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోంది. ఒక పక్క లక్షలలో వై రస్ కేసులు
నమోదవుతుంటే , మరణాలు కూడా రికార్డు స్థాయిలో ఏకంగా 9 లక్షలు దాటాయి. ప్రపంచంలో ఏ దేశం లోను ఈ స్థాయిలో కోవిడ్ మరణాలు సంభవించలేదు. 6 లక్షల మరణాలతో బ్రెజిల్ రెండో స్థానంలో ఉంటే, 5 లక్షల మరణాలతో భారత దేశం మూడో స్థానంలో
ఉంది.
కరోనా వ్యాప్తి నివారణలో వ్యాక్సిన్ పంపిణీ ని ముందుగానే మొదలు పెట్టి నప్పటికీ, అంత
వేగంగా సాగడం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఇంకా 36 శాతం మంది వ్యాక్సిన్ డోసులు తీసుకోని
వారు ఉన్నారు అని సెంటర్స్ ఫర్ డిజీస్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఫిబ్రవరిలో అమెరికాలో తొలి మరణం నమోదైంది. అప్పుడు మొదలై న మరణ
మృదంగం లక్షల మార్క్ దాటింది. మరణాల సంఖ్యపై అమెరికా అధ్యక్షు డు బై డెన్
విచారం వ్యక ్తం చేశారు.
అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో 1986 లో 117వ జయంతి
సందర్భంగా గాంధీ విగ్రహాన్ని మెమోరియా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఈ విగ్రహాన్ని బహుకరించింది. 8 అడుగుల
ఈ విగ్రహాన్ని శనివారం ఆగంతకులు ధ్వంసం చేశారు.
ప్రపంచం లోని ప్రజలంతా కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని,
దేశ భవిష్యత్తు ను దృష్టి లో ఉంచుకుని అంతా జాగ్రతగా
్త
ఉండాలి .
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

చెత ్త కథ

భువనచంద్ర

నాగరాజుకి తలనెప్పి పట్టుకుంది.
అది మందులతో పోయే తలనెప్పి కాదు. తలనెప్పి మొదలై
కూడా పదిహేను రోజులయింది.
ఆ తలనెప్పి పేరు మాధవ.
"అయ్యా.. మా నాన్నా మీరూ చిన్నప్పటి స్నేహితులట. మా నాన్న
చనిపోతూ మీపేరు చెప్పి మీ దగ్గ రకి వెళ్ల మన్నారు. అంతే కాదు,
మీరే ఇకనుంచీ నాకు తల్లీ తండ్రీ
గురువూ దైవం అని చెప్పారు.
మీరేది చెప్పినా శ్రద్ధ గా భక్తిగా నేర్చుకోమన్నారు. అయ్యా, నన్ను
మీ శిష్గ్యుడిగా స్వీకరించండి"
అంటూ పదిహేను రోజుల క్రితం
పాదాలమీద పడ్డా డు మాధవ.
పిల్ల వాడికి పదేళ్లు వుంటాయేమో,
వినయంగా చక్కని ప్రవర ్తనతో ఉన్నాడు. ఎంత ఆలోచించినా అతని తండ్రి ఎవరో నాగరాజుకు గుర్తు రావటం లేదు.
పంపించేద్దామనుకున్నా దిక్కూ
మొక్కూ లేని పిల్లాడ్ని వెళ్లిపొమ్మని ఎలా చెప్పడం. నాగరాజుకు ఏం
చెయ్యాలో తెలీడంలేదు. అంతకుముందు ఎక్కడో అక్కడ తిని
ఊరు బయట అడవిలో ఉన్న
పాకలోకి వచ్చి పడుకోమనేవాడు.
ఇప్పుడీ పిల్ల వాడికి తిండి ఏర్పాటు
చూడ్డం కష్టంగా వుంది. ఆ మాట
మొదటి రోజే చెపితే, "అయ్యా..
నాకు వొంట వచ్చు. చక్కగా
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వంటపనీ ఇంటిపనీ నేనే చేస్తా "
అన్నాడు మాధవుడు. అన్నట్లు గానే సామాన్లు తెచ్చి పడేస్తే రుచికరంగా వండి వడ్డి స్తు న్నాడు. ఆ
పిల్ల వాడు ఉండటంవల్ల నాగరాజుకి సరై న తిండీ దొరుకుతోంది.
అయితే వృత్తి మాత్రం కొనసాగక
ఇబ్బందిగా వుంది.

హాయిగా నీకు గడిచిపోతుంది.
పోనీ ఎవరినన్నా చూడమంటే
నేనే చూసిపెడతాను" అన్నాడు
నాగరాజు అనునయంగా.
"అయ్యా... నేను మా నాన్నగారి
చివరి మాటల్ని పాటించాలనుకుంటున్నాను. తండ్రి చెప్పినట్లు

"చూడు మాధవా.. నువ్వు వేరే వినటం పుత్రుడి ధర్మం కదా"
ఎవరిదగ్గరై నా ఇదే పనిచేస్తే వినయంగా అన్నాడు మాధవుడు.
ఫిబ్రవరి 2022

విని మౌనంగా ఉన్నాడు నాగరాజు.
నాగరాజు చెడ్డ వాడు అనో,
మంచివాడు అనో చెప్పలేము.
చిన్నప్పటినుంచీ అల్ల రి చిల్ల రగా తిరుగుతూ ఇష్టం వచ్చినట్టు
ప్రవర ్తించేవాడు. తల్లి దండ్రులు
ఆ ఆవేదనతో కాలం చేశాక ఆస్తి
అంతా వ్యసనాలకు తగలేసి, చెయ్యటానికి ఏ పనీ రాక, దొంగతనాలకు అలవాటుపడ్డా డు.
దొంగతనం చెయ్యడంలో చెప్పలేనంత ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. డబ్బు అవసరం అయినప్పుడల్లా దొంగతనం చెయ్యడం,
అది ఖర్చయ్యేవరకూ హాయిగా
జీవితం గడపడం అలవాటయింది. వయసు దాదాపు 30
ఏళ్ళు. ఉన్నట్టుండి యీ మాధవరావు అనేవాడు తలనెప్పిలా
వచ్చిపడటం నాగరాజుకి మరో
ఇబ్బందిలా పరిణమించింది.
నేను మంచివాడ్ని కాదు. పచ్చి
దొంగని" కుండ పగలగొట్టి నట్టు
చెప్పాడు నాగరాజు.
"అయ్యా.. అయినా నేను మా
తండ్రి మాటని
పాలిస్తా ను.
బహుశా నా తండ్రి ఎవరో మీకు
గుర్తు కి రాకపోవచ్చు. ఆయన
పేరు రామచంద్రుడు" చెప్పాడు
మాధవ.
"అంటే? ఏ రామచంద్రుడూ...?"
అయోమయంగా
అన్నాడు
నాగరాజు.
మీరు చెట్టు మీంచి తోస్తే
కిందపడి కాలు విరగ్గొ ట్టుకున్న
రామచంద్రుడు. అయినా మీపేరు
ఎవరికీ చెప్పలేదట. కారణం
మీరంటే నాన్నకు వున్న స్నేహం.
ఫిబ్రవరి 2022

ఆ తరవాత రెండు నెలలకే మా
నాన్న ఆ ఊరు వదిలి మా తాతతో
పాటు వాయుగుండం అనే వూరు
వచ్చాడు. మిమ్మల్ని మాత్రం
మరువలేదు. మీరు ఇక్కడ
ఉంటారనే విషయం కూడా నా
తండ్రిగారే చెప్పారు" వినయంగా
అన్నాడు మాధవుడు.
అవాక్కయ్యాడు నాగరాజు. ఎప్పటి
రామచంద్రుడు, ఎప్పటి స్నేహం!
తనకోసం ఆతను కాలు విరగ్గొ ట్టుకున్నమాట నిజం. ఆనాడు
తోటమాలి నుంచి తప్పించుకోవటానికి రామచంద్రుడ్ని చెట్టు
మీంచి క్రిందకి తోసి తను తప్పించుకుపోవడం గుర్తుంది. పెద్ద వా-

ళ్ళు కొడతారని పారిపోయాడు. ఓ
నెలో రెండు నెలలో ఆగి ఊరికొచ్చేసరికి రామచంద్రుడు వాళ్ళు
ఆ వూరు వదిలి వెళ్లి పోయారని
తెలిసింది.
"ఓహో... రామచంద్రుడి
కొడుకువా? నాయనా..నేను చెడ్డ వాడ్ని. నేనంటే మీ నాన్నకి ఇంత
స్నేహం ఇంత ప్రేమ ఉన్నాయని
నాకు నిజంగా తెలీదు. నా ఆస్తినంతా నేనే నాశనం చేసుకున్నాను. బ్రతకడానికి దొంగతనాలు
చెయ్యడం తప్ప మరేదీ నాకు
రాదు. నిన్నెలా పోషించగలనూ?"
విచారంగా అన్నాడు నాగరాజు.
ఆ రాత్రి నాగరాజుకు జ్వరం
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వచ్చింది. కన్నకొడుకు కంటే
ఎక్కువ సేవ చేశాడు మాధవ.
పదిరోజులపాటు మాధవకి నిద్రాహారాలు లేవు.
మెల్ల గా నాగరాజులో ఓ ఆలోచన
ప్రారంభమయింది. ఇంతవరకూ బ్రతికిన బ్రతుకు వ్యర్ధంగా
తోచింది. జీవితాంతం దొంగలా
బ్రతకడం అసాధ్యం అని కూడా
అర్ధమయింది. కొత్తగా నిర్మిస్తు న్న ఓ భవన సముదాయానికి కాపలాదారుడిగా ఓ ఉద్యోగం
సంపాయించాడు. వచ్చే డబ్బుతో
మాధవుని ఓ స్కూల్ లో చదివించసాగాడు. పగలంతా ఖాళీనే
కనక అడవిలోకి వెళ్లి అడవి
ఫలాలు పెన్నేరు గడ్డ , తిప్పతీగ
వంటి ఔషధ లతలూ మొక్కలూ
అమ్ముతూ మరి కొంత సొమ్ము
సంపాదించసాగాడు.
సంవత్సరాలు దొర్లిపోయాయి.
మాధవుడు యువకుడయ్యాడు.
కాలగమనంలో నాగరాజు పెళ్లి
చేసుకుని ఇద్ద రు పిల్ల లకి తండ్రి
అయ్యాడు. మరికొంత కాలానికి
మాధవ ఓ గొప్ప ఉద్యోగంలో కుదురుకుని నాగరాజు పిల్ల లని
చక్కని స్కూల్లో చేర్పించి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించసాగాడు.

**************
"కథ ఇంతే" అన్నారు గడుసు
మాస్టారు.
"ఇందులో కథే లేదు. ఉన్నదంతా
కల్పితమే. అసలు ఇలా ఎప్పుడై నా జరుగుతుందా? చిన్నప్పటి స్నేహితుడు తన కొడుకుని
మరో స్నేహితుడి దగ్గ రకి పంపితే,
పచ్ఛిదొంగ అయిన ఆ ఫ్రెండ్
మారిపోయి
మంచివాడు
అవుతాడా మాస్టారూ? మీరు
చెప్పిన కథలన్నిటిలోకి అతి చెత్త
కథ ఇదే" మొహం మీదే చెప్పింది
కోటగిరి భారతి.
" సరే.. ఇదే కథ నువ్వు రాస్తే ఎలా
రాస్తా వూ?" అడిగారు మాస్టారు.
"మొదట మాధవను దూరం
పెడతాను" చెప్పింది. "వాడు వెళ్ల కపోతే? తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో
నాగరాజు దగ్గరే ఉండిపోవాల్సివస్తే?" వాడినీ దొంగగా మారుస్తా వా?
లేక రోడ్డు మీదకు తరిమేసి మరో
బిచ్చగాడ్ని తయారుచేస్తా వా?"
సూటిగా ప్రశ్నలడిగారు మాస్టారు.
సై లెంటయింది కోటగిరి భారతి.
"నిజజీవితాల సంగతి ఎలావున్నా కనీసం కథల్లోనై నా ఓ ఆశని
కల్పించాలి కథకుడు. అంతేకాదు
నిరంతరం వేటాడే ఓ బోయవాడు

ఓ చిన్న సంఘటనతో దొంగతనాలూ దోపిడీలూ మాని తపస్సుతో
మహర్షిగా ఆదికవిగా మారలేదా?
చిన్నప్పుడు తన అల్ల రి వల్ల కాలు
విరగ్గొ ట్టుకున్న స్నేహితుడికోసం,
అతని కొడుకు కోసం ఓ దొంగ
పరివర ్తన చెందలేడా? పరివర ్తన
అనేది ఎప్పుడై నా సంభవించవచ్చు. ఎవరికైనా జరగవచ్చు. పోనీ
మరోవిధంగా ఈ కథని పాజిటివ్
గా పూర్తిచేసి చెప్పండి. మంచి
బహుమానం ఇస్తా ను" నవ్వి
అన్నాడు గడుసు మాస్టారు.
********
"ఇంతకీ మీరీ కథ చెప్పింది
దేనికీ?" అడిగింది మాస్టారి
భార్య,.
"జ్ఞానానికన్నా ఊహ గొప్పదని
ఆల్బర్ట్ ఆయిన్ స్టీన్ చెప్పారు.
వాళ్ళ బుర్రలోకి ఒక కథ కంటే
ఒక ఊహని ప్రవేశపెడితే ఎలా
ఉంటుందో చూద్దామని యీ
పిచ్చి కథ చెప్పాను. దీన్ని బాగు
చెయ్యాలంటే వాళ్ళు ఆలోచించాలిగా!" నవ్వారు మాస్టారు.
మళ్ళీ కలుద్దాం.
మీ భువనచంద్ర.

ఈ కథను మీరై తే ఎలా పాజిటివ్ గా పూర్తి చేస్తా రు?
ప్రయత్నించండి. భువనచంద్ర గారు అందజేసే

రు. 1116/- ల బహుమానం అందుకోండి.
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పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ

పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ
సంపూర్ణంగా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్యాన్ని
యధామూ లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము. చదవండి, చదివించి
మోక్షాన్ని పొందండి.
- సంపాదకురాలు
34 వ అధ్యాయం
(గుడించా ఉత్సవం-వనజాగరణ వ్రతం)
అశ్వమేధ సరస్సుకి,నరసింహస్వామి దేవాలయానికి దక్షిణ భాగంలో స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఉంచారు.
స్వామి ఇప్పుడేఆవిర్భవించినట్లు గాకనబడుతున్నారు. ప్రజలు ధూప,దీప,నై వేద్యాలతో,స్వామినిసేవిస్తు న్నా
రు. బిందుతీర్థ సరస్సు దగ్గ ర స్వామి ఏడురోజులు ఉంటారు. పూర్వం ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకి మాట
ఇచ్చిన ప్రకారం స్వామి ఇక్కడకు వచ్చారు.
బిందు తీర్థంలో స్నానంచేసి స్వామిని,బలరాముని, సుభద్రను దర్శించుకొన్నవారు విష్ణు సాయుజ్యాన్ని
పొందుతారు.ఈ తీర్థంలో పితృదేవతలకి తర్పణాలు ఇవ్వాలి.ఇక్కడ స్నానం చేసిన తరువాత,నరసింహ
స్వామిని దర్శించుకొని, భక్తితో అర్చించాలి.ఈవిధంగా ఏడు రోజులు చేస్తే విష్ణు సాయుజ్యాన్నిపొందుతారు.
ఇక్కడ ఒక్క దానంచేసినా,అన్ని దానాలు చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది.ఇక్కడి బ్రాహ్మణులు వ్యాసునితో
సమానులు. మహావేదికపై ఉన్న స్వామి దర్శనం దుర్ల భం.
ఫిబ్రవరి 2022
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ఇక్కడ పితృకార్యాలు చేస్తే,గయలో పితృ కార్యం చేసినంతటి ఫలితం కలుగుతుంది. మఖ నక్షత్రం
పితృ దేవతలకి ప్రీతికరమైనది.ఈ నక్షత్రం ఉన్నప్పుడు పితృకార్యం చేస్తే పితృదేవతలు ఆనందిస్తా రు.
మఖనక్షత్రంఉండి,పంచమి తిధి ఉన్న రోజు పితృ కార్యానికి మరింత శ్రేష్టమైన రోజు.ఆరోజు పితృకార్యం చస్తే
పితృదేవతలు మరింత ఆనందిస్తా రు.శివాలయానికి,నరసిహస్వామి ఆలయానికి మధ్యభాగం పితృకార్యం
చేయడానికి శ్రేష్టమైన ప్రదేశం.ఇక్కడ పితృకార్యం చేస్తే ఏడుతరాల పితృదేవతలు బ్రహ్మలోకానికి
చేరుకుంటారు.మధ్యాహ్న సమయంలో పితృదేవతలకి బంగారంతో గాని,నువ్వులతోకాని తర్పణాలు
ఇవ్వాలి.లేదా బ్రహ్మ ణులలు భోజనంపెట్టి ,దక్షిణలు ఇవ్వాలి. (1-26)
ఆషాడశుక్ల పంచమి తిధి,మఖా నక్షత్రంలో స్వామివారి రధోత్సవం జరుగుతుంది.ఈ సమయంలో
చేసే పితృ కర్మని సంపూర్ణ పితృ కర్మ అని పిలుస్తా రు.
స్వామి గుడించామండపంలో ఉన్న ఏడు రోజులు జపాలు,దానాలు చేయడం ఉత్తమం.ఇంద్రద్యుమ్న
సరస్సులో స్నానం చేసి,వనజాగరణము అను వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి.స్వామికి చాల ప్రీతికరమైనది, అన్ని
వ్రతాలతో సమానమైనది.
మూడు కాలాలలోను యజ్ఞం చేస్తూ మౌనంగా ఉండాలి.స్వామిని కుంభంలోకి ఆవాహనచేయాలి.
ఆవు నేతితోకాని, నువ్వులనూనితోగాని అఖండ దీపారాధన చేయాలి.పగలు మౌన వ్రతాన్ని పాటిస్తూ,రాత్రి
జాగరణ చేయాలి.స్వామి నామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి.ఏదురోజులు ఉపవాసంఉండి,ఎనిమిదవరోజున
స్వామిని ప్రతిష్టించాలి.తరువాత ఇంద్రద్యుమ్న సరస్సులో స్నానంచేసిఇంటికి వచ్చేయాలి.
ఇంటిదగ్గ ర సర్వతోభద్ర మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి,కుంభాన్ని పెట్టి ,స్వామిని ఆవాహన చేయాలి.ఆ
మండపానికి పడమరయందు స్థండిలాన్ని ఏర్పాటు చేసి,గుహ్యోక ్త విధానంలో అగ్నిని ప్రజ్వలింప చేయాలి
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విష్ణు
గాయత్రితో
వేయిసార్లు గాని,పదివేలసార్లు గాని
హోమంచేయాలి.సంప్రోక్షణచేసాక
బ్రాహ్మణులకిగోదానంచేయాలి.ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి స్వర్గం లభిస్తుంది,కోరిన కోరికలు తీరుతాయి.
స్త్రీలు ఈ వ్రతాన్ని చేసినా ఇటువంటి ఫలితమే లభిస్తుంది. ( 26 -48 )
స్కాందపురాణంలోని వై ష్ణ వ ఖండంలోని పురుషోత్తమక్షేత్రమాహాత్మ్యంలోని వనజాగరణవ్రతవిధానం
సమాప్తం
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గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
“Knowledge is acquired when we succeed in fitting a new experience
into the system of concepts based upon our old experiences. Understanding
comes when we liberate ourselves from the old and so make possible
a direct, unmediated contact with the new, the mystery, moment by
moment, of our existence.”
Aldus Huxley. “Knowledge and Understanding”

