




వ్యవస్థా పక  సంపాదకురాలు   

తీగవరపు  శంతి సంచిక - 5

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక       
యాజమాన్్యనికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

సంపాదకీయం                                          4

పూరీ జగన్నాధస్వామి వైభవం                       9

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు                      12                   

ఈ సంచికలో....

చెత్త కథ                                                     6

 

ఎవరికెవరు ఈ లోకంలో                           30                

 సప్త మోక్ష నగరాలు                                 18

 ప్రేమంటే  ఇంతే                                                          36 

ఆక్రోటు                                                       43

సామాజిక విలువల మాస పత్రిక

ఫిబ్రవరి   2022

 సంపుటి -11

 116 కందాలోలో   సుందరకండ                  27

నలిమెల భాస్కర్                                         44

కండపాం                                                   39

 భక ్త రామదాసు 389 వ జయంతి                  48

శ్రీ వచన భూషణం                                       49

కంద్ర బడ్జెట్ 2022-23                                  34



 గాన కోకిల అనంత లోకలకు 
 ఏడు  దశబ్దా లకు పైగా భారత దేశ ప్రేక్షకులందరినీ తన మధుర గానంతో మంత్ర ముగ్ధు -
లను చేసి, దివి కగంది . 
తెలుగ్లో మొత్తం తన కెరీర్ లో లతా మంగేష్కర్ 1955లో 'సంతానం చిత్రంలో ఏఎన్నార్, 
స్విత్రి జంటగా నటించగా 'నిదురపోరా తముముడా' అంటూ తన తీయని గంతుతో తెలుగ్ 
ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధు లను చేశరు. అలాగే 1988లో న్గారుజె న, శ్రీదేవి నటించిన 
'ఆఖరి పోరాటం చిత్రంలో 'తెలలోచీరకు' పాటతో తెలుగ్ ప్రేక్షకులను తన గంతుతో మైెమ-
రపంచారు. భాషతో సంబంధం లేకుండా భారతదేశ ప్రజలందరి అభిమాన్నినా పందడమే 
కక , ' భారత రతనా'  తో పాటు అనేక పురస్్కరాలనుకుననా గప్ప గాయనీమణి శరీరకంగా 
మనమధ్య లేకపోయిన్, పాటలతో అందరి మనసుసులలోను స్థా నం సంపాదించుకుని ఈ 
సరసవాతి అమము సరసవాతిలో కలిసిపోయారు .    
                                      ప్రధాని పర్యటనకు దూరంగా ఉననా సీఎం 
                         ప్రధాని నరంద్ర మోడీ  హైదరాబ్దు పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ 
పాల్గొ నలేదు. సవాల్ప జవారం కరణంగా కర్యక్రమాలకు దూరంగా ఉననాటులో  ప్రచారం, 
అయితే అధికరికంగా ఆ కరా్యలయం నుండి ఎటువంటి ప్రకటన జరుగలేదు. 
హైదరాబ్దు విచేచేసిన ప్రధాని మోదీ పటన్ చెరువులోని ఇక్రిశట్ సవార్ణోతసువాలు హాజర-
యా్యరు. 
                     216 అడుగ్ల శ్రీ రామానుజాచారు్యల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ  
              హైదరాబ్ద్ లోని  ముచిచేంతల్ లో ప్రధాని  మోదీ "వసంత పంచమి" పరవా దిన్న 
శ్రీ రామానుజాచారు్యల విగ్రహం ఆవిష్కరించారు. సరసవాతీ దేవిని పూజంచే పవిత్రమైెన 
పండుగ వసంత పంచమి . ఈ సందర్ంగా శ్రీ రామానుజాచారు్యల విగ్రహానినా ఆవిష్కరిం-
చుకుంటుంన్నాం. జాఞా న్నికి మూలం గ్రువు. జగదుగొ రువు విగ్రహం, ఆయన బోధనలు 
అందరికీ ఆదర్ం. ఇక్కడ108 దివ్య దేశ మందిరాలను దర్నం చేసు కున్నాను. ఒకస్రి 
భారత దేశం మొత్తం తిరిగీతే కలిగే దర్న పుణ్యం ఇక్కడే లభించింది. రామానుజులు భకి ్త 
మారాగొ నికి పతామహుడు. రామానుజా చారు్యలు భగవంతుని ముందు అంట సమాన-
మేనని భావించిన సమతా మూరి ్త . 
   దేశంలోని అనినా వరాగొ ల ప్రజలు సమానంగా సంతోషంగా ఉండాలని రామానుజాచా-
రు్యలు భావించినటులో గానే మోడీ కూడా దేశనినా పరి పాలిసు్త న్నారని కంద్ర మంత్రి కిషన్ 
రెడిడి  అన్నారు. విష్ణో  న్మాలు పటుటు కుని బంగారు రంగ్ పంచెతో విషవాకసునే ష్టు  యాగానికి 
హాజరయా్యరు. ఉజ్జె వన సోపాన వేదిక నుండి లేజర్ షో వీకి్షంచే  వేదిక వరకు  నడుచు-
కుంటూ వచిచే, సభ ముగశక 108 మెటులో  దిగ కిందకి వచాచేరు. 
   విహంగ వీక్షణం సహా  మోదీ పర్యటన మొత్తం చిన  జయ్యర్ స్వామి ఆయన వంటే 
ఉండి క్షత్రంలోని ప్రతీ నిరాముణం యొక్క విశిషటు తను మోడీకి వివరించారు. అంతేకదు ఈ 



సందర్ంగా చిన  జ్యర్ స్వామి ఆయనకు సవారణో కంకణం ధరింప జేశరు. రామాను-
జాచారు్యలు స్ఫూరి ్తనిచిచేన 106 ఆలయాలు, మర్ రెండు పరమ పదాలను కలుపుకుని 
ఆలయాలను నిరిముంచినటులో  చిన  జ్యర్ స్వామి తెలిపారు. 
                                     AP PRC చరచేలు సఫలం ---- సమెము  విరమణ 
      ఉద్్యగ సంఘాల న్యకులతో ప్రభుతవా చరచేలు ఫలించి సమెము విరమణ జరిగంది. 
వచేచే ఆదాయం జ్తాలకు, వడీడిలక పోతే ప్రజల సంక్షమానికి డబ్బు ఎక్కడ నుండి 
తేవాలి? అమరావతి రాష్ట్ర ఆరిధుక పరిసిథాతి ఘోరాతి ఘోరంగా ఉందని అందుక ఉద్్యగ్ల 
డిమాండులో  నెరవేరచేలేక పోతున్నామని, ఆరిధుక పరిసిథాతే బ్వుంటే ఇంతమందితో ఎందుకు 
గడవ పటుటు కుంటమని పేరినా న్ని అన్నారు. ఇది మనసుకు సంబంధించిన అంశం 
కదు గళ్ళ పట్టు తో ముడిపడిన అంశం అని, ఇపు్పడు పంచేస్్త, మరలా జ్తాలు పంచితే 
ప్రతీనెలా జ్తాలు ఇవవాగలగాలి కదా! అపు్పలు తెచిచే, ఋణం తీరచేవలసిన సమయానికి 
దివాళా తీస్్త, వడీడి తగగొంచాడంటూ బతిమాలుకుంటం కదా!  అలా ఉంది ప్రసు్త త పరిసిథాతి 
అంటూ రవాణా శఖా మంత్రి పేరినా న్ని అన్నారు. 
                                     అమెరిక లో కర్న్ --- 9 లక్షల మంది మరణం 
అమెరికను కర్న్ మహమామురి ఉకి్కరి బికి్కరి చేసో్త ంది. ఒక పక్క లక్షలలో వైరస్ కసులు 
నమోదవుతుంటే , మరణాలు కూడా రికరుడి  స్థా యిలో ఏకంగా 9 లక్షలు దాటయి. ప్రపం-
చంలో ఏ దేశం లోను ఈ స్థా యిలో కోవిడ్ మరణాలు సంభవించలేదు. 6 లక్షల మరణా-
లతో బ్రెజల్  రెండో స్థా నంలో ఉంటే, 5 లక్షల మరణాలతో భారత దేశం మూడో స్థా నంలో 
ఉంది. 
   కర్న్ వా్యప్త నివారణలో వా్యకిసున్ పంపణీ ని ముందుగానే మొదలు పటిటు నప్పటికీ, అంత  
వేగంగా స్గడం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఇంక 36 శతం మంది వా్యకిసున్ డోసులు తీసుకోని 
వారు ఉన్నారు అని సంటర్సు ఫర్ డిజ్స్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివన్ష న్ గణాంకలు చెబ్తు-
న్నాయి. ఫిబ్రవరిలో అమెరికలో తొలి మరణం నమోదైంది. అపు్పడు మొదలైన మరణ 
మృదంగం లక్షల మార్్క దాటింది.  మరణాల సంఖ్యపై అమెరిక అధ్యకు్ష డు బైడ్న్ 
విచారం వ్యక ్తం చేశరు. 
      అమెరికలోని న్్యయార్్క లో 1986 లో 117వ జయంతి 
సందర్ంగా గాంధీ విగ్రహానినా మెమోరియా ఇంటరనాషన-
ల్ ఫండేషన్ ఈ విగ్రహానినా బహుకరించింది. 8 అడుగ్ల 
ఈ విగ్రహానినా శనివారం ఆగంతకులు ధవాంసం చేశరు. 
         ప్రపంచం లోని ప్రజలంతా కూడా మన ఆర్గా్యనినా, 
దేశ భవిష్యతు్త ను దృష్టు లో ఉంచుకుని అంతా జాగ్రత్తగా 
ఉండాలి . 
                          సరవాజన్ సుఖినోభవంతు
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భువనచంద్ర

చెత్త కథ
న్గరాజుకి తలనెప్ప పటుటు కుంది. 
అది మందులతో పోయే తల-
నెప్ప కదు. తలనెప్ప మొదలై 
కూడా పదిహేను ర్జులయింది. 
ఆ తలనెప్ప పేరు మాధవ.  
"అయా్య..   మా న్న్నా మీరూ  చి-
ననాప్పటి స్నాహితులట. మా న్ననా 
చనిపోతూ మీపేరు చెప్ప మీ దగగొ-
రకి వళలోమన్నారు. అంతే కదు, 
మీర ఇకనుంచీ న్కు తల్లో  తండ్రీ 
గ్రువూ దైవం అని చెపా్పరు. 
మీరది చెప్పన్ శ్రదధుగా భకి ్తగా నే-
రుచేకోమన్నారు. అయా్య,  ననునా  
మీ శిష్గొ యుడిగా సీవాకరించండి" 
అంటూ పదిహేను ర్జుల క్రితం 
పాదాలమీద పడాడి డు మాధవ. 
పలలోవాడికి పదేళ్లో  వుంటయేమో, 
వినయంగా చక్కని ప్రవర ్తన-
తో ఉన్నాడు. ఎంత ఆలోచిం-
చిన్ అతని తండ్రి ఎవర్ న్-
గరాజుకు గ్రు్త  రావటం లేదు. 
పంపంచేదాదా మనుకున్నా దికూ్క 
మొకూ్క లేని పలాలో డినా వళ్లోపమము-
ని ఎలా చెప్పడం. న్గరాజుకు ఏం 
చెయా్యలో తెల్డంలేదు. అంత-
కుముందు ఎక్కడో అక్కడ తిని 
ఊరు బయట అడవిలో ఉననా 
పాకలోకి వచిచే పడుకోమనేవాడు. 
ఇపు్పడీ పలలోవాడికి తిండి ఏరా్పటు 
చూడడిం కషటు ంగా వుంది. ఆ మాట 
మొదటి ర్జే చెపతే, "అయా్య.. 
న్కు వంట వచుచే. చక్కగా 

వంటపనీ ఇంటిపనీ నేనే చేస్్త " 
అన్నాడు మాధవుడు. అననాటులో -
గానే స్మానులో  తెచిచే పడేస్్త రు-
చికరంగా వండి వడిడిసు్త న్నాడు. ఆ 
పలలోవాడు ఉండటంవలలో  న్గరా-
జుకి సరైెన తిండీ దొరుకుతోంది. 
అయితే వృతి్త మాత్రం కనస్గక 
ఇబబుందిగా వుంది. 

 "చూడు మాధవా.. నువువా వేర 
ఎవరిదగగొరైెన్ ఇదే పనిచేస్్త 

హాయిగా నీకు గడిచిపోతుంది. 
పోనీ ఎవరినన్నా చూడమంటే 
నేనే చూసిపడతాను" అన్నాడు 
న్గరాజు అనునయంగా.
 "అయా్య... నేను మా న్ననాగారి 
చివరి మాటలినా పాటించాలను-
కుంటున్నాను. తండ్రి చెప్పనటులో  

వినటం పుత్రుడి ధరముం కదా" 
వినయంగా అన్నాడు మాధవుడు. 
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విని మౌనంగా ఉన్నాడు న్గరాజు. 
 న్గరాజు చెడడివాడు అనో, 
మంచివాడు అనో చెప్పలేము. 
చిననాప్పటినుంచీ అలలోరి చిలలోర-
గా తిరుగ్తూ ఇషటు ం వచిచేనటుటు  
ప్రవరి ్తంచేవాడు. తలిలో దండ్రులు 
ఆ ఆవేదనతో కలం చేశక ఆసి్త 
అంతా వ్యసన్లకు తగలేసి, చె-
య్యటనికి ఏ పనీ రాక, దొం-
గతన్లకు అలవాటుపడాడి డు. 
దొంగతనం చెయ్యడంలో చెప్ప-
లేనంత ప్రావీణ్యం సంపాదించా-
డు. డబ్బు అవసరం అయిన-
పు్పడలాలో  దొంగతనం చెయ్యడం, 
అది ఖరచేయే్యవరకూ హాయిగా 
జ్వితం గడపడం అలవాట-
యింది.  వయసు దాదాపు 30 
ఏళ్్ళ. ఉననాటుటు ండి యీ మాధ-
వరావు అనేవాడు తలనెప్పలా 
వచిచేపడటం న్గరాజుకి మర్ 
ఇబబుందిలా పరిణమించింది. 
నేను మంచివాడినా కదు. పచిచే 
దొంగని" కుండ పగలగటిటు నటుటు  
చెపా్పడు న్గరాజు. 
"అయా్య.. అయిన్ నేను మా 
తండ్రి మాటని  పాలిస్్త ను. 
బహుశ న్ తండ్రి ఎవర్ మీకు 
గ్రు్త కి రాకపోవచుచే. ఆయన 
పేరు రామచంద్రుడు" చెపా్పడు 
మాధవ. 
"అంటే? ఏ రామచంద్రుడూ...?" 
అయోమయంగా అన్నాడు 
న్గరాజు.  
   మీరు చెటుటు  మీంచి తోస్్త 
కిందపడి కలు విరగగొ టుటు కుననా 
రామచంద్రుడు. అయిన్ మీపేరు 
ఎవరికీ చెప్పలేదట. కరణం 
మీరంటే న్ననాకు వుననా స్నాహం. 

ఆ తరవాత   రెండు నెలలక మా 
న్ననా ఆ ఊరు వదిలి మా  తాతతో 
పాటు వాయుగ్ండం అనే వూరు 
వచాచేడు. మిమములినా మాత్రం 
మరువలేదు. మీరు ఇక్కడ 
ఉంటరనే విషయం కూడా న్ 
తండ్రిగార చెపా్పరు" వినయంగా 
అన్నాడు మాధవుడు. 
అవాక్కయా్యడు న్గరాజు. ఎప్పటి 
రామచంద్రుడు, ఎప్పటి  స్నాహం!  
 తనకోసం ఆతను కలు విరగగొ -
టుటు కుననామాట నిజం. ఆన్డు 
తోటమాలి నుంచి తప్పంచుకో-
వటనికి రామచంద్రుడినా చెటుటు  
మీంచి క్రిందకి తోసి తను తప్పం-
చుకుపోవడం గ్రు్త ంది. పదదావా-

ళ్్ళ కడతారని పారిపోయాడు. ఓ 
నెలో రెండు నెలలో  ఆగ ఊరిక-
చేచేసరికి రామచంద్రుడు వాళ్్ళ 
ఆ వూరు వదిలి వళ్లోపోయారని 
తెలిసింది. 
   "ఓహో... రామచంద్రుడి 
కడుకువా?  న్యన్..నేను చెడడి-
వాడినా. నేనంటే మీ న్ననాకి ఇంత 
స్నాహం ఇంత  ప్రేమ ఉన్నాయని 
న్కు నిజంగా తెల్దు. న్ ఆసి్త-
నంతా నేనే న్శనం చేసుకున్నా-
ను. బ్రతకడానికి దొంగతన్లు 
చెయ్యడం తప్ప మరదీ న్కు 
రాదు. నినెనాలా పోష్ంచగలన్?" 
విచారంగా అన్నాడు న్గరాజు.  
ఆ రాత్రి న్గరాజుకు జవారం 
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వచిచేంది. కననాకడుకు కంటే 
ఎకు్కవ స్వ చేశడు మాధవ. 
పదిర్జులపాటు మాధవకి నిద్రా-
హారాలు లేవు.
   మెలలోగా న్గరాజులో ఓ ఆలోచన 
ప్రారంభమయింది. ఇంతవర-
కూ బ్రతికిన బ్రతుకు వ్యరధుంగా 
తోచింది. జ్వితాంతం దొంగలా 
బ్రతకడం అస్ధ్యం అని కూడా 
అరధుమయింది. కత్తగా నిరిముసు్త -
ననా ఓ భవన  సముదాయాని-
కి కపలాదారుడిగా ఓ ఉద్్యగం 
సంపాయించాడు. వచేచే డబ్బుతో 
మాధవుని ఓ స్్కల్ లో చది-
వించస్గాడు. పగలంతా ఖాళీనే 
కనక అడవిలోకి వళ్లో  అడవి 
ఫలాలు పనేనారు గడడి , తిప్పతీగ 
వంటి ఔషధ లతలూ మొక్కలూ 
అముముతూ మరి కంత సొముము 
సంపాదించస్గాడు. 
సంవతసురాలు దొరిలోపోయాయి. 
మాధవుడు యువకుడయా్యడు. 
కలగమనంలో న్గరాజు పళ్లో  
చేసుకుని ఇదదారు పలలోలకి తండ్రి 
అయా్యడు. మరికంత కలానికి 
మాధవ ఓ గప్ప ఉద్్యగంలో కు-
దురుకుని న్గరాజు పలలోలని 
చక్కని స్్కలోలో  చేరి్పంచి విదా్య-
బ్దుధు లు నేరి్పంచస్గాడు.      

          **************
"కథ ఇంతే" అన్నారు గడుసు 
మాస్టు రు. 
"ఇందులో కథే లేదు. ఉననాదంతా 
కలి్పతమే. అసలు ఇలా ఎపు్ప-
డై్న్ జరుగ్తుందా? చిననాప్ప-
టి స్నాహితుడు తన కడుకుని 
మర్ స్నాహితుడి దగగొరకి పంపతే, 
పచిఛిదొంగ అయిన  ఆ ఫ్ండ్ 
మారిపోయి మంచివాడు 
అవుతాడా మాస్టు రూ? మీరు 
చెప్పన కథలనినాటిలోకి అతి చెత్త 
కథ ఇదే" మొహం మీదే  చెప్పంది 
కోటగరి భారతి. 
" సర.. ఇదే కథ నువువా రాస్్త ఎలా 
రాస్్త వూ?" అడిగారు మాస్టు రు. 
"మొదట మాధవను దూరం 
పడతాను" చెప్పంది. "వాడు వ-
ళలోకపోతే? తప్పనిసరి పరిసిథాతులోలో  
న్గరాజు దగగొర ఉండిపోవాలిసువ-
స్్త?" వాడినీ దొంగగా మారుస్్త వా? 
లేక ర్డుడి మీదకు తరిమేసి మర్ 
బిచచేగాడినా తయారుచేస్్త వా?" 
స్టిగా ప్రశనాలడిగారు మాస్టు రు. 
సైలంటయింది కోటగరి భారతి. 
"నిజజ్వితాల సంగతి ఎలావు-
న్నా కనీసం కథలోలో నైెన్ ఓ ఆశని 
కలి్పంచాలి కథకుడు. అంతేకదు 
నిరంతరం వేటడే ఓ బోయవాడు 

ఓ చిననా సంఘటనతో దొంగతన్-
లూ ద్పడీలూ మాని తపసుసుతో 
మహరి్షగా ఆదికవిగా మారలేదా? 
చిననాపు్పడు  తన అలలోరి వలలో  కలు 
విరగగొ టుటు కుననా స్నాహితుడికోసం, 
అతని కడుకు కోసం  ఓ దొంగ  
పరివర ్తన చెందలేడా? పరివర ్తన 
అనేది ఎపు్పడై్న్ సంభవించవ-
చుచే. ఎవరికైన్ జరగవచుచే. పోనీ 
మర్విధంగా ఈ కథని పాజటివ్ 
గా పూరి ్తచేసి చెప్పండి. మంచి 
బహుమానం ఇస్్త ను" నవివా 
అన్నాడు గడుసు మాస్టు రు.
               ********
 "ఇంతకీ మీరీ కథ చెప్పంది 
దేనికీ?" అడిగంది మాస్టు రి 
భార్య,. 
"జాఞా న్నికన్నా ఊహ గప్పదని 
ఆలబుర్టు ఆయిన్ సీటున్ చెపా్పరు. 
వాళ్ళ బ్ర్రలోకి ఒక కథ కంటే 
ఒక ఊహని ప్రవేశపడితే ఎలా 
ఉంటుంద్ చూదాదా మని యీ 
పచిచే కథ చెపా్పను. దీనినా బ్గ్ 
చెయా్యలంటే వాళ్్ళ ఆలోచిం-
చాలిగా!" నవావారు మాస్టు రు. 
             మళీ్ళ కలుదాదా ం.   
                  మీ భువనచంద్ర.

