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వీర మరణం పందిన సైనికులారా వందనం
 సైనికులంటే?

 మన దేశ సరిహదుదు లకు   ఎపుపుడూ కాపలాగా ఉంటూ కాపాడుకోవడానికి, అలాగే మన దేశం మీద ఎవరు 
తిరగబడిన్ యుద్ం చేసిన్, తిరిగి వారి  మీద దండెతి్త యుద్ం చేయడానికి, అలాగే దేశంలో ఎక్కడ  తిరు 
గుబాటులో  జరిగిన్, ప్రకృతి వైపరీత్్యలు జరిగిన్  దేశం సైనికులను ఆ ప్రాంత్లకు పంపుతంది. వారినే మనం 
ఆరీమా అంటాము. అలాగే సైనికులు, వారికి కందరు ఆఫీసరులో  ఉంటారు. ఇలా 1000 మంది సైనికులకు కలిపి 
ఒక లీడర్ ఉంటారు. వారిని మనం 'కలనాల్' అంటున్నాం కద్! ఆరీమా లో వారిని 'టైగర్ ' అని పిలుస్్త రు. 
                                                        అందరికీ  ఆదర్ం  --సంతోష్ కుటుంబం.
    మన ప్రవర ్తన లేద్ మన నడవడిక ముఖ్యంగా మన తలిలో దంద్రులనుండి వస్త ంది. మన అభివదిదు  లేద్ మన 
ఉజవాల భవిష్యత్త  కి కారకులు తలిలో దండ్రులతో పాటు గురువులు కూడా ఉంటారు. మన జీవన గమనంలో   
ముఖ్యంగా ముగుగు రు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్్త రు. సరే ఇక.  మన తెలంగాణ ముదుదు  బిడ్డ  అయిన  'సంతోష్ 
బాబు'  అంచలంచెలుగా ఎదగడం విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. తలిలో   త్ను చదువుకుంటుననా రోజులోలో నే 
ఆమెకు  దేశ భకి ్త ఉండడం, స్్కలోలో  దేశభకి ్త గీత్లు పాడడం జరిగింది అంటే ప్రహ్లో దుడు కడుపులో ఉండి 
వింటే , ఇక్కడ ఆ తలిలో  నరనరాలోలో నే దేశభకి ్త ఉందననామాట. తలిలో  ఆ విధంగా ఉంటే, తండ్రి ఇంకా ఎంతో ఉననాత 
ఆలోచనలతో దేశం మీద భకి ్తతో ఉన్నారు, త్ను ఇలా ఆరీమా లోకి వళ్లో లనుకున్నా, కాలేక పోయానని, కడుకుని 
దేశ ఉననాతే జీవిత లక్షం అననాటుటి గా పంచారు. ఆ విధంగా తలిలో  దండ్రులిదదురూ పంచడమే కాక, ఆ లకాష్ యానినా 
జేరడానికి పున్దులు వేసకుంటూ వచాచారు. ఆ బాటలో భాగమే కోరుకండ స్్కల్, సైనిక స్్కల్ తరువాత 
ఆరీమా అలా అంచలంచెలుగా ఎదగడానికి ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. తమ వాళ్ళు రేపు మీ బిడ్డకి  యుదదుంలో 
జరగరానిది జరిగితే అని అన్నా! సరేష్ బాబు వారి మాటలను ఖండించేవాడు. మరణం ఎపుపుడు ఎక్కడో 
అననాది ఎవరికీ తెలియదు. ఇక్కడ ఉననావాళళుకి అవవాడం లేద్? వయససుతో భేదం లేకుండా? అని తిరిగి వారిని 
ప్రశనాంచేవాడు. ఆ తలిలో  తండ్రుల పంపకం  అందరికీ ఆదర్ం. ఇక ఆరీమా లో అయితే ఆసైనికులే కాక, వారి 
కుటుంబాలు కూడా మానసిక ధైరా్యనినా తెచుచాకుంటూ, దేశ భద్రతే మన జీవిత ధ్్యయం అననాటులో గా తయారవు-
త్రు . 
                                                                వివాహ జీవితం 
     అలాగే అవే భావాలు ఉననా'సరేషి' అనే  అమామాయిని ఇచిచా చెయ్యడం, అలాగే సరేష్ పిలలోలను  కూడా ఆ 
విధంగానే అతని భార్య తీరిచా దిదదుడం అది సరేష్ చేసకుననా అదృషటి ంతో బాటు భారత దేశం చేసకుననా అదృ-
షటి ంగా కూడా  మనం భావించాలి. పిలలోలు పుటిటి నపుపుడు కాదు గరవా పడవలిసింది. వాళ్ళు వృదిదులోకి వచిచా పేరు 
ప్రఖ్్యతలు తెచుచాకుననాపుపుడు అంటారు. అపుపుడే కాదు మరణంచాక కూడా ప్రపంచ వా్యప్తంగా పేరు ప్రఖ్్యత-
లు తీసకు వచాచాడు అందరికీ ఆదర్ంగా ఈ తరాలకే కాక, చరిత్రలో  లిఖంచబడే గొపపు వీరుడు సరేష్. తలిలో  
దండ్రులను కూడా ఆదర్ తలిలో  దండ్రులుగా వారి పేరు నిలబెటిటి , భార్య 'శ్రీమతి  సంతోషి'  దగగుర కూడా అత్యంత 
అభిమానంతో ఆవిడ మనససులో ప్రతే్యక స్థా నం సంపాదించుకుననా  గొపపు వ్యకి ్త సరేష్.  అంతేకాదు పిలలోలకు
ఇపపుటి నుండే దేశ భకి ్త, ధైర్య స్హస్లు నేరుపుతూ,  క్రమ శక్షణలో పంచుకుంటుననా ఆదర్ దంపతలువారు.
                                                                       భగవంతడి లీల 
    అమామా అమామా అనే ఆర ్త న్ద్లతో గాలావాన్ నది ఉలికి్క పడింది. ఆ ప్రాంతంలో  చైెన్ ఆరీమా జవానులో  'బంకరులో '  
ఏరాపుటు చేసకుని, ఎపుపుడూ చూడని కత్త వారు కూడా కనిపిస్త ంటే మన భారతదేశనికి సంబంధంచిన కలనాల్ 
( టైగర్ )  కంతమంది సైనికులు కలిసి వారితో బోర్డర్ గురించి మాటాలో డడానికి వళ్లో రు. చైెన్ సైనికులు ఈ 
బోర్డర్ ద్టి ఈ ప్రాంత మంత్ మాదే అని వాదించారు. వాళ్ళు ఎపుపుడైెతే మాట వినడం లేదో మనవాళ్ళు బంకరులో  
తొలగించడం, తోపులాటలు, కటుటి కోవడాలు, పిడి గుదుదు లు గుదదుడం మన వాళ్ళు చేస్త ంటే, వాళ్ళు ఇనుప రాడ్  
లకి ముళళు తీగలు చుటిటి   ముందుగానే తెచిచా పటుటి కుననా వాటితో వాళ్ళు ఇలా ఒకరి మీద ఒకరు విపరీతంగా 
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కటుటి కున్నారు.  మన భారతీయుల దగగుర ఎటువంటి ఆయుధాలు లేక పోయినపపుటికీ, ప్రతీ వారు శకి ్తకి మించి 
పోరాడారు.  అలా అలా చైెన్  'CO'  మీద తిరగబడడం జరిగింది. మన వాళ్ళు ఎపుపుడైెతే వాళళు 'CO' మీద తిరగ 
బడా్డ రో, వాళ్ళు మన 'సంతోష్ బాబు'  మీద తిరగబడడం, అక్కడే ఉననా 'గాలావాన్' నదిలో పడిపోవడం తరువాత  
బ్రతికించడానికి ఎంత ప్రయతినాంచిన్, వీర సైనికుడిగా  అమామా అమామా అంటూ భారత మాత ఒడిలోకి ఒదిగి 
పోయాడు మన టైగర్. ఎపుపుడయితే 'టైగర్'  అలా అయా్యరో, మిగిలిన సైనికులు శకి ్తకి మించి, పోరాడి  ప్రాణాల 
ను దేశనికి అరిపుంచారు. 
                                      ప్రభుతవా సహకారం ----- అందరి ప్రశంసలు పందిన కెసిఆర్  
                         సైనికులు  వీర మరణం పందిన వంటనే  ప్రభుతవాం సతవార చర్యలు చేపటిటి ంది. వారివారి కు-
టుంబాలకు తెలియ జేసి, వారికి ప్రభుతవాం చేయవలసినవి అన్నా చేశరు. మన తెలంగాణా ముఖ్య మంత్రి కే.సి.
ఆర్  దగగురుండి పార్ీవ దేహం వచిచాన దగగురనుండి ఆ కార్యక్రమాలకు కావలసిన ఏరాపుటలో  దగగురనుండి  అంతిమ 
సంస్్కరాలు ప్రభుతవా లాంచన్లతో నిరవాహంచడం వరకు అనినా సహ్య  సహకారాలు అందిచాచారు.  తరువాత 
ఒకరోజు కెసిఆర్ స్రా్యపేట వళిలో , సవాయంగా  వరకు వారి కుటుంబానినా కలిసి, వారిలో మానసిక శంతిని, 
ధైరా్యనినా  నెలకలాపురు. అంతే కాక 4 కోటలో  రూపాయలు 'సంతోష్' భార్య 'సంతోషి' కి సంతోష్ తలిలో కి 1 కోటి 
రూపాయలు ఇవవాడమే కాక, డిపూ్యటీ కలెకటిర్ పోస్టి  సంతోష్ భార్యకి ఇచిచా. హైదరాబాదులో  711 గజాల సథాలం  
కూడా వారి చేతల మీదుగా  ఇవవాడంతో  పాటు ఇతర రాష్ట్రా ల సైనికులు వీరమరణం పందిన కుటుంబాలకు 
కూడా 10 లక్షల చొపుపున ఇవవాడం వలన  ప్రజలలోనే కాక , ఆరీమా ఉదో్యగులు కూడా వారి ఆనంద్నినా కృతజ్ఞతలను 
తెలియ జేశరు. 
         శంతి కోసం మన ప్రధాని 'నరేంద్ర మోడీ' ద్వారాలు తెరిచిన్, చైెన్ ఆ ద్వారాలు మూసేసి కయా్యనికి కాలు 
దువువాతోంది. సన్తనధరమాం ఉననా భారత దేశంతో చెలగాటమాడుతోంది చైెన్. ఒక పక్క శంతి చరచాలే అంటూ 
మరో పక్క  వాస్తవాధీనరేఖలు ద్టుతోంది. రండు దేశలూ 5000 ల సంవతసురాల చరిత్ర కలిగినవే. ఎందుకులే 
అని, అందుకే ప్రభుతవాం ఆచి తూచి అడుగులు వేస్త ంది. యుద్ం జరిగితే రండు దేశలకు నషటి ం జరుగు-
తంది. చైెన్కు ఆయువు పటుటి  18 నగరాలు. పారిశ్రామికంగా, ఆర్ికంగాను వాటి మీద దెబ్బ తీసే్త ఏమీ చెయ్య 
లేదు.  చైెన్ స్వాయ విన్శనం దిశగా పయనిస్త ంది అననా అనుమాన్లు వ్యక ్తం అవుతన్నాయి. ఇతర పరుగు 
రాష్ట్రా ల పటలో  కూడా స్మ్రాజ్య వాదంతో వ్యవహరిస్త ంది. శకి ్తవంతమైెన అగ్ర రాజ్యంతో శత్రుతవాం ఏ దేశనికైన్ 
మంచిది కాదు. భారత్ కీ అది వరి ్తస్త ంది. కాన్ చైెన్ విస్తరణ వాదన తటుటి కోలేని స్థా యికి చేరుకుంది. 6వ తేదీన, 
22 వతేదీన, మరల నిననా 29 వ తేదీన చరచాలుజరిగాయి. ఓ పక్క చరచాల ద్రి చరచాలదే. వారి గోల వారిదే. 15న 
గాలవాన్ లో మనం 20 మంది సైనికులను కోలోపుతే, చైెన్ కూడా సైనికులను  నషటి పోయింది. అయిన్ వాళ్లో  కళ్ళు 
తెరవడంలేదు. ఇపుపుడు లడక్ లో చైెన్ సేనలకు మదదుత్త గా  పాక్ సేనలు 20,000 మంది ఉన్నారు.  యావత్ 
ప్రపంచం ఇది గమనిస్త ంది.  ఇక  అమెరికా, రష్ట్య, ఫ్రాన్సు సహ్ చాలా దేశలు మనకి మదదుతగా నిలబడత్-
మంటున్నాయి.  మూడు రోజులోలో నే  పసిఫిక్ మహ్ సముద్రం లోకి రూజ్ వల్టి   వార్  షిప్ కేరియర్ ను పంపారు 
ప్రపంచంలోనే అతి పదదుది. చైెన్లో 3 షిపుపులు కలిపిన్ కూడా అవదు. అమెరికా సైన్్యలను ఎదుర్్కనే దముమా 
చైెన్ కి లేదు. అపుపుడు 1962 నుండి ఇషటి ం వచిచానటులో  పిలలోర్ లు మారిచాన్ ఊరుకుంటున్నారు అనుకుంటందే-
మో! మన వాళ్ళు మానసరోవరం అంటే పరాయిదేశంగా చేశరు అని ఇపపుటికీ అనుకుంటున్నారు ప్రజలు. మోడీ 
అవసరమైెన మేరకే శంతి చరచాలు. లేదంటే కడితే దిమమా తిరిగి మైెండ్ బాలో క్ అవవా వలసిందే చైెన్కి. అక్కడి వా-
త్వరణం తటుటి కోవడం అంత సలువు కాదు ద్నికి తోడు ఉష్ణో గ్రతలు పడిపోత్యి. ద్నికి తగినటులో గానే మన 
సైనికులు రాటు తేలి, అనినాటితో సిదదుంగా ఉన్నారు. వందల సంఖ్యలో యుదదుటాంకులు కలువుతీరాయి. 
వాయు మారగుంలో యుదదునౌకలను తరలించింది భారత్. డ్రాగన్ కవివాసే్త దీటుగా సమాధానం ఇచేచాందుకు 
సిద్ంగా ఉంది!
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            అభిప్రాయ వేదిక
1. కాళేశవారామ్ ప్రాజెక్టి ఓపనింగ్ ఫోట చాల బావుంది. 
అందులో చినజీయర్ స్వామీజీని చూడడం జరిగింది. 
అలాగే 72వ పళిలో  రోజు జరుపుకుననా ఆ దంపతల-
కు మా పాద్భివందనం. మీరు వ్రాసిన ఎడిటరియల్ 
చాలా బావుంది కరోన గురించి మీరు వ్రాసింది చదివాను 
రాసింది నిజమే కద్! ప్రపంచం అంత్ అలాగే ఉంది . 
 శ్రీమతి అరుణా పతంజలి, శ్రీమతి లకీష్మి ప్రసననా, శ్రీ 
సబా్బ రావు ---- హైదరాబాదు. శ్రీ వీరేశవార రావు , శ్రీమతి 
కనక దురగు  ---- ఏలూరు. 
2. భువన చంద్రగారు వ్రాసే ప్రతీ కధ మళ్ళు మళ్ళు ఎంతో 
ఆలోచింప చేసేదిగా ఉంటుంది. ఈ కధ చదవాలంటే 
ఎక్కడికో డెప్్త కి వళిలోపోత్ము అనిపిస్త ంది. డా.  పోచిన 
పదిదు  మురళ్ కృషణో గారు వ్రాస్త ననా 'పూరీ జగన్నాధుని రధ-
యాత్రలో భాగంగా ఎకామ్రాన్ధుని వృత్్త ంతం బావుంది 
ఈ కేష్త్ర రహస్యం విపులగా వివరించారు. 
శ్రీ హరిన్ద్ , శ్రీమతి లత---- రామవరపాపుడు . శ్రీమతి 
అనస్య శ్రీ కుమార్ ---- వరంగల్ . 
3. సప్త మోక్ష నగరాలలో భాగంగా మధుర గురించి కత్త 
రామానందం గారు చాలా బాగా వ్రాస్త న్నారు శ్రీ స్క ్తం 
గురించి పాలకురి ్త రామమూరి ్త గారువ్రాసింది  చదువు-
తంటే మానసికంగా ఎక్కడికో వడుతన్నాము అనిపిం-
చింది. చాలా బావుంది అయిపోయింద్ అనిపించింది. 
పురుష స్క ్తం గురించి కుడా వ్రాసే్త బావుంటుంది అని-
పించింది. 
శ్రీ ప్రస్ద్, శ్రీ వరహ్లరావు, శ్రీమతి వరలకిష్మి - కాకిన్డ. 
శ్రీమతి ప్రమీల, శ్రీ ప్రభాకర్---- ఏలూరు. 
4. పాలెపు బుచిచా రాజు గారు వ్రాస్త ననా 10వ రాష్ట్రపతి కే. 
ఆర్. న్రాయణన్ గారి గురించి చదువుతంటే వారి 
గురించి ఎన్నా విషయాలు తెలుసకునే భాగ్యం కలిగింది 
అని అనిపించింది. వారి జీవిత్లు వీరి ద్వారా తెలు-
సకుంటున్నాము. బేకీటిరియా, విష్టణువులు వలలో  వచేచా 
జబు్బల గురించి వేమూరి వంకటేశవార రావు గారు బాగా 
వ్రాశరు. ప్రస్త తం అందరం ఫేస్ చేస్త ననాద్ని గురించి 
వివరంగా వ్రాస్రు. 
శ్రీమతి అపరణో, శ్రీ మధు కర్, శ్రీమతి అనంత లకిష్మి --ము-
రమళళు , శ్రీ సమేశవార రావు, శ్రీమతి లత --- కండాపూర్ 
5. కరోన్తో పోరు అంటూ కరోన్ మీద పద్్యలు అందరు 
పడుతననా శ్రమను వివరిస్్త  వ్రాశరు.  ఇక ఇంద్రగంటి 
సబా్బరావు గారు ఈ కరోన్, ఈ ఆధా్యతిమాకత నుండి ఒక్క-
స్రి ప్రేమ లోకంలోకి తీసకు వడుతన్నారు. బావుంది . 

 శ్రీమతి సషమా , శ్రీ మలిలో క్ ---- సికింద్రాబాదు. శ్రీ వేణు, 
శ్రీ సత్యన్నారాయణ --- పద్దు పురం.
6. డా. చాగంటి కృషణో కుమారి గారు వ్రాస్త ననా గడి -- 
నుడి చాలా ఉపయోగంగా అనిపిస్త ంది. కాన్  చాలా 
కషటి ంగా అనిపించి పూరి ్త చేయలేక పోతన్నాము.ఆర్ 
శరమా దంతరి ్త గారు వ్రాస్త ననా తెలుగు పద్య రత్నాలు 
శుభకారా్యలు, బంతి భోజన్లు అన్నా చాలా బాగా 
వ్రాశరు. పర్య వేక్షకుని పాప భీతి చాలా బావుంది .ఈ 
తరం వారు అలాగే ఉన్నారు. భగవంతడు వివేకుని 
లాంటి వారిని చూపిస్్త డు .
శ్రీమతి సరసవాతి, శ్రీమతి ఉష, శ్రీ సబా్బరావు --- 
పిఠాపురం. శ్రీమతి అను, శ్రీ సరేష్, శ్రీమతి పలలోవి 
---- రాజమండ్రి.
7. శ్రీమతి భారతీ శరమా గారు లాక్ డౌన్ గురించి కరక్టి 
గా చెపాపురు. మనం అర్ం చేసకోవాడలో ఉంటుంది.  
నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గారు పటనావాసం నుండి పలెలో -
టూరికి తీసికేళళుడం బావుంటంది. పలెలోటూరు కబురులో  
ఎన్నా తెలుస్త న్నాయి. 
శ్రీమతి పదమాజ, శ్రీమతి న్గ లకిష్మి . శ్రీ వంకటేష్ ----- 
మారా్కపురం. శ్రీ సరేష్, శ్రీ చిననా, శ్రీమతి అననాపూరణో 
---- వరంగల్.
8. అలలోం రాజయ్య గారు అటటి డుగు వరగుం నుండి అం-
తజాతీయ స్థా యికి ఒక రచయిత్ ఎదగడం అంటే 
స్మాన్య విషయం కాదు. వారి రచనలు, ముఖ్యంగా 
వారి ఫోట చూసే్తనే తెలుస్త ంది. ఎంత సింపుల్ గా 
ఉన్నారో. తమూమారి రామోమాహన్ రావు గారు గొపపు వ్యకి ్త-
ని పరిచయం చేశరు. ఎలకా్రా న్ గారు వ్రాసిన 'అంద్ల 
మెకి్కతే కద్ చాలా బావుంది. ప్రస్త త స్మాజిక పరిసిథా-
తి దృషిటి లో పటుటి కుని, ప్రజలను ఆలోచింప చేసేవిగా 
ఉంటాయి. 
శ్రీ దురాగు  రావు, శ్రీ అచిచా రాజు, శ్రీమతి సశీల--- పద్దు -
పురం. శ్రీమతి అననాపూరణో, శ్రీ కనకారావు, శ్రీ ప్రభాకర 
రావు ------ పూన్. 
9. ప్రహేళిక చాలా ఇంట్రెసటి గా ఉంటంది. చైెతన్యం-
పత్రిక చాలా శ్రదదుగా, బాగా అందం గా తీరిచా దిదుదు త-
న్నారు . 
శ్రీమతి న్లిమ, శ్రీ సధాకర్- విశఖపటనాం. శ్రీ పద్మా-
రావు , శ్రీ స్త్రామ్ , శ్రీమతి స్త --కరూనాల్ .
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ఎలెకా్రా న్
     ఒక భూకంపం, ఒక సన్మీ, 
ఒక తఫాను, ఒక వరద, 
వేలాది జీవులినా పటటి న బె-
టుటి కంటాయి. ఇవన్నా ప్రకృతి 
విలయ త్ండవాలు. ఒక అగినా 
ప్రమాదం, ఒక నౌక మునక, ఒక 
రైలు ప్రమాదం, ఒక విమాన 
ప్రమాదం, ఒక రోడు్డ  ప్రమాదం 
వేల, వందల, పదులోలో  మానవ-
ప్రాణాలను బలి తీసకంటాయి. 
స్ంకేతికపరమైెన లోపాలమీద-
కు స్కు కారణాలు నెటిటి  వేసిన్,  
మౌలికంగా ఈ ప్రమాద్లలో  
సపురా్మాత్రంగానైెన్ మానవ 
ప్రమేయం ఉంటుంది. అయితే 
రాజ్యవిస్తరణకోసం అధకార 
కాంక్షతో ఇతరుల భూమిని దు-
రాక్రమణ చేయడమనేది ప్ర-
పంచవా్యప్తంగా అనేకానేకమైెన 
యుద్్లకి అన్దినుంచి కా-
రణమౌతోనే ఉంది. అయితే 
స్ంకేతిక విజా్ఞ నం కత్త పుంతలు 
తొక్కడంతో  మారణాయుధాల 
ఉతపుతి్త, విక్రయాలు, అగ్రదే-
శల ఆరిథాక వ్యవసథాను పటిషటి ం 
చేసే దిశగా పయనించడంతో, 
దేశలమధ్య యుద్్లకి బీజాలు 
వేస్్త  ఉండడం జరిగింది. ఏళలో-
తరబడి జరిగిన ఈ యుద్్లలో 
లక్షలాది, వేలాది మంది హత-
లయా్యరు. అవుతోనే ఉన్నారు. 