ముందు మాట
నేను ఈ వ్యాసాలు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వెళుతూ, శేన్
ప్రాన్సిస్కో లో ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్క్ చేరునేసరికి సాయంత్రం అయిదు
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతున్నట్లు ఉన్నారు. మరో
చుట్టు తిరిగి వస్తా ను. అరగంట సేపు ఓపిక పట్టండి,” అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ
పై కి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో నా కుర్చీకి ఎదురుగా ఉన్న టి.వి. లో ఏదైనా “ఇరవై
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూద్దామని వెతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ”
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెట్టే ను.
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనెప్పుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసక్తితో చూసేను.
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వెతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉన్న కథ. మా అమ్మాయిని అడిగితే,
“చిన్నప్పుడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెప్పింది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయినా ఈ కథ నా
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పట్టిందంటే ఈ కథని వినని వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అనిపించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్తూ ఉంటే ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాను.
వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి వ్యాసాలుగా రాసేను.
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశాలన్నిటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పర్శించినా ఇది పెద్ద గ్రంథం
అవుతుంది. అందుకని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని మాత్రమే ముచ్చటించేను.
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ప్లె జంటన్, కేలిఫోర్నియా

12

ఫిబ్రవరి 2022

15. ప్రథమ స్త్రీ పెండోరా కథ

బొమ్మ. పెండోరా (John William
Waterhouse) పెట్టె తెరచి
చూడడం (వికీపీడియా)
క్రైస్తవ పురాణగాథల ప్రకారం
“ఈవ్” (Eve) మొట్ట మొదటి స్త్రీ
అయితే గ్రీసు సంప్రదాయంలో “పెండోరా” (Pandora) కి ఆ
గౌరవం దక్కింది. హేసియాడ్
రాసిన థియోగొనీ అనే గ్రంథంలో
మొట్ట మొదట ఈ
పెండోరా
దర్శనం ఇస్తుంది. ఈ కావ్యం
ప్రకారం పెండోరా ప్రస్తా వన టై టనులకి
ఒలింపియనులకి
ఫిబ్రవరి 2022

మధ్య జరిగిన మొదటి మహా
సంగ్రామం తరువాత కనిపిస్తుంది. తమాషా ఏమిటంటే మనందరికీ చిరపరిచితమైన “పెండోరా
పేటిక” (Pandora’s Box) అనే
పదబంధం 16 వ శతాబ్దంలో
థియోగొనీ ని అనువదించిన
ఇరేస్మస్ (Erasmus) ప్రవేశపెట్టే
వరకు వాడుకలోకి రానేలేదు.
గ్రీసు దేవుళ్ళంతా సమావేశం
అయిన ఒక సందర్భంలో ఈ కథ
మొదలవుతుంది. ఆ సమావేశానికి టై టనులు, ఒలింపియనులు

హాజరవుతారు. ధర్మరాజులవారు
రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు ప్రథమ తాంబూలం అందుకోడానికి ఎవ్వరు అర్హులు అని
తర్జ నభర్జ నలు పడ్డట్లే ఈ దేవుళ్ళంతా వారు చేస్తు న్న ”యాగం”
లో ఒక ఎనుబోతుని బలి ఇచ్చిన
తరువాత ప్రథమ ప్రసాద భక్షణకి ఎవ్వరు అర్హులు అని తర్జ నభర్జ నలు పడతారు. అప్పుడు
ప్రొమీథియస్ (Prometheus)
- ఇతనే దేవగణాల నుండి
అగ్నిని దొంగిలించి మానవులకి
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ఇచ్చినవాడు - యుక్తియుక ్తంగా ప్రసాదాన్ని రెండు అసమాన
భాగాలుగా చేసి, ఎదో ఒక భాగం
ఎంచుకుని ప్రప్రథమంగా స్వీకరించమని దేవతల రాజై న జూస్
ముందు ఉంచేడు. జూస్ స్వర్గ లోకానికి అధిపతి, దేవతల రాజే
కాకుండా మోతాదుకి మించిన
“అహం” కలవాడు కనుక
సహజంగా సింహ భాగం తీసుకున్నాడు. నిజానికి ఆ పెద్ద
భాగం పై పై కి చూడ్డా నికి పెద్ద గా,
అందంగా
అలంకరించబడి
ఉన్నా అడుగున అంతా బొమికలవంటి “శాకాంబరీదేవీ ప్రసాదాలే!! “అసలు వంటకాలు” అన్నీ
చిన్న భాగం లోనే ఉన్నాయి.
జూస్ కి ఒళ్ళు మండిందంటే
మండదూ మరి? రాజుగారు
తలుచుకుంటే కొరడా దెబ్బలకి కొదువా? దేవతల కళలకి
కంసాలి అయిన హెఫియేస్టస్ ని
పిలిపించి ఒక అత్యద్భుతమైన
అందగత్తెని సృష్టించమని జూస్
ఆదేశించాడు. దేవతలై నా సరే,
మానవులై నా సరే ఆమె అందానికి
దాసులు అయి పోవాలని కోరేడు,
జూస్. ఈ పని చెయ్యడానికి ఏఫ్రోడీటీ నమూనాగా నిలబడడానికి
ఒప్పుకుంది.
హెఫయెస్టస్ మట్టి ని, నీటిని కలిపి
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జీవకళ ఉట్టి పడేలా ఒక ప్రతిమని
తయారు చేసి, నాలుగు దిక్కుల
నుండి వాయువులని సమీకరించి ఆ ప్రతిమకి ప్రాణం పోస్తా డు.
అప్పుడు ఒలింపియను దేవతలంతా అప్పుడే ప్రాణం పోసుకున్న
ఆ బొమ్మకి తలొక బహుమానం
ఇస్తా రు. ఏఫ్రోడీటీ ఆమెకి అసమానమైన అందాన్ని, ఆకర్ష ణని
ఇస్తుంది. కలహభోజనుడు, వార్తావాహకుడు అయిన హెర్మీస్
కపటత్వం, టక్కులు, తంత్రజ్ఞానం, జిత్తు లు, ఆమెకి ఆభరణాలుగా ఇస్తా డు. ఎథీనా ఆమెకి
అందమైన దుస్తు లు ఇచ్చి హస్తలాఘవత్వం నేర్పుతుంది. నీళ్ళల్లో ములిగిపోకుండా రక్షణకని
పొసై డన్ ఒక ముత్యాల హారాన్ని
ఇస్తా డు. తంబురా మీటుతూ
పాట పాడడం అపాలో నేర్పుతా-

డు. జూస్ ఆమెకి తుంటరితనం,
పెంకితనం, అల్ల రి చేసే స్వభావం
వరాలుగా ఇస్తా డు. చిట్ట చివరికి
హేరా కుతూహలం అనే లక్షణాన్ని
వరంగా ఇస్తుంది.
ఈ విధంగా మొట్ట మొదటి
మానవ స్త్రీ స్వర్గంలోని హెఫయెస్టస్ కార్ఖా నాలో మలచబడుతుంది. ఆమె దివి నుండి భువికి దిగి
రాగానే ఆమెకి పెండోరా - అనగా
ప్రసాదం అని అర్థం - అని పేరు
పెట్టి ఆమె చేతికి నగిషీలు చెక్కిన
అందమైన పెట్టె ని బహుకరిస్తా డు, హెర్మీస్: “ఈ పేటికని
జూస్ నీకు ప్రత్యేక బహుమానంగా పంపేడు. ఎటువంటి పరిస్థితులలోను ఈ పెట్టె మూతని
మాత్రం తెరవకూడదు సుమా!”
అని మరీమరీ హెచ్చరించి ప్రొమీథియస్ సవతి అన్నదమ్ముఫిబ్రవరి 2022

డై న ఎపిథీమియస్ కి పెండోరాని
బహుమానంగా ఇచ్చి హెర్మీస్ వెళ్ళిపోతాడు.
జూస్ టక్కరి బుద్ధులు బాగా
ఎరిగిన ప్రొమీథియస్ జూస్
ఎటువంటి బహుమానం పంపినా

ఫిబ్రవరి 2022

అంగీకరించకుండా తిప్పికొట్ట మని ముందుగానే తన సవతి
అన్నదమ్ముడై న ఎపిథీమియస్ ని హెచ్చరించేడు. కానీ ఏమి
లాభం? పెండోరా అందచందాలు, ఆకర్ష ణ చూసి, ముగ్ధుడై

మరొక భావం మనస్సులో చోటు
చేసుకునే లోపున ఎపిథీమియస్
ఆమెని పెండ్లి చేసేసుకున్నాడు.
ఎపిథీమియస్-పెండోరా
ల
వై వాహిక జీవితం సజావుగా
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సాగిపోతూ రోజులు నిమిషాలలా దొర్లిపోతున్నాయి కానీ
పెండోరా
అంతరాంతరాలలో ఒక కుతూహలం కుమ్మరి
పురుగులా దొలిచేస్తోంది. జూస్
బహుమానంగా పంపిన పెట్టె లో
ఏముంది? బంగారు నగలా?
నాణేలా? పట్టు బట్ట లా? చూడడానికి పెట్టె ఎంతో విలువై నదిగా
కనిపిస్తోంది. లోపల ఇంకా విలువై నది ఏదో ఉండి ఉంటుంది.
ఎన్ని సార్లో ఆ పెట్టె తెరవడానికి
వెళ్ళడం, మూత చేత్తో పట్టుకోవడం, వెనకాడడం. పెట్టె ఎన్నడూ
తెరవద్ద ని హెర్మీస్ పదేపదే హెచ్చరించేడు. తెరవకూడని పెట్టె ని
బహుమానంగా
ఇవ్వడంలో
అంతరార్థం? కానీ హేరా ఇచ్చిన
కుతూహలం అనే వరం హెర్మీస్
హెచ్చరిక కంటే బలవత్తరమైనది. లోపల ఏముందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం చివరికి
నెగ్గింది. చుట్టుపక్కల ఎవ్వరూ
లేని సమయంలో పెండోరా
పెట్టె ని సమీపించింది. ఇటు,
అటు ఎవ్వరూ చూడడం లేదని
రూఢి పరచుకుని, పెట్టె మూతని
లేశమాత్రం, ఒక్క క్షణం పాటు,
తెరచింది. అంతే! పెట్టేలోంచి
బుస్సుమని శబ్దం వచ్చింది. ఆ
శబ్దంతోపాటు ముక్కుపుటాలు
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అదిరిపోయేటంత దుర్వాసనతో
ఆ గది అంతా నిండిపోయింది.
పెండోరా పెట్టె మూతని గభీమని
మూసేసింది. కానీ అప్పటికే జరగవలసిన హాని జరిగిపోయింది.
ఇహ ఏమి చేసినా అది గతజలసేతుబంధనమే!
జూస్ ఆ పెట్టె లో దాచిపెట్టి న-

వి ఏమిటిట? మానవలోకానికి
కీడు కలుగజేసేవి: అరిషడ్వర్గా లు అయిన కామ, క్రోధ, లోభ,
మోహ, మద, మాత్సర్యాలతోపాటు కొంటెతనం, కుత్సితపు
నడవడి, దుర్మార్గం, ద్రోహభావం,
ద్వేషం, ఘర్ష ణ, జుగుప్స, ఈర్ష ్య,
కరువు, కాటకం, అనారోగ్యం,
ఫిబ్రవరి 2022

వగై రాలు ఆ పెట్టె లో ఉన్నవి. కానీ
అంతా చెడు కాదు; ఉద్దేశపూర్వకంగానో, కాకతాళీయంగానో
ఆశావహం అయిన నమ్మకాన్ని
కూడా జూస్ ఆ పెట్టె లో పెట్టే డు.
జూస్ భార్య హేరా కుతూహలం
అనే వరాన్ని అప్పటికే ఇచ్చి
ఉంది కదా. ఆశావహం అయిన
నమ్మకాన్ని కుతూహలంతో జోడించేసరికి అది మానవజాతికి ఎనలేని విలువ గల వరంగా
పరిణమించింది. రేపు నేటి కంటే
మెరుగ్గా ఉంటుందన్న నమ్మకమే మానవుడి ప్రగతికి ప్రథమ
సోపానం. దానికి కుతూహలం
జోడించేసరికి అది సత్యాన్వేషణకి
మూలస్తంభం అయింది.
ఫిబ్రవరి 2022

ఈ కథలో ప్రముఖంగా కనిపించే
అంశం
ఏమిటంటే
గ్రీసు
దేవతలు
మానవుల వలెనే
కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద,
మాత్సర్యాలకి అతీతులు కాకపోవడమే కాకుండా కుత్సిత బుద్ధితో
మానవుల జీవితాలలో కలుగజేసుకుని వాటితో చెలగాటాలు
ఆడడం. ప్రొమీథియస్ మీద
పగతో జూస్ చేసిన పని ఇది. ఈ
కథ చదివిన తరువాత పెండోరా
ద్వారా ఆ పగ ఎలా తీరిందో అర్థం
కాదు. తర్కబద్ధంగా లేని ఈ
పెండోరా కథ అంతా కల్పితం!
ఈ కథని ఆధారంగా చేసుకుని
రకరకాల వ్యక్తు లు అనేక వ్యాఖ్యానాలు చేసేరు. పెండోరా ఆ

పెట్టె తెరవకపోతే ఈ ప్రపంచం
అంతా, సుభిక్షంగా, శాంతియుతంగా, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో తులతూగుతూ ఉండేదేమో
అన్న భావం ఈ కథలో అంతర్లీనంగా కనిపించింది కొందరికి.
కానీ పెండోరా పెట్టె తెరచింది.
కనుక ఈ నాడు మనం ఈ ప్రపంచంలో
ఎదుర్కుంటున్న
ఈతి బాధలన్నిటికి పెండోరాయే
కారణం అని వీరి వాదం. ఈ
కోణంలో ఆలోచించి మన పూర్వులది పురుషాధిక్య భావంతో
స్త్రీలని ద్వేషించే సమాజం అని
తీర్మానించడం
తొందరపాటే
అవుతుంది.
ఈ
కథలో పనికొచ్చే నీతి
ఏదైనా ఉందా అంటే ఉంది.
పెట్టె లో ఏముందో చూద్దామనే కుతూహలం, ఆ ఉన్నదేదో
మనకి ఏదో ఒక విధంగా పనికొస్తుందేమో అనే ఆశాజనక
దృక్పథం లేకపోతే ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం ఇంతగా పురోభివృద్ధి
చెందేది కాదు. ప్రయోగం చేసి
చూడాలి. చేసిన ప్రయోగం విజయవంతం అవాలని లేదు. పెట్టె
తెరచి చూడాలి. పర్యవసానాన్ని
ఎదుర్కోవాలి. ఈ కోణంలో చూస్తే
పెండోరా మన మొట్ట మొదటి
“సై ంటిస్టు!”
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సప్త మోక్ష నగరాలు
కొత ్త రామానందం

జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధ్యాత్మిక లో చెప్పాలంటే
దుర్ల భమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితాన్ని ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పరమావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే స్పృహ కలిగి, ఆ గమ్యానికే దృఢ చిత్తంతో
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని
దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెద్ద లు. జ్ఞానం లేకుండా ముక్తి లక్తి భించదు. అందుకే
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞానం పొందాలి. ధర్మార్ధ కామమోక్షాన్ని విడిచి
మధ్య ఉన్న అర్ధ కామాల వెంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్తు న్నారు. పరమాత్మ పట్ల చిత్తం అంటే
మనసును లగ్నం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
ఎన్ని ఒడుడుకులు ఎదురై నా పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా సాగాలనే కాంక్ష అంతర్లీనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు
ఎదురై నప్పుడు ఏమైనా మహిమాన్విత శక్తి తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని
అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శక్తి పొందాలనే ప్రయత్నమే --- భక్తి మార్గం. భగవంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సద్బుద్దినిచ్చి సన్మార్గంలో
నడిపిస్తా డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తా డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముక్తి చేయడానికి ఎన్నెన్నో మార్గా లు చూపాడు. ఎన్నో దివ్య ధామాలను సృష్టించాడు. వేదాలు
పుట్టి న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముక్తి ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక
అవతారాలుగా ఉద్భవించి దుష్ట శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టి తో కాపాడుతున్నాడు,
మరియు నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్యా, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి
ద్వారవతి చై వ సప్తైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసిద్ది గాంచి మనందరకూ సుఖ శాంతులు, విజయ కాంతులు ప్రసాదిస్తు
న్నాయి. అందువల్ల మనకు ఆధ్యాత్మిక చై తన్యం విరాజమానమై దైవం పట్ల భక్తి ప్రపక్తి త్తు లు పెరిగి
ఆత్మ విచారణ చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవనాన్ని ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య క్షేత్రాలను
సందర్శిస్తూ ముక్తి కోసం ప్రయత్నించడం మన ధ్యేయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో
సప్త మోక్ష ధామాలను దర్శించి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భక్తు ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వ్యాపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నో జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్తోంది మన సనాతన సంస్కృతి. అట్టి
సంస్కృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య క్షేత్రాలు, తీర్థాలు. వాటిలో అనాదికాలం నుంచి విఖ్యాతి చెంది
భక్తు లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య క్షేత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి
ఉజ్జ యిని) మరియు ద్వారక.
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మన భారతదేశం ఒక పుణ్యభూమి. ఈ పవిత్రభూమిలో అనేక
ముఖ్య దేవాలయములు, అనేక
నదులు ఉన్నాయి. హిందువులందరూ ఇచ్చటి పుణ్యక్షేత్రాలను,
పుణ్యతీర్దాలను దర్శించుకుని పునీతులవుతున్నారు. అట్టి పుణ్య
ధామములో దేశ పడమరలో
ఉన్న ద్వారకలోని ద్వారకానాధ్,
ఉత్తరమున ఉన్న బదరీ పుణ్యస్థ లంలోని బద్రీనాధ్, దక్షిణాల ఉన్న
రామేశ్వర క్షేత్ర మందలి రామనాధ్,
తూర్పున ఉన్న పూరీలోని జగన్నాధ్ పుణ్య ధామాలను దర్శించుటకు భక్తు లు ప్రతీరోజు వెడు.
ఫిబ్రవరి 2022

ద్వారక

ద్వారకాదీశుడై న
శ్రీకృష్ణుని రాజ ధాని ‘ద్వారక’ గోమతి
నదీ తీరములో ఏర్పాటు కావింపబడినది. ‘ద్వారక’ అంటే
‘గడప’ పూర్వకాలంలో ద్వారక
వాణిజ్యాలకు ప్రసిద్ధి ‘క’ అంటే
బ్రహ్మ అని అర్థం. ఆ విధంగా
ద్వారక మోక్షద్వారముగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ద్వారక అంటే
బంగారు నగరము అనిఅర్థం.
శ్రీకృష్ణుడు మధురను వదిలి ద్వారకకు రావడం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన సంఘటన చేసుకుంది.
కంసవధ అనంతరం, తాతగా-