ఈ కథను మీరైెతే ఎలా పాజటివ్ గా పూరి ్త చేస్్త రు?
ప్రయతినాంచండి.  భువనచంద్ర గారు అందజేస్ 
రు. 1116/- ల బహుమానం అందుకోండి.
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపదిదా  వంకట మురళీ కృషణో

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగ్వారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైె నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణోంగా కదిదామందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్్కందపురాణాంతరగొతమైెన జగన్నాధ క్షత్ర మాహాతా్త యునినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోక్ష నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                               34 వ అధా్యయం

        (గ్డించా ఉతసువం-వనజాగరణ వ్రతం)

      అశవామేధ సరసుసుకి,నరసింహస్వామి దేవాలయానికి దకి్షణ భాగంలో స్వామివారి విగ్రహానినా ఉంచారు. 
స్వామి ఇపు్పడేఆవిర్వించినటులో గాకనబడుతున్నారు. ప్రజలు ధూప,దీప,నైెవేదా్యలతో,స్వామినిస్విసు్త న్నా
రు. బిందుతీరథా సరసుసు దగగొర స్వామి ఏడుర్జులు ఉంటరు. పూరవాం ఇంద్రదు్యమనా మహారాజుకి మాట 
ఇచిచేన ప్రకరం స్వామి ఇక్కడకు వచాచేరు.

          బిందు తీరథాంలో స్నానంచేసి స్వామిని,బలరాముని, సుభద్రను దరి్ంచుకననావారు విష్ణో  స్యుజా్యనినా 
పందుతారు.ఈ తీరథాంలో పతృదేవతలకి తర్పణాలు ఇవావాలి.ఇక్కడ స్నానం చేసిన తరువాత,నరసింహ 
స్వామిని దరి్ంచుకని, భకి ్తతో అరిచేంచాలి.ఈవిధంగా ఏడు ర్జులు చేస్్త విష్ణో  స్యుజా్యనినాపందుతారు.

ఇక్కడ ఒక్క దానంచేసిన్,అనినా దాన్లు చేసిన పుణ్యం లభిసు్త ంది.ఇక్కడి బ్రాహముణులు వా్యసునితో 
సమానులు. మహావేదికపై ఉననా స్వామి దర్నం దురలోభం.
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         ఇక్కడ పతృకరా్యలు చేస్్త,గయలో పతృ కర్యం చేసినంతటి ఫలితం కలుగ్తుంది. మఖ నక్షత్రం 
పతృ దేవతలకి ప్రీతికరమైెనది.ఈ నక్షత్రం ఉననాపు్పడు పతృకర్యం చేస్్త పతృదేవతలు ఆనందిస్్త రు. 
మఖనక్షత్రంఉండి,పంచమి తిధి ఉననా ర్జు పతృ కరా్యనికి మరింత శ్రేషటు మైెన ర్జు.ఆర్జు పతృకర్యం చస్్త 
పతృదేవతలు మరింత ఆనందిస్్త రు.శివాలయానికి,నరసిహస్వామి ఆలయానికి మధ్యభాగం పతృకర్యం 
చేయడానికి శ్రేషటు మైెన ప్రదేశం.ఇక్కడ పతృకర్యం చేస్్త ఏడుతరాల పతృదేవతలు బ్రహములోకనికి 
చేరుకుంటరు.మధా్యహనా సమయంలో పతృదేవతలకి బంగారంతో గాని,నువువాలతోకని తర్పణాలు 
ఇవావాలి.లేదా బ్రహము ణులలు భోజనంపటిటు ,దకి్షణలు ఇవావాలి. (1-26)

         ఆషాడశుకలో పంచమి తిధి,మఖా నక్షత్రంలో స్వామివారి రధోతసువం జరుగ్తుంది.ఈ సమయంలో 
చేస్ పతృ కరముని సంపూరణో పతృ కరము అని పలుస్్త రు.

      స్వామి గ్డించామండపంలో ఉననా ఏడు ర్జులు జపాలు,దాన్లు చేయడం ఉత్తమం.ఇంద్రదు్యమనా 
సరసుసులో స్నానం చేసి,వనజాగరణము అను వ్రతానినా ప్రారంభించాలి.స్వామికి చాల ప్రీతికరమైెనది, అనినా 
వ్రతాలతో సమానమైెనది.

     మూడు కలాలలోను యజఞాం చేస్్త  మౌనంగా ఉండాలి.స్వామిని కుంభంలోకి ఆవాహనచేయాలి.
ఆవు నేతితోకని, నువువాలన్నితోగాని అఖండ దీపారాధన చేయాలి.పగలు మౌన వ్రతానినా పాటిస్్త ,రాత్రి 
జాగరణ చేయాలి.స్వామి న్మానినా జపస్్త  ఉండాలి.ఏదుర్జులు ఉపవాసంఉండి,ఎనిమిదవర్జున 
స్వామిని ప్రతిష్టు ంచాలి.తరువాత ఇంద్రదు్యమనా సరసుసులో స్నానంచేసిఇంటికి వచేచేయాలి.

         ఇంటిదగగొర సరవాతోభద్ర మండపానినా ఏరా్పటు చేసి,కుంభానినా పటిటు ,స్వామిని ఆవాహన చేయాలి.ఆ 
మండపానికి పడమరయందు సథాండిలానినా ఏరా్పటు చేసి,గ్హో్యక ్త విధానంలో అగనాని ప్రజవాలింప చేయాలి
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విష్ణో  గాయత్రితో వేయిస్రులో గాని,పదివేలస్రులో గాని హోమంచేయాలి.సంప్రోక్షణచేస్క 
బ్రాహముణులకిగోదానంచేయాలి.ఈ వ్రతానినా ఆచరించిన వారికి సవారగొం లభిసు్త ంది,కోరిన కోరికలు తీరుతాయి.
స్త్రీలు ఈ వ్రతానినా చేసిన్ ఇటువంటి ఫలితమే లభిసు్త ంది. ( 26 -48 )

 స్్కందపురాణంలోని వైషణోవ ఖండంలోని పురుషోత్తమక్షత్రమాహాతముయుంలోని వనజాగరణవ్రతవిధానం 
సమాప్తం
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

          “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  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రానిసుసో్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, న్ అర్్క చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగ్బ్ట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధుం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగ్బ్ట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మర్ 
చుటుటు  తిరిగ వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచుతూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచేకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కర్యక్రమం” చూదాదా మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పటేటు ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపు్పడూ ఈ కథ గ్రించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగ్ల్ లో వతికను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమాముయిని అడిగతే, 
“చిననాపు్పడు హైస్్కల్ లో చదివేను” అని చెప్పంది. నేను పుస్తకల పురుగ్ని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంటర్ అని-
పంచింది. ఈ కథ గ్రించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైెన అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్ంచిన్ ఇది  పదదా  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కనినా ముఖ్యమైెన అంశలని మాత్రమే ముచచేటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కలిఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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15. ప్రథమ స్త్రీ పండోరా కథ 

బొమము. పండోరా (John William 
Waterhouse) పట్టు  తెరచి 
చూడడం (వికీపీడియా)
క్రైస్తవ పురాణగాథల ప్రకరం 
“ఈవ్” (Eve) మొటటు మొదటి స్త్రీ 
అయితే గ్రీసు సంప్రదాయం-
లో “పండోరా” (Pandora) కి ఆ 
గౌరవం దకి్కంది.  హేసియాడ్ 
రాసిన థియోగనీ అనే గ్రంథంలో 
మొటటు మొదట ఈ  పండోరా 
దర్నం ఇసు్త ంది. ఈ కవ్యం 
ప్రకరం పండోరా ప్రస్్త వన టై్-
టనులకి ఒలింపయనులకి 

మధ్య జరిగన మొదటి మహా 
సంగ్రామం తరువాత కనిపసు్త ం-
ది. తమాషా ఏమిటంటే మనం-
దరికీ చిరపరిచితమైెన “పండోరా 
పేటిక” (Pandora’s Box) అనే 
పదబంధం 16 వ శతాబదా ంలో 
థియోగనీ ని అనువదించిన 
ఇరసముస్ (Erasmus) ప్రవేశపటేటు  
వరకు వాడుకలోకి రానేలేదు. 
గ్రీసు దేవుళ్ళంతా సమావేశం 
అయిన ఒక సందర్ంలో ఈ కథ 
మొదలవుతుంది. ఆ సమావేశ-
నికి టై్టనులు, ఒలింపయనులు 

హాజరవుతారు. ధరమురాజులవారు 
రాజస్య యాగం చేసినపు్ప-
డు ప్రథమ తాంబూలం అందు-
కోడానికి ఎవవారు అరుహు లు అని 
తరజెనభరజెనలు పడడిటేలో  ఈ  దేవు-
ళ్ళంతా  వారు చేసు్త ననా ”యాగం” 
లో ఒక ఎనుబోతుని బలి ఇచిచేన 
తరువాత ప్రథమ ప్రస్ద భక్ష-
ణకి ఎవవారు అరుహు లు అని తరజె-
నభరజెనలు పడతారు. అపు్పడు 
ప్రొమీథియస్ (Prometheus) 
- ఇతనే దేవగణాల నుండి 
అగనాని దొంగలించి మానవులకి 
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ఇచిచేనవాడు  - యుకి ్తయుక ్తం-
గా ప్రస్దానినా రెండు అసమాన 
భాగాలుగా చేసి, ఎద్ ఒక భాగం 
ఎంచుకుని ప్రప్రథమంగా సీవాక-
రించమని దేవతల రాజైన జూస్ 
ముందు ఉంచేడు. జూస్ సవారగొ -
లోకనికి అధిపతి, దేవతల రాజే 
కకుండా మోతాదుకి మించిన 
“అహం” కలవాడు కనుక 
సహజంగా సింహ భాగం తీ-
సుకున్నాడు. నిజానికి ఆ పదదా  
భాగం పైపైకి  చూడాడి నికి పదదాగా, 
అందంగా అలంకరించబడి 
ఉన్నా అడుగ్న అంతా బొమిక-
లవంటి “శకంబరీదేవీ ప్రస్దా-
లే!! “అసలు వంటకలు” అనీనా 
చిననా భాగం లోనే  ఉన్నాయి. 
    జూస్ కి ఒళ్్ళ మండిందంటే 
మండదూ మరి? రాజుగారు 
తలుచుకుంటే కరడా దబబు-
లకి కదువా? దేవతల కళలకి 
కంస్లి అయిన హఫియేసటుస్ ని 
పలిపంచి ఒక అత్యదు్తమైెన 
అందగతె్తని సృష్టు ంచమని జూస్ 
ఆదేశించాడు. దేవతలైన్  సర, 
మానవులైన్ సర ఆమె అందానికి 
దాసులు అయి పోవాలని కోరడు, 
జూస్. ఈ పని చెయ్యడానికి ఏఫ్రో-
డీటీ నమూన్గా నిలబడడానికి  
ఒపు్పకుంది.
హఫయెసటుస్ మటిటు ని, నీటిని కలిప 

జ్వకళ ఉటిటు పడేలా ఒక ప్రతిమని 
తయారు చేసి, న్లుగ్ దికు్కల 
నుండి వాయువులని సమీకరిం-
చి ఆ ప్రతిమకి  ప్రాణం పోస్్త డు. 
అపు్పడు ఒలింపయను దేవత-
లంతా అపు్పడే ప్రాణం పోసుకుననా 
ఆ బొమముకి తల్క బహుమానం 
ఇస్్త రు. ఏఫ్రోడీటీ ఆమెకి అస-
మానమైెన అందానినా, ఆకర్షణని 
ఇసు్త ంది. కలహభోజనుడు, వా-
రా్తవాహకుడు అయిన హరీముస్ 
కపటతవాం, టకు్కలు, తంత్రజాఞా -
నం, జతు్త లు,  ఆమెకి ఆభర-
ణాలుగా ఇస్్త డు.  ఎథీన్ ఆమెకి 
అందమైెన దుసు్త లు ఇచిచే హస్త-
లాఘవతవాం నేరు్పతుంది. నీళ్ళ-
లోలో  ములిగపోకుండా రక్షణకని 
పసైడన్ ఒక ముతా్యల హారానినా 
ఇస్్త డు. తంబ్రా మీటుతూ  
పాట పాడడం అపాలో  నేరు్పతా-

డు. జూస్ ఆమెకి తుంటరితనం, 
పంకితనం, అలలోరి చేస్ సవాభావం 
వరాలుగా ఇస్్త డు. చిటటు చివరికి 
హేరా కుతూహలం అనే లక్షణానినా 
వరంగా ఇసు్త ంది.
ఈ విధంగా మొటటు మొదటి 
మానవ స్త్రీ సవారగొంలోని హఫయె-
సటుస్ కరాఖా న్లో మలచబడుతుం-
ది. ఆమె దివి నుండి భువికి దిగ 
రాగానే ఆమెకి పండోరా - అనగా 
ప్రస్దం అని అరథాం - అని పేరు 
పటిటు  ఆమె చేతికి నగషీలు చెకి్కన 
అందమైెన పట్టు ని బహుకరి-
స్్త డు, హరీముస్: “ఈ పేటికని 
జూస్ నీకు ప్రతే్యక బహుమానం-
గా పంపేడు. ఎటువంటి పరి-
సిథాతులలోను ఈ పట్టు  మూతని 
మాత్రం తెరవకూడదు సుమా!” 
అని మరీమరీ హచచేరించి ప్రొ-
మీథియస్ సవతి అననాదముము-
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డై్న ఎపథీమియస్ కి పండోరాని 
బహుమానంగా ఇచిచే హరీముస్ వ-
ళ్్ళపోతాడు.
జూస్ టక్కరి బ్దుధు లు బ్గా 
ఎరిగన ప్రొమీథియస్ జూస్ 
ఎటువంటి బహుమానం పంపన్ 

అంగీకరించకుండా తిప్పకటటు -
మని ముందుగానే తన సవతి 
అననాదముముడై్న ఎపథీమియ-
స్ ని హచచేరించేడు. కనీ ఏమి 
లాభం? పండోరా అందచందా-
లు, ఆకర్షణ చూసి, ముగ్ధు డై్ 

మరొక  భావం మనసుసులో చోటు 
చేసుకునే లోపున ఎపథీమియస్ 
ఆమెని పండిలో  చేస్సుకున్నాడు.

ఎపథీమియస్-పండోరా ల 
వైవాహిక జ్వితం సజావుగా 
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స్గపోతూ ర్జులు నిమిషా-
లలా దొరిలోపోతున్నాయి కనీ 
పండోరా  అంతరాంతరాల-
లో ఒక కుతూహలం కుమమురి 
పురుగ్లా దొలిచేసో్త ంది. జూస్ 
బహుమానంగా పంపన పట్టు లో 
ఏముంది? బంగారు నగలా? 
న్ణేలా? పటుటు  బటటు లా? చూడ-
డానికి పట్టు  ఎంతో విలువైనదిగా 
కనిపసో్త ంది. లోపల ఇంక వి-
లువైనది ఏద్ ఉండి ఉంటుంది. 
ఎనినా స్ర్లో  ఆ పట్టు  తెరవడానికి 
వళ్ళడం, మూత చేతో్త పటుటు కోవ-
డం, వనకడడం. పట్టు  ఎననాడూ 
తెరవదదాని హరీముస్ పదేపదే హ-
చచేరించేడు. తెరవకూడని పట్టు ని 
బహుమానంగా ఇవవాడంలో 
అంతరారథాం? కనీ హేరా ఇచిచేన 
కుతూహలం అనే వరం హరీముస్ 
హచచేరిక కంటే బలవత్తరమైెన-
ది. లోపల ఏముంద్  తెలుసు-
కోవాలననా కుతూహలం చివరికి 
నెగగొంది. చుటుటు పక్కల ఎవవారూ 
లేని సమయంలో పండోరా 
పట్టు ని సమీపంచింది. ఇటు, 
అటు ఎవవారూ చూడడం లేదని 
రూఢి పరచుకుని, పట్టు  మూతని 
లేశమాత్రం, ఒక్క క్షణం పాటు,  
తెరచింది. అంతే! పటేటు లోంచి 
బ్సుసుమని శబదా ం వచిచేంది. ఆ 
శబదా ంతోపాటు ముకు్కపుటలు 

అదిరిపోయేటంత దురావాసనతో 
ఆ గది అంతా నిండిపోయింది. 
పండోరా పట్టు  మూతని గభీమని 
మూస్సింది. కనీ అప్పటిక జర-
గవలసిన హాని జరిగపోయింది. 
ఇహ ఏమి చేసిన్ అది గతజల-
స్తుబంధనమే! 
జూస్  ఆ పట్టు లో దాచిపటిటు న-

వి ఏమిటిట? మానవలోకనికి 
కీడు కలుగజేస్వి:  అరిషడవారాగొ -
లు అయిన కమ, క్రోధ, లోభ, 
మోహ, మద, మాతసురా్యలతో-
పాటు కంట్తనం, కుతిసుతపు 
నడవడి,  దురామురగొం, ద్రోహభావం, 
దేవాషం, ఘర్షణ, జుగ్పసు, ఈర్షయు, 
కరువు, కటకం, అన్ర్గ్యం, 
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వగైరాలు  ఆ పట్టు లో ఉననావి. కనీ 
అంతా చెడు కదు; ఉదేదాశపూ-
రవాకంగానో, కకతాళీయంగానో 
ఆశవహం అయిన నమముకనినా 
కూడా జూస్ ఆ పట్టు లో పటేటు డు. 
జూస్ భార్య హేరా కుతూహలం 
అనే వరానినా అప్పటిక ఇచిచే 
ఉంది కదా. ఆశవహం అయిన 
నమముకనినా కుతూహలంతో జో-
డించేసరికి అది మానవజాతి-
కి ఎనలేని విలువ గల వరంగా 
పరిణమించింది. రపు నేటి కంటే 
మెరుగాగొ  ఉంటుందననా నమము-
కమే మానవుడి ప్రగతికి ప్రథమ 
సోపానం. దానికి కుతూహలం 
జోడించేసరికి అది సతా్యనేవాషణకి 
మూలస్తంభం అయింది.

ఈ కథలో ప్రముఖంగా  కనిపంచే  
అంశం ఏమిటంటే గ్రీసు 
దేవతలు  మానవుల వలనే  
కమ, క్రోధ,  లోభ, మోహ, మద, 
మాతసురా్యలకి అతీతులు కకపో-
వడమే కకుండా కుతిసుత బ్దిధుతో  
మానవుల జ్వితాలలో కలుగ-
జేసుకుని వాటితో చెలగాటలు 
ఆడడం. ప్రొమీథియస్ మీద 
పగతో జూస్ చేసిన పని ఇది. ఈ 
కథ చదివిన తరువాత పండోరా 
దావారా ఆ పగ ఎలా తీరింద్ అరథాం 
కదు. తర్కబదధుంగా లేని ఈ 
పండోరా కథ అంతా కలి్పతం!
ఈ  కథని ఆధారంగా చేసుకుని 
రకరకల వ్యకు్త లు అనేక వా్య-
ఖా్యన్లు చేస్రు. పండోరా ఆ 

పట్టు  తెరవకపోతే ఈ  ప్రపంచం 
అంతా, సుభిక్షంగా, శంతియు-
తంగా, ఆయురార్గ్య ఐశవారా్య-
లతో తులతూగ్తూ ఉండేదేమో 
అననా  భావం ఈ కథలో అంత-
రీలోనంగా కనిపంచింది కందరికి. 
కనీ  పండోరా పట్టు  తెరచింది.  
కనుక ఈ న్డు మనం ఈ  ప్ర-
పంచంలో ఎదురు్కంటుననా 
ఈతి బ్ధలనినాటికి  పండోరాయే 
కరణం అని వీరి  వాదం. ఈ 
కోణంలో ఆలోచించి మన పూ-
రువాలది పురుషాధిక్య భావంతో  
స్త్రీలని దేవాష్ంచే సమాజం అని 
తీరామునించడం తొందరపాటే  
అవుతుంది. 
ఈ  కథలో పనికచేచే నీతి  
ఏదైన్ ఉందా అంటే ఉంది. 
పట్టు లో ఏముంద్ చూదాదా మ-
నే కుతూహలం, ఆ ఉననాదేద్  
మనకి ఏద్ ఒక విధంగా పని-
కసు్త ందేమో అనే ఆశజనక 
దృక్పథం లేకపోతే ఆధునిక వి-
జాఞా నశస్తం ఇంతగా పుర్భివృదిధు  
చెందేది కదు. ప్రయోగం చేసి 
చూడాలి. చేసిన ప్రయోగం విజ-
యవంతం అవాలని లేదు. పట్టు  
తెరచి చూడాలి. పర్యవస్న్నినా 
ఎదుర్్కవాలి. ఈ కోణంలో చూస్్త 
పండోరా మన మొటటు మొదటి 
“సైంటిసుటు !” 
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జ్వితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జ్వితం గప్పది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతిముక లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైెనది. కవలం లౌకిక జ్వితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుక మానవ జ్వితం అనే సపృహ కలిగ, ఆ గమా్యనిక దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వారికి జ్వితం అపురూపమైె నది. మానవ జనము ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసుకోకూడదంటరు మన పదదాలు. జాఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుక 
మహాపుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆతము --పరమాతము జాఞా నం పందాలి. ధరామురధు  కమమోక్ష నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అరధు  కమాల వంట నేటి మనిష్ పరుగ్లు చేసు్త  న్నారు. పరమాతము పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసును లగనాం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిర్ధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జ్వి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్ర-
మాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు 
ఎదురైెనపు్పడు ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని 
అనుగ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మారగొం.  భగ-
వంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదుబుదిదానిచిచే సన్మురగొంలో 
నడిపస్్త డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుం-
డి విముకి ్త చేయడానికి ఎనెనానోనా మారాగొ లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృష్టు ంచాడు.  వేదాలు 
పుటిటు న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాతము అనేక అనేక 
అవతారాలుగా ఉద్వించి దుషటు  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టు తో కపాడుతున్నాడు, 
మరియు న్తనోతాసుహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి 
దావారవతి చైెవ సపతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య క్షత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసిదిదా  గాంచి మనందరకూ సుఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిసు్త  
న్నాయి. అందువలలో  మనకు ఆధా్యతిముక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగ 
ఆతము విచారణ చేయగలుగ్తున్నాము. ధరము బదదామైెన జ్వన్నినా ఎంపక చేసుకుని పుణ్య క్షత్రాలను 
సందరి్స్్త  ముకి ్త కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జ్విత కలంలో 
సప్త మోక్ష ధామాలను దరి్ంచి పునీతులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపంచిన మన భారతావనిలో ఎనోనా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటు  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య క్షత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య క్షత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు ద్వారక.
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 సప్త మోక్ష నగరాలు - 7

దావారక 

 
మన భారతదేశం ఒక పుణ్యభూ-
మి. ఈ పవిత్రభూమిలో అనేక 
ముఖ్య దేవాలయములు, అనేక 
నదులు ఉన్నాయి. హిందువు-
లందరూ ఇచచేటి పుణ్యక్షత్రాలను, 
పుణ్యతీరాదా లను దరి్ంచుకుని పు-
నీతులవుతున్నారు. అటిటు  పుణ్య 
ధామములో దేశ పడమరలో 
ఉననా దావారకలోని దావారకన్ధ్, 
ఉత్తరమున ఉననా బదరీ పుణ్యసథా-
లంలోని బద్రీన్ధ్, దకి్షణాల ఉననా 
రామేశవార క్షత్ర మందలి రామన్ధ్, 
తూరు్పన ఉననా పూరీలోని జగ-
న్నాధ్ పుణ్య ధామాలను దరి్ం-
చుటకు భకు్త లు ప్రతీర్జు వడు. 