ఏ యుద్ంలో ఇరుపకాష్ లలో  
ఎంతమంది హతలయా్యరు 
అననావి  గణాంకాలు. విజయ 
పత్కాలు. వారికి దేశం సమాృత్యం-
జలిలు సమరిపుంచవచుచా. క్షణ-
కంగా ఊకదంపుడు ఉపన్్యస్-
లు,  ఊరేగింపులు జరపవచుచా. 
కానైెతే దేశంకోసం అసవులు 
బాసిన ప్రతి సైనికుడి మృత్యవూ 
ఆ కుటుంబంలో ఒక విష్టద 
గాధని సృషిటి స్త ందని విసమారించ-
కూడదు.
ఉత్తరాన పటటి నిగోడల వలే హ-
మాలయాలు, మూడువైపులా 
సముద్రముననా భారతదేశం స-
రకిష్తం అనే భ్రమలో మన ప్రా-
చీనులు అలసతవాం వహంచారు. 
అలెగా్జ ండరూ, మొఘలులు 
ఆ హమాలయాలద్వారానే 
పయనించి మన దేశనినా ప్రాధ-
మిక దశలో దోచుకన్నారు, అటు-
తరావాత తరుష్్కలు స్మ్రా-
జ్య స్థా పన చేశరు. డచ్, ఫ్రాన్సు, 
ఆంగేలోయులు వర ్తక వా్యపారాలు 
స్గించే మిషతో నౌక యాన్లు 
చేసి దేశంలో అడుగులు పటిటి , 
కనినా ప్రాంత్లని ఆక్రమించా-
రు. అటుతరావాత బ్రిటిష్ వారు 
దేశంలో అధకభాగానినా స్వాధీన-
పరుచుకని స్మ్రాజా్యనినా స్థా -
పించారు. వ్యతిరేకత నెలకని 

హందూదేశపు రాజస్థా న్లు 
సంఘటితంగా పోరు సలపక 
పోవడం  మూలాన ఆంగలో పాలన 
ససిథారమైెపోయింది. సిపాయిల 
తిరుగుబాటు, ఝాన్సురాణ వీ-
రోచితమైెన పోరాటాలు దేశనికి 
స్వాతంత్ర్యనినా తీసకురాలేకపో-
యాయి. గాంధీజీ శంతి సమరం 
కనస్గించాడు. రవి అస్తమిం-
చని బ్రిటిష్ స్మ్రాజ్యం భారత్ ని 
వదిలి వళేళు ఉదేదుశ్యంలో ఉందని 
అవగాహనకచిచానపుపుడు జిన్నా 
మడతపేచీ పటటి డంతో, నెహ్రూలో 
పదవీ కాంక్ష పరగడంతో ఆం-
గేలోయులకు ఒక సవరాణో వకాశం 
లభించింది. కుటిల రాజకీయం-
తో దేశవిభజన చేసి, స్వాతంత్రయా 
ప్రద్నం చేసి దేశం వదిలి వళ్లో రు. 
అంతవరకూ ఉత్తరసరిహదుదు  
మాత్రమే ఉననా దేశనికి తూరుపు 
పాకిస్్త న్, పశచామపాకిస్్త న్ సరి-
హదుదు లు నెలకనడంతో స్వాతం-
త్ర్యనంతర భారతదేశం ఇబ్బం-
దిలోలో  పడింది, పడుతోనే ఉంది. 
సరిహదుదు  అతిక్రమణలు చైెన్, 
పాకిస్్త న్ లు ఒక పథకం ప్రకారం 
కనస్గిస్త నే ఉన్నాయి. చిన్నా,-
పదదు   సంఘరష్ణలు, మధ్యస్థా యి 
యుద్్లు జరుగుతోనే ఉన్నాయి. 
సైనికులు హతమౌతోనే ఉన్నారు. 
 లడాఖ్ ప్రాంతంలో ఇటీవలే 

అమరవీరులు
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చైెన్తో జరిగిన సంఘరష్ణ-
కి కంత సంకిష్ప్తమైెన నేపథ్యం 
తెలపడం  అవసరం. 
బ్రిటీష్ వారు పరిపాలనలో 
ఉననాపుపుడు 1914 లో జరిగిన 
సిమాలో  సమావేశంలో జరిగిన అం-
గీకరణ పత్రంలో టిబెట్, ఈశన్య 
భారత్ మధ్య సరిహదుదు  రేఖని 
నిరణోయించడం జరిగింది. అది 
భారత చైెన్ మధ్య అధకారపూ-
రవాకమైెన, న్్యయబద్మైెన సరి-
హదుదు  రేఖ్గా నిలిచింది. దీనిని 
మెకమాహోన్ సరిహదుదు రేఖగా పి-
లిచేవారు. అయితే ఏ విధమైెన 
రాష్ట్ర ప్రతిపతీ్త లేని టిబెట్ కు  
ఒపపుంద్లు చేసే అర్హత లేదని, 
అందువలన  మెకమాహోన్ సరిహ-
దుదు రేఖని త్ము గురి ్తంచలేమ-
న్ మడతపచీలు పటిటి  1962 లో 
చైెన్  చొరబాటు ప్రారంభించింది. 
మన భాగంలో సరైన రోడులో  లేక, 
ఆయుధ సంపతి్త లేక, సైన్్యనికి 
ఆహ్ర సరఫరాలు లేక చైెన్ చొ-
రబాటును నిలవరించ లేకపో-
యింది..  
  స్వాతంత్ర్యనంతరం నెహ్రూ 
విదేశంగ విధానం దెబ్బతిం-
ది. అలీన సిద్్తం, పంచశీల 
స్త్రలు, హందీ చీన్ 
భాయిభాయి అంటూ శరోకాం-
తిచక్ర స్ధనకై చేసిన ప్రయ-
త్నాలు 1962 లో చైెన్ తో జరిగిన 
యుద్ంలో ఎందుకూ కరగా-
కుండా పోయాయి. అలీన సి-
ద్్ంతమంటూ చేతలు కటుటి -
కని కూరోచాడం వలలో  అగ్రదేశలు 
మన దేశనినా సమరిథాంచడానికి 

ముందుకు రాలేదు. రష్ట్య, అమె-
రికాలు ఆయుధవా్యపారంలో ప్ర-
యోజన్లు ఆశంచి తమవంత 
రాజకీయాలు త్ము ఆడాయి. 
ఇక్కడ రాజాజీ(స్వాతంత్ర్యనంతర 
ప్రథమ గవరనార్ జనరల్ రాజగో-
పాలచారి) ఉవాచ చెపుపుకోవల-
సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఇంటికీ 
పరుగువాడు శత్రువు. ఇరుగు-
పరుగులు సద్ శంతియు-
తంగా ఉండగలరనేది ఒక భ్రమ 
మాత్రమే! చైెన్, పాకిస్్త న్ లు 
దీనికి నిదర్నం. 1962 లో చైెన్ 
టిబెట్ ని స్వాధీనం చేసకంది. 
అపుపుడు జరిగిన ఒపపుందంలో 
వాస్తవాధీన సరిహదుదు రేఖ(LAC- 
line of actual control) ) అని 
ఒక ఒపపుందం చేసకని కాస్త 
ఉపశమించారు. ఈ సరిహదుదు -
రేఖ హమాలయాలోలో  మెలికలు 
తిరుగుతూ ద్ద్పుగా 2200 ల 
మైెళ్ళు ఉంటుంది. ఈ వంపులోలో , 
మెలికలోలో  అనుకూలమైెన  ప్రాం-
త్లని స్వాధీనం చేసకోవాలని 
చైెన్ ప్రయత్నాలు చేస్్త నే ఉంది. 
అయితే ఇదివరకులా కాకుండా 
భారత్ సరిహదుదు కీవల భద్రత్ద-
ళ్లినామోహరించడంతో చైెన్కు 
మన ప్రతిఘటన ఎదురౌతోం-
ది. అటువంటి సంఘటనల-
లో ఒకటైనది 2020లో జూన్ 15 
వ త్రీఖున ఇరుపకాష్ లమధ్య 
జరిగిన సంఘరష్ణ. మన దేశపు 
సరిహదుదు కీవల పటిషటి మైెన రోడు్డ  
వేయడం జరుగుతోంది. మధ్యలో 
గాలావాన్ నదిమీద వంతెన 
నిరామాణం జరిగింది. దీనితో మన 

సైనిక వాహన్ల రవాణా సౌకర్యం 
అభివృద్ి చెందింది. ఇది చైెన్కి 
కంటక ప్రాయంగా కనబడుతోం-
ది. మన భద్రత దళ్ల గస్్తలో 
జూన్ 15 రాత్రి లడాఖ్ లోని 
గాలావాన్ లోయలో చైెన్యుల 
చొరబాటు కనబడింది. జూన్ ఆరో 
త్రీఖున జరిగిన స్థా నిక ఒపపుం-
ద్నినా  చైెన్ దళ్లు విసమారించి 
మన భూభాగంలో చొరబడ్డంతో, 
తిరిగి వళిలోపమమాని మన దళ్లు 
హచచారించడం జరిగింది. మన 
భద్రత్దళ్లకి అదనపు దనునా 
రావడానికి రండు మైెళళుదూరం-
లో ఉననా సైనిక శబిరంనుంచి 
రావాలి. చైెన్ వందలాది మందితో  
పరవాత శఖరాలమధ్య, ముందే 
వూ్యహరచన చేసిన ఒక పథకం 
ప్రకారం ఆకసిమాక ద్డి చేయడం 
జరిగింది. అయితే యిది తపా-
కులతో కాకుండా ఒక దొమీమాలా 
జరిగింది. రాళళుతోటీ, ఇనప కడీ్డ-
లతోటీ, మేకులు గుచిచాన కర్ర-
లతో, గడ్డకటేటి  చలిలో, 15,000 
అడుగుల ఎత్త న పరవాతశఖ-
రాల  మధ్య, రాత్రివేళ జరిగింది. 
మన దళ్ల కమాండర్ ని వాళ్ళు 
పరవాత శఖరం నుంచి లోయలోకి 
తోసివేసి చంపారు. ఇరువైపులా 
చాలామంది గాయపడా్డ రు. మన 
సైనికులు  20 మంది మరణంచ-
గా, చైెన్యులు నలభైద్క మర-
ణంచారని అంచన్. చైెన్ తమ 
గణాంకాలను ఎపుపుడూ వలలోడి 
చేయదు. కరోన్ విషయంలో 
జరిగిందదే.  అయితే సరిహ-
దుదు వదదు  శంతియుత ప్రవర ్తనకు 
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అంగీకరించిన నియమాలకు వి-
రుద్ంగా చైెన్  మూకుమమాడిగా 
సంఖ్్యబలంతో విరుచుకు పడి 

16 వ బిహ్ర్ రజిమెంట్ దళ్ధ-
పతి సంతోష్ బాబు సౌము్యడు. 

దిగువస్థా యి వ్యకు్త లను కూడా 
ఎంతో ఆదరాభిమాన్లతో 
చూసేవాడు. కోరుకండ సైనిక్ 

కలనాల్ బికు్కమళలో సంతోష్ బాబు (37): స్రా్యపేట, తెలంగాణ. 

చేసిన ద్డిలో 20 మంది మన 
సైనికులు వీరమరణం చెంద్రు. 
వారి సంకిష్ప్త వివరాలు దిగువున 

యివవాడం జరిగింది.  

స్్కలులో విద్్యభా్యసంచేసిన 
సంతోష్ బాబు నేషనల్ డిఫెన్సు 
ఎకడమీలోనూ, ఇండియన్ 
మిలిటరీ అకాడమీలోనూ మంచి 
రా్యంకులతో ఉతీ్తరుణో డయా్యడు.  
సైన్యంలో చేరిన లగాయతూ  
కఠోర క్రమశక్షణ నియమాల-
ను పాటిస్్త  అంచెలంచెలు-
గా యుక ్తవయసలో నే కలనాల్ 
హోద్కి ఎదిగాడు. అతనికి 
హైదరబాద్ సేన్స్థా వరంలోకి 
బదిలీ అయిన్, విధనిరవాహణలో 
లడక్ వళిళు బిహ్ర్ రజిమెంట్ లో 

చేరాడు. అతని భార్య సంతోషి. 
కుమారులు అనిరుధ్ , అబిజ్ఞ-
లు. ఇదదురూ స్్కలు విద్్యరుథా -
లు. అతని కుటుంబం ఢిలీలో లో 
నివసిస్త ంది. సంతోష్ బాబు 
తరచుగా స్్కలు అధా్యపకుల-
ను పలకరించేవాడన్, విద్్యరుథా -
లకు అతను ఆదర్ప్రాయుడన్ 
అతని మరణం దేశనికే నషటి ం 
కలిగించిందన్ కోరుకండ సైనిక్ 
స్్కలు ప్రినిసుపాల్  చెపపుడం 
జరిగింది.     

దీపక్ కుమార్ సింగ్, (31)  ఫరా్హ ద గ్రామం, రేవా,మధ్యప్రదేశ్.  

దీపక్ భారత్ సేనలో చేరి దరిద్-

పుగా 8 సంవతసురాలైెంది. 2019 
నవంబరులో వివాహమైెంది. 
2020 మారిచాలో జరిగే హోళ్ 
పండుగకు ఇంటికి వచాచాడు. తవా-
రలోనే తిరిగి వస్్త నని డూ్యటీ చె-
య్యడానికి తిరిగి వళిలోపోయాడు. 
తండ్రి గజరాజ్ సింగ్ వ్యవస్య-
ద్రుడు. తనకుమారుని పారిథావ 
శరీరం త్రివరణోపత్కంలో చు-

టటి బడి వస్త ందని కలలోకూడా 
ఊహంచలేదు. అంత దుుఃఖం 
లోనూ తన కుమారుడు దేశ 
సేవలో అసవులు కోలోపువడం 
గరవాంగా ఉందని చెపుపుకన్నాడు. 
దీపక్ అంత్య క్రియలకి మధ్యప్ర-
దేశ్ ముఖ్యమంత్రి శవరాజ్ సింగ్ 
చౌహ్న్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి 
కమలన్థ్ హ్జరయా్యరు. 

న్యక్ సబేద్ర్ సత్నామ్ సింగ్(41) గురుద్స్ పూర్.

బుధవారం న్డు  గురుద్స్ 
పూర్ పోలీసలు వళిళు  భోజ్ 
రాజ్ గ్రామంలోని సత్నామ్  సింగ్ 

ఇంటికి వళిళు, అతని మరణవా-
ర ్త కుటుంబసభు్యలకు తెలియ-
జేశరు. అంతకు క్రితం వారికి 

సత్నామ్ సింగ్ నుంచి ఏ విధమైెన 
సమాచారం లేకపోవడం, చైెన్ 
భారత్ ల మధ్య సంఘరష్ణ జరు-
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గుతోననాటుటి  మీడియాలో వార ్తలు 
రావడం కుటుంబ  సభు్యలను 
ఆందోళన పరిసిథాతిలోకి నెటిటి వే-
సింది. అంతకు ముందు సలవు 
మీద వచిచాన సత్నామ్  నెలక్రి-
తం లడాఖ్ వళ్ళుడు. ‘మా అననా 
మా కుటుంబంలోంచి సైన్యంలో 
చేరిన మొదటి వ్యకి ్త. 1995 లో 
సైన్యంలో చేరాడు.  నేనుకూడా 
అదే స్ఫూరి ్తతో సైన్యంలో చేరాను,’ 

అన్నాడు హైదరబాద్ సైనిక స్థా -
వరంలో పనిచేస్త ననా సత్నామ్ 
సదరుడు సఖ్ చైెన్ సింగ్. 
సత్నామ్ సింగ్ భార్య జసివాం-
దర్ కౌర్. కూతరు సందీప్, 
కుమారుడు ప్రబో్జ త్. ఇదదురూ 
కాలో స 12 చదువు తన్నారు. ఆ 
గ్రామ సరపుంచ్ అననా మాటలు. 
‘ఇంతకు మునుపు కాశీమారులో 
పోసిటింగ్ వచిచానపుపుడు చాలా 

ఆదురాదు పడా్డ ం. ఇపుపుడు చైెన్ 
సరిహదుదు  పోసిటింగ్ మహ్ద్రు-
ణమనిపిస్త ంది.’ 

హవలాదు ర్ కె. పళని (40) మదురై,తమిళన్డు. 

పళని తన 18వ సంవతసురంలో 
భారత సేనలో చేరాడు. పళని 
తముమాడు ఇడయాకాణ కూడా 
సైనికుడే. తన అననాగారు చిననా 
తనంలో చాలా కషటి పడా్డ డన్, 
సేనలో చేరిన తరావాత ఎంతో 
శ్రమించి పనిచేస్డని, అననాగారి 
ప్రభావం మూలనే త్నూ సైన్యం 
లో చేరానన్ తెలియజేశడు. 
పళని మరణానికి రండు రోజులు 
ముందు భార్య వనతీ దేవితో మా-
టాలో డాడు. ‘తను సరిహదుదు  ప్రాం-

త్నికి వడు్త ననాటులో , కనినా రోజులవ-
రకూ తిరిగి మాటాలో డ్డం కుదరదన్, 
బెంగపటుటి కోవదదుని’ అన్నాడని 
వనతీ దేవి వాపోయింది.  పళనికి 
పదేళళు కుర్రవాడు, ఎనిమిదే-
ళళు అమామాయి ఉన్నారు. అతని 
భార్య, పిలలోలు  రామన్థపురం 
దగగురలో ఉంటారు.  పళని తండ్రి 
కలిముత్త  తన కుమారుడు ఇలులో  
కటుటి కన్నాడని, సైన్యం వదిలి 
తిరిగి వచేచాయ రాద్ అంటే పళని 
సముఖుడు కాలేదన్, ఇనినా సం

వతసురాల సరీవాసని కుమారుడు 
వృథా చేసకోవడమెందుకని 
తనునా  త్నే సమాధాన పరుచు-
కన్నానని చెపాపుడు.

హవలాదు ర్ బిపుల్ రాయ్ (35) మీరట్ సిటీ

పశచామ బెంగాల్ లోని ఆలీ-
పూరాదు వార్  బిపుల్ రాయ్ సవా-
గ్రామం. మీరట్ సైనిక స్థా వ-
రంలో పని. అతనికి భార్య, 
అతిచిననా వయస కూతరు 
ఉన్నారు. మీరటలో  నివాసం. తండ్రి 
బీరేన్ రాయ్ వ్యవస్యద్రు-

డు. ‘పదవి విరమణ చేసి సవా-
గ్రామం వచేచాద్దు మనుకన్నాడు. 
ఇపుపుడు  కుమారుడి మృతదేహం 
వస్త ంది! అయితే దేశంకోసం 
ప్రాణత్్యగం చేసిన న్ కుమారుడి 
జనమా ధన్యమైెంది!’ అని కంట 
తడిబెటుటి కని చెపాపుడు. 
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  సభాష్ ఓరంగ్ పశచామ బెంగాల్ 
బీర్ భూమ్ జిలాలో లోని  బెలోగు రి-
యా గ్రామంలో ఆదివాస్ వ్యవ-
స్యద్రుడు. అతని ముగుగు రి 
కడుకులోలో  రాజేశ్ పదదువాడు. 
సభాష్ ఓరాంగ్ అన్రోగ్యంతో 
మంచం పటిటి  ఉన్నాడు.  రాజేశ్ 
గ్రాడు్యయేషన్ పూరి ్తకాకుండానే 

చదువు వదిలేసి 2015 లో భారత 
సేనలో చేరాడు. కుటుంబమంత్ 
రాజేశ్ మీదనే ఆధారపడిఉంది. 
సభాస్ మే నెలలో సలవుమీద 
సవాగ్రామం వడద్మనుకన్నాడు 
కాన్ లాక్ డౌన్ అడ్డంకి రావడంతో 
వళలోలేకపోయాడు. మేలో అతని 
వివాహం జరగాలిసు ఉంది.

సిపాయి రాజేశ్ ఓరంగ్ (26), బెలోగు రియా, బీర్ భూమ్, పశచామ బెంగాల్

సిపాయి కుందన్ కుమార్ ఓజా (28)  స్యిబ్ గంజ్ 

డిహ్రి గ్రామవాసి అయిన ఆకాశ్ 
పాఠక్, ఓజా కజిన్ బ్రదర్. వారి-
దదురూ కలిసి చవుకన్నారు. ఓజా 
ఎన్సి సి లో ఎంపిక అయా్యడు. 
పాఠక్ ఎంపిక కాలేదు. భారత 
సేనలో ఓజాకి మొదటి ప్ర-
యతనాంలోనే 2011 లో ప్రవేశం 
లభించింది. ఓజా సనినాహత-
లనాందరీనా సైన్యంలో చేరవలసిం-
దిగా ప్రోతసుహంచేవాడు. మొదటి 
యతనాంలో సైన్యంలో చేరలేని 
వారికి ఏ వృతి్తలో ఉన్నా దేశసేవ  
చేయవచచాని ఉత్సుహపరిచేవా-

డు. కుందన్ కుమార్ ఓజాకు 
2020 మే 31 న అంటే  మర-
ణానికి ముందు 15 రోజుల క్రితం  
కూతరు పుటిటి ంది. కరోన్ లాక్ 
డౌన్ తరావాత జులైె పదో త్రీఖున 
స్హబ్ గంజ్ వడద్మనుక-
న్నాడు. ఓజా తన కజిన్ బ్రదర్ 
ఆకాశ్ పాఠక్ తో ‘కడుకుపుటిటి న్, 
కూతరుపుటిటి న్ ఘనంగా వేడుక 
చేసకంద్మని' చెపాపుడు. 
పాఠక్ కి ఓజా లడాఖ్లో  ఉన్నాడని 
తెలిసిన్, సరిహదుదు  గస్్తలో ఉన్నా-
డని తెలియదు. ఓజా మరmణ-

వార ్త విననాబాలింతరాలైెన భార్య 
ఉలుకూ, పలుకూ లేకుండా 
మౌన రోదనలోకి దిగిపోయింది. 

సిపాయి గణేశ్ రామ్ కుంజమ్ (28) 

గణేశ్ సదరులు ముగుగు రిలోనూ 
పదదువాడు. స్్కలు విద్్య భా్యసం 
ముగిసిన తరావాత 2011 లో 
మొదటి ప్రయతనాంలోనే  సైన్యం 
లో చేరాడు. అతనికి సైన్యంలో
చేరాలని చాలా బలీయమైెన కోరి 
క ఉండేదని అతని తండ్రి యిత్వా
రీరామ్ కుంజుం చెపపుడం జరిగిం 
ది.  కంకెర్ మండలంలోని గిధాలి 
గ్రామవాసలు ఆదివాసల సంత 

తికి చెందినవారు.  వారు వ్యవస్ 
యం స్గించేవారు. పదదుకుమా-
రులను సైన్యంలోకి పంపడం 
వారికి ఓ రివాజులా ఉంటుంది. 
సేనలో చేరిపుంచడం తపిపుంచి 
మిగిలిన వా్యపకాలకి అర్హత సం-
పాదించడం ఖరుచాతో కూడిన 
పని. అందుకనే భారతీయసేనలో 
అవకాసంకోసం ఎదురుచూస్్త  
ఉంటాం అన్నాడు గణేశ్ తండ్రి. 

గణేశ్ 2020 జనవరిలో తన 
వివాహపు నిశచాత్రాథా నికి వళ్ళుడు. 
కాన్ దేశసేవకి అంకితమైె తిరిగి-
రాని లోకానికి వళిలోపోయాడు.  
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సిపాయి అంకుష్ థాకూర్ (21) కరోహ్త , హ్మీరూపుర్, హమాచల్ ప్రదేశ్.

అంకుష్ 2018 లో భారత సేన 
దళంలో చేరాడు. పంజాబ్ 
రజిమెంట్ లో నియుకు్త డు. 
అంకుష్ తండ్రి అనిల్ కుమార్, 
త్త్ ఇదదురూ సైనికులే. వి-
దేశలకు వళ్లో లనుకననాకోరి-
కను పక్కకు నెటిటి ,  అంకుష్ 
కూడా వారి అడుగు జాడలోలో నే 
సైన్యంలో చేరాడు. అంకుష్ కి 
నియుక ్త  ఆఫీసరుగా ఎదగాలననా 

ఆశతో శక్షణాసమయంలో కూడా 
సంబంధత పుస్తకాలనెనినాటిన్ 
తీసకుపోయాడు. అతను శక్షణ 
పూరి ్తచేసకని సైన్యంలో అడుగు 
పటాటి డు.  అతను సైన్యంలో 
చేరిన తరావాత మొదటిస్రిగా 
ఇంటికి వళ్లో లని అనుకన్నా-
డు. ఇంటలో  వేడుక సంబరాలకి 
తయారీలు చేస్త న్నారు. అంకుష్ 
సైనిక యూనిట్ ని గాలావాన్ కి 

తరలించడంతో, అక్కడికి ఉత్సు-
హంతో వళిళు, పాశకమైెన చైెన్ 
వారి కుతంత్రపు ద్డిలో ప్రాణాలు 
కోలోపుయాడు. 

సిపాయి గురుబిందర్ సింగ్ (22)  తోలవాలా, సంగ్రూర్ జిలాలో ,పంజాబ్  

తొమిమాది నెలలక్రితం  గురి్బందర్ 
వివాహ నిశచాత్రథాం కోసం సవాగ్రా-
మమైెన తోలావాలాకి వళ్ళుడు.  
వివాహపు తేదీ మటుటి కు నిరణోయం 
కాలేదు. తోలావాలా గ్రామం-
నుంచి 30 కుటుంబాలనుంచి 
యువకులు సైన్యంలో ఉన్నారు.  
గురి్బందర్ 2018లో సైన్యంలో 

చేరాడు  ‘మాది సైనిక గ్రామం!’ 
అని గ్రామ సరపుంచ్ గరవాంగా చె-
పుపుకంటాడు.  గురి్బందర్ మర-
ణవార ్త విననారోజు ఆ గ్రామంలో 
పయి్య వలగలేదు. ఆ ఊరి 
యుద్ సైనికులలో ఇతనిదే 
మొదటి మరణం. 

సిపాయి గురుతేజ్ సింగ్(23)

వీరా్ సింగ్ అనే వ్యవస్యద్-
రుడి  ముగుగు రు కుమారులలో 
గురుతేజ్ ఆఖరివాడు. మా-
న్సులోని అబా్బయిలూ, అమామా-
యిలూ విదేశలకి పోవాలని 
ఆలోచిస్్త రు. గురుతేజ్ కూడా 
అవే  కలలు కన్నాడు. కాలో స్ 12 
తరావాత IELTS(International 
English Language Testing 
System)  పరీక్షకూడ పాసయా్య-
డు. ఎందుకో అతనికి భారత-

సైన్యం లో చేరాలనిపించిందిం. 
సైన్య ప్రవేశ పరీక్షలో ఉతీ్తరుణో -
డైె 2018  డిసంబరు లో భారత 
సేనలో ప్రవేశంచాడు. గురుజీత్ 
బాబాయ్ గురైమిల్ సింగ్  కారిగుల్ 
యుద్ంలో పాల్గు న్నాడు. ‘పది-
రోజుల క్రితం గురు తేజ్ తో మా-
టాలో డాను. ఈ రోజు చైెన్ వారితో 
పోరాడుతూ మరణంచాడననా 
దుుఃఖ వార ్త వింటున్నాను. చైెన్-
వాడికి ఇది మొదటి అలవాటు 

కాదు. వాడిది ఎపుపుడూ వనునాపో-
టే!’ అని గురైమిల్ చెపాపుడు. 
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సిపాయి కుందన్ కుమార్(30) అరన్ గ్రామం, సహరాసు, బీహ్ర్

కుందన్ కుమార్ 2012 లో 
సైన్యంలో చేరాడు. ‘న్భర ్త సలవు 
మీద వచిచా జనవరి 27 న తిరిగి 
డూ్యటీలో జాయినయా్యడు. 
జూన్ తొమిమాదిన నేను చివరిస్-
రిగా మాటాలో డినపుపుడు కులాస్గా 
ఉన్నాననే చెపాపుడు కాని అక్కడి 
పరిసిథాతలను గురించి ఏ 
మాత్రమూ చెపపులేదు.తన తలిలో కి 

కేష్మ సమాచారం చెపపుమన్నా-
డు,’ అని  కుందన్ కుమార్ భార్య 
బేబీ దేవి (26) చెపిపుంది. వారికి 
5, 3 సంవతసురాల వయసస 
కల ఇదదురు కుమారులు. కుందన్ 
కుమార్ తండ్రి నిమేంద్ర యాదవ్ 
తన కుమారుని త్్యగం వ్యరథాం 
కాకూడదని ఆశస్త న్నానన్నాడు.

హవలాదు ర్ సన్ల్ కుమార్ (37) త్రానగర్, పాటానా బీహ్ర్. 

సన్ల్ కుమార్ 2002 లో భారత 
సేనలో చేరాడు. అతని పదదుననా 
అనిల్ కుమార్. పదవీ విరమణ 
పందిన సైనికుడు. ‘తముమాడి 
మరణవార ్త మమమాలినా దిగా్భ్ర ం-
తికి లోనూ చేసింది. అయితే 
అతని త్్యగం మాకు గరవాకార-
ణంగా ఉంది.’ అన్నాడు. కుమార్ 
భార్య రికీ్క దేవి ఏడునెలలక్రితం 

సన్ల్ ఇంటికి వచిచానపుపుడు 
త్మందరూ ఎంతో ఆనందప-
డా్డ రని చెపిపుంది. వారికి ముగుగు రు 
సంత్నం. ఇదదురు అబా్బయి-
లు, ఒక అమామాయి. కుమార్ 
తండ్రి వాసదేవ్ సింగ్ త్రాన-
గర్ గ్రామంలో కిరాణా దుకాణం 
నడుపుతన్నాడు. 

సిపాయి జయ కిశోర్ సింగ్ (26) చకఫూత్ గ్రామం,  వైశలి, బీహ్ర్

వాళళు తలిలో దండ్రుల నలుగురి 
సంత్నంలో రండవ వాడు జయ 
కిశోర్.  అననా నంద్ కిశోర్ సింగ్ 
CRPF లో జవాను. తండ్రి కపూర్ 
సింగ్ వ్యవస్యద్రుడు. జయ 
కిశోర్ ఫిబ్రవరిలో తన సవాగ్రామం 
వళ్ళుడు. కుటుంబ సభు్యలు 
అతనికి కన్్యనేవాషణలో ఉన్నారు. 

జయకిశోర్ సేనాహతలను కూడా 
సైన్యంలో చేరమని ప్రోత్సుహక-
పు కబురులో  చెపేపువాడు. ‘అతని 
త్్యగం మాకు గరవాకారణమే 
అయిన్, మనదేశం తగిన రీతిగా 
చైెన్కి బుద్ి చెపాపులి!’ అని అతని 
బంధువొకతను అన్నాడు. 
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సిపాయి గణేశ్ హన్సుదా (21) బహర్గు రా, తూరుపు సింఘ్ భూమ్, ఒడిస్సు. 

