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తీగవరపు శంతి

                                              
                                             కరోనా కల్లో లం 

      
     ప్రపంచ వ్యాపం్గా కరోనా ఒక వపైు నండి  ప్రజల ప్రాణాలు బలి తీసుకంటంటే, మరో వపైు నండి  ఆర్ధికంగా 
చితికి పోతూ రేపు మన పర్స్థితి ఎలా? అనే ప్రశ్న  ముఖయాంగా ప్రతీ పేద, మధయా తరగతి వ్ర్ని వేధిస్ంది. ప్రభుత్వానికీ 
ఇది సవ్లుగా మార్ంది. లాక్ డౌన్ ఎత్స్్ ్కరోనా అందర్కీ వ్యాపంచేస్ుందేమో! అసలు కంట్రోల్ చెయయాలేమేమో! 
అనే భయం, లాక్ డౌన్ ఉంటే, ప్రజల జీవన భవిషయాత్ సమసయా.  
      ఈ సమసయా ఒక్క మన దేశానికే కాదు, ప్రపంచ వ్యాపం్గా ఉంది. కరోనా కేసులు రోజు రోజుకీ పెరుగుతూనే 
ఉనా్నయి. లక్షల మంది కరోనా బార్న పడుతూ చర్త్రల్ ఎపుపుడూ చూడని విధంగా కటంబాలు అతలాకతలమవు-
తునా్నయి. మరో పక్క కరోనా నివ్రణ కోసం  వ్కిసిన్ కనిపెట్టా లని లేబ్సి ల్ ప్రపంచ వ్యాపం్గా ప్రయోగాలు చేస్్నే 
ఉనా్నరు. దీని నండి మోక్షం ఎపుపుడో అంతుపటటాడం లేదు ఎవర్కీ.  
     ఒక పక్క ఈ సమసయాలతో తలలోడిలులో తుంటే మన భూభాగం ల్పలకి  'చెనైా' 20 కిమీ వరకూ రావడమే కాక, 
ఇండియా పె ైకయాయానికి కాలు దువువాతోంది. సనైికాధికారుల మధయా సంప్రదింపులక  కూడా విముఖత చూపస్ంది . 
ట్ంప్ మధయావర్త్వాం చేస్్నంటే కూడా సస్మిరా అంటంది చెనైా. 
      ఇక హంకాంగ్ విషయానికి వస్ ్హంకాంగ్ పె ై చెనైా జాతీయ భద్రత్  చటటాం తీసుక వస్ంది. దానితో అక్కడ 
ప్రజలు ఆందోళన చెందుతునా్నరు. వ్ళ్ళ ఫ్రీడమ్ పోతుందేమో అని హంకాంగ్ ప్రజలు భయపడుతునా్నరు. ఇషటా ం వచిచి-
నటలో  చేస్, వ్యాపార ఆర్ధిక పర్స్థితులు భవిషయాత్ుల్ ప్రమాదంల్  పడేస్ుంది చెనైా అని అక్కడి ప్రజలు భయపడుతూ 
ఆందోళన చేస్ునా్నరు. అంతరాజా తీయ విమానాలన చెనైా అనమతించడం ఆపేస్ంది. 
      ఇది ఇలా ఉంటే కీలక అంశాని్న దాచిపెట్టానందుక  చెనైా  పె ైఆంక్షలు విధించాడు ట్ంప్. అలాగే 'WHO' కూడా  
కరోనా విషయాలు దాచి పెటటాడమే కాక చెనైా చేతుల్లో కి WHO  వళ్్ళపోయింది అని ట్ంప్ ఆరోపణ. ప్రపంచ ఆరోగయా 
సంసథిక చెనైా 40 మిలియన్ డాలరులో  ఇస్ుంటే, అమెర్కా 450 మిలియన్ డాలరులో  ఇస్ంది. అయినా WHO చెనైాకే తల 
ఒగుగు తోంది. కాబట్టా  అమెర్కా WHO తో తెగ తెంపులు చేసుకంటనా్నము అని ట్ంప్ ప్రకట్ంచారు. 
    మన చిన్న పర్శ్రమలక, కందర్కి ఆసరాగా 20 లక్షల కోటలో  పాయాకేజీ ప్రకట్ంచి  ప్రజలక ఆసరాగా నిలబడత్ము 
అంటంది కేంద్ర ప్రభుతవాము. ఎక్కవ శాతం మంది ప్రజలు ఈ పాయాకేజీతో సంతృప ్చెందారు. 
         నవ తెలంగాణాల్ అదుభుత ఘటటాం  ఆవిష్కర్ంచిబడింది.  కండ పోచమ్మ స్గర్ ల్కి గోదావర్ జలాలు. దీని 
వలలో  2. 88 లక్షల ఎకరాలక స్గునీరు అందుతుంది.  ఇంకా కండ పోచమ్మల్ ఉజవాల భవిషయాత్ు ఉండబోతోంది 
అని,  మంజీరాపె ైచెక్ డాయాం కటటాబోతునా్నం అని తెలంగాణా ముఖయామంత్రి కెస్ఆర్ చెపాపురు. 
  ఇనా్నళ్్ళ  ప్రకృతి ఊపర్ మనం ఆపాం. మాకూ టంై వచిచింది, మా జీవన విధానానికి అంతరాయం కలిగిస్్రా!  
అంటూ మనలి్న లాక్ డౌన్ ల్ పెట్టా  బంధించింది ప్రకృతి. ఈ కరోనా ధర్మమా! అని ప్రకృతి హయిగా  ఊపర్  తీసు-
కంటంది.  మనం ప్రకృతిని పెట్టాన ఇబ్ంది ఏమిట మనకి అరధిం అయేటటలో  చేస్ంది. ఇపుపుడు కూడా మనం అరధిం 
చేసుకోక పొత్ మానవ జన్మకే అరధిం లేకండా పోతుంది.
    వలస దారుల పాదాలు నడిచి నడిచి పలచిబడి పోతుంటే ఇబ్ంది పడేవ్ళ్లో   కందరు  చాలా ఇబ్ంది పడాడా రు. ప్ర-
భుతవాం, కందరు ప్రజలు వ్ర్కి వ్ర్ ఇళలోక చేరడానికి రవ్ణా, ఆహరం, మందులు అలా అని్న సహయ సహకారాలు 
అందించారు. 
                        కరోనా మరణాలనే చూడలేకండా ఉనా్నం. ఇక లాక్ డౌన్ సడలింపులతో రోడలోమీదక వచిచిన 
జనం తిన్నగా ఉంట్రా? మళ్్ళ రోడుడా   మీదక వచేచి  వ్హనాల వలలో ప్రమాదాలు, మరణాలు.  ఇంకా కరోనా కేసులు 
పెరగడాలు. ఏమి చెయాయాల్ పాలు పోక  మళ్్ళ జూన్ 30 వరక కని్న షరతులతో కూడిన సడలింపులతో కేంద్ర 
ప్రభుతవాం లాక్ డౌన్ పొడిగించింది. ఇంకా అంతరాజా తీయ విమానాలు గానీ, స్నిమా హళ్లో , హోటల్సి  అలా కని్నట్కి 
లాక్ డౌన్ పొడిగించింది. అంతర్ రాష్ట్ర రవ్ణా, కని్నట్నీ ఆ రాష్ట్రా లకే ఆ బాధయాతన వదిలి పెట్టా ంది. మన తెలంగాణా 
రాష్ట్రం అంతర్  రాష్ట్ర రవ్ణా ల్ షరతులు విధిస్్ లాక్ డౌన్ సడలింపులు తొలగించింది. అలాగే ఆంద్ర ప్రదేస్ ల్ 
కడా షరతులతో కూడిన సడలింపులు . అలా అని ప్రజలందరూ ప్రభుతవాం పెట్టాన నిబంధనలు పాట్ంచక పొత్ తగిన 
చరయాలు తీసుకోబడత్యి. అంత్ కాదు కరోనా రాకండా  జాగ్రతల్ు పాట్ంచవలస్న బాధయాత ప్రతీ ఒక్కర్పె ై ఉంది. 
మనం, మన కటంబం మనం కాపాడుకంటే, దేశాని్న, ప్రపంచాని్నకూడా కాపాడినటేటా .                                                  
                          అతి తవారల్ కరోనా వ్కిసిన్ కనగొనబడి ప్రపంచం అంత్  సుఖశాంతులతో ఉండాలని 



            అభిప్రాయ వేదిక
పత్రిక చాలా అందంగా చకకిగా తీరి్చ దిదుదు  తున్నారు .  
డా. చాగంట్ కృష్ణ కమార్ - హైదరాబాదు . 
స్యిరాం శంతీజీ! రానురానూ పత్రిక మహా 
అందంగా తయారవుతుననాది. చేయి తిరిగిన 
వంటవాని వంట ఘుమఘుమలాడినట్ు,పేరు 
శంతే ఐన్ సంపాదకీయం అదిరింది అమామా! ఒకకి  
సంపాదకీయంతోనే పత్రిక ప్రతిభ ప్రజవారిల్ుతుంది 
--ధన్యవాదాలతో,  ఆదూర్ హైమావతి, పుటటాపర్.్ 
శంతి గారికి నమస్కిరములు. ఏప్రియల్ 2020 
సంచిక చాల బాగా వచి్చంది.  ఇపుపుడుననా క్ిషటీ  
సమయంలో కూడా మీరు  అకుంఠిత దీక్షతో  చేసే 
స్హితీ సేవలకు హృదయపూరవాకముగా  అభినం-
దిస్్న్నాను.  నమస్కిరములతో, 
వేదుల సుబ్రహ్మణయాం -- బంగుళూరు. 
శంతిగారు నమస్కిరం. ఇపుపుడే చూశను. మన 
పత్రిక. ఎపపుటిలాగానే సరావాంగ స్ందరంగా  వచి్చంది.
ప్రింటింగ్ క్వాలిటీ ఇదివరకటి కంటే పెరిగింది. సం-
పాదకీయం చదివాను. వైజాగ్ దగ్గరి విషాదోదంత్నినా 
ప్రస్్విస్ూ వలసిన  చర్చ చేశరు. అలాగే ప్రపంచా-
నినా వణికిస్్ననా కరోన్ మహమామారిగురించి, మద్యపు 
దుక్ణాలు తెరవడం గురించి, కూలీల వలసల 
గురించిన విషయాలను వివరిస్ూ లోటుపాట్ను 
తెలియ జెపపుడం బాగుంది. న్ వా్యసం చకకిగా వేసి-
నందుకు కృతజ్ఞతలు. మిగత్వి తీరుబడిగ చదువు-
త్ను. ధన్యవాదములతో 
రాంమోహన్ రావు తుమ్్మర్ --- హైదరాబాదు.
Madam
Very good magazine covering social spiritual 
with development orientation. I would like 
to contribute yearly subscription n also 
information on Agriculture n allied areas.
Thanks a lot. All d best
Prof. Ratnakar R. 
డా. వేదుల స్బ్రహమాణ్యం గారు వ్రాసిన కరోన్ పదా్యలు 
లాఠీ తో మొదలు పెటిటీ  యుద్ధ వీరులకు వందన్ల-