దావారకదీశుడై్న శ్రీకృష్ణో -
ని రాజ ధాని ‘దావారక’ గోమతి 
నదీ తీరములో ఏరా్పటు క-
వింపబడినది. ‘దావారక’ అంటే 
‘గడప’ పూరవాకలంలో దావారక 
వాణిజా్యలకు ప్రసిదిధు ‘క’ అంటే 
బ్రహము అని అరథాం. ఆ విధంగా 
దావారక మోక్షదావారముగా ప్ర-
సిదిధు చెందింది. దావారక అంటే 
బంగారు నగరము అనిఅరథాం. 

శ్రీకృష్ణో డు మధురను వదిలి దావా-
రకకు రావడం వనుక ఓ ఆసకి ్తక-
రమైెన సంఘటన చేసుకుంది. 
కంసవధ అనంతరం, తాతగా-

రైెన ఉగ్రస్న మహారాజు గారి 
ప్రతినిధిగా రాజ్యపాలన భాద్య-
తలను శ్రీకృష్ణో డు సీవాకరించి 
ప్రజల యోగక్షమాలపై అధిక 
శ్రదధు చేస్వాడు. కంసుని మామ-
గారైెన జరాసంధుడు కంస మర-
ణానినా జ్రిణోంచుకోలేకపోయాడు. 
వైధవ్యంతో బ్ధ పడుతుననా తన 
కుమారె ్తను చూచి, విచలితుడై్, 
తోటి రాజులందరిని సమావేశప-
రచి, వారందరి చేత శ్రీకృష్ణో ని-
పై దండ్తి్త అతనిని సంహరించే 
పన్నాగమునకు జరాసందుడు 
కృతకృతు్యడయా్యడు. జరాసం-
ధుడు అతని మిత్రరాజులు 17 
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పరా్యయములు మధురపై దం-
డ్తా్త రు. శ్రీకృష్ణో డు తన నేతృ-
తవాంలో యాధవ వీరుల సహక-
రంతో జరాసంధుని పీడిరచి త్రిప్ప 
పంపేవాడు. 18వ పరా్యయం 
జరాసంధుడు, తన మిత్రు-
డై్న కలయవనునితో మధుర 
నగరంపై, అధిక సైన్యంతో 
దండ్తే్త వూ్యహం పన్నాడు. 
ఈస్రి శ్రీకృష్ణో డు యాదవుల-
ను సంరకి్షంచుటకు, జన నషటు ం-
లేకుండా చేయుటకు, వా్యపార 
వ్యవస్యరంగాలను అభివృ-
దిధు  పరచుటకు, మధురవాసుల 
సుఖశంతుల కోసం శ్రీకృష్ణో డు 
మధురకు దూరంగా ఒక సుసిథార 
ప్రదేశనినా ఎంచుకని, న్తన 
నగరానినా నిరిముంచాలనుకున్నా-
డు. అందుకు శ్రీకృష్ణో డు విశవా-
కరము సహాయం తీసుకున్నాడు. 

నగర నిరాముణం నిమిత్తం సము-
ద్రుడు నలుదికు్కలా పనెనాండు 
యోజ న్లు కపు్పకన్నాడు. 
ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతమం-
దు ఒక అదు్తమైెన రాజధాని 
తయారైెంది. మధుర ప్రజలు 
న్తన రాజధానికి తరలివ-
చాచేరు. రాజధానికి శ్రీకృష్ణో డు 
‘దావారపతి’ అని న్మకరణం 
చేస్డు. ఆలా దావారక నిరాముణం 
జరిగంది. ‘దావారక’ అంటే సవారణో 
నగరమని అరథాం. న్తన రా-
జధానిలో ప్రజలు సుఖసంతో-
షాలతో జ్వన్నినా గడిపారు. 
దావారకనగరంలో 90,000 రాజ-
పాస్రాదాలు ఉండేవట. పరుగ్ 
రాజా్యలు దావారకపై దండ్తే్త 
స్హసం చేయలేదు. దావారక 
యుగాంతం వరకు, శ్రీకృష్ణో డు 
జ్వించి ఉననాంత వరకు, రాజ్య 

పరిపాలన చక్కగా జరుగ్తూ 
వచిచేంది. ఇపు్పడు ఈ ప్రాంతం 
సముద్ర గర్ంలో చాలా కలిసి-
పోయింది. సందర్కులు శిధి-
లావసథాలో ఉననా కంత భూగానినా 
మాత్రమే చూడగలము. ఈ ప్రాం-
తానినా ‘బేట్ దావారక’గా వ్యవహ-
రిస్్త న్నారు. సముద్ర తీరానికి 
రెండు కిలోమీటరలో దూరంలో 
ఉననా ప్రాంతానికి మర పడ-
వలలో జేరుకనవచుచేను. 
దావారకనగరం సముద్రంలో 
కలిసిపోయిన ప్రదేశంలో శ్రీకృ-
ష్ణో ని మునిమనమడై్న వజ్ర-
న్ధుడు శ్రీకృషణో మందిరానినా 
నిరిముంచినటుటు  పురాణ గాధలు 
తెలుపుతున్నాయ. జగదుగొ రువు 
ఆదిశంకరాచారు్యలువారు శ్రీకృషణో 
పరమాతుమునికి నిత్య కైంకరా్యలు 
ఏరా్పటుచేసి అచచేట దావారకపీ-
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ఠానినా స్థా పంచారు. శ్రీకృషణో ఆల-
యానినా 2500సం॥ క్రితం నిరిముం-
చినటుటు గా ఇక్కడి శసనములు 
తెలుపుతున్నాయి. దావారక క్షత్రం-
లోని శ్రీకృషణో ఆలయానినా ‘జగత్ 
మందిరం’ అంటరు. ప్రధాన 
ఆలయమైెన జగత్ మందిరంలో 
రుకిముణీ మాత దర్నముంద-
డు. ఆమె ఆలయానినా భకు్త లు 
దరి్ంచుకోవాలంటే రెండు కి-
లోమీటరులో  దూరం వళాలో లి. 

  ఓ పురాణగాధ ప్రకరం రుకిము-
ణిశ్రీకృష్ణో లు ఓ సందర్ంలో 
తమ ఆతిధా్యనినా సీవాకరించవ-
లసినదిగా దూరావాస మహాము-
నిని ఆహావానించారట. అయితే 
తనను రధంలో కూరొచేన పటిటు , 
గ్ర్రాలకు బదులుగా సవాయంగా 
రుకిముణి శ్రీకృష్ణో లు లాగ తేనే  
తను ఆతిదా్యనినా సీవాకరిస్్త న-
ని షరతు విధించాడు. దానికి 
అంగీకరించి ఆ దంపతులు 
రధానినా లాగారు. మారగొమధ్యం-
లో రుకిముణి అమమువారికి దాహం 
వేసింది. ఇది గమనించిన శ్రీ-
కృష్ణో డు  భూమి నుంచి పాతాళ 
గంగను పైకి ప్రవహింపజేసి తన 
భార్య దప్పక తీరాచేడు. అయితే 
అతిధిగా తనకు ముందు 
ఆరఘ్ం ఇవవాకుండా రుకిముణి దేవి 
త్రాగనందుకు ఆగ్రహించా-
డు. ఆమెను భర ్తకు దూరంగా 
ఉండమని శపంచాడు. ఆ శపం 
కరణంగానే ప్రధాన పటటు పురాణి 
మందిరం దావారకదీశుని మం-
దిరానికి దూరంగా వలసింది. 

దావారకలో దావారవతి శిలలు 
దావారకలో దావారవతి శిలలు 
భకు్త లకు ఒక ఆకర్షణ ఒకో్కరా-
యిపై ఒక చక్రం మొదలు 25 
చక్రాలు దాక ఉంటయి. గోమ-
తీనది. సముద్రంలో సంగమించే 
ప్రాంతంలో ఇవి ఎకు్కవగా కని-
పస్్త యి. స్లిగ్రామ సమాన-
మైెన ఈ శిలలను దరి్ంచిన వారి 
పాపాలు తొలగపోతాయని విశవా-
సిస్్త రు. ఒక చక్రం ఉంటే సుదర్-
నమని, రెండు చక్రాలుంటే లకీ్షమీ-
న్రాయణ, మూడు చక్రాలంటే 
తివిక్రమ, న్లుగ్ చక్రాలంటే 
జన్రదాన, పదానాలుగ్ మించి 
చక్రాలంటే అనంతమనే పేరులో  
ఉన్నాయి. స్ధారణంగా భకు్త లు 
వీటిని ఇంటికి తీసుకువళ్ళరు. 
ఇంటికి తీసుకువళ్తే వాటిని 
నిషటు గా పూజంచాలంటరు. 

  దావారక మరియు చుటుటు ప్ర-
క్కల అనేక దర్నీయ సథాలాలు 
ఉన్నాయి. టకీసులు, బసుసుల-

లో వీటనినాంటినీ ఆరు గంటల 

వ్యవధిలో యాత్రికులు సం-
దరి్ంచవచుచేను. దావారకదీశ 
ఆలయానినా సందర్కులు తమ 
వీలు వంబడి విధిగా దరి్స్్త రు. 
1. దావారకధీశమందిరం: 
శ్రీకృషణో భగవానుడు కలువైన 
ఆలయానినా ‘జగత్ మందిరం’ 
అని కూడా పలుస్్త రు. గోమతీన-
దీ తీరాన 235 అడుగ్ల ఎతు్త లో 
గంభీరంగా విరాజలులో తుననాది. 
ఈ ఆలయానికి ‘లాదావాశిఖర్’ 
‘నిజ్శిఖర్ అనబడే రెండు గోపు-
రాలుంటున్నాయి. 72 సథాంభాలపై 
అయిదు అంతసుథా లతో కూడిన 
‘నిజ్ శిఖర్’ మందిరంలో దావా-
రకన్ధుడు కలువై ఉన్నాడు. 
గోమతినది సముద్రంలో 
సంగమించే ప్రదేశంలో ఉననా ఈ 
మందిరానికి రెండు దావారాలున్నా-
యి. ప్రవేశ దావారానినా సవారగొ  దావారం-
గాన్, బయటకు వళ్్ళ దావారానినా 
మోక్ష దావారంగా వ్యవహరిస్్త రు. 
ఆలయ ప్రవేశ దావారం ఉత్తరా-
భిముఖంగా ఉననాది. ఆలయ 
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మూలవిరాటుటు  అయిన దావార-
కదీశుడు తూరు్పదికు్కకు అభి-
ముఖంగా కలువై ఉన్నాడు. 
ఇచచేట ఆలయ దకి్షణ దావార-
మైెన సవారగొ  దావారం నుంచి గోమతీ 
నదిలో స్నానమాచరించుట-
కు మెటలో  దారి ఉంది. 56 మెటులో  
దిగ గోమతి నదిని తాకవచుచేను. 
చాలా మంది భకు్త లు గోమతీ 
నదిలో స్నానమాచరించి కృషణో 
పరమాతమును దరి్ంచుకుంట-
రు. సవారగొ  దావారానికి చేరువలో వి-
శవాన్ధ మందిరం, గాయత్రిదేవి 
ఆలయం, దురావాసమహాముని 
సనినాధిని చూడవచుచేను. దావా-
రకదీశ ఆలయం విశలంగా, 
అందంగా శిల్పకళా చాతుర్యం-
తో నిరిముంచారు. ఈ ఆలయంలో 
జరిగే ఉతసువాలలో శ్రీకృషణో జన్ము-
షటు మి పండుగను అత్యంత 
వేడుకతో, స్వామి వారిని పలు-

మారులో  ఆలంకరిస్్త  భకు్త లకు 
దర్నమిసు్త ంటరు. ఆ స్వామిని 
దరి్ంచుటకు దేశం నలుమూ-
లల నుంచి అశేష ప్రజానీకం 
దేశం నలుమూలల నుంచి 
వచిచే స్వామిని కనులారా దరి్ంచి 
అనంద పరవవులౌతారు. 
ఆలయ పూజారులు అంకిత 
భావంతో కృష్ణో నికి ‘భంటభో-
గ్’ను సమరి్పంచి దంతావధా-
నం, ముఖ ప్రక్ష ళన జరుపుతా-
రు. ఈ తంతుని ‘మంగళహారతి’ 
అనంటరు. మంగళహారతి దర్-
న్నినా భకు్త లు తిలకించవచుచేను. 
పమముట స్వామివానికి అభిషేకం 
నిరవాహిస్్త రు. ఆదయం దరి్ం-
చుకుననా కృషణో భకు్త లకు వననా 
ప్రస్దం ఇస్్త రు. స్నాన భోగ్, 
శృంగార దర్న్, శృంగార హారతి, 
రాజ్భోగ్, ఉత్పననా భోగ్, సం-
ధా్యభోగ్, సంధా్యహారతి, శయన 
భోగ్, శయన హారతి మొదలైన 

పేరలోతో అనేక పూజలు నిరవాహిం-
చడం అలవాటు. విశేష సంద-
ర్ములలో అనగా (1) జన్ముషటు మి 
(2) జలయాత్ర రెండుర్జులలో 
అభిషేక కర్యక్రమానినా భకు్త లు 
తిలకించుటకు అనుమతిస్్త రు. 
అభిషేకనంతరం స్వామి వారికి 
అలంకరించిన పమముట భకు్త లు 
స్వామి వారిని దరి్ంచి ఆనంద-
పడతారు. స్వామి వారికి శృంగార 
భోగం అని పలువబడే స్వలో 
బంగారపు బతా్త నినా ఆలయ  
దావారం వదదా  ఉంచుతారు. స్వామి 
చేతిలో పలలోనగ్రోవి ఉంచుతారు. 
తన ప్రియమైెన సఖి రాధకు 
ఎలలోపు్పడూ స్వామి తన చేతిలో 
పలో లనగ్రోవి ఉంటుందని చెపా్ప-
రట అందుక స్వామి చేతిలో 
పలలోనగ్రోవి ఏరా్పటు చేస్్త రు. 
ఆలయ అరచేకులు.శృంగార భోగ్ 
అనంతరం రాజ భోగ్ స్వ నిరవా-
హిస్్త రు. ఈ స్వలో చపాతీలు, 
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పూరీలు, నెయి్య, అననాం, 
కూరలతో కూడిన నైెవేధ్యం సమ-
రి్పస్్త రు. ఈ స్వ అనంతరం 
స్వామివారికి విశ్ంతి ఏరా్పటు 
చేస్్త రు. ఆలయ పూజారి 
విశ్ంతి తగన దిండులో , దుప్పటులో , 
తాంబూలం, పానీయం ఆయన 
చెంత ఉంచుతారు. స్యంత్రం 
5గం॥ల వరకు గ్డి తలుపులు 
తీయరు. విశ్ంతి పూరి ్త అవవాగానే 
స్వామికి పళ్్ళ, ఫలాలు సమరి్ప-
స్్త రు. రాత్రి స్వ శయన భోగ్ రాత్రి 
9.30గం॥లకు స్వామి వారి శయన 
హారతి ఇచిచే గ్డి తలుపులు 
మూసివేస్్త రు. వచిచేన భకు్త లం-
దరికి తన దర్నం ఒసంగ స్వామి 
కృపాకటక్ష లు అందజేస్్త రు. 
ఆలయ అధికరులు భకు్త లు 

అందరూ స్వామిని దరి్ంచుకు-
నేలా చక్కటి ఏరా్పటులో  చేశరు.   
(2) న్గేశవార జో్యతిరిలోంగము: 
ఆ పవిత్ర శవై క్షత్రం నేడు 
‘న్గన్థ్’ ‘న్గేశవార్’ అను 
పేరులో తో పలవబడుతూ గ్జరాత్ 
రాష్ట్రంలోని పశిచేమ సముద్ర 
తీరమందుననా ‘దావారక’ కు 
ఒక చిననా దీవిలో ఉననాది. 
న్గేశవార్ జో్యతిరిలోంగం ఆవి-
ర్వమునకు ఒక పురాణ గాధ 
ప్రచారంలో ఉంది. ఒకపు్ప-
డు ‘దారకుడు’ అనే రాక్షసు-
డు  మరియు అతని భార్య 
‘ధారుక’ అనే పతినాతో పశిచేమ 
తీరములో పదహారు యోజన-
ముల వనములో సకల వస-
తులతో భవనము నిరిముంచు-

కని సుఖముగా జ్విసు్త న్నాడు. 
వారు నివశిసు్త ననా వన్నినా దావారక 
వనముగా పలువబడేది. దారుక 
దేవి భకు్త రాలు. ఆమె దేవి కృప 
నిమిత్తం తపసుసు చేసి అనేక 
వరములు పందింది. ఆ వర 
ప్రభావంతో వారి నివాసమైెన 
దారుక వనమును వారు ఎక్కడ-
కు వళా్ళలంటే అక్కడకు తీసుకు 
పోతూ ఉండేవారు. రాక్షస సహ-
జమైెన యజఞా యాగాధులను 
ధవాంసం చేయడం, ప్రజలను 
న్న్ రకలుగా హించించడం, 
వీరగరవాంతో విచచేలవిడిగా 
నషటు పరచేవారు. ఆ రాక్షసుల 
బ్ధలను భరించలేక ప్రజలు, 
మునులు ఔర మహరి్ష వదదాకు 
వళ్లో , రాక్షసుల బ్రినుండి రకి్షం-
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చమని వేడుకున్నారు. మనసు 
ద్రవించిన ‘ఔర మహరి్ష’ భూమిపై 
గల మునులను, ప్రజలను 
హింసిస్్త ఆ రాక్షసులు వంటనే 
నశిస్్త రు. అని శపంచాడు. 
ఆ శపం విషయము తెలిసిన ఆ 
రాక్షస దంపతులు తమ దారుక 
వనమును సముద్రములో 
ఒక ప్రాంతంలో స్ధు పంచుకని, 
భూమిపై  హింసిస్్త వారి న్శనం 
తధ్యమని తలచి, సముద్రంపై 
ప్రయాణిసు్త ననా వారిని హింసించ 
మొదలుప పటటు రు. ఓడలను 
కలలోగటిటు  అందలి మనుష్ల-
ను తిని, మిగతా వారిని తమ 
బంధీలుగా జేసుకని చెరస్లలో 
ఉంచి, అవసరం వంబడి వారిని 

చంప ఆహారంగా తినేవారు. 
అందుచేత వారి ఆహారము-
నకు ఎటిటు  లోటు కలుగలేదు. 
పడమటి అరబియా సము-
ద్రంలో ప్రయాణీకులు తమ 
ప్రాణాలు అరచేతిలో ఉంచుకని 
భయంతో పయనించేవారు. 
ఒకర్జు ఆ రాక్షస దంపతులకు 
చికి్కన ఓడలో చాలామంది వైశ్య-
కుల వర ్తకులు, సరంగ్లు, ఇతర 
పనివారు ఉన్నారు. వారందరినీ 
చెరస్లలో ఉంచారు. వారిలో 
‘సుప్రియుడు’ అనే వైశు్యడు 
గప్ప శివభకు్త డు. అతడు తనకు 
వచిచేన ఆపదకు చింతించక 
పరమేశవార ధా్యనములో గడప-
స్గాడు. మిగతా ఖైదీలు కూడా 