వారం రోజుల క్రితం సదరుడు 
దినేష్ తో ఫోన్లో  మాటాలో డాడు 
గణేశ్. తన్ కిలోషటి మైెన, ఉద్రిక ్తమైెన 
స్థా వరంలో ఉన్నాడన్, ఆందోళన 
వదుదు  అని కులో ప్తంగా మాటాలో డి ఫోన్ 
కట్ చేసేశడు.  దినేష్ త్ము పే-
దరికంలో పరిగారని చెపాపుడు. 
“ న్ చదువు మానేసి కూలిప-
నులకు వళ్ళును. సైన్యంలో చే-
రుద్మనుకననా న్ కోరికను 
చంపుకని గణేశ్ ను సైనికుడి-

గా మారచాడానికి ఎంతో ప్రయాస 
పడాలిసు వచిచాంది. పలు రుణాలినా 
తీసకోవాలిసు వచిచాంది,’ అని 
వాపోయాడు. గణేశ్ 2018 లో 
సైన్యంలో చేరాడు. తొమిమాది నెల-
లకాలంలో కనినా రుణాలినా తీరచాక-
లిగారు. ఆనతి కాలంలోనే తమ 
కష్టటి లు తీరిపోత్యననా ఆశలు 
చిగురిస్త ననాపుపుడు అశనిపాతం-
లా గణేశ్ మరణవార ్త చేరింది. 
ఒక బలలో  మీద అతని ఫోటని 

ఉంచి అతని పారిథావ దేహంకోసం 
కుటుంబ సభు్యలు ఎదురుచూ-
శరు.

సిపాయి చందన్ కుమార్ (23) గా్యన్ పూర్, భోజూపుర్ జిలాలో , బీహ్ర్

చందన్ కుమార్ వివాహం మే 
నెలలో జరగాలిసు ఉంది. అతని 
ముగుగు రు అననాగారూలో  సైనిక దళం 
లో ఉననావారే. చందన్ తండ్రి హృ-

దయానంద్ Home Guards లో 
ఉండిపదవీ విరమణ పంద్డు. 
తన కడుకు చేసిన త్్యగం వృథా 
పోకూడదని అన్నాడు. 

న్యక్ సబేద్ర్ మన్ దీప్ సింగ్ (38) పంజాబ్

మన్ దీప్ 1997 లో సైన్యంలో 
చేరాడు. కుటుంబానికి ఆతడొక్క-
డే ఆధారం. సలవుమీద వళిళున 
మన్ దీప్ లాక్ డౌన్ కారణంగా 
పాటియాలలో తన కుటుంబంతో 
ఉండిపోయాడు. ప్రయాణాలపై 
నిర్బంధం ఎతి్త వేసిన వంటనే  
లడాఖ్ వళిళుపోయి డూ్యటీలో 
చేరాడు. లడాక్ లోని నెట్ వర్్క 

పరిమితల కారణంగా, మన్ 
దీప్ సింగ్ చివరి మాటలు 
అతని భార్యకి వినిపించలే-
దు.  కూతరు మెహక్ ప్రీతి కౌర్ 
(15), కుమారుడు జోబంప్రీత్ 
సింగ్ (12) పాటియాలా సైనిక్ 
స్్కలోలో  చదువుతన్నారు. మన్ 
దీప్ ఆరిథాక పరిసిథాతల కారణంగా 
సన్యలో చేరాలిసు వచిచాందని 

ఏప్రిల్ లో పదవీ విరమణ చేసిన 
అతని  కజిన్ కెపటి న్ నిరమాల్ సింగ్ 
చెపాపుడు. 

సిపాయ్ చంద్రశేఖర్ ప్రధాన్ (28) బీర్ పంగ గ్రామం , కంధమల్ జిలాలో , ఒడిశ

 చంద్రశేఖర్ తండ్రి కరుణాక-
ర్ ప్రధాన్  చిననాపాటి ఆదివాస్ 
రైత. చంద్రశేఖర్ 2014 లో 
భారత్ సేనలో చేరాడు. అతనే 
కుటుంబంలో ముఖ్య సంపాదన్ 

పరుడు. ‘న్ బిడ్డ  మరణం తీరని 
వ్యథ కలిగించిన్ మాతృదేశం 
కోసం తన ప్రాణాలను ఒడి్డ   
పోరాడడం మాకు గరవాకారణం‘ 
అన్నాడు చంద్రశేఖర్ తండ్రి. 
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న్యిక్ సబేద్ర్ నూడూరాం సొరేన్ (43) , రాయ్ రంగాపూర్, మయూర్భంగ్ జిలాలో  ఒడిశ

 రాయ్ రంగాపూర్ కాలేజీలో 
కాలో స్ 12 చదివిన తరావాత 
నందురామ్ 1997 లో సైన్యంలో 
చేరాడు. నూడూరాం సంత్ల్ 
ఆదివాస్.   అతను కుటుంబ 
సభు్యలందరికీ ప్రేమ పాత్రుడు. 

నందూరాం కు భార్య, ముగుగు రు 
కూతరులో  ఉన్నారు. భర ్త మరణ 
వార ్త విని ఆమె తటుటి కోలేదని 
ముందుగా ఆకబురు ద్చిప-
టాటి రని నూడూరామ్ సదరుడు 
చెపాపుడు. 

సిపాయి ఆమన కుమార్. సలా్త నూపుర్. సమషిటి పుర్ జిలాలో  ,బీహ్ర్ 

అమన్ కుమార్ నలుగురు 
సంత్నంలో రండవ వాడు. 
తరువాత ఇదదురు సదరులు , ఒక 
సదరి. అమన్ కుమార తండ్రి 
సధీర్ సింగ్ చిననాపాటి వ్యవ-

స్య ద్రుడు. ‘త్్యగధనులైెన 
మా కుమారునితో బాటు ఇతర 
ధీర సైనికులందరూ మాకు గరవా-
కారణం’ అన్నాడు అమన్ తండ్రి. 

  ముగింపు:
 వీరి సంక్షిప్త గాధలు పరిశీలిస్్త అందరూ నలభైమూడు-ఇరవై సం-
వత్సరాల మధ్యలోనే. అధికశాతం కర్షకుల పుత్రులే. కుటంబాలు 
వీరిమీద ఆధారపడినవే. పేదరికం వారిని సైన్యంలోకి వెళ్ళేటటలు 
ప్రోత్సహంచంది.  కంతమంది బ్రహ్మచారులు మొగ్గలుగానే రాలి-
పోయారు. కనిని కుటంబాలు, గ్రామాలు  సైనికవృత్్తనే కులవృత్్తగా 
ఆలింగనం చేసుకన్నిరని అనిపంచక మానదు. ధర్మచంతన లేశ-
మాత్రమూ లేని సరిహదుదు దేశాల కుట్రపూరితమైన దురాక్రమణలూ, 
ఆకస్్మక ఆటవిక దాడులూ మన సైనికులను పొట్టన పెట్టకంటూ-
నే ఉన్నియి.  ఈ యిరవై మందేకాదు, స్వాతంత్ర్యనంతరం జరిగిన 
ఎన్ని సంఘర్షణలలో, యుదాధాలలో ఎంతోమంది ధీర, వీర  సైనికులు 
దేశరక్షణలో అమరులైయా్యరు. దేశప్రజలు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపు-
కోవడానికి మాటలు చాలవు. ఈ, ఆ- అమరవీరులందరికీ చైతన్యం 
మాసపత్రిక   యాజమాన్యం  తరఫున, రచయితల తరపున, పాఠకుల 
తరపున శ్రదాధాంజలి సమరిపిస్తంది. వారి వారి కుటంబాలకు స్ను-
భూత్ని ప్రకటిస్తంది. 
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భువనచంద్ర
      వరలకిష్మికి పరిశుభ్రత ఎకు్కవ. 
కడిగినద్నేనా కడుగుతంది. 
తడిచినద్నేనా తడుస్త ంది. 
"అదేమిటమామా ... అంత చాద-
స్తమా" అంటే, "మా పుటిటి ంటివా-
ళ్ళు నిపుపులినా కూడా కడుగుత్రు 
తెలుస్?" అని కయా్యనికస్త ం-
ది. ఎంత పరిశుభ్రతో అంత న్టి 
దురుసతనం. ద్ంతో వరలకిష్మి 
భర ్త ముకుందం పాటులో  చెపపున-
లవి కాదు. 
      నెలలో కన్సం పాతిక రోజుల-
పాటు పూజలూ, వ్రత్లూ, ఉప-
వాస్లూ, మౌనవ్రత్లూ. ఆఫీ 
సకి వళేళు టైంకి వంటలు కావు. 
కేరేజీ తీసకెళ్దు ం అంటే రడీ 
కాదు. తీసకెళళుకపోతే గోల. ఏం-
చెయా్యలో తెలీక పిచెచాకు్కతోం-
ది ముకుంద్నికి. ఆలోమాస్టి  రోజూ 
ఆఫీసకి లేటే. 
      పోన్ చదువుకోనిద్ అంటే 
అదేమీలేదు. బీ.కామ్ చదివింది. 
ఫస్టి  కాలో స్ కూడా తెచుచాకుంది. 
     "ఏమిటయ్ అలులో డూ, ఎలా 
వున్నావ్?" ఆఫీసనుంచి వచిచాన 
ముకుందరావుని పలకరించా-
రు మావగారైన అపాపురావుగారు. 
అపాపురావుగారూ, ముకుందం 
తండ్రి ఆదిన్రాయణా  రైలేవాలో 
పనిచేశరు. అలాగని రండు 
కుటుంబాల మధ్య భీకరమైెన 

సేనాహ సంబంధాలేమీ లేవు. 
కంచెం చనువు మాత్రం వుంది. 
ఆదిన్రాయణ ఎపుపుడూ రైలేవా 
కావారటిర్సు లో వుండేవాడు కాదు. 
ఎపుపుడూ బైెటే. ద్ంతో వరలకిష్మి 
వ్రత్ల గురించి ముకుంద్నికి
తెలిసే అవకాశమే లేకుండాపో-
యింది.   
     "బావున్నానండి" బలవంత్న 
నవువా ముఖ్నికి పులుముకుని 
అన్నాడు. అది అపాపురావు దృషిటి ని 
ద్టిపోలేదు. 
     "ఇదిగో వరాల... అలులో డికి 
మాంచి కాఫీ పట్రా" కూతరికి పు-
రమాయించాడు అపాపురావు. 
      "హూ... న్ యింటలో  న్కు 
మరా్యదలా" గొణుకు్కన్నాడు ము 
కుందం.
       "వస్త న్నా న్న్నా.." అతి 
వినయంగా అననాది వరలకిష్మి. 
      ముకుందం కాళ్ళు చేతలూ 
కడుకు్కని, లుంగీ కటుటి కుని 
హ్లోలో కి వచాచాడు. రండు నిము-
ష్టలోలో  వరలకిష్మి కూడా వచిచాంది... 
మూడు కాఫీ గాలో సలు ఓ ట్రేలో 
పటుటి కుని. 
       "అబా్బ... ఘుమఘుమ 
లాడిపోతోందనుకో" ఓ గాలో సం-
దుకుంటూ అన్నాడు అపాపురా-
వు. చిననాగా నవివానటుటి  ముఖం 
పటాటి డు ముకుందం.  వరలకిష్మి 

వంటలు బాగానే చేస్త ంది. ఏ 
వ్రత్లూ, న్ములూ లేనపుపుడు. 
అవి వుంటే, ధా్యసంత్ వాటిమీదే 
గాన్ వంటమీద వుండదు. కాఫీ-
లయా్యయి. 
      "ఏమీ లేదోయ్... మీ అత్తగారు 
లక్ష వత్త ల న్మూ, చిత్రగుపు్తడి 
న్మూ, ఇంకా మూసి వాయనం 
న్మూ న్చుకుంద్మను-
కుంటుననాదోయ్. ఓ పదిహేను 
రోజులు వరలకిష్మిని మా ఇంటికి 
తీసకెళ్దు మని వచాచా. అటాలో గే, ఓ 
పదిరోజులు నువువా కూడా శలవు 
పటాటి వనుకో,...  అదు్భతంగా 
వుంటుంది" ముకుందరావుని 
చూస్్త  అన్నాడు అపాపురావు.
    తండ్రీ కూతళిలోదదురూ మాటాలో డే-
సకుని ఉంటారని ముకుంద్నికి 
అర్మయి్యంది. 
     "ద్నికేముందీ... హ్యిగా తీ-
సకెళళుండి. న్కు మాత్రం శలవు 
పటటి డానికి వీలుపడదు" సిథారంగా 
అన్నాడు ముకుందం. ఏడా-
దికోస్రో రండుస్రోలో  కూతరినా 
న్ముల పేరిట పుటిటి ంటికి తీ-
సకుపోవడం అపాపురావుకి 
అలవాటే. 
       అంతకు ముందైెతే ముకుందం 
కాస్త బెటుటి  చేసేవాడు. పదుదు -
ననా ఆఫీసకి లేటవడంతో 'బాస్' 

ఆలోచించండి 

https://youtu.be/VskZTRyicrs
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పటిటి న ముక్క చీవాటులో  ఇంకా 
'త్జా' గా వుండడంతో వంఠనే 
ఒపుపుకున్నాడు. 
    అఫ్ కోర్సు న్కు కాస్త భోజన్-
నికి ఇబ్బంది అవుతందనుకో" 
అన్నాడు అపాపురావు కాస్త మొహ-
మాటంగా. 
     "ఫరవాలేదండీ. నేను చూ-
సకోగలను" సపుషటి ంగా అన్నాడు 
ముకుందం. 
      అపాపురావుకి ఇది కాస్త మిం-
గుడుపడలేదు. "అంటే..." ఏదో 
చెపపుబోయి ఆగాడు అపాపురావు.
      "మీరు నిరభ్యంతరంగా తీస-
కెళళుండి. ఏమీ సందేహంచనక్క-
రలేదు" మరింత సపుషటి ంగా చెపిపు 
బెడ్ రూమ్ లోకి నిషక్రమించాడు 
ముకుందం. 
                    ****
     నెల ద్టింది. వరలకిష్మిని తీస-
కచిచా దింపుత్నంటే ఏదో ఓ స్కు 
చెబుతన్నాడు  ముకుందం. 
పోన్, ముకుంద్నేనా రమమాంటే 
ఆఫీసలో పిచచాగా పనివుంది 
అంటున్నాడు. ఏంచెయా్యలో 
అర్ం కాలేదు అపాపురావుకి. 
     "అసలు మీ ఇదదురి మధా్య 
సంస్రం సజావుగా స్గుతోం 
ద్?" కూతరినా విడిగా ఓ గుడికి 
తీసకెళిళునపుపుడు అడిగాడు 
అపాపురావు.   
     "అదేంటి న్న్నా.... నేనంటే 
ఆయనకి బోలెడంత ఇషటి ం. 
ప్రాణమే అనుకో. నేను ఏ న్ము 
చేస్్త నన్నా, వ్రత్లు చేసకుంటా 
నన్నా వదదునరు పాపం టైంకి రడీ 
చెయ్యకపోయిన్ బిక్కమొహం-

తో వుంటారే తపపు టైంకి ఎందుకు 
వండలేదని తిటటి రు. లోకంలో ఏ 
ఆడదయిన్ కోరుకునేది ఇం-
కేముంటుందీ? అంతెందుకు, 
మొననా మీరు పంపమనగా-
నే వంటనే పంపించారుగాన్ 
ఏమాత్రం నస పటటి లేదుగా!" 
తేలిగాగు  అననాది వరలకిష్మి.
    ఏమీ అర్ం కాలేదు అపాపురావు-
కి. భార్య సగుణమణ చేత కూడా 
అడిగించాడు. ఆవిడా ఏమీ చె-
పపులేకపోయింది. తనే సవాయంగా 
ముకుందరావుని కలిస్డు ఓ 
నెల చూశక. 
     "మామగారూ, మీ అమామాయి 
మంచిదే. నిజం చెబితే ఈరో-
జులోలో  వుననా ఆడపిలలోల కంటే 
వయి్య రటులో  నయం. సినిమాలూ, 
షికారూలో , నగలూ, బ్్యటీపారలోరూలో , 
ష్టపింగులూ, హోటళ్ళు అంటూ 
ప్రాణం తియ్యదు. అనవసరం-
గా ననునా అనుమానించదు. 
అన్నా మంచి లక్షణాలే" ఆగాడు 
ముకుందం.
     "మరి?" అయోమయంగా 
అన్నాడు అపాపురావు.
     పదదులు ఒక మంచి మాట 
చెబుత్రు. దేన్నా అవసరానికి 
మించి వాడకూడదని. ముఖ్యంగా 
సమయానినా! పూజలూ వ్రత్లూ 
మంచివే. కాన్ 'అతి' కాకూ-
డదుగా? భకీ ్త వేరు, పూజలు 
వేరు. నెలకి పాతిక రోజులు మీ 
అమామాయి దృషిటి లో ప్రతే్యకమైెనవే. 
ద్ంతో గంటలు గంటలు స్నాన్-
లకీ, మడికీ, నైెవేద్్యలు తయారు 
చెయ్యడానికీ, ఇరుగుపరుగులినా 

పిలవడానికీ, వాళలోకి వాయన్లో 
ప్రస్ద్లో పంచడానికీ సినిసుయ-
ర్ గా ఉపయోగిస్త ంది. పళళుయి 
కాపరం పటిటి నన్టి నుంచీ 
ఒక్కరోజైెన్ కూడా నేను టైంకి 
ఆఫీసకి వళిళున పాపాన పోలేదు. 
మా ఆఫీసరు న్తో ఇక వేగలేక 
'ఉదో్యగం ఉంచాలో ఊడాలో 
నువేవా నిరణోయించుకో' అన్నాడు. 
న్ అదృషటి ం బాగుంది అదేరోజున 
మీర్చాచారు. అయా్య, భగవం-
తడు సరావాంతరా్యమి. సృషిటి లో-
ని సమస్త వస్త వులూ, జీవులూ 
అన్నా ఆయనవే. కబ్బరికాయ-
లు కటిటి , అరటిపళ్ళు, ఇంకా 
పులిహోరలూ, చకె్కర పంగళ్ళు 
పడితేనే భకీ ్త వుననాటాటి ? ప్రతిరోజూ 
బోలెడనినా ప్రవచన్లు వినడం, 
విననాద్నినా శ్రద్గా ఆచరించడం 
అదేమీ తపపుని నేనడంలేదు. 
భర ్తకి ఫలాన్రోజున తలంటిపో-
సి, రోజంత్ పాదపూజ చేసే్త స్-
కాష్ తూ్త  జీవనుమాకి ్త లభిస్త ందని. 
ఆ చెపేపువాళ్ళు ఎక్కడెక్కడినాంచి 
ఈ జీవనుమాకి ్త రహస్్యలు తవువా-
త్రో గాన్, న్ ప్రాణం ఆరోజు 
అటుటి డికిపోయింది. ఆఫీసలో 
ఒకటే నవువాలు. ఎందుకంటే, 
యీవిడ పాదపూజ తగలెటిటి -
నపుపుడే మా పూ్యన్ వచాచాడు. 
వాడు అందరితో యీవిషయం 
అతిరహస్యంగా చెపపుడం, వాళ్ళు 
బాహ్టంగా నవవాడం. ఇక మా 
బాసైతే 'ఏమయా్య ముకుందం, 
న్కు పన్పాటా ఎందుకూ, పా-
దపూజలు దండిగా వుండగా!' 
అన్నాడు " ఏడుపు ముఖం పటిటి  
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అన్నాడు ముకుందం. 
      "అదేం పదదు  నేరం కాదే!" 
సననాగా కూతరినా సమరిథాంచుకు-
న్నాడు అపాపురావు. 
      "నేరమూ ఘోరమూ కానేకాదు. 
నవువాలపాలు అవవాటం అంటారు 
ద్నినా. ఆరనాలలో  క్రితం భార్య చీరని 
భర ్త ఉతికి ఆరేసే్త వాళిళుదదురికీ డైె-
రకుటి గా సవారగుప్రాపి్త కలుగుతంద-
ని ఒకాయన ఢంకా బజాయించి 
చెపాపురట. అంతే, పక్షం రోజు-
లపాటు న్చేత చీరా జాకెటుటి  
లంగా కూడా అరేయించింది. 
న్కో్కపమొచిచా అరిసే్త బేర్ మని 
ఏడుపు. చుటుటి పక్కలవాళళుం-
త్  నేనేదో రాక్షసడినా అననాటుటి  
చూడటం. ఇక మగాళేళుమో న్కు 
'శరీ వాషర్' అని నిక్ నేమ్ కూడా 
పటాటి రు" నిటూటి రుపులకి ము-
కు్కపుటాలు అదురుతండగా 
అన్నాడు ముకుందం.
     "అదేమిటయ్.... వారు చెపిపున 
మాటకి మా వూళ్ళు మేమూ పక్షం 
రోజులపాటు చీరలినా ఉతికాం. 
అయిన్ ముకుందం, డైెరకుటి -
గా సవారగుప్రాపి్త అంటే మామూలు 
విషయమా. ఆయన ఎన్నా 
గ్రంథాలు రిఫర్ చేసేగా ఈ 
రహస్్యనినా మనకు చెపిపుందీ?" 
అలులో డి వంక అనునయంగా 
చూస్్త  అన్నాడు అపాపురావు.
     "అయా్య మావగారూ, ఒక 
నెల అనినా వంటలూ ఆవదంతో 
చేసే్త మంగళస్త్రం పదికాలా-
లపాటు చలలోగా వుంటుందని 
మరో మహ్నుభావుడు సలవిసే్త, 
యీవిడ అదే పని చేసింది. న్కు  

తెలిసే్త అరుస్్త నని న్ద్కా రా-
న్యలేదు. రండ్రోజులు గడిచాక 
మోషన్సు తో హ్సపుటలోలో  చేరా-
లిసువచిచాంది. న్లుగు రోజులు 
సలైెన్ ఎకి్కంచాక బయటపడా్డ -
ను.... అదీ ఏదో సడి వుండబటిటి . 
మరో రండు రోజులు ఆ ఆవదం 
కూడు తినుంటే మీ అమామాయి 
మంగళస్త్రలకి మహ్ భద్రత 
లభించి వుండేది ఏ నగల పటటి  
లోన్. కన్సం మీదగగుర కన్నాళ్ళు 
వదిలేసే్తనన్నా తన తపుపు తెలు-
సకుంటుంది అనుకున్నాను. 
మీ ధోరణ చూస్త ంటే యీ జనమాకి 
ఆ ఆశ నెరవేరదని ముమామాటికీ 
అనిపిస్త ంది. న్ తిపపులేవో నేను 
పడత్ను. వచేచా జీతం మొత్తం 
పంపమన్నా పంపుత్ను. ఆవిడినా 
హేపీగా మీ ఇంటలో నే పూజలూ 
వ్రత్లూ చేసకోమనండి" రండు 
చేతలూ ఎతి్త దండం పడుతూ 
అన్నాడు ముకుందం.
      "అంటే? భగవద్రాధన 
తపపుంటావుటయ్?" కంచెం 
కోపం తెచుచాకుని అన్నాడు అపాపు 
రావు. ఆయన దృషిటి లో కూతరు 
చేసినవన్నా చాలా పవిత్రమైెనవి-
గానే అనిపించాయి. 
      "దీనినా ఆరాధన అనరు. 
అరగంట గంట అయితే ఆరా 
ధన. అంతకు మించితే నిజంగా 
వర్రితనమో పిచిచాతనమో. ఏవం 
డీ, యీవిడ అక్కడితో ఆగితే 
సరే, వారానికి రండురోజులపాటు 
భజనల పేరుతో హోరతి్తస్త ంది.  
చుటుటి పక్కలవాళ్ళు గోల... పిలలోల 
చదువులు స్గటేలో దని. ఏం చె-

పపుమంటారూ? ఇవన్నా అనుభ-
విసే్తనే తపపు అర్ం కాని తనేపుపు-
లు. పళిళుకి ముందు మా న్ననా 
ఒకటే మాట మీగురించి న్తో 
అన్నాడు. 'ఒరేయ్ ముకుందం, 
అపాపురావంత తెలివైనవాడు 
మా డిపారుటి మెంటు మొత్తంలో 
వుండడురా.  కాన్, అంత వర్రి-
బాగులవాడు కూడా మర్కడు 
ఉండడు. పరీక్షలు, ప్రమోష-
నలో  గురించి కాకుండా పూజలు, 
పండుగలూ అంటూ సమయా-
ననాంత్ వ్యర్ం చేసకుని ఉదో్యగం 
ఏ పోసటి లో మొదలెటాటి డో ఆ పో-
సటి లోనే ఉండిపోయాడు' అని.  
నిజంగా మాన్ననా వయసననా 
మీతో ఇలా మాటాలో డవలసిరావ-
డం చాలా బాధగా వుంది. కాన్ 
నిజం చెపపుక తపపుదు. జీవనుమాకీ ్త, 
ఇంకా బందితో సవారగుమూ లభి-
స్త ందో లేదో న్కు తెలీదు గాన్, 
అందమైెన చదువుకుననా పళ్ళుం 
వుండి కూడా ప్రత్యక్ష నరకానినా 
చూశ ఇన్నాళ్ళు. నేను మిమమాలినా 
ఏమీ నిందించను. న్ అదృషటి ం 
బాగుంటే ఆమెకి విషయం అర్ 
మైె దేనికి ప్రాముఖ్యత ఇవావాలో 
తెలుసకుంటుంది. లేద్, న్ ప్రా-
రబ్ం అనుకుంటాను...." సైలెం-
టయా్యడు ముకుందం. 
                  ***
    మనిషి ఆధా్యతిమాక మారగుం 
అనుసరించడం నిజంగా మంచి 
దే. కాన్ సమయాసమయాల-
ని పాటించకపోవడం నిజంగా 
ఘోరం.         
       (36 వ పేజీ చూడండి)    
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                       1
మనుజ జాతి ప్రస్థా నంలో --- 
                   మంతన్లతో అంతరాలతో - 
మనవంటూ  పలిమేరలు - 
                   సరిహదుదు లు, గిరిగీతలు! 
వనరుల వినియోగంలో ----- 
                   వనరుల వినియోగంలో-
       వసంధరా ఉద్రతకు,
ప్రతిరోధులు, ప్రగతిశీలురూ-   
                   అశని గొటుటి లు, ఆశ జీవులూ! 
ఎందరో - 
    ఎందరందరితో  
పరిఢవిలులో  దొరతన్లు - 
    సంస్థా న్ల్! స్మ్రాజా్యల్ !
పరిరక్షణ ప్రాధాన్యంగా-
                   పరాక్రమం కరమా నిష్ఠ గా-
పరిజనులలో, భటవరాగు లలో -
                   రక్షక దండుల, చమూవాహనుల -
జీవితమే ఓ  పణంగా -
                   సంసిద్ంగా, సమరపుణంగా -
పరితపించుతూ, ప్రజవాలించగా -
   బలశలీ! ధైర్యమతీ! యోధుడా -
సైనికుడా ! న్వికుడా! వైమానికుడా!
అందుకో వందనం ! 
                     అందరిదీ ఈ వందనం!         
                 ****

                                   2
ఎడారులోలో , ఎండలోలో ,  ఇసక తఫానులోలో , చలిగాలులోలో   
మంచు కండలోలో  - కోనలోలో , చరియలోలో
హమాన్ నద్లోలో  నదీ లోయలోలో   
                   'విష్టణు'   విశృంఖతలోలో  - వన్య మృగ విహ్రాలోలో  
కీకారణా్యలోలో  -  
     మడ అడవుల పంకాలోలో  
నటటి నడి   సంద్రంలో -
     సంద్రంలో దీవాపాలోలో   
గగన్ంతర స్మలోలో  -   
    లోహ విహంగాలోలో  
దేహధారణ  నిరలోక్షంతో -
    దేశ రక్షణే ధ్్యయంగా  
బంకరోలో - బింకంగా  బతికేవాడా! 
పగలూ రేయీ ఎరగని వాడా!
నిశీధలో నకి్క నకి్క -
    నక్కజిత్త కెదురు నిలిచా -
నిలిచి నిశచాయంతో - 
    నిరంతరం నిరీ్భతిగా!
ఫౌజీ! జవాన్! సిపాయీ!
     సైనికుడా! న్వికుడా! వైమానికుడా ! 
అందుకో వందనం ! 
                 అందరిదీ ఈ వందనం!            