రై న ఉగ్రసేన మహారాజు గారి
ప్రతినిధిగా రాజ్యపాలన భాద్యతలను శ్రీకృష్ణుడు స్వీకరించి
ప్రజల యోగక్షేమాలపై అధిక
శ్రద్ధ చేసేవాడు. కంసుని మామగారై న జరాసంధుడు కంస మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు.
వై ధవ్యంతో బాధ పడుతున్న తన
కుమార్తెను చూచి, విచలితుడై ,
తోటి రాజులందరిని సమావేశపరచి, వారందరి చేత శ్రీకృష్ణునిపై దండెత్తి అతనిని సంహరించే
పన్నాగమునకు జరాసందుడు
కృతకృత్యుడయ్యాడు. జరాసంధుడు అతని మిత్రరాజులు 17
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పర్యాయములు మధురపై దండెత్తా రు. శ్రీకృష్ణుడు తన నేతృత్వంలో యాధవ వీరుల సహకారంతో జరాసంధుని పీడిరచి త్రిప్పి
పంపేవాడు. 18వ పర్యాయం
జరాసంధుడు, తన మిత్రుడై న కాలయవనునితో మధుర
నగరంపై , అధిక సై న్యంతో
దండెత్తే వ్యూహం పన్నాడు.
ఈసారి శ్రీకృష్ణుడు యాదవులను సంరక్షించుటకు, జన నష్టంలేకుండా చేయుటకు, వ్యాపార
వ్యవసాయరంగాలను అభివృద్ధి పరచుటకు, మధురవాసుల
సుఖశాంతుల కోసం శ్రీకృష్ణుడు
మధురకు దూరంగా ఒక సుస్థిర
ప్రదేశాన్ని ఎంచుకొని, నూతన
నగరాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడు. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు విశ్వకర్మ సహాయం తీసుకున్నాడు.
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నగర నిర్మాణం నిమిత్తం సముద్రుడు నలుదిక్కులా పన్నెండు
యోజ నాలు కప్పుకొన్నాడు.
ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతమందు ఒక అద్భుతమైన రాజధాని
తయారై ంది. మధుర ప్రజలు
నూతన రాజధానికి తరలివచ్చారు. రాజధానికి శ్రీకృష్ణుడు
‘ద్వారపతి’ అని నామకరణం
చేసాడు. ఆలా ద్వారక నిర్మాణం
జరిగింది. ‘ద్వారక’ అంటే స్వర్ణ
నగరమని అర్థం. నూతన రాజధానిలో ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవనాన్ని గడిపారు.
ద్వారకానగరంలో 90,000 రాజపాస్రాదాలు ఉండేవట. పొరుగు
రాజ్యాలు ద్వారకపై దండెత్తే
సాహసం చేయలేదు. ద్వారక
యుగాంతం వరకు, శ్రీకృష్ణుడు
జీవించి ఉన్నంత వరకు, రాజ్య

పరిపాలన చక్కగా జరుగుతూ
వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం
సముద్ర గర్భంలో చాలా కలిసిపోయింది. సందర్శకులు శిధిలావస్థ లో ఉన్న కొంత భూగాన్ని
మాత్రమే చూడగలము. ఈ ప్రాంతాన్ని ‘బేట్ ద్వారక’గా వ్యవహరిస్తూన్నారు. సముద్ర తీరానికి
రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో
ఉన్న ప్రాంతానికి మర పడవలలో
జేరుకొనవచ్చును.
ద్వారకానగరం
సముద్రంలో
కలిసిపోయిన ప్రదేశంలో శ్రీకృష్ణుని మునిమనమడై న వజ్రనాధుడు శ్రీకృష్ణ మందిరాన్ని
నిర్మించినట్టు పురాణ గాధలు
తెలుపుతున్నాయ. జగద్గు రువు
ఆదిశంకరాచార్యులువారు శ్రీకృష్ణ
పరమాత్మునికి నిత్య కైంకర్యాలు
ఏర్పాటుచేసి అచ్చట ద్వారకాపీఫిబ్రవరి 2022

లో వీటన్నింటినీ ఆరు గంటల

ఠాన్ని స్థాపించారు. శ్రీకృష్ణ ఆలయాన్ని 2500సం॥ క్రితం నిర్మించినట్టుగా ఇక్కడి శాసనములు
తెలుపుతున్నాయి. ద్వారక క్షేత్రంలోని శ్రీకృష్ణ ఆలయాన్ని ‘జగత్
మందిరం’ అంటారు. ప్రధాన
ఆలయమైన జగత్ మందిరంలో
రుక్మిణీ మాత దర్శనముందడు. ఆమె ఆలయాన్ని భక్తు లు
దర్శించుకోవాలంటే రెండు కిలోమీటర్లు
దూరం వెళ్లా లి.
ఓ పురాణగాధ ప్రకారం రుక్మిణిశ్రీకృష్ణులు ఓ సందర్భంలో
తమ ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించవలసినదిగా దూర్వాస మహామునిని ఆహ్వానించారట. అయితే
తనను రధంలో కూర్చొన పెట్టి ,
గుర్రాలకు బదులుగా స్వయంగా
రుక్మిణి శ్రీకృష్ణులు లాగి తేనే
తను ఆతిద్యాన్ని స్వీకరిస్తా నని షరతు విధించాడు. దానికి
అంగీకరించి ఆ దంపతులు
రధాన్ని లాగారు. మార్గ మధ్యంలో రుక్మిణి అమ్మవారికి దాహం
వేసింది. ఇది గమనించిన శ్రీకృష్ణుడు భూమి నుంచి పాతాళ
గంగను పై కి ప్రవహింపజేసి తన
భార్య దప్పిక తీర్చాడు. అయితే
అతిధిగా తనకు ముందు
ఆర్ఘ్యం ఇవ్వకుండా రుక్మిణి దేవి
త్రాగినందుకు
ఆగ్రహించాడు. ఆమెను భర ్తకు దూరంగా
ఉండమని శపించాడు. ఆ శాపం
కారణంగానే ప్రధాన పట్ట పురాణి
మందిరం ద్వారకాదీశుని మందిరానికి దూరంగా వెలసింది.
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వ్యవధిలో యాత్రికులు సందర్శించవచ్చును. ద్వారకాదీశ
ఆలయాన్ని సందర్శకులు తమ
వీలు వెంబడి విధిగా దర్శిస్తా రు.
1.
ద్వారకాధీశమందిరం:
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కొలువై న
ఆలయాన్ని ‘జగత్ మందిరం’
అని కూడా పిలుస్తా రు. గోమతీనదీ తీరాన 235 అడుగుల ఎత్తు లో
గంభీరంగా విరాజిల్లు తున్నది.
ఈ ఆలయానికి ‘లాద్వాశిఖర్’
‘నిజ్శిఖర్ అనబడే రెండు గోపురాలుంటున్నాయి. 72 స్థంభాలపై
అయిదు అంతస్థు లతో కూడిన
‘నిజ్ శిఖర్’ మందిరంలో ద్వారకానాధుడు కొలువై ఉన్నాడు.
గోమతినది
సముద్రంలో
సంగమించే ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ
మందిరానికి రెండు ద్వారాలున్నాయి. ప్రవేశ ద్వారాన్ని స్వర్గ ద్వారంగానూ, బయటకు వెళ్ళే ద్వారాన్ని
ద్వారక మరియు చుట్టుప్ర- మోక్ష ద్వారంగా వ్యవహరిస్తా రు.
క్కల అనేక దర్శనీయ స్థ లాలు ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం ఉత్తరాఉన్నాయి. టాక్సీలు, బస్సుల- భిముఖంగా ఉన్నది. ఆలయ

ద్వారకలో ద్వారవతి శిలలు
ద్వారకలో ద్వారవతి శిలలు
భక్తు లకు ఒక ఆకర్ష ణ ఒక్కోరాయిపై ఒక చక్రం మొదలు 25
చక్రాలు దాకా ఉంటాయి. గోమతీనది. సముద్రంలో సంగమించే
ప్రాంతంలో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తా యి. సాలిగ్రామ సమానమైన ఈ శిలలను దర్శించిన వారి
పాపాలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తా రు. ఒక చక్రం ఉంటే సుదర్శనమని, రెండు చక్రాలుంటే లక్ష్మీనారాయణ, మూడు చక్రాలంటే
తివిక్రమ, నాలుగు చక్రాలంటే
జనార్ద న, పద్నాలుగు మించి
చక్రాలంటే అనంతమనే పేర్లు
ఉన్నాయి. సాధారణంగా భక్తు లు
వీటిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళరు.
ఇంటికి తీసుకువెళితే వాటిని
నిష్ట గా
పూజించాలంటారు.
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మూలవిరాట్టు అయిన ద్వారకాదీశుడు తూర్పుదిక్కుకు అభిముఖంగా కొలువై ఉన్నాడు.
ఇచ్చట ఆలయ దక్షిణ ద్వారమైన స్వర్గ ద్వారం నుంచి గోమతీ
నదిలో
స్నానమాచరించుటకు మెట్ల దారి ఉంది. 56 మెట్లు
దిగి గోమతి నదిని తాకవచ్చును.
చాలా మంది భక్తు లు గోమతీ
నదిలో స్నానమాచరించి కృష్ణ
పరమాత్మను దర్శించుకుంటారు. స్వర్గ ద్వారానికి చేరువలో విశ్వనాధ మందిరం, గాయత్రిదేవి
ఆలయం, దుర్వాసమహాముని
సన్నిధిని చూడవచ్చును. ద్వారకాదీశ ఆలయం విశాలంగా,
అందంగా శిల్పకళా చాతుర్యంతో నిర్మించారు. ఈ ఆలయంలో
జరిగే ఉత్సవాలలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్ట మి పండుగను అత్యంత
వేడుకతో, స్వామి వారిని పలు22

మార్లు ఆలంకరిస్తూ భక్తు లకు
దర్శనమిస్తుంటారు. ఆ స్వామిని
దర్శించుటకు దేశం నలుమూలల నుంచి అశేష ప్రజానీకం
దేశం నలుమూలల నుంచి
వచ్చి స్వామిని కనులారా దర్శించి
అనంద
పరవవులౌతారు.
ఆలయ పూజారులు అంకిత
భావంతో కృష్ణునికి ‘భంటాభోగ్’ను సమర్పించి దంతావధానం, ముఖ ప్రక్షా ళన జరుపుతారు. ఈ తంతుని ‘మంగళహారతి’
అనంటారు. మంగళహారతి దర్శనాన్ని భక్తు లు తిలకించవచ్చును.
పిమ్మట స్వామివానికి అభిషేకం
నిర్వహిస్తా రు. ఆదయం దర్శించుకున్న కృష్ణ భక్తు లకు వెన్న
ప్రసాదం ఇస్తా రు. స్నాన భోగ్,
శృంగార దర్శన్, శృంగార హారతి,
రాజ్భోగ్, ఉత్పన్న భోగ్, సంధ్యాభోగ్, సంధ్యాహారతి, శయన
భోగ్, శయన హారతి మొదలై న

పేర్ల తో అనేక పూజలు నిర్వహించడం అలవాటు. విశేష సందర్భములలో అనగా (1) జన్మాష్ట మి
(2) జలయాత్ర రెండురోజులలో
అభిషేక కార్యక్రమాన్ని భక్తు లు
తిలకించుటకు అనుమతిస్తా రు.
అభిషేకానంతరం స్వామి వారికి
అలంకరించిన పిమ్మట భక్తు లు
స్వామి వారిని దర్శించి ఆనందపడతారు. స్వామి వారికి శృంగార
భోగం అని పిలువబడే సేవలో
బంగారపు బెత్తాన్ని ఆలయ
ద్వారం వద్ద ఉంచుతారు. స్వామి
చేతిలో పిల్ల నగ్రోవి ఉంచుతారు.
తన ప్రియమైన సఖి రాధకు
ఎల్లప్పుడూ స్వామి తన చేతిలో
ప్లి లనగ్రోవి ఉంటుందని చెప్పారట అందుకే స్వామి చేతిలో
పిల్ల నగ్రోవి ఏర్పాటు చేస్తా రు.
ఆలయ అర్చకులు.శృంగార భోగ్
అనంతరం రాజ భోగ్ సేవ నిర్వహిస్తా రు. ఈ సేవలో చపాతీలు,
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పూరీలు, నెయ్యి, అన్నం,
కూరలతో కూడిన నైవేధ్యం సమర్పిస్తా రు. ఈ సేవ అనంతరం
స్వామివారికి విశ్రాంతి ఏర్పాటు
చేస్తా రు. ఆలయ పూజారి
విశ్రాంతి తగిన దిండ్లు , దుప్పట్లు ,
తాంబూలం, పానీయం ఆయన
చెంత ఉంచుతారు. సాయంత్రం
5గం॥ల వరకు గుడి తలుపులు
తీయరు. విశ్రాంతి పూర్తి అవ్వగానే
స్వామికి పళ్ళు, ఫలాలు సమర్పిస్తా రు. రాత్రి సేవ శయన భోగ్ రాత్రి
9.30గం॥లకు స్వామి వారి శయన
హారతి ఇచ్చి గుడి తలుపులు
మూసివేస్తా రు. వచ్చిన భక్తు లందరికి తన దర్శనం ఒసంగి స్వామి
కృపాకటాక్షా లు అందజేస్తా రు.
ఆలయ అధికారులు భక్తు లు
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అందరూ స్వామిని దర్శించుకునేలా చక్కటి ఏర్పాట్లు చేశారు.
(2) నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగము:
ఆ పవిత్ర శైవ క్షేత్రం నేడు
‘నాగనాథ్’ ‘నాగేశ్వర్’ అను
పేర్లు తో పిలవబడుతూ గుజరాత్
రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ సముద్ర
తీరమందున్న ‘ద్వారక’ కు
ఒక చిన్న దీవిలో ఉన్నది.
నాగేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగం ఆవిర్భవమునకు ఒక పురాణ గాధ
ప్రచారంలో ఉంది. ఒకప్పుడు ‘దారకుడు’ అనే రాక్షసుడు మరియు అతని భార్య
‘ధారుక’ అనే పత్నితో పశ్చిమ
తీరములో పదహారు యోజనముల వనములో సకల వసతులతో భవనము నిర్మించు-

కొని సుఖముగా జీవిస్తు న్నాడు.
వారు నివశిస్తు న్న వనాన్ని ద్వారక
వనముగా పిలువబడేది. దారుక
దేవి భక్తు రాలు. ఆమె దేవి కృప
నిమిత్తం తపస్సు చేసి అనేక
వరములు పొందింది. ఆ వర
ప్రభావంతో వారి నివాసమైన
దారుకా వనమును వారు ఎక్కడకు వెళ్ళాలంటే అక్కడకు తీసుకు
పోతూ ఉండేవారు. రాక్షస సహజమైన యజ్ఞ యాగాధులను
ధ్వంసం చేయడం, ప్రజలను
నానా రకాలుగా హించించడం,
వీరగర్వంతో
విచ్చలవిడిగా
నష్ట పరచేవారు. ఆ రాక్షసుల
బాధలను భరించలేక ప్రజలు,
మునులు ఔర మహర్షి వద్ద కు
వెళ్లి , రాక్షసుల బారినుండి రక్షిం23

చమని వేడుకున్నారు. మనసు
ద్రవించిన ‘ఔర మహర్షి’ భూమిపై
గల మునులను, ప్రజలను
హింసిస్తే ఆ రాక్షసులు వెంటనే
నశిస్తా రు. అని శపించాడు.
ఆ శాపం విషయము తెలిసిన ఆ
రాక్షస దంపతులు తమ దారుకా
వనమును
సముద్రములో
ఒక ప్రాంతంలో స్ధాపించుకొని,
భూమిపై హింసిస్తే వారి నాశనం
తధ్యమని తలచి, సముద్రంపై
ప్రయాణిస్తు న్న వారిని హింసించ
మొదలుప పెట్టా రు. ఓడలను
కొల్లగొట్టి అందలి మనుషులను తిని, మిగతా వారిని తమ
బంధీలుగా జేసుకొని చెరసాలలో
ఉంచి, అవసరం వెంబడి వారిని
24

చంపి ఆహారంగా తినేవారు.
అందుచేత వారి ఆహారమునకు ఎట్టి లోటు కలుగలేదు.
పడమటి అరేబియా సముద్రంలో ప్రయాణీకులు తమ
ప్రాణాలు అరచేతిలో ఉంచుకొని
భయంతో
పయనించేవారు.
ఒకరోజు ఆ రాక్షస దంపతులకు
చిక్కిన ఓడలో చాలామంది వై శ్యకుల వర ్తకులు, సరంగులు, ఇతర
పనివారు ఉన్నారు. వారందరినీ
చెరసాలలో ఉంచారు. వారిలో
‘సుప్రియుడు’ అనే వై శ్యుడు
గొప్ప శివభక్తు డు. అతడు తనకు
వచ్చిన ఆపదకు చింతించక
పరమేశ్వర ధ్యానములో గడపసాగాడు. మిగతా ఖైదీలు కూడా

సుప్రియునితో బాటు ఈశ్వరనామ
జపం, భజనలు చేయసాగారు.
అచ్చట కాపలాదారులు గోల చేయవద్ద ని చెప్పినా వినకుండా
భజనలు కొనసాగించారు. ఈవిషయాన్ని దారుకునికి తెలియపరిచారు. రాక్షసులు ఖైదీలను
మరింత
హింసించసాగారు.
సుప్రియుడు దాక్షస హింసకు
లెక్కచేయక భక్తిశ్రద్ధ లతో శివనామములు జపిస్తూనే ఉన్నాడు.
ఉన్నట్టుండి అక్కడ నాలుగు దిక్కులకు నాలుగు ద్వారములతో,
మధ్యన ఒక శివలింగం వెలసి
ఒక దేవాలయంగా మారిపోయింది. ఆ సన్నివేశాన్ని చూసిన
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ముతో శివలింగాన్ని కౌగిలించుకొని తన్మయత్వం చెందాడు.
సుప్రియుని భక్తికి మెచ్చి శివుడు
ప్రత్యక్షమై
ఆ రాక్షసులను
సంహరించి చెరసాలలోని భక్తు లను, కాపాడారు. ఇక ఈ దారుకావనమును వర్ణా శ్రమ ధర్మాలతో
వర్ధిల్లుతుందనే వరమిచ్చాడు.
దారుక దేవి భక్తు రాలు, ఆమె
దేవిని ప్రార్థించి తన రాక్షస
వంశమును కాపాడమని వేడుకున్నది. ఈ సందర్భంగా పార్వతీ
పరమేశ్వరులతో
అభిప్రాయ
బేధాలు తలెత్తా యి. దారుకకు ఆ
పురాణ దంపతులు సమాధానపడి ‘ దారుకావనం’ ఒక యుగం
కాలం రాక్షసుల అధీనంలో ఉండేటట్లు ను, ఈ లోపల వర్ణా శ్రమ
ధర్మాలను పాటించు వారెవరు
వచ్చినా వారికి ఆపద కలగకుండనట్లు ను, నాగేశ్వరుడు(నాగనాధుడు) అనే పేరుతో అక్కడ వెలసిన
ఆ జ్యోతిర్లింగమును అర్చించిన
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వారికి రాజ సమాన భోగభాగ్యములు కలుగునట్లు వరమిచ్చారు.
ఈ దారుకావనంలో ద్వాపర
యుగాంతంలో ‘వీరసేనుడు’
అనేరాజు, భక్తితో శివుని అర్చించి
శివుని ప్రసాదముగా పాశుపతాస్త్రం పొంది దానితో దారుక
వంశమును
సమూలముగా
నాశనం చేశాడు. ఆవీరసేనుని కుమారుడే నల చక్రవర్తి.
నాగేశ్వర ఆలయం నూతనంగా,
విశాలంగా నిర్మించారు. భక్తు లందరు వరుస క్రమంలో
ఆలయమందు నడిచి శివ
పరమాత్మను దూరం నుంచే
దర్శించుకోవాలి. అభిషేకం చేయించుకొనేవారు మాత్రమే గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించవచ్చును.
అలంకరణ చేయబడిన శివలింగాన్ని దర్శించి భక్తు లు తన్మయత్వం చెందుతారు. ఆలయ
ప్రాంగణమందు అత్యంత సుందరమైన పరమేశ్వర విగ్రహాన్ని