సుప్రియునితో బ్టు ఈశవారన్మ 
జపం, భజనలు చేయస్గారు. 
అచచేట కపలాదారులు గోల చే-
యవదదాని చెప్పన్ వినకుండా 
భజనలు కనస్గంచారు. ఈవి-
షయానినా దారుకునికి తెలియ-
పరిచారు. రాక్షసులు ఖైదీలను 
మరింత హింసించస్గారు. 
సుప్రియుడు దాక్షస హింసకు 
లక్కచేయక భకి ్తశ్రదధులతో శివన్-
మములు జపస్్త నే ఉన్నాడు. 
ఉననాటుటు ండి అక్కడ న్లుగ్ ది-
కు్కలకు న్లుగ్ దావారములతో, 
మధ్యన ఒక శివలింగం వలసి 
ఒక దేవాలయంగా మారిపో-
యింది. ఆ సనినావేశనినా చూసిన 
‘సుప్రియుడు’ అమితానంద-
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ముతో శివలింగానినా కౌగలిం-
చుకని తనముయతవాం చెందాడు. 
సుప్రియుని భకి ్తకి మెచిచే శివుడు 
ప్రత్యక్షమైె ఆ రాక్షసులను 
సంహరించి చెరస్లలోని భకు్త -
లను, కపాడారు. ఇక ఈ దారు-
కవనమును వరాణో శ్రమ ధరాములతో 
వరిధులులో తుందనే వరమిచాచేడు. 
దారుక దేవి భకు్త రాలు, ఆమె 
దేవిని ప్రారిథాంచి తన రాక్షస 
వంశమును కపాడమని వేడు-
కుననాది. ఈ సందర్ంగా పారవాతీ 
పరమేశవారులతో అభిప్రాయ 
బేధాలు తలతా్త యి. దారుకకు ఆ 
పురాణ దంపతులు సమాధాన-
పడి ‘ దారుకవనం’ ఒక యుగం 
కలం రాక్షసుల అధీనంలో ఉం-
డేటటులో ను, ఈ లోపల వరాణో శ్రమ 
ధరాములను పాటించు వారెవరు 
వచిచేన్ వారికి ఆపద కలగకుండ-
నటులో ను, న్గేశవారుడు(న్గన్ధు-
డు) అనే పేరుతో అక్కడ వలసిన 
ఆ జో్యతిరిలోంగమును అరిచేంచిన 

వారికి రాజ సమాన భోగభాగ్యము-
లు కలుగ్నటులో  వరమిచాచేరు. 
ఈ దారుకవనంలో దావాపర 
యుగాంతంలో ‘వీరస్నుడు’ 
అనేరాజు, భకి ్తతో శివుని అరిచేంచి 
శివుని ప్రస్దముగా పాశుప-
తాస్తం పంది దానితో దారుక 
వంశమును సమూలముగా 
న్శనం చేశడు. ఆవీరస్ను-
ని కుమారుడే నల చక్రవరి ్త. 
న్గేశవార ఆలయం న్తనంగా, 
విశలంగా నిరిముంచారు. భకు్త -
లందరు వరుస క్రమంలో 
ఆలయమందు నడిచి శివ 
పరమాతమును దూరం నుంచే 
దరి్ంచుకోవాలి. అభిషేకం చే-
యించుకనేవారు మాత్రమే గర్-
గ్డిలోకి ప్రవేశించవచుచేను. 
అలంకరణ చేయబడిన శివ-
లింగానినా దరి్ంచి భకు్త లు తనము-
యతవాం చెందుతారు. ఆలయ 
ప్రాంగణమందు అత్యంత సుం-
దరమైెన పరమేశవార విగ్రహానినా 

పదదాదిగా నిరిముంచారు. విగ్రహం 
చూడముచచేటగా ఉంటుంది. 
3. బేట్ దావారక: 
ఈ బేట్ దావారక నగరం దావాప-
రంలో సముద్ర తీరాన నిరిముం-
పబడిరది. కలక్రమేణా ఈ 
నగరంలో కంతభాగం సముద్రం 
ముంచెతి్తంది. ఉననా కదిదాభాగం 
చూచుటకు దావారకలో ‘ఓఖా’రవు 
జేరి, అక్కడ నుండి సందర్కు-
లు మర పడవలలో రెండు కి.మీ. 
సముద్రంపై పయనించి అచచేటి 
దీవాపానినా జేరుకోవాలి. అచచేటి 
పురాతన భవన సముదాయం 
పదదా  పదదా  తలుపులతో, న్టి శిల్ప 
చాతుర్యంతో అత్యంత మనోహ-
రంగా నిరిముంచబడిరది. సందర్-
కులు అక్కడ ఉననా కృషణో భగవాను-
ని తిలకించవచుచేను. ఆ స్వామిని 
దరి్ంచి తమ పేర పూజలు చే-
యించుకుంటరు. స్వామివారు 
ఆభవనమందు ఆ సమయంలో 
వాడిన ఎనోనా వసు్త వులను 



26 ఫిబ్రవరి  2022

చూస్ అదృషటు ం లభిసు్త ంది. 
శ్రీకృష్ణో ని బ్ల్యమిత్రుడు 
కుచేలుడు కృషణో దర్న్రదాం 
వచిచేనపుడు అయినను శ్రీ-
కృష్ణో డు తన భార్య రుకిముణి 
సమేతంగా భవనం బయటకు 
మిత్రునకు స్వాగతం పలికి, సకల 
మరా్యదలు జరిప, మిత్రుని 
పాదపూజ గావించి ఆయన 
తెచిచే ఇచిచేన అటుకులను 

సంతోషంగా తిన్నాడు. మిత్రుడు 
కుచేలుని ఆరిథాక పరిసిథాతిని 
గ్రహించి ఆయనకు అడగకుం-
డానే అనంత మైెన సంపదలు 
ప్రస్దించి ఆయన దారిదా్య-
నినా తోలగంచిన ప్రదేశమిది. 
‘భేట్’ అనగా కనుక, కృష్ణో నికి 
సమరి్పంచేందుకు కుచేలుడు 
అటుకులు భేట్(కనుక) తీసుకు 
వచిచేన కరణంగా ఈ చిననా 

దీవాపం భేట్ దావారక అయింది. 
మహాభారత యుదధుం పమముట 
మునిశపం వలలో  ముసలం 
పుటిటు  యాదవులు ప్రభాత తీరధు 
సమీపంలో మరణించడం 
జరిగంది. శ్రీకృషణో పరమాతము 
కూడా దేహతా్యగం చేశడు. ఈ 
వార ్త విని బలరాముడు, శ్రీకృ-
షణో స్వామి రాణులు, గోపకలు 
పక్క కలనులో తమ దేహాలను 
తా్యగం చేశరు. ఈ కలనులో 
‘గోపీతాలాబ్’ అని పలుస్్త రు. 
అక్కడ లభించే తెలలోని మృతి్తక-
తో కోపులని చేసి, గోపకల తా్య-
గానికి, భకి ్తకి గ్రు్త గా అముము-
తారు. తలాబ్(చెరువు) ప్రక్కన 
చిననా కృషణో మందిరముననాది. 

మత్యకరులు, చిననా వా్యపారసు్త -
లు ఈ బేట్ దావారక దీవాపమందు 
నివాసముంటున్నారు. సందర్-
కులు బేట్ దావారకను చూసి తిరిగ 
వచుచేటకు సుమారు రెండుననార 
గంటల వ్యవధి పడుతుంది. 
సముద్రంపై పయనిసు్త ననా 
సమయాన పకు్ష ల విన్్యస్లు 
చక్కగా తిలకించవచుచే. మనం 
వాటికి మరమరాలను వగైరాల-
ను తినిపస్్త తింటయి. మనకు 
ఆనందం కలుగజేస్్త యి. బేట్ 
దావారకను చూడడం మన అదృ-
షటు ంగా భావించాలి.  బేట్ దావారక 
దరి్ంచనిదే దావారక యాత్రా ఫలం 
సిదిధుంచదంటరు
 
- 
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పాలపు  బ్చిచేరాజు

     

వాల్ముకి రామాయణం మహోతు్రుషటు మైెన కవ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావదా్రత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందర్ మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
ర్జూ ఎక్కడో ఒక దగగొర వినిపస్్త నే ఉంటయి. తెలుగ్లో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషటు మైెన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బ్దిదాకుశలతకి 
కలమానంగా చిత్రించాడు వాల్ముకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృష్టు ంచ బడింది అనిపసు్త ంది.  సీతానేవాషణలో హనుమ చేసిన అధుబుత కరా్యలకి అబ్బురపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తముముడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భకి ్త తతావానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందర్ మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫూరి ్తగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలో  సుందర కండ’ రాదాదా మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోటు త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగ్తూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘న్టపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిసు్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదదానిమిది కందాలు చేరాచేను. పటటు భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తముములినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైన్్యనినా ఉదేదాశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాటలో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పలిపంచి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బర్డా                                                    పాలపు బ్చిచేరాజు

న్టపదహారులో    కందాలోలో   

 సుందరకండ

            మనవి
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97) కోపము ముంచుకు రాగా 

కపాడగ నెవడు వచుచే కవర మణతున్

ఏపాటి వాడవు కపవి

ఈ పాపని చంపుడంచు ఇష్టు ల బిలిచెన్

97. రావణుడి కోపం రెటిటు ంపు అయింది. “నినినాపుడే చంపుతాను. ఎవడడుడి  వస్్త డో చూస్్త ను” అని 

భటులినా పలిచాడు. 

98. “దూతగా వచిచేన వాడిని చంపడం మహా పాపం. అధరముం కూడా. అవమానించి పంపవచుచేను. 

కనుక ఈయనకి  ఏద్ ఒక శిక్ష వేసి పంపడం ఉత్తమం” అని  తముముడు విభీషణుడు అననాగారికి హితవు 

చెపా్పడు. 

99. ఏమనుకున్నాడో రావణుడు “సర” అని, కోతులకి వారి తోక అంటే ఇషటు ం అందుచేత వీడి తోకకి 

నిపు్ప అంటించి వదిలిపటటు ండి అని భటులకి చెపా్పడు. 

100. ఏదైన్ ఆపద వచిచేనపుడు సమయానుకూలంగా ప్రవరి ్తంచి, ఆ చెడునే తనకి మంచిగా మారుచేకో-

గల మనిష్ని విజయం తప్పక వరిసు్త ంది. 

98) దూతగ వచిచేన వాడిని 

వాతలు పటిటు  పనిచెదరు ప్రాణము తీయన్

పాతకమధరముమునుగా

యీతని వదలగ శుభమగ్ నిరువైపులకున్

99) అనుచు విభీషణు డననాకు

తన యోచన చెప్పగ వినె తముముని హితవున్

వనచరు వాలము గాలచేగ

తన వారల కనతియిడ్ తప్పకు డంచున్

100) ఆపద వచిచేన యెడన

యా్యపద నే తన కనువగ్ నవకశముగ 

న్నాపాదించగల నరుని 

దాపున చేరును విజయము తథ్యము ధరలో
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101) రగలను మంటల వాలము

ఎగరెను మారుతి భవనము లకు్కచు దిగ్చున్

రగలించె మంట లలలోడ

భగభగమంచు పగలగయ పారిరి యసురుల్

102) చిందర వందర చేసను

అందము చెడి వనము లగనాకహుతి యయె్యన్

సుందర సౌధము లనినాయొ

తొందరగా న్శనమయి తునియలు మిగలన్ 

104) కతి్త పయి స్ము చేయుచు 

నుత్తమకర్యము ముగంచి ఉత్తర దిశగా 

ఎతె్తను జండా మరలగ 

ఎతి్తరి నీరాజనములు ఎలలోరు దివిజుల్

101. మారుతి అదే చేశడు. తన తోక మంటలతో మండుతూ ఉండగా లంకనగరంలోని  మేడలు ఒకదాని 

మీద నుంచి మరొక దాని మీదికి దూకుతూ పోస్గాడు. ఆ ఇళలోనీనా కలిపో స్గాయి. రాక్షసులు భయంతో 

ఇళ్్ళ వదిలిపటిటు  పారిపోస్గారు. 

102. అలాగే ఉదా్యన వన్లలో చెటలో  మీదుగా కూడా చేశడు. అవనీనా కలి బూడిదగా మారాయి. అలా 

లంకంతా చిందర వందర చేసి అక్కడి వాళ్ళలో భయాంద్ళనలు రకతి్తంచాడు. 

103. స్వకులు అననావాళ్లో  మూడు రకలుగా ఉంటరు. అధముడు అసలు చెప్పన పని చేయనే 

చేయడు. మధ్యముడు చెప్పన పని చెప్పనటేటు  చేస్్త డు. ఎకు్కవ తకు్కవ లేకుండా. కని ఉత్తమ స్వకు-

డననావాడు, చెప్పన పని చేయడమే కకుండా, దానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు కూడా తెలుసుకుని 

104. అలా కతి్తమీద  స్ము చేసి విజయోతాసుహంతో ఉత్తర దికు్కగా తిరుగ్ ప్రయాణం ప్రారంభించాడు. 

ఆయన గప్పతన్నినా దేవతలు కీరి ్తంచారు. 

103) చూచియు నధముడు చూడడు

చూచిన మధ్యముడు పోయి శుభమును దలు్పన్

చూచియు పైగా కలిచేయు 

 చూచిన వాడుత్తముండు శూరుడు వాడే
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"రాంబ్బూ మీ ఆవిడ వచిచేం-
దిరా!"  ఆటపటిటు ంచడానిక ఈ 
మాట అన్నా నిజానికి ఎదురు 
గా వచిచే నిలబడడిది మాత్రం న్ 
కబోయే భార్య భానుప్రియ.   .   
మీరు అపు్పడే ఎకు్కవ ఊహిం-
చేసుకోకండి.  అపు్పడు న్ 
వయసుసు నిజంగా 9 సంవతసురా-
లు.  ఆమె న్కంటే ఓ 8 నెలలు 
చిననాది.  అయిన్ న్కంటే తె-
లివైనది.  ఊళ్్ళ అందరూ 
ఆమెను న్ పళా్ళం అనే చెపా్త రు.   
'అంత చిననా వయసులో ఆ 
మాటలేంటి' అని మీరు అను-
కోవచుచే.  కనీ మేం పుటిటు నప్ప 
టినుండీ మా మనసులోలో  ఈ 
భావనను మా పదదావాళ్్ళ సృష్ం-
చేశరు.  మేం కూడా అలాంటి 
ఆటలే ఆడుకునేవాళలోం.  ఇది 
నిజం.
పలలోటూళ్ళలోలో  పుటిటు  పరిగనవా-
రికి ఇలాంటివనీనా సుపరిచితం.   
పది పనెనాండేళ్ళ అమాముయి, 
అప్పటికి పుష్పవతి కూడా కక-
పోయిన్ వాళ్ళ అక్కకో, పకి్కంటి 
పనినాగారికో పురుడు వస్్త  ఉంటే 
పదదావాళలోతో బ్టుగా ఆ పురిటి 
గదిలో ఉండి స్యం చేస్్త  
ఉంటుంది.  ఇది ఆ చిననా చిననా 

గ్రామాలలో సరవా స్ధారణం-
గా జరిగేదే.  చాలా చురుకైన 
పలలో  కనుక అందరూ పురిటి 
గదిలోకి తననీ రానిచేచేవారు.  
భానుప్రియ మా మేనమామ 
కూతురు.  మేనమామ అంటే 
మా అమముకు కజన్ బ్రదర్.  
అయిన్ ప్రతీ పండకీ్క, 
పబ్బునికీ మాయింట్లో  
వాళ్్ళ ఉంటూనే ఉంటరు.   
భాను మా ఇంట్లో నే పుటిటు ందిట.  
వాళ్ళమముకి అది ఆర్ సంతానం.  
మా అమేము పురుడు పోసిందిట.   
మండువాలో కూరుచేననా పదదావాళ్ళ 
ముందుకు పాపను తీసుకు వచిచే 
"పాప ఎంత బ్గ్ంద్ చూడండి.  
ముదొదా స్్త  ఉంది.  ఇది న్ కోడలు.  
మా రాంబ్బ్ పళా్ళం" అందిట.  
న్ననా నవువాతూ "వాడికింక సం-
వతసురం కూడా నిండలేదు.  
ఇది పళా్ళం ఏమిటే?  పదదాది 
అయిపోతుంది" అన్నారుట.   
"అవనీనా మీరు చూసుకోండి, ఇది 
మాత్రం న్ కోడలే" అనేసి అక్క-
డుననా ఆడవాళ్ళకి పాపని ఇచేచేసి 
మళీ్ళ లోపలికి వళ్లోపోయిందట 
అమము.
అదిగో అపు్పడు ప్రారంభం 
అయి్యంది మా బంధం.  ఎవరి 

ఇంటికి పళ్లోకీ, పేరంటని-
కీ వళ్్ళన్ అమము ననునా తీసు-
కెళ్్ళది.  అక్కడి వాళ్్ళ 'ఏదిరా 
మీ ఆవిడ?' అని అడిగేవా-
రు.  నేను సిగ్గొ  పడేవాణిణో కదు.  
ఓర్జు కలువలో అందరం 
ఈతలు కడుతూ ఉంటే సుబిబు-
గాడు "రాంబ్బూ!  మీ ఆవిడ 
వచిచేందిరా" అనగానే ఒక్కస్రి 
కలువలోంచి బయటికి వచిచే 
భానుప్రియ దగగొరకి వళా్ళను.   
రెండుచేతులూ పటుటు కని "ప-
దుదా నేనా సైకిల్ మీద న్ననా తీసు-
కువచాచేడు.  నువువా లేవు.  అత్త-
య్య చదదాననాం తిని వళలోమంది.  
అందుక ఆలస్యం అయి్యంది" 
అని చెవులకుననా బ్లాలో కు-
లు ఊపుకుంటూ చెపో్త ంది.  
అందరూ మమములినా చూసి 
నవువాతున్నారు.  అలా గడిచింది 
బ్ల్యం.  ఇలాంటివి బ్ల్యంలో 
మామూలుగానే జరిగపోయేవి.  
పదదా  వాళ్ళం అయా్యం.  నేను 
మంచిమారు్కలతో పాస్ 
అయా్యను.  నేను పుటిటు న సం-
వతసురంలోనే ఢిల్లో  లో AIIMS 

ఎవరికెవరు ఈలోకంలో ...
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మెడికల్ కలేజ్ జవహర్ లాల్ 
నెహ్రూ గారు ప్రారంభించారట.   
 "అక్కడ మెడిసిన్ లో సీట్ 
సంపాదించరా" అని న్ననాగా-
రు చెపే్పవారు.  అలానే అక్కడే 
MBBS లో సీట్ వచిచేంది.   
ఢిల్లో  బయలుదేరుతూ 
ఉండగా ప్రస్ద్ మావయ్య 
అమాము న్ననాలతో "వీడు పదదా  
చదువులు చదవడానికి అంత 
దూరం వళ్లోపోతున్నాడు.  న్ 
కూతురినా పళ్లో  చేసుకుంట-
డంటరా?" అని అడిగాడు.   
"మళీ్ళ పళ్్ళంటి?  అది పుటటు డ-
మే అతా్త రింట్లో  పుటిటు ంది.  పుటిటు న 
న్డే వాళ్ళ పళ్లో  అయిపోయింది.  
తాళ్ కటటు డమొక్కటే తరువాయి.  
నువేవాం కంగారు పడకు" అంది 
అమము.  
ఢిల్లో  పయనమయా్యను.  పదదా  
చదువులకోసం ఉననా ఊరినీ, 
పంచిన పదదాల్నా వదలి అమలా-
పురం నుండి ఢిల్లో  మహానగరానికి 
వళ్లోపోయాను.  దృషాటు ంతా చదు-
వుమీదే.  న్లుగేళ్్ళ గడిచిపో-
యాయి.  మర్ రెండేళ్్ళ గడిస్్త 
internship (House Surgeon) 
కూడా పూరి ్త చేసుకని డాకటుర్ గా 
బయటికి వచేచేస్్త ను.  ఇంటికి 
వళ్్ళ 6 నెలలు అయి్యంది.  ఉత్త-
రాలూ లేవు, ఫోన్లో  లేవు.  చదువు, 

చదువు, చదువు.  అంతే.   
ఇంతలో ఇంటిదగగొరనుండి ఓ 
పదదా  ఉత్తరం వచిచేంది.  అంత 
పదదా  ఉత్తరం చూసి ముందు 
కంగారు పడాడి ను.  అది అమము 
వ్రాసిన ఉత్తరం.  చాలా రాసింది.  
చదివాక మనసు మొదుదా బ్రి-
పోయింది.  మళీ్ళ చదవాలని 
అనిపంచిన్ భయంతో చదవ-
లేక పోయాను.  విషయం కులో -
ప్తంగా భానుప్రియ పళ్లో  అయి-
పోయింది వాళ్ళ మేనమామ 
అబ్బుయి రాజశేఖరం తో.   
రాజశేఖరం పలలోటూళ్లో నే ఉంటూ 
వ్యవస్యం చేసుకుంటు-
న్నాడు.  అతడి తండ్రికి ఊళ్్ళ 
మంచి పేరు ఉంది.  గ్రామానికి 
పదదా .  ఆయన పలంలో పనిచే-
స్్త  ఉండగా మోటర్ సివాచ్ ఆన్ 
చెయ్యబోతే షాక్ కటిటు  విపరీ-
తంగా ఒళ్్ళ కలిపోయి హాసి్ప-
టల్ లో చావు బ్రతుకుల మధ్య 
ఉన్నాడు.  కూతురి వివాహం 
ఇరవై ర్జులోలో  ఉండగా జరిగంది 
ఇది.  పళ్లో  postpone చెయ్య-
డానికి ఎవరూ ఒపు్పకోలేదు.   
అటువంటి సమయంలో కన్్య-
దానం చెయ్యడానికి తోడుకవాల-
నే నెపంతో ప్రభను అతడికి ఇచిచే 
హడావిడిగా పళ్లో  జరిపంచేశరు.  
ఆ పళ్లోకి అమామున్ననా వళలోలే-