సైనికుడా!   
   అందుకో వందనం!

డా. కాకరలో శ్రీరామమూరి ్త

డా. కాకరలో శ్రీరామమూరి ్త

గానం: డా. ఎం ఆర్ కె ప్రభాకరరావు

పలు దేశల్  హదుదు లు  దుమికీ, 

నలు దెసలా  న్శం చేస్, 

విదికు్కల     విల విల లెగసే  --

విధవాంసపు    వైర విహ్రం  !

‘చెంఘిజ్ ‘ లా  చింది  చెండడం, 

‘ఘోరీ ‘ లా  ఘోర మారణం --, 

అంత్  అలలో  కలోలో లం !

ఇలా తలం - అతలా కుతలం !

ఆట  కటుటి
తెంపరి గా  తీరాల్  ద్టీ -

తెపపులు గా తిపపులు  పటేటి  -

తీరు - తెనునా  లేని  ‘ తెగులు ‘ కి 

దికు్క లన్నా  బంధంచాలీ  !

తివిరి -సరి- ‘ఎత్త  ‘ కి ఎత్త ల, 

‘టీకా’లతొ    ‘తోసి  రాజు ‘ !

‘కరోడా ‘ ల   కాలం  చెలులో  --

‘ కరోన్ ‘ ----ఆట  కటుటి  !

https://youtu.be/NLSIWPa7cUI
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపదిదు  వంకట మురళ్ కృషణో

       పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైనది.కాని ఆ స్వామికి సయంబయంధయంచిన పురాణగాధ సయంపూర్యంగా 
కొదిదిమయందికి మాత్రమే తెలుసు.   
 స్్కయందపురాణయంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యానినా యధామూలయంగా, 
సరళ, వా్వహారిక భాషలో అనువదియంచి మన పాఠకులకు ప్రతి నెల అయంది- 
సుత్న్నాము.    చదవయండి, చదివయంచి మోకాషే నినా పయందడి.
                                                       -  సయంపాదకురాలు

                                                    14, వ అధా్యయం

                                                     జైెమిని-ఋషిసంవాదం       

                                    (ఇంద్రదు్యమునాడు ప్రాయోపవేశముచేయబోవుట)

ఇంద్రదు్యమునాడు,న్రదుడురధానినాఎకి్కఎక్కడకు వళ్లో రు? తరువాతఎంజరిగింది? “అని 
మహరుష్ లు ప్రశనాంచగా జైెమిని ఈవిధంగా వివరించాడు.

        ఇంద్రదు్యమునాడు న్రదుని, విద్్యపతిని తీసకని శవాలయానికి బయలుదేరాడు. మారగు  
మధ్యలో అనేక  దుశ్కున్లు ఎదురయా్యయి. “ న్రద్! నేను ఈ యాత్ర ప్రారంభించినపుపుడు 
అనినా శుభశకున్లు కనబడా్డ యి. ఇపుపుడు ఈ అపశకున్లు ఎందుకు ఎదురవుతన్నాయి? అని 
రాజు విచారంతో అడిగాడు.        

      “ రాజా! విచారించకు. విద్్యపతి స్వామిని దరి్ంచుకని వనుతిరిగి వళిళుపోయాక, ఇసకచే 
కపిపువేయబడా్డ డు. స్వామి పాత్ళ లోకానికి వళిళు పోయాడు. ఇక భూలోకంలో కనబడడు.” అని 
న్రదుడు చెపాపుడు.                                                                                               ( 1 - 10 )

      ఆమాటలు వినగానే ఇంద్రదు్యమునాడు మూర్ఛ పోయాడు. విద్్యపతి కరూపురం కలిపిన న్ళ్ళు 
మొహంపై చలాలో డు. రాజు తెపపురిలాలో డు. ఇంద్రదు్యమునాడు  పాద్లపై మోకరిలిలో  “ మహరిష్! నేను ఏ 
జనమాలో ఏ పాపం చేస్న్ న్కు ఈ బాధ కలిగింది. బ్రాహమాణులకు గాని, గోవులకు గాని ఎటువంటి 
అపరాధం చేయలేదు. నిత్య నైెమితి్తక కరమాలు అనినా చేస్ను. అతిధులను,సేవకులను, బంధువులను 
ఎపుపుడు అవమాన పరచలేదు. విష్ణో మూరి ్తకి అనినా సేవలు చేస్ను. విద్్యపతికి కలిగిన అదృషటి ం 
న్కు ఎందుకు కలగలేదు?
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 ఈ విషయానినా బయలు దేరడానికి ముందే చెపపువలసింది.బ్రాహమాణులుస్థా నభ్రంస్నినా పంద్రు. 
కులవృత్త లువిడిచిపటుటి కనిఅందరు వచాచారు. వారు ఎలా జీవిస్్త రు?      (11-24)

     స్వామిని చూడలేకపోతే ప్రాణాలు విడిచి పడత్ను. న్ కుమారుని రాజుగా చేయి. అతడు 
న్్యయంగా పాలిస్్త డు. న్లమాధవుని తలచుకని ఇక్కడే ప్రాయోపవేశం చేస్్త ను.” అని రాజు పలుక 
గానే న్రదుడు రాజును శంతింప చేస్డు.

         “ఓ రాజా! న్వు పండితడవు, వైషణోవ భకు్త డవు, ధైర్యవంతడవు. మంచి పనులు చేసేటపుపుడు 
విఘ్నాలు వస్్త ఉంటాయి. వందజనమాలలో పుణ్యం సంపాదించిన్, న్రాయణుని కంటితో 
చూడలేవు. ఆయన లీలలు అర్ం చేసకోవడం కషటి ం.నేనుకూడాఆయనలీలలుద్టిప్రవరి ్తంచలే
ను.     న్వు అదృషటి వంతడవు. స్వామి మూడు రూపాలు నినునాఅనుగ్రహంచాలనిఅనుకున్నాడు. 
సృషిటి  కర ్త అయిన బ్రహమా ననునా న్దగగురకు పంపించాడు.                       ( 25 - 37 )

       “ న్లమాధవుని చూడాలని రాజు న్లాద్రికి వస్్త డు. యముడు ప్రార్ించగా స్వామి 
అంతర్ానమవుత్డు. ఈ విషయం రాజుకి ఐదవరోజున చెపుపు. ఇంద్రదు్యమునాడువేయిఅశవామేధ
యాగాలు చేసిన తరువాత, స్వామిని శేవాత దీవాపంనుండి తీసకని వస్్త ను. న్రాయణుని న్లుగు 
రూపాలల్, కయ్యబమమాల రూపంలో చూడ గలుగుత్డు. “ అని బ్రహమా న్తో చెపాపుడు.

    శంఖ్కారంగా ఉననా ఈ పరవాత్నికిఅగ్రభాగంలో పారవాతీ పరమేశవారులు ఉంటారు. మనంఅక్కడకు 
వళిళు అశవామేధ యాగం చేయడానికి తగిన ప్రదేశనినా నిరణోయిద్దు ం. వేయి సంవతసురాలు నిలబడేవేదిక 
నిరిమాద్దు ం.న్లాద్రిపై ఉననానృసింహస్వామిని దరి్ంచుకననాటలో యిన న్ దుుఃఖం పోతంది. ఆ 
స్వామినినిత్యంఅరిచాంచు.మనపనులునిరవాఘనాంగా జరుగుత్యి. ఆలస్యం చేయకుండా యాగం 
ప్రారంభిద్దు ం, ఇది బ్రహమా వాకు్క” అని న్రదుడు ఇంద్రదు్యమునానికి బోధంచాడు.       (38-50)

      స్్కందపురాణంలోని వైషణోవఖండంలోని పురుష్త్తమకేష్త్ర వైభవంలో జైెమిని-ఋషి సంవాదం 
అను పధానాలగవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                                                                                       (ఇంకా వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపుది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతిమాక లో చెపాపులంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధంచే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతడే పర-
మావధగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జనమా ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంటారు మన పదదులు. జా్ఞ నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహ్పుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆతమా --పరమాతమా జా్ఞ నం పంద్లి. ధరామార్  కామమోకాష్ నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్  కామాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాతమా పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధంచడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతంది. అందులో ప్రమా-
దరహతంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపుడు ఏమైెన్ మహమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశంచడం సహజం. భగవంతని అను-
గ్రహం పంది, సమస్యలను అధగమించగల శకి ్త పంద్లనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మారగుం.  భగవంతడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్బదిదునిచిచా సన్మారగుంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎనెనాన్నా మారాగు లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృషిటి ంచాడు.  వేద్లు పుటిటి న ఈ పవిత్ర 
భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాతమా అనేక అనేక అవత్రాలుగా 
ఉద్భవించి దుషటి  శక్షణలు గావించి తన మహమలతో కృపాదృషిటి తో కాపాడుతన్నాడు, మరియు నూ-
తన్త్సుహ్నినా నింపుతన్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి ద్వారవతి చైెవ 
సపతైతే మోక్ష ద్యకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేష్త్రలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిదిదు  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతలు, విజయ కాంతలు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతిమాక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైెవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త త్త లు పరిగి ఆతమా విచారణ 
చేయగలుగుతన్నాము. ధరమా బదదుమైెన జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేష్త్రలను సందరి్స్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్ంచి పున్తలమవావాలి. భగవంతడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేత హమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జాతలు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటిన్ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటి  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖ్్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షద్యికాలుగా ఏడు పుణ్య కేష్త్రలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పంద్యి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కయంచి, అవయంతిక(నేటి ఉజ్జ -
యిని) మరియు ద్వారక.



23జూలై  2020

       (గత సంచిక తరువాయి) 
       మధురా నగరం గురించి 
రామాయణం ఉత్తర కాండలో 
ప్రస్్త వించబడింది. కృతయు-
గంలో మధువనే రాక్షసడు ధరమా 
నిరతడైె వయి్య సంవతసురాలపా-
టు శవుని వేడుకుంటూ తపససు 
చేశడు. అతని తపససుకి మెచిచాన 
రుద్రుడు తన శూలం నుంచి 
మరో లోకానినా సృషిటి ంచి మధువుకి 
అనుగ్రహంచాడు. 
పిమమాట సౌందర్యరాశ కుంభీన-
సిని మధువు పరిణయమాడాడు. 
వారికి లవణుడు అనే పుత్రుడు 
కలిగాడు. చిననాపపుటి నుండి 
లవణుడు చెడు కారా్యలను 
చేస్్త , తండ్రికి తలవంపులు తె-
చేచావాడు. లవణుడికి తండ్రి ఎం-
తనచచాజెపిపున్ ఫలితం లేకపో-
యింది. తండ్రి శకి ్త ఆయుధానినా 
దురివానియోగం చేశడు. ధరామా-
తమాలను, ఋష్లను పీడిస్్త  
యజ్ఞయాగాదులను ధవాంసం 
చేసేవాడు. మధువు తన రాజా్య-
నినా వదిలి సముద్రంలోకి దూకి 
తనను త్ను అంతం చేసకు-
న్నాడు.
     లవణుని దుష్క్రత్లకు 
త్ళలేక అచచాట ఋష్లు శ్రీ-

                         2.  మధుర

పరిత్రణాయ  స్ధూన్ం  విన్శయ చ దుషకృత్ం 
ధరమా   సంస్థా పన్య    సంభవామి   యుగే  యుగే 

రామచంద్రమూరి ్తని శరణు వేడి 
తమను లవణుని దురాకృత్ల-
నుంచి రకిష్ంచమని వేడుకున్నా-
రు. మునులను రకిష్ంచేందుకు 
శత్రుఘునాడు లవణ సంహ్రం 
చేసి, మధువన్నినా మధురాన-
గరంగా పేరు మారిచా, చాలా సం-
వతసురాలు రాజా్యనినా సభిక్షంగా 
ధారిమాక విలువలను కాపాడాడు.
         ఇక ద్వాపరయుగంలో 
మధుర ప్రాంత్నినా పునరవాస-
వు మనుమడు, యాహుకుని 
కుమా రుడైెన  ఉగ్రసేనుడు పరి-
పాలిస్త ండేవాడు. ఆయనకు 
కంసడు, న్యగ్రోధుడు, సన్మ-

కుడు, సభువు అనే కుమారులు, 
శ్రీదదేవి, కంస, రాష్ట్రపాలిక అనే 
కుమార ్తలు కలిగారు. వారిలో 
చిననాపపుటునాంచే బాగా దుషటి బు-
ద్ి కలవాడు కంసడు. కంసడు 
తన తండ్రిని, తోబుటుటి వులను 
చెరస్లలో బంధంచి సింహ్-
సన్నినా అధషిటి ంచాడు. కంసని 
పినతండ్రి దేవకుడు. అతనికి 
దేవకి, శ్రుతదేవి, మిత్రదేవి, శ్రీదే 
వి, యశోధర అనే కుమార ్తలు 
కలిగారు. వీరందరిన్ వసదేవు-
డు వివాహం చేసకున్నాడు. 
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సంతోష్ కు అశ్రు  నయనాలతో 
అర్పంచే అక్షర నివాళి....

జననం నుండి మరణం వైపు గమించే 

గమనంలో మధ్య అనుభవమే జీవితం

ప్రయోజనకారిగా, జీవిత్నికి విలువల నద్దు లా

జీవఛచావంలా బ్రతకు న్డావాలా... 

నిరణోయం మనదే...

పతిక్షణాన్నా ఆస్వాదిస్్త ,

కాలానినా సదివానియోగం చేసకుకుంటూ 

జీవించడం ఒక కళ.... అమరతవాం స్ధంచడం ఒక 
లక్షం.

నిద్రాహ్రాలు మాని చెమట చిందించి

దక్షతతో సంపద సృషిటి స్్త  పరులతో 
పంచుకుంటాడొకడు...

దోచుకని ద్చుకని ద్నవుడౌత్డొకడు

ఎటువైపు నిలవాలో నిరణోయం మనదే....

జాతి శ్రేయససుకై, దేశ స్రవాభౌమత్వానినా కాపాడేందుకు

శీతోషణో సిథాతలను పటిటి ంచుకోకుండా, కంటికి 
నిద్రలేకుండా,

భుజంపై తపాకీతో తిండితిపపులను పటిటి ంచుకోకుండా

ప్రజల రక్షణకై ప్రాణాలరిపుస్్త డు ఒకడు.... 

ఆ త్్యగ ఫలితంగా వచిచాన రక్షణలో స్వారథాంతో 
అంధుడౌత్డు మర్కడు

ఎవడారాధు్యడో నిరణోయం మనదే...

తది శవాస వరకు ఎలా బ్రతకుత్ మననాదే 

మన స్థా యిని నిరణోయిస్త ంది... అనుకుంటే...

దేశ స్రవాభౌమత్వానినా ఆకాశంలో నిలిపేందుకు

తపాకీ గుండలో కు 
ఎదుర్డి్డ నిలిచాన వీర సైనికుల

త్్యగాల స్థా యిని కలిచేందుకు ఏ కలమానం... 
ఉందీ ప్రపంచంలో?

ఆన్డు పదమావూ్యహంలో ఏకాకిగా అభిమను్యని

అస్ధారణ శౌర్య ధైర్య స్హస్లను గూరిచా 
చదివాము

కదిదుపాటి అనుచరులతో అసంఖ్్యకమైెన శత్రవ 
సైన్్యనినా

ఎదిరించి భయానికే భయం గొలిపే సంతోశ్ బాబు 

అస్ధారణ శౌర్య ధైర్య స్హస్లను 
చూస్త న్నామీన్డు ...

ఆన్డు సభద్ర ఈన్డు మంజులమమా ఇదదురూ 
వీరమాతలుగా చరిత్రలో నిలుస్్త రు

అనివార్యమైెన మృత్యవును వాయిద్ వసకునే 
పిరికివాడు ఒకవైపు

దేశం కోసం, ప్రజల కోసం, జాతి గౌరవానినా 
ఉననాతంగా నిలిపే క్రమంలో

దూరంగా ఉననా మృత్యవును కౌగిలించుకునే 
వీరుడు, మర్కవైపు

లక్షలాది గాలులు గదిదుంచిన్ అక్షరంలా, అక్షయంగా 
నిలిచి

నూటముపపుది కోటలో  ప్రజలకు ఊపిరి లూదుతూ

తన ఊపిరిని వదిలిన సంతోశ్ కీరి ్త అనంత కాలం 
వరకు

అంటుకునే ఉంటుంది....

ఈ దేశమాత నుదుట సింధూరంలా....
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అమ్మా!
ఇంగువ వరలక్షి

అమా్మ! నేనొక్కడినే కానమా్మ, 
అమా్మ!  నేనొక్కడినే కానమా్మ 

ముళలు కంచెలు చుటి్టన  ఇనపకడ్డీల  దాడిలో 
నెత్్తరోడుత్న్ని, ఎదురెడిడీ పోరాడినది 
నేనొక్కడినే కానమా్మ, 
న్ కింది స్థాయి  సైనికులున్ని రమా్మ 

చావుదెబ్బకి  “అమా్మ!” -
అనని న్ అర్తన్దం లో  ఉననిది -
నువువా మాత్రమే కాదు!   
కుమారులను యుదదు భూమికి పంపన  
నీ వంటి  వీరమాతలంతా వున్నిరు !  

ఆ “అమా్మ”   లో వుననిది  దేశమాత తల్లు!  
న్ మది లో ఆ క్షణాన నువ్వాక్కదానివే లేవు, 
ఇది నిజం, ముమా్మటికీ నిజం
  
ఎంత దెబ్బ తగిలిన్  మా దృష్్ట  శతృవు మీదే!  
ననుని చావు దెబ్బ కడితే,
మిగిలిన  సైనికులు రెచచి పోరా  అమా్మ! 

  పై కవితను శ్రీమతి చాగంటి 
కృషణోకుమారి గారు చక్కగా చదివి 
అభినయించారు. 
వీడియోకై పక్కన కిలోక్ చేయండి.

చావుదెబ్బలకు  గురై న  మా సైనికుల  అసంకలిపిత   
“అమా్మ“  ఆర్తన్దాలలో
మీ  అందరూ వుంటారమా్మ! 

ఏడవ కండి తలులులూ,
గరవా పడండి.     
దేశ మాతా!   
నినుని   మేము కాపాడు  కోలేమా! -    
వున్నిరమా్మ ఇంకా, 
నీవు కనని  వీర పుత్రులు.  

అందుకో అమా్మ   
న్ ఈ అఖరి  లేఖ!   
శలవు తల్లు!  
మళ్లు పుడితే ఈ పుణ్య భూమి మీదే పుడతా 
నీ కడుపునే పుడతా
మళ్లు స్పాయినే అవుతా 
పాదా భి వందన్లతో     
నీ కుమారుడు   
( సంతోష్, ఇరవై మంది సైనికుల మరణానికి
సపిందిస్్త  సంతోష్ మన్గతానికి   ఒక  ఊహా
చత్రము) 

https://youtu.be/xYZL1xrkaEg
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ఘనుడు న్ననా- త్్యగ ధనుడు న్ననా

పతూ్త రి రాజ్యశ్రీ
ఘనుడు న్ననా- త్్యగ ధనుడు న్ననా
అభిమాన ధనుడు న్ననా- అందరి కన్నా మిననా
న్ననా మనస వననా- అమమా మనస కన్నా
అమమా ప్రేమ బహరంగం- న్ననా ప్రేమ అంతరంగం
నవమాస్లు మోసేది అమమాయితే- నడక నడవడిక 
చూపేది న్ననా
శ్రీకారం చుటిటి ంచే తొలిగురువు న్ననా- సహకారం 
అందించే మలి గురువు న్ననా
మమకారానికి మరో రూపం న్ననా- కనిపించని విశవా-
రూపం న్ననా
చేయూతనిచేచా సేనాహ హస్తం న్ననా- చేయి విడవని 
ప్రేమ నేస్తం న్ననా
యంత్రం లా శ్రమించే శ్రామికుడు న్ననా- కర ్తవ్య దీక్ష 
లో కారిమాకుడు న్ననా
తన వారి కోరికలు తీరచాటం తపససు లా భావించే 
మంచి మనసననా త్తివాకుడు న్ననా
కన్్యద్నం సమయం లో కండువా లో కన్నారు 
ద్చుకునే కన్్యద్త న్ననా
ధన్నినా ధారాళంగా కురిపించి వేడుక చేసే ధరమాద్త 
న్ననా
స్ంప్రద్యాలకు విలువిచేచా సంస్్కర ధనుడు 
న్ననా
సంత్నం కోసం సంపదనంత్ త్్యగం చేయగల 
త్్యగ ధనుడు న్ననా
బుడిబుడి నడకల మనవళలో కోసం మలి వయసలో 

సైతం తడబడుతూ తహతహలాడే త్త, ముత్్త త 
మాన్ననా
చిరిగిన చెపుపులు తరగని అపుపులు ఎనునాన్నా
చెరగని చిరునవువాకి చిరున్మా న్ననా
పదదువయసతో పాటు పదదుమనసతో
పిలలోల పరపాటలో ని క్షమించి పదవి విపపుని పదదు  మనిషి 
న్ననా
దైెవంలా కనపడని పనినాధ, చెంతనే ఉండే సనినాధ 
న్ననా
దైెవ సనినాధలో వుననాటేటి  న్ననా చెంతంటే
తన సంత్నమే సౌభాగ్యం అనుకోని ఏ ఆస్త లు 
ద్చుకోని అమాయకుడు న్ననా
వృద్్హ ప్యంలో ఉండటం వృధా అనుకోని వ్యధ 
చెందుతూ మలి వయసలో
మందహ్సంతో జీవించే ఘనుడు న్ననా- అందరి 
కన్నా అభిమాన ధనుడు న్ననా
ఇంతకీ న్కు తెలిసింది ఇపుపుడే
చిననాతనంలో న్ననా భుజాల మీద ఎకి్క చూసింది 
దేవుడిని కాదు
నేనుననాది దేవుని భుజాల మీదేనని
అంత గొపపు అదృషటి ం ఇచిచాన న్ననా అందరికన్నా మిననా

న్ననాలందరికీ  గౌరవాభివందనలతో

అమెరికాలో  లాక్ డౌన్  నేపథ్యంలో  పుటిటి న రోజు పండుగలు

 అమెరికాలో లాక్ డౌన్ నేపథ్యం-
లో పుటిటి న రోజులు ఎలా జరుపు-
కంటున్నారో చూడండి. ఫ్ండ్సు 
అంత్ అలా ఇంటి బయటకి 
వచిచా విష్ చేసి వడుతన్నారు. 

మన పిలలోలకు కూడా అలాంటి 
జాగ్రత్తలు తీసకుని కాపాడుకుం 
ద్మా !

 వీడియోకై  కిలోక్ చేయండి   --->

https://youtu.be/vLFkKy3YzL4
https://youtu.be/_-pje-jK5zU
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   సినిమా!
    (ఇదో సప్త వరాణో ల సిన్ జగత్)

పాఠకులు అందరికి ఒక మాట:- ఇది “సినిమా” కి సంబంధంచిన ఆరిటికల్ యే అయిన్.. 
‘ప్రభుతవా విషయమైె’ ముందు కదిదుగా రాసి,అంతరీలోనంగా‘ఆ సిన్ సంగతలు’ రాసకుంటూ వస్్త ను!      