తో ముగించడం చాలా బావుంది. అందరికీ ఈ  
వైరస్ నుండి విముకి ్పందాలని  కోరుతూ, ఎన్నా 
మంచి మంచి సూచనలు చేస్ూ 'వేం *కుభే* 
రాణి బాగా వ్రాశరు. 
శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీమతి అనస్య ---కాకినాడ . శ్రీ 
సురేంద్ర , శ్రీమతి లకిష్మి --- కవ్వారు. 
పూరి జగన్నాధ వైభవం గురించి డా . పోచిన పెదిదు  
మురళీ కృష్ణ గారు  న్రదుడు, రాజు పందిన 
సత్కిరం ఇలా అన్నా వివరంగా, బాగా  తెలియ 
జేశరు .   కృప కరోన్ అంటూ "రాజశ్రీ పత్ూరి" 
గారు  కరోన్పైె కవిత బాగా వ్రాస్రు . 
శ్రీమతి అరుణ , శ్రీ రంగా రావు --- పొడగటలోపలిలో  . 
శ్రీమతి శిరీష , శ్రీ కృష్ణ రావు . 
సప ్ మోక్ష నగరాలు లో భాగంగా మానవుని 
గురించిన జీవిత సత్్యలను మారా్గ లను ఎంతో 
అనుభవంతో  సూచిస్ూ, అందిస్ూ, మమమాలినా  
రాముడు నడయాడిన అయోధ్యకు  దగ్గరుండి 
తీస్కువళ్ి చూపంచిన భావన కలిగించారు. 
డా .భువనచంద్ర గారు వ్రాసిన ఎదురు చూపు 
కధ అత్యదుభుతంగా ఉంది. అధరమా అన్్య-
యాల, అక్రమ మారా్గ లన్నా  నిజంగానే పకుషు లు 
కూడా అనుసరిస్్న్నాయా అననాటుటీ ండే ఆ కధ  
మానవుడి జీవిత్నికి ప్రతి బంబముగా ఉంది. 
శ్రీమతి పమిమా భారతి గారు చదివిన కరోన్పైె 
వీడియో కధ చాలా  బావుంది. పైెగా ఒక హీరోయిన్ 
ఎవరో చదువుతున్నారా! అనిపంచంది . 
శ్రీమతి కవిత , శ్రీమతి ప్రతిమ , శ్రీ రాజేష్. --- స్-
కింద్రాబాదు . శ్రీ ప్రభాకర్ , శ్రీ కరుణాకర రావు 
--- వరంగల్ . 
పాలకురి ్ రామారావు  గారు శ్రీ సూకం్ గురించి 
చాలా అదుభుతంగా  వ్రాస్్న్నారు. శకి ్ స్మరా్ధ యా-
లనుపెంచుకోవడం వల్  సముననాత లక్షు యాలను 
స్ధంచగలుగుత్ం అంటూ ఇంక్ ఎన్నా మంచి 
విషయాలను తెలియజేస్రు. పాలేపు బుచి్చ-
రాజు గారు రాష్ట్ర పతుల గురించి వ్రాయడం, 
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అందులో ఈ నెలలో భాగంగా 'శంకర్ దయాళ్ 
శరమా' గారి గురించి చదువుతుంటే వీరి గురించి 
ఎన్నా తెలుస్కుని ఆచరించవలసిన విషయాలు 
ఉన్నాయి అనిపంచింది. పత్రికలో ఏ పేజీకి వళ్ిన్, 
అన్నా చాలా బావున్నాయి అనిపస్ంది ఎపుపుడూ . 
శ్రీమతి విజయ లకిష్మి , శ్రీ రామ మ్ర్ ్, శ్రీమతి భాన 
---- ఏలూరు . శ్రీ అరవింద , శ్రీ లకీష్మి నారాయణ , 
శ్రీమతి కలపున --- పూనా . 
కరోన్ విషాణువు ---19 కధ వనుక కధ అంటూ 
వేమూరి వంకటేశవారరావు గారు చాలా విపులంగా 
2013 లో జరిగినవి దగ్గరనుండీ వ్రాస్రు. కలిశ-
పూడి శ్రీనివాసరావు గారు వ్రాసిన వా్యస సంపదను 
మాకు బాగా అందిచా్చరు. ఇంద్రగంటి స్బాబారా-
వు గారు వ్రాస్్ననా 'ప్రేమంటే ఇంతే' కధ హాయిగా 
అనిపస్ంది. ఈ కరోన్ గోలలో. బావా మరదళ్ 
సంభాషణ ఆహ్ాదంగా అనిపస్ంది . 
శ్రీమతి స్విత్రి . శ్రీమతి పద్మ , శ్రీ రవి --- రాజమండ్రి. 
శ్రీ సుధాకర్, శ్రీ వేణు, శ్రీమతి విజయ--- విజయవ్డ. 
డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు ఇస్్ననా గడి -- 
నుడి కొదిదుగా కషటీ ంగా ఉన్నా ఇంట్రెస్టీ  గా ఉంటంది 
. చాలా ఉపయోగం అని కూడా అనిపస్ంది. ఆర్  
శరమా దంతురి ్గారు  గజేంద్ర మోక్షం లో పోతన గారు 
వ్రాసిన పద్యం చదువుతుంటే మా చిననాతం గుర్ుకు 
వచి్చంది. గజేంద్ర మోక్షం చదువుతుంటే నిజంగా 
వారు వ్రాస్్ననావి పద్య రత్నాలే . 
శ్రీ విశ్వాశవార రావు , శ్రీ పుండరీ, శ్రీమతి స్విత్రి --- 
పఠాపురం . శ్రీమతి శారద , శ్రీ ఫణి కమార్ , శ్రీమతి 
మణి . --- కరీంనగర్ . 
శ్రీమతి ఆదూరి హైమావతి గారు వ్రాసిన తరువు 
తపన కధ వల్ మఱ్ఱి  చెటుటీ , క్కి జీవిత క్లం 
ఇలాంటి విషయాలు కూడా తెలుస్్న్నాయి.పోడూరి 
శ్రీనివాసరావు గారు హాస్్యనికి రాజు అంటూ పదమా-
న్భం గారి గురించి ఎన్నా విశేషాలు అందిచా్చరు. 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారి ఊరే పదమాన్-
భం గారిదీ  అననామాట. వారి గురించి చాలా బాగా 
వ్రాస్రు . 
శ్రీమతి కమార్ . శ్రీ శ్రీనివ్స్ , శ్రీమతి సుబ్లకిష్మి --- 

ఆదిలాబాద్ . శ్రీ మధు , శ్రీమతి అపర్ణ --- కాకినాడ. 
నందుల ప్రభాకర శస్త్రి  గారు ప్రతీ నెలా పల్్-
టూరు తీస్కు వళ్ి, అకకిడి కబుర్ే క్క ప్రేమ 
వివాహం మనిషి మనుగడ నుండీ ఉంది 
అంటూ బాగా వ్రాస్్న్నారు. 
ఆచార్య మాదిరాజు రంగారావు గారు ఎనుబది 
ఐదేండ్ స్హిత్్యభిమాని అని, తెలంగాణా మటిటీ  
మీద ఆయనకుననా అభిమానం వారి స్హిత్యం-
లో ప్రస్ఫుటమవుతోంది అని తుమూమారి రామ 
మోహన్ రావు గారు చాలా బాగా వ్రాస్రు . 
శ్రీమతి కనక దురగు , శ్రీ నరస్ంహ మ్ర్ ్, శ్రీమతి 
దివయాశ్రీ --- కడప . శ్రీ రవి కమార్ , శ్రీ ఫణి , 
శ్రీమతి సుధ --- హైదరాబాదు . 
 ఎలక్్రా న్  గారు సవాయం వరం కధ చాలా సర-
దాగానూ, ప్రస్్త సమాజానికి తగినటుటీ గాను 
ఉంది. ఎలక్్రా న్ గారు  వ్రాసే ప్రతీ కధ స్మాజిక 
పరిసిథాతులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది అనిప-
స్్ంది. 
శ్రీరామారావు , శ్రీమతి అన్నపూర్ణ , శ్రీమతి ప్రసన్న, 
శ్రీ విజయ్ భాస్కర్  --- కరూ్నలు. 
 
అలాగే "ప్రహేళిక" -- జవాబు చెపపుగలరా? కి 
జవాబులు చాలామంది వ్రాస్్న్నారు. అందరి 
పేర్ు ఇవవాలేము క్బటిటీ  ప్రతీనెలా కొందరి పేర్ు 
మాత్రమే వ్రాస్్న్నాము. అర్ధం చేస్కుంటారని 
ఆశిస్్న్నాము. అలాగే 'చైెతన్యం సంకలపుబ-
లం' పత్రికను అంటే ముఖ్యంగా అందులో వ్రాసే 
రచయితలను  ఎంతో మంది విదా్యధకులు, 
పండితులు ప్రశంసిస్్న్నారు. ఈ అభినందన-
లు రచయితలవి, రచయిత్రికులవి. 
అందరికీ కృతజ్ఞతలు
                                        -   ఎడిటర్ 
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భువనచంద్ర
చర్చ 

        శ్రీన్థుడు పండితుడు. శ్రీ-
న్థుడి కొడుకు పుండరీకుడు. 
వేదవేదాంగాల గురించీ, ఇతి-
హాస్ల గురించీ మాత్రమే క్క, 
వా్యకరణ మీమాంస్ది శస్్రా ల-
ని కూడా కొడుకికి కూలంకషంగా 
వివరించి చెపాపుడు శ్రీన్థుడు. 
పుండరీకుడు ఏక సంథాగ్రాహి.
      పద్దునిమిది ఏళ్కే తండ్రితో 
సమానుడయా్యడు పుండరీ-
కుడు-
    "తండ్రీ.... న్కు అన్నా అర్ధమ-
యా్యయి. క్న్ ఒక సందేహం 
మాత్రం న్ మనస్ను విడిచి-
పోవటంలేదు. ఆతమా పరమా-
తమా, జీవుడు దేవుడు ఇవి వేరేవారా 
ఒకకిటేన్? శరీరంలో వుండే ఆతమా 
శరీరం వదలగానే పరమాతమా-
లో ఐక్యమవుతుందని అంటారు 
గదా! ఇనినా కోట్ జీవరాస్లున్నా-
యి. దేని పధ్ధతి దానిదే. దేని జీ-
వలక్షణం దానిదే. అనినాంటిలోనూ 
ఉననాది ఒకటే అయితే ఇనినా వైవి-
ధ్్యలు ఎందుకూ? 
      సరే, అనినాటిలోనూ ఉననాది 
ఒకటే అయితే పుణ్యపాపాలు 
రండూ  చేసేదీ చేయించేదీ ఆ 
ఒకకిటేగా? అంతే క్దు... ప్రతి 
జీవికీ జాగృత్ సవాపనా స్షుప ్
అవసథాలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రతి 
జీవికీ సత్్వ తమో రజో గుణాలు-
న్నాయి. అలాగే సృషిటీ  సరవామూ 

ఆధ్రపడింది పంచ భూత్ల-
మీదనే గదా. ఆ పంచభూత్లూ 
లేనిన్డు రూపమూ, న్మమూ, 
యదార్ధమూ, శకీ ్ అనబడేవే 
ఉండవు గదా! దీనినా మీరు న్కు 
చెపాపులి!" 
     "న్యన్... అన్నా న్కు తెలిసిన 
విషయాలే. అనినాంటికంటే 
ముందు పుటిటీ ంది లేక సృషిటీ ంచ-
బడింది ఆక్శం. ఆక్శం అంటే 
అవక్శనినా ఇచే్చది. ఇదిగో, 