దు.  అసలు ఏం జరిగంద్, ఏం 
జరుగ్తోంద్ తెలియని పరిసిథా-
తులోలో  భానుప్రియ పళ్లో  అయిపో-
యింది.  అమము ఏడుస్్త  రాసిన 
ఉత్తరం లోని స్రాంశం ఇది.   
న్కమీ అరథాం కలేదు.  భా-
నుప్రియ వేర ఇంటి పలలో  అనే 
భావన న్కెపు్పడూ కలిగేది 
కదు.  మా ఇంట్లో  ఒక అమాము-
యిగానే ఉండేది.  చిననాతనం 
కబటిటు  ప్రేమలు, ప్రేమలేఖలు 
వంటివి లేవు.  నేను ఢిల్లో  లో 
ఉంటూన్నా ఎపు్పడూ ఉత్తరాలు 
కూడా రాసుకనే వాళ్ళం కదు.  
వంటనే ఊరు బయలుదేరాను.   
అమాము న్న్నా ననునా పటుటు క-
ని ఏడేచేశరు.  వాళ్ళని ఓదారిచే 
అందరం కలిసి భానుప్రియ  
అత్తవారింటికి వళా్ళం.  ఆదరించి 
భోజన్లు వడిడించారు.  అయా్యక 
బయట హాలులో కూరొచేని 
కబ్రులో  మొదలు పటటు ం.  ఎక్కడా 
వాళ్్ళ మా ఇంటి కోడలినా వాళ్్ళం-
టికి కోడలుగా తీసుకుపోయామ-
ననా చింతన వారి మాటలోలో  కనబ-
డలేదు.  రాత్రి తిరుగ్ ప్రయాణం 
అయే్య అవకశం లేదు.  ప్రయాణ 
సౌకరా్యలు ఆ ఊరికి లేవు.   
స్యంత్రం రాజశేఖరం ననునా 
పలం లోకి తీసుకెళా్ళడు.  అక్కడ 
కూడా మంచి ఇలులో  ఉంది.  మంచి 
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సౌకరా్యలు ఉన్నాయి.  కూరుచేని 
కబ్రులో  మొదలు పటటు ం.   
"రాంబ్బ్ గారూ!  మీ బ్ధ 
నేను అరథాం చేసుకోగలను.  
మేమంతా మిమములినా ఎలా face 
చెయా్యలా అని ర్జూ అంత-
రముధనం పడిపోతూ ఉండేవా-
ళలోం.  మీకు మీరుగా మా ఇంటికి 
వస్్త మేమెంత ఆనంద పడు-
తున్నామో మీకు చెప్పలేను.   
ఓస్రి భాను ను అడిగాను "నీకు 
మీ బ్వ అంటే ఇషటు ం కదా, మరి 
ననునా చేసుకోవడానికి ఎలా ఒపు్ప-
కున్నావు?" అని.  ఏమీ అనలేదు.   
"పదదావాళ్్ళ ఏం చేసిన్ మన 
మంచిక చేస్్త రు.  న్కంటూ ఒక 
ప్రతే్యకమైెన అభిప్రాయం లేదు.  
వాళ్్ళ ఏం చెపే్త అది వినడమే" 
అంది.  అంత చిననా అమాముయి 
అంతంత పదదా  పదదా  మాటలు 
అనగలదని అనుకోలేదు."   
"ఇప్పటికీ న్కు ఆశచేర్యం-
గా ఉంటుంది - అసలు మా 
పళ్లో  ఎలా జరిగ పోయిందా 
అని.  ఏర్జూ మా అభిప్రా-
యాలోలో  భేదాలు రాలేదు.  నేను 
Agricultural B.Sc. చేశను.  
న్ననా చేసు్త ననా వ్యవస్యం మీద 
పరిశోధనలు చేస్్త  ఇక్కడే ఉం-
డిపోయాను.  మిమములినా, మీ కు-
టుంబ్నినా తెలిసి గానీ, తెలియక 
గానీ ఇబబుంది పడితే మమములినా 

మనినాంచండి.  వీలుననాపు్పడు 
వస్్త  పోతూ ఉండండి" అన్నాడు.   
న్ మనసు తేలిక పడింది.  
ఇపు్పడు ప్రభ న్కు దూరమైె 
పోయిందననా భావన రాలేదు.  
మళీ్ళ మా కుటుంబం లోనే మా 
మధ్యనే ఉంట్ంది అననా ఫీలింగ్ 
వచేచేసింది.  ఆదరించి మంచిగా 
మాటలో డిన రాజశేఖరం మీద 
న్కు ఎంతో గౌరవం ఏర్పడింది.   
తిరిగ మా ఊరు వచేచేశము.  
చదువయా్యక తిరిగ అమలాపు-
రం వచేచే ఆలోచన విరమించు-
కున్నాను.  తముముణీణో, అమాము న్ననా-
ల్నా తీసుకని ఢిల్లో  వచేచేశను.  డిగ్రీ 
అయిపోయింది.  పోస్టు  గ్రాడు్య-
యేషన్ చెయ్యమన్నాడు న్ననా.  
అలాగే అన్నాను.  మర్ మూ-
డేళ్ళలోలో  Surgeon అయా్యను.   
అదే కలేజ్ హాసి్పటలోలో  ఉద్్యగం 
ఇచాచేరు.  అంత పదదా  పేరుననా 
కలేజ్ లో నేనో డిపారెటుమీం-
ట్ హడ్ గా పనిచేయడం న్క 
కదు న్ బంధువరాగొ నికం-
తకూ గౌరవానినా సంపాదించి 
పటిటు న వాడిని అయా్యను.   
కలం ఆగదుగా!  న్ పళలోయి్యం-
ది.  Dr. కవిత న్జ్వితం లోకి 
వచిచేంది.  ఆమె కూడా ఇదే 
హాసి్పటల్ లో పనిచేసో్త ంది.  
అమాము, న్న్నా వళ్్ళపోయారు.  
తముముడు US లో చదువుక-

ని అక్కడే పళ్లో  చేసుకని సటిల్ 
అయా్యడు.  ఒకస్రి న్ జనము 
భూమి కి వళాలో ము.  గ్రామం లోని 
ఇంటిని, మాకుననా చిననా పలానినా 
మావయ్యకు ఇచేచేశము.   
భానుప్రియ కపురం బ్గ్ంది.  
పలలోలు లేరు.  అయిన్ రాజశే-
ఖరం ఆమెను ఎంతో ప్రేమగా 
చూసుకుంటున్నాడు.  మేమేంతో 
ఆనందపడాడి ం.  మా ఆవిడ, 
భానుప్రియ మంచి స్నాహి-
తురాళ్్ళ అయిపోయారు.   
ఒకర్జున రాజశేఖరం నుండి 
ఫోన్ వచిచేంది - ప్రభకు ఆర్గ్యం 
బ్గోలేదని.  ఢిల్లో  వళ్్ళ చూపం-
చుకోమని అక్కడి డాకటుర్ లు చె-
పా్పరట.  గరా్శయం లో కనసుర్ 
అని చెపా్పరట.  ఆయన కంగారూ 
పడుతూ న్కు ఫోన్ చేశడు.   
వంటనే ఢిల్లో  వచెచేయ్యమ-
ని చెపా్పను.  వచాచేరు.  ననునా 
చూసి చిననా చిరు నవువా నవివాంది 
ప్రభ.  ఏమీ మాటలో డలేదు.  
హాసి్పటల్ కు తెసుసుకెళా్ళ-
ను.  అంతా check చేశరు.  
Cancer secondary stage 
లో ఉంది.  ప్రమాదం అంచున 
ఉంది ఆమె.  Operation చె-
య్యడానిక నిశచేయించుకున్నా-
రు.  ననునా కూడా theatre లోకి 
రమమున్నారు.  సిదధుం అవుతున్నాం.   
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Stretcher లోపలికి తీసుకని 
వళ్్త  ఉండగా పక్కన నిలబడి 
"బ్ధగా ఉందా" అని అడిగాను.   
తన వివాహం జరిగన ఇన్నా-
ళ్ళకి మొటటు  మొదటిస్రిగా 
నేన్మెతో మాటలో డుతున్నాను.  
పక్కన మా ఆవిడా ఉంది, ఆమె 
భర ్త రాజశేఖరం కూడా ఉన్నారు.   
"ఇలా దగగొరకి రా!" అని 
పలిచింది.  దగగొరగా వళా్ళను.  
కవిత, రాజశేఖరం కూడా 
ముందుకు వాలి నెమముదిగా 
ఆమె చెపు్తననాది వింటున్నారు.   
"అపు్పడ్పు్పడో ఒకస్రి బ్ధ 
వేసింది.  నువువా వచాచేవు.  ఆ 
బ్ధను తీస్శవు.  అసలు 
పళ్్ళ చేసుకోవమో అనుకున్నా-
ను.  చేసుకున్నావు.  న్ మనసు 
తేలిక పడింది.  అందుక నీమీద 
న్కు అంత ప్రేమ.  శేఖరం 
ఏన్డూ ననేనామీ అడగలే-
దు.  ఆయన అంత మంచి 
మనసుతో ఉంటడని ఆ 
ర్జున అనుకోలేదు.  నినెనాపు్ప-
డూ తకు్కవ చేసి మాటలో డలే-
దు.  పైగా నువవాంటే ఆ ఇంట్లో  
అందరికీ ప్రేమ, గౌరవమూన్."   
"న్కు ఆపరషన్ చేస్్త వట కదా!  
బ్రతుకుతానంటవా?  బ్రతకన-
ని న్ మనసు న్కు చెపో్త ంది.  
ఆయనకు ఎవవారూ లేరు.  ఆ 

వ్యవస్యం, ఇలూలో  వదలి నీ 
దగగొరకి వచెచేయ్యమను.  నేను 
నీదగగొర ఉంటే ఎంత జాగ్రత్త గా 
చూసుకుంటవో అంత జాగ్రత్త-
గాన్ ఆయనను చూసుకో.  మీ 
ఆవిడ చాలా మరా్యదసు్త రాలు.  
ఆమెతో చెపు్ప.  ఇది న్ చివరి 
కోరిక అనుకో.  పలలోలేలోరు.  జ్వితం 
లేదు.  న్కు ఆయన, ఆయనకు 
నేను అదే మా ప్రపంచం.  
అక్కడ ఉంటే న్ మీది ధా్యసతో 
ర్జూ విలపస్్త  ఉంటరు."   
"ఆ ఆసి్తపాసు్త లనీనా ఇన్నాళ్లో  మా 
పలాలోలో  పని చేసిన రైెతులక 
ఇచెచేయ్యండి.  నీతో ఉననాన్నాళ్లో  
ఎనోనా కబ్రులో  చెపే్పదానినా.  23 ఏళలో 
వయసులో పళ్లో  అయిపోయిం-
ది.  ఏన్డూ నేను నోరు తెరచి 
ఎవరినీ ఏదీ అడగలేదు.  ఇపు్పడు 
నినునా అడుగ్తున్నాను.  రపు 
ఈ నోరు మాటలో డలేక పోవచుచే."   
"మర్ జనము ఉంటే మళీ్ళ ఆయనక 
భార్యను అవుతాను.  ఈ జనములో 
ఇవవాలేక పోయిన పుత్రసంతా-
న్నినా ఆయనకు ఇస్్త ను.  ఇంక 
ననునా లోపలికి తీసుకెళ్లో  బ్వా!" 
అంటూ కళ్్ళ మూసుకుంది.   
దగగొరకు వళ్్ళ ఆమె నుదుట 
మీద ముదుదా  పటటు ను.  ఇదే తొలి 
ముదుదా .  బహుశ చివరి ముదుదా  
కూడా.  శరీరంలో ఎటువంటి 

స్పందన్ కలుగలేదు న్కు.   
ఆపరషన్ అయిపోయిం-
ది.  అనుకుననాంతా అయింది.  
Table మీద ఉండగానే stroke 
వచిచేంది.  న్ కళ్ళలోలో కి చూస్్త  
ప్రాణం విడిచింది.  తొలిస్-
రిగా దుుఃఖం అంటే ఏమిట్ 
తెలిసింది.  మా స్టు ఫ్ ననునా 
బయటకు తీసుకు వచేచేశరు.  
అప్పటిక విషయం బయటవా-
ళ్ళకి తెలిసిపోయింది.  రాజశేఖ-
రం న్ భుజం మీద చెయి్యవేసి 
అనునయంగా నిమిరాడు.  "మీ 
చేతులోలో  ఏముంది.  ర్గానినా మేం 
ఆలస్యంగా గ్రి ్తంచాం" అన్నాడు.   
భౌతిక కయానినా ఆయన కోరిక 
మీద వాళ్ళ ఊరికి తీసుకె-
ళాలో ము.  దహనం చెయ్యడా-
నికి కడుకులు లేరు.  న్కు 
కోరిక కలిగంది.  ముందు న్ 
భార్యను అడిగాను.  ఆమె 
ఎంతో సంతోషంగా ఒపు్పకుంది.   
న్ పలలోలకు తలిలో  కవలసిన ఆ 
మహా తలిలో  చివరకు న్కు తలిలో  
అయి్యంది.  తలక్రింద కగడా 
ఉంచి బయటకు వచేచేశను.   
మొదటి స్రిగా దేవుని మీద 
కోపం వచిచేంది "ఎందుకు 
చేశవిలా?" అని గటిటు గా అరవాల-
నిపంచింది. 
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 కంద్ర ఆరిధుక మంత్రి నిరముల సీతా-
రామన్ 2022-23 ఆరిధుక సంవ-
తసురానికి రు. 39. 45 లక్షల కోటులో  
అంచన్తో కంద్ర  బడ్జెట్ ను 
ది. 1 ఫిబ్రవరి 2022 న లోకసభ-
లో ప్రవేశపటటు రు. ఆరిధుక చక్రం 
గాడి తప్పకుండా ... రక్షణాతముక 
ధోరణిని ఆరిధుక మంత్రి ప్రదరి్ం-
చారు.  దేశనినా డిజటల్ బ్ట 
పటిటు ంచేందుకు పలు ప్రతిపాద-
నలు చేశరు. వాటిలో ముఖ్యమైె-
నవి:
- వచేచే ఆరిధుక సంవతసురం నుంచి 
వరుటు యువల్ డిజటల్ కరెనీసుని 
అందుబ్టులోకి తేనున్నారు. 
దేశంలో క్రిపోటు  మారె్కట్ గణనీ-
యంగా పరుగ్తుననా నేపథ్యం-
లో క్రిపోటు  కరెనీసులు ఎన్ ఎఫ్ టీ లు 
(న్న్ ఫంజబ్ల్ ట్కెన్సు) లావా-
దేవీలపై  ఏప్రిల్ 1 నుండి 30% 
పనునా విధిస్్త రు. 
- తవారలో ఈ - పాస్ పోర్టు విధానం 
అమలులోకి రానుననాది.
- దేశంలో ఎక్కడినుంచైెన్ రిజ-
స్్రేషన్ పథకం అమలులోకి తీ-
సుకురానున్నారు.  
- ఇంటివదేదా  న్ణ్యమైెన విద్యను 
అందించేందుకు డిజటల్ విశవా-
విదా్యలయం ఏరా్పటు చేయను-
న్నారు. విదా్యరుథా ల పాఠాల కోసం 
200 టీవీ ఛానెళ్లో  రానున్నాయి. 
- ఈ కత్త ఆరిధుక సంవతసురంలో 

దేశంలో 5- జ ట్లికం సరీవా-
సులకు సీవాకరం చుటిటు  స్పక ్రేమ్ 
వేలాలు వేయనున్నారు. 
- ఉతా్పరిథాక ఆధారిత ప్రోతాసుహ-
కల వలలో  వచేచే ఐదేళలోలో 60 
లక్షల ఉద్్యగాలు, 30 లక్షల కోటలో  
అదనపు ఉత్పతి్త స్ధ్యమవుతు-
ననా అంచన్లు వేశరు.
 ప్రగతి రథానినా పరుగ్లు ప-
టిటు ంచేందుకు ఏడు చోదక 
శకు్త లు అయిన 1) రహదారులు 
2) రైెలేవా 3) విమాన్శ్రయాలు 4) 
ఓడ రవులు 5) ప్రజారవాణా 6) 
జలమారాగొ లు 7) రవాణా మౌలిక 
సదుపాయాలకు అధిక ప్రాధా-
న్యత ఇవవానున్నారు. 
- ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్య ప్రదేశ్ రా-
షా్రే లకు ప్రయోజనం కలిగంచే 
కెన్ బటవానియమ్ అనుసం-
ధానం జరుపుటకు నిధుల 
కటయింపు 
- దేశంలో జాతీయ రహదారుల 
విస్తరణకు కంద్రం 25000 కిలో 
మీటరలో నేషనల్ హైవే లను ని-
రిముంచాలని లక్షం పటుటు కున్నారు. 
- వేగంగా దూసుకుపోయే కత్త 
తరం 'వందే భారత్' రైెళ్లో  ఇక 
అధిక సంఖ్యలో రానున్నాయి. 
- ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన రైెలేవా స్టు -
షనలో కు మెట్రోలు, బసుసుల వంటివి 
బహుళ రీతిలో అనుసంధానం 
చేయనున్నారు. 
- పారిసుళలోను ఎలాంటి అవాంతరం 

కంద్ర  బడ్జెట్ 2022-23
లేకుండా గమ్యస్థా నం చేరచేందు-
కుగాను తపాలా రైెలేవా నెట్ వరు్క-
లను అనుసంధానం గావిస్్త రు. 
- వ్యవస్య రుణాల లక్ష యునినా 
కంద్రం 18 లక్షల కోటలో కు పంచి 
చిననా మధ్య తరహా రుణాలను 
మరింత చేరువ చేస్ందుకు పూ-
చీకతు్త  లేకుండా రు. 6 లక్షలకు 
ఆర్ బి ఐ నిరణోయించింది.
- పటటు ణ గ్రామీణ ప్రాంతాలోలో -
ని ఎంపక చేసిన లబిధుదారులకు 
'ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన' 
క్రింద 2022-23సంవతసురంలో 
80 లక్షల ఇళలోను నిరిముంచి ఇవవా-
నున్నారు. పటటు ణాలలో వలస క-
రిముకులు/కూల్లకు అదదా  ప్రాతిప-
దికన ఇళ్్ళ కటయించేందుకు 
సీ్కమ్ అమలులోనికి రానుననాది. 
- ప్రజలకు సురకి్షత త్రాగ్నీరు 
అందించే లక్షంలో  3. 8 కోటలో  
గృహాలకు నలాలో  కనెక్షనలో ను ఇవవా-
నున్నారు. 
- 'సహకరం దావారా సమృదిధు' 
అనే నిన్దంలో భాగంగా రు. 
350 కోటలో ను ప్రాథమిక సహకర 
సంఘాల ఆధునీకరణకు కట-
యించారు. ఆదాయపు పనునా 
చటటు ం ప్రకరం వారి్షక ఆదాయం 1 
కోటి నుండి 10 కోటలో  రూపాయల 
మధ్య ఉననా సహకర సంఘాలు 
ఇప్పటివరకు చెలిలో సు్త ననా 18. 5 %  
ఏ ఎమ్ ట్ పనునాను 15 శతానికి 
తగగొంచారు. 
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- వ్యవస్య అనుబంధ, ఆహార 
శుదిధు రంగాలను గ్రి ్తంచి అధిక 
కటయింపులు చేశరు. కిస్న్ 
డ్రోనులో , రైెతులకు డిజటల్, హైట్క్ 
స్వలను చేరువ చేస్ందుకు ప్ర-
భుతవా, ప్రయివేట్ భాగస్వామా్యల-
ను ప్రోతాసుహం లభించనుననాది. 
కత్తగా అగ్రి స్టు ర్టు అప్ లకు ఆరిధుక 
సహకరం అందించనున్నారు. 
అగ్రి స్టు ర్టు - అప్ లు, వ్యవస్య 
ఉత్పతు్త లకు అదనపు విలువ 
జోడించే గ్రామీణ వా్యపార సంసథా-
లకు రుణాలిచేచేందుకు మూల-
ధనంతో కూడిన నిధిని ప్రభుతవాం 
సమకూరచేనుననాది.
- 2021-22 లో ధాన్యం, గోధుమల 
స్కరణ దావారా రైెతుల ఖాతాలకు 
రు.   2. 37 లక్షల కోటులో  జమ చే-
యనున్నారు.
- బడ్జెట్ లో రక్షణ రంగానికి  రు. 
5,25,166 కోటులో  కటయించారు. 
రక్షణ కటయింపులో పటుటు బ-
డి వ్యయం క్రింద రు. 1,52,369 
కోటులో , రెవిన్్య వ్యయం క్రింద 
రు. 2,33,000 కోటులో  కటయిం-
చారు. సవాదేశీ సంసథాల నుంచి 
ఆయుధాల కనుగోలుకు ప్రాధా-
న్యత ఇచాచేరు. 
- వచేచే ఏడాది 'తృణ ధాన్్యల 
సంవతసురం' అయినందున 
ఈ పంటలకు అనినా రకలుగా 
రాయితీలు, ప్రోతాసుహకలు ఇవవా-
నుననాటులో  ప్రకటించారు. 
ఇతర కటయింపులు:
* ఈశన్య రాషా్రే ల అభివృదిధుకి రు. 
1500 కోటులో

* 2 లక్షల అంగన్ వాడీల ఆధు-
నీకరణ 
* విదా్యరుథా లందరికీ అందుబ్-
టులో ఈ - కంట్ంట్ 
* ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతే్యక ITI  లలో 
నైెపుణా్యభివృదిధు  కంద్రాలు 
* స్టు ర్టు-అప్ లకోసం రు. 2 లక్షల  
కోటులో
రాషా్రే లకు వడీడి రహిత రుణాల 
పరిమితిని రు. 15 వేల నుంచి 
లక్ష కోటలో కు పంపు. 
* ఇకపై డిజటల్ పాస్ పోరుటు లు, 
చిప్ ఆధారిత పాస్ పోరుటు లు 
మంజూరు 
* కంద్ర ప్రభుతవా ఉద్్యగ్లతో 
సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుతవా ఉద్్య-
గ్లకు N P S  డిడక్షన్ లభించ-
నుంది. 
* ఇకపై కంద్ర మంత్రితవా లావాదే-
వీలను ఆన్ లైనోలో నే నిరవాహిస్్త రు.
* దేశంలోని అనినా పోస్టు ఫీ-
సులోలో  కోర్ బ్్యంకింగ్ వ్యవసథా 
పరిచయం కనుంది. ఆన్ లైన్/ 
నెట్ బ్్యంకింగ్ స్వలు పందవ-
చుచే. 
ఇతర బ్్యంకుల ఖాతాదారులకు 
నగదు బదిల్ చేయవచుచే. ఈ 
ఆరిధుక సంవతసురంలో 150 లక్షల 
పోస్టు ఫీసులు కోర్ బ్్యంకింగ్ వ్య-
వసథా పరిధిలోకి రానున్నాయి. 
* దేశ వా్యప్తంగా 75 జలాలో లోలో   75 
డిజటల్ బ్్యంకులు ఏరా్పటు క-
నున్నాయి. డిజటల్ లావాదేవీ-
లు, చెలిలో ంపులను ప్రోతసుహించ-
టమే డిజటల్ బ్్యంకుల ముఖ్య 
ఉదేదాశ్యం. 