‘తగగుకుండా కరోన్ వా్యధ మరింత 
ప్రబలుతోంది అనుకండీ?’ ప్రజల 
శ్రేయససు కై ఎలలోవేళలా పటిటి ంచు-
కుని ఆలోచిస్్త  వుండే ప్రభుతవాం, 
చెపేపు నియమాలు ఆచరిస్్త  .. 
”ప్రజలే అప్రమత్త లైె, తమ కోసం 
త్ము ఆ జాగ్రత్తలు వహంచాలి 
కాన్” కేసలు పంచుకుంటే ఎవరేం 
చేయగలరు?  వాటి యందు అంత 
శ్రద్ పటటి కుండా మసలడం ప్రజల 
లోపమే అవుతంది, ఎందరందరి 
ప్రాణాలకో అది చేటు కూడా కలిగి-
స్త oదని .. న్ ఉదేదుశ్యము!
** అసలు, “తెలంగాణ ప్రభుత్వా-
నికి ముందుగా అభినందనలు 
తెలపాలి.” పదదుతిగానే అందరి కషటి ,-
నష్టటి లను ఆలోచిస్త ందని చెపాపులి!
క్రితంలో ‘కరోన్ లాకౌ్డ న్’ వుననా 
సమయంలో (వాడుకగా లాకౌ్డ న్ కి 
పటిటి న నెంబరులో ...1.0 నుండి 5.0
వరకూ) ప్రజల అందరి సహ-
కారంతో, సవ్యంగా నిరవాహంప-
బడినపపుటికీ.. రాను రాను రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వానికి సహతం ఎన్నా ఇబ్బం-
దులతో  పాటుగా, అనేక  ఆర్ికప-
రమైెన సమస్యలు కూడా మరింత 
ఎకు్కవ అనిపించడమే గాక.. “ఇత-
రత్ర ఎంతోమంది ఉదో్యగస్త లు, 
పరిశ్రమలు, కారిమాకుల జీత్లు లేక, 
ఆద్యం సరిపోక పడుతననా ప్రా-
బలో మ్సు ని నివారించడం కోసము”.. 
ఒక గటిటి  నిరణోయంతో, ప్రభుతవాం 
లాకౌ్డ న్ ని తొలగించి చూద్దు మనే 

నిరణోయానికి రావడం అందరికి తెలి-
సననాదే!
1. ఆ క్రమంలో ప్రభుతవాం, మే 
5 నుండి “కారిమాక  ట్రైన్ లు” వే-
సి..‘అంతవరకు ఊహ్తీతoగా, 
వలస కారిమాకులు పడ్డ  కష్టటి లు, 
ఎన్నా విధాల ఎదుర్్కననా ఇబ్బం-
దులను తీరుస్్త ’ ఎవరి ప్రాంత్-
లకు వారిని పంపించే ప్రయతనాం 
జరపడం కంత మంచి పరిణామ-
మే అయి్యంది!
2. “సిన్ పదదుల అభ్యర్న మేర” 
ఎనెనాన్నా రోజులుగా నిలిచిపోయిన 
సినిమా షూటింగులకు,.. తెలంగాణ 
ప్రభుతవాం ‘కనినా నియమ నిబంధ-
నలతో‘ ఈ మధ్య అంగీకరించింది 
అనేదీ తెలుస!
‘పరుగులు పటేటి వారిని ఆపలేము, 
జాగ్రత కోసం ఆలోచించి సిథారంగా 
వుండే వారిన్ కదపలేము!’
అననాటుటి  ఎవరవరి కంగారు,ఎవర-
వరి లక్షము వారిది అననాటుటి .. 
“ఈ కరోన్ వైరస్ వుననా కారణంగా 
ప్రస్త తం షూటింగులు జరపడం 
అనువైన పరిసిథాతి కాదన్, కన్నా-
ళ్ళు వేచి వుండడమే మంచిదననా 
అభిప్రాయానినా”  నిర్మాహమాటం-
గా వ్యక ్తం చేసిన సిన్  ప్రముఖులు 
కంతమంది తెలుగు చిత్రస్మ తో 
పాటు, హందీ - తమిళం భాషలోలో  
వారూ వున్నారు.     
**ఇక “సినిమా ఒక చిత్రం.. విచిత్రం 
కూడా” అది చూసిన్, పైకి ఆ త్రల 

గురించి విన్నా, ఉత్సుహంగా - ఆనం-
దంగానే ఉంటుంది. అయితే, ”ఆ  
ఫీల్్డ  లో పనిచేసే కారిమాకులు వంటి 
వారికి మాత్రం ఎనెనాన్నా  సమస్యలు 
ఉంటాయని, ఎకాసుట్్ర  లేడీ ఆరిటిసటి లకి 
మరినినా సదుపాయాల అవసరాలు 
కూడా ఎంతగాన్  కావాలిసు వుండచచా 
ని గ్రహంచి తెలుసకోవాలేమోను?” 
ఎందుకంటే, స్ధారణంగా వాళళు 
పటలో  ఎంతో మంది అభిమానుల 
ఆలోచన్ ధోరణ, ఎలా ఉండచుచా 
అంటే? మన కంటే దగగురగా “సినిమా 
వర్కరుసు, టకినాషియనుసు .. ఎక్కడ ఏ 
ప్రాంతంలో ఆ త్రలు షూటింగులోలో  
పాల్గు ంటున్నా వననాంటే ఉండడం 
అదృషటి మన్, ఆ సినిమా మొత్తం 
కూడా పూరి ్తగా తీయడం చూస్్త  
లైెఫ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుత్-
రన్ ఏవేవో ఊహంచుకోవచుచా.”  
కాన్! ఆ వర్కర్సు  రోజూ వారీ వేతనం 
కోసమే అలా వుంటూ, రాత్రి పగలు 
అని లేకుండా వారు పడే శ్రమ-కషటి ం 
ఎవవారికీ అర్ం కానటువంటివేనే-
మో?    
“ఇలా ఈ సినిమా ఫీల్్డ  గురించి 
అనేకాదు.. ఏ రంగాన పనిచేసే కా-
రిమాకులకైన్ ఎన్నా కష్టటి లు, ఇబ్బం-
దులు, మరంతో శ్రమ వుండే తీ-
రత్యని అందరికి తెలిసననాదే. 
మరి వాటిని ఆ యాజమాన్యమే 
గమనించి పటిటి ంచుకోవాలీ, సరిచే-
యాలి!” 
              (ఇంకా  వుంది)        

    నండూరి సరోజాదేవి
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పాల�పు  బుచ్చిరాజు

      ఎ. పి. జే. అబుదు ల్ కలాం 
1931వ  సంవతసురం అకోటి బరు 
నెల  15 వ తేదీన తమిళన్డు 
సముద్రతీరంలోని, రామేశవా-
రం మస్దు సందులో పుటాటి డు. 
ఆయన తండ్రి పేరు జైెనులాలో బు-
దీదున్. అయిదుగురు సంత్నంలో 
సరిగాగు  మధ్యముడు కలాం. 
ఆయనకు ఒక అననాగారు, అక్క, 
ఇదదురు తముమాళ్ళు. 
  తండ్రి జైెనులాలో -
బుదీదున్. చాలా స్తివాకుడు. సర-
ళమైెన జీవితం గడిపేవాడు. 
కలాం పుటేటి న్టికి ఆయనకు 57 
సంవతసురాల వయస. చాలా 
క్రమశక్షణతో దినచర్య నడిపే-
వాడు. కషటి  జీవి. తెలలోవారుఝా-
మున న్లుగు గంటలకే లేచి, 
ముందుగా నమాజు చేసేవాడు. 
తరవాత అక్కడికి న్లుగు మైెళళు 
దూరం ఉననా కబ్బరి తోటకి వళిలో  
కబ్బరికాయలు మోసకుని 
వచేచావాడు. నిరంతర శ్రమ జీవి 
కావడంతో ఎపుపుడూ ఆరోగ్యంగా 
ఉండేవాడు. 
  కలాం నడక 
నేరిచాన దగగురనుంచీ తండ్రి వేలు 
పటుటి కుని అలవాటుగా ఆయన 
తోనే నడుస్్త , మస్దుకి వళేళు-

వాడు. ఆయన ప్రారథాన పూరి ్త 
చేసి, కలాంని గొపపువాడిని 
చేయమని అలాలో ని కోరుకుని, 
ఇంటికి తిరిగి వచేచావాడు. తండ్రి 
కదలికలినా శ్రద్గా పరిశీలిస్్త , 
కలాం ఆయనతోనే నడిచేవా-
డు. తరవాత ఆయన రామేశవా-
రం దేవాలయానికి వళేళువాడు. 

అపుపుడాయన భుజాలమీద ఎకి్క 
గుడిలో జేగంట వాయించడం 
ఎంతో సరద్గా ఉండేది కలాంకి. 
స్యంత్రం సమయంలో ప్రా-
రథానలు ముగించుకుని, జైెను-

లాలో బుదీదున్ తిరిగి వస్్త  ఉండగా, 
చాలామంది, చిననా చిననా గినెనా-
లోలో  న్ళ్ళు పటుటి కుని వరసగా ని-
లబడేవారు. వాటిలో ఆయన 
తన వ్రేళ్ళు ముంచేవాడు. ఆ 
న్టిని ఇళళుకి తీసకుపోయి 
వారంత్ త్గేవారు. అలా పవి-
త్రమైెన న్ళ్ళు త్గితే, ఎటువంటి 

రోగాలైెన్ నయమౌత్యని వారి 
నమమాకం. అబుదు ల్ కలాం బాల్యం 
అంత్ ఇంచు మించు ఇలానే 
గడిచింది. 
                    (ఇంకా వుంది)

ఎ. పి. జే. అబుదు ల్ కల్ం
పదకొండవ రాష్ట ్రపతి
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు
      న్లుగు దశబాదు లబటిటి  గి-
లిలో కజా్జ లు, ఒపపుంద్లు ఒక 
పక్క జరుగుతూనే ఉన్నాయి, 
కాన్  చైెన్-ఇండియా సరిహదుదు  
వివాదం అకస్మాత్త గా నిద్ర లేచి, 
ఒళ్ళు విరుచుకుని, విజృంభి-
స్త ందని ఎవవారూ అనుకోలేదు. 
మొదటలో  ఇరు పకాష్ ల సైనికులు 
జుటులో  పటుటి కున్నారు ట. తరువాత 
పిడికిలి బిగించి గుదుదు కున్నారు 
ట. ఈ కీచులాటలు చిలికి చిలికి 
గాలివానైె గాలావాన్ లోయలో ఇరవై 
మంది భారత జవానులు అమ-
రులయేరు. ఎపపుటిలాగే “సిటీ" 
జనులు హ్హ్కారాలు చేసేరు.  
చివరికి మిగిలింది ఏమిటి? జరి-
గిందంత్ దులిపేసకుని చైెన్తో 
ఎపపుటాలో  వా్యపారం చేయడమేన్? 
దేశం కోసం ప్రాణాలు అరిపుంచిన 
జవానుల ఆతమాశంతికి మనం 
చెయ్యవలసిన పని ఏమిటి? 
అసలు అక్కడ ఆ పరవాత స్ను-
వులలో జరిగిందేమిట ఎవవారికీ 
అవగాహనలోకి వచిచానటులో  లేదు. 
ఢిలీలో లో ఉననా భారత ప్రభుత్వానికే 
అవగాహనలోకి వచిచానటులో  లేదు. 
ప్రధాని చెపేపుది ఒకటి. పత్రికలు, 
ప్రస్ర మాధ్యమాలు, స్మాజిక  
మాధ్యమాలు ఎవరికీ తోచినటులో  
వారు కథలు అలులో డం మర్క 

దిశలో. సంకట సమయంలో 
సత్యం ముందస్త గా బలి 
అవుతంది అంటారు.
వివాద్సపుదమైెన అకాసుయ్ చిన్ 
హమాలయాలలో 4200 మీటరులో  
సగటు ఎత్త లో ఉననా - ప్రాణ 
మనుగడకి ప్రతి కూలమైెన వాత్-
వరణం ఉననా - ప్రదేశం. ఇటువంటి 
ఉననాత్ంశలలో మానవ శరీరం 
సవాసథాతని కోలోపుయి రోగగ్ర-
స్తం అవుతంది. ఇక్కడ ఉండే 
అస్ధారణ వాత్వరణ  పరి-
సిథాతలకి అలవాటు పడే వరకు 
శరీరం పని చెయ్యనని మొరా-
యిస్త ంది. తలనొపిపు, కడుపులో 
వికారం, వాంతలు సరవాస్ధార-
ణం. పైపచుచా ఎముకలు కరికే 
చలి. మంచు కురిసిన కండ 
చరియలోలో  పరాకుగా నేల మీద 
కాలు వేస్త కాలుజారి కిందనుననా 
లోయలో పడడం తథ్యం. ఇక్కడ 
వాత్వరణమే మొదటి శత్రువు. 
దేశం కోసం అసవులు బాసిన 
జవానులు చైెన్వారి తపాకుల-
కు బలి అయా్యరా?  ఈ వాత్వ-
రణానికి బలి అయా్యరా? 
అక్కడ ఏదీ మొలవదు, ఏదీ 
బతకలేదు. అది ఒక పనికిమా-
లిన ప్రదేశం. అయిన్ ఈ మో-
డువారిన మంచు భూమి కోసం 

ఇండియా చైెన్ 1961 లో ఢీకన్నా-
యి. అపుపుడు ఇరుపకాష్ లలోను 
వేలాది సైనికులు చచిచాపోయేరు. 
ఒక పనికిమాలిన ప్రదేశం కోసం 
ఎందుకీ  పోరాటం?
డెబ్భయ్ ఏళళుబటిటి  రావణ కాష్ఠ -
ములా మండుతననా ఈ వివాదం 
ఇంకా పరిష్ట్కరం కాలేదు; అంత 
తేలికగా కాదు కూడా. నెహ్రు పడ్డ  
చికు్కలాంటి చికు్కలోనే మోడీ 
కూడా పడా్డ రు. చైెన్ ఎందుకు 
ఈ  పని చేస్త ననాటులో ? సరిహదుదు -
లో వారి ఇష్టటి నుస్రం కలతలు 
రేపినపుపుడలాలో   భారత్ సపుందిం-
చడమేన్? లేక మనం కూడా 
చొరవతో చైెన్ని ఇబ్బంది ప-
టటి గలమా? న్రదుడు పాముకి 
నేరిపున పాఠంలా భారతదేశం 
కరవక పతే పోయె, కన్సం 
బుస అయిన్ కటటి కపోతే చైెన్ 
మన తోక పటుటి కుని కెలుకుతూనే 
ఉంటుంది. 
ప్రస్త తం చెలామణలోఉననా వా-
స్తవాధీన రేఖ 1962 లోజరిగిన 
యుద్ం యొక్క పర్యవస్నం. 
అనగా, 1958-62 సమయంలో 
ఇండియా నిద్రపోతూ  ఉననాపుపు-
డు చైెన్ కబళించిన భూభాగం 
ఇంకా చైెన్ ఆధీనంలోనే ఉంది; 
ఇపుపుడు మరి కాసింత కబళిం-

కిమ్ కర ్తవ్యమ్?
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చడానికి ప్రయతినాస్్త  ఉంటే 
ఇండియా అడు్డ కుంది. ఈ  
నలభయ్  ఏళళుబటిటి  లేని ఆకలి 
చైెన్కి ఇపుపుడు అకస్మాత్త -
గా ఎందుకు పుటుటి కచిచానటులో ?  
దీనికి కారణాలు అనేకం.
ఒక అభిప్రాయం ప్రకారం భా-
రతదేశం అమెరికాతో చెలిమి 
చెయ్యడం చైెన్కి ఇషటి ం లేదని. 
మర్క అభిప్రాయం ప్రకారం 
జమూమా-కాశీమార్ కి ప్రతే్యక ప్రతి-
పతి్త లేకుండా రాజ్యంగంలో 370 
వ అధకరణానినా భారత ప్రభుతవాం 
రదుదు  చెయ్యడం వలలో  చైెన్లో 
కంత అసవాసథాత నెలకనడం మొ-
దలయిందని. లడక్ భారతదే-
శంలో ఒక రాష్ట్రంగా రూపుదిదుదు -
కోవడం మొదలు కాగానే అది 
సరిహదుదు  రాష్ట్రం అయింది కనుక 
అక్కడ దేశరక్షణకి అవసరమైెన 

అవస్థా పన సౌకరా్యలు మెరుగు 
పరచడం మొదలు పటిటి ంది 
భారతదేశం. వాస్తవాధీన రేఖకి 
అవతల పక్క చైెన్ రోడులో , విమా-
న్శ్రయాలు, గిడ్డంగులు ఎపుపుడో 
నిరిమాంచుకుంది. కాన్ అదే పనిని 
వాస్తవాధీన రేఖకి ఇటు పక్క భా-
రతదేశం చేసకుంటూ ఉంటే 
చైెన్ సహంచలేక పోతోంది. 
ఎందుకని? ఆసియాలో అధకార 
ఆధపత్యం పందడానికి చైెన్ 
సరవావిధాలా ప్రయతినాస్త న్నాది. 
అందుకని! 
పోన్ మాటా మాటా వచిచా ఆ 
ఉద్రేకంలో జాటా జూటీ  పటుటి -
కున్నారు అనుకుంద్మా అంటే 
అదీ కాదు. చైెన్ స్యుధ 
బలగాలు అటువైపు మోహరించి 
ఉన్నాయని ఉపగ్రహ్లు తీసిన 
ఛాయాచిత్రలు చెబుతన్నాయి. 

కనుక ఇదేదో ఆవేశంతో స్థా ని-
కంగా బడుగు సైనికులు చేసిన 
పని కాదు. ఏదో వూ్యహం పదదుదే 
ఉంది. 
కిమ్ కర ్తవ్యమ్? చైెన్తో యుద్ం-
లోకి దిగడం అవివేకం. ఇరుప-
కాష్ ల బలాలూ సమానమే అని 
అనుకున్నా, యుద్ం వలలో  ఆర్ి-
కంగా ఎకు్కవ నషటి పోయేది భార-
తదేశం. ఎందుకంటే  చైెన్ మన 
కంటే ఆర్ికంగా ఎన్నా రటులో  బల-
వంతమైెన దేశం. 
మనం చైెన్కి ఎగుమతి చేసే 
సరుకుల విలువ కంటే అక్కడ 
నుండి దిగుమతి చేసకునేవాటి 
విలువ 58 బిలియను డాలరలో ప్రా-
పి్తకి ఉంటుంది. మనపై శతృతవాం 
చూపించే దేశనికీ వా్యపారంలో 
ఇంత అనుగ్రహం చూపించడ-
మా?
మన సైనికులు చేసిన ప్రాణ-
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త్్యగం వృధా కాకూడదనుకుం-
టే ఇపుపుడు భారతదేశం కర ్తవ్యం 
ఏమిటి? కౌటిల్యం ఉపయో-
గించి చైెన్ ఎత్త లకి పైఎత్త లు 
వయా్యలి. దీనికి మారాగు లు లే-
కపోలేదు. హ్ంకాంగ్ లో జరు-
గుతననా అంతరు్యద్ం లాంటి 
అలజడులు  సింకియాంగ్ 
లోనూ, టిబెట్ లోనూ  చెలరేగే 
అవకాశలు ఉన్నాయి. చైెన్కి 
పక్కలో బలెలోంలా తైెవాన్ ఉండనే 
ఉంది. ఈ అంతర్ జవాలన్లని 
తెలివిగా ఉపయోగించడం నే-
రుచాకోవాలి. నేపాల్ ని, బంగాలో -
దేశ్ ని, శ్రీ లంకని  మన మిత్ర 
వరగుం లోకి మలుచుకు రావడం 
దురలోభం కాదు. ఈ పనులన్నా 
చేస్్త  చైెన్ని ఆర్ికంగా ఇబ్బం-
దులోలో  పటాటి లి. ఇది  తేలికైన పని 
కాదు. ఎందుకంటే మనకి కా-
వలసిన ముడి సరుకులు ఎన్నా 
చైెన్ నుండి మనం దిగుమతి 
చేసకుంటున్నాం. ఆ వనరులు 
మనం మన దేశంలో సమకూ-
రుచాకునే వరకు చైెన్ మీద ఆధార 
పడక తపపుదు. కనుక ఆవేశం 
కంటే అప్రమత్తత ముఖ్యం. 
చైెన్ వ్యవహ్ర శలైిపై మన 

అసంతృపి్తని వలిబుచచాడానికి 
మారాగు లు లేకపోలేదు. ఉద్హర-
ణకి సల్ ఫోను రంగంలో ఎంతో 
భవిష్యత్త  ఉననా 5G టకానాల-
జీలో  చైెన్కి ఆసరా లేకుండా 
భారత ప్రభుతవాం చెయ్యగలదు. 
ఇది ప్రభుతవాం చేతలలో ఉననా  
పని. అపుపుడే అమెరికా ప్రభు-
తవాం ఈ పని చెయ్యడం మొదలు 
పటిటి ంది. ప్రస్త తం చైెన్లో 
వలసలు ఏరపురచుకుననా  అంత-
రా్జ తీయ పరిశ్రమలని మన దేశం 
వైపు తరలి వచేచాలా మన దేశంలో 
అవస్థా పన సౌకరా్యలు మెరుగు 
పరచాలి. 
పతే ప్రభుతవా ప్రమేయం లేకుండా 
పౌరులు చెయ్యవలసిన పని. 
పౌరులు ఏమి చెయ్యగలరు? 
గాంధీ నేరిపున మంత్రం ఉండనే 
ఉంది. సహ్యనిరాకరణ! మాం-
ఛెసటిరోలో నూ, లీడ్సు లోను తయార-
యిన మిలులో  బటటి లని మంటలలో 
వేసి వినియోగద్రుల సత్్త  
చూపించేము కద్. అదే విధంగా 
చైెన్లో తయారయిన ఎలకా్రా నిక్ 
సరుకులినా భారత ప్రజలు మూ-
కుమమాడిగా కనడం మానేసే్త? 
చైెన్ నుండి దిగుమతి ఆయే 

సల్ ఫోనులు చవగాగు  ఉన్నా, 
న్ణ్యత మెరుగాగు  ఉన్నా,  వాటిని 
బహష్కరించి మర్క కంపన్ 
సల్ ఫోనులు - ఖరీదు ఎకు్క-
వయిన్ సరే - కనడం మొదలు 
పటాటి లి. మన జవానుల జా్ఞ పకా-
రథాం ఎంతమంది భారతీయులు 
ఇటువంటి బహష్కరణ కార్యక్ర-
మంలో పాల్గు నగలరు?
స్వాతంత్రయా సమరంలో గాంధీ 
నేరిపున పాఠం మర్కటి ఉంది. 
దేశంలో కుల, మత,  లింగ, వరగు  
వివక్ష లేకుండా ప్రజలందరిన్ ప్ర-
భుతవాం సమాన దృషిటి తో చూస్త -
ననాదనే నమమాకం ప్రజలలో కలి-
గించాలి. అలపుసంఖ్్యక వరాగు లలో 
అనవసరంగా భయాందోళనలు 
కలిగించడం వలలో  ఒరిగేదేమీ 
లేదు. చిటటి చివరిగా త్యిలాలు 
పంచి ఇచేచా వరగు  రాజకీయాలకి 
సవాసి్త చెపిపు కేవలం ప్రతిభకే పటటి ం 
కటిటి  ఒక్క తరం పాటు శ్రమిసే్త  
మన పురోగమన గణాంకాలు 
గణన్యంగా పరిగే అవకాశం 
ఉంది. జనసంఖ్్య  గణాంకాల 
కోణంలో పురోగమన్నికి చైెన్ 
కంటే భారతదేశం అనుకూల-
మైెన పరిసిథాతిలో ఉందని విజు్ఞ ల 
అభిప్రాయం.

    శ్రావణ మాసం   వరలకిష్మి  పూజలు  

       ఈ నెలలోనే  శ్రావణ మాసం 
ప్రారంభమవుతోంది. ఇంక స్త్రీల కు 
సందడే సందడి. ఇళళులోలో  శ్రావ ణ 
లకిష్మి పూజలతో స్త్రీలు అంత్ బిజీ 
బిజీగా వుంటారు. ఇంకా పేరంటాళ్ళు, 

వాయన్లు, ఇలా ఎనెనాన్నా. లాక్ డౌన్ 
నిబంధనలను గురు్త లో ఉంచుకుని, 
మాస్కలు ధరించి, సషల్ డిసటిన్సు 
పాటిస్్త  జాగ్రత్తగా పూజలు చేస-
కుంద్మే!

https://youtu.be/tXjU0EU5UI8
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ఆరోగ్య స్త్రంబు లాన్టివే యైెన  
పాటించు నియమాలు పతన మయె్య  
శుచియు శుభ్రతలెలలో  స్చించు స్కు్త లు  
‘మడి’ యననా పేరిట నుడుగి పోయి   
ఛాందసంబని గేలి సలిపిన చర్యలే 
దినచర్యగా నేడు వినగ వచెచా       
దూరముంచిన న్డు దోసమెంచిన వార  
పాటింపరే నేడు భద్రతనుచు! 
కాల చక్రము సంకట కాలమందు 
గతకు బాటల జొచుచా సంఘ్తమునకు   
మనిషి నిరీవారు్యడైె మారి మైెల పడగ  
పూరవా సంసకృతి విలువ లుపపుంగె నేడు II 1
  
“మడి”ని పాటించు న్చార మడుగునబడి  
“అంటు” పాటించు సంస్్కర మంతరించి    
పాత పద్తలవి మాకు పటటి  వనియు  
ఆధునిక యుగమునకది అమరదనియు  
నూరి చెపిపున వారికే ద్రిలేక  
ప్రభుత నియమావళికి ల్ంగు ప్రాభవమున  
రోగముల బారిపడకుండ స్గదలచు  
ప్రజల కీన్డు నవియె శరణ్యమయె్య II  2

శుభ్రతయు శౌచముల గూరుచా స్త్రములును  
మలినమంటక నడయాడు మారగుములును  
ఆయురారోగ్యముల బెంచు న్చరణను  
మడుల పేరిట విధులుగా మలచబడిన  
న్టి సంసకృతి యీన్డు మోటు దోచె II  3
 
పారిశుధ్యము కాపాడు బాధ్యతలను  
పాలకుల నెతి్తపై బెటటి  పాడి యనక  
ముకు్క మూతలు బిగియించి ప్రక్క నుననా  
వారి కక రండు బారల దూరముండి  
సంచరించుట నందరి మంచి గూరిచా 
ఉభయత్రకమైె చెలులో  నురివా నేడు II   4     

సంప్రద్యపు ధరమాము సడలకుండ  
పారిశుధ్యము పాటించు పనుల నెలలో   
“మడి” ని పాటించు విధులలో మాన్యమరసి  
శ్రద్తో న్చరింపు మశ్రాంతముగను II  5 

వేదుల సబ్రహమాణ్యం 

 ఈ కరోన్ వలలోప్రజలు రకరకాల 
ఇబ్బందులు పడుతన్నారు. ఇక 
బయటకి వళ్ళులంటే కరోన్ భయం. 
అలా అని ఇంటలో  కూరుచాంటే ఇంటలో  
పదదువాళళుకే బోర్ కడుతంటే, ఇక 
పిలలోల సంగతి వేరే చెపాపులా.? 
అందుకే తలిలో  తండ్రులు వారి విలువై 
న సమయానినా వృధా చెయ్యకుండా, 
వాళ్ళు ఏదైెన్ నేరుచాకునే ఏరాపుటు 

లాక్ డౌన్ నేపథ్యం లో  సలవులోలో  పిలలోల టైం పాస్
చెయా్యలి. అందులో భాగమే ఇక్కడ 
పిలలోలు చుడండి, గూగుల్ లో 
చూసి, కనినా పేరంట్సు నేరపుగా రక-
రకాలుగా ఎలా చేస్త న్నారో ? దీనివ-
లలో   వారి విలువైన సమయం వృధా 
కాకుండా ఉండడమే కాక, వాళళులో 
నేరుచాకోవాలనే ఇంటరస్టి , క్రియేటి-
విటీకి అవకాశం ఉంటుంది కద్! 
పిలలోలూ మీరూ ప్రయతినాస్్త రుగా !

న్టి ‘మడి’ – నేటి నుడి

https://youtu.be/eaUpIrDFh2g
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్బరావు 
ప్రేమంటే  ఇంతే 

…అనూ చాలా మంచిపిలలో  మా 
బాబయ్యలా కాదు, అందరితో 
ఆతీమాయంగా  వుంటుంది,మంచి 
పనిమంతరాలు, గుణవంతరా 
లు. మోహన్ కి తగిన జోడీ న్ 
చెలెలోలని నేను చెపపుడంలేదు, 
ఈ ఇంటికి కోడలుగా రావడానికి 
అనినా అర్హతలు వుననా పిలలో” 
అన్నాడు సత్యన్రాయణ. 
“అవును పిన్నా అనూరాధ చాలా 
మంచి పిలలో . న్ పళిళు అయి 
పనెనాండేళ్ళు అయి్యంది, నేను 
ఆ అమామాయిని చాలా నిశతంగా 
చూస్ను, ఆయన చెపిపునటులో  
ఈ ఇంటికి కోడలుగా రావడానికి 
యోగ్యత వుననా పిలలో . ఇక 
అమామాయి మనింటికి వస్త ంది, 
మనతో వుంటుంది అందుకని 
మా పినమామగారి గురించి 
ఆలోచించవలసిన అవసరం 
లేదు” అంది వైదేహ.
“సరేగాని, సత్యం వాళళు గోత్రం, 
అమామాయి నక్షత్రం ఏమిటయా్య?” 
అని అడిగారు సబ్బలకిష్మిగారు.
“మా బాబయ్య దత్త డు, జనక 
సంబంధం గోత్రం హరితస, దత్తత 
తరువాత గౌతమస గోత్రం, అనూ 
నక్షత్రం అనూరాధ” వివరాలు 
చెపాపుడు సత్యన్రాయణ. అత 
ను గోత్రలు నక్షత్రం చెపాపుక 
సబ్బలకిష్మిగారు పంచాంగం తీసి 
చూస్్త  ఏదో ఆలోచనలో పడా్డ రు.
“ఏమిటీ ఆయన దత్త డా? 