ఈ  గదినిండా ధ్న్యం బస్్లు 
వున్నాయి. ఇకకిడ ప్రతే్యకం-
గా న్కు  ఓ మంచాన్నా, మేజాన్, 
కూరు్చనేందుకు ఓ కురీ్చన్ వ-
యా్యలంటే ఈ గదిలోని బస్్-
లని తీసెయా్యలి గదా. అలా తీ-
సినపుపుడేగా న్కు మంచమూ, 
మేజాబల్ా, కురీ్చ వేసే అవక్శం 
లభించేదీ! కనక సరవాసృషిటీ కీ 

అవక్శమిచే్చ ఆక్శం సృషిటీ ం-
చబడ్డది. రండవది వాయువు. 
వాయుకణాలు ఒకదానితో ఒకటి 
ఘరషుణ పడటం వల్ వచి్చంది 
అగినా. ఒక ప్రతే్యక ఉష్్ణ గ్రతలో 
వాయువు నుంచి ఉదభువించిం-
ది జలం, ఆ జలం ఘన్భవిం-
చి ఏరపుడినదే భూమి. వరసగా 
చూసే,్ ఆక్శం, వాయువు, అగినా, 
జలము, భూమి. వీటిని మనం 

పంచభూత్లని వ్యవహరిస్్ం. 
ఈ పంచభూత్లవల్ే సరవా సృష్టీ  
స్ధ్యమయినది. ఇక న్వు చెపపున 
అవస్థా  త్రయం, గుణత్రయా-
లు, సృషిటీ ంపబడ్డ  సకల చరాచర 
జీవులకీ వరిస్్్యి. కొనినాంటిలో 
అతి ప్రస్ఫుటంగా వ్యకమ్యితే, 
కొనినాటిలో అతి సవాలపుంగా వ్యక-్
మవుత్యి. రూపన్మాలు సరవా 
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జీవులకీ వున్నాయి. ఇక పదా-
ర్ధమూ శకి ్ విషయానికొసే ్ అతి 
ముఖ్యమైెనవి అవే. శకి ్పదార్ధం-
లో వుంటే, పదార్ధం శకి ్ సవారూ-
పమే! వాటి సిథాతి వేరే గాన్, అవి 
రండూ ఒకే న్ణేనికి రండు పా-
రాశ్్వలు. వాటిని విడదీయలేము" 
వివరించాడు శ్రీన్ధుడు.
  "ఇంకొంచెం సపుషటీ ంగా చెపపుండి" 
అడిగాడు పుండరీకుడు. 
   "ఈ కట్టీ ను క్స ్ వలిగించు"  
అగి్గపెట్టీ  ఇచా్చడు శ్రీన్ధుడు. 
వలిగించాడు పుండరీకుడు.
     కటేటీ  అనేది పదార్ధం. ఇపుపుడా 
పదార్ధం నుంచి తనునాకొస్్ననాది 
ఉష్ణశకే ్ గదా! అంటే శకి ్ పదార్ధ 
రూపంలో ఉననాదననామాట" నవావా 
డు శ్రీన్ధుడు.
     "మరి శకి ్పదార్ధంగా మారడం?" 
అడిగాడు పుండరీకుడు. 
     "సూర్యశకి ్లేకపోతే యీ చెటుటీ  
జాతులూ, జంతుజాలం, పకిషు-
జాలం, మనం, అసలు ఏమైెన్ 
ఉంటుందా?" అనునయంగా 
అన్నాడు శ్రీన్ధుడు.
    "అర్ధమయింది తండ్రీ... ఆ 
సూర్యచంద్రులు లేనిరోజున సృష్టీ  
వుండదు. సూర్యరశిమా వల్నే కదా 
పత్రహరితం సృషిటీ ంపబడేదీ, 
అదే లేనిరోజున ఆహారమెకకిడిదీ,   
జీవుల్కకిడివీ! సరవాం గడ్డ  కటిటీ -
పోయి, ఆ మంచు కింద సరవాం 
సమాధ అవుతుంది" తండ్రి వంక 
చూస్ూ అన్నాడు పుండరీకుడు. 
    "మంచిది. ఇంక్ ఇంక్ 
మననం చేస్కో. మరినినా ఉదా-
హరణలినా నువేవా సమకూరు్చకో" 

లేచాడు శ్రీన్ధుడు.     
                 *****
     "తండ్రీ ఒక ప్రశనా ననునా నిననా-
టినుంచీ వంటాడుతోంది" అడి 
గాడు పుండరీకుడు.    
  "అడుగు..." వీరాసనంలో 
కూరు్చని అన్నాడు శ్రీన్ధుడు.         
   "నిననా త్తగారి ఆబ్దు కం 
జరిగింది కదా. మీరు పండప్ర-
దానం చేసి తరపుణాలు వదిలారు 
కదా. అసలు మనిష్ పోయాక 
ఆ మనిషి శరీరం మళీళీ పంచ-
భూత్ల్ో కలిసిపోయాక యీ 
తదిదున్లూ పండప్రదాన్లూ, 
క్క-పండాలూ అవసరమా?" 
అడిగాడు పుండరీకుడు. శ్రీ-
న్ధుడు చాలాసేపు మౌనంగా 
వుండి, "న్యన్, మంచి ప్రశనా 
అడిగావు. ఈ క్ర్యక్రమాలు మన 
భారతదేశంలో తపపు, అందున్ 
బ్రాహమాణుల్ోనూ, కొనినా క్ష-

త్రియ వంశల్ోనూ తపపు ప్రపం-
చంలో ఎకకిడా జరుగుతుననా 
దాఖలాలు లేవు. దశదిన కరమాతో 
అందరూ సరిపెడత్రు. పాశ్చ-
తు్యలకి అదీ లేదు. అయితే ఈ 
కరమాలవల్ ప్రయోజనం ఉననాదా 
లేదా అనేవిషయంలో సపుషటీ త 
లేదు. శస్్రా లలో ఉననాది. గరుడ 
పురాణంలో కొంత వుననాది. 
పల్లు లేనివారు చనిపోయాక 
ఆతమా రూపంలో ఆకలి దపుపులతో 
అల్ాడుతూ ఉంటారని  మహా-
భారతంలో వుననాది. పాండు రాజు 
కుంతి, మాద్రిలతో, కుంతి కుననా 
వరం వల్ సంత్నం పందటం 
కూడా తన పతృదేవతలకు 
పండం పెటేటీ  యోగ్యత్ కోసమే. 
అయిన్...." ఆగాడు శ్రీన్ధుడు. 
     "చెపపుండి తండ్రీ... కుతూహ-
లంగా అన్నాడు పుండరీకుడు. 
      "మన భారతీయ పురాతన 
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గ్రంధ్ల/ శస్్రా ల ప్రక్రం, అనే-
క్నేక సూక్ష్మ/సూథా ల లోక్లు-
న్నాయి. ఈ భూగోళం వంటి 
అనేక వేల లక్షల గోళాల్ో, మనం 
ఊహించను కూడా వూహిం-
చలేని జీవులూ జీవరాశులూ 
ఉన్నాయి. అసలీ భూగోళంలో 
ని జీవరాశులినా మనం నూటికి 
ఒక వంతు కూడా చూడలేదు. 
భూచర, ఖేచర (ఆక్శంలో 
చరించేవి), 'కేషు'చర (భూమి 
లోపలి పరల్ో జీవించేవి, 
జలచర (న్టిలో జీవించేవి) 
జీవుల్ో ఎనినాటిని చూశం? రాక్షస 
బల్ులని చూడలేదు. రాబందు 
లినా చూడలేదు. అనంత జలరా-
శిలో అదుభుతమైెన తిమింగలా-
లినా సముద్రపు ఒడు్డ న నిలుచుని 
చూడగలమా? లేదు, అది 
స్ధ్యం క్దు. క్న్ శస్త్రజు్ఞ లు 
వాటిననినాటిన్ కన్సం శిలాజరూ-
పంలోనైెన్ మన కళళీ ముందుకు 
తెస్్న్నారు. ఇపుపుడు న్ ప్రశనాకు 
సమాధ్నం ఆలోచిసే,్ ఇనినా వేల 
కోట్ జీవరాశులకూ మూలమైెన  
'చైెతన్యం' ఒకకిటే కదా!
      మనిషికి పండాలు పెటాటీ లిసి 
వసే ్ వీటనినాటికీ కూడా తరవాత 
తరం జీవులు పండాలు పెటాటీ -
లిసిందేగదా. క్న్, పెదదులేమన్నా-
రంటే 'మనిషి బుది్ధజీవి కనుక' 
అన్నారు. మరి ఇతర ఖండాలవా-
రూ, ఇతర దేశలవారూ జీవులు 
క్రా?
      మన పెదదులు చెపపునదానినా 
యథాతథంగా, ప్రశనాలు వేయ 
కుండా, కన్సం ప్రశనా వేసే ప్ర-

యతనాం కూడా చెయ్యకుండా 
ఆచరిస్్న్నామే గాన్, నిజంగా 
మనసూఫురిగ్ా, నిససింశయంగా 
చేస్్న్నామా?" ఆగాడు శ్రీన్-
ధుడు. పుండరీకుడు మౌనంగా 
తండ్రి వంకే చూడస్గాడు. 
    "ఒకపపుటి కొనినా ఆచారాలు 
ఇపుపుడు మూరం్గా కనప-
డవచు్చ. ఉదాహరణకి మడి 
కటుటీ కోవడం, ఎవరితోటీ కర-
చాలనం చేయకుండా చేతులు 
జోడించడం, బయట నుంచి 
ఇంటికి రాగానే క్ళ్ళీ, చేతులూ, 
ముఖమూ  శుభ్ంగా కడుకోకి-
వడం   కటుటీ కోవడం ఇవన్నా 
ఛందసంగా కనపడేవి. క్న్ ప్ర-
స్్తం 'కరోన్' అనే క్రిమి చేతుల్ో 
మానవులు చికుకికున్నాక, ఆన్టి 
ఆ పద్ధతులన్నా అదుభుతమైెన-
వీ, ఆరోగ్యవంతమైెనవీ అని 
ఋజువు అయి్యంది. అలాగే రేపు 
యీ అపరకరమాలు కూడా అదుభు-
తమైెనవీ, కేవలం భారతీయులు 
మాత్రమే అవగాహన చేస్కుననావీ 
అని ఋజువు క్వచు్చ. అందుకే 
అంటాను, ఈ విషయాలని నేన్, 
మరో పదిమందో క్క, పీఠాధ-
పతులూ, శస్్రా లను కుషు ణ్ణంగా 
పఠించి నిషా్ణ తులై్న పండితులు 
సమావేశమైె నిర్ణయించాలిసిన 
అవసరం వుందని!" ఆగాడు శ్రీ-
న్ధుడు. 
      "మీ ఉదేదుశ్యం ఏమిటి తండ్రి-
గారూ?" తండ్రినే సూటిగా చూస్ూ 
అడిగాడు పుండరీకుడు. 
    ఓ క్షణం ఆగి శ్రీన్ధుడన్నాడు 
"న్యన్ ఓ కిలో మటిటీ తో ఓ కోతి 