మధ్య తరగతికి నైెరాశ్యం:
వ్యకి ్తగత ఆదాయపు పనునా రటులో , 
స్లో బ్లలో ఎలాంటి మారు్పలు 
జరగలేదు. దీంతో ఎనోనా ఆశలు 
పటుటు కుననా మధ్య తరగతి జ్వులు 
ఉస్రుమన్నారు. 
ప్రసు్త త నిబంధనల ప్రకరం షేరులో  
అమముగా వచిచేన మూలధనంపై 
సర్ ఛార్జె 15% విధిసు్త న్నారు. ఈ 
నిబంధనలను ఇతర ఆసి్త లా-
వాదేవీలకు ఇప్పటివరకు వరి ్తం-
పజేయలేదు. ప్రసు్త త బడ్జెట్ లో 
అనినారకల మూలధన లాభాలకు 
గరిషటు ంగా 15% సర్ ఛార్జె ప్రతిపా-
దించారు. 
80 డి డి ప్రకరం ఇకపై దివా్యం-
గ్లకోసం తీసుకుననా పాలసీలో 
తలిలో దండ్రులు, సంరక్షకులకు 60 
సం || దాటినపు్పడు యాను్యటీ 
ఇచేచే పాలసీలకు చెలిలో ంచే ప్రీమి-
యానికి పనునా మినహాయింపు 
వరి ్తసు్త ంది. 
ఐ టి రిటరునాల దాఖలులో మర్ 
వసులుబ్టు ఇవవాబడింది. వ్య-
కి ్తగత ఐ టి రిటరునాల దాఖలుకు 
అవకశం ఇస్్త  సక్షన్ 139 (8A 
) లో మారు్పలు తీసుకువచాచే-
రు. ఉదాహరణకు 2021-22 
మదింపు సంవతసురానికి గాను 
రిటరునాలలో 31-3-2024 వరకు 
మారు్పలు చేసుకునే సౌలభ్యం 
కలుగచేస్రు. గతంలో వలలోడిం-
చని ఆదాయాలను రిటరునాలలో 
దాఖలు చేస్ందుకు మాత్రమే 
ఇది వరి ్తసు్త ంది.
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బురావు

    హరిపాలం రాగానే అనుకుననా-
టులో  కరు ఆప, కృషణోమోహన్ రాధ 
కరు దిగ కిరణ్ సింధుల ఇళ్ళ 
వైపు వళ్తూ వుండగా తాను ఏం 
చేయబోతున్నాడో అన్రాధకి 
వివరించి మన నటన్ కౌశలా్యనినా 
ఇపు్పడు చూపదాదా ము అన్నాడు. 
"నీతో కలిసి నటించడం ఇదే 
మొదటిస్రి" నవువాతూ అంది 
అన్రాధ. 
  వాళ్్ళదదారూ ముందుగా కిరణ్ 
ఇంటికి వళ్్ళ అతని తలిలో తం-
డ్రులని కలిసి తరువాత సింధు 
తలిలో  తండ్రులని కూడా పలిపం-
చి..."మీ పలలోలు ఇదదారూ సము-
ద్రంలోకి దూకరు" అని కృషణో-
మోహన్ అనగానే ఒక్కస్రిగా ఆ 
నలుగ్రు ఏడుస్్త  పడబొబబులు 
పటటు  స్గారు. అన్రాధ కూడా 
కనీనారు పటుటు కని ఆ ఆడవారి 
దగగొరికి వళ్్ళ వాళ్ళని ఓదారచేడం 
మొదలుపటిటు ంది. 
"ఆలిలో దదారూ ఎక్కడ వున్నారు, 
పేన్లతో వున్నారా?" అని 
ఆతృతగా అడిగారు ఆ తలిలో తం-

డ్రులు.
"వాళ్ళ పరిసిథాతి విషమంగా వుంది, 
పోల్సులు వారిని విశఖలో ప-
దాదా సుపత్రికి తీసుకు వళా్ళరు. 
మేము అబ్బుయి గ్రి ్తంపు కర్డి 
మీద చిరున్మా చూసి మిమములినా 
కలవడానికి వచాచేము. మిమములినా 
మేము విశఖ తీసుకు వళతాము 
కంగారు పడకండి. అసలు వా-
ళ్్ళదదారు ఆతముహతా్య ప్రయతనాం 
చేయడానికి కరణం ఏమిటి?" 
అని అడిగాడు కృషణోమోహన్.
"స్ర్ ఆలిలో దదారూ పేమించుకున్నా-
రు, కనీ మా కులాలు ఏరవడం 
వలలో  పలిలో  స్యడానికి మేము 
ఒపు్పకోలేదు, అందుక ఈ దారు-
న్నికి తలపటటు రు" అంటూ ఆ 
తలిలో  తండ్రులు కనీనారు మునీనారు-
గా విలపస్్త  చెపా్పరు.
"మనం 21వ శతాబదా ంలో 
వున్నాము, ఇంక మీరు కులాలు, 
ఆసు్త లు అంతసు్త ల గ్రించి 
ఈ పటిటు ంపులు ఏమిటి? ఒక 
విషయం చెప్పండి. ‘మీ స్నాహి-
తుల ఇళ్ళలో వాళ్్ళ అన్య కు-

లసు్త లైన్ శుభాలకి, అశుభాల-
కి వళ్్ళ వాళ్ళ ఆనందంలోను, 
దుుఃఖంలోన్ పాలు పంచు-
కోవడంలేదా? మరి అపు్పడు 
లేని పటిటు ంపులు పళ్్ళ చేయడా-
నికి ఎందుకు వస్్త యి’ " అని 
అడిగాడు కృషణోమోహన్. 
కృషణోమోహన్ చెప్పన దానికి 
సమరిధుంపుగా "మా అననాయ్య 
వేర కులంలోని అమాముయిని ప్రే-
మించాడు, మా పదదాలు అంగీక-
రించి వారిని ఆశీరవాదించి పళ్్ళ 
చేశరు. ఈ విషయం భవిష్యతు్త -
లో ఒక సమస్య కకూడదని మా 
పళ్్ళ చూపులపుడు మా న్ననాగా-
రు ఆ విషయం మా మావగారికి 
చెపా్పరు. దానికి మా మావగా-
రు...“ఈ కులాల అడుడి గోడలు 
మనం సృష్టు ంచుకున్నాము, శ్రీ-
రాములవారు శబరి ఎంగలి తి-
నినపుడు శబరి కులం గ్రించి 
ఆలోచించలేదు, శ్రీ కృషణోపర-
మాతము కుచేలుని అటుకులు 
తినినపుడు కుచేలుని అంతసుథా  
గ్రించి ఆలోచించలేదు. దానిని 
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బటిటు  ఆ అవతారపురుష్లు 
మనకి ఇచిచేన సందేశం వీటనినా-
టికీ అతీతంగా వుండమని అని 
నేను నముముతాను…అందుకని 
మీ అమాముయిని మా కోడలుగా 
చేసుకోవడానికి మాకు ఎటువంటి 
అభ్యంతరం లేదు అన్నారు" 
అంది అన్రాధ.  
అయ్యబ్బొయ్! ముందుగా 
అనుకోకపోయిన్, రాధ 
ఆశువుగా డై్లాగ్లు చెప్ప 
నటన అదు్తంగా చేసు్త న్నాదని 
అన్రాధ వంక మెచుచేకోలుగా 
ఒకస్రి చూస్డు కృషణోమోహన్. 
అన్రాధ కూడా అతని మెచుచే-
కోలుకి తన కళ్ళతోటే సమాధానం 
చెప్పంది.
"మీరు పళ్్ళకి అంగీకరించ-
కపోవడం వలన ఆ పసి వా-
ళ్్ళదదారూ ప్రాణాలు తీసుకో-
డానికి సిదధుపడాడి రు. ఒక వేళ 
జరగకూడనిది ఏదైన్ జరిగతే 
మీరు సంతోషంగా, ఆనందంగా 
జ్వించగలరా? ఆ కో్ష భ మిమము-
లినా జ్వితాంతం వంటడుతూ 
వుండదా? ఈ కులాల అడుడి గోడల 
వలన మీరు ఏమిటి స్ధిస్్త రు? 
వాళ్ళ సుఖసంతోషాల కన్నా ఈ 
కులాలు మీకు ముఖ్యమా?" అని 
చాలా ఆవేశంగా అన్నాడు కృషణో-
మోహన్. 
అది చూసి ఏమిటి కృషణో ఇంత 

ఆవేశపడుతున్నాడు అనుకోని 
"బ్వా శంతించు" అంది.
కృషణోమోహన్, అన్రాధ చెప్పన 
మాటలతో ఆ తలిలో తండ్రులలో 
మారు్ప వచిచే "అవును పలలోల సు-
ఖసంతోషాల కన్నా మనకి కవ-
లసినది ఏమిటి" అనే ఆలోచన 
వాళ్ళలో మొదలయింది. 
అది గమనించిన కృషణోమోహ-
న్, అన్రాధ ఇదే సరి అయిన 
సమయమని గ్రహించి వారితో 
ఇలా అన్నారు..."వాళ్్ళదదారూ చా-
వటనికి కూడా సిదధుపడాడి రంటే 
వాళ్ళకి ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత 
ఇషటు మో అరధుమవుతున్నాది. 
అబ్బుయి బి.ట్క్. చదువుకు-
న్నాడు మంచి ఉద్్యగం చేసు్త -
న్నాడు, అమాముయికి ఏ లోటూ 
రాకుండా ప్రేమతో చూసుకుం-
టడు, ఇంతకన్నా కవలసినది 
ఏమిటి? అమాముయి అందంగా 
వుంది, చదువుకున్నాది. అవస-
రమైెతే ఉద్్యగం చేసి అబ్బుయికి 
మదదాతు ఇవవాగలదు. ఇక్కడ ఒక 
ముఖ్యమైెన విషయం మీరు గ్-
రి ్తంచాలి. అదేమిటంటే...‘వాళ్్ళ-
దదారూ కవాలనుకుంటే మిమములినా 
ఎదిరించి పళ్్ళ చేసుకోగలరు, 
కనీ వాళ్్ళ తమ జ్వితాలని బలి 
చేదాదా మనుకున్నారు. ఒకవేళ 
మీరు వాళ్ళకి వేర వాళ్ళతో పళ్్ళ-
ళ్్ళ చేసిన్ వాళ్్ళ ఎలాగ్ సు-

ఖపడరు, వాళ్ళతో బ్టు ఉంకో 
ఇదదారి జ్వితాలు న్శనమవుతా-
యి’…మీరు పదదావాళ్్ళ ఆలో-
చించండి, ఆ భగవంతుని దయ 
వలన ఈ గండం నుండి వాళ్్ళదదా-
రూ క్షమంగా బయటికి వస్్త రు, 
మా మాట విని వాళ్్ళదదారికి మీరు 
పళ్్ళ చెయ్యండి" 
"పలలోలు దేముని దయవలన 
స్మంగా ఇంటికి తిరిగ వచాచేక 
ఆలిలో దదారికీ పలిలో  స్తా్త ము" అని ఆ 
పలలోల తలిలో తండ్రులు అన్నారు.
"చాలా సంతోషం, అయితే మీరు 
మాట తప్పకూడదు" అన్నాడు 
కృషణోమోహన్.
"మాట తప్పమని ఒటేటు సు్త న్నాము, 
మమములినా బేగ ఇస్పటనాం తీసు-
కెలలోండి" అని ఆ పలలోల తండ్రులు 
కృషణోమోహన్ చేతిలో చెయి్య 
వేసి వాగాదా నం చేస్్త  ఆతృతగా 
అన్నారు. 
కృషణోమోహన్ వంటనే పలలోలి-
ని రప్పంచాడు. వాళ్్ళ వచిచేన 
తరువాత "కిరణ్, సింధు పూడి 
మడక బీచ్లో జరిగనదంతా 
మీ తలిలో  తండ్రులకి వివరంగా 
చెప్పండి" అన్నాడు. వారిదదారూ 
ఆతముహత్య చేసుకోడానికి బీచ్కి 
వళ్ళడం, అక్కడ జరిగన గలాట, 
కృషణోమోహన్, అన్రాధ వాళ్ళకి 
దనునాగా నిలిచి ఆ ఆకతాయి-
లకు బ్దిధు చెప్పటం తరువాత 
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వారిదదారినీ మందలించి ఇక్కడికి 
తీసుకురావడం అనీనా చెపా్పరు. 
పలలోలిని చూసిన ఆ తలిలో తండ్రుల 
సంతోషానికి హదుదా లు లేకుండా 
పోయింది, పలలోలిని కౌగలిం-
చుకని ఆ తలిలో తండ్రులు ఎంతో 
ఆనందించారు. 
ఆ పలలోల తలిలో తండ్రులు కృషణో-
మోహన్, అన్రాధల చేతులు 
పటుటు కుని "మీరిదదారూ పారవాతీ 
పరమేశవారులాలో  వచిచే మా పలలోల-
ను కపాడారు ఏమిచిచే మీ రునం 
తీరుచేకోగలం" అన్నారు.
"మీరు మాకిచిచేన మాట నిలబ-
టుటు కని మా ఋణం తీరుచేకోండి" 
అంది అన్రాధ. 
"తప్పకుండా మీకిచిచేన మాట 
ప్రకరం ఆలిలో దదారికీ పలిలో  స్తా్త ము, 
ఆ పలిలో కి మీ దంపతులిదదారూ 
తప్పకుండా రావాలి" అన్నారు.
"న్కు బొంబ్యి బదిల్ 
అయింది, పదిర్జులలో 
నేను అక్కడికి వళ్తున్నాను 
అందుకని నేను రాలేను"  
ఇది కలా, నిజమా, పదదావాళ్్ళ ఈ 
పళ్్ళకి ఎలా ఒపు్పకున్నారు, వీ-
ళ్్ళదదారిలో ఏద్ మహత్యం వుంది 
అని అనుకుంటుననా కిరణ్, 
సింధూలు తేరుకని..."స్ర్ మా 
పదదావాళ్్ళ ఈ పళ్్ళకి ఏలా ఒపు్ప-
కున్నారు" అని అడిగారు.
"ఆ విషయాలు అనీనా మీ తలితం-

డ్రులు మీకు చెబ్తారు, ఇప్పటిక 
ఆలస్యం అయింది ఇక మేము 
బయలుదేరుతాము" అన్నారు 
కృషణోమోహన్, అన్రాధ.
"స్ర్ ఒక్క నిముసం, మా 
పలలోలు అఘాయితా్యనికి పాల్పడి 
పేన్లు తీసుకోకుండా ఈ ర్జు 
కపాడారు. మీరు మాకన్నా 
వయసులో చిననావారైెన్ సదువు, 
సంస్్కరము వుననా వారు. 
మీలాంటి వారికి మేము ఎమి-
వవాగలం? కూల్ డింకులు తెప్ప-
తా్త ను, అవి తమరు త్రాగ ఎలితే 
మాకు తుప్తగా వుంటుంది" 
అన్నాడు కిరణ్ తండ్రి.
"అనవసరమైెన ఖరుచేలు ప-
టటు కండి మేము చెప్పనదానికి 
మీరు ఒపు్పకున్నారు, అది మాకు 
చాలా సంతోషానినా ఇచిచేంది, అది 
చాలు" అంది అన్రాధ.  
"అమాము మిమములినా స్తూ్త వుంటే 
బేమమురులో లా వున్నారు, అందుకనే 
బయట నుండి డింక్సు తెప్ప-
తు్త న్నాము, మా సంతోస్నికి 
తాగండి" అన్నాడు సింధు తండ్రి.  
"అదిగో మళీ్ళ కులాల ప్రసకి ్త 
వసు్త న్నాది" అన్నాడు కృషణోమోహ-
న్.
"చమించండి, ఇంకెపు్పడూ ఎవరి 
దగగొరా కులాల ఊసు ఎత్తను" 
అన్నాడు సింధు తండ్రి.
"మాకు అలాంటి అభ్యంతరాలు 

ఏమీ లేవు, మీరు ఏమిటి ఇసు్త -
న్నారు అనేది ముఖ్యం కదు దాని 
వనుక మీ ప్రేమ ముఖ్యం…సర 
ఒక పని చెయ్యండి, మీ ఇంట్లో  
పాలతో మాంచి టీ పటటు ండి” 
వాళ్ళని నిరుతాసుహ పరచడం 
ఇషటు ంలేక అలా అంది అన్రాధ. 
పది నిమషాల తరువాత వారి-
చిచేన టీ త్రాగ బయలుదేరబో-
తూ వుంటే "స్ర్ మీరు పలిలో కి 
రాలేమంటున్నారు, అందుకని 
పలలోలిని మీరిదదారూ ఆశీరవాదిస్్త 
మాకు సంతోసంగా వుంటుంది" 
అన్నారు పలలోల తలిలో తండ్రులు. 
పలలోలిదదారూ కృషణోమోహన్, అన్-
రాధల కళ్ళకి దండం పటటు రు. 
"మీరిదదారూ కలకలం చిలక 
గోరింకల లాగ ఆనందంగా 
సంతోషంగా జ్వించాలని మన-
స్్పరి ్తగా కోరుకుంటున్నా-
ము" అన్నారు కృషణోమోహన్, 
అన్రాధ.
కరు దాక ఆ రెండు 
కుటుంబ్లూ వచిచే దిగబటటు -
రు. కరులో కూరుచేనే ముందు
..."ఆంటీ మీరిదదారూ ఈ ర్జు మా 
ప్రాణాలు తీసుకోకుండా మమములినా 
కపాడటమే కకుండా మా పళ్్ళకి 
మా పదదాలినా ఒప్పంచారు. మీకూ, 
అంకుల్ గారికి మా ధన్యవాదా-
లు" అంది సింధు.
          ( ఇంక వుంది )
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         తూరు్ప ప్రాంతీయ ఆఫీ-
సునుంచి పశిచేమ ప్రాంతీయ 
ఆఫీసుకి బదిల్ అయి్యంది. కత్త 
ఆఫీసులో అడుగ్ పటటు గానే 
అందరూ వంగ వంగ కదు కని, 
వంగనటులో  నటిస్్త  ఒంటిచేతి 
నమస్్కరాలు చేశరు. కర్న్ 
ముసుగ్లు అందరి మొహాలూ 
సగభాగం కపే్పయడం మూలాన 
ఎవరి ముఖకవళ్కలూ తెలియ-
లేదు. న్ ఆఫీసు చాంబర్ లోకి 
అడుగ్పటటు గానే, సటునో బలలోకి 
దూరంగా పనిసులూ, పా్యడూ చే-
తబటుటు కని నిలుచేంది. ముఖా-
నికుండవలసిన కర్న్ మాస్్క 
మెడలో వేలాడుతోంది.  న్ 
మాస్్క తీసి బలలో  మీద పటిటు  పేర-
మిటననాటులో గా చూస్ను. “లేఖిని 
స్ర్,” అంది. గీతా, రఖల వల  
సునినాతంగా ఉంది. 
    “ఈ ఆఫీసు వ్యవహారాలేమీ తె-
లియనేదా  ఏమి డికటుట్ చేయగలను. 
అలాగని ఏవో దస్్రా లు ఉంచితే 
చదవకుండా ఎలా సంతకలు 
పటటు గలను? నువువా ఒక్కక్క విభా-
గాధిపతినీ హోదాల వరసక్రమం-