“అలాగే రేపు ఉదయం పారవాతీ 
శంగారిని కలిసి మాటాలో డుత్ను. 
ఇంతకీ కధా న్యకుడు ఇంకా 
సినిమా నుండి రాలేద్? వాడితో 
ఇపుపుడేమీ చెపపుకండి, రేపు 
ఓరుగంటాయనతో మాటాలో డిన 
తరువాత హీరోగారిని పిలిచి 
మాటాలో డుద్ము” అన్నారు నర 
సింహ్రావుగారు.
               ***
మరానాడు పారవాతీశంగారిని కలిసి 
ఆయనకి విషయం చెపిపు, అనినా 
విషయాలు కూలంకషంగా 
చరిచాంచారు నరసింహ్రావుగారు. 
పారవాతీశంగారు అన్నా విననా 
తరువాత “మీ సహధరమాచారిణ 
చెపిపున విషయం వాస్తవం. 
సగోత్రీకులు వివాహం చేసకోకూ 
డదు, అలాగే గోత్రలలో మొద టి 
ఋషి కలవకూడదు. అయితే
పిలలోలు ఇదదురూ ప్రేమించుకున్నా 
రు గనుక వేరే గోత్రం వారిచేత 
కన్్యద్నం చేయించండి, 
వాళళు గోత్రంలో కూడా ఋష్లు 
కలవకుండా చూసకోవాలి. ఈ 
ఇబ్బందులు ఏమీ లేకుండా 
మీ అలులో డు, అమామాయి చేత 
కన్్యద్నం చేయించండి అపుపు 
డు ఈ సమస్యలేమీ వుండవు” 
అన్నారు. 
ఆ తరువాత నరసింహ్రావు 
దంపతలు, సత్యన్రాయణ దం 

 (గతసంచిక తరువాయి)

ఆ విషయం ఇంతవరకు 
మాకు తెలియదు, నువువా 
ఎపుపుడూ చెపపులేదు” అన్నారు 
నరసింహ్రావుగారు.
“అవును, మా పళిళులో జరిగిన 
గలాటా వలలో  ఆయన గురించి 
ప్రస్్త వన నేను కావాలనే ఎపుపుడూ 
మీ దగగుర తేలేదు” అన్నాడు 
సత్యన్రాయణ. 
ఈ లోపల సబ్బలకిష్మిగారు 
ఆలోచనలు ఒక కలికి్క వచిచా 
“మోహన్ నక్షత్రం పునరవాస, 
అనూ నక్షత్రం అనూరాధ గనుక 
సరిపోతంది. కాన్ ఇక్కడ 
రండు విషయాలు తీవ్రంగా 
ఆలోచించవలసినవి ఉన్నాయి...
ఒకటి మాది హరితస గోత్రం, 
విశవాన్ధంగారి జనక సంబంధ 
గోత్రం హరితస కనుక ఆయన 
పిలలోలికి హరితస గోత్రం వారినిచిచా 
పళిళు చెయ్యకూడదు మనవలకి 
చెయొ్యచుచా. రండవది పళిళు 
సంబంధం కలుపుకునేటపుడు 
గోత్రలలో ఋష్లు కూడా 
కలవకూడదు అంటారు పదదులు. 
హరితస గోత్రం లోని, గౌతమస 
గోత్రంలోని మొదటి ఋషి 
ఆంగీరస వున్నాడు. మీరు రేపు 
ఓరుగంటి పారవాతీశంగారిని కలిసి 
ఈ విషయము గురించి అడిగి 
తెలుసకోండి” అని నరసింహ్ 
రావుగారితో అంది.     
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పతలు ఉంకకస్రి సమావేశమ 
యా్యరు.
“చూస్రా, నేను చెపిపుందే 
పారవాతీశంగారు చెపాపురు. మరి 
ఇపుపుడు ఏం చేద్దు ము?” అన్నారు 
సబ్బలకిష్మిగారు.
“ఏమయా్య సత్యం, ఏమే వైదేహ 
మీరేమంటారు ?” అని అడిగారు 
నరసింహ్రావుగారు. 
“పారవాతీశంగారు చెపిపునటులో  
చేద్దు ము, మేము కన్్యద్నం 

చెయ్యడానికి సిద్మే” అన్నారు 
వైదేహ, సత్యన్రాయణ.
“స్తమామా నువువా ఏమిటంటావు?” 

అని అడిగారు నరసింహ్రావు 
గారు. 
              (ఇంకా వుంది)

కాలంతో పాటు బంధుత్వాలు వాటి 
మారుపులు - చిననా న్టి ఆ కాలంలో 
అన్్యన్యతలు గురు్త  రావాలి. పిలలోల-
ను పంచి పదదు  చేసిన తరువాత --- 
వారికి వివాహ్లు అయిన తరువాత 
క్రమేపీ తలిలో దండ్రులు ఒంటరి తనం 
అనుభవిస్త న్నారు. మా కోడలు 
సరిగా ఉండదని కందరు, మా 
అబా్బయి భార్య మాట విని మమమా-
లినా పటిటి ంచుకోడని కందరు , ఎవరి 
బాధలు వాళ్ళు చెపుపుకుంటున్నారు. 
కోడలు మాత్రం ఎందుకు ఆపా్య-
యత చూపించాలి? మన వైపు 
నుండి మనం ఆమెతో ఎలా ఉం-
డేవాళళుం అని ఆలోచించాలి. ప్రతీ 
స్త్రీ తన అలులో డిని బాగా మరా్యద 
చేసి, కోడలు వైపుకి వచేచాటపపుటి-
కీ పదదుగా పటిటి ంచుకోవడం లేదు-
ఎక్కడో నూటికి ఒక్కరు తపపు- అలులో -

జీవిత విధానంలో మారుపులు - అననాదముమాల 
అక్కచెలెలోళళు అనుబంధాలు                                                                                                               

మంగళంపలిలో  సత్యమోహన్ సింగ్

డికి సరిగా మరా్యద చెయ్యక పతే 
కూతరిని సరిగా చూడరేమో అనే 
ఆలోచనతో. 
  కడుకు కోడలు ---- ఎవరి తలిలో  
దండ్రులని వారు, వారి వృద్దు ప్యంలో 
చూసకుంటే సరి కద్! వారి పిలలోల 
తో పాటు,  తలిలో  తండ్రుల బాధ్యత 
తీసకోవాలి. --- కషటి పడి పంచిన 
వారిని వదలకూడదు . 
ఎవరి పనులు వారు చేసకునే 
వయససు వరకూ పరవాలేదు- 
పిలలోలు దగగుర లేక పోయిన్! ఎవరు 
లేక పోయిన్ అననాదముమాలు -- 
అక్క చెలెలోలులో  బాధ్యత తీసకుని --- 
వారికి అండగా నిలబడాలి బాద్యత 
పిలలోల దే అయిన్. వృద్్శ్రమాల 
జోలికి పోకుండా చూసకోవాలి 
చివరి కాలంలో అండగ ఉండాలి. 
కన్సం ఏభయో్య పడిలో పడిన 

ప్రతీ వారు బంధుత్వాలు జాగ్రత్తగా 
కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరి 
అవసరం వస్త ందో —మాట పటిటి ం-
పులు రానియ్యకుండా చూసకోవా-
లి. ఈ రోజులోలో  డబు్బకి ఎవరికీ లోటు 
లేదు... ఆపా్యయతలకే  లోటు. 
  అననాదముమాలు అకా్కచెలెలో -
ళ్లో  లేనివారు ఎవరినైెన్ తోడు 
ఉంచుకుని వారి బాగోగులు చూస-
కోవాలి, వారి సహ్యంతో తదుపరి 
జీవితం స్గించాలి....చివరి వరకు 
హ్యిగ ఉండండి మీఇంటిలో 
మీరు. ఎవరి కుటుంబం వారు ఒక 
వసతి కలిపుంచు కోవాలి పదదు  వారితో 
గడపడానికి అనువుగ అందరికి 
చెందే విధంగా.
     అందరూ ఆలోచిస్్త రు కదూ!
                   మళ్ళు కలుద్దు ం.
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      గడి  -  నుడి

స్చనలు :   అడదుం: 

డా. చాగంటి కృషణోకుమారి

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16

17 18

19 20

  స్చనలు :   నిలువు:

1. గ్రీకు పదమైెన  'Dysprositos'   అనగా  దొరకటం దురలోభం 

నుండి ఈ రస్యన  విరళమృతి్తక లోహ్నికి పేరు పటాటి రు(5) 

4  పాలి టట్రఫోలో  రో ఇథిలిన్ (PTFE),(C2F4)n  యొక్క 

వా్యపార న్మము( వనకనుండి ముందు కి)(3)

6.   కీష్రము (2)

7.  వేదిక మీద ప్రదరి్ంచే ఒకానొక స్హత్య ప్రక్రియ(3 

8.   బియ్యం(2)   

11.ఈ ఆకిటినైెడ్  మూలకానినా స్్కండినేవియన్ యుదదు దైెవమైెన 

‘ థార్’ ( Thor,)పదంనుండి  గ్రహంచారు(4)వనక నుండి 

ముందుకి  

12.ఈ లోహ్నికి పేరును గ్రీకు పదమైెన ‘thallos’ అనగా 

green twig నుండి గ్రహంచారు (4)

14.మారా్జ లము (3) 

15. ఒడిష్ట రాష్ట్రా నికి చెందిన ఒక సరససు,  ఇక్కడికి అనేక 

జాతల వలస పకుష్ లు వస్్త యి.(3)  

16యు. స్ . 43వ అధ్యకుష్ డు (2) 

19 .పరమాణు సంఖ్య 63  గల  లాథనైెడ్ మూలకానికి  

పేరును  ఈ ఖండం పేరునుండి గ్రహంచారు(3) 

20 . న్లుగవ పీరియడ్ కిచెందిన ఒకటవ గ్రూపు  లోహం (5) 

అటుదిటుగా   

1.ఇది తల మీద జుటుటి  ను రండు భాగాలు గా  విభజిస్త ంది (3)

కిందనుండి పైకి 

2.ఖ్్యతి (కిందనుండి పైకి) (2) 

3. d బాలో కు కి చెందిన ఈ లోహము పేరును స్పునిష్ పదమైెన 

‘platina’, (meaning little silver) నుండి   గ్రహంచారు 

(కిందనుండి పైకి) (4) 

4. ఒక దివాతీయా విభకి ్త ప్రత్యయము (2) (కిందనుండి పైకి ) 

5. ఈ రస్యన మూలకము పేరుని లాటిన్ పదమైెన 

‘tellus’,(meaning Earth)నుండి తీసికన్నారు (4)        

 8.ఆవర ్త న  పటిటి కలో ఈ మూలకం 16వ సమూహంలో  మరియు  

5వ శ్రేణకి చెందుతంది   .(5) 

9. గడి్డ  (3)                

10. రసన (3)  

 11. ఈ  రస్యన మూలకం సంకేతం  Eu  (5)కిందనుండి పైకి  

 13. ఫ్రాన్సు  ని  లాటిన్  భాషలో ‘ గాలియ’ అంటారు  ( 'Gallia' ) 

ఈ మూలకపు పేరు ఈ పదంనుండి పుటిటి ంది (4) 

 17.  వాటికన్ నగరపు అధ్యకుష్ డు(2) 

18. ---- పూసిన మారేడు కాయ(2) 

 20. హంఫ్రి డెవి కనుగొననా ఈ లోహంపేరు  ఇంగీలో ష్ పదమైెన  ‘ 

పటాష్’  నుండి పుటిటి ంది ( వనకనుండి ముందుకి) (5) 
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          జూన్  నెల  గడి-నుడి   సమాధాన్లు

ఆలోచించండి   (18వ పేజీ  తరువాయి)

  టా   న్   వ   ల్    క     రో    న్     వై     ర     స్   సైవా

  కోసు  ము   రో     రి   వి    న్

  పాలో   రీ    లు   క   మి    లి    న  ము   ను   ఫ్లో
 స్మా   రు్త   లు    కా   లులో    గ   త   త    లి   జవా

 గోం   మి   నిం    గో     కో    క    ల్     స   పిసు   స్    రం

  డి   ఱా    డు     క    పి   ఈ    ళ

 యా  న్ం            వ    వి   ఠ   దం    పా   శనా

  మ్    అ    డ    వి    పం    ది    అ    డ    వి    దు    ననా    ఇ

  ఖ    లు    చి   ణ   ము    లు   రో    బో

ఋ    దైె    అ  ము   ప    క్ష    లా

  ఎ   జీ   వాం   త    సథా    వి   ష     ప    ద్   ర్ం    హ

  న    రమా   ద    శ   రం   హ    లు    చి    స్    మ

  ఫొ   వ   ము   దు   బిం    మ    హ    రావా    లా     రా

  లి  నం    డి    దే     ఇ     జి

  జ్   టొ    బా     కో    మైె    స     క్    వై    ర    స్     క్

'నమాజ్' టైము అని డాకటిరు 
ఆపరేషన్ చేయడం మానేసే్త? 
కారీ ్తకమాసం అని ష్గరు 
పేషంటులో  ఉపవాస్లు చేసే్త? 
మారగుశర స్నాన్లు అని వయో-
వృద్ులు కటిక చలిలో చన్నాళళు 
స్నాన్లు మొదలెడితే?
      చచాచాక ఎక్కడికి పోత్ం అనే 
ఆలోచన చేసే ముందు, మనం 
ఇబ్బంది పడకుండా ఇతరులకి 
ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఎలా 
బ్రతకాలీ అని ఆలోచించడం 

ముఖ్యం కద్. అది బైెబులయి-
న్, ఖురాన్ అయిన్, భగవదీగు త 
అయిన్ మరే పవిత్ర గ్రంధమ-
యిన్ కాలానుగుణంగా మనిషికీ 
సమాజానికీ మేలు చేసేవిధం-
గా అనవాయించుకోవాలి గాన్, 
అందులో వ్రాసి వుందని గుడి్డగా 
ఫాలో అవకూడదుగా!  ప్రవచ-
కులు ఎన్నా సందరా్భనుస్రం-
గా చెబుత్రు. ఆ సందరా్భనికి 
వారు చెపిపునవి సరైనవే. వాటిని 
నిత్యమూ ఆచరించడానికి వీ-

లవుతంద్? ఇది ఎవరికివారు 
ఒక్కస్రి ఆలోచించండి. 
PS: ఇది ఎవరిన్ విమరి్ంచే 
ఉదేదుశ్యంతో వ్రాయలేదని మనవి. 
మతం పేరుతో, ముకి ్త పేరుతో 
పరాకాషటి కి చేరుకుననా చాదస్్త లని  
ఒకస్రి గమనించమని వ్రాస్త -
ననాది. తపైపైతే క్షమించండి.
    మళ్ళు కలుద్దు ం.
                    మీ     భువనచంద్ర    
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    ఆర్. శరమా దంతరి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 13

   అని. “అబే్బ ఇపుపుడే న్కు 
ఇలా భగవంతణణో చూపిసే్త నేను 
నముమాత్ లేకపోతే నమమాను” 
అనేవారికి సరద్ ప్రశనా వేస్్త రు 
స్వామి సత్్యనందగారు. మీరు 
పాఠశలలో లెక్కలు నేరుచా-
కుంటున్నారనుకోండి. ఫలాన్ 
లెక్క ఎలా చేయాలో తెలియ-
లేదు. అపుపుడు మీకు ఉపా-
థా్యయుడు ఏం చెపాపుడంటే, 
“మొత్తం ఒకటి అనుకో ముందు. 
చివరిలో సలభంగా సమాధానం 
వస్త ంది.” మీరు ఆయనని నమిమా 
సరే మొత్తం ఒకటి అనుకుని 
చివరకి సమాధానం రాబడు-
తన్నారు. అంటే చిననా లెక్క 
విషయంలో మీరు ఉపాధా్య-
యులు చెపిపునది నమిమా మొత్తం 
ఒకటి అనుకుని చివరకి అసలు 
విషయం తెలుసకుంటున్నా-
రు కద్? అలాగే సముద్రంలో 
పదదు  అగినా పరవాత్లు ఉన్నాయ-
న్ అంతరిక్షంలో కృషణోబిలాలు 
ఉన్నాయన్ ఎవరో ఎక్కడో చూసి 
చెపే్త, వాటిని మనం చూడ(లే)
కపోయిన్, నమమాడానికి సిధ్ంగా 
ఉన్నాం. కన్నాళళుకి “అబే్బ నేను 
ఫలాన్ రోజున చెపిపునది తపుపు” 
అంటే ఆ తపుపుని కూడా ఒపుపుకో-
వడానికి మనం ఎపుపుడూ సిధ్మే.
మరి రామకృష్ణో లూ, రమణులూ 
చెపిపునటుటి  భగవంతడు ఉన్నాడు 

అనుకుని ఆయనినా తెలుసకోవ-
డానికి ప్రయతనాం చేయమంటే 
వాళలోని ఎందుకు నమమాలేకపో-
తన్నాం? చిననా లెక్క విషయంలో 
ఉపాధా్యయులు చెపిపునది నమేమా 
మనం ఈ మహరుష్ లు చెపిపున-
ది, “నేను తెలుసకున్నాను. న్కు 

కూడా స్ధ్యమే” అంటే – అదీ ఈ 
సృషిటి  అంత్ చేసిన, ఏదైెన్ చేయ-
గలిగిన భగవంతణణో - ఎందుకు 
నమమాలేకపోతన్నాం? అదీ మన 
పరిసిథాతి. ఎపుపుడైెతే భగవంతడు 
ఉన్నాడు అని నమిమా ఆయనినా చే-
రడానికి ప్రయతినాస్్త మో అపుపుడు 
ఒకో్క మెటూటి  ఎకు్కతూ చివరకి 
భగవంతడు ఎక్కడో లేడన్, 
సరవాత్ర ఉననాది ఆయనేనన్ శు-
కమహరిష్ చెపిపునటూటి  ‘హరిమ-
యము విశవామంతయు’ అన్ 

మనకి తెలుసి వస్త ంది. ఇలా 
తెలియడానికి బుధ్ుడూ, వివే-
కానందులూ చేసినటుటి  సరవాసంగ 
పరిత్్యగం చేయడానికి, దేనినైెన్ 
వదులుకోవడానికి సిధ్ంగా 
ఉండాలి. అపుపుడు, అన్నా వదు-

లుకుననా మనని ఆదుకోవడానికి 
భగవంతడు ఎలలోవేళలా, అం-
బరీష్పాఖ్్యనంలో చెపిపునటూటి  
– కాసకుని కూరుచాంటాడు. న్కు 
మంచి జరిగితే భవగంతడున్నా-
డు, చెడు జరిగితే ‘ఆ పోవయా్య 
దేవుడుంటే ఇలా జరుగుతం-
ద్?’ అనుకునేవాడికి భగవం-
తడు ఎందుకు కనిపించాలి? 
మొత్తం ఒకటి అనుకుని లెక్క 
చేయడానికి మొదలుపటాటి క 
సరైన సమాధానం రాకపోతే తపుపు 
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మనద్, ఉపాధా్యయుడిద్?
స్థా లంగా ఇదే విషయం చెపేపు 
ఈ నెల పద్యం మళ్ళు మహ్భాగ-
వతంలోనిదే. “నేను ములోలో కాలూ 
వతికాను ఎక్కడా లేడు, నువువా 
ఉన్నాడనే శ్రీహరి ఎక్కడున్నాడు-
రా, చూపించు” అని హరణ్యకశ-
పుడు గరి్జంచి అడుగుతూ ఉంటే, 

ప్రహ్లో దుడు ‘ఇందుగలడందులే-
డని సందేహము వలదు..’ అని 
ఖఛ్్ఛతంగా చెపు్తననాపుపుడు ఆ 
విషయం నిరూపించడానికి ప్రతీ 
అణువులోనూ శ్రీహరి కాచుకుని 
ఉన్నాడు అని చెపు్తన్నాడు పోతన. 
ఎలా కాసకుని ఉన్నాడు శ్రీహరి? 
నరసింహ్కృతిలో అచు్యత-

డిగా. చు్యతి అంటే పతనము, 
న్శనం లేనివాడు. నరసింహ్-
కృతి ఎందుకంటే, హరణ్యకశ-
పుడు త్ను ఎలా చావాలో బ్రహమా 
ఇచిచాన కోరిక ద్వారా త్నే కోరుకు-
న్నాడు కద్?

మ.     "హరి సరావాకృతులయం గలయం" డనుచుఁ బ్రహాలా దయండు భాషయంప స
       తవారుఁడ ై"యయందను లుఁడు లుఁ" డని సుతున్ దతైు్యండు తరి్జ యంప శ్రీ
       నరసయంహాకృతి నుయండ నచ్తుుఁడు న్న్ జయంగమస్థా వరో
       త్కర గర్యంబుల ననినా దేశముల నుదదియండ ప్రభావయంబునన్.     (ప్రహ్లో దోపాఖ్్యనం 7.277)

  ఈ పద్యంలో ఉననా విశేషం 
ఏమంటే, “శ్రీ నరసింహ్కృతి 
నుండె నచు్యతుఁడు న్న్ జం-
గమస్థా వరో త్కర గర్భంబుల ననినా 
దేశముల నుదదుండ ప్రభావం-
బునన్” అనేది. నరసింహ్కృతి 
ఎందుకో చెపుపుకున్నాం. “న్న్ 
జంగమస్థా వరోత్కర” అనడం 
ఎందుకంటే తన భకు్త డు హ్మీ 
ఇచేచాస్డు కద్, “ఇందుగ-
లడందులేడని సందేహము 
వలదు..” అంటూ? ఏమో ఈ 
గడి్డలో చూపించు, ఈ ఖఢగు ంలో 
చూపించు, ఈ సింహ్సనం-
లో చూపించు, ఈ సథాంభంలో 
చూపించు అంటే, అక్కడనుం-
చి బయటకచిచా భకు్త డు అననాది 
నిజమే అని నిరూపించడాని-
కి ఒకటైతే రండోది శుకమహ-
రిష్ చెపిపునటూటి  “హరిమయము 
విశవామంతయు..” ప్రపంచంలో 
ఈ భగవంతడు తపపు మర్కటి 
ఏమీ లేదనే విషయం మరోస్రి 

నిరాథా రించడానికి.
భగవదీగు తలో కృష్ణో డు విశవారూ-
పసందర్నం చూపించడాని-
కి ముందు విభూతియోగం-
లో చెపా్త డు, “అరు్జ న్ ఈ సృషిటి  
మొత్తంలో, స్థా వర జంగమాలలో 
న్ అంశ లేకుండా నిలబడగలి-
గేది ఏ ఒక్కటీ లేదు” అని. ఇదే 
మరోస్రి ఈ పద్యంలో చెపు్తన్నా-
డు పోతన – న్న్ జంగమస్థా వ-
రోత్కర గర్భంబుల ననినా దేశముల 
– అంటూ. చివరిగా చెపేపుదేమం-
టే అడగాగు నే బయటకి రావడా-
నికి శ్రీహరి ఉధ్ండ ప్రభావం తో 
కాసకుని ఉన్నాడు.  ఆ ప్రభావం 
ఎందుకంటే, హరణ్యకశపుడు 
మామూలు వాడా? ఎవరిచేత్ 
ఎటువంటి ఆయుథాల చేత్ 
సంహరింపబడకూడదని వరం 
సంపాదించుకున్నాడు కద్?
హరణా్యక్ష, హరణ్యకశ-
పుల గురించి మరో విషయం 
ఏమిటంటే రాక్షసలైెన్ వీ-

ళిళుదదురూ తన కావలి భటులు 
కనక మహ్విష్ణో వుకి వీరంటే 
అత్యంత ఇషటి ం. హరణ్యకశ-
పుడంటే మరింత ఇషటి ం కనక 
తన వళ్ళు కూరోచాబెటుటి కుని మరీ 
ఏ ఆయుథాలూ వాడకుండా 
అతను ఎలా కోరుకున్నాడో అలాగే 
సంహరించాడు కద్? ఇదే 
విషయం న్రదుడు ధరమారాజుతో 
చెపూ్త  అంటాడు భాగవతంలో 
మరోచోట – “అసలు భగవంత-
ణణో  చేరడానికి ఆయనకి విరోధగా 
జనిమాంచడమే మంచిదని 
న్కు తోస్త ంది ఒక్కక్కపుపుడు 
ఎందుకంటే విరోధంతో అయితే 
ఒకటి రండు జనమాలలో ఆయన 
కనిపిస్త న్నాడు ఈ హరణ్యకశ-
పుడికీ, కంసడికీ కనిపించినటుటి . 
కాన్ భకు్త డు అయితే మాత్రం 
అనేకానేక జనమాలు ఎతి్తన్ భగ-
వదదుర్నం చాలా కషటి ంగా ఉంది” 
అని. 
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ఆదూరి హైమవతి

దేశమాత దీవన
  ఆరోజు తమ మేనకోడలికి పళిళు 
కుదిరిందని వచిచాన ఉత్తరం 
పటుటి కుని ఆఘమేఘ్లమీద 
బయలుదేరి వచిచాంది మేనత్త 
మేఘన.
   " ఏంటీ! ఒక్కగా నొక్క కూతరినా 
మీలటరీలో పని చేసేవాడికిచిచా 
చేస్త న్నారా రాఘవా!అననాయా్య!-
వారికి లేకపోతే న్కన్నా ఆలోచన 
ఉండదూదు ! మీ అందరికీ ఏమన్నా 
పిచాచా? ఎం.ఏ. చదివి టీచ-
రుదో్యగం చేస్త ననా రుద్రమణకి 
పళిళుకడుకే దొరకడా! ముగుగు ర-
ననాలముదుదు ల చెలాలో యి రుద్ర-
మణ!.."అంటూ ఏదేదో మాటాలో -
డుతననా మేనత్త మాటలకు 
అడొ్డ చాచాడు మణ పదదుననా ప్రదీప్ 
రాఘవన్  .
  "అత్్త ! మణ ఇషటి పడా్డ -
కే ఈ సంబంధం సిథారం చేశం. 
వాళళు స్్కలోలో  పని  చేసే పదదు  
పంతలు ప్రకాశం గారి ఏకైక 
కుమారుడు శవాజీ.వారిది దేశ-
భకి ్త గలకుటుంబం. చాలా మంచి 
మనుష్లు. అంత్ సటిలైెంది 
మేఘనత్్త ! ముందుగా న్కే తె-
లియపరచాము. న్కంటే మాకు 
ముఖు్యలు ఎవరున్నారు చెపుపు-
!వివాహం కూడా చాలా సింపులాగు  
చేయమన్నారు. న్కు తెలుసుగా 
మణకి దేశభకి ్త ఎకు్కవని, దేశనికి 
సేవచేసేవాడే తనకు భర ్తగా 
కావాలని పటుటి  పటిటి ంది అత్్త !"  

అని ఆమెను సిథామిత పరిచాడు 
ప్రదీప్ రాఘవన్  .
 అంత్విన్నాక అంగీకరించిం-
ది మేఘన. ఆమెకు రుద్రమణ 
అంటే ప్రాణం. తనకు కడుకులు 
లేక పోడాన తన ఇదదురు కూతళళు-
తో కలుపుకుని మూడో కూతరిలా 
ప్రేమిస్త ంది ఆమె రుద్రమణని.
కడుకు వుంటే  మణని వదులు-
కునేది కాదు.  