పెద్ద దిగా నిర్మించారు. విగ్రహం
చూడముచ్చటగా ఉంటుంది.
3.
బేట్
ద్వారక:
ఈ బేట్ ద్వారక నగరం ద్వాపరంలో సముద్ర తీరాన నిర్మింపబడిరది. కాలక్రమేణా ఈ
నగరంలో కొంతభాగం సముద్రం
ముంచెత్తింది. ఉన్న కొద్దిభాగం
చూచుటకు ద్వారకలో ‘ఓఖా’రేవు
జేరి, అక్కడ నుండి సందర్శకులు మర పడవలలో రెండు కి.మీ.
సముద్రంపై పయనించి అచ్చటి
ద్వీపాన్ని జేరుకోవాలి. అచ్చటి
పురాతన భవన సముదాయం
పెద్ద పెద్ద తలుపులతో, నాటి శిల్ప
చాతుర్యంతో అత్యంత మనోహరంగా నిర్మించబడిరది. సందర్శకులు అక్కడ ఉన్న కృష్ణ భగవానుని తిలకించవచ్చును. ఆ స్వామిని
దర్శించి తమ పేర పూజలు చేయించుకుంటారు. స్వామివారు
ఆభవనమందు ఆ సమయంలో
వాడిన ఎన్నో వస్తు వులను
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చూసే అదృష్టం లభిస్తుంది.
శ్రీకృష్ణుని
బాల్యమిత్రుడు
కుచేలుడు కృష్ణ దర్శనార్దం
వచ్చినపుడు అయినను శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య రుక్మిణి
సమేతంగా భవనం బయటకు
మిత్రునకు స్వాగతం పలికి, సకల
మర్యాదలు జరిపి, మిత్రుని
పాదపూజ గావించి ఆయన
తెచ్చి ఇచ్చిన అటుకులను

ద్వీపం భేట్ ద్వారక అయింది.
మహాభారత యుద్ధం పిమ్మట
మునిశాపం వల్ల ముసలం
పుట్టి యాదవులు ప్రభాత తీర్ధ
సమీపంలో
మరణించడం
జరిగింది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ
కూడా దేహత్యాగం చేశాడు. ఈ
వార ్త విని బలరాముడు, శ్రీకృష్ణ స్వామి రాణులు, గోపికలు
పక్క కొలనులో తమ దేహాలను
త్యాగం చేశారు. ఈ కొలనులో
‘గోపీతాలాబ్’ అని పిలుస్తా రు.
అక్కడ లభించే తెల్ల ని మృత్తికతో కోపులని చేసి, గోపికల త్యాసంతోషంగా తిన్నాడు. మిత్రుడు గానికి, భక్తికి గుర్తు గా అమ్ముకుచేలుని ఆర్థిక పరిస్థితిని తారు. తలాబ్(చెరువు) ప్రక్కన
గ్రహించి ఆయనకు అడగకుం- చిన్న కృష్ణ మందిరమున్నది.
డానే అనంత మైన సంపదలు
ప్రసాదించి ఆయన దారిద్యా- మత్యకారులు, చిన్న వ్యాపారస్తు న్ని తోలగించిన ప్రదేశమిది. లు ఈ బేట్ ద్వారక ద్వీపమందు
‘భేట్’ అనగా కానుక, కృష్ణునికి నివాసముంటున్నారు. సందర్శసమర్పించేందుకు కుచేలుడు కులు బేట్ ద్వారకను చూసి తిరిగి
అటుకులు భేట్(కానుక) తీసుకు వచ్చుటకు సుమారు రెండున్నర
వచ్చిన కారణంగా ఈ చిన్న గంటల వ్యవధి పడుతుంది.
సముద్రంపై
పయనిస్తు న్న
సమయాన పక్షు ల విన్యాసాలు
చక్కగా తిలకించవచ్చు. మనం
వాటికి మరమరాలను వగై రాలను తినిపిస్తే తింటాయి. మనకు
ఆనందం కలుగజేస్తా యి. బేట్
ద్వారకను చూడడం మన అదృష్టంగా భావించాలి. బేట్ ద్వారక
దర్శించనిదే ద్వారక యాత్రా ఫలం
సిద్ధించదంటారు
-
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నూటపదహార్లు	 కందాల్లో

సుందరకాండ
మనవి

పాలెపు బుచ్చిరాజు

వాల్మీకి రామాయణం మహోత్క్రుష్టమైన కావ్యం. ఎవరె న్నిసార్లు రాసినా ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఏం చెప్పగలరు? యావద్భారత దేశంలో ఎన్నో భాషల్లో ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధన్యులయ్యారు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉన్న ప్రాచుర్యం మరి
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీసా ప్రతి
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గ ర వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వెయ్యేళ్ళుగా వేలాది భక్తు లు రామాయణాన్ని రాసి, చదివి, విని తరించారు.
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిష్టమైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భక్తికి, కార్య దీక్షకి, బుద్దికుశలతకి
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మీకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా హనుమ కోసమే
సృష్టించ బడింది అనిపిస్తుంది. సీతాన్వేషణలో హనుమ చేసిన అధ్బుత కార్యాలకి అబ్బురపడి శ్రీరాముడు “నువ్వు నా తమ్ముడు భరతుని వంటి వాడవ”ని ఆప్యాయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భక్తితత్వానికి ఉదాహరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా పారాయణకి నోచుకుంది.
నాటి రామదాసు, త్యాగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ
హనుమలను కీర ్తించడం ద్వారా ధన్యులయ్యారు.
వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ‘వంద కందాల్లో సుందర కాండ’ రాద్దామనే ప్రయత్నం చేశాను. ‘అష్టో త్తర శతం’
దాటినా హనుమంతుని తోకలా పెరుగుతూ పోయింది. ఆఖరికి ‘నూటపదహార్లు ’ తో పూర్తి చేయ గలిగాను.
చదువరులు ఆదరిస్తా రని ఆశిస్తు న్నాను.
ఆఖర్న అనుబంధంగా “పురజన గీత” గా పద్దెనిమిది కందాలు చేర్చాను. పట్టా భిషేకం తరవాత శ్రీరాముడు తమ్ముల్ని, మంత్రుల్ని, సామంతుల్ని, సై న్యాన్ని ఉద్దేశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాట్లా డాక, పుర
ప్రజల్ని కూడా పిలిపించి వారికి భక్తి తత్త్వం బోధిస్తా డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు.
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పద్యాలు.
బరోడా						
పాలెపు బుచ్చిరాజు
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97) కోపము ముంచుకు రాగా

కాపాడగ నెవడు వచ్చు కావర మణతున్
ఏపాటి వాడవు కపివి
97.

ఈ పాపిని చంపుడంచు ఇష్టుల బిలిచెన్

రావణుడి కోపం రెట్టింపు అయింది. “నిన్నిపుడే చంపుతాను. ఎవడడ్డు వస్తా డో చూస్తా ను” అని

భటుల్ని పిలిచాడు.

98) దూతగ వచ్చిన వాడిని

వాతలు పెట్టి పనిచెదరు ప్రాణము తీయన్
పాతకమధర్మమునుగా

యీతని వదలగ శుభమగు నిరువై పులకున్
98.

“దూతగా వచ్చిన వాడిని చంపడం మహా పాపం. అధర్మం కూడా. అవమానించి పంపవచ్చును.

కనుక ఈయనకి ఏదో ఒక శిక్ష వేసి పంపడం ఉత్తమం” అని తమ్ముడు విభీషణుడు అన్నగారికి హితవు

చెప్పాడు.

99) అనుచు విభీషణు డన్నకు

తన యోచన చెప్పగ వినె తమ్ముని హితవున్
వనచరు వాలము గాల్చగ

తన వారల కానతియిడె తప్పకు డంచున్
99.

ఏమనుకున్నాడో రావణుడు “సరే” అని, కోతులకి వారి తోక అంటే ఇష్టం అందుచేత వీడి తోకకి

నిప్పు అంటించి వదిలిపెట్టండి అని భటులకి చెప్పాడు.

100) ఆపద వచ్చిన యెడన

య్యాపద నే తన కనువగు నవకాశముగ
న్నాపాదించగల నరుని

దాపున చేరును విజయము తథ్యము ధరలో
100. ఏదైనా ఆపద వచ్చినపుడు సమయానుకూలంగా ప్రవర ్తించి, ఆ చెడునే తనకి మంచిగా మార్చుకోగల మనిషిని విజయం తప్పక వరిస్తుంది.
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101) రగిలెను మంటల వాలము

ఎగిరెను మారుతి భవనము లెక్కుచు దిగుచున్
రగిలించె మంట లెల్లెడ

భగభగమంచు పొగలెగయ పారిరి యసురుల్
101.

మారుతి అదే చేశాడు. తన తోక మంటలతో మండుతూ ఉండగా లంకానగరంలోని మేడలు ఒకదాని

మీద నుంచి మరొక దాని మీదికి దూకుతూ పోసాగాడు. ఆ ఇళ్లన్నీ కాలిపో సాగాయి. రాక్షసులు భయంతో
ఇళ్ళు వదిలిపెట్టి పారిపోసాగారు.

102) చిందర వందర చేసెను

అందము చెడి వనము లగ్నికాహుతి యయ్యెన్
సుందర సౌధము లెన్నియొ

తొందరగా నాశనమయి తునియలు మిగిలెన్
102. అలాగే ఉద్యాన వనాలలో చెట్ల మీదుగా కూడా చేశాడు. అవన్నీ కాలి బూడిదగా మారాయి. అలా
లంకంతా చిందర వందర చేసి అక్కడి వాళ్ళలో భయాందోళనలు రేకేత్తించాడు.
103) చూచియు నధముడు చూడడు

చూచిన మధ్యముడు పోయి శుభమును దెల్పున్
చూచియు పై గా కాల్చియు

చూచిన వాడుత్తముండు శూరుడు వాడే

103.	సేవకులు అన్నవాళ్లు మూడు రకాలుగా ఉంటారు. అధముడు అసలు చెప్పిన పని చేయనే

చేయడు. మధ్యముడు చెప్పిన పని చెప్పినట్టే చేస్తా డు. ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా. కాని ఉత్తమ సేవకు-

డన్నవాడు, చెప్పిన పని చేయడమే కాకుండా, దానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు కూడా తెలుసుకుని
104) కత్తి పయి సాము చేయుచు

నుత్తమకార్యము ముగించి ఉత్తర దిశగా

ఎత్తెను జెండా మరలగ

ఎత్తిరి నీరాజనములు ఎల్ల రు దివిజుల్

104. అలా కత్తిమీద సాము చేసి విజయోత్సాహంతో ఉత్తర దిక్కుగా తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించాడు.

ఆయన గొప్పతనాన్ని దేవతలు కీర ్తించారు.
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ఎవరికెవరు ఈలోకంలో ...

"రాంబాబూ మీ ఆవిడ వచ్చిందిరా!" ఆటపట్టించడానికే ఈ
మాట అన్నా నిజానికి ఎదురు
గా వచ్చి నిలబడ్డ ది మాత్రం నా
కాబోయే భార్య భానుప్రియ. .
మీరు అప్పుడే ఎక్కువ ఊహించేసుకోకండి.
అప్పుడు నా
వయస్సు నిజంగా 9 సంవత్సరాలు. ఆమె నాకంటే ఓ 8 నెలలు
చిన్నది. అయినా నాకంటే తెలివై నది.
ఊళ్ళో అందరూ
ఆమెను నా పెళ్ళాం అనే చెప్తా రు.
'అంత చిన్న వయసులో ఆ
మాటలేంటి' అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ మేం పుట్టి నప్ప
టినుండీ మా మనసుల్లో ఈ
భావనను మా పెద్ద వాళ్ళు సృషించేశారు. మేం కూడా అలాంటి
ఆటలే ఆడుకునేవాళ్లం. ఇది
నిజం.
పల్లెటూళ్ళల్లో పుట్టి పెరిగినవారికి ఇలాంటివన్నీ సుపరిచితం.
పది పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి,
అప్పటికి పుష్పవతి కూడా కాకపోయినా వాళ్ళ అక్కకో, పక్కింటి
పిన్నిగారికో పురుడు వస్తూ ఉంటే
పెద్ద వాళ్ల తో బాటుగా ఆ పురిటి
గదిలో ఉండి సాయం చేస్తూ
ఉంటుంది. ఇది ఆ చిన్న చిన్న
30

గ్రామాలలో సర్వ సాధారణంగా జరిగేదే. చాలా చురుకైన
పిల్ల కనుక అందరూ పురిటి
గదిలోకి తననీ రానిచ్చేవారు.
భానుప్రియ మా మేనమామ
కూతురు. మేనమామ అంటే
మా అమ్మకు కజిన్ బ్రదర్.
అయినా
ప్రతీ
పండక్కీ,
పబ్బానికీ
మాయింట్లో
వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు.
భాను మా ఇంట్లోనే పుట్టిందిట.
వాళ్ళమ్మకి అది ఆరో సంతానం.
మా అమ్మే పురుడు పోసిందిట.
మండువాలో కూర్చున్న పెద్ద వాళ్ళ
ముందుకు పాపను తీసుకు వచ్చి
"పాప ఎంత బాగుందో చూడండి.
ముద్దొ స్తూ ఉంది. ఇది నా కోడలు.
మా రాంబాబు పెళ్ళాం" అందిట.
నాన్న నవ్వుతూ "వాడికింకా సంవత్సరం కూడా నిండలేదు.
ఇది పెళ్ళాం ఏమిటే? పెద్ద ది
అయిపోతుంది"
అన్నారుట.
"అవన్నీ మీరు చూసుకోండి, ఇది
మాత్రం నా కోడలే" అనేసి అక్కడున్న ఆడవాళ్ళకి పాపని ఇచ్చేసి
మళ్ళీ లోపలికి వెళ్లి పోయిందట
అమ్మ.
అదిగో అప్పుడు ప్రారంభం
అయ్యింది మా బంధం. ఎవరి

ఇంటికి పెళ్లి కీ, పేరంటానికీ వెళ్ళినా అమ్మ నన్ను తీసుకెళ్ళేది. అక్కడి వాళ్ళు 'ఏదిరా
మీ ఆవిడ?' అని అడిగేవారు. నేను సిగ్గు పడేవాణ్ణి కాదు.
ఓరోజు కాలువలో అందరం
ఈతలు కొడుతూ ఉంటే సుబ్బిగాడు "రాంబాబూ! మీ ఆవిడ
వచ్చిందిరా" అనగానే ఒక్కసారి
కాలువలోంచి బయటికి వచ్చి
భానుప్రియ దగ్గ రకి వెళ్ళాను.
రెండుచేతులూ పట్టుకొని "పొద్దున్నే సై కిల్ మీద నాన్న తీసుకువచ్చాడు. నువ్వు లేవు. అత్తయ్య చద్ద న్నం తిని వెళ్ల మంది.
అందుకే ఆలస్యం అయ్యింది"
అని చెవులకున్న బుల్లా కులు ఊపుకుంటూ చెప్త ోంది.
అందరూ మమ్మల్ని చూసి
నవ్వుతున్నారు. అలా గడిచింది
బాల్యం. ఇలాంటివి బాల్యంలో
మామూలుగానే జరిగిపోయేవి.
పెద్ద వాళ్ళం అయ్యాం. నేను
మంచిమార్కులతో
పాస్
అయ్యాను. నేను పుట్టి న సంవత్సరంలోనే ఢిల్లీ లో AIIMS
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మెడికల్ కాలేజీ జవహర్ లాల్
నెహ్రూ గారు ప్రారంభించారట.
"అక్కడ మెడిసిన్ లో సీట్
సంపాదించరా" అని నాన్నగారు చెప్పేవారు. అలానే అక్కడే
MBBS లో సీట్ వచ్చింది.
ఢిల్లీ
బయలుదేరుతూ
ఉండగా ప్రసాద్ మావయ్య
అమ్మా నాన్నలతో "వీడు పెద్ద
చదువులు చదవడానికి అంత
దూరం వెళ్లి పోతున్నాడు. నా
కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడంటారా?" అని అడిగాడు.
"మళ్ళీ పెళ్ళేంటి? అది పుట్ట డమే అత్తారింట్లో పుట్టింది. పుట్టి న
నాడే వాళ్ళ పెళ్లి అయిపోయింది.
తాళి కట్ట డమొక్కటే తరువాయి.
నువ్వేం కంగారు పడకు" అంది
అమ్మ.
ఢిల్లీ పయనమయ్యాను. పెద్ద
చదువులకోసం ఉన్న ఊరినీ,
పెంచిన పెద్ద ల్నీ వదలి అమలాపురం నుండి ఢిల్లీ మహానగరానికి
వెళ్లి పోయాను. దృష్టాంతా చదువుమీదే. నాలుగేళ్ళు గడిచిపోయాయి. మరో రెండేళ్ళు గడిస్తే
internship (House Surgeon)
కూడా పూర్తి చేసుకొని డాక్టర్ గా
బయటికి వచ్చేస్తా ను. ఇంటికి
వెళ్ళి 6 నెలలు అయ్యింది. ఉత్తరాలూ లేవు, ఫోన్
లూ లేవు. చదువు,
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చదువు, చదువు.
అంతే.
ఇంతలో ఇంటిదగ్గ రనుండి ఓ
పెద్ద ఉత్తరం వచ్చింది. అంత
పెద్ద ఉత్తరం చూసి ముందు
కంగారు పడ్డా ను. అది అమ్మ
వ్రాసిన ఉత్తరం. చాలా రాసింది.
చదివాక మనసు మొద్దుబారిపోయింది. మళ్ళీ చదవాలని
అనిపించినా భయంతో చదవలేక పోయాను. విషయం క్లు ప్తంగా భానుప్రియ పెళ్లి అయిపోయింది వాళ్ళ మేనమామ
అబ్బాయి రాజశేఖరం తో.
రాజశేఖరం పల్లెటూళ్లోనే ఉంటూ
వ్యవసాయం
చేసుకుంటున్నాడు. అతడి తండ్రికి ఊళ్ళో
మంచి పేరు ఉంది. గ్రామానికి
పెద్ద . ఆయన పొలంలో పనిచేస్తూ ఉండగా మోటార్ స్విచ్ ఆన్
చెయ్యబోతే షాక్ కొట్టి విపరీతంగా ఒళ్ళు కాలిపోయి హాస్పిటల్ లో చావు బ్రతుకుల మధ్య
ఉన్నాడు. కూతురి వివాహం
ఇరవై రోజుల్లో ఉండగా జరిగింది
ఇది. పెళ్లి postpone చెయ్యడానికి ఎవరూ ఒప్పుకోలేదు.
అటువంటి సమయంలో కన్యాదానం చెయ్యడానికి తోడుకావాలనే నెపంతో ప్రభను అతడికి ఇచ్చి
హడావిడిగా పెళ్లి జరిపించేశారు.
ఆ పెళ్లి కి అమ్మానాన్న వెళ్ల లే-