కండపాం
ఎలక్రే న్

లో పలువు. నేను వారీతో కులో ప్తం-
గా మాటలో డి మొదటి పరిచయం 
చేసుకని పంపoచేస్్త ను. రప-
టునాంచి రాతకోతలు మొదలు 
పట్టు చుచే.” 
   “సర్! చిననాదానినా చెబ్్త న్నా-
నని ఏమీ అనుకోకండి. వరస 
క్రమంలో పైనుంచి కిందకి 
కకుండా, కిందనుంచి పైకి 
పలవండి.“
   ఏం, ఎందుకననాటులో గా  చూశను. 
   “సర్! ఈ ఆఫీసులో కరళవాళ్లో , 
బంగాల్లు చెపు్పకోదగగొ సంఖ్యలో 
ఉన్నారు. వారికీ ఊపరిపోసిన 
రెండు దేశలూ ఏన్డో వారి సి-
దాధు ంతాలకి గ్డ్ బై చెపే్పసిన్, 
వీరికి ఆ నషా యింక తగగొలే-
దు. అయినదానికీ, కనీ దానికి 
మెలికలు తిపే్పస్్త రు. అందుకని 
కరిముకసంఘ నేతలినా ముందుగా 
కలుసుకని, వారికి కంత 
ఆనందం కలిగంచి సుముఖులినా 
చేసుకోవడం మంచిది.”
    “వారిని లౌక్యంగా నిరంత-
రమూ సముదాయించి పని 

చేయించడం ఆయా ఆఫీసరలో 
బ్ధ్యత. అయిన్ నువవాన్నావు  
కబటిటు  వారితో మాటలో డతాక-
ని, ముందుగా ఆఫీసరలోతో మా-
టలో డందే కనీ నేను ముందుకు 
పోలేను,”అన్నాను నేను వ్యవ-
హరించే తీరుతెనునాలు ఆమెకు 
కదిదాగానైెన్ తెలియజేయాలను-
కంటూ. లేఖిని మొహం కస్తగా 
చిననాబోయింది.     
  “డిస్్పచ్ సక్షన్ లో కండపాం 
శేషాచలమని ఓ ఉద్్యగ ఉన్నాడు 
సర్!. ఆయన వచిచేన  ఆఫీష్య-
ల్  ఉత్తరాలినా ఆయా ఉద్్యగ్లకి 
పంప, బయటకు  పోయే ఉత్త-
రాలినా కవరలోలోపటిటు , స్టు ంపులం-
టించి పోస్టు ఫీసుకు పంపస్్త డు. 
ఆయనకి న్లుక, కలం చాలా 
బలమైెనవి. జాఞా పకశకి ్త అమోఘం. 
బయటకి వళ్్ళ ఉత్తరాలలో ము-
ద్రారాక్షస్లు వా్యకరణ ద్షాలు 
ఉంటే, మా సటునోలని పలిచి,  
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చేసిన తపు్పలినా చూపంచి, మళీ్ళ 
టై్ప్ చేసి, ఆయా అధికరుల 
చేత తిరిగ సంతకలు చేయించి 
పంపంచమంటడు. అలా వచిచే-
నవాటిని కవరలోలో పటిటు  స్టు ంపు-
లతికించి పంపస్్త డు. సటునోల, 
ఆఫీసరలో, అతిముఖ్యంగా ఆఫీసు 
పరువు కపాడుతాడు. ఆయన 
సర్పగరి అనే కలంపేరుతో  
రచనలు చేసి పర్క్షంగా అసమ-
రుథా లైన ఆఫీసరలోని ఎండగడా్త డు. 
అందుకని మీరు అతని దృష్టు లో 
మంచిగా, సమరుథా డిగా పేరు 
పందాలంటే, ఆయనినా మంచి 
చేసుకోవడం మంచిది,” అంది 
లేఖిని. ఆమె ధోరణి న్కంతగా 
నచచేలేదు. ఆమె మాటలోలో  అధి-
కరపు కురీచేని లోకువకటేటు  ప్రయ-
తనాం కనబడింది.    
   “సర్పగరి పేరుతో ఆయన 
రచనలు చేస్్త రని ఎంత మందికి 
తెలుసు?”
   “ఎవరికీ తెలియదు స్ర్! 
కవలం న్క తెలుసు?” 
    “అదలా?”
   “నేనంటే ఆయనకి వలలోమా-
లిన అభిమానం సర్!ననునాకననా 
కూతురులా చూసుకంటడు,” 
అంది లేఖిని 
   “సర కనీ, పనెనాండింటికి ఆఫీ-
సరలోనందరీనా కనఫూరెన్సు హాలోలో  

మీటింగ్ ఉందని తెలియచెయి్య. 
ఫోన్ చేసి కండపాoను వంటనే 
పలిచి న్ వదదాకు పంపు,” అన్నాను 
బింకంగా. లేఖిని కదిలింది.  
    అయిదు నిముషాలలో బక్కప-
లచేగా ఉననా కండపాం న్ గదిలో 
అడుగ్ పటటు డు. ఏభైలు దరి-
దాపులుగా వయసుననా వాడిగా 
కనిపసు్త న్నాడు. జుటుటు  నెరిసిన్ 
దటటు ంగానే ఉంది. ముఖవరచేసుసు 
బ్వుంది. మొహంలో చిరునవువా 
ల్లగా ద్్యతకమౌతోంది. 
    “నమస్్కరం స్ర్!” అన్నాడు 
వినయంగా. 
    “మీకంటే చిననావాణిణో. గ్డ్ 
మారినాంగ్ చెప్పండి చాలు. 

కూర్చేండి,” అన్నాను.
    ఆయన కురీచేలో కూరుచేననా 
తరావాత అన్నాను.” మీరు డిస్్పచ్ 
సక్షన్ లో పనిచేసు్త న్నారని లేఖిని 
చెప్పంది. మీ విదా్యరహుతలు? 
ఎపు్పడు ఈ సంసథాలో చేరారు?”
     “ఎమ్.ఏ. ఇంగీలోష్ ఆంధ్రవి-
శవా విదా్యలయంలో పాతికళ్ళ 
కిందట చేశను సర్! వంటనే 
న్లుగైదు ఉద్్యగాలకి అప్లో  
చేశను. మూడింట్లో  దొరికింది. న్ 
కుటుంబ పరిసిథాతులకరణంగా= 
ఉననాఊరులో ఈ సంసథా బ్రాంచ్ 
ఉంది కదా, ఎలానో ఇక్కడే వే-
యించుకోవచుచేనననా ఉదేదాశ్యంతో 
ఈ సంసథాలో న్ యిరవై మూడో 
ఏట చేరాను. యిపు్పడు న్కు 50 
సంవతసురాలు.”
    “అంటే ఇరవై ఆరు సంవతసు-
రాలుగా పని చేసు్త న్నారననామాట. 
అయితే ఈ పాటికి ఈ కురీచేలో 
కూరుచేనే దశ రావాలిసు ఉందే!  
మేమంటే ఏద్ ఇంజనీరింగ్ వల-
గబటిటు , ఈ సంసథా నిరవాహించే  కఠి-
నమైెన ప్రవేశపరీక్షలోలో  పా్యసయి 
నేరుగా ఆఫీసర్ రా్యంకులోలో  చేరిన 
వాళ్ళం. పాతకలంలో ఇటువంటి 
ఆంక్షలు లేని కరణంగా, కవలం 
ఇంట్రూవాయు చేసి పై పదవుల-
కు పద్ననాతి చేస్వా రు. మీ 
విషయంలో ఏమైెంది?” కస్త 
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ఇబబుందికరమైెన ప్రశేనా అయిన్ 
అడగక తప్పలేదు.  
   “నేను చేరడం న్గపూర్ లో  
చేరాను. మూడేళలోలో మొదటి ప్ర-
మోషన్, మర్ రెండేళలోలో రెండో 
ప్రమోషన్ వచిచేంది. అపు్పడు 
సోటు ర్సు అండ్ పరచేసస్ విభాగంలో 
వేశరు. ఈ సంసథా వేసిన ట్ండర్ 
ఒకటి బహిరగొతమైె న్న్ గడవా 
జరిగంది. అప్పటికి సోటు ర్సు అండ్ 
పరచేసస్ విభాగాధిపతిగా ఉననా 
పదదామనిష్ న్ మీదకు ఆ నేరానినా 
నెటటు డు. విచారణలో ననునా 
సస్పండ్ చేశరు. సంసథా యజ-
మానితో మొరపటుటు కోగా దయ-
తలచి ఉననా స్థా యిలోనే ఎదుగూ, 
బొదుగూ లేకుండా, మర పు-
నరివాచారణల కోసం మొరలూ 
అవీ పటుటు కోకుండా ఉంటనని 
హామీ పత్రం తీసుకని ఈ ఊరిలో 
పడేశరు.  కత్తనీరులాంటి మీ 
వంటి ఉద్్యగ్లతో క్రమేపీ 
సంగతి మరుగ్న పడిపోయిం-
ది. డిస్్పచ్ సక్షన్ లో తపాలా 
బంట్రోతుగా పడవేశరు. న్ పూ-
రావాపరాలు ఎవరికీ తెలియదు. 
ఇతర సంసథాలోలో  ఉద్్యగం కోసం 
అరీజెలు పటుటు కున్నా ఇక్కడ న్ 
మీద పూసిన బ్రద కరణంగా 
ఎవరూ ఉద్్యగమివవాలేదు.”
 “మీరు చెప్పంది నిజమేనని 

తలుస్్త ను. మీ పరసునల్ ఫైల్ 
తెప్పంచి వివరాలు చూస్్త ను,” 
అన్నాను. 
      బజర్ నొక్కను. లేఖిని 
వచిచేంది. ”పనెనాండు గంటల 
మీటింగ్ సంగతి అందరికీ తెలి-
యజేశవా?”
     “తెలియజేశను సర్!”
     “సర! డికటుషన్ తీసుకోండి,” 
అన్నాను. సటునో తన పా్యడ్ తెరిచి, 
పనిసుల్ చేతబటిటు ంది. 
     ‘నేను విధులోలో  చేరినసంగతీ, 
ఈ ఆఫీసు వ్యవహారాలు ఆఫీసరలో 
దావారా, కరిముక సంఘనేతల దావారా 
తెలుసుకననా తరావాతేనే నేను ప్ర-
సు్త త పరిసిథాతుల గ్రించి ప్రాథ-
మిక నివేదికను సమరి్పంచుకో-
గలననీ,’ కంద్ర కరా్యలయానికి 
ఉత్తరం ఎక్కదా తడుముకోకుం-
డా, చెపా్పను. లేఖిని హ్రసవాలిపలో 
నే చెప్పంది  రాసుకని వళ్లోపో-
యింది. 
      కండపాం న్వైపు చూస్్త , 
”పరెఫూక్టు స్ర్!ఇంతకుముం-
దు ఈ కురీచేలో కూరుచేననావా-
రెవరూ ఇంతవేగంగా తపు్పలు 
లేకుండా డికటుట్ చెయ్యలేకపోయే 
వారు. లేఖిని వాళ్్ళ చెప్పనటేటు  
రాసి డ్రాఫ్టు  కపీలు చూపంఛేది. 
నేను తపు్పలు దిదిదా  ఇస్్త, లేఖిని 
వాటిని టై్పుచెసి సంతకలకోసం 

ముందుంచేది.”
   “సర, న్మీద మీకు మంచి 
అభిప్రాయమే కలిగనందుకు 
ధన్యవాదాలు.“
  మర్ రెండునిముషాల తరావాత 
లేఖిని డ్రాఫ్టు  ఉత్తరానినా తీసుకువ-
చిచేంది. దానినా చదివి పన్ స్టు ండ్ 
లో ఉననా ఎర్రకలం తీసి పదిచో-
టలో  తపు్పలు దిదిదా  ఆ  కయితానినా 
కండపాం గారికి అందించాను. 
ఆయన చదివి తెలలోబోతూ ఆ 
ఉత్తరానినా లేఖినికి అందించాడు. 
లేఖిని ఒక్కస్రిగా  దిగాలు పడి-
పోయింది. 
  “నేనే తపు్పలు చెపా్పనో, లేక నువేవా 
తపు్పగా టై్ప్ చేస్వో కండపాం 
గార చెపా్పలి,” అన్నాను.
లేఖిని తల దించు కంది. 
”మీరంత వేగంగా చెప్పడంతో 
ఫాలో అవలేకపోయాను సర్!” 
అంది నెమముదిగా. 
   “ సర లే! ఇకనుంచీ కస్త నె-
మముదిగా చెబ్్త ను. ఈ గదినుంచి 
బయటకు వళ్లో ఉత్తరాలలో ఏభై 
శతం రహస్యంగా ఉంటయి. 
వాటిని ఇతరులకు చూపంచి 
సరిచేయించుకోవడం తగని 
పని. ఏ మాత్రం వలికి వచిచేన్ 
ప్రమాదకరం. సర, దీనినా సరిగా 
టై్ప్ చేసి పటుటు కురా. సంతకం 
చేస్్త ను”
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అన్నాను. లేఖిని ఆ కయితం 
అందుకని వళ్లోంది. 
     “చూడండి కండపాం గారూ! 
మీకోస్రి చేదు అనుభవం 
ఎదురైెంది. మీరిపు్పడు చేసు్త ననా-
విధినిరవాహణలో ఆఫీసరులో  డికటుట్ 
చేసు్త ననా ఉత్తరాలలోని తపు్పలినా 
వా్యకరణ రీతా్య సరిచేయడం సరి 
కదు. ఆఫీసు, ఆఫీసరలో పరువు 
కపాడడింకోసం ఈ పని చేసు్త -
న్నారననా భావన మీరు మంచిగా 
తలచిన్, ఈ రహస్యం వలికి వస్్త 
ఆఫీసరులో  అవమానంగా పరిగ-
ణిస్్త రు. మీరు దనునాగా ఉన్నారు 
కదాని సటునోలందరూ నిరలోక్షం-
గా పనిచేస్ అవకశముంది. 
అందులోన్ సటునోలందరు అధి-
కశతం ఆడవారు. ఉద్్యగ్లినా 
అపు్పడపు్పడూ పై ఊరలోకు ఆఫీసు 
వ్యవహారాలమీద పంపవలసి 
వసు్త ంది. అపు్పడు వారి పరువూ, 
ఈ ఆఫీసు పరువూ బయటప-
డిపోయే అవకశం లేదంటరా? 
మీరు ఓ పని చేయండి. 
ఆఫీసులో ఒక విభాగం నుంచి 
మర్ విభాగానికి వళ్్ళ ఉత్తరాలు 

యథాతథంగా పంపేయండి. 
వాటికపీలు ఎలాగూ న్కు పం-
పస్్త రు. వారు బయటకి ఈ 
ఆఫీసు తరఫున పంపే ఉత్తరాల 
ముస్యిదాలు న్కు పంప న్ 
అనుమతి తీసుకంటేనే కనీ 
బయటకు పంపలేరు. అపు్పడు 
నేను వారిని వ్యకి ్తగతంగా పలిచి 
పాఠాలు చెబ్్త ను. అయితే 
పనులోలో  సమరథాతవేరు, చేసిన 
పనులమీద సమరథావంతంగా 
నివేదికలు తయారు చెయ్యడం 
వేరు. ఈ రెండింటికీ మధ్య సమ-
నవాయం చేసుకోగల స్మరథాయుం 
ఆఫీసరలోకి కలగాలంటే వారు 
చేస్ తపు్పలు వారికి తెలియాలి. 
అవున్ కదా?” 
  కండపాం అవునననాటుటు గా 
తలూప వళ్లోపోయాడు. ఒక నె-
లర్జులోలో  చాలామంది ఆఫీస-
రలోని  అంచన్ వేయగలిగాను. 
న్ బండ బ్దుడు చాకిరవు 
పాఠాలతో కకుండా వాష్ంగ్ 
మెషీన్   పాఠాలతో కంతమంది 
దార్లో  పడాడి రు. కంతమంది పని-
తొందరలో సటునోలు టై్ప్ చేసిన-

వాటిమీద గ్డిడిగా సంతకలూ 
చెయ్యడం అలవాటై్పోయింద-
న్నారు.
   కండపాంని ఉత్తరాల బటవా-
డానుంచి తీస్సి అయిదుగ్రు 
జూనియర్ ఆఫీసరులో ననా న్ ఆం-
తరంగక ఆఫీసు సల్ లోకి బదిల్ 
చేశను. 
   కంద్రప్రభుతావాధీన సంసథాలోలో  
పలు రాషా్రే లవారు పనిచేస్్త  
ఉంటరు. ఆంగాలో భాషా పరిజాఞా -
నం తప్పనిసరి. ఉననాత శిక్షణ 
రూపేణా విదేశలకు,  పునుఃశచేరణ 
తరగతులకు లేదా ఏవైన్ సంసథా 
సమావేశలకు పంపంచిన ఉద్్య-
గ్ల ఉపన్్యసధోరణులు విన-
సోంపుగా ఉండాలి కదా? ఆఫీసరలో 
ఆంగలోంలో చెపు్పకోదగగొ అభివృదిధు  
కలిగంది. దీనికి కండపాం చేసిన 
సహాయం ఎంతో ఉంది. 
కండపాం గ్రించి పదాదా ఫీసు-
కు తెలియజేశను. కండపాం 
జూనియర్ అడిమునిస్్రేటివ్ ఆఫీస-
రుగా పద్ననాతి చెందాడు. అం-
దరికంటే సంతోష్ంచింది లేఖిని. 
తరావాత ప్రతి విభాగాధిపతుల 
చాంబర్సు లోన్, సటునోల గదులోలో -
న్ కంపూ్యటరులో  అమరిచే, వాటిని  
లాన్(LAN) దావారా అనుసంధా-
నం చేయించాను. ఆధునీకరణకి 
కంపూ్యటరొలో క కలమానం కదా?  
                               ***
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ఈ వృక్షములు కబూల్ 
దేశములో ఉండును. ప్రసు్త తం 
ప్రతివారు  ఎండిన  అనినా రకల 
పళ్ళను ఆర్గ్యముకరకు వాడు-
చుంటిరి. శతాబదా ముల క్రితమే 
మన పూరీవాకులు వీటి వివరము-
లు తెలిపరి. 
పదదా  వృక్షజాతికి చెందినవని, 
పూవులు తెలలోగా జూకలవల 
ఉండునని, ఆకులు పదదాగా వ్రే-
లాడుచుంటయని, యున్ని 
వైద్యములో విరివిగా వాడతా-
రని, బ్దము జాతిలోని దని 
తెలిపారు. దీని గంజలనే వైద్య-
మునకు వాడుదురు. 
ఈ గంజలు తాజాగా ఉండగానే 
వాడుకనవలయును. అవియే 
ఆర్గ్యమునకు మంచివి. పాత 

కయలు నిలవా ఉననావి చేదుగా 
ఉండును. వీటిని వాడరాదు. 
తాజా కయలలోని గంజల రుచి 
కదిదాగా తీపని సవాల్ప పలుపును 
కలిగయుండును. ఈ గంజలు 
అతిగా తిననాచో వేడిచేయును. 
కఫముతో పాటు కదిదాగా పైత్యము 
చేయును. ఈ గంజలు చాలా 
రుచిగా ఉండును. వీటిని 8 
నుండి 10 గంటలు నీటిలో న్-
నబటిటు  తినిన చాలా ఆర్గ్యము; 
శరీరమునకు బలమును చేకూరిచే 
వీర్యవృదిధుని  కలుగజేయును. 
రక ్తములో ద్షమును పోగటిటు , 
క్షయ, హృద్రోగములు రాకుండా 
చేసి ముసలితనము రాకుండా 
శరీర పటుతవాము ఉతాసుహవం-

తులుగా జేయును. ఇది రక ్తము 
పటుటు నటుటు  చేయును. ఈ గంజ-
లవలలో  శరీరానికి వైటమిన్సు, ఫైబర్ 
ఒమేగా-3 జంక్, వైటమిన్ ఇ, 
డి  అందజేయును. ఇవి మధు-
మేహానినా తగగొంచి ఎముకల-
ను బలోపేతం చేయును. 2-4 
న్నబటిటు న ఆక్రోటు గంజలను 
ర్జూ తినడం ఆర్గా్యనికి ఎంతో 
మంచిది. 
 వచేచే  నెల మర్ ఔషధం గ్రించి 
తెలుసుకుందాం. 
డా. ప ఆర్ శస్త్రి  (9949988691)

అక్రోటు  (Walnut)
ప ఆర్ శస్త్రి
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తుమూమురి రాంమోహనరావు

బహుభాషాకోవిదుడు,తెలం-
గాణామాండలిక భాషాపారీ-
ణుడు-డా.నలిమెల భాస్కర్ 

భాష నేరవాడం కషటు మే కని 
అస్ధ్యం కదని చెప్పన పదున్-
లుగ్ భాషల పండితుడు,అలా-
గే ‘మానేరు కవులారా ! కవితవాం 
రాయడం మానేరు సుమా!’ 
అని హచచేరించిన మానేరు 
తీరపు కవి,తెలంగాణ అసి్తతవాం 
తెలంగాణ భాషలో ఉననాది కనుక 
దానికైతెలంగాణ మాండలిక 
పదకోశం తయారుచేయడమ్ 
గాక ,ఇరుగ్ పరుగ్ భాషలు నే-
రుచేకని ఆ భాషల లోని ఆయు-
వుపట్్టు న స్మెతలను పరిశోధ-

న్ంశంగా ఎనునాకుననా  స్హిత్య 
పరిశోధకుడు డా.నలిమెల 
భాస్కర్ గారు.
కందరి పరిచయాలు చాలా 
గమముతు్త గా జరుగ్తాయి.అలాగే 
భాస్కర్ స్రు పరిచయంన్-
కు మా బ్పు (న్ననా) దావారా 
జరిగంది.నలిమెల భాస్కర్ స్ర్ 
రాసిన పుస్తకం ఒకటిచదివిన.