అంత్ త్నే అయి చకచకా ప-
ళిళుపనులు చేసింది మేఘన. 
అలా అనుభవముననా మేఘనత్త 
తోడుగా వుండి అన్నా చేయడం 
అందరికీ చాలా సంతోష్టన్నా 
తృపి్తన్ ఇచిచాంది. పళిళుపనులన్నా 
కుదురుగా పూరతై  శవాజీకీ రుద్ర-
మణకీ వివాహం జరిగిపోయింది.
  శవాజీ శలవు పూరతై తిరిగి 
డూ్యటీలో జాయినవను వళ్్త  

మణతో ఇలా అన్నాడు.
"మణీ! న్లాంటి భార్య న్కూ, 
న్వంటి ఉత్తమురాలు 
కోడలుగా మా తలిదండ్రుల-
కూ లభించడం మా అదృషటి ం. 
ఒకరకంగా న్కుమాత్రం అన్్య-
యమే! నేను ఏడాదికి మూడు 
నెలలు మాత్రమే రాగలను. అదీ 
నమమాకం వుండదు ఒకో్కమారు. 
అంద్కా అమామా న్ననాలకు న్వే 
దికు్క, వారే న్కు అండా దండా" 
అంటూ బాధ పడాదు డు.
"మీరేమీ విచారించకండి, వారిని 
మీలాగా చూసకుంటాను. 
దేశమంటే ఇలా భకి ్త ఉననా వ్యకి ్త 
న్కు భర ్తగా లభించాలని కోరు-
కున్నాను. న్ కోరికను భగవం-
తడు తీరాచాడు. కేష్మంగా వళిళు 
లాభంగా తిరిగి రండి. మీ రాక 
కోసం మేమంత్ వేయికళళుతో 
ఎదురుచూస్త ంటాం" అంటూ 
ధైర్యం చెపిపు పంపింది రుద్ర-
మణ.
మరుసటి సంంవతసురం 
లాభంగానే వచాచాడు  శవాజీ. 
ప్రెమోషన్ తో. అతడికీ లాభానినా 
అందించింది రుద్రమణ వంశో-
ధ్ారకునితో. 
మరి రండేళళుకు  శవాజీకి ఇంకో 
ప్రమోషన్ వచిచాంది. అలా 
అలా శవాజీకి పదదు  మిలటరీ 
ఆఫీసరయా్యడు. రుద్రమణ 
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ముగుగు రు పిలలోల తల్ెలోంది.ఇదదురు 
కడుకులూ ఒక కుమార ్త. 
 భర ్త దూరంగా ఉన్నా బిడదులను 
బాగాచదివించి దేశ భకు్త లుగా 
తయారు చేసింది. తండ్రి మరణ 
వార ్త విని వచిచాన శవాజీ  చివరి 
రోజులోలో  త్ను దగగుర లేనందుకు  
ఎంతో బాధ పడా్డ డు. కరమా క్రత-
వులు పూర ్తవుతండగానే దేశ 
సరిహదుదు లోలో , మనదేశ సరిహదుదు -
లను నియమాలను అతిక్రమిం-
చి ద్టను యతినాంచే విద్రోహుల 
కదలికలు పసికటిటి న అధకారు-
లు శవాజీని   వంటనే రమమాని 
టలిగ్రాం ద్వారా కబురంపారు. 
 శవాజీ ఆఘమేఘ్లమీద 
బయలేదురి తిరిగివళ్ళుడు. అతడికి 
దేశమంటే  ప్రాణం. దేశ రక్షణలో 
తన సరవాస్వాన్నా అరిపుంచను వ-
నుకాడని అదివాతీయ దేశ భకు్త డు
  వళేళుముందు,"మణీ! ఈ స్రి 
రిటైరై వచేచాస్్త ను. నినూనా,  
అమమానూ, పిలలోలూనా చూసకుం-
టాను" అని చెపిపువళ్ళుడు.
రుద్రమణ పదదుకడుకు మిలటరీ 
డాకటిర్, రండో కడుకు విమాన్లు 
తయారు చేసే కంపన్లో ఇంజన్ 
ర్. కుమార ్త లకీష్మిబాయి కేంద్రీయ 
విద్్యలయంలో లెకచారర్. శవాజీ  
రాగానే ముగుగు రికీ పళిళుళ్ళు చేయా 
లని ఆలోచిస్్త ననా రుద్రమ-
ణకి అశనిపాతంవంటి వార ్త 
అందింది.
   శవాజీ మరికందరూ వళ్త-
ననా యుధ్విమానం మాయమైె 
పోయిందని ఎంతవతికిన్  కన-
పడలేదని ద్న్లో  శవాజీతో పాటుగా 

పది మందిమిలటరీ ఆఫీసరులో  
ఉన్నారన్న్.
 అతడి త్లూకూ వస్త వులన్నా 
పంపుతన్నామని వార ్త అంది 
మణ దిగ్భ్ర మలో పడిపోయింది. 
ఆదిగులుతో భాస్కర్ తలిలో  తది 
శవాస విడిచింది.                                    
 "ఎంతకాలమని చింతిస్్త ం చెపుపు 
చెలాలో య్! బావగారు దేశభకు్త లు, 
దేశంకోసమే ప్రాణం అరిపుంచారు. 
దేశ రక్షణ లో ప్రాణాలను పణంగా 
పటేటి  అసలైెన దేశభకు్త లు 
మిలటరీ ఉదో్యగులు. ఏంచేస్్త ం 
చెపుపు మణీ! కావలిసున పనులు 
వేగవంతం చేసకో, గుండె 
దిటవు చేసకో, అన్నా తెలిసే కద్ 
న్వీ సంబంధం అంగీకరించా-
వు. బావ మనససు న్వు దుుఃఖంచి 
కషటి పటటి కు. బావ గారి ఆతమాకు-
శంతి ఉండదు. 'ధైరే్య స్హసే 
మణుః.'అని ఋజువు చేసకుని 
బావ ఆతమాకు శంతి కలిగించు. 
న్పేరే రుద్రమదేవి న్ననాగారు 
రుద్రమణ అని న్కు పేరు పటాటి -
రుకద్! రుద్రమదేవంత ధైర్యం 
ఉండాలిన్కు ఎపపుటికీ" అని 
ధైర్యం చెపాపురు అననాలు ముగుగు -
రూనూ.  
       మణ అననాల మాటలు మన-
ససుకు పటిటి ంచుకుని ముగుగు రు 
పిలలోలకూ చక్కని సంబంధాలు 
అననాల స్యంతో చూసి వంట 
వంటనే మూడేళళులో ముగుగు రి 
పిలలోల పళ్ళుళ్ళు  చేసేసింది. 
    "అమామా! ఇంతకాలం ఎంతో 
ఓరుపుతో నేరుపుగా మమమాలినా పంచి 
పదదుచేశవ్. ఇహ న్వు హ్యిగా 

విశ్రాంత జీవనం గడుపు, పదదు-
ననాతో హమాచల్ ప్రదేశ్ లోన్, 
చిననాననాతో బెంగుళ్రులోన్, 
న్తో అలహ్బాద్ లోన్ ఉండు.
వంటరిగా మాత్రం ఇక్కడ 
ఉండటం మే మెవవారం అంగీక-
రించం" అంది కుమార ్త లకీష్మిబా-
యి.                                                         "   
తలీలో  లకీష్మి! మీఅందరికీ అమమా-
మీద ఉననా ప్రేమకు న్కు చాలా 
ఆనందంగా ఉంది. కాన్ మీ-
న్ననాతో వివాహం, మీ అందరి 
పుటుటి కలూ, త్త్, బామమాగారూలో  
నివసించిన ఈ ఇంటిని వదలి 
నేనెక్కడికీ రాలేను. ఏమో మీన్-
ననాగారు ఎక్కడైెన్ బ్రతికి ఉండి 
ఎపపుటికైన్ తిరిగివసే్త నేనిక్కడ 
లేకపోతే ఎలా? అందరం ఏమ-
యా్యమో అని ఆయన భయ-
పడరూ?మన జాడ ఆయనకె-
లా తెలుస్త ంది చెపూపు?" అంది 
కళళులో న్రు కారుతండగా.                                                                                                          
"అమామా!  న్దెంత పాజిటివ్ 
థింకింగ్ అమామా! ఇలాంటి 
మనససు, ఆలోచన మాకూ 
దేవుడు ఇవావాలని కోరుకుంటు-
న్నాను. పాజిటివ్ థింకింగ్ వలలో  
పాజిటివ్ వైబ్రేషన్సు వస్్త యి, ద్-
నివలలో  శుభపరిణామాలు లభి-
స్్త యి. అమామా! న్వంతో  గొపపు 
ఆలోచన్పరురాలివి!" అంటూ 
తలిలో ని ఆలింగనం చేసకుంది 
లకీష్మిబాయి. 
 తలిలో  అలా అన్నాక ఎవవారూ 
ఆమెను బలవంత పటటి  లేదు.  
అంత్వళిళుపోయాక రుద్రమ-
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ణ తన ఉపాధా్యయ వృతి్తలో  
మునిగి పోయింది. ఆమెకు 
వృతి్తపటలో  చాలా ప్రేమ, అంకిత 
భావమూనూ. బాలబాలికలను 
దేశభకు్త లుగా చేయనే ఆమె ఆ 
వృతి్త చేపటిటి ంది,                                                                                                                  
      ఆరోజు శవాజీ జనమాదినం. రు-
ద్రమణ పనిచేసే స్్కలోలో  అతడి 
సేవల గురించీ, దేశభకి ్త గురించీ 
ఆ నగరం లోని పదదులు ఎంతో 
గొపపుగా ఉపన్యసించారు. సరా్కర్ 
స్్కళలోలో  పేద పిలలోకందరి-
కీ, వృధ్ా శ్రమంలో వృధ్ులకూ, 
అన్ధ శరణాలయాలోలో  బిడ్డలకూ,  
బటటి లూ స్వాటూసు పంచి వచిచాంది 
రుద్రమణ  అందరిసహ్యంతో. 
 రోజులు స్గుతన్నాయి ఎవవారి-
ప్రమేయం లేకుండానే. 
శవాజీని అతడి పుటిటి న రోజున 
అంత్ పగటటి ం, అతడి దేశభకి ్తని 
గూరిచా మాటాలో డటం, విననాపపుటి-
నుంచీ శవాజీ పదేపదే గురు్త వ-
స్త ండగా మరున్డు ఉదయం 
అతడి చిత్రపటం ముందు జో్యతి 
వలిగించి,
"మీ బిడ్డల నందరిన్ న్ శయ 
శకు్త లా పంచిపదదుచేసి, దేశభకు్త -
లుగా తీరిచాది ద్దు ను. మీరు లేరననా 
లోటుతపపు న్ బాధ్యత లన్నా తీ-
రుచాకుని దేనికోసమో తెలీకుం-
డానే ఎదురు చూస్త న్నాను" 
అంటూ కంటన్రు పటుటి కుం-
టుండగా డోర్ బెల్ మోగింది..                                                                                                            
వళిళు చూసి ఒక్క క్షణం నిరు-
త్తరురాలైెంది మణ. వచిచాంది 
ఎవరో కాదు, త్ను ఎవరికోసం 
ఇంతకాలంగా కళళులో వత్త లు 

వేసకుని, తపపుక తిరిగి వస్్త రని 
నిండు మనససుతో ఎదురుచూ-
స్్త  ఉందో, తన సరవాసవాం ఐన 
శవాజీ!. "మణీ ! నేనే!"  అంటూ 
దగగురకచిచా ఆలింగనం చేస 
కుంటుననా వ్యకి ్తని పటిటి  పటిటి  
చూస్్త  "మీరు -- నిజమే న్ ! న్-
కళలోను నేను నమమావచాచా?" అంది 
ఉదేవాగంతో.
"మణీ! నేనే! నముమా. విమాన ప్ర-
మాదంలో ఎక్కడో పడి పోయాం 
మేమంత్. అడవిలోంచీ ఎలా 
బయట పడా్డ మో మాకే తెలీదు.
కోయ దొరలు కాపాడారు. మాలో 
కందరు ఇంకా కోలుకోనే లేదు. 
మరికందరు ఏమయా్యరో తెలీనే 
లేదు. మా విమాన్నినా ముష్క-
రులు పేలేచాశరు. క్రిందపడి 
ప్రాణాలతో ఉండటం చిత్రమే! 
మెదడుకు తగిలిన దెబ్బవలలో  
ఙ్్ఞ పకశకి ్త పోయింది. నేనేవరో 
న్కే తెలీకుండా ఈ ఎనిమిదే-
ళ్ళు గడిచి పోయింది. మనిషిగా 
ఉన్నానేగాన్ ఏమీ తెలియలేదని 
కోయదొరచెపాపుడు. ఆ ధనవాంతరి 
కోయదొర వాడిన  మూలికావై-
ద్యం వలలో  10 రోజులక్రితం తిరిగి 
న్కు మెలిలో గా ఙ్్ఞ పక శకి ్త వచిచాంది. 
మా అధకారులకు సమాచారం 
తెలిపాను. వారు నిననానే ననునా 
హలికాపటి ర్ ద్వారా తెచిచా రాజధా-
నిలో దింపారు. మిగత్వారిని వై-
ద్యశలలకు తరలించారు. తపపుక 
న్వు ఇక్కడ న్ కోసం ఎదురు 
చూస్్త  ఉంటావని భావించి 
నేను వంటనే వచాచాను "మణీ! 
నిననా ఆంధ్ర దేశం వచాచాక అదృ-

షటి వశతూ్త  పాత నూ్యస్ పేపర్క-
టి దొరికింది. న్వు న్ జనమాదినం 
న్డు చేసిన సేవాకార్యక్రమాల 
విశేష్టలు చదివి ఎంతో సంతో-
షించాను. ఇదో ఈ పేపర్ వలేలో  
న్వు ఇంకా ఇక్కడే న్కోసం ఎదు-
రుచూస్్త  ఉన్నావని వచేచాశను" 
అంటూ శవాజీ చెపాపుక రుద్రమ-
ణ వంటనే ఆ శుభ సమాచారం 
తన బిడ్డలకూ  అననాలకూ, 
మేన త్తకూ   తెలియ పరిచింది.                                                                              
అంత్  ఆఘమేఘ్ల మీద వచిచా 
వాలారు.
 అననాలంత్ "అమామా! మణీ! 
న్ జీవితంలో తిరిగి వసంతం 
వచిచాందమామా! మీ దేశభకే ్త మిముమా 
కాపాడింది. దేశమాత కరుణ 
చాలా గొపపుది" అని సంతోషంతో 
ఆమె నుదురుపై ముదుదు లు పటిటి  
ఆనందించారు.
"అమమా పాజిటివ్ ఎనరీ్జ న్ననా 
గారిని తిరిగి తెచిచాంది మా 
ఇంటికి వలుగు తెచిచాంది. మా 
న్ననా దేశభకీ ్త, మా అమమా మంచి 
మనస్ మా ఇంట తిరిగి వలుగు 
నింపింది. మేం మీ పిలలోలం 
కావడం నిజంగా మా అదృషటి ం" 
అంటూ అమామా న్ననాల చుటూటి  
తిరుగుతూ కాలో ప్సు కటాటి రు పిలలో-
లంత్.
మేనత్త వారందరిన్ చిరునవువా 
తో మురిపంగా చూసకుంటూ 
అందరికీ పదదు  పళళుంలో ఎర్రన్-
టిలో కరూపురం వలిగించి దిషిటి  
తీసింది.      
- సరిహదుదు లోలో ని వీర సైనికులకు 
అంకితం.
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

  ఊరోలో  వుననా యువకులు 
చాలామంది ఈ చర్యను అవమా-
నంగా భావించారు. లారీల టైరలోకు 
గాలి తీశరు. 'ఎంత ధైర్యముంటే 
లారీలతో జన్లను తోలుకచిచా 
దొమీమాకి దిగుత్రు?' అంటూ 
పౌరుష్టలు ప్రదరి్ంచారు.
  పదదుక్క స్హస్నినా, సమయ-
స్ఫూరి ్తని, నిరవాహణా శకి ్తని ఊరి 
జనం మెచుచాకున్నారు. స్త్రీలయితే 
పురుష్టధక్యతను త్ము కూడా 
సమరథావంతంగా తిపిపుకటటి గల-
మని లోలోపల సంతృపి్త పడా్డ రు. 
ఉదయం పదిగంటల వరకు 
పంచాయతీ స్గింది. చివరకు 
పోలీసలు కేస లేకుండా వది-
లిపటటి టానికి పంచాయతీ తీరామా-
నించింది.
      అపుపుడే ఊడిపడా్డ డు సబా్బ-
రాయుడు. ఇక్కడేం జరిగిందో 
తెలుసకుని పదదుక్కను అభి-
నందించాడు. న్గమమా చిమమా 
చీకటలో  కంపచెటలో లో, బండరాళళు-
లో పడి రాత్రంత్ ఎలా ప్రయాణ-
ము చేసింది, ద్రిలో సమాశన్లు 
ద్టుకుంటూ, ఊరు తగలకుం-
డా తెలలోవారేటపపుటికి 'న్గమమా'ను 
వాళళు ఇంటికి చేరిచాతే కాబోయే 
మొగుడు కూడా గురు్త పటటి లేక 

ఎవరని తెలియక తికమక పడిన 
విధానం, ఉననావి, లేనివి... తన 
హీరోయిజానినా, న్గమమా ధైరా్యనినా 
పూసగుచిచానటుటి  చెబుతంటే 
లారీలోలో  వచిచాన జనం, ఊరోలో  
జనం ఏదో 'ససపున్సు' సినిమా 
చూసినటులో  అబు్బరపోయారు.
  న్గమమా వివాహం తను కోరు 
కుననావాడితోనే జరిగింది. పండిలో కి 
అంత్ కలిశరు. మళ్ళు కుటుంబ-
మంత్ కలిసి మెలిసి జీవించటం 
ప్రారంభించారు ఏ అరమరికలు 
లేకుండా.

            సహజీవనం 
      నవన్గరిక సమాజంలో 
స్త్రీ పురుష సంబంధాలు, స్త్రీ-స్త్రీ 
సంబంధాలు, పురుష-పురుష 
సంబంధాలు లాంటి అనేక 

రకాలైెన సంబంధాలు వికసించి 
సవాలింగ సంపరా్కల వరకు చే-
రుకున్నాయి. ప్రతి సంబంధానికి 
మనం ప్రభుతవా ఆమోదం, ప్రజల 
ఆమోదం పందుతన్నాము. ఇం
కా ముందడుగు వేసి మానవ-
మృగ సంబంధాలు, మనిషి- 
మరమనిషి సంబంధాలకు చే-
రుకుంటామేమో!
    మనిషి సంఘజీవనం నేరుచాకు-
ననాపపుటినుంచీ కలిసి జీవించటా-
నికి కటుటి బాటులో  తయారు చేస-
కున్నాం. అవి జీవనం సజావుగా 
స్గటానికై  ఏరపురచుకుననా-
వి. ప్రస్త తం వివాహం, వివాహ 
వ్యవసథా కంత భారమవవాటం, 
ఎవరి స్వాతంత్రయాం వారు కోరు-
కోవటం, స్త్రీ పురుష సమానతవాం 
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కరకు పోరాటాలు, ఆరాటాలు 
స్గించటం.... ఆడపిలలోలను 
మగ పిలలోలలాగా పంచి సమాన-
తవాము తెచుచాకోవాలని ప్రయతినా-
స్త ంటే... మరోవైపు మగపిలలోలు 
ఆడపిలలోలాలో గా పరిగి సనినాత-
త్వానినా, సకుమారత్వానినా పుణకి 
పుచుచాకునేలాగా చేసి ప్రకృతి తన 
సమతల్యతను త్నూ సరిచేస-
కుంటూ వుంది.
       నవీన సమాజంలో సహ-
జీవనం ఒక విపలో వాతమాక ధోరణగా 
కనిపిస్త ంది. తనకిషటి మైెన వారితో 
కలిసి జీవిస్్త  జీవిత్నినా పండిం-
చుకోవటం అయితే... ఇందులో 
ఏ ఆశలు, ఆశయాలు, ఇచిచాపు-
చుచాకోవటాలు  వుండవు. అపుపుడే 
ఆ సహజీవనం సజావుగా స్గి-
పోతంది. అలా కాకుండా ఏదో 
ఆశంచి, ఏదో పంద్లని, తనకు 
దొరకని ద్నిని వతకు్కంటూ వే-
టస్గిసే్త సహజీవనం స్ర్కమ-
వవాదు. 
      సహజీవనం స్గించేవా-
ళ్ళు తపపునిసరిగా ఒకే గూటిలో 
వుండి, ఒకే కంచం, ఒకే మంచం 
పంచుకోవాలని ఏమీ లేదు. 
సహజీవనమననాది భౌతికాంశ-
లకు అతి తకు్కవ ప్రాధాన్యత-
నిచేచా ప్రక్రియ. అవ్యకా్తనుభూతి 
పందుతూ ఎవరి పనులోలో  వారు 
నిమగనామవుత్రు.
     ఇలా సహజీవనం చేసే 
జంటలు మా ఊరిలో న్లుగైెదు 
వుండేవి. వారి జీవన విధాన్నినా 
ఎవరూ తపుపు పటేటి వారు కాదు. 
ఎవరికీ అభ్యంతరాలు వుండేవి 

కావు. సంఘ వ్యతిరేకత కనిపిం-
చేది కాదు.
     భర ్త చనిపోయిన ఒక స్త్రీ 
చాలా కాలం దోసలు పోసకుని 
జీవించేది. ఉదయం ఏడు 
గంటలకు ఊరి పలిమేరల 
వరకు ఈమె దోసల ఘుమ-
ఘుమలు, ఎర్రగడ్డల పచచాడి 
ఘ్టైన వాసన ఊరి జన్లను 
ఊరించేది. ఈమె పేరు ఎవరికీ 
ప్రచారంలో లేదు గాన్ ఫలాన్ 
వారి పళ్ళుం అని పిలిచేవారు. 
భర ్త పేరు రామయ్య అనుకోండి. 
ఈమె రామయ్య పండాలో ం. దోసల 
అంగడి పేరు కూడా రామయ్య 
పండాలో ం అంగడి. చివరివరకు 
ఒక వ్యకి ్త ఈమెకు సహ్యపడు-
తూ దోసల రుచి, వాసన ఆస్వా-
దిస్్త  ఆమె పంచన పడివుండే-
వాడు.
       మర్క భర ్త చనిపోయిన స్త్రీ, 
భార్య చనిపోయిన పురుష్డు 
సహజీవనం చేసేవారు. ఇదదురూ 
విడివిడిగా అంగడి పటుటి కున్నా-
రు. వస్త వులు కనటానికి దగగుర-

లోని పటటి ణానికి కలిసే వళత్రు. 
కలిసే జీవిస్్త రు. ఇదదురికీ పిలలోలు-
న్నారు. ఎవరి వా్యపారం వారిది. 
ఒకరికకరు సహకరించుకుం-
టారు.
     ఆరిథాకంగా ఎవరూ ఎవరిన్ 
యాచించరు. ఎవరిపైన్ ఎవరూ 
అధకారం చలాయించరు. వా్య-
పారంలో పోటీపడరు. అస్య 
చేరనివవారు. చివరివరకూ కలిసే 
జీవించారు. వాళళు పిలలోలు కూడా 
ఈ సహజీవన్నినా ఏన్డు కించ-
పరచలేదు.
       భారా్యపిలలోలు వుండి మరో 
భర ్త పోయిన స్త్రీతో సహజీవనం 
చేసినవారున్నారు. భర ్త, పిలలోలు 
వుండి మరో భార్య పోయిన వ్య-
కి ్తతో సహజీవనం చేసినవారూ 
వున్నారు. 
      తన సవాంత మనుమరాలి-
ని తన కడుకి్క ఇచిచా వివాహం 
చేసే్త ... మేనమామపై అమిత-
మైెన ప్రేమతో పళిళుకి ఒపుపుకుని...                     
(ఇంకా ఉంది)
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తమూమారి రాంమోహన్ రావు

     ఇటీవల తెలంగాణా ముఖ్య-
మంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు 
గారు,  చైెన్ సరిహదుదు  లోలో వాస్తవా-
ధీన రేఖ వదదు  జరిగిన పోరాటంలో 
అసవులు  బాసిన మేజర్ సంతోష్ 
కుటుంబానినా పరామరి్ంచడాని-
కి  స్ర్యపేట వళిలోనటులో  టి.వీ లో 
చూశను.అమరజవానుకు శ్రద్్ం-
జలిఘటించడానికి,అరాథా ంతరంగా 
కుటుంబానినా వదిలి దేశమాత సేవకై 
ప్రాణాలరిపుంచిన వీరజవాను ఇంటి 
లోని వాళలోను ఓద్రచాడానికి ,వాళలోకు 
ఆర్ిక సహ్యమందించ డానికి-
వళలోటం జరిగింది. అనేక మంది 
పలు మాధ్యమాలోలో  ఆ అమర 
జవానుకు అశ్రుతరపుణం చేయడం 
మనందరం చూస్త న్నాం.అది ఒక 
సైనికునికుననా విలువ.మన దేశపు
రండవ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ 
శస్త్రి గారి నిన్దం అపపుటలో  జైె జవాన్ 
జైె కిస్న్ బాగాప్రచలితమయి్యంది.
అవును జైె జవాన్ జైె కిస్న్ ఈ 
రండు శబాదు లు ఏ దేశనికై కవ-
చకుండలాలవంటివి.దేశ రక్షణ 
బాధ్యత జవానుదైెతే, దేశ ఆరిథాక 
ప్రగతికి మూలకారణమైెన వ్యవస్-
యరంగ బాధ్యత కిస్న్ ది.
     చెపుపుకోవడానికి చాలా గొపపుగా 
కనిపించిన్ ఆ రండు వృత్త ల వై-
పుయువతను దృషిటి  స్రించేటులో  

చేయటం విషయంలో మనం వ-
నకబడిఉన్నామనిపిస్త ంది.అసలు 
దేశం గురించి విద్్యరుథా లు ఆలో-
చించట మననా విషయంగురించి 
అటు ప్రభుతవాం ఇటు మేధావులు 
అందరూ విసమారించారు.ఆ రంగా-
నినాఎనునాకోకపోయిన్  సరే కన్సం 
వారి సేవలను గురి ్తంచే పరిసిథాతి 
ఎక్కడా కనిపించటంలేదు. దేశ-
భకి ్త అంటే అదేదో వింత పదం లా 
ఉంటుంది యువ తరానికి.      ద్నికి 
వాళలోను తపుపు పటిటి  లాభం లేదేమో.
మన విద్్య వ్యవసథా కాన్ స్మాజిక-
పరిసిథాతలు గాన్ రాజకీయాలుగాన్,
ఏవీ దేశభకి ్త అనే పద్నినా మరచి 
పోయి చాలా రోజులయి్యంది.
         ఒకపుపుడు పాఠశలలోలో  దేశభకి ్త 
గీత్లు పాడేవాళ్లో ,కార్యక్రమాలోలో .
దేశభకి ్తసంబంధంచిన న్టికలు,-
నృత్్యలు బుఱ్ఱ కథలు మొదలైెనవి 
ఎన్నా స్్కల్ కరికులంలోభాగాలు-
గా ఉండేవి.ఇపుపుడే కార్యక్రమాలోలో -
నైెన్ సినిమా పాటలు,అసభ్యక-
రమైెన సినిమాడా్యనుసులు,పిలలోలు 
చేస్త న్నారు,తలిలో దండ్రులూ టీచరులో  
చూసి ఆనందిస్త న్నారు.
     అపపుటలో  ఎనినా దేశభకి ్త గీత్-
లుండేవి.గురజాడ, రాయ ప్రోలు-
,దేవులపలిలో ,పడాల ఇంకాఎందరో.
అపపుటలో  సినిమాలోలో  కూడ శ్రీశ్రీ లాం-

టివాళ్లో  దేశభకి ్త గీత్లు రాయటం 
జరిగింది.
     ఎవరైన్ వీరమరణం పంది-
నపుపుడు రండు రోజులు హల్ చల్  
చేసి మాధ్యమాలోలో ముఖ్యంగా టీవీ 
ఛానెళలోలో హోరతి్తంచి అక్కడికే 
అయిపోయిందననాటుటి  చేతలు-
దులిపేసకోవటం జరుగుతననాది.
అదైెన్ దేశమంటే ప్రేమన్ ,స్ని-
కులంటే గౌరవంతోన్కాదు కేవలం 
టి.ఆర్.పి కోసమనేది సపుషటి ంగా 
తెలుస్త ంది. ఇలాంటి పరిసిథాత-
లనుండి యువతరానినా బాధ్యత్-
యుత కర ్తవ్యం వైపు మళిలోంచే-
వారవరు.పిలిలో  మెడలో గంట కటేటి  
వాళలోవరు.ఒక నిరీవార్యమైెన తరం 
తయారవుతంటేచూస్్త  ఊరు-
కుంద్మా? మళ్లో  మన పిలలోలకు 
మంచి శక్షణ లభించేటులో  చేయా-
లంటేఎక్కడ నుండి మొదలు 
పటాటి లి.ఇది వరిషటి  పౌరులు ఆలో-
చించాలిసున విషయం.
      పాఠశలలో జరిగే స్ంసకృతిక 
కార్యక్రమాలోలో  విధగా సంస్్కర-
పూరితమైెన,విజా్ఞ నద్యకమైెన,-
విశషటి  సంసకృతికి సంబంధంచిన 
అంశలు  మాత్రమేఉండేటటులో గా 
కటటి డి తీసకు రావాలి.