దు. అసలు ఏం జరిగిందో, ఏం
జరుగుతోందో తెలియని పరిస్థితుల్లో భానుప్రియ పెళ్లి అయిపోయింది. అమ్మ ఏడుస్తూ రాసిన
ఉత్తరం లోని సారాంశం ఇది.
నాకేమీ అర్థం కాలేదు. భానుప్రియ వేరే ఇంటి పిల్ల అనే
భావన నాకెప్పుడూ కలిగేది
కాదు. మా ఇంట్లో ఒక అమ్మాయిగానే ఉండేది. చిన్నతనం
కాబట్టి ప్రేమలు, ప్రేమలేఖలు
వంటివి లేవు. నేను ఢిల్లీ లో
ఉంటూన్నా ఎప్పుడూ ఉత్తరాలు
కూడా రాసుకొనే వాళ్ళం కాదు.
వెంటనే ఊరు బయలుదేరాను.
అమ్మా నాన్నా నన్ను పట్టుకొని ఏడ్చేశారు. వాళ్ళని ఓదార్చి
అందరం కలిసి భానుప్రియ
అత్తవారింటికి వెళ్ళాం. ఆదరించి
భోజనాలు వడ్డించారు. అయ్యాక
బయట హాలులో కూర్చొని
కబుర్లు మొదలు పెట్టాం. ఎక్కడా
వాళ్ళు మా ఇంటి కోడల్ని వాళ్ళింటికి కోడలుగా తీసుకుపోయామన్న చింతన వారి మాటల్లో కనబడలేదు. రాత్రి తిరుగు ప్రయాణం
అయ్యే అవకాశం లేదు. ప్రయాణ
సౌకర్యాలు ఆ ఊరికి లేవు.
సాయంత్రం రాజశేఖరం నన్ను
పొలం లోకి తీసుకెళ్ళాడు. అక్కడ
కూడా మంచి ఇల్లు ఉంది. మంచి
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సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కూర్చుని
కబుర్లు
మొదలు పెట్టాం.
"రాంబాబు గారూ! మీ బాధ
నేను అర్థం చేసుకోగలను.
మేమంతా మిమ్మల్ని ఎలా face
చెయ్యాలా అని రోజూ అంతర్మధనం పడిపోతూ ఉండేవాళ్లం. మీకు మీరుగా మా ఇంటికి
వస్తే మేమెంత ఆనంద పడుతున్నామో మీకు చెప్పలేను.
ఓసారి భాను ను అడిగాను "నీకు
మీ బావ అంటే ఇష్టం కదా, మరి
నన్ను చేసుకోవడానికి ఎలా ఒప్పుకున్నావు?" అని. ఏమీ అనలేదు.
"పెద్ద వాళ్ళు ఏం చేసినా మన
మంచికే చేస్తా రు. నాకంటూ ఒక
ప్రత్యేకమైన అభిప్రాయం లేదు.
వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది వినడమే"
అంది. అంత చిన్న అమ్మాయి
అంతంత పెద్ద పెద్ద మాటలు
అనగలదని
అనుకోలేదు."
"ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది - అసలు మా
పెళ్లి ఎలా జరిగి పోయిందా
అని. ఏరోజూ మా అభిప్రాయాల్లో భేదాలు రాలేదు. నేను
Agricultural B.Sc. చేశాను.
నాన్న చేస్తు న్న వ్యవసాయం మీద
పరిశోధనలు చేస్తూ ఇక్కడే ఉండిపోయాను. మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని తెలిసి గానీ, తెలియక
గానీ ఇబ్బంది పెడితే మమ్మల్ని
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మన్నించండి.
వీలున్నప్పుడు
వస్తూ పోతూ ఉండండి" అన్నాడు.
నా మనసు తేలిక పడింది.
ఇప్పుడు ప్రభ నాకు దూరమై
పోయిందన్న భావన రాలేదు.
మళ్ళీ మా కుటుంబం లోనే మా
మధ్యనే ఉంటోంది అన్న ఫీలింగ్
వచ్చేసింది. ఆదరించి మంచిగా
మాట్లా డిన రాజశేఖరం మీద
నాకు ఎంతో గౌరవం ఏర్పడింది.
తిరిగి మా ఊరు వచ్చేశాము.
చదువయ్యాక తిరిగి అమలాపురం వచ్చే ఆలోచన విరమించుకున్నాను. తమ్ముణ్ణీ, అమ్మా నాన్నల్నీ తీసుకొని ఢిల్లీ వచ్చేశాను. డిగ్రీ
అయిపోయింది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చెయ్యమన్నాడు నాన్న.
అలాగే అన్నాను. మరో మూడేళ్ళల్లో Surgeon అయ్యాను.
అదే కాలేజీ హాస్పిటల్లో ఉద్యోగం
ఇచ్చారు. అంత పెద్ద పేరున్న
కాలేజీ లో నేనో డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ గా పనిచేయడం నాకే
కాదు నా బంధువర్గా నికంతకూ గౌరవాన్ని సంపాదించి
పెట్టి న వాడిని అయ్యాను.
కాలం ఆగదుగా! నా పెళ్లయ్యింది. Dr. కవిత నాజీవితం లోకి
వచ్చింది. ఆమె కూడా ఇదే
హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తోంది.
అమ్మా, నాన్నా వెళ్ళిపోయారు.
తమ్ముడు US లో చదువుకొ-

ని అక్కడే పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్
అయ్యాడు. ఒకసారి నా జన్మ
భూమి కి వెళ్లా ము. గ్రామం లోని
ఇంటిని, మాకున్న చిన్న పొలాన్ని
మావయ్యకు
ఇచ్చేశాము.
భానుప్రియ కాపురం బాగుంది.
పిల్ల లు లేరు. అయినా రాజశేఖరం ఆమెను ఎంతో ప్రేమగా
చూసుకుంటున్నాడు. మేమేంతో
ఆనందపడ్డాం.
మా ఆవిడ,
భానుప్రియ మంచి స్నేహితురాళ్ళు
అయిపోయారు.
ఒకరోజున రాజశేఖరం నుండి
ఫోన్ వచ్చింది - ప్రభకు ఆరోగ్యం
బాగోలేదని. ఢిల్లీ వెళ్ళి చూపించుకోమని అక్కడి డాక్టర్ లు చెప్పారట. గర్భాశయం లో కాన్సర్
అని చెప్పారట. ఆయన కంగారూ
పడుతూ నాకు ఫోన్ చేశాడు.
వెంటనే ఢిల్లీ వచ్చెయ్యమని చెప్పాను. వచ్చారు. నన్ను
చూసి చిన్న చిరు నవ్వు నవ్వింది
ప్రభ.
ఏమీ మాట్లా డలేదు.
హాస్పిటల్ కు తెస్సుకెళ్ళాను. అంతా check చేశారు.
Cancer secondary stage
లో ఉంది. ప్రమాదం అంచున
ఉంది ఆమె. Operation చెయ్యడానికే నిశ్చయించుకున్నారు. నన్ను కూడా theatre లోకి
రమ్మన్నారు. సిద్ధం అవుతున్నాం.
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Stretcher లోపలికి తీసుకొని
వెళ్తూ ఉండగా పక్కన నిలబడి
"బాధగా ఉందా" అని అడిగాను.
తన వివాహం జరిగిన ఇన్నాళ్ళకి మొట్ట మొదటిసారిగా
నేనామెతో మాట్లా డుతున్నాను.
పక్కన మా ఆవిడా ఉంది, ఆమె
భర ్త రాజశేఖరం కూడా ఉన్నారు.
"ఇలా దగ్గ రకి రా!" అని
పిలిచింది. దగ్గ రగా వెళ్ళాను.
కవిత,
రాజశేఖరం
కూడా
ముందుకు వాలి నెమ్మదిగా
ఆమె చెప్తున్నది వింటున్నారు.
"అప్పుడెప్పుడో ఒకసారి బాధ
వేసింది. నువ్వు వచ్చావు. ఆ
బాధను తీసేశావు.
అసలు
పెళ్ళే చేసుకోవెమో అనుకున్నాను. చేసుకున్నావు. నా మనసు
తేలిక పడింది. అందుకే నీమీద
నాకు అంత ప్రేమ. శేఖరం
ఏనాడూ నన్నేమీ అడగలేదు. ఆయన అంత మంచి
మనసుతో
ఉంటాడని
ఆ
రోజున అనుకోలేదు. నిన్నెప్పుడూ తక్కువ చేసి మాట్లా డలేదు. పై గా నువ్వంటే ఆ ఇంట్లో
అందరికీ ప్రేమ, గౌరవమూనూ."
"నాకు ఆపరేషన్ చేస్తా వట కదా!
బ్రతుకుతానంటావా? బ్రతకనని నా మనసు నాకు చెప్త ోంది.
ఆయనకు ఎవ్వరూ లేరు. ఆ
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వ్యవసాయం, ఇల్లూ వదలి నీ
దగ్గ రకి వచ్చెయ్యమను. నేను
నీదగ్గ ర ఉంటే ఎంత జాగ్రత్త గా
చూసుకుంటావో అంత జాగ్రత్తగానూ ఆయనను చూసుకో. మీ
ఆవిడ చాలా మర్యాదస్తు రాలు.
ఆమెతో చెప్పు. ఇది నా చివరి
కోరిక అనుకో. పిల్లల్లేరు. జీవితం
లేదు. నాకు ఆయన, ఆయనకు
నేను అదే మా ప్రపంచం.
అక్కడ ఉంటే నా మీది ధ్యాసతో
రోజూ విలపిస్తూ
ఉంటారు."
"ఆ ఆస్తిపాస్తు లన్నీ ఇన్నాళ్
లూ మా
పొలాల్లో పని చేసిన రై తులకే
ఇచ్చెయ్యండి. నీతో ఉన్నన్నాళ్
లూ
ఎన్నో కబుర్లు చెప్పేదాన్ని. 23 ఏళ్ల
వయసులో పెళ్లి అయిపోయింది. ఏనాడూ నేను నోరు తెరచి
ఎవరినీ ఏదీ అడగలేదు. ఇప్పుడు
నిన్ను అడుగుతున్నాను. రేపు
ఈ నోరు మాట్లా డలేక పోవచ్చు."
"మరో జన్మ ఉంటే మళ్ళీ ఆయనకే
భార్యను అవుతాను. ఈ జన్మలో
ఇవ్వలేక పోయిన పుత్రసంతానాన్ని ఆయనకు ఇస్తా ను. ఇంక
నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్లు బావా!"
అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది.
దగ్గ రకు వెళ్ళి ఆమె నుదుట
మీద ముద్దు పెట్టా ను. ఇదే తొలి
ముద్దు . బహుశా చివరి ముద్దు
కూడా. శరీరంలో ఎటువంటి

స్పందనా కలుగలేదు నాకు.
ఆపరేషన్
అయిపోయింది. అనుకున్నంతా అయింది.
Table మీద ఉండగానే stroke
వచ్చింది. నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ
ప్రాణం విడిచింది.
తొలిసారిగా దుఃఖం అంటే ఏమిటో
తెలిసింది. మా స్టాఫ్ నన్ను
బయటకు తీసుకు వచ్చేశారు.
అప్పటికే విషయం బయటవాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. రాజశేఖరం నా భుజం మీద చెయ్యివేసి
అనునయంగా నిమిరాడు. "మీ
చేతుల్లో ఏముంది. రోగాన్ని మేం
ఆలస్యంగా గుర ్తించాం" అన్నాడు.
భౌతిక కాయాన్ని ఆయన కోరిక
మీద వాళ్ళ ఊరికి తీసుకెళ్లా ము. దహనం చెయ్యడానికి కొడుకులు లేరు. నాకు
కోరిక కలిగింది. ముందు నా
భార్యను అడిగాను.
ఆమె
ఎంతో సంతోషంగా ఒప్పుకుంది.
నా పిల్ల లకు తల్లి కావలసిన ఆ
మహా తల్లి చివరకు నాకు తల్లి
అయ్యింది. తలక్రింద కాగడా
ఉంచి బయటకు వచ్చేశాను.
మొదటి సారిగా దేవుని మీద
కోపం వచ్చింది "ఎందుకు
చేశావిలా?" అని గట్టి గా అరవాలనిపించింది.
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కేంద్ర బడ్జెట్ 2022-23
కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ 2022-23 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రు. 39. 45 లక్షల కోట్లు
అంచనాతో కేంద్ర బడ్జెట్ ను
ది. 1 ఫిబ్రవరి 2022 న లోకసభలో ప్రవేశపెట్టా రు. ఆర్ధిక చక్రం
గాడి తప్పకుండా ... రక్షణాత్మక
ధోరణిని ఆర్ధిక మంత్రి ప్రదర్శించారు. దేశాన్ని డిజిటల్ బాట
పట్టించేందుకు పలు ప్రతిపాదనలు చేశారు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి:
- వచ్చే ఆర్ధిక సంవత్సరం నుంచి
వర్ట్ యువల్ డిజిటల్ కరెన్సీని
అందుబాటులోకి తేనున్నారు.
దేశంలో క్రిప్టో మార్కెట్ గణనీయంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో క్రిప్టో కరెన్సీలు ఎన్ ఎఫ్ టీ లు
(నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్) లావాదేవీలపై ఏప్రిల్ 1 నుండి 30%
పన్ను విధిస్తా రు.
- త్వరలో ఈ - పాస్ పోర్ట్ విధానం
అమలులోకి రానున్నది.
- దేశంలో ఎక్కడినుంచై నా రిజిస్ట్రేషన్ పథకం అమలులోకి తీసుకురానున్నారు.
- ఇంటివద్దే నాణ్యమైన విద్యను
అందించేందుకు డిజిటల్ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విద్యార్థు ల పాఠాల కోసం
200 టీవీ ఛానెళ్లు రానున్నాయి.
- ఈ కొత్త ఆర్ధిక సంవత్సరంలో
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దేశంలో 5- జి టెలికాం సర్వీసులకు స్వీకారం చుట్టి స్పెక్ట్రమ్
వేలాలు వేయనున్నారు.
- ఉత్పార్థిక ఆధారిత ప్రోత్సాహకాల వల్ల వచ్చే ఐదేళ్ల లో 60
లక్షల ఉద్యోగాలు, 30 లక్షల కోట్ల
అదనపు ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతున్న అంచనాలు వేశారు.
ప్రగతి రథాన్ని పరుగులు పెట్టించేందుకు ఏడు చోదక
శక్తు లు అయిన 1) రహదారులు
2) రై ల్వే 3) విమానాశ్రయాలు 4)
ఓడ రేవులు 5) ప్రజారవాణా 6)
జలమార్గా లు 7) రవాణా మౌలిక
సదుపాయాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు.
- ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రా లకు ప్రయోజనం కలిగించే
కెన్ బెట్వానియమ్ అనుసంధానం జరుపుటకు నిధుల
కేటాయింపు
- దేశంలో జాతీయ రహదారుల
విస్తరణకు కేంద్రం 25000 కిలో
మీటర్ల నేషనల్ హైవే లను నిర్మించాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు.
- వేగంగా దూసుకుపోయే కొత్త
తరం 'వందే భారత్' రై ళ్లు ఇక
అధిక సంఖ్యలో రానున్నాయి.
- ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన రై ల్వే స్టేషన్ల కు మెట్రోలు, బస్సుల వంటివి
బహుళ రీతిలో అనుసంధానం
చేయనున్నారు.
- పార్సిళ్ల ను ఎలాంటి అవాంతరం

లేకుండా గమ్యస్థానం చేర్చేందుకుగాను తపాలా రై ల్వే నెట్ వర్కులను అనుసంధానం గావిస్తా రు.
- వ్యవసాయ రుణాల లక్ష్యాన్ని
కేంద్రం 18 లక్షల కోట్ల కు పెంచి
చిన్న మధ్య తరహా రుణాలను
మరింత చేరువ చేసేందుకు పూచీకత్తు లేకుండా రు. 6 లక్షలకు
ఆర్ బి ఐ నిర్ణయించింది.
- పట్ట ణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఎంపిక చేసిన లబ్ధిదారులకు
'ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన'
క్రింద 2022-23సంవత్సరంలో
80 లక్షల ఇళ్ల ను నిర్మించి ఇవ్వనున్నారు. పట్ట ణాలలో వలస కార్మికులు/కూలీలకు అద్దె ప్రాతిపదికన ఇళ్ళు కేటాయించేందుకు
స్కీమ్ అమలులోనికి రానున్నది.
- ప్రజలకు సురక్షిత త్రాగునీరు
అందించే లక్ష్యంలో 3. 8 కోట్ల
గృహాలకు నల్లా కనెక్షన్ల ను ఇవ్వనున్నారు.
- 'సహకారం ద్వారా సమృద్ధి'
అనే నినాదంలో భాగంగా రు.
350 కోట్ల ను ప్రాథమిక సహకార
సంఘాల ఆధునీకరణకు కేటాయించారు. ఆదాయపు పన్ను
చట్టం ప్రకారం వార్షిక ఆదాయం 1
కోటి నుండి 10 కోట్ల రూపాయల
మధ్య ఉన్న సహకార సంఘాలు
ఇప్పటివరకు చెల్లిస్తు న్న 18. 5 %
ఏ ఎమ్ ట్ పన్నును 15 శాతానికి
తగ్గించారు.
ఫిబ్రవరి 2022

- వ్యవసాయ అనుబంధ, ఆహార
శుద్ధి రంగాలను గుర ్తించి అధిక
కేటాయింపులు చేశారు. కిసాన్
డ్రోన్లు , రై తులకు డిజిటల్, హైటెక్
సేవలను చేరువ చేసేందుకు ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్ భాగస్వామ్యాలను ప్రోత్సాహం లభించనున్నది.
కొత్తగా అగ్రి స్టార్ట్ అప్ లకు ఆర్ధిక
సహకారం అందించనున్నారు.
అగ్రి స్టార్ట్ - అప్ లు, వ్యవసాయ
ఉత్పత్తు లకు అదనపు విలువ
జోడించే గ్రామీణ వ్యాపార సంస్థ లకు రుణాలిచ్చేందుకు మూలధనంతో కూడిన నిధిని ప్రభుత్వం
సమకూర్చనున్నది.
- 2021-22 లో ధాన్యం, గోధుమల
సేకరణ ద్వారా రై తుల ఖాతాలకు
రు. 2. 37 లక్షల కోట్లు జమ చేయనున్నారు.
- బడ్జెట్ లో రక్షణ రంగానికి రు.
5,25,166 కోట్లు కేటాయించారు.
రక్షణ కేటాయింపులో పెట్టుబడి వ్యయం క్రింద రు. 1,52,369
కోట్లు , రెవిన్యూ వ్యయం క్రింద
రు. 2,33,000 కోట్లు కేటాయించారు. స్వదేశీ సంస్థ ల నుంచి
ఆయుధాల కొనుగోలుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
- వచ్చే ఏడాది 'తృణ ధాన్యాల
సంవత్సరం'
అయినందున
ఈ పంటలకు అన్ని రకాలుగా
రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇతర కేటాయింపులు:
* ఈశాన్య రాష్ట్రా ల అభివృద్ధికి రు.
1500 కోట్లు
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* 2 లక్షల అంగన్ వాడీల ఆధునీకరణ
* విద్యార్థు లందరికీ అందుబాటులో ఈ - కంటెంట్
* ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ITI లలో
నై పుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు
* స్టార్ట్ -అప్ లకోసం రు. 2 లక్షల
కోట్లు
రాష్ట్రా లకు వడ్డీ రహిత రుణాల
పరిమితిని రు. 15 వేల నుంచి
లక్ష కోట్ల కు పెంపు.
* ఇకపై డిజిటల్ పాస్ పోర్టులు,
చిప్ ఆధారిత పాస్ పోర్టులు
మంజూరు
* కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో
సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు N P S డిడక్షన్ లభించనుంది.
* ఇకపై కేంద్ర మంత్రిత్వ లావాదేవీలను ఆన్ లై న్లోనే నిర్వహిస్తా రు.
* దేశంలోని అన్ని పోస్టాఫీసుల్లో కోర్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ
పరిచయం కానుంది. ఆన్ లై న్/
నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు పొందవచ్చు.
ఇతర బ్యాంకుల ఖాతాదారులకు
నగదు బదిలీ చేయవచ్చు. ఈ
ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 150 లక్షల
పోస్టాఫీసులు కోర్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పరిధిలోకి రానున్నాయి.
* దేశ వ్యాప్తంగా 75 జిల్లాల్లో 75
డిజిటల్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు కానున్నాయి. డిజిటల్ లావాదేవీలు, చెల్లింపులను ప్రోత్సహించటమే డిజిటల్ బ్యాంకుల ముఖ్య
ఉద్దేశ్యం.