బొమమాను చేశవు. కొంతక్లం 
తరవాత విస్గొచి్చ ఆ మటిటీ ని 
న్టితో తడిప, ముదదును చేసి, 
ఆ మటిటీ తోనే ఏనుగు బొమమాను 
చేశవు. ఇపుపుడు ఆ కోతి ఏమ-
యి్యందీ అని?"
     "కోతిని పూరిగ్ా మటిటీ గా మా-
రిసేన్ేగా ఏనుగు బొమమా చేయ-
టానికి వీలయిందీ?" అన్నాడు 
పుండరీకుడు.
     "ఇపుపుడా ఏనుగు బొమమాను 
మళీళీ తడిప మటిటీ  చేసి, సింహం 
బొమమా చేశవనుకో, ఏనుగేమవు-
తుందీ?"
      "అకకిడ ఏనుగూ లేదు, కోతీ 
ఉండదు. చేసిన సింహం బొమమా 
మాత్రమే వుంటుంది" సపుషటీ ంగా 
చెపాపుడు పుండరీకుడు. 
      "కదూ! మనిషి అనే బొమమా 
సృషిటీ కి మూలమయిన పంచ 
భూత్లలో కలిసిపోయింది. 
అది ఏ రూపు సంతరించుకు-
న్నా తిరిగి 'అదే మనిషి'గా రూపు 
దిదుదు కోలేదుగా! అందుకే న్ 
దృషిటీ లో అపరకరమాలు అనవస-
రమనిపస్్ంది. అలాగే ఏనుగు 
కోతికి మరుజనమా క్దుగా. ఏను 
గు సింహం యొకకి గతజ-
నమా క్దుగా.  పదార్ధం అకకిడే 
వుంది. మారింది రూపన్మా-
లు, గుణాలూ మాత్రమే. ఏమైెన్ 
మళీళీ మళీళీ చరి్చదాదు ం" అంటూ 
లేచాడు శ్రీన్ధుడు. పుండరీకు-
డూ లేచాడు... ఆలోచనతో.
      మళీళీ కలుదాదు ం,
             భువనచంద్ర    
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపెదిదు  వంకట మురళీ కృష్ణ

       పూర్ జగనా్నధుని రధయాత్ర తెలుగువ్ర్కి అతయాంత ప్రీతి పాత్రమైెనది.
కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ సంపూర్ణంగా కదిదిమందికి 
మాత్రమే తెలుసు.   
 స్్కందపురాణాంతరగు తమైెన జగనా్నధ కేష్త్ర మాహత్్యాని్న యధామ్లంగా, 
సరళ, వ్యావహర్క భాషల్ అనవదించి మన పాఠకలక ప్రతి నెల అంది- 
స్ునా్నము.    చదవండి, చదివించి మోకాష్ ని్న పొందడి.
                                                       -  సంపాదకరాలు

                                                   12.వ అధ్యాయం
                  జ�ైమిని - ఋషి సంవాదం
                ( ఏకామ్రన్ధుని వృత్త ంతం)
న్రదుని మాటలు విని ఇంద్రదు్యమునాడు ఆనందించి,”గత జనమాలో నేను చేసిన పుణ్యం చాల గొపపుది. 
బ్రహామాదులుకూడా న్కు సహాయ పడుతున్నారు. న్రదుని సహాయకునిగా బ్రహమా పంపంచారు.” 
అని మనస్సిలో అనుకొని ఆన్టి సభ ముగించాడు. 

మరుసటిరోజు ఉదయం నిత్య కరమాలు  ముగించుకొని, ఓఢ్ర దేశపు రాజు మార్గంచూపస్ూఉండగా  
ఏక్మ్రము అను ప్రదేశనికి చేరుకున్నారు. అకకిడనుండి ముందుకు వళిళీ “ గంధవతి” అను నదిని 
దాటారు. అకకిడికి చేరగానే శంఖము, క్హలము, మృదంగ ధవానులు, వినబడాదు యి.” మహరిషు`1 
ఈ శబదు ం ఎకకిడనుండి వస్ంది? సమీపంలో ఏదై్న్ దేవాలయం ఉందా? మనం పరమేశవారుని 
సమీపంచామా?” అని అడిగాడు.         

 “ రాజా1 ఈ కేషుత్రం రహస్యమైెనది. ఇకకిడ ఉననా దై్వంగూరి్చ ఎవరికి తెలియదు. విదా్యపతి 
ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవాడు కనుక స్వామిని ప్రత్యక్షంగా చూడకలిగాడు. న్లాద్రి ఇకకిడికి మూడు 
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యోజన్లదూరంలోఉంది. ఈ కేషుత్రం ఏక్మ్రవనం. శివుడు భయపడి పారిపోయి వచి్చ ఇకకిడ 
శరణు పందాడు.” అని న్రదుడు చెపాపుడు.

“న్రదా! మీరు చెపపున విషయంఆశ్చర్యంగా ఉంది. త్రిపురాలు జయించిన పరమేశవారుడు ఎందుకు 
భయపడా్డ డు? ఇకకిడ ఎవరిని శరణు కోరాడు?”అనిఇంద్రదు్యమునాడు న్రదుని అడిగాడు.

“రాజా! పారవాతి తపస్సికు శివుడు మెచు్చకొని ఆమెను వివాహం చేస్కున్నాడు. ఆన్టినుండి 
పరమేశవారుడు హిమవతపురవాతంపైె  ఉంటున్నాడు”.  ఒకరోజున పారవాతి తల్ితో కలిసి దేవాలయానికి 
బయలు దేరింది. “పారవాతీ1 న్వు కషటీ పడి తపస్సి చేస్వు. కులహీనుడిని,గుణహీనుడిని,వృదు్ధ
ని వివాహం చేస్కున్నావు. వివాహం అయిన్ మాదగ్గరే ఉంటున్నావు. లోకంలో కన్యలు వివాహం 
అయినతరువాత పుటిటీ ంటినుండి అత్్రింటికి వడత్రు. ఈ విషయం అల్ుడిదగ్గర అనకు. 
హాస్్యనికి అన్నాను’ అని మేనక పారవాతితోఅంది.

పారవాతి తల్ి మాటలకు కోపగించి, భరన్ు సమీపంచి” న్ధ్! మనం ఇకకిడ ఉండవదుదు . 
ముల్ోక్ధపతియైన మీరు ఇకకిడ ఉండకూడదు. మీకు నచి్చన ప్రదేశంలోనే నేను ఉంటాను” 
అని పారవాతి పరమేశవారుని ప్రారి్ధంచింది. శివుడు పారవాతి కోరికను మనినాంచి, వృషభ వాహన్నినా 
ఎకికి, అనేక తీరాథా లు దాటి, ప్రయాగ దాటి, వారాణసి చేరుకున్నాడు. అకకిడ పారవాతికోసం ఒక 
నగరం నిరిమాంచాడు. ఐదుక్రోస్ల దూరం వా్యపంచి ఉంది. విశవాకరమా నిరిమాంచిన ఆ నగరంలో 
అనేకస్ందరభవన్లు,ఉపవన్లు, పెకుకితీరాథా లు ఉన్నాయి. ఒక భవనంలో పారవాతీ పరమేశవారులు 
ఉంటున్నారు. విశవాన్ధుడు ఎపుపుడు ఆ నగరానినా  విడిచి పెటటీ డు. అందువలన క్శీనగరానినా 
అవిముక ్కేషుత్రం అని పలుస్్రు. పరమేశవారుడు అకకిడ కోటి ఆతమా లింగాలను ప్రతిషిటీ ంచి, కైలాస్నికి 
వళ్ిపోయాడు. తరువాత ఆ నగరానినా అనేకమంది రాజులు పాలించారు. దావాపరయుగంలో క్శిరాజు 
తపస్సి చేసి పరమేశవారుని మెపపుంచి, యుద్ధంలో శ్రీ కృషు్ణ ని జయించునట్ు వరానినా పందాడు.

క్శిరాజు వరగరివాతుడై శ్రీకృషు్ణ ని యుదా్ధ నికి పలిచాడు. ఈవిషయం తెలుస్కొని కృషు్ణ డు 
చక్రాయుధ్నినా ప్రయోగించాడు.ఆ చక్రం క్శి రాజు తలను నరికి, నగరానినా దహించి వేసింది.     
చక్రాయుధ్నినా చూసి పరమేశవారుడు కోపంతో పాశుపత్స్్రా నినా ప్రయోగించాడు. ఒకపుపుడు శివుడు 
తపస్సిచేసి న్రాయణుని మెపపుంచి పాశుపత్నినా వరంగాపందాడు.”ఈ పాశుపత్నినా న్పైె 
ప్రయోగిసే ్నిషపులం అవుతుంది’ అని న్రాయణుడు ఆన్డు చెపాపుడు. పాశుపతం చక్రాయుధ్నినా 
ఏమి చేయలేక పోయింది. చక్రాయుధం క్శీ నగరానినా దహించి వేస్ంది. శివుడు భయపడి, 
న్రాయణుని ఈ విధంగా స్్తించాడు. 

పరమేశవారుడు న్రాయణుని స్్తించుట--------

                                         నారాయణ పరంధామ పరమాత్మనపురాతపుర

                         సచిచిదానంద విభవ నిరంజన నమో&స్ుత్

                         జగత్్కరణ సృష్టటా యాది కర్మకృదుగు ణ భేదతః

                         మాయయా నిజయా గుపస్వాప్రకాశ నమోస్ు త్
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                      నాంతర్హిశాచింతరూది రసథి నికట్శ్రయః 

                      గురురలోఘఃస్థిరో&ణీయానసి్థవీయాంశచినమోస్ుత్

                      కోటయశచితురాసయాసయా పలారధిం మమ చాతుల

                      యదపాంగ విలాసతథిం తసమైి కాలాత్మనే నమః

                      ఏకైక రోమాకలిత బ్రహ్మండ గణసంవృతమ్

                      మానాతీతం వపురయాసయా తసమైి విశావాత్మనే నమః

                      సవాకాలపర్మాణేన వేధసః  ప్రలయోదభువౌ

                      మనవాంతరాది ఘటనా కలనాయ నమో&స్ుత్

                      సృష్టా &హం తమస్ నాధతవాత్ ప్రభావ్నభిజ్ఞకః

                      తత్ క్షమస్వాపరాధం మే త్రాహిమాంశరణాగతమ్

నారాయణా, పరంధామా, పరమాత్్మ, పరాతపురా, సచిచిదానందవిభవ్, నిరంజనా 
నీక నమస్్కరము. జగత్ు ఏరపుడుటక కారణమైెన వ్డవు. గుణ భేదముచే ల్కాలన 
నడిపస్ునా్నవు. మాయచే కపపువేయబడిన వ్డవు. ల్పల బయట, దగగు ర దూరం, 
గురువు లఘవు, అణువు స్థి లము వంట్ భేదము లేని వ్డవు. బ్రహ్మక, నాక అనేక 
యుగాలు గడిచిపోయినా నీక ఒక్క క్షణంకూడా గడవదు. ఇదంత్ నీ కడగంట్ చూపు  
వలన జరుగుచునా్నయి. కాల సవారూపుడవయిన నీక నమస్్కరం. నీ ఒక్కక్క రోమంల్ 
బ్రహ్మండాలు ఇమిడి ఉనా్నయి. వ్ట్ని లెకి్కంచుట ఎవర్కి స్ధయాం కాదు. విశావాత్మకడవయిన 
నీక నమస్్కరం. చీకట్చే సృషటాంచబడిన నేన నీ ప్రభావ్ని్న తెలుకోలేకపోయాన. నిన్న 
శరణు కోరాన, నన్న క్షమించు అని శివుడు నారాయణుని వేడుక నా్నడు.                   ( 
1 - 64 )

 విష్్ణ వు చక్రరూపాని్న విడిచిపెట్టా  ప్రతయాక్షమయాయాడు. శంఖ చక్ర గద దర్ంచి, గరుడినిపె ైకూరుచిని 
ఉనా్నడు. ఎడమవపైున లకీష్మి దేవి ఉంది. కడివపైున సత్యాదేవి ఉంది. భయకంపతుడనై 
శివునితో నారాయణుడు ఈవిధంగా అనా్నడు. 