విద్్యలయాలోలో  దేశభకి ్త కార్యక్రమాలు
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మా చిననా తనంలో ఈ రాయప్రోలు సబా్బరావు గారు రాసిన గేయం ఎనినా స్రులో చదివామో

శ్రీలు పంగిన జీవగడ్డయి
పాలు పారిన భాగ్యస్మయి
వ్రాలినది యీ భరతఖండము
భకి ్తపాడర తముమాడా !

వేదశఖలు వలసనిచచాట
ఆదికావ్యం బలర నిచచాట
బాదరాయణ పరమఋష్లకు
పాదు సమిమాది చెలెలోలా !

విపిన బంధుర వృక్షవాటిక
ఉపనిషనమాదువొలికెనిచచాట
విపుల తతవాము విస్తరించిన
విమల తలమిది తముమాడా !

పాండవేయుల పదనుకత్త ల
మండి మెరసిన మహతరణకథ
పండగల చిక్కని తెలుంగుల
కలిపి పాడవ చెలెలోలా !

దేశగరవాము దీపి్త చెందగ
దేశచరితము తేజరిలలోగ
దేశమరసిన ధీరపురుష్ల
తెలిసి పాడర తముమాడా !

లోకమంతకు కాక బెటిటి న
కాకతీయుల కదనపాండితి
చీకిపోవని చేవపదముల
చేరిచా పాడవ చెలెలోలా !

తంగభద్రా భంగములతో
పంగి నింగిని బడిచి త్రిళ్
భంగపడని తెలుంగున్థుల
పాటపాడర తముమాడా !

మేలి కినెనార మేళవించీ
రాలు గరగగ రాగమెతీ్త
పాలతీయని బాలభారత
పథము పాడవ చెలెలోలా !

ఈయనదే మరో గేయం ఏ దేశమేగిన్ కేవలం ప్రభుతవా పాఠశలలు మాత్రమే ఉననా రోజులోలో  సిలబస లో ఉండేవి.

ఏ దేశమేగిన్ ఎందు కాలిడిన్ ఏ 
పీఠమెకి్కన్ ఎవవారేమనిన్ పగడరా 
న్తలిలో  భూమిభారతిని నిలుపరా న్ 
జాతి నిండు గౌరవము

ఏ పూరవాపుణ్యమో, ఏ యోగ 
బలమో జనియించినవాడ న్ సవారగు -
ఖండమున 
ఏ మంచి పూవులన్ ప్రేమించిన్వో 
నినుమోస ఈ తలిలో  కనక గర్భమున

లేదురా ఇటువంటి భూదేవి 
యెందు లేదురా మనవంటి పౌరు-

లింకెందు స్రు్యనివలుతరుల్ 
సకునంద్క ఓడల ఝండాలు 
ఆడునంద్క
అంద్క గల ఈ అనంత భూత-
లిలో ని మన భూమి వంటి చలలోని 
తలిలో  లేదు పాడరా న్తెలుగు బా-
లగీతములు పాడరా న్ వీర భావ 
గీతములు

తమ తపససుల్ ఋష్ల్ ధారవో-
యంగా 
శౌర్య హ్రము రాజ చంద్రులరిపుంప 

రాగ దుగమ్ు భక ్త రక ్తముల్ పిదుక 
భావ స్త్రము కవిప్రభువు లలలోంగా

దికు్కలకెగదనునా తేజములు వలుగ 
జగముల నూగించు మగతనంబెగ 
య 
రాళ్ళు తేనియలూరు రాగాలు స్గ 
సౌనదు ర్య మెగబోయు స్హత్య 
మలర
వలిగింది ఈ దివ్య విశవాము పుత్ర 
అవమానమేలరా అనుమానమేల 
భారతపుత్రుండంచు భకి ్తతో బలుక

అలాగే గురజాడ అపాపురావుగారి దేశమును ప్రేమించు మన్నా అననా గీతం ఎంతో ఆదరణపందింది

దేశమును ప్రేమించుమన్నా
మంచి అననాది పంచుమన్నా!
వొటిటి  మాటలు కటిటి పటటి యి
గటిటి  మేల్ తలపటటి వోయి.

పాడిపంటలు పంగిపరేలో
ద్రిలో నువు పాటుపడవోయి;
తిండి కలిగితె కండ కలదోయి;
కండ కలవాడేను మనిష్యి!

యీసరోమని మనుష్లుంటే
దేశమే గతి బాగుపడున్యి?
జలుదు కని కళలెలలో  నేరుచాకు
దేశ సరకులు నింపవోయి.
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అనినా దేశల్ క్రమమావలె న్యి
దేశ సరుకుల నమమావలెన్యి !
డబు్బ తేలేనటిటి  నరులకు
కీరి ్త సంపద లబ్బవోయి.

వనక చూసిన కార్యమేమోయి?
మంచి గతమున కంచెమేన్యి
మందగించక ముందు అడుగేయి
వనుకపడితే వనకే న్యి!

పూను సపురథాను విద్యలందే
వైరములు వాణజ్యమందే,
వ్యరథా కలహం పంచబోకోయి
కతి్త వైరం కాలచావోయి

దేశభిమానం న్కు కదదుని
వొటిటి  గొపపులు చెపుపుకోకోయి
పూని ఏదైెన్ను వొకమేల్
కూరిచా జనులకు చూపవోయి

ఓరవాలేమిపిశచి దేశం
మూలుగులు పీలేచాసన్య్,
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్్త
ఐకమత్యం నేరచావోయి

పరుల కలిమికి పరిలో యేడేచా
పాపి కెక్కడ సఖం కదోదు యి?
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే
నేరపురికి మేల్ కలలోలోయి!

సవాంత లాభం కంత మానుకు
పరుగు వాడికి తోడుపడవోయి
దేశమంటే మటిటి  కాదోయి
దేశమంటే మనుష్లోయి!

చెటటి పటాటి ల్ పటుటి కని
దేశసథా లంత్ నడువవలెన్యి
అననాదముమాల వలెను జాతలు
మతములనినాయు మెలగవలెన్యి

మతం వేరైతేను యేమోయి?
మనస ల్కటై మనుష్లుంటే
జాతమననాది లేచి పరిగి
లోకమున రాణంచున్యి!

దేశమనియెడి దొడ్డవృక్షం
ప్రేమలను పూలెత్తవలెన్యి,
నరుల చమటను తడిసి మూలం,
ధనం పంటలు పండవలెన్యి!

ఆకులందున అణగిమణగీ
కవిత కోయిల పలకవలెన్యి;
పలుకులను విని దేశమందభి
మానములు మొలకెత్తవలెన్యి!

దేవులపలిలో  కృషణోశస్త్రి గారి జయజయప్రియభారత జనయిత్రీ గీతం పాడిన్ విన్నా ఒళ్లో  పులకరిస్త ంది

జయ జయ జయ ప్రియ భారత
జనయిత్రీ దివ్యధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర
నరన్రీ హృదయనేత్రి /జయ జయ 

జయ జయ సశ్యమల
సశ్యమచలచే్ఛలాంచల

జయ వసంత కుసమ లత్
చలిత లలిత చూరణోకుంతల
జయ మదీయ హృదయాశయ
లాకాష్ రుణ పద యుగళ /జయ 
జయ /
జయ దిశంత గత శకుంత

దివ్యగాన పరితోషణ
జయ గాయక వైత్ళిక
గళ విశల పద విహరణ
జయ మదీయ మధుర గేయ
చుంబిత సందర చరణ
/జయజయ /

అలాగే గరిమెళలో సత్యన్రాయణ గారు రచించి పాడిన పాట “మా కదీదు  తెలలోదొరతనము “ స్వాతంత్రయా సంగ్రామ 
సమయంలో మారుమోగిన పాట

మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మా ప్రాణాలపై పంచి మాన్లు 
హరియించే
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా

మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మా ప్రాణాలపై పంచి మాన్లు 
హరియించే

పందెమీదు  దీపాలు పండుకుననావి 
కాన్ పటటి డననాం లోపమండీ న్ట 

మటీటి  కటిటి  పోత్డండీఆడీ కుక్కల-
పై పోరాడీ కూడూ తినమంటాడు
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మా ప్రాణాలపై పంచి మాన్లు 
హరియించే
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మనమూ కోసం వాడు ద్రీ 
చేసకోన్ కలులో  స్రాయముమాత్డు 
2 వాడు మూటా ములేలోదోచి న్డు 
త్గి తలెలో  పుస్తలు తెంపి న్డు 
మా కళ్ళు దుమేమాస్డు కాటికి దరి 
చేస్డు
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా 
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మా ప్రాణాలపై పంచి మాన్లు 
హరియించే
కోరూటి లంటీ పటిటి  పారీటిలు సృషిటి ంచి 

సేవాభావం చంపిన్డు 
కోరూటి లంటీ పటిటి  పారీటిలు సృషిటి ంచి 
సేవాభావం చంపిన్డు 
ద్రవ్య ద్హము కనిపంచిన్డు చెడ్డ  
ఊహలు కనిపంచిన్డు మా ఆహ్-
రమునిపించిఆహ్ అనిపించాడు
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా 
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
మా ప్రాణాలపై పంచి మాన్లు 
హరియించే
గాంధీ టపీ తెచిచా పాఠశల లోకి 

రావదుదు  రావదదుంటాడు 
గాంధీ టపీ తెచిచా పాఠశల లోకి 
రావదుదు  రావదదుంటాడు
టపి తీసేస్ కనస్గత్డు
రాజా్య ద్రోహమంటా రాజ్యంలో 
ఉందంట 
రాజా్య ద్రోహమంటా రాజ్యంలో 
ఉందంట 
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా 
మాకదీదు  తెలలోదొరతనము దేవా
బాబ్ మాకదీదు  తెలలోదొరతనము

ఇలాంటి దేశభకి ్త గీత్లు మచుచాకైన్ ఇపుపుడు బళలోలో నేరిపుస్త న్నారా? కనినా సినిమాలోలో  కూడా మంచి దేశ భకి ్త గీత్-
లున్నాయి. నేనూ న్దేశం పవిత్ర భారత దేశం బాలలుబ్రహమాణ్యం సశీల గారలు పాడింది.

నేనూ న్దేశం పవిత్ర భారతదేశం
స్టిలేనిది దీటురానిది
శంతికి నిలయం మన దేశం
అశోకుడేలిన ధరమా ప్రదేశం
బుద్ుడు వలసిన శంతి దేశం

బుద్ం శరణం గచా్ఛమి
సంఘం శరణం గచా్ఛమి
కులమతభేదం మాపిన త్్యగం
అమర బాపూజి వలసిన దేశం
వందేమాతరం వందే మాతరం

వందే మాత్రం
కదం తొకి్కన వీరశవాజి వీరశవాజి 
వీర విహ్రిణ ఝాన్సురాణ సవారాజ్య-
సమరుడు అల నేత్జీ
జైెహంద్ జైెహంద్ జైెహంద్

అలూలో రి స్త్రామరాజు సినిమా కోసం శ్రీ శ్రీ రాసిన తెలుగువైపు లేవరా దీక్షబ్ని స్గరా గొపపు ఉద్యమ ఫ్రి ్త 
కలిగిన పాట

తెలుగువీర లేవరా దీక్షబ్ని స్గరా
దేశమాత సేవాచ్ఛకోరి తిరుగుబాటు 
చేయరా / తెలుగువీర /
ద్రుణ మారణకాండకు తలలోడిలలో-
వదుదు రా -2       న్తిలేని శసన్లు 
నేటినుంచి రదుదు రా -2
నిదురవదుదు  బెదరవదుదు  నింగి న్కు 
హదుదు రా -2 / తెలుగువీర / 

ఎవడువాడు ఎచటివాడు ఇటువ-
చిచాన తెలలోవాడు -2 
కండబలం, కండఫలం కబళించే 
దుండగీడు   మానధనం, ప్రాణధ-
నం దోచుకునే దొంగవాడు -2
తగినశసి్త చేయరా తరిమి తరిమి 
కటటి రా -2 /తెలుగువీర లేవరా /
ఈ దేశం ఈ రాజ్యం న్దే అని 

చాటించి -2      ప్రతి మనిషీ తొడ-
లుగొటిటి , శృంఖ లాలు పగులగొటిటి  
చురకత్త లు పదునుబటిటి , తదిస-
మరం మొదలుపటిటి
సింహ్లైె గరి్జంచాలి సంహ్రం 
స్గించాలి వందేమాతరం 
 /తెలుగువీర /

ఇలా ఎన్నా గీత్లను ఎందరో కవులు రచించారు.   ఇకా్బల్ కవి రాసిన  'స్రే జహ్ుఁస అచా్ఛ  హందూస్్త న్ 
హమారా'  ప్రసిద్ మైెన దేశభకి ్త గీతం. కళ్శలల యాజమాన్్యలు,పాఠశలల ప్రధాన్పాధా్యయులు దేశభకి ్తకి సం-
బంధంచినఅనేక కార్యక్రమాలను రూపందింది వివిధ రూపాలలో దేశభకి ్తని బాల్య, కౌమారదశలోనే మన భవిష్య-
త్తరానికి అందించవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది.
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 మన సైనికులు దేశ రక్షణ-
కు సంబంధంచిన విధులలో 
భాగంగా ప్రతి రోజూ కఠోర శరీరక 
వా్యయామం చేయడం, ప్రకృతి 
వైపరీత్్యల సమయంలో ప్ర-
జలను రకిష్ంచడం, నిత్యం దేశ 
సరిహదుదు లోలో  కాపలా కాస్్త  
శత్రువుల కదలికలపై నిఘ్ 
ఉంచడం, అత్యలపు ఉష్ణో గ్రతలు 
కలిగిన ఎతెతైన మంచుకండలోలో , 
అత్యంత వేడిగా వుండే ఎడారి 
ప్రాంత్లోలో , అడవులోలో , పరవాత్-
లలో విధులు నిరవాహంచడం, 
అనినాంటిన్ మించి శత్రుదేశల-
తో యుద్ం చెయా్యలిసు వచిచాన-
పుపుడు ప్రాణాలరిపుంచడానికి సి-
ద్పడి పోరాడటం చేస్త న్నారు. 
      ఈ క్రమంలో వీరు దీర ్ఘకా-
లం తమ భారా్యపిలలోలకు ,సమీప 
బంధువరాగు నికి దూరంగా గడ-
పవలసి వస్త ంది. ఈ ఎడబాటు 
వలలో  కలిగే మానసిక ఒతి్తడిని, 
స్మాజిక సమస్యలినా తటుటి కునే 
నిబ్బరానినా అలవరుచాకుని విధ-
నిరవాహణలో ఉత్తమ శ్రేణ ఆచ-
రణను కనపరుచాతన్నారు. సై-
నికులతో పాటు వారి కుటుంబ 
సభు్యలు కూడా అనేక భౌతిక, 
మానసిక, స్మాజిక సమస్యలినా 
తటుటి కుని జీవిత్లను గడుపు-
తన్నారు. ఇంతటి సవాళ్లో  పౌ-

రసమాజంలోని ఇతర వృత్త  
లలో అరుదుగా వుంటాయి. 
       నిజం చెపాపులంటే వీరి నిరు 
పమాన సేవలు వలకటటి లేనివి. 
వీరి సేవలవలననే ఎటువంటి 
చీకూచింత్ లేకుండా వివిధ 
రంగాలలో సంపద సృషిటి ని, 
తద్వారా దేశభివృద్ిని మిగిలిన 

దేశప్రజలు స్ధంచగలుగుత-
న్నారు. ప్రభుతవాం కూడా పలు-
రకాలుగా సైనికుల సంకేష్మా-
నికి కృషి చేస్త ననాది. ముఖ్యంగా 
విధనిరవాహణలో అమరులైెన 
కుటుంబాలకు మరినినా ఆర్ిక, 
ఉదో్యగ వసతలను కలిపుస్త -
ననాది. అయితే సైనికులకు 
న్సిరకం ఆహ్రం ఇస్త న్నార-
ని, రక్షణ రంగంలోని అవిన్తి 
వలన న్సిరకం ఆయుధాలు, 

దుస్త లు, రక్షణ స్మాగ్రి సప్లో  
అవుతన్నాయని మీడియాలో 
అపుపుడపుపుడు వచేచా వార ్తలు విని 
పౌరులు తీవ్ర ఆవేదన చెందు-
తన్నారు. ఈ న్ణ్యత్ లోపం 
యుద్ంలో సైనికుల పోరాటశ-
కి ్తని నిరీవార్యం చేస్త ంది. అయి-

నపపుటికీ మన సైనికులు తమ 
మన్బలం కోలోపుకుండా స్హ 
సపేతంగా తమ విధులు ని-
రవాహంచడం వారి ఉననాత 
స్థా యి నిబద్తకు త్రా్కణం. 
     ఇక పౌరసమాజానినా పరి-
కిసే్త యుద్ పరిసిథాతలు లేని 
సమయంలో సైనికుల గురించి 
తలవటమే అరుదు. యుధ్ం 
పరిసిథాతలోలో  మాత్రం 24×7 
మీడియా ద్వారా సైనికులను 
ఉత్సుహపరచటం, వారి త్్యగా-

మన సైనికులు
రావి సబా్బరావు
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లను కీరి ్తంచడం, వారి వీరోచిత 
కారా్యలను మళ్లో  మళ్లో  తలచుకో-
వడం, పౌర సంసథాల ద్వారా ఆర్ి-
క,ఇతర సహ్యానినా చేయటం, 
సైనికులలో మరింత పోరాట స్ఫూ-
రి ్తని నింపడం, శత్రుదేశంపై దేవాష-
పూరిత ప్రచారానికి పటటి ం కటటి డం 
లాంటి చర్యలు చేపడుతంది. 
           సమాజంలో 90 శతం 
పైగా ప్రజలు ఆధా్యతిమాక బోధ-
నలను తమ వ్యకి ్తగత జీవిత్ల-
ను మెరుగు పరుచుకోవడానికి 
మాత్రమే ఉపయోగిస్్త రు. వాటిని 
సమాజం లోని అనినా వరాగు ల ప్రజల 
ప్రయోజన్ల కోసం అనవాయించ-
రు. పైగా వ్యకు్త లుగా ఎవరికి వారు 
మంచిగా వుంటే సమాజం ఆట-
మాటిక్ గా బావుంటుంది, లేని 
పక్షంలో సమాజం చెడిపోవడం 
సహజం అనే స్త్రనినా ప్రజలకు 
బోధస్్త రు. కాని ఆ వ్యకు్త లే తమ 
పనులు చక్కబెటుటి కోవటానికి 
పాలన్ వ్యవసథాను భ్రష్టి  పటిటి ం-
చటానికి వనుకాడరు. ఈ రకంగా 
ఆధా్యతిమాక బోధనలకు విరుద్ం-
గా అవిన్తి పరులైెన న్యకు-
లకు స్మాజిక గౌరవానినా కలు-
గజేస్త ననా ఆధా్యతిమాక గురువులు 
వర్ిలులో తననా సమాజంలో మనం 
ఉన్నాం. ఇటువంటి సమాజంలో 
ఉననా పౌరులు కూడా ఇలానే 
వ్యవహరిస్్త రు. కనుక వ్యకు్త లు-
గా ఈ సమాజంలో అత్యధకు-
లు సైనికుల కుటుంబాల పటలో , 
తోటి పౌరుల పటాలో  ఎటువంటి 
బాధ్యత ఉననాదని భావించరు. 
        మన సైన్యంలో ముందుండి 

పోరాడే సైనికులలో అత్యధ-
కులు పేదవరాగు లు, స్మాజి-
కంగా వనుకబడిన, దళిత, 
ఆదివాస్ వరాగు ల వారే. వీరికి వేరే 
నికర ఆద్య వనరు లేనం-
దువలన, తకు్కవస్థా యి వి-
ద్యవలన మాత్రమే సైన్యంలో 
జేరుతన్నారు. యుద్ంలో 
ప్రాణాలరిపుస్త ననా సైనికులలో 
అత్యధకులు ఈ వరాగు ల వారే. 
ఈ 21వ శత్బదు ంలో ముఖ్ముఖ 
తపాకులతో యుద్ం స్థా నంలో 
వేల కిలోమీటరలో దూరంలో ఉననా 
లకాష్ యాలను ధవాంసం చేయటా-
నికి ఉదేదుశంచిన స్ంప్రద్య, 
అణావాయుధాలను తీసకువళళు-
గల కిష్పణులు ప్రముఖ స్థా నం 
వహస్త న్నాయి. మనదేశం కూడా 
ఈ ఆయుధాలలో గణన్యమైెన 
అభివృద్ి స్ధంచింది. మనకు 
ప్రధానంగా సరిహదుదు  సమస్యల 
కారణంగానే పరుగు దేశలతో 
యుధ్ పరిసిథాతలు కలుగు-
తన్నాయి. మనపై పత్తనం 
చేయాలనే ప్రయత్నాల వలన 
యుధ్ పరిసిథాతలు కలుగుట 
లేదు. కనుక ఈ సరిహదుదు  సమ-
స్యలను న్నబెటటి కుండా ఇచిచా 
పుచుచాకునే ప్రాతిపదికన రండు 
దేశల ప్రభుత్వాలు సతవార పరి-
ష్ట్కరం కనుకో్కవాలి. దీని వలన 
సైనికుల సంఖ్య తద్వారా వారి 
మరణాలు గణన్యంగా తగుగు -
త్యి. చైెన్తో సంబంధాలు 
మెరుగు పరుచుకోవడంలో మన 
దేశనికి వచిచాన అనుభవాలను 
దృషిటి లో ఉంచుకుని ఇది ఆచరణ 

స్ధ్యమని నేను నముమాతన్నాను. 
దీనికి గాను రండు ప్రభుత్వాలు 
ఉమమాడిగా రండు దేశల ప్రజలతో 
సమస్య వివరాలు పారదర్కంగా 
పంచుకోవాలి. రండు దేశల పౌ-
రసమాజం స్చనలు, సలహ్-
లను పరిగణనలోనికి తీసకుని 
సంకుచిత జాతీయ ధోరణులను 
పక్కన పటటి గలిగితే ఇది స్ధ్యం. 
ఆ తరావాత ఉద్రిక ్త పరిసిథాతలకు 
ఆస్్కరం లేని వాత్వరణం-
లో సైనికుల భౌతిక, మానసిక 
సమస్యలు గణన్యంగా తగగు-
టానికి అనుగుణమైెన విధాన్లు 
రూపకలపున చేయటం ద్వారా 
సైనికుల జీవిత్లను గణన్-
యంగా మెరుగు పరచవచుచా. 
         చివరిగా, లోకా ససుమస్్త  
సఖన్భవంత, సరేవా జన్ స-
ఖన్భవంత అనే ఆశయాల-
కు అనుగుణంగా సంకుచిత 
జాతీయ వాద్నినా విడన్డి 
సమాజంలో ఆరిథాక, స్మాజిక 
అంతరాలకు ముగింపు పలుక 
గలిగితే యుధ్ం, సైన్యం అవ-
సరమే కలుగదు. అటువంటి 
సమాజం న్దేశంలో కలువుదీ-
రాలని న్ ఆకాంక్ష. పౌరసమా-
జం లోని హపోక్రస్కి, స్మాజిక 
సమస్యల పరిష్ట్కరంలో అశ-
స్త్రీయ అలోచన్ విధాన్లకు 
చరమ గీతం పాడినపుపుడే అది 
స్ధ్యం అని న్ ప్రగాఢ విశవాసం.
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                                                                 ప్రహేళిక
                                                           జవాబు చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచాన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతంది. 
వత్త లు, గుణంత్లు అన్నా అనవాయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలాలో  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1)  న = అసలు అక్షరం 'స'
      
    నవగీహసయే  నక్మయాల్జయస
  చయంపక్షేరమే  చలయ నూకలాయస
  యాతు దబు్టు యీతు  జయంభీమస
  పీసీ వయంబీ ధామీ ధామీ మస 
  ఇస్సో సీకుర చరిత్టు  యససేయలుచాడుస అయంపాటు
  హెసత చోడుసే చొటిపాటు యసతసుసోర సేడితి కెలిపాటు     
  (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
గతనెల జవాబు :  
            చైెతన్యమే సంకలపుం చేసి చిత్త జగత్త లను
            కలిపుంచుకుననాది. సంకలిపుంచకుంటే ఇవేవి రావు.
            చిన్మాత్రం యొక్క సదసద్్భవన్ విలాసమే ఈ జగత్త .                                                               
   
జూన్  నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు:
            Ms అనూరాధస్యి జొననాలగడ్డ
            Ms కిరణమాయి గోళళుమూడి
            Ms సరసవాతి పన్నాడ
            శ్రీతలాలో ప్రగడ మధుస్దనరావు 
            శ్రీ కె. మురళ్మోహన్     
            శ్రీ వి పుండరీకరావు, విజయవాడ