మధ్య తరగతికి నై రాశ్యం:
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను రేట్లు ,
స్లాబులలో ఎలాంటి మార్పులు
జరగలేదు. దీంతో ఎన్నో ఆశలు
పెట్టుకున్న మధ్య తరగతి జీవులు
ఉసూరుమన్నారు.
ప్రస్తు త నిబంధనల ప్రకారం షేర్లు
అమ్మగా వచ్చిన మూలధనంపై
సర్ ఛార్జ్ 15% విధిస్తు న్నారు. ఈ
నిబంధనలను ఇతర ఆస్తి లావాదేవీలకు ఇప్పటివరకు వర ్తింపజేయలేదు. ప్రస్తు త బడ్జెట్ లో
అన్నిరకాల మూలధన లాభాలకు
గరిష్టంగా 15% సర్ ఛార్జ్ ప్రతిపాదించారు.
80 డి డి ప్రకారం ఇకపై దివ్యాంగులకోసం తీసుకున్న పాలసీలో
తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులకు 60
సం || దాటినప్పుడు యాన్యుటీ
ఇచ్చే పాలసీలకు చెల్లించే ప్రీమియానికి పన్ను మినహాయింపు
వర్తిస్తుంది.
ఐ టి రిటర్నుల దాఖలులో మరో
వెసులుబాటు ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత ఐ టి రిటర్నుల దాఖలుకు
అవకాశం ఇస్తూ సెక్షన్ 139 (8A
) లో మార్పులు తీసుకువచ్చారు. ఉదాహరణకు 2021-22
మదింపు సంవత్సరానికి గాను
రిటర్నులలో 31-3-2024 వరకు
మార్పులు చేసుకునే సౌలభ్యం
కలుగచేసారు. గతంలో వెల్లడించని ఆదాయాలను రిటర్నులలో
దాఖలు చేసేందుకు మాత్రమే
ఇది వర్తిస్తుంది.
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ప్రేమంటే ఇంతే
(గతసంచిక తరువాయి)
హరిపాలెం రాగానే అనుకున్నట్లు కారు ఆపి, కృష్ణ మోహన్ రాధ
కారు దిగి కిరణ్ సింధుల ఇళ్ళ
వై పు వెళుతూ వుండగా తాను ఏం
చేయబోతున్నాడో అనూరాధకి
వివరించి మన నటనా కౌశల్యాన్ని
ఇప్పుడు చూపిద్దాము అన్నాడు.
"నీతో కలిసి నటించడం ఇదే
మొదటిసారి" నవ్వుతూ అంది
అనూరాధ.
వాళ్ళిద్దరూ ముందుగా కిరణ్
ఇంటికి వెళ్ళి అతని తల్లి తండ్రులని కలిసి తరువాత సింధు
తల్లి తండ్రులని కూడా పిలిపించి..."మీ పిల్ల లు ఇద్ద రూ సముద్రంలోకి దూకారు" అని కృష్ణ మోహన్ అనగానే ఒక్కసారిగా ఆ
నలుగురు ఏడుస్తూ పెడబొబ్బలు
పెట్ట సాగారు. అనూరాధ కూడా
కన్నీరు పెట్టుకొని ఆ ఆడవారి
దగ్గ రికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఓదార్చడం
మొదలుపెట్టింది.
"ఆల్లి ద్ద రూ ఎక్కడ వున్నారు,
పేనాలతో వున్నారా?" అని
ఆతృతగా అడిగారు ఆ తల్లి తం36
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డ్రులు.
"వాళ్ళ పరిస్థితి విషమంగా వుంది,
పోలీసులు వారిని విశాఖలో పెద్దాసుపత్రికి తీసుకు వెళ్ళారు.
మేము అబ్బాయి గుర ్తింపు కార్డ్
మీద చిరునామా చూసి మిమ్మల్ని
కలవడానికి వచ్చాము. మిమ్మల్ని
మేము విశాఖ తీసుకు వెళతాము
కంగారు పడకండి. అసలు వాళ్ళిద్దరు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం
చేయడానికి కారణం ఏమిటి?"
అని అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
"సార్ ఆల్లి ద్ద రూ పేమించుకున్నారు, కానీ మా కులాలు ఏరవడం
వల్ల పెల్లి సేయడానికి మేము
ఒప్పుకోలేదు, అందుకే ఈ దారునానికి తలపెట్టా రు" అంటూ ఆ
తల్లి తండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ చెప్పారు.
"మనం
21వ
శతాబ్దంలో
వున్నాము, ఇంకా మీరు కులాలు,
ఆస్తు లు అంతస్తు ల గురించి
ఈ పట్టింపులు ఏమిటి? ఒక
విషయం చెప్పండి. ‘మీ స్నేహితుల ఇళ్ళలో వాళ్ళు అన్య కు-

లస్తు లై నా శుభాలకి, అశుభాలకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆనందంలోను,
దుఃఖంలోనూ పాలు పంచుకోవడంలేదా? మరి అప్పుడు
లేని పట్టింపులు పెళ్ళి చేయడానికి ఎందుకు వస్తా యి’ " అని
అడిగాడు కృష్ణ మోహన్.
కృష్ణ మోహన్ చెప్పిన దానికి
సమర్ధింపుగా "మా అన్నయ్య
వేరే కులంలోని అమ్మాయిని ప్రేమించాడు, మా పెద్ద లు అంగీకరించి వారిని ఆశీర్వదించి పెళ్ళి
చేశారు. ఈ విషయం భవిష్యత్తు లో ఒక సమస్య కాకూడదని మా
పెళ్ళి చూపులపుడు మా నాన్నగారు ఆ విషయం మా మావగారికి
చెప్పారు. దానికి మా మావగారు...“ఈ కులాల అడ్డు గోడలు
మనం సృష్టించుకున్నాము, శ్రీరాములవారు శబరి ఎంగిలి తినినపుడు శబరి కులం గురించి
ఆలోచించలేదు, శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ కుచేలుని అటుకులు
తినినపుడు కుచేలుని అంతస్థు
గురించి ఆలోచించలేదు. దానిని
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బట్టి ఆ అవతారపురుషులు
మనకి ఇచ్చిన సందేశం వీటన్నిటికీ అతీతంగా వుండమని అని
నేను నమ్ముతాను…అందుకని
మీ అమ్మాయిని మా కోడలుగా
చేసుకోవడానికి మాకు ఎటువంటి
అభ్యంతరం లేదు అన్నారు"
అంది అనూరాధ.
అయ్యబాబొయ్!
ముందుగా
అనుకోకపోయినా,
రాధ
ఆశువుగా డై లాగులు చెప్పి
నటన అద్భుతంగా చేస్తు న్నాదని
అనూరాధ వంక మెచ్చుకోలుగా
ఒకసారి చూసాడు కృష్ణ మోహన్.
అనూరాధ కూడా అతని మెచ్చుకోలుకి తన కళ్ళతోటే సమాధానం
చెప్పింది.
"మీరు పెళ్ళికి అంగీకరించకపోవడం వలన ఆ పసి వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణాలు తీసుకోడానికి సిద్ధ పడ్డా రు. ఒక వేళ
జరగకూడనిది ఏదైనా జరిగితే
మీరు సంతోషంగా, ఆనందంగా
జీవించగలరా? ఆ క్షో భ మిమ్మల్ని జీవితాంతం వెంటాడుతూ
వుండదా? ఈ కులాల అడ్డు గోడల
వలన మీరు ఏమిటి సాధిస్తా రు?
వాళ్ళ సుఖసంతోషాల కన్నా ఈ
కులాలు మీకు ముఖ్యమా?" అని
చాలా ఆవేశంగా అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
అది చూసి ఏమిటి కృష్ణ ఇంత
ఫిబ్రవరి 2022

ఆవేశపడుతున్నాడు అనుకోని
"బావా శాంతించు" అంది.
కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ చెప్పిన
మాటలతో ఆ తల్లి తండ్రులలో
మార్పు వచ్చి "అవును పిల్ల ల సుఖసంతోషాల కన్నా మనకి కావలసినది ఏమిటి" అనే ఆలోచన
వాళ్ళలో మొదలయింది.
అది గమనించిన కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ ఇదే సరి అయిన
సమయమని గ్రహించి వారితో
ఇలా అన్నారు..."వాళ్ళిద్దరూ చావటానికి కూడా సిద్ధ పడ్డా రంటే
వాళ్ళకి ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత
ఇష్ట మో
అర్ధమవుతున్నాది.
అబ్బాయి బి.టెక్. చదువుకున్నాడు మంచి ఉద్యోగం చేస్తు న్నాడు, అమ్మాయికి ఏ లోటూ
రాకుండా ప్రేమతో చూసుకుంటాడు, ఇంతకన్నా కావలసినది
ఏమిటి? అమ్మాయి అందంగా
వుంది, చదువుకున్నాది. అవసరమైతే ఉద్యోగం చేసి అబ్బాయికి
మద్ద తు ఇవ్వగలదు. ఇక్కడ ఒక
ముఖ్యమైన విషయం మీరు గుర ్తించాలి. అదేమిటంటే...‘వాళ్ళిద్ద రూ కావాలనుకుంటే మిమ్మల్ని
ఎదిరించి పెళ్ళి చేసుకోగలరు,
కానీ వాళ్ళు తమ జీవితాలని బలి
చేద్దామనుకున్నారు.
ఒకవేళ
మీరు వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళతో పెళ్ళిళ్ళు చేసినా వాళ్ళు ఎలాగు సు-

ఖపడరు, వాళ్ళతో బాటు ఉంకో
ఇద్ద రి జీవితాలు నాశనమవుతాయి’…మీరు పెద్ద వాళ్ళు ఆలోచించండి, ఆ భగవంతుని దయ
వలన ఈ గండం నుండి వాళ్ళిద్దరూ క్షేమంగా బయటికి వస్తా రు,
మా మాట విని వాళ్ళిద్దరికి మీరు
పెళ్ళి చెయ్యండి"
"పిల్ల లు దేముని దయవలన
సేమంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక
ఆల్లి ద్ద రికీ పెల్లి సేత్తా ము" అని ఆ
పిల్ల ల తల్లి తండ్రులు అన్నారు.
"చాలా సంతోషం, అయితే మీరు
మాట తప్పకూడదు" అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
"మాట తప్పమని ఒట్టేస్తు న్నాము,
మమ్మల్ని బేగి ఇసాపట్నం తీసుకెల్లండి" అని ఆ పిల్ల ల తండ్రులు
కృష్ణ మోహన్ చేతిలో చెయ్యి
వేసి వాగ్దానం చేస్తూ ఆతృతగా
అన్నారు.
కృష్ణ మోహన్ వెంటనే పిల్ల లిని రప్పించాడు. వాళ్ళు వచ్చిన
తరువాత "కిరణ్, సింధు పూడి
మడక బీచ్లో జరిగినదంతా
మీ తల్లి తండ్రులకి వివరంగా
చెప్పండి" అన్నాడు. వారిద్ద రూ
ఆత్మహత్య చేసుకోడానికి బీచ్కి
వెళ్ళడం, అక్కడ జరిగిన గలాటా,
కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ వాళ్ళకి
దన్నుగా నిలిచి ఆ ఆకతాయిలకు బుద్ధి చెప్పటం తరువాత
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వారిద్ద రినీ మందలించి ఇక్కడికి
తీసుకురావడం అన్నీ చెప్పారు.
పిల్ల లిని చూసిన ఆ తల్లి తండ్రుల
సంతోషానికి హద్దు లు లేకుండా
పోయింది, పిల్ల లిని కౌగిలించుకొని ఆ తల్లి తండ్రులు ఎంతో
ఆనందించారు.
ఆ పిల్ల ల తల్లి తండ్రులు కృష్ణ మోహన్, అనూరాధల చేతులు
పట్టుకుని "మీరిద్ద రూ పార్వతీ
పరమేశ్వరుల్లా వచ్చి మా పిల్ల లను కాపాడారు ఏమిచ్చి మీ రునం
తీర్చుకోగలం" అన్నారు.
"మీరు మాకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని మా ఋణం తీర్చుకోండి"
అంది అనూరాధ.
"తప్పకుండా మీకిచ్చిన మాట
ప్రకారం ఆల్లి ద్ద రికీ పెల్లి సేత్తా ము,
ఆ పెల్లి కి మీ దంపతులిద్ద రూ
తప్పకుండా రావాలి" అన్నారు.
"నాకు
బొంబాయి
బదిలీ
అయింది,
పదిరోజులలో
నేను అక్కడికి వెళుతున్నాను
అందుకని నేను రాలేను"
ఇది కలా, నిజమా, పెద్ద వాళ్ళు ఈ
పెళ్ళికి ఎలా ఒప్పుకున్నారు, వీళ్ళిద్దరిలో ఏదో మహత్యం వుంది
అని అనుకుంటున్న కిరణ్,
సింధూలు తేరుకొని..."సార్ మా
పెద్ద వాళ్ళు ఈ పెళ్ళికి ఏలా ఒప్పుకున్నారు" అని అడిగారు.
"ఆ విషయాలు అన్నీ మీ తలితం38

డ్రులు మీకు చెబుతారు, ఇప్పటికే
ఆలస్యం అయింది ఇక మేము
బయలుదేరుతాము" అన్నారు
కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ.
"సార్ ఒక్క నిముసం, మా
పిల్ల లు అఘాయిత్యానికి పాల్పడి
పేనాలు తీసుకోకుండా ఈ రోజు
కాపాడారు. మీరు మాకన్నా
వయసులో చిన్నవారై నా సదువు,
సంస్కారము వున్న వారు.
మీలాంటి వారికి మేము ఎమివ్వగలం? కూల్ డింకులు తెప్పిత్తా ను, అవి తమరు త్రాగి ఎలితే
మాకు తుప్తిగా వుంటుంది"
అన్నాడు కిరణ్ తండ్రి.
"అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్ట కండి మేము చెప్పినదానికి
మీరు ఒప్పుకున్నారు, అది మాకు
చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది, అది
చాలు" అంది అనూరాధ.
"అమ్మా మిమ్మల్ని సూత్తూవుంటే
బేమ్మర్లు లా వున్నారు, అందుకనే
బయట నుండి డింక్స్ తెప్పిత్తు న్నాము, మా సంతోసానికి
తాగండి" అన్నాడు సింధు తండ్రి.
"అదిగో మళ్ళీ కులాల ప్రసక్తి
వస్తు న్నాది" అన్నాడు కృష్ణ మోహన్.
"చమించండి, ఇంకెప్పుడూ ఎవరి
దగ్గ రా కులాల ఊసు ఎత్తను"
అన్నాడు సింధు తండ్రి.
"మాకు అలాంటి అభ్యంతరాలు

ఏమీ లేవు, మీరు ఏమిటి ఇస్తు న్నారు అనేది ముఖ్యం కాదు దాని
వెనుక మీ ప్రేమ ముఖ్యం…సరే
ఒక పని చెయ్యండి, మీ ఇంట్లో
పాలతో మాంచి టీ పెట్టండి”
వాళ్ళని నిరుత్సాహ పరచడం
ఇష్టంలేక అలా అంది అనూరాధ.
పది నిమషాల తరువాత వారిచ్చిన టీ త్రాగి బయలుదేరబోతూ వుంటే "సార్ మీరు పెల్లి కి
రాలేమంటున్నారు, అందుకని
పిల్ల లిని మీరిద్ద రూ ఆశీర్వదిస్తే
మాకు సంతోసంగా వుంటుంది"
అన్నారు పిల్ల ల తల్లి తండ్రులు.
పిల్ల లిద్ద రూ కృష్ణ మోహన్, అనూరాధల కాళ్ళకి దండం పెట్టా రు.
"మీరిద్ద రూ కలకాలం చిలకా
గోరింకల లాగ ఆనందంగా
సంతోషంగా జీవించాలని మనస్పూర్తిగా
కోరుకుంటున్నాము" అన్నారు కృష్ణ మోహన్,
అనూరాధ.
కారు దాకా ఆ రెండు
కుటుంబాలూ వచ్చి దిగబెట్టా రు. కారులో కూర్చునే ముందు
..."ఆంటీ మీరిద్ద రూ ఈ రోజు మా
ప్రాణాలు తీసుకోకుండా మమ్మల్ని
కాపాడటమే కాకుండా మా పెళ్ళికి
మా పెద్దల్ని ఒప్పించారు. మీకూ,
అంకుల్ గారికి మా ధన్యవాదాలు" అంది సింధు.
( ఇంకా వుంది )
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కొండపాం

ఎలక్ట్రా న్

తూర్పు ప్రాంతీయ ఆఫీసునుంచి పశ్చిమ ప్రాంతీయ
ఆఫీసుకి బదిలీ అయ్యింది. కొత్త
ఆఫీసులో అడుగు పెట్ట గానే
అందరూ వంగి వంగి కాదు కాని,
వంగినట్లు నటిస్తూ ఒంటిచేతి
నమస్కారాలు చేశారు. కరోనా
ముసుగులు అందరి మొహాలూ
సగభాగం కప్పేయడం మూలాన
ఎవరి ముఖకవళికలూ తెలియలేదు. నా ఆఫీసు చాంబర్ లోకి
అడుగుపెట్ట గానే, స్టెనో బల్ల కి
దూరంగా పెన్సిలూ, ప్యాడూ చేతబట్టుకొని నిల్చుంది. ముఖానికుండవలసిన కరోనా మాస్క్
మెడలో వేలాడుతోంది.
నా
మాస్క్ తీసి బల్ల మీద పెట్టి పేరేమిటన్నట్లు గా చూసాను. “లేఖిని
సార్,” అంది. గీతా, రేఖల వలె
సున్నితంగా ఉంది.
“ఈ ఆఫీసు వ్యవహారాలేమీ తెలియన్దే ఏమి డిక్టేట్ చేయగలను.
అలాగని ఏవో దస్త్రాలు ఉంచితే
చదవకుండా ఎలా సంతకాలు
పెట్ట గలను? నువ్వు ఒక్కొక్క విభాగాధిపతినీ హోదాల వరసక్రమంఫిబ్రవరి 2022

లో పిలువు. నేను వారీతో క్లు ప్తంగా మాట్లా డి మొదటి పరిచయం
చేసుకొని పంపిoచేస్తా ను. రేపట్నుంచి రాతకోతలు మొదలు
పెట్టొచ్చు.”
“సర్! చిన్నదాన్ని చెబ్తున్నానని ఏమీ అనుకోకండి. వరస
క్రమంలో పై నుంచి కిందకి
కాకుండా, కిందనుంచి పై కి
పిలవండి.“
ఏం, ఎందుకన్నట్లు గా చూశాను.
“సర్! ఈ ఆఫీసులో కేరళవాళ్లు,
బెంగాలీలు చెప్పుకోదగ్గ సంఖ్యలో
ఉన్నారు. వారికీ ఊపిరిపోసిన
రెండు దేశాలూ ఏనాడో వారి సిద్ధాంతాలకి గుడ్ బై చెప్పేసినా,
వీరికి ఆ నషా యింకా తగ్గ లేదు. అయినదానికీ, కానీ దానికి
మెలికలు తిప్పేస్తా రు. అందుకని
కార్మికసంఘ నేతల్ని ముందుగా
కలుసుకొని, వారికి కొంత
ఆనందం కలిగించి సుముఖుల్ని
చేసుకోవడం మంచిది.”
“వారిని లౌక్యంగా నిరంతరమూ సముదాయించి పని