శివ్! ఇంతకాలానికి ఇటవంట్ దురుభుదిధి ఎటలో  కలిగింది? నా శకిన్ి నీవు తెలుసుకన 
లేవు. నా కోప సవారూపమయిన ఈ చక్రము నిన్నకూడా విడిచి పెటటాదు. ఈ కాశీ నగరం 
నిలవ్లంటే నీవు పురుష్తమ్కేష్త్రానికి వళ్్ళ.దకిష్ణసముద్రతీరంల్ నీలాద్రి పరవాతం ఉంది. 
పదియోజనాల దూరం వ్యాపంచి ఉంది. చిత్రోతపులా నది వరక వ్యాపంచి ఉంది. దకిష్ణాని్న 
సముద్ర తీరం వరక వ్యాపంచి ఉంది. అక్కడ నారాయణుడు నాలుగు రూపాలల్ ఉనా్నడు.
అక్కడికి ఉతర్ దిక్కన ఏకామ్రము అన వనం ఉంది. పారవాతీ సహితుడవ ైనీవు అక్కడ 
నివస్ంచు. బ్రహ్మ అక్కడ కోట్లింగాలు ప్రతిషటాంచి నీక అభిషేకాలు చేస్్ఉంట్డు. 
మణికర్్ణక అనతీరథిం అక్కడ ఉంది. నీవుఅక్కడికి వళ్్ళ నివస్ంచు అని విష్్ణ వు ఆదేశించాడు.
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శివుడు నారాయణునికి నమస్కర్ంచి  ప్రభూ నీ అజ్ఞన తపపుక పాట్స్్న. నేన పురుష్ తమ్ 
కేష్త్రానికి వడత్న, కాని ఆకేష్త్రాని్న నీవే పర్పాలించాలి అని పరమేశవారుడు ప్రార్ధించాడు. 
నారాయణుడు బలరామునితోన, లకీష్మి దేవితో కలిస్ అక్కడ ఏకామ్రనాధుని స్విస్ునా్నరు. 
ఏకామ్ర నాధుని బ్రహ్మ ప్రతిషటాంచాడు. మనం అక్కడికి వళ్్ళపారవాతీపరమేశవారులన అర్చిదాది ం. 
మనల్ని అజా్ఞ నం నశిస్ుంది. మనల్ని రజోగుణం నశిస్ుంది. ఈ కేష్త్రాని్న విరజ మండలం 
అని పలుస్్రు. మనల్ సతవాగుణం పెరుగుతుంది. మన మనసుసిల్ విశావాసం పెరుగు తుంది. 
ఈ విషయాని్న విష్్ణ వు ఆజ్ఞచే రహసయాంగా ఉంచబడింది అని నారదుడు చెపాపుడు.

ఆమాటలు విని ఇంద్రదుయాము్నడు ఆశచిరయాపోయాడు. బ్రహ్మర్ష్ ! మనం ఆ కేష్త్రానికి వడదాం. 
అని రాజు ప్రార్ధించగా, నారదుడు ముందుకి కదిలాడు. మధాయాహ్న సమయానికి  ఏకామ్ర 
వనానికి చేరుకనా్నరు.    అక్కడ ఉన్న బందు తీరథింల్ స్్ననం చేస్రు. పురుతమ్ుని 
యధావిధిగాఅర్చించారు.కోటీశవారుని అర్చించి అనేకదానాలుచేస్డు.శివునిస్ుతించాడు. 
వీణావ్దయాం చేస్డు. రాజు భకిక్ి సంతస్ంచి పరమేశవారుడు ప్రతయాక్షమయి రాజుతో ఈ 
విధంగా అనా్నడు. రాజా! నీవంట్ వషై్ణవ భక్డు మరొకడు  లేడు. నీ చిరకాల కోర్క 
తీరుతుంది అని చెపపు పరమేశవారుడు అక్కడే అంతరాధి నమయాయాడు. 

ఓ నారదా! ఇంద్రదుయామ్న మహరాజు చేత ఇక్కడ అశవామేధ యాగం చేయించి, పురుష్తమ్ 
కేష్త్రంల్ని అంతరేవాదికి తీసుకనిరా. ఆకేష్త్రాని్న రకిష్ంచడానికి నేన ఎనిమిది రూపాలల్ 
ఉనా్నన. అక్కడ నేన నీలకంఠుని రూపంల్ దురాగు  దేవితో కలిస్ ఉనా్నన. నీలసవారూపంలొ 
ఉన్న విష్్ణ వు అంతరాధి నమైెన ప్రదేశంల్ శ్రీ నరస్ంహ స్వామిని ప్రతిష్ఠ ంప చేయి. రాజు  అశవామేధ 
యాగం చేస్న తరువ్త దివయామైెన కలపు వృకాష్ ని్న చూపంచు. విశవాకర్మ ఆ వృక్షముయొక్క 
కమ్మలనండి నాలుగుప్రతిమలు చేస్్డు. ఆ విగ్రహలన, బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠ స్్డు. ఈ స్వామి 
చర్త్రన నీవుకాని, నేన కాని, బ్రహ్మ కాని తెలుసుకో లేము. స్వామి ఆజ్ఞలనపాట్ంచిన  
వ్ర్ని అనగ్రహిస్్డు. అని నీలకంఠుడు ఆజా్ఞ  పంచాడు.

స్వామి! నీవు చెపపునటలో  చేస్్న. బ్రహ్మ కూడా నాక ఈ విధంగానే చెపాపురు. బ్రహ్మ, మీరు 
ఒకటే. ఇంద్రదుయాము్నని సహయంతో పురుష్తమ్ుడు అందర్కి అందుబాటల్ ఉంట్డు. 
అతని బలగాని్న తీసుకని వడత్న అని నారదుడు పరమేశవారునికి విన్నవించాడు. అలాగే 
అని శివుడుఅంతరాధి నమయాయాడు.

 నారదుడు రాజు రధాని్న ఎకి్క పురుష్తమ్ కేష్త్రానికి బయలు దేరాడు.రండురోజులు 
ప్రయాణం చేస్  కపోత్శుని కేష్త్రానికి చేరుకనా్నరు. అక్కడికి తూరుపుదిక్కన సముద్రతీరంల్  
బలేవాశుని కేష్త్రం ఉంది. రాజు, నారదుడు అక్కడ  పూజాదికాలు నిరవాహించి, మనసుసిల్ 
పురుష్తమ్ుని స్మర్ంచుకంట.నీలాద్రికిబయలు దేరారు.  

 స్్కంద పురాణంల్ని వషై్ణవఖండంల్ని పురుషొతమ్ కేష్త్ర 
వభైవంల్ని, జమైిని ఋష సంవ్దము అన పనె్నండవ అధాయాయం 
సమాపం్.
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కొత ్ రామానందం                                                                 

     సప ్మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపుది. అమూల్య మైె నది. ఆధ్్యతిమాక లో చెపాపులంటే 
దుర్భమైె నది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధంచే వారి సంగతి పకకినుంచితే భగ- వంతుడే పర-
మావధగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చితం్తో 
సమాయతమ్ ై� న వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జనమా ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేస్కోకూడదంటారు మన పెదదులు. జా్ఞ నం లేకుండా ముకి ్లకి ్భించదు. అందుకే 
మహాపురుషులను ఆశ్రయించి, ఆతమా --పరమాతమా జా్ఞ నం పందాలి. ధరామార్ధ  క్మమోక్షు నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  క్మాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్్ న్నారు. పరమాతమా పట్ చితం్ అంటే 
మనస్ను లగనాం చేయాలి. మన మనస్ ప్రవరనను నిరో ్త ధంచడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతక్లని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్ర-
మాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే క్ంక్ష అంతర్ీనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదు-
రైనపుపుడు ఏమైె న్ మహిమానివాత శకి ్తనకు సహక కి ్రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని 
అనుగ్రహం పంది, సమస్యలను అధగమించగల శకి ్పందాలనే ప్ర- యతనామే --- భకి ్మార కి ్్గం .  
భగవంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సదుబాదిదునిచి్చ సన్మార్గంలో 
నడిపస్్ డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్ డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధ్రం. భవ బంధ్లనుండి 
విముకి ్చేయడానికి ఎ కి ్న్నా మారా్గ లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధ్మాలను సృషిటీ ంచాడు.  వేదాలు పుటిటీ న 
ఈ పవిత్ర భూమిపైె ముకి ్ధ్మాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పర ్త - మాతమా అనేక అనేక 
అవత్రాలుగా ఉదభువించి దుషటీ  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషిటీ తో క్పాడుతున్నాడు, 
మరియు నూతన్త్సిహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్్య, మధురా మాయా, క్శీ కంచి అవంతిక్పురి 
దావారవతి చైెవ సపెతైతే మోక్ష దాయక్" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషుత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ్త ధ్మాలుగా ప్రసిదిదు  గాంచి మనందరకూ స్ఖ శంతులు, విజయ క్ంతులు ప్రస్ది-
స్్ న్నాయి. అందువల్ మనకు ఆధ్్యతిమాక చైెతన్యం విరాజమానమైె దై్వం పట్ భకి ్ప్రపకి ్త్ులు పెరిగి 
ఆతమా విచారణ చే- యగలుగుతున్నాము. ధరమా బదదుమైె న జీవన్నినా ఎంపక చేస్కుని పుణ్య కేషుత్రాలను 
సందరిశ్స్ూ ముకి ్కోసం ప్రయ కి ్తినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేస్కోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత క్లంలో 
సప ్మోక్ష ధ్మాలను దరిశ్ంచి పున్తులమవావాలి. భగవంతుడు భక్ుని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపంచిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొతం్ జాతినంతటి- న్ సమైె క్య పరచి ముందుకు నడిపస ్ుంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటీ  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషుత్రా- లు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దిక్లం నుంచి విఖ్్యతి చెంది
భక్ులకు మోక్షదాయిక్లుగా ఏడు పుణ్య కేషుత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధయా, మధుర, మాయ (నేట్ హర్దావార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేట్ ఉజజా -
యిని) మరియు దావారక.
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   అధరమాపరులను, దుషుటీ లను 
శికిషుంచి, ధరమాపరులను, స్ధువు-
లను రకిషుంచి, ధరామానినా ప్రతిషిటీ ం-
చడానికి శ్రీ మహావిషు్ణ వు అంశగా 
అవతరిస్్ంటాడు. ఇదే అవత్-
రాల ప్రధ్న ఉదేదుశ్యం.
     శివ భక్ులను శవైులన్, విషు్ణ  
భక్ులను వైష్ణవులన్, శకేయ్ుల-
న్, గాణపతు్యలన్ వివిధ దేవతల 
భక్ులని పలుస్ూ, ఒక కృషు్ణ ని 
భక్ులను మాత్రం మనం భాగవ-
తులంటున్నాం. కృష్ణ చరిత్ర చెపేపు 
గ్రంధ్నినా భాగవతమనియూ, 
కృషు్ణ డు చెపపున గీతను భగవదీ్గ త 
అంటున్నాం. శ్రీకృష్ణ పరమాతమా-
ది   పరిపూర్ణ అవత్రం. మతసియా, 
కూరమా తదితర అవత్రాలు, ఆ 
యా ప్రయోజన్లు సిది్ధంచిన 
తరావాత ఉపసంహరింపబడా్డ -
యి. రాములవారు తన పరమా-
తమా లక్షణానినా మరుగున పరుస్ూ 
వచా్చరు. రామయ్య త్ను ఆకృతి 
పందిన ధరమామైె వుండి, ఇత-
రులకు మార్గదరశ్కమైెన జీవి-
త్నినా గడిపారు. అయితే శ్రీకృష్ణ 
సమయంలో 'కృష్ణస్్ సవాయం 
భగవాన్' అని తన లీలలు ప్రద-
రిశ్ంచాడు. భగవంతుడనని చె-
పుపుకున్నాడు. మానవుడిగా కని-