తెలంగాణా సోయిని పంచిన 
విదవాన్మురు్త ల జ్విత చిత్రాలు 

అందులోఅదు్తంగా చిత్రీక-
రించబడాడి యి. ఆయన గ్రించి 
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బ్పునడిగతే ఆయనేనా కరీంనగ-
రముంకమముతోటలో మా ఇంటికి వళ్లో 
దారిలో ఉననా స్రింటికి తీసుకుని 
పోయి న్ కడుకు కగజ్ నగర్ 
లో ఉంటడు అని పరిచయం 
చేసిండు. ఆ తరువాత  ఆయన 
సవాయంగాఇచిచేన ‘అదదాంలో 
గాంధారి’ అనే వివిధ భారతీయ 
భాషల అనువాద కథల సంపుటి-
చదివి ఆశచేర్యపోయాను.
అటలో  పరిచయమైెన స్రును ఆ 
తరువాత చాలాస్రులో  కలవటం 
జ రి గ ం ది . ఇ ప్ప టి కీ క రీ ం న గ -
ర్ వళ్లోనపుడు అపు్పడపు్పడు 
కలవటంజరుగ్తునే ఉంది. 
మలయాళ రచయిత పుణతి్తల్ 
కుంజబ్దా లాలో  రచించిన "స్మురకశి-
ళగల్" నవలను నలిమెల భాస్కర్ 
తెలుగ్లో "స్మురక శిలలు" పేరిట 
తెలుగ్లోకి 2010 లో అనువ-
దించాడు. దానికి 2013 సంవతసు-
రానికిగాను అనువాద స్హిత్యం-
లో కంద్రస్హిత్య అకడమీచే 
పురస్్కరం పందారు. గతంలో 
కరీంనగర్ జలాలో కు చెందినప.
వి.నరసింహారావు (మాజ్ భారత 
ప్రధాని) గారికి , కవిసమ్రాట్ వి-
శవాన్థసత్యన్రాయణ రాసిన 
వేయిపడగలు నవలను సహస్ర 
ఫణ్ పేరుతో మరాఠీ భాషలోని-
కిఅనువ దించినందుకు ఈ పు-

రస్్కరం లభించింది. ఆయన 
తరావాత ఈ పురస్్కరంపందిన 
కరీంనగర్ జలాలో  రచయితలలో 
నలిమెల భాస్కర్ రెండవ వారు.
ఆయనకు అవారుడి  వచిచే నపుడు 
నలిమెల భాస్కర్ స్రు పుటిటు  ప-
రిగనన్రాయణపురంలో అభి-

నందన సభజరిగతే వళాలో ను.ఆ 
సభలో ఆయన మీద రాసినచిననా 
గేయం కూడా చదివిన గ్రు్త ననా-
ది.
     కవి,పరిశోధకుడు,పదకోశక-
ర ్త అయిన డా.నలిమెల భాస్కర్ 
తెలుగ్తో పాటు తమిళం, 
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రచనలు,
ముఖ్యంగా తెలంగాణా పదకోశం 
మరియు తెలంగాణ భాష-
సంసకృత పదాలు, తెలంగాణ 
భాష-దేశ్య పదాలు, తెలంగాణ 
భాష-తమిళపదాలు, తెలంగాణ 
భాష-క్రియాపదాలు అనే పుస్త-
కలు వలువరించటం ఆయన 
నిరివారామ స్హిత్య కృష్కి దర్ప-
ణంపడతాయి.
 డా.ఎన్ గోప గారి న్నీలను ‘న్నీ 
కనివైగళ్ పేరుతో తమిళంలోకి 
అనువదించారు. 
అలాగే జానపదగోపురం, 
హరిచంద నం,కరీంనగర్ 
ఖాన్దా న్, కరీంనగర్ కవిత వంటి-

మలయాళం, కననాడం,బంగా-
ల్ , మరాఠీ వంటి పదున్లుగొ  
భాషలలో పటుటు స్ధించిఆయా 
భాషలలోని స్హితా్యనినా తెలుగ్ 
వారికందించిన 
నిత్యకృషీవలుడు.తెలుగ్,కననా-
డ,తమిళ మళయాళ స్మెతల-
పై ఉస్మునియావిశవావిదా్యలయం-
లో ఎం.ఫిల్ చేశడు.తెలుగ్, 
మళయాళ కుటుంబ స్మెతల-
పైపరిశోధన చేసి అదే విశవావిదా్య-
లయం నుంచి పీహచ్. డీ పటటు  
పందాడు. 
 అయితే ఇనినా భాషలమీద 
పటుటు  స్ధించడానికి కరణం 
తె లి స్్తఆ శచే ర్య మ ని ప సు్త ం ది .
ఆయన ఉద్్యగంలో చేరిన క-
త్తలోలో  కలన్రు అనే కుగ్రా-
మంలోపనిచేశరు.అది పదదాప-
లిలో ,జమిముకుంట మధ్యలో చిననా 
రైెలేవాస్టుషన్.ఆ రైెలేవా బ్క్ స్టు ల్ లో-
కనిపంచిన నెలర్జులోలో  తమిళం 
నేరుచేకుందాం వంటి ఇతర భాషా 
ప్రా థ మి క ప రి చ య పు స్తక లు 
ఆయన కంటబడటంతో తీరికస-
మయాలోలో  వాటిని చదువుతూఒ-
కభాషతరువాత మరొక భాష నే-
రుచేకుని పటుటు  స్ధించి ఆభాషల 
స్హితా్యధ్యయనంచేసి ఆ భా-
షలలోని కథలను అనువాదం 
చేస్ స్థా యికి చేరుకున్నారు. వృతి్త 
రీతా్య పాతికసంవతసురాలకు పైగా 

తెలుగ్ అధా్యపకులుగా పనిచేసి 
సవాచఛిందవిరమణ తీసుకుని-
పూరి ్త స్థా యి స్హిత్య సృష్టు కర ్తగా 
కృష్ సలు్పతున్నారు.
‘కిరణాలు’,’సుదదాముక్క’, కవితా 
సంపుటులు కగా,’మానవుడా’ 
గేయసంపుటి, ‘మటిటు ముతా్యలు’ 
న్నీలు,
’న్రళలో పది ఉత్తమ మళయాళ 
కథలు’,‘అదదాంలో గాంధారి’, 
‘మంద’, ’భారతీయకథలు’ 
వంటి అనువాద స్హిత్యం ,
‘స్హితీ సుమాలు (భారతీయ 
రచయితల పరిచ-
య ం ) , ’ బ్ ణ ం ’ ( తె ల ం గా ణా -
వా్యస్లు),’భారతీయ స్హిత్య 
వా్యస్లు’ వంటి స్హిత్య 
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అనేక పుస్తకలకు సంపాదకతవాం 
కూడా వహించారు డా.నలిమెల 
భాస్కర్.
రాజననా సిరిసిలలో  జలాలో   న్రాయణ 
పురం లో ఫిబ్రవరి 12,1956 న 
బ్చచేమము, రాంచంద్రందంపతు-
లకు జనిముంచిన నలిమెల భాస్కర్ 
గారు ఇటు పరిశోధన్తముక రచ-
నలు,అటుఅనువాద కథలు, 
సీవాయ మరియు అనువాద 
కవితవాం తో పాటు పదకోశ లుపు-
స్తకలుగా వలువరించారు.
    వీరి కృష్కి గ్రి ్తంపుగా కంద్ర 
స్హిత్య అకడమీ పురస్్కరంతో 
పాటు పలు స్హితీసంసథాల దావారా 
పురస్్కరాలు వీరిని వరించాయి.
మళయాళంలో అనువాద నవల 
స్మురకశిలలుకు 2013లో కంద్ర 
స్హిత్య అకడమీఅవారుడి ,
డా. బోయి భీమననా అనువాద 
పురస్్కరం - లక్ష రూపాయల 
నగదు, ప్రశంస్ పత్రం(బోయి 
భీమననా స్హిత్య పీఠం, తెలుగ్ 
విశవా విదా్యలయం19.09.2014) 
[4].
1997లో అదదాంలో గాంధారి 
అనువాద రచనకు తెలుగ్ విశవా-
విదా్యలయ పురస్్కరం,
1998లో మద్రాస్ కళాస్గర్ సిరి-
సిలలో  శఖ పురస్్కరం,
1999లో కళాజో్యతి కరీంనగర్వా-
రి పురస్్కరం, 2000లో కవిసమ-

యం పురస్్కరం, 2001లో ఏపీ 
ప్రభుతవాంచే ఉత్తమ ఉపాధా్యయ 
పురస్్కరం, 2001లో బీఎన్ శ-
స్త్రిపురస్్కరం, 2003లో సిరివ-
లుగ్లు (సిరిసిలలో ) పురస్్కరం, 
2006లో అధికర భాషాసంఘం 
పురస్్కరం,
2008లో దావాన్ శస్త్రి పురస్్కరం,
2010లో ఇండియన్ హైకూకలోబ్ 
అనకపలిలో వారి పురస్్కరం,
2018 లో తెలంగాణ స్రసవాత 
పరిషతు్త  నుండి డా .తిరుమల 
శ్రీనివాస్చార్య గారిపురస్్క-
రం వంటి అనేక పురస్్కరాలు 
వీరి కీరి ్త కిరీటంలో పదగబడిన 
మణులై ప్రకశించటం హర్షదా-
యకం.
       ఈ మధ్యకలంలో ఫేసుబు-
కోలో  కూడా వీరు తమ రచన-

లను వలువరిసు్త  న్నారు.ప్ర-
సు్త తప్రపంచం లో అనివార్య 
అవసరవసు్త వైన చరవాణి (సలులో ) 
దురివానియోగానినా దృష్టు లోఉం-
చుకని పేరొడీ గీతాలు రాయటం 
వీరి కలిక సపృహకు నిదర్నం.
    నిగరివా ,నిరాడంబరుడు నిజాయి 
తీకి నిలువతు్త  స్క్షం తనుపు-
టిటు న గడడి  మీద భాషాసంసకృతుల 
మీద అపారమైెన మమకరం 
కలిగన నలిమెల భాస్కర్ స్రు 
తెలంగాణఆణిముత్యం. 
         వీరి కలం నుండి ఇంక అనేక 
సృజన్తముక రచనలు వలువడా-
లని ఆశిస్్త అనుకోకుండా ఈ 
నెలలోనే వచిచేన వారి జనముదిన 
సందర్ంగా శుభాకంక్షలుతెలి-
యజేస్్త  ముగసు్త న్నాను.
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నేలకండపలిలో  భక్తగ్రేసరు-
లకు శ్రీ భక ్త రామదాసు గారి 
389వ జయంతి ఉతసువము-
లు కోవిడ్ నిబంధనలు అను-
సరిస్్త  మన నేలకండపలిలో  
లోని శ్రీ భక ్త రామదాసు గారి 
జనము సథాలం నందు అత్యంత 
వైభవం గా 04-02-2022న ని-
రవాహించడం జరుగ్తుననాది. 
   ఉదయం 7-30నిమిషాలకు 
స్వామి వారికి అభిషేకము అలం-
కరణ అరచేన నిరవాహించడం 
ఉదయం 9గంటలకు గోపుజా, 
తదుపరి శ్రీ రామదాసు 
గారి నవరతనా కీర ్తన ల 
గానం నిరవాహించబడును. 
   కవున యావనముంది భకు్త లు 
కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్్త  శ్రీ 
భక ్త రామదాసు గారి జయంతి 
ఒక్క ర్జు నిరవాహించే ఉతసువా-
లు జయప్రదం చేయగలరు. 
                      ఇటులో         తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ప్రభుతవాం మరియు తెలంగాణా 
రాష్ట్ర భాషా స్ంసకృతీ శఖ  శ్రీ 
భద్రాచలం సీతా రామచం-
ద్ర స్వామి దేవస్థా నం మరియు  
   శ్రీ భక ్త రామదాస విధవాత్ 
కళా పీఠం నేలకండపలిలో  

భద్రాచల రామదాసు గా ప్రసి-
దిధు పందిన ఇతని అసలు పేరు 
కంచెరలో గోపననా. 1620 లో, ఖమముం 
జలాలో  నేలకండపలిలో లో లింగ-

ననామూరి ్త, కమాంబ దంపతు-
లకు జనిముంచిన్డు. వీరి భార్య 
కమలమము శ్రీరాముని కలిచి, 
కీరి ్తంచి, భక ్త రామదాసు గా సు-
ప్రసిదుధు డై్న్డు. భద్రాచల దే-
వస్థా నమునకు, ఇతని జ్విత 
కథకు అవిన్భావ సంబంధము. 
తెలుగ్లో కీర ్తనలకు ఆదు్యడు. 
దాశరధి శతకము, ఎనోనా రామ 
సంకీర ్తనలు, భద్రాచలం దేవ-

స్థా నము - ఇవనీనా రామదాసు 
నుండి తెలుగ్ వారికి సంక్రమిం-
చిన పనినాధులు. ఇతని గ్రువు 
శ్రీ రఘున్థ భటటు చారు్యలు. 
(కబీర్ దాసు గారు రామదాసు-
నకు తారక మంత్రముపదేశిం-
చిరని కూడా ఒక కథ యుననాది) 
గోపననా మేనమామ మాదననా 
అప్పటి గోల్్కండ నవాబ్ తానీ-
షాగారి కలువులో పదదా  ఉద్్యగ. 
మేనమామ సిఫారసుతో గోపననా-
కు పాలవాంచ పరగణా తహసిలాదా -
రు పని లభించింది. గోదావరి తీ-
రములోని భద్రాచల గ్రామము ఈ 
పరగణాలోనిదే. వనవాసకల-
మున సీతా లక్ష్మణులతో శ్రీరాము-
డు ఇక్కడే పరణోశలలో నివసించె-
ననీ, భకు్త రాలైన శబరి ఆతిథ్యము 
సీవాకరించెననీ సథాలపురాణము. 
పోకల దమముక్క అనే భకు్త రాలు 
అక్కడి జ్రణోదశలోనుననా మంది-
రమును పునరుదధురింపవలనని 
గోపననాను కోరగా, సవాతహాగా హరి 
భకు్త లైన గోపననా అందుకు అం-
గీకరించాడు. ఆలయనిరాముణానికి 
విరాళములు స్కరించాడు గాని, 
అది చాలలేదు. జనులు తమ 
పంటలు పండగానే మరింత 

భక ్త రామదాసు 389వ జయంతి
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విరాళములిచెచేదమని, గ్డి 
కటేటు  పని ఆపవదదానీ కోరిన్రు. 
అపు్పడు అతను తాను వస్లు 
చేసిన శిసు్త నుండి కంతసొముము 
మందిరనిరాముణ కర్యమునకు వి-
నియోగంచెను. (ఈ విషయము-
లో అనేకమైెన కథలున్నాయి.) 
కోపంచిన నవాబ్గారు గోప-
ననాకు 12 ఏండలో  చెరస్ల శిక్ష 
విధించాడు. గోల్్కండ కోటలో 
ఆయన ఉననా చెరస్లను ఇప్ప-
టికీ చూడవచుచేను. ఖైదులో 
నుననా రామదాసు గోడపై సీతా-
రామలక్ష్మణాంజనేయులను చి-
త్రంచుకని, వారిని కీరి ్తంచుచూ, 
ఆ కరుణా పయోనిధి శ్రీ రాముని 
కటక్షమునకు ఆక్రోశించుచూ 
కలము గడిపన్డు. రామదాసు 
యొక్క మారదావభరితమైెన ఎనోనా 
ప్రసిదధు సంకీర ్తనలు ఈ కలము-
లోనే వలువడిన్యి. "ననునా 
బ్రోవమని చెప్పవే సీతమము తలిలో ", 
"పలుక బంగారమాయెన్", 
"అబబుబోబు దబబులకునోరవాలేను-
రా" వంటివి. అతని బ్ధను వ-
ళ్ళగకి్కన "ఇక్ష ్కు కులతిలక, 
ఇకనైెన పలుకవే రామచంద్రా", 
కీర ్తన బ్గా ప్రసిదిధు చెందినది- 
"నీకోసము ఇంతింత ఖరుచే 
పటటు ను. ఎవడబబు సొమముని 
కులుకుచున్నావు? నీబ్బిచాచే-
డా? నీ మామిచాచేడా?" - అని 

వాపోయి, మరలా - "ఈ దబబు-
లకోరవాలేక తిటటు ను. ఏమీ అను-
కోవదుదా . న్ బ్రతుకిలాగయి్యంది. 
నీవే న్కు దికు్క" - అని వేడు-
కన్నాడు. అతను సీతమము వారికి 
చేయించిన చింతాకు పతకము, 
లక్ష్మణునకు చేయంచిన 
హారము, సీతారాముల కళా్యణ-
మునకు చేయించిన తాళ్ వంటి 
ఆభరణాలు ఇప్పటికీ దేవస్థా -
నములోని నగలలో ఉన్నాయి. 
అతని కరముశేషము పరిసమాప్త 
కగానే, రామ లక్ష్మణులు తానీషా 
గారి వదదాకు వళ్్ళ, ఆరు లక్షల 
వరహాలు శిసు్త  సొముము చెలిలో ంచి, 
రామదాసు విడుదల పత్రము 
తీసుకన్నారని ప్రతీతి. ఆపు్పడి-
చిచేన న్ణెములను రామటంక 

న్ణెములని అంటరు. వీటికి 

ఒకవైపు శ్రీరామ పటటు భిషేకము 
ముద్ర, మరొకవైపు రామభకు్త డు 
హనుమంతుని ముద్ర ఉన్నాయి. 
ఇవి ఇపు్పడు కూడా ఉన్నాయి. 
రామదాసు గప్పతనము తెలి-
సికననా నవాబ్గారు వంటనే 
ఆయనను విడుదల చేయించి, 
భద్రాచల రాముని స్వా నిమిత్తమైె 
భూమిని ఇచాచేరు. శ్రీ సీతారామ 
కళా్యణ సమయంలో గోల్్కండ 
దరాబురు నుండి ముతా్యల తలం-
బ్రాలను పంపే సంప్రదాయము 
అపు్పడే మొదలయి్యంది. 2014 
వరకు ఆంధ్రప్రదేశ ప్రభుతవాము 
దావారా ఈ ఆనవాయితీ కనస్-
గ్తుననాది,ఇపు్పడు తెలంగాణ 
ప్రభుతవాము దావారా ఈ ఆన-
వాయితీ కనస్గ్తుననాది. 
శ్రీ రాముని స్వలో, సంకీర ్తనలో 
రామదాసు తమ శేషజ్వితము-
ను గడిపాడు. తా్యగరాజాదుల-
కు అతను ఆదు్యడు, పూజు్యడు. 
తా్యగరాజు కీర ్తన - "ధీరుడౌ రా-
మదాసుని బంధము దీరిచేనది 
విన్నానురా రామా?" - ఇంక ప్ర-
హాలో దవిజయములో "కలియు-
గమున వర భద్రాచలమున 
నెలకననా రామచంద్రుని పాదభ-
కు్త లకెలలో  వరుడనందగ వలసిన 
శ్రీరామదాసు వినుతింతు 
మదిన్" - అన్నాడు.



4 .  ఈ కరణముగా   ఇతిహాసమును ముందే చెపా్పరు .

                    ఇతిహాసములలో  రామాయణ  కవా్యనినా వాల్ముకి  మహరి్ష బ్రహము  దేవుని  అనుగ్రహంతో  24౦౦౦ 

శోలో కలుగా మనకు అందించారు .ఇందు ప్రతి వేయి శోలో కలకు ఒక బీజాక్షరము గా “గాయత్రీ “ మంత్రము నికి్షప్తమైె 

ఉంది . ఈ గ్రంధమును స్త్రీ , పురుష , కుల , మత  , బేధం లేకుండా అందరు అద్యయనం చేయవచుచే .

“వేద వేదే్య పర పుంసి  జాతే దశరధాతముజే  వేదుః  ప్రర్రచేతస్ దాస్త్  స్క్ష త్  రామయణాతమున్”

                 వేదవేదు్యలుగా కీరి ్తంపబడే పరమాతము దశరధ మహారాజు కుమారునిగా (శ్రీ రామచంద్రుని గా )  అవత-

రిస్్త – వేదము బ్రహము దేవుని ప్రయతనాముతో( “శ్రీమద్రామాయణము  గా )రూపుదిదుదా కుందని  “స్్కంద పురాణం “ 

తెలియజేసు్త ంది .

ఇతిహాసములలో గల మహాభారత గ్రంధమును పరాశర మహరి్ష కుమారులు వేదవా్యసులు వారు 18 పరావాలుగా 

లక్ష శోలో కలతో రూపందించి మనకు అందించారు .

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

హింసించి , ప్రాణహానికి ప్రయతినాంచిన్ పరమాతము అనుగ్రహముతో పాండవులు రకి్షంపబడగా  , కౌరవుల దుషటు   

నిరణోయములే వారి విన్శనమునకు కరణమయా్యయి , ఈ విషయమును అనేక ధరముశస్త విషయములతో వివ-

రిస్్త  అందించుట జరిగంది .

            ఇతిహాస పురాణముల అధ్యయనము వలలో  భకి ్త జాఞా న వైరాగ్యముల తో  పాటు మంచి నడవడిక , సదాచార 

వ్యవహారములు , నీతి నియమములు ,ధరాముచరణ వంటివి సమాజంలో ప్రకశిస్్త యి . ఈ కరణముగా శ్రీమ-

ద్రామాయణం ఆదికవ్యంగా ,మహాభారతమును పంచమవేదముగా  భారతీయ విజాఞా న సరవాసవాంగా కీరి ్తమ్పబడు-

తోంది . ఈ విధముగా పురాణముల కన్నా ఇతిహాసముల  వా్యప్త ఈ లోకములో చాల ఎకు్కవ .

శ్రీ వచన భూషణము