చేయించడం ఆయా ఆఫీసర్ల
బాధ్యత. అయినా నువ్వన్నావు
కాబట్టి వారితో మాట్లా డతాకాని, ముందుగా ఆఫీసర్ల తో మాట్లా డందే కానీ నేను ముందుకు
పోలేను,”అన్నాను నేను వ్యవహరించే తీరుతెన్నులు ఆమెకు
కొద్దిగానై నా తెలియజేయాలనుకొంటూ. లేఖిని మొహం కాస్తగా
చిన్నబోయింది.
“డిస్పాచ్ సెక్షన్ లో కొండపాం
శేషాచలమని ఓ ఉద్యోగి ఉన్నాడు
సర్!. ఆయన వచ్చిన ఆఫీషియల్ ఉత్తరాల్ని ఆయా ఉద్యోగులకి
పంపి, బయటకు పోయే ఉత్తరాల్ని కవర్ల లోపెట్టి , స్టాంపులంటించి పోస్టాఫీసుకు పంపిస్తా డు.
ఆయనకి నాలుక, కలం చాలా
బలమైనవి. జ్ఞాపకశక్తిఅమోఘం.
బయటకి వెళ్ళే ఉత్తరాలలో ముద్రారాక్షసాలు వ్యాకరణ దోషాలు
ఉంటే, మా స్టెనోలని పిలిచి,
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చేసిన తప్పుల్ని చూపించి, మళ్ళీ
టై ప్ చేసి, ఆయా అధికారుల
చేత తిరిగి సంతకాలు చేయించి
పంపించమంటాడు. అలా వచ్చినవాటిని కవర్ల లో పెట్టి స్టాంపులతికించి పంపిస్తా డు. స్టెనోల,
ఆఫీసర్ల , అతిముఖ్యంగా ఆఫీసు
పరువు కాపాడుతాడు. ఆయన
సర్పగిరి అనే కలంపేరుతో
రచనలు చేసి పరోక్షంగా అసమర్థు లై న ఆఫీసర్ల ని ఎండగడ్తా డు.
అందుకని మీరు అతని దృష్టి లో
మంచిగా, సమర్థు డిగా పేరు
పొందాలంటే, ఆయన్ని మంచి
చేసుకోవడం మంచిది,” అంది
లేఖిని. ఆమె ధోరణి నాకంతగా
నచ్చలేదు. ఆమె మాటల్లో అధికారపు కుర్చీని లోకువకట్టే ప్రయత్నం కనబడింది.
“సర్పగిరి పేరుతో ఆయన
రచనలు చేస్తా రని ఎంత మందికి
తెలుసు?”
“ఎవరికీ తెలియదు సార్!
కేవలం నాకే తెలుసు?”
“అదెలా?”
“నేనంటే ఆయనకి వల్ల మాలిన అభిమానం సర్!నన్నుకన్న
కూతురులా చూసుకొంటాడు,”
అంది లేఖిని
“సరే కానీ, పన్నెండింటికి ఆఫీసర్ల నందర్నీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో
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మీటింగ్ ఉందని తెలియచెయ్యి.
ఫోన్ చేసి కొండపాoను వెంటనే
పిలిచి నా వద్ద కు పంపు,” అన్నాను
బింకంగా. లేఖిని కదిలింది.
అయిదు నిముషాలలో బక్కపల్చగా ఉన్న కొండపాం నా గదిలో
అడుగు పెట్టా డు. ఏభైలు దరిదాపులుగా వయసున్న వాడిగా
కనిపిస్తు న్నాడు. జుట్టు నెరిసినా
దట్టంగానే ఉంది. ముఖవర్చస్సు
బావుంది. మొహంలో చిరునవ్వు
లీలగా ద్యోతకమౌతోంది.
“నమస్కారం సార్!” అన్నాడు
వినయంగా.
“మీకంటే చిన్నవాణ్ణి. గుడ్
మార్నింగ్ చెప్పండి చాలు.

కూర్చోండి,” అన్నాను.
ఆయన కుర్చీలో కూర్చున్న
తర్వాత అన్నాను.” మీరు డిస్పాచ్
సెక్షన్ లో పనిచేస్తు న్నారని లేఖిని
చెప్పింది. మీ విద్యార్హతలు?
ఎప్పుడు ఈ సంస్థ లో చేరారు?”
“ఎమ్.ఏ. ఇంగ్లీష్ ఆంధ్రవిశ్వ విద్యాలయంలో పాతికేళ్ళ
కిందట చేశాను సర్! వెంటనే
నాలుగై దు ఉద్యోగాలకి అపలై ్
చేశాను. మూడింట్లో దొరికింది. నా
కుటుంబ పరిస్థితులకారణంగా=
ఉన్నఊరులో ఈ సంస్థ బ్రాంచ్
ఉంది కదా, ఎలానో ఇక్కడే వేయించుకోవచ్చునన్న ఉద్దేశ్యంతో
ఈ సంస్థ లో నా యిరవై మూడో
ఏట చేరాను. యిప్పుడు నాకు 50
సంవత్సరాలు.”
“అంటే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా పని చేస్తు న్నారన్నమాట.
అయితే ఈ పాటికి ఈ కుర్చీలో
కూర్చునే దశ రావాల్సి ఉందే!
మేమంటే ఏదో ఇంజనీరింగ్ వెలగబెట్టి , ఈ సంస్థ నిర్వహించే కఠినమైన ప్రవేశపరీక్షల్లో ప్యాసయి
నేరుగా ఆఫీసర్ ర్యాంకుల్లో చేరిన
వాళ్ళం. పాతకాలంలో ఇటువంటి
ఆంక్షలు లేని కారణంగా, కేవలం
ఇంటెర్వ్యూ చేసి పై పదవులకు పదోన్నతి చేసేవా రు. మీ
విషయంలో ఏమైంది?” కాస్త
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ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్నే అయినా
అడగక తప్పలేదు.
“నేను చేరడం నాగపూర్ లో
చేరాను. మూడేళ్ల లో మొదటి ప్రమోషన్, మరో రెండేళ్ల లో రెండో
ప్రమోషన్ వచ్చింది. అప్పుడు
స్టో ర్స్ అండ్ పర్చేసెస్ విభాగంలో
వేశారు. ఈ సంస్థ వేసిన టెండర్
ఒకటి బహిర్గ తమై నానా గొడవా
జరిగింది. అప్పటికి స్టో ర్స్ అండ్
పర్చేసెస్ విభాగాధిపతిగా ఉన్న
పెద్ద మనిషి నా మీదకు ఆ నేరాన్ని
నెట్టా డు. విచారణలో నన్ను
సస్పెండ్ చేశారు. సంస్థ యజమానితో మొరపెట్టుకోగా దయతలచి ఉన్న స్థాయిలోనే ఎదుగూ,
బొదుగూ లేకుండా, మరే పునర్విచారణల కోసం మొరలూ
అవీ పెట్టుకోకుండా ఉంటానని
హామీ పత్రం తీసుకొని ఈ ఊరిలో
పడేశారు. కొత్తనీరులాంటి మీ
వంటి ఉద్యోగులతో క్రమేపీ
సంగతి మరుగున పడిపోయింది. డిస్పాచ్ సెక్షన్ లో తపాలా
బంట్రోతుగా పడవేశారు. నా పూర్వాపరాలు ఎవరికీ తెలియదు.
ఇతర సంస్థల్లో ఉద్యోగం కోసం
అర్జీలు పెట్టుకున్నా ఇక్కడ నా
మీద పూసిన బురద కారణంగా
ఎవరూ ఉద్యోగమివ్వలేదు.”
“మీరు చెప్పింది నిజమేనని
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తలుస్తా ను. మీ పర్సనల్ ఫైల్
తెప్పించి వివరాలు చూస్తా ను,”
అన్నాను.
బజర్ నొక్కాను. లేఖిని
వచ్చింది. ”పన్నెండు గంటల
మీటింగ్ సంగతి అందరికీ తెలియజేశావా?”
“తెలియజేశాను సర్!”
“సరే! డిక్టేషన్ తీసుకోండి,”
అన్నాను. స్టెనో తన ప్యాడ్ తెరిచి,
పెన్సిల్ చేతబట్టింది.
‘నేను విధుల్లో చేరినసంగతీ,
ఈ ఆఫీసు వ్యవహారాలు ఆఫీసర్ల
ద్వారా, కార్మిక సంఘనేతల ద్వారా
తెలుసుకొన్న తర్వాతేనే నేను ప్రస్తు త పరిస్థితుల గురించి ప్రాథమిక నివేదికను సమర్పించుకోగలననీ,’ కేంద్ర కార్యాలయానికి
ఉత్తరం ఎక్కదా తడుముకోకుండా, చెప్పాను. లేఖిని హ్రస్వలిపిలో
నే చెప్పింది రాసుకొని వెళ్లి పోయింది.
కొండపాం నావై పు చూస్తూ,
”పెర్ఫెక్ట్
సార్!ఇంతకుముందు ఈ కుర్చీలో కూర్చున్నవారెవరూ ఇంతవేగంగా తప్పులు
లేకుండా డిక్టేట్ చెయ్యలేకపోయే
వారు. లేఖిని వాళ్ళు చెప్పినట్టే
రాసి డ్రాఫ్ట్ కాపీలు చూపింఛేది.
నేను తప్పులు దిద్ది ఇస్తే, లేఖిని
వాటిని టై పుచెసి సంతకాలకోసం

ముందుంచేది.”
“సరే, నామీద మీకు మంచి
అభిప్రాయమే కలిగినందుకు
ధన్యవాదాలు.“
మరో రెండునిముషాల తర్వాత
లేఖిని డ్రాఫ్ట్ ఉత్తరాన్ని తీసుకువచ్చింది. దాన్ని చదివి పెన్ స్టాండ్
లో ఉన్న ఎర్రకలం తీసి పదిచోట్ల తప్పులు దిద్ది ఆ కాయితాన్ని
కొండపాం గారికి అందించాను.
ఆయన చదివి తెల్ల బోతూ ఆ
ఉత్తరాన్ని లేఖినికి అందించాడు.
లేఖిని ఒక్కసారిగా దిగాలు పడిపోయింది.
“నేనే తప్పులు చెప్పానో, లేక నువ్వే
తప్పుగా టై ప్ చేసావో కొండపాం
గారే చెప్పాలి,” అన్నాను.
లేఖిని తల దించు కొంది.
”మీరంత వేగంగా చెప్పడంతో
ఫాలో అవలేకపోయాను సర్!”
అంది నెమ్మదిగా.
“ సరే లే! ఇకనుంచీ కాస్త నెమ్మదిగా చెబ్తా ను. ఈ గదినుంచి
బయటకు వెళ్లే ఉత్తరాలలో ఏభై
శాతం రహస్యంగా ఉంటాయి.
వాటిని ఇతరులకు చూపించి
సరిచేయించుకోవడం
తగని
పని. ఏ మాత్రం వెలికి వచ్చినా
ప్రమాదకరం. సరే, దీన్ని సరిగా
టై ప్ చేసి పట్టుకురా. సంతకం
చేస్తా ను”
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అన్నాను. లేఖిని ఆ కాయితం
అందుకొని వెళ్లింది.
“చూడండి కొండపాం గారూ!
మీకోసారి చేదు అనుభవం
ఎదురై ంది. మీరిప్పుడు చేస్తు న్నవిధినిర్వహణలో ఆఫీసర్లు డిక్టేట్
చేస్తు న్న ఉత్తరాలలోని తప్పుల్ని
వ్యాకరణ రీత్యా సరిచేయడం సరి
కాదు. ఆఫీసు, ఆఫీసర్ల పరువు
కాపాడ్డంకోసం ఈ పని చేస్తు న్నారన్న భావన మీరు మంచిగా
తలచినా, ఈ రహస్యం వెలికి వస్తే
ఆఫీసర్లు అవమానంగా పరిగణిస్తా రు. మీరు దన్నుగా ఉన్నారు
కదాని స్టెనోలందరూ నిర్ల క్ష్యంగా పనిచేసే అవకాశముంది.
అందులోనూ స్టెనోలందరు అధికశాతం ఆడవారు. ఉద్యోగుల్ని
అప్పుడప్పుడూ పై ఊర్ల కు ఆఫీసు
వ్యవహారాలమీద పంపవలసి
వస్తుంది. అప్పుడు వారి పరువూ,
ఈ ఆఫీసు పరువూ బయటపడిపోయే అవకాశం లేదంటారా?
మీరు ఓ పని చేయండి.
ఆఫీసులో ఒక విభాగం నుంచి
మరో విభాగానికి వెళ్ళే ఉత్తరాలు
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యథాతథంగా పంపేయండి.
వాటికాపీలు ఎలాగూ నాకు పంపిస్తా రు. వారు బయటకి ఈ
ఆఫీసు తరఫున పంపే ఉత్తరాల
ముసాయిదాలు నాకు పంపి నా
అనుమతి తీసుకొంటేనే కానీ
బయటకు పంపలేరు. అప్పుడు
నేను వారిని వ్యక్తిగతంగా పిలిచి
పాఠాలు చెబ్తా ను. అయితే
పనుల్లో సమర్థతవేరు, చేసిన
పనులమీద
సమర్థవంతంగా
నివేదికలు తయారు చెయ్యడం
వేరు. ఈ రెండింటికీ మధ్య సమన్వయం చేసుకోగల సామర్థ్యం
ఆఫీసర్ల కి కలగాలంటే వారు
చేసే తప్పులు వారికి తెలియాలి.
అవునా కాదా?”
కొండపాం అవునన్నట్టుగా
తలూపి వెళ్లి పోయాడు. ఒక నెలరోజుల్లో చాలామంది ఆఫీసర్ల ని అంచనా వేయగలిగాను.
నా బండ బాదుడు చాకిరేవు
పాఠాలతో కాకుండా వాషింగ్
మెషీన్ పాఠాలతో కొంతమంది
దార్లో పడ్డా రు. కొంతమంది పనితొందరలో స్టెనోలు టై ప్ చేసిన-

వాటిమీద గుడ్డి గా సంతకాలూ
చెయ్యడం అలవాటై పోయిందన్నారు.
కొండపాంని ఉత్తరాల బట్వాడానుంచి తీసేసి అయిదుగురు
జూనియర్ ఆఫీసర్లు న్న నా ఆంతరంగిక ఆఫీసు సెల్ లోకి బదిలీ
చేశాను.
కేంద్రప్రభుత్వాధీన సంస్థల్లో
పలు రాష్ట్రా లవారు పనిచేస్తూ
ఉంటారు. ఆంగ్లా భాషా పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి. ఉన్నత శిక్షణ
రూపేణా విదేశాలకు, పునఃశ్చరణ
తరగతులకు లేదా ఏవై నా సంస్థ
సమావేశాలకు పంపించిన ఉద్యోగుల ఉపన్యాసధోరణులు వినసోంపుగా ఉండాలి కదా? ఆఫీసర్ల
ఆంగ్లంలో చెప్పుకోదగ్గ అభివృద్ధి
కలిగింది. దీనికి కొండపాం చేసిన
సహాయం
ఎంతో
ఉంది.
కొండపాం గురించి పెద్దాఫీసుకు తెలియజేశాను. కొండపాం
జూనియర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసరుగా పదోన్నతి చెందాడు. అందరికంటే సంతోషించింది లేఖిని.
తర్వాత ప్రతి విభాగాధిపతుల
చాంబర్స్ లోనూ, స్టెనోల గదుల్లోనూ కంప్యూటర్లు అమర్చి, వాటిని
లాన్(LAN) ద్వారా అనుసంధానం చేయించాను. ఆధునీకరణకి
కంప్యూటర్లొ క కొలమానం కదా?
***
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అక్రోటు (Walnut)
ఈ
వృక్షములు
కాబూల్
దేశములో ఉండును. ప్రస్తు తం
ప్రతివారు ఎండిన అన్ని రకాల
పళ్ళను ఆరోగ్యముకొరకు వాడుచుంటిరి. శతాబ్ద ముల క్రితమే
మన పూర్వీకులు వీటి వివరములు తెలిపిరి.
పెద్ద వృక్షజాతికి చెందినవని,
పూవులు తెల్ల గా జూకాలవలె
ఉండునని, ఆకులు పెద్ద గా వ్రేలాడుచుంటాయని, యునాని
వై ద్యములో విరివిగా వాడతారని, బాదము జాతిలోని దని
తెలిపారు. దీని గింజలనే వై ద్యమునకు వాడుదురు.
ఈ గింజలు తాజాగా ఉండగానే
వాడుకొనవలయును. అవియే
ఆరోగ్యమునకు మంచివి. పాత
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పి ఆర్ శాస్త్రి

కాయలు నిల్వ ఉన్నవి చేదుగా
ఉండును. వీటిని వాడరాదు.
తాజా కాయలలోని గింజల రుచి
కొద్దిగా తీపిని స్వల్ప పిలుపును
కలిగియుండును. ఈ గింజలు
అతిగా తిన్నచో వేడిచేయును.
కఫముతో పాటు కొద్దిగా పై త్యము
చేయును. ఈ గింజలు చాలా
రుచిగా ఉండును. వీటిని 8
నుండి 10 గంటలు నీటిలో నానబెట్టి తినిన చాలా ఆరోగ్యము;
శరీరమునకు బలమును చేకూర్చి
వీర్యవృద్ధిని
కలుగజేయును.
రక ్తములో దోషమును పోగొట్టి ,
క్షయ, హృద్రోగములు రాకుండా
చేసి ముసలితనము రాకుండా
శరీర పటుత్వము ఉత్సాహవం-

తులుగా జేయును. ఇది రక ్తము
పట్టునట్టు చేయును. ఈ గింజలవల్ల శరీరానికి వై టమిన్స్, ఫైబర్
ఒమేగా-3 జింక్, వై టమిన్ ఇ,
డి అందజేయును. ఇవి మధుమేహాన్ని తగ్గించి ఎముకలను బలోపేతం చేయును. 2-4
నానబెట్టి న ఆక్రోటు గింజలను
రోజూ తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో
మంచిది.
వచ్చే నెల మరో ఔషధం గురించి
తెలుసుకుందాం.
డా. పి ఆర్ శాస్త్రి (9949988691)
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బహుభాషాకోవిదుడు,తెలంగాణామాండలిక భాషాపారీణుడు-డా.నలిమెల భాస్కర్
తుమ్మూరి రాంమోహనరావు

భాష నేర్వడం కష్ట మే కాని
అసాధ్యం కాదని చెప్పిన పదునాలుగు భాషల పండితుడు,అలాగే ‘మానేరు కవులారా ! కవిత్వం
రాయడం మానేరు సుమా!’
అని హెచ్చరించిన మానేరు
తీరపు కవి,తెలంగాణ అస్తిత్వం
తెలంగాణ భాషలో ఉన్నది కనుక
దానికైతెలంగాణ
మాండలిక
పదకోశం తయారుచేయడమ్
గాక ,ఇరుగు పొరుగు భాషలు నేర్చుకొని ఆ భాషల లోని ఆయువుపటటై ్ న సామెతలను పరిశోధనాంశంగా ఎన్నుకున్న సాహిత్య
పరిశోధకుడు
డా.నలిమెల
భాస్కర్ గారు.
కొందరి పరిచయాలు చాలా
గమ్మత్తు గా జరుగుతాయి.అలాగే
భాస్కర్ సారు పరిచయంనాకు మా బాపు (నాన్న) ద్వారా తెలంగాణా సోయిని పెంచిన అందులోఅద్భుతంగా చిత్రీకజరిగింది.నలిమెల భాస్కర్ సార్ విద్వన్మూర్తు ల జీవిత చిత్రాలు రించబడ్డా యి. ఆయన గురించి
రాసిన పుస్తకం ఒకటిచదివిన.
44
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బాపునడిగితే ఆయన్నే కరీంనగర్మంకమ్మతోటలో మా ఇంటికి వెళ్లే
దారిలో ఉన్న సారింటికి తీసుకుని
పోయి నా కొడుకు కాగజ్ నగర్
లో ఉంటడు అని పరిచయం
చేసిండు. ఆ తరువాత ఆయన
స్వయంగాఇచ్చిన
‘అద్దంలో
గాంధారి’ అనే వివిధ భారతీయ
భాషల అనువాద కథల సంపుటిచదివి ఆశ్చర్యపోయాను.
అట్లా పరిచయమైన సారును ఆ
తరువాత చాలాసార్లు కలవటం
జ రి గ ిం ది . ఇ ప్ప టి కీ క రీం న గ ర్ వెళ్లి నపుడు అప్పుడప్పుడు
కలవటంజరుగుతునే ఉంది.
మలయాళ రచయిత పుణత్తిల్
కుంజబ్దుల్లా రచించిన "స్మారకశిళగల్" నవలను నలిమెల భాస్కర్
తెలుగులో "స్మారక శిలలు" పేరిట
తెలుగులోకి 2010 లో అనువదించాడు. దానికి 2013 సంవత్సరానికిగాను అనువాద సాహిత్యంలో కేంద్రసాహిత్య అకాడమీచే
పురస్కారం పొందారు. గతంలో
కరీంనగర్ జిల్లా కు చెందినపి.
వి.నరసింహారావు (మాజీ భారత
ప్రధాని) గారికి , కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథసత్యనారాయణ రాసిన
వేయిపడగలు నవలను సహస్ర
ఫణ్ పేరుతో మరాఠీ భాషలోనికిఅనువ దించినందుకు ఈ పుఫిబ్రవరి 2022