పంచిన్ భగవతతవాం బహిర్గతం 
చేశడు. 
       కృషా్ణ వత్రంలో శ్రీకృష్ణ పర-
మాతమా మన కషాటీ లను తొలగిం-
చడమే క్కుండా ఎంతోమందిని 
భవ బంధ విముక్ులను చేయ-
డానికి పూనుకున్నాడు. మునుపు 
రామావత్రంలో ఎంతోమం-
దికి ఇచి్చన వాగాదు న్లు, వరాలు 
తీర్చడం జరిగింది. ఈవిధంగా 
దావాపరంలో ప్రతి చరా్య, ప్రతి లీలా 
భూభారానినా తగి్గంచడానికీ, కొం-
దరికిచి్చన వాగాదు న్లు తీర్చడాని
కీ, శప విమోచన్లు చేయడా-
నికీ   ధరమా సంస్థా పనకి దారితీస్ూ 

భగవతత్్వానినా వల్డించేటట్ుగా 
సపుషటీ ం అవుతుంది. 
       భూదేవికి అభయమిచి్చ 
ఏరపురిచిన పథకం ప్రక్రం, 
దేవకీ వస్దేవులకు శ్రీకృషు్ణ -
డు ఉదభువించవలసి ఉంది. 
కంస్నిగా పుటిటీ న క్లనేమి-
ని ప్రధ్నంగా సంహరించాలిసి 
ఉంది. మగధరాజు జరాసంధు-
ని, ప్రాగోజో తిష్యపురాధపతి అయిన 
నరకుని, మరియు ఎంతోమంది 
రాక్షస్లను హతమారు్చటకు, 
నలకుబేర మణిగ్రీవులకు శప 
విముకి ్ కలిగించుటకు, తనను 
ఆశ్రయించినవారి పాపాలను 

                         2.  మధుర

పరిత్రాణాయ  స్ధూన్ం  విన్శయ చ దుషకృత్ం 
ధరమా   సంస్థా పన్య    సంభవామి   యుగే  యుగే 
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గ్రహించి వారియందలి దు-
రు్గ ణాలను నిరూమాలించుటకు 
నిషాకిమ కరమాయోగిగా లోకోద్ధరణ 
చేయు కృషా్ణ వత్రానినా ఎనునాకు-
ని దేవకీ వస్దేవులకు అషటీ మ 
సంత్నంగా చెరస్లలో  అవత-
రించాడు. తను ఉదభువించగానే 
దేవకీ వస్దేవులకు పీత్ంబర-
ము, వనమాల, కిరీటము, శంఖ 
చక్ర గద స్ంగములను ధరించి 
శ్రీ మహావిషు్ణ వుగా దరశ్నమి-
చా్చడు. 
    శ్రీకృషు్ణ డు రాజకుటుంబా-
నికి   చెందిన వ్యకి ్ అయిన్ 
పుటిటీ ంది మధురా నగరి నరేశు-
డయిన ఉగ్రసేనుడి రాజ్యంలో, 
చెరస్లలో, దావాపర కలియు-
గాల సంధలో శుక్ న్మ సం-
వతసిర శ్రావణ బహుళ అషటీ మి 
న్డు రండు ఝాముల రాత్రి 
సమయాన జనిమాంచాడు. ఉద-
యించిన శిశువు చిరునవువాలు 
చిందిస్ూ సమస ్ కళామయ-
మూరిగ్ా తేజరిల్ుతున్నాడు. తన 
కడుపు పంట అయిన శ్రీహరిని 
చూసి దేవకీదేవి సంతోషించింది. 
శిశువు వక్షసథాలంపైె శ్రీవతసిమనే 
పుటుటీ మచ్చ గోచరిస్ంది. 
     చిన్నారి శిశువును చూసి 'ఈ 
పాపడు' బ్రహమాను కననా విషు్ణ వే-
నని ఆశ్చర్యంతో, ఆనందంతో 
వస్దేవుడు స్షాటీ ంగ నమస్కి-
రం చేశడు. లోక్లనినాంటిన్ 
ఏలే తండ్రియే న్ చిటిటీ  తండ్రిగా 
అవతరించాడని సంబరపడా్డ డు. 
భగవానుడు శ్రీకృషు్ణ నిగా దేవకీ 
వస్దేవులకు పుటటీ డానికి గల 

క్రణం తెలిపాడు. స్వాయంభువ 
మనవాంతరంలో వృశినా, స్తవులు 
భారా్యభరల్ుగా ఉండి, పనెనాం-
డువేల దివ్య సంవతసిరాలు తీవ్ర 
తపస్సి చేయగా, శ్రీహరి ప్రత్యక్ష-
మైె వరం కోరుకోమనగా శ్రీహరినే 
మూడు జనమాలు కొడుకుగా పుటటీ -
మని కోరుకున్నారు. ఆ క్రణాన 
ఆ జనమాలో వారికి శ్రీహరి వృశినా-
గరుభునిగాను, తరువాత జనమాలో 
అదితి కశ్యపులకు వామనునిగా-
ను జనిమాంచి, దావాపరయుగంలో 
మూడవస్రి కూడా దేవకీ వస్-
దేవులకు జనిమాంచి వృశినా స్త-
వులకే కొడుకుగా ఆవిరభువించా-
డు. జనిమాంచిన వంటనే శ్రీహరి 
రూపుగా దేవకీ వస్దేవులకు 
కనబడి, ఇక జనమాలు లేనట్ూ, 
ఈ జనమాలోనే ముకి ్ లభించే-
ట్ు తెలిపాడు. తరువాత శిశువు 
రూపంలోకి మారిపోయాడు. 
    భగవానుని ఆదేశం మేరకు 
వస్దేవుడు బాలుడిని తన శిర-
స్సిపైె ధరించి క్రాగారం నుంచి 
బయటకు హరి మాయ తోడుతో 
వచా్చడు. క్రాగారం తలుపులు 
తెరుచుకున్నాయి. అంతకు-
ముందు కదులుతుననా క్పలా-
దారులందరూ చేషటీ లుడిగి నిద్రిం 

చారు. బడ్డను తీస్కుని జడివా-
నలో యమునను దాటుచుం-
డగా ఉరకల్త్ుతుననా యమున్ 
నది నిలువున్ చీలి రహదారి-
గా ఏరపుడింది. ఆదిశేషుడు తన 
పడగలతో గొడుగు పటాటీ డు. వ్రే-
పల్్లో నందుని సతి యశోద 
వదదు  బడ్డను నుంచి, యశోదకు 
పుటిటీ న ఆడశిశువును తీస్కుని 
తిరిగి క్రాగారంలోకి ప్రవేశిం-
చాడు. పాపను దేవకికి ఇచా్చడు. 
పరమాతమాని వదిలి దూరమైెన 
జీవులకు మిగిలేది క్రాగృహమే-
నేమో!       
        దేవకికి పుటిటీ న శ్రీకృష్ణ పర-
మాతమా యశోదవదదుకు చేరి, ఆమె 
సన్్్యనినా గ్రోలి, తన లీలలతో 
ఆనందింపచేశడు. యశోద స-్
న్్యనినా గ్రోలి ఆమె వదేదు  పెరగడా-
నికి గల క్రణం కొంత భాగవతం 
తెలుపుతుంది. ద్రోణుడనే 
వస్వు,  అతని భార్య ధరాదేవి 
వస్ధపైె జనిమాంచమని బ్రహమా 
తమకు తెలుపగా 'విశేవాశవారుడైన 
విషు్ణ  సేవారతి మాకిసేన్ే మహిలో 
జనిమాస్్మని కోరారు. దానికి 
హరిని సేవించే భాగా్యనినా కోరిన 
క్రణం వల్ కృషు్ణ ని పెంచగలి-
గారని భాగవతం చెబుతుననాది. 
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       కోరికలనే కంస్డు ఉననాం-
తక్లం శ్రీకృషు్ణ డు మధురలో 
ఉండలేడు. సజజోనులు, కల్ాక-
పటం ఎరుగని గోపబాలురుననా 
గోకులానికి తరలివళాళీడు. శ్రీకృ-
షు్ణ ని అవత్ర క్రమానినా పరిశీ-
లించినపుడు, గోకులంలో శశైవ 
దశ, బృందావనంలో బాల్యదశ, 
మధురలో కౌమారదశ, దావార-
కలో యవవాన, ప్రౌఢ వృదా్ధ ప్య 
దశలను గడిపనట్ు తెలుస్్ం-
ది. అయితే మన మనస్లో 
బాగా ముద్రించుకుపోయినవి ఆ 
స్వామి చేషటీ లే. బాలునిగా ఆయన 
లీలలు మిననావి. మన మనస్లు 
అలౌకిక ఆనందానుభూతికి లో-
నవుతుంటాయి. అందుకే కృష్ణ 
కీరన్లు చేసిన జీవులు తమ 
రచనలలో ఎకుకివ భాగానినా 
కృషు్ణ ని బాల్య లీలల వర్ణనకే 
అంకితం చేస్్ంటారు. 
       మహాకవి పోతన్మాతు్యడు 
భాగవతంలో శ్రీకృషు్ణ ని డింభకు-
నిగా వరి్ణంచాడు. ఆ డింభకుడు 
స్మాన్యమైెన డింభకుడు క్దు.  
లోక రక్షక్రంభుడు. భక ్పాలన 
కళా సంరంభకుడు. మహా 
ఆనందాంగన్ డింభకుడు!!!ఆ 
డింభకుని లీలా విశేషాలతో సృ-
షిటీ లోని సమస ్జీవులూ పులకిం-
చిపోతుంటాయి.    

         'మధుర'   కేషుత్రం
   యుగయుగాల చరిత్ర గల 
మధురా నగరం, కృషు్ణ ని ఆట 
సథాలంగా మాత్రమే క్దు, శప-
గ్రస్్లై్నవారికి విమోచన్ కేషు-

త్రంగా శ్రీకృష్ణ భక్ుల పాలిత 
భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్్యతి 
చెందింది. ఈ కేషుత్ర మహాత్్య-
నినా శ్రీమద్ భాగవతం, విషు్ణ -
పురాణం, వాయుపురాణం,-
హరివంశం, మతసియా పురాణం, 
గర్గ  సంహిత వంటి గ్రంధ్లలో 
విపులంగా తెలుపబడా్డ యి. సప ్
మోక్ష కేషుత్రాలలో 'మధుర' ఒక 
మోక్ష ధ్మంగా విరాజిల్ుతు-
ననాది. ఉతర్దేశ యాత్ర చేపటిటీ న 
ప్రతి భక్ుడు మధురా నగరానినా 
భకి ్ శ్రద్ధలతో సందరిశ్ంచి పున్-
తుడౌత్డు. మధురలోని శ్రీకృష్ణ 
జనమాభూమి లోని అడుగడుగున్ 
తిలకించే సనినావేశలు సంభ్మా-
శ్చరా్యలకు లోనుచేస్్యి. అటిటీ  
మోక్షధ్మంలో నివసించేవారి-
కి మోక్షం తధ్యం. క్శీలో వేయి 
సంవతసిరముల పాటు తపస్సి 
చేసిన ఫలితం మహాకుంభమే-
ళాలో పూజాదులు చేసిన ఫలం, 
పుషకిర్ లో క్రీక్ స్నాన్లు చేసిన 
ఫలితం ఒకకి మధుర కేషుత్ర సంద-
రశ్నతో కలుగుతుంది.
     ఉతర్ప్రదేశ్ లోని మధురకు 
దేశంలోని అనినా ప్రాంత్లనుండి 

ప్రయాణ సౌకరా్యలున్నాయి. డిల్ీ 
నగరానికి 151 కి.మీ. దూరంలో ఈ 
పుణ్య కేషుత్రం యమున్నది తీరాన 
అలరారుతుననాది. రాధ్కృషు్ణ ల 
దివ్య ప్రేమకు, రసమయ రాసక్రీ-
డకు వేదిక అయిన బృందావనం 
మధురకు 8 కి.మీ. దూరంలో 
ఉననాది. బతుకు బాధలు మరి్చ-
పోయి, వతల వేదనలు తీరి, 
కషాటీ ల కన్నాళ్ు కరిగిపోయి బ్రహామా-
నందానినా దోసిళళీతో జుర్రుకోవా-
లంటే ప్రతి కృష్ణ భక్ుడు విధగా 
దరిశ్ంపదగిన ఆధ్్యతిమాక  పుణ్య-
సథాలి మధుర. ఇది భూలోక్నికి 
దిగివచి్చన భూలోకం. 
       మధురా నగరం గురించి 
రామాయణం ఉతర్ క్ండలో 
ప్రస్్వించబడింది. కృతయు-
గంలో మధువనే రాక్షస్డు 
ధరమా నిరతుడై వయి్య సంవతసి-
రాలపాటు శివుని వేడుకుంటూ 
తపస్సి చేశడు. అతని తపస్సి-
కి మెచి్చన రుద్రుడు తన శూలం 
నుంచి మరో లోక్నినా సృషిటీ ంచి 
మధువుకి అనుగ్రహించాడు. 
    
                 (ఇంక్  వుంది)
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ఉననాత లక్షు యాలను 
మరచిన మనస్సి కోరిన 
వరాలన్నా నిజానికి త్ను పురుష 
ప్రయతనాంతో స్ధంచ గలిగినవే. 
దానికి అమూల్యమైెన తపస్సిను 
వ్యయించడం జరిగింది. 

ఏ క్రా్యనికైన్ రండు 
శక్ులు అవసరమౌత్యి. 
ఒకటి పురుష శకి ్ రండవది స్త్రీ 
శకి.్ పురుష శకి ్ సృజన్తమాకతకు 
ప్రతీక క్గా స్త్రీ శకి ్ అంగీకృతికి 
ప్రతీక. ఆవిషకిరణ పురుష శకిక్ి 
సంబంధంచినది. దీనిలో వ్యగ్రత 
ఉంటుంది. సృజన్తమాకతను 
స్వాకరించి ఉతసివంగా తీరి్చదిదిదు  
నిలిపేది, స్త్రీ శకి.్ అందుకే 
వాకుకి యొకకి “అ”క్ర రూపం 
న్రాయణుడు (జా్ఞ నం), అదే 
సృజనశీలత క్గా “ఈం” క్రం 
పదిమాని లేదా పదేమాసిథాత్ లేదా 
లకీషుమీదేవిగా చెపుత్రు. ఎపుపుడైతే 
సృజన్తమాకతను అంగీకరిస్్మో 
అపుపుడు వ్యగ్రత పోతుంది.  
మనస్ నిరమాలమవడం 
వల్ వికసన, విసర్ణలు 
కలుగుత్యి. దాని వల్ 
క్మక్రోధ్దులు, రాగదేవాషాదులు 
తొలగిపోత్యి. అపుపుడు నిశ్చల 
ధ్్యన సూఫురిన్ి పందుత్ము. ఆ 
సిథాతిని కలిగించమని ఆ అమమాను 
ప్రారిథాస్్న్నాము. 

ఉపెతైుమాం దేవసఖః 
కీర్శ్చి మణినా సహః 

  
ప్రాదురూభుతోస్్మ రాష్ట్రే౨స్్మన్ 
కీర్ం్ బుదిధిం దదాతుమే!

ఉతర్ దికుకికు అధపతి, 
దేవతలకు మిత్రుడు, ధన 
ధ్న్్యలకు నెలవు ఐన యక్షరాజు 
కుబేరుడు. ఇతని సేనాహితుడు 
శివుడు.  

కుబేరుడు ఐహికమైె న 
భోగభాగా్యలను ప్రస్ది స్్డు. 

క్గా శివుడు ఆనం దమయుడు. 
ఆనందానినా ప్రస్దిస్్డు. వ్యకి ్
పురోగ తిలో ప్రేయసూసి క్వాలి, 
శ్రేయసూసి క్వాలి. కుబేరు ని 
అనుగ్రహం వల్ పందిన ధన 
ధ్న్్యదులను త్్యగం చేయడం 
వల్ యశస్సి, కీరి,్ ప్రతిషటీ  
లభిస్్యి. యశస్సి మనం 
జీవించి ఉండగానే మనకు 
లభించేది. ఇది ఎపుపుడు వస్్ంది 

శ్రీసూకం్ 
పాలకురి ్ రామమూరి ్
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అంటే సమానుల మధ్య ఉననాత 
సిథాతిలో లేదా స్థా యిలో ఉండడం 
వల్ వస్్ంది. మన తదనంతరం 
మనకు లభించేది కీరి.్ క్గా 
తరతరాలుగా మన గురించి 
చెపుపుకునేది ప్రతిష్ఠ . ధరమాబద్ధంగా 
అమి తంగా సంపాదించండి, 
పందిన ఐశవారా్యనికి ట్రస్టీగా 
మాత్రమే ఉండి ఆ సంపదను 
అవసరానుగుణంగా అను 
భవించండి, సదివాని యోగం 
చేయండి, అని వేదం చెపు 
తుంది. ప్రాదురూభుతోసిమా 
రాష్ట్రే౨సిమాన్ అంటున్నారి కకిడ. 
ఎకకిడైతే త్ను జనిమాం చాడో 
అకకిడ ఈ యశస్సి క్వాలి. ఈ 
భూలోకంలో క్వాలి తన జనమా 
సథాలంలో క్వాలి. రాష్ట్రము అంటే 
శరీరము అనికూడా అరథాం

అరథాం ఉంది. ఈ 
శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉననాపుపుడే 
ఇవన్నా అనుభవించ గలిగిన 
సమయంలోనే క్వాలి. 
ఎందుకు? త్ను మానవుడు 
క్బటిటీ ... ఇకకిడే ఆ భూతిని 
అనుభవించాలి.

సంపదను అర్హత 
ప్రాతిపదికగా అవసరా రు్ధ లకు 
ఉపయోగిసే ్అది సదివానియోగం 
అవుతుం ది. లుబ్ధతవాం చేత 
వినియో గించకపోతే సంపద 
నిరుప యోగం అవుతుంది. అన 
రు్హ ల చేతికి ఇసే ్ అది దురుప 
యోగం అవుతుంది. 

“కీరిశ్్చ మణిన్ సహ” 
అంటే మణితో సహా కీరిన్ి 
ఇవవామని ప్రారిథాస్్న్నాము. 

మణి భౌతిక అయిశవార్యంలో 
ఉననాతమైెనది. అంతే క్క 
మణిపూరక చక్రంలో లేదా 
పదమాంలో నుండి ఉదయించిన 
వాడు బ్రహమా. బ్రహమా సృషిటీ కి ప్రతీక. 
సృషిటీ  నిరంతర వాహిని. అంటే 
నిత్య పురోగతిని కోరుకోవడం 
అననాట్ుగా భావించాలి. కీరి ్
ఉననాచోట మతి ఉంటుంది, మేధ 
ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఉంటుంది, 
తేజస్సి ఉంటుంది, సమృ ది్ధ  
ఉంటుంది. ఆరోగ్యం ఉంటుం 
ది, త్్యగం ఉంటుంది, అభు్య 
దయం ఉంటుంది, జయం 
ఉంటుంది.

కష్ తిపు పా స్ మ లా ం 
జేయాష్ట్ఠ ం అలకీష్మిం నాశయా 
మయాహం

అభూతిం అసమృదిధించ 
సరావాన్ నిరు్ణ దమే గృహత్!

గంధదావారాం దురా 
ధరాష్ ం నితయా పుష్టటా ం కరీషణీం

ఈశవారీగ్ం సరవా భూత్ 
నాం త్మిహోపహవాయే 
శ్రియం!

దరిద్ర్యనికి ఆకలి ఎకుకివ 
అంటారు. అపరి శుభ్త ఉననా 
చోటా రోగాలు వసిస్్యి. 