రస్కారం లభించింది. ఆయన
తర్వాత ఈ పురస్కారంపొందిన
కరీంనగర్ జిల్లా రచయితలలో
నలిమెల భాస్కర్ రెండవ వారు.
ఆయనకు అవార్డు వచ్చి నపుడు
నలిమెల భాస్కర్ సారు పుట్టి పెరిగిననారాయణపురంలో అభి-

నందన సభజరిగితే వెళ్లా ను.ఆ
సభలో ఆయన మీద రాసినచిన్న
గేయం కూడా చదివిన గుర్తు న్నది.
కవి,పరిశోధకుడు,పదకోశకర ్త అయిన డా.నలిమెల భాస్కర్
తెలుగుతో పాటు తమిళం,
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మలయాళం, కన్నడం,బెంగాలీ , మరాఠీ వంటి పదునాల్గు
భాషలలో పట్టుసాధించిఆయా
భాషలలోని సాహిత్యాన్ని తెలుగు
వారికందించిన
నిత్యకృషీవలుడు.తెలుగు,కన్నడ,తమిళ మళయాళ సామెతలపై ఉస్మానియావిశ్వవిద్యాలయంలో ఎం.ఫిల్ చేశాడు.తెలుగు,
మళయాళ కుటుంబ సామెతలపై పరిశోధన చేసి అదే విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీహెచ్.డీ పట్టా
పొందాడు.
అయితే ఇన్ని భాషలమీద
పట్టు సాధించడానికి కారణం
తె లి స్తే ఆ శ్చ ర్య మ ని పిస్త ుం ది .
ఆయన ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తల్లో కొలనూరు అనే కుగ్రామంలోపనిచేశారు.అది పెద్ద పల్లి ,జమ్మికుంట మధ్యలో చిన్న
రై ల్వేస్టేషన్.ఆ రై ల్వే బుక్ స్టాల్ లోకనిపించిన నెలరోజుల్లో తమిళం
నేర్చుకుందాం వంటి ఇతర భాషా
ప్రా థ మి క ప రి చ య పు స్త కా లు
ఆయన కంటబడటంతో తీరికసమయాల్లో వాటిని చదువుతూఒకభాషతరువాత మరొక భాష నేర్చుకుని పట్టు సాధించి ఆభాషల
సాహిత్యాధ్యయనంచేసి ఆ భాషలలోని కథలను అనువాదం
చేసే స్థాయికి చేరుకున్నారు. వృత్తి
రీత్యా పాతికసంవత్సరాలకు పై గా
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తెలుగు అధ్యాపకులుగా పనిచేసి
స్వచ్ఛందవిరమణ తీసుకునిపూర్తి స్థాయి సాహిత్య సృష్టి కర ్తగా
కృషి సల్పుతున్నారు.
‘కిరణాలు’,’సుద్ద ముక్క’, కవితా
సంపుటులు కాగా,’మానవుడా’
గేయసంపుటి, ‘మట్టి ముత్యాలు’
నానీలు,
’నూరేళ్ల పది ఉత్తమ మళయాళ
కథలు’,‘అద్దంలో
గాంధారి’,
‘మంద’,
’భారతీయకథలు’
వంటి అనువాద సాహిత్యం ,
‘సాహితీ సుమాలు (భారతీయ
రచయితల
పరిచయ ం ) , ’ బా ణ ం ’ ( తె ల ం గా ణా వ్యాసాలు),’భారతీయ సాహిత్య
వ్యాసాలు’ వంటి సాహిత్య

రచనలు,
ముఖ్యంగా తెలంగాణా పదకోశం
మరియు తెలంగాణ భాషసంస్కృత పదాలు, తెలంగాణ
భాష-దేశ్య పదాలు, తెలంగాణ
భాష-తమిళపదాలు, తెలంగాణ
భాష-క్రియాపదాలు అనే పుస్తకాలు వెలువరించటం ఆయన
నిర్విరామ సాహిత్య కృషికి దర్పణంపడతాయి.
డా.ఎన్ గోపి గారి నానీలను ‘నానీ
కనివై గళ్ పేరుతో తమిళంలోకి
అనువదించారు.
అలాగే
జానపదగోపురం,
హరిచంద
నం,కరీంనగర్
ఖాన్దాన్, కరీంనగర్ కవిత వంటిఫిబ్రవరి 2022

అనేక పుస్తకాలకు సంపాదకత్వం
కూడా వహించారు డా.నలిమెల
భాస్కర్.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నారాయణ
పురం లో ఫిబ్రవరి 12,1956 న
బుచ్చమ్మ, రాంచంద్రందంపతులకు జన్మించిన నలిమెల భాస్కర్
గారు ఇటు పరిశోధనాత్మక రచనలు,అటుఅనువాద కథలు,
స్వీయ మరియు అనువాద
కవిత్వం తో పాటు పదకోశా లుపుస్తకాలుగా వెలువరించారు.
వీరి కృషికి గుర ్తింపుగా కేంద్ర
సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారంతో
పాటు పలు సాహితీసంస్థ ల ద్వారా
పురస్కారాలు వీరిని వరించాయి.
మళయాళంలో అనువాద నవల
స్మారకశిలలుకు 2013లో కేంద్ర
సాహిత్య అకాడమీఅవార్డు ,
డా. బోయి భీమన్న అనువాద
పురస్కారం - లక్ష రూపాయల
నగదు, ప్రశంసా పత్రం(బోయి
భీమన్న సాహిత్య పీఠం, తెలుగు
విశ్వ విద్యాలయం19.09.2014)
[4].
1997లో అద్దంలో గాంధారి
అనువాద రచనకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ పురస్కారం,
1998లో మద్రాస్ కళాసాగర్ సిరిసిల్ల శాఖ పురస్కారం,
1999లో కళాజ్యోతి కరీంనగర్వారి పురస్కారం, 2000లో కవిసమఫిబ్రవరి 2022

యం పురస్కారం, 2001లో ఏపీ
ప్రభుత్వంచే ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ
పురస్కారం, 2001లో బీఎన్ శాస్త్రిపురస్కారం, 2003లో సిరివెలుగులు (సిరిసిల్ల ) పురస్కారం,
2006లో అధికార భాషాసంఘం
పురస్కారం,
2008లో ద్వానా శాస్త్రి పురస్కారం,
2010లో ఇండియన్ హైకూక్లబ్
అనకాపల్లి వారి పురస్కారం,
2018 లో తెలంగాణ సారస్వత
పరిషత్తు నుండి డా .తిరుమల
శ్రీనివాసాచార్య
గారిపురస్కారం వంటి అనేక పురస్కారాలు
వీరి కీర్తి కిరీటంలో పొదగబడిన
మణులై ప్రకాశించటం హర్ష దాయకం.
ఈ మధ్యకాలంలో ఫేస్బుక్లో కూడా వీరు తమ రచన-

లను వెలువరిస్తు న్నారు.ప్రస్తు తప్రపంచం లో అనివార్య
అవసరవస్తు వై న చరవాణి (సెల్లు )
దుర్వినియోగాన్ని దృష్టి లోఉంచుకొని పేరొడీ గీతాలు రాయటం
వీరి కాలిక స్పృహకు నిదర్శనం.
నిగర్వి ,నిరాడంబరుడు నిజాయి
తీకి నిలువెత్తు సాక్ష్యం తనుపుట్టి న గడ్డ మీద భాషాసంస్కృతుల
మీద అపారమైన మమకారం
కలిగిన నలిమెల భాస్కర్ సారు
తెలంగాణఆణిముత్యం.
వీరి కలం నుండి ఇంకా అనేక
సృజనాత్మక రచనలు వెలువడాలని ఆశిస్తూఅనుకోకుండా ఈ
నెలలోనే వచ్చిన వారి జన్మదిన
సందర్భంగా శుభాకాంక్షలుతెలియజేస్తూ ముగిస్తు న్నాను.
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భక ్త రామదాసు 389వ జయంతి
నేలకొండపల్లి
భక్తాగ్రేసరులకు శ్రీ భక ్త రామదాసు గారి
389వ జయంతి ఉత్సవములు కోవిడ్ నిబంధనలు అనుసరిస్తూ
మన నేలకొండపల్లి
లోని శ్రీ భక ్త రామదాసు గారి
జన్మ స్థ లం నందు అత్యంత
వై భవం గా 04-02-2022న నిర్వహించడం జరుగుతున్నది.
ఉదయం 7-30నిమిషాలకు
స్వామి వారికి అభిషేకము అలంకరణ అర్చన నిర్వహించడం
ఉదయం 9గంటలకు గోపుజా,
తదుపరి
శ్రీ
రామదాసు
గారి నవరత్న కీర ్తన ల
గానం
నిర్వహించబడును.
కావున యావన్మంది భక్తు లు
కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ శ్రీ
భక ్త రామదాసు గారి జయంతి
ఒక్క రోజు నిర్వహించే ఉత్సవాలు జయప్రదం చేయగలరు.
ఇట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర
ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణా
రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతీ శాఖ శ్రీ
భద్రాచలం సీతా రామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం మరియు
శ్రీ భక ్త రామదాస విధ్వత్
కళా పీఠం నేలకొండపల్లి
48

భద్రాచల రామదాసు గా ప్రసిద్ధి పొందిన ఇతని అసలు పేరు
కంచెర్ల గోపన్న. 1620 లో, ఖమ్మం
జిల్లా నేలకొండపల్లి లో లింగ-

న్నమూర్తి, కామాంబ దంపతులకు జన్మించినాడు. వీరి భార్య
కమలమ్మ శ్రీరాముని కొలిచి,
కీర ్తించి, భక ్త రామదాసు గా సుప్రసిద్ధుడై నాడు. భద్రాచల దేవస్థానమునకు, ఇతని జీవిత
కథకు అవినాభావ సంబంధము.
తెలుగులో కీర ్తనలకు ఆద్యుడు.
దాశరధి శతకము, ఎన్నో రామ
సంకీర ్తనలు, భద్రాచలం దేవ-

స్థానము - ఇవన్నీ రామదాసు
నుండి తెలుగు వారికి సంక్రమించిన పెన్నిధులు. ఇతని గురువు
శ్రీ రఘునాథ భట్టా చార్యులు.
(కబీర్ దాసు గారు రామదాసునకు తారక మంత్రముపదేశించిరని కూడా ఒక కథ యున్నది)
గోపన్న మేనమామ మాదన్న
అప్పటి గోల్కొండ నవాబు తానీషాగారి కొలువులో పెద్ద ఉద్యోగి.
మేనమామ సిఫారసుతో గోపన్నకు పాల్వంచ పరగణా తహసిల్దారు పని లభించింది. గోదావరి తీరములోని భద్రాచల గ్రామము ఈ
పరగణాలోనిదే. వనవాసకాలమున సీతా లక్ష్మణులతో శ్రీరాముడు ఇక్కడే పర్ణశాలలో నివసించెననీ, భక్తు రాలై న శబరి ఆతిథ్యము
స్వీకరించెననీ స్థ లపురాణము.
పోకల దమ్మక్క అనే భక్తు రాలు
అక్కడి జీర్ణదశలోనున్న మందిరమును పునరుద్ధరింపవలెనని
గోపన్నను కోరగా, స్వతహాగా హరి
భక్తు లై న గోపన్న అందుకు అంగీకరించాడు. ఆలయనిర్మాణానికి
విరాళములు సేకరించాడు గాని,
అది చాలలేదు. జనులు తమ
పంటలు పండగానే మరింత
ఫిబ్రవరి 2022

విరాళములిచ్చెదమని,
గుడి
కట్టే పని ఆపవద్ద నీ కోరినారు.
అప్పుడు అతను తాను వసూలు
చేసిన శిస్తునుండి కొంతసొమ్ము
మందిరనిర్మాణ కార్యమునకు వినియోగించెను. (ఈ విషయములో అనేకమైన కథలున్నాయి.)
కోపించిన నవాబుగారు గోపన్నకు 12 ఏండ్ల చెరసాల శిక్ష
విధించాడు. గోల్కొండ కోటలో
ఆయన ఉన్న చెరసాలను ఇప్పటికీ చూడవచ్చును. ఖైదులో
నున్న రామదాసు గోడపై సీతారామలక్ష్మణాంజనేయులను చిత్రంచుకొని, వారిని కీర ్తించుచూ,
ఆ కరుణా పయోనిధి శ్రీ రాముని
కటాక్షమునకు ఆక్రోశించుచూ
కాలము గడిపినాడు. రామదాసు
యొక్క మార్ద వభరితమైన ఎన్నో
ప్రసిద్ధ సంకీర ్తనలు ఈ కాలములోనే వెలువడినాయి. "నన్ను
బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి ",
"పలుకే
బంగారమాయెనా",
"అబ్బబ్బో దెబ్బలకునోర్వలేనురా" వంటివి. అతని బాధను వెళ్ళగక్కిన "ఇక్ష్వాకు కులతిలక,
ఇకనై న పలుకవే రామచంద్రా",
కీర ్తన బాగా ప్రసిద్ధి చెందినది"నీకోసము ఇంతింత ఖర్చు
పెట్టా ను. ఎవడబ్బ సొమ్మని
కులుకుచున్నావు? నీబాబిచ్చాడా? నీ మామిచ్చాడా?" - అని
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వాపోయి, మరలా - "ఈ దెబ్బలకోర్వలేక తిట్టా ను. ఏమీ అనుకోవద్దు . నా బ్రతుకిలాగయ్యింది.
నీవే నాకు దిక్కు" - అని వేడుకొన్నాడు. అతను సీతమ్మ వారికి
చేయించిన చింతాకు పతకము,
లక్ష్మణునకు
చేయంచిన
హారము, సీతారాముల కళ్యాణమునకు చేయించిన తాళి వంటి
ఆభరణాలు ఇప్పటికీ దేవస్థానములోని నగలలో ఉన్నాయి.
అతని కర్మశేషము పరిసమాప్తి
కాగానే, రామ లక్ష్మణులు తానీషా
గారి వద్ద కు వెళ్ళి, ఆరు లక్షల
వరహాలు శిస్తు సొమ్ము చెల్లించి,
రామదాసు విడుదల పత్రము
తీసుకొన్నారని ప్రతీతి. ఆప్పుడిచ్చిన నాణెములను రామటంకా

నాణెములని అంటారు. వీటికి

ఒకవై పు శ్రీరామ పట్టా భిషేకము
ముద్ర, మరొకవై పు రామభక్తు డు
హనుమంతుని ముద్ర ఉన్నాయి.
ఇవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి.
రామదాసు గొప్పతనము తెలిసికొన్న నవాబుగారు వెంటనే
ఆయనను విడుదల చేయించి,
భద్రాచల రాముని సేవా నిమిత్తమై
భూమిని ఇచ్చారు. శ్రీ సీతారామ
కళ్యాణ సమయంలో గోల్కొండ
దర్బారు నుండి ముత్యాల తలంబ్రాలను పంపే సంప్రదాయము
అప్పుడే మొదలయ్యింది. 2014
వరకు ఆంధ్రప్రదేశ ప్రభుత్వము
ద్వారా ఈ ఆనవాయితీ కొనసాగుతున్నది,ఇప్పుడు తెలంగాణ
ప్రభుత్వము ద్వారా ఈ ఆనవాయితీ
కొనసాగుతున్నది.
శ్రీ రాముని సేవలో, సంకీర ్తనలో
రామదాసు తమ శేషజీవితమును గడిపాడు. త్యాగరాజాదులకు అతను ఆద్యుడు, పూజ్యుడు.
త్యాగరాజు కీర ్తన - "ధీరుడౌ రామదాసుని బంధము దీర్చినది
విన్నానురా రామా?" - ఇంకా ప్రహ్లా దవిజయములో "కలియుగమున వర భద్రాచలమున
నెలకొన్న రామచంద్రుని పాదభక్తు లకెల్ల వరుడనందగి వెలసిన
శ్రీరామదాసు
వినుతింతు
మదిన్" - అన్నాడు.
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4 . ఈ కారణముగా ఇతిహాసమును ముందే చెప్పారు .

ఇతిహాసములలో రామాయణ కావ్యాన్ని వాల్మీకి మహర్షి బ్రహ్మ దేవుని అనుగ్రహంతో 24౦౦౦

శ్లో కాలుగా మనకు అందించారు .ఇందు ప్రతి వేయి శ్లో కాలకు ఒక బీజాక్షరము గా “గాయత్రీ “ మంత్రము నిక్షిప్తమై
ఉంది . ఈ గ్రంధమును స్త్రీ , పురుష , కుల , మత , బేధం లేకుండా అందరు అద్యయనం చేయవచ్చు .
“వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరధాత్మజే వేదః ప్ర్రచేతసా దాసేత్ సాక్షాత్ రామయణాత్మనా”

వేదవేద్యులుగా కీర ్తింపబడే పరమాత్మ దశరధ మహారాజు కుమారునిగా (శ్రీ రామచంద్రుని గా ) అవత-

రిస్తే – వేదము బ్రహ్మ దేవుని ప్రయత్నముతో( “శ్రీమద్రామాయణము గా )రూపుదిద్దుకుందని “స్కాంద పురాణం “
తెలియజేస్తుంది .

ఇతిహాసములలో గల మహాభారత గ్రంధమును పరాశర మహర్షి కుమారులు వేదవ్యాసులు వారు 18 పర్వాలుగా

లక్ష శ్లో కాలతో రూపొందించి మనకు అందించారు .

ఈ గ్రంధము మంచి ప్రవర ్తన కలిగిన పాండవులను చెడు ప్రవర ్తన కలిగిన కౌరవులు అనేక విధములుగా

హింసించి , ప్రాణహానికి ప్రయత్నించినా పరమాత్మ అనుగ్రహముతో పాండవులు రక్షింపబడగా , కౌరవుల దుష్ట

నిర్ణయములే వారి వినాశనమునకు కారణమయ్యాయి , ఈ విషయమును అనేక ధర్మశాస్త్ర విషయములతో వివరిస్తూ అందించుట జరిగింది .

ఇతిహాస పురాణముల అధ్యయనము వల్ల భక్తి జ్ఞాన వై రాగ్యముల తో పాటు మంచి నడవడిక , సదాచార

వ్యవహారములు , నీతి నియమములు ,ధర్మాచరణ వంటివి సమాజంలో ప్రకాశిస్తా యి . ఈ కారణముగా శ్రీమ-

ద్రామాయణం ఆదికావ్యంగా ,మహాభారతమును పంచమవేదముగా భారతీయ విజ్ఞాన సర్వస్వంగా కీర్తిమ్పబడుతోంది . ఈ విధముగా పురాణముల కన్నా ఇతిహాసముల వ్యాప్తి ఈ లోకములో చాల ఎక్కువ .