ఈ రండూ ఉననాచోట 
జే్యషా్ఠ దేవి ఉంటుంది. ఆ 
జే్యషా్ఠ దేవిని తొలగించమని 
ప్రారిథాస్్న్నాడు, స్ధకుడు. 
జే్యష్ఠ  అంటే ముందుననాది. 
మనకు ఐశవార్యం ఈ న్డు 
వచి్చంది అంటే ముందు 
ఉననాది దారిద్ర్యం. మన ఉనికి 
ప్రపంచానికి తెలిసేది సూరు్యని 
వలుగు వల్. ముందు ఎందుకు 
తెలియదు అంటే అపుపుదు 
చీకటి ఉండడం వల్ మనం 
ఉన్నా కనిపంచడం లేదు. అలాగే 
ఐశవారా్యనికి ముందు ఉననాది 
జే్యష్ఠ . ఈ జే్యష్ఠ  రండు విధ్లుగా 
ఉంటుంది. ఒకటి అభూతి 
అంటే అసలు లేకపోవడం 
క్గా రండవది అసమృది్ధ 
అంటే తగినంతగా లేకపోవడం. 
ఈ రండూ తొలగిపోతేనే 
ఐశవార్య నిలుస్్ంది. క్బటిటీ  
ఆ జే్యష్ఠ ను తొలగించుకునే న్ 
ప్రయతనాంలో సహాయపడమని 
ప్రారథాన చేస్్న్నాడు, స్ధకుడు. 
నిజానికి ప్రలోభాల రూపంలో 
చెడు మంచిని అనుసరిస్ూనే 
ఉంటుంది. ఎకకిడ అవక్శం 
దొరికితే అకకిడ మనలినా పటేటీ సి 
పతన్వసథాకు చేరు్చతుంది. 
ఆ చెడునే జే్యషాటీ దేవిగా 
చెపుపుకుంటాము. మంచిని 
లకిషుమీగా తలుస్్ము. అంతే 
క్దు. చెడును దేవాషిసే ్ చెడు 
బలోపేతమౌతుంది. క్బటిటీ  
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చెడును తొలగించమని 
ప్రారిథాస్్న్నాము. నేను న్ 
నిరంతర కృషివల్ జే్యషాటీ దేవిని 
తొ ల గి ం చు కు ం టు న్నా ను . . 
న్ పురుష ప్రయతనాంలో న్ 
సహక్రం క్వాలని లకిషుమీని 
వేడుకుంటున్నాము. 

ఈశవారీగ్ం సరవా 
భూత్న్ం... ఉపాహవాయే.... 
సకల చరాచర సృషిటీ కీ ఈశవారి 
అధనేత అయిన ఆ తల్ిని ఇకకిడ 
ఆవాహన చేస్్న్నాను. ఎకకిడ... 
ఈ భూమిపైెన... భూమిపైెనే 
ఎందుకు. భూవాచకం కృషికి 
నిదరశ్నం. భూమి నుండే సకల 
సంపదలు వస్్యి కనుక. 
గంధవతి అంటే భూమి... 
అంతేక్క దీనికి ఆకరషుణ శకి ్
కూడా ఉననాది. ఐశవారా్యనినా 
ఆకరిషుంచేందుకై భూమిపైె లకిషుమీని 
స్ధకుడు ఆవాహన చేస్్న్నాడు. 

మనసః కామ మాకూ 
తిం వ్చససితయా మశీ మహి

పశూనాగ్ం రూపమ 
న్నసయామయి శ్రీ శ్రయత్ం 
యశః!

మనస్సిలో కలిగే 
కోరికలను సిది్ధంప చేయి. 
పలుకులలో సత్యం 
ప్రక్శించాలి. పశు సంపద వృది్ధ  
పందాలి. సకల జీవరాస్లకు 
సమృది్ధగా సరిపోయే ఆహారం 
మాకు లభించాలి, అంటూ 
ప్రారిథాం చడం కనిపస్్ంది. 
ఇకకిడ అంతర్గతమైెన ఒక 
అంశనినా చూడాలి. మనస్ను 
వాకుకి ను మాత్రమే ప్రక్శం 

చేయడం వల్, బది్ధని వీటిని 
సక్రమంగా వినియోగించడంలో 
సహకరించాలని వేడుకోవ డం 
కనిపస్్ంది. 

ఇంక్ మన్ బుదు్ధ లను 
దాటాక అంతఃకరణలోని 
ఆశయాలను స్క్రం 
చేస్కునేందుకు అవసరమైెన 
శకి ్ స్మరాథా యాలను అనుగ్రహిం 
చవలసిందిగా కోరడం కనిప 
స్్ంది. 

సినాగ్ధము అంటే సవాఛ్ఛత, 
సేనాహము, స్మర స్యత. ఈ 
సినాగ్ధత మా ఇంటిలో నిరంతరం 
నెలకొన్లని, పాలు, పెరుగు 
లాంటివి, నూనెల వంటివి సమృ 
ది్ధగా లభించాలని కోరుతున్నారు. 

సరవావరో్ణప శోభితయై, 
సకల చరాచర సృషిటీ లో 
ప్రక్శించే శ్రీ మహాలకిషుమీ ప్రకృతి  
సౌందరా్యనికి ప్రతీక. ఈశిత్వానినా 
కలిగినది క్బటిటీ  ఆమె ఈశవారిగా 
కీరిం్ప బడుతుంది. ఆ మహాలకిషుమీ 
ననునా ఆవహించును గాక.

ఎందుకు మనం ప్రతి 
క్షణం దేవత్ శక్ులు ననునా 
ఆవహించును గాక... అస్రీ 
శక్ులు న్నుండి తొలగిపోవును 
గాక అంటూ ప్రారిథాస్్న్నాము? 
ప్రారథానను ఇంగ్ీషులో PRAYER 
అంటాం. (Periodical Repeti-
tion of Affirmations Yields 
Excellent Results) 

మనకు మనసు 
ఉన్నది. మనయేవ మనుషా్య 
ణాం క్రణం బంధ మోక్షయోః. 
అదే అనినాంటికీ మూలం. అది 
మనం పుటటీ కముందూ ఉననాది, 
పుటాటీ క ఉననాది, ముందు 
జనమాలో కూడా ఉంటుంది. 
అయితే ఈ మనస్ భయం, 
ఆంధోళన, దుఃఖం, లేమి, 
నిరాశ, నిసపృహలాంటి అనేక 
ఆవరాణాలలో చికుకిపడి 
ఉననాది. ఈ మనస్కు సేవాఛ్ఛను 
ప్రస్దించగలిగితే, మనస్ ఆ 
పరిమితులలో నుండి బయ 
లుపడి సత్్యనినా అనేవాషించ 
గలుగుతుంది. దీనినే Dissolv-
ing the limitations.

ఒక ఇనుప ముకకికు 
ఆయస్కింత శకిన్ి సమకూరి్చతే 
అది దానికి 12 రట్ బరువును 
ఎత ్గలుగుతుంది. ఆయస్కితం 
లేని ఇనుప ముకకి కన్సం ఒక 
పకిషు రకకిను కూడా లేపలేదు. ఈ 
ఆయస్కింత శకిన్ే నమమాకం 
లేదా విశవాసం అంటున్నాము. 
నమమాకం ఉంటే ఏదై్న్ స్ధం 
చగలం. నమమాక్నినా కోలోపుతే 
అన్మకులుగా మిగిలిపోత్ము. 
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ఈనమమాకం అహంను లేదా అహం 
క్రానినా ప్రస్దించవచు్చ. నేను 
చేయగ లను అంటే అది అహం. 
నేను మాత్రమే చేయగలను 
అనుకుంటే అది అహంక్రం. 
అహం వల్ ఉననాతి, అహంక్రం 
వల్ పతనం సంభవిస్్యి. మన 
ఆలోచన్ విధ్న్నినా మారు్చకొని, 
భావోదేవాగాలను అదుపులో 
పెటుటీ కోగలిగితే జీవన గమనం 
సరైన దిశలో స్గుతుంది. 
క్ని చాలామందికి అది ఎలా 
చేయాలో అవగాహన ఉండదు. 

భావన, అనుభూతి, 
శకి,్ స్మర్ధయాము, ప్రేమ, సౌంద 
ర్యం... వీటి అంతరంగ శకిన్ి 
ఊహించగలిగితే, వీటిని 
వినియో గించకోగలిగితే అతు్య 
ననాత ఫలిత్లు ఆవిషకృతమౌ 
త్యి. ఇది ఫంటస్ క్దు. 
ఉదాహరణకు మనం ఆకిసిజన్ 
హైడ్రోజన్ లను 1-2 నిషపుతిల్ో 
కలిపతే న్రు వస్్ంది. అది ఏదో 
యాదృచి్చకంగా క్దు. మీరనినా 
మార్ు కలిపన్ ఆ మిశ్రమం 
న్టినే ఇస్్ంది. అలాగే మనం 
మన స్పచ్ేతన్తమాకమైెన 
మనస్సికు (Sub-Conscious 
Mind) ఇచు్చకునే సూచనలనే 
Affirmations అంటాం. ఆ 
సూచనలు ఎంత బలంగా ఉంటే 
మన ఆశయం అంత బలంగా 
సిది్ధస్్ంది. చేతన్తమాక మనస్సి, 
స్ప ్ చేతన్తమాకమైెన మనస్సిల 
మధ్య పరసపుర సంబంధ్లు 
ఎంత బలపడితే అంత 
ప్రభావవంతంగా క్రా్యవిషకిరణ 

జరుగుతుంది. నిజానికి ప్రతి 
ఆలోచన్ ఒక క్రణం క్గా 
ప్రతిసిథాతీ ఒక క్ర్యం. 

చివరగా ఒక మాట.... 
మన జీవిత్నికి రండు 
పారాశ్్వలున్నాయి. ఒకటి 
వస్్గతమైెనది రండవది, 
వ్యకిగ్తమైెనది. వస్్గతమైెనది 
కనిపస్్ంది. వ్యకిగ్తమైెనది 
కనిపంచదు. ఇందులో ఒకటి 
ఆలోచన వస్్గతమైెనది. 
రండవది దాని వ్యకీక్రణ 
వ్యకిగ్తమైెనది. 

మనలో చాలామందిమి 
మన స్మరా్ధ యానినా ఉననా దాని కన్నా 
తకుకివగా (under utilisation) 
ఉపయోగిస్్న్నాము. Most of 
the times, we are playing not 
to lose but we should learn 
to play to win. Once we 
learn how to play to win ev-
erything is at our doorsteps. 
ఇతరులు ఇచే్చ సూచనలను 
Hetro-suggestions అంటాం. 
నిజానికి ఇతరులు ఇచే్చ 
సలహాలు, సూచనలు ఏ విధమైెన 
ప్రభావానినా మనపైె చూపలేవు. 
మరి వాటి ప్రయోజనం ఏమిటి? 
ఆ సూచనలను తీస్కుననా 
మన స్పచ్ేతన్తమాక మనస్సి 
ప్రభావితమైె బలం పుంజుకోవడం 
వల్ మాత్రమే ఆ సూచనలు 
ఫలిత్నినా ఇస్్యి. 

ఇకకిడ మరొక ప్రశనా... 
ఇలా అన్నా మనసే చేస్్ంది 
అనుకుంటే... దేవతలు, వారి 
ప్రారథాన ఎందుకు? Form follows 

the Function. ఆకృతి ఉంటేనే 
దానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. 
మానసిక ప్రపంచంలో 
రూపం ఏరపుడితేనే అది దాని 
కరవ్ా్యనినానిరవాహిస్్ంది. నిజానికి 
మానసిక ప్రపంచంలో ఒక 
రూపం ఏరపుడాలి అంటే అది 
నిజంగా ఉననాట్ుగా మనం 
భావించాలి. ఎంత బలంగా 
భావిసే.్.. ఎంత బలంగా 
ఊహించుకోగలిగితే, ఎంత 
సఫుషటీ ంగా దానిని దరిశ్ంచగలిగితే 
మనం మన ఆశయానికి అంత 
దగ్గరగా వళ్గలుగుత్ము. న్కిది 
క్వాలి అని కోరుకుంటాము. 
నిజంగా అది స్క్రం క్వాలంటే 
మన ప్రయతనాం క్వాలి. “కలపున, 
నమమాకం అనే రండు రకకిలుననా 
పకిషు అనబడే ఊహ”నే మనం 
కోరిక అంటాం. కోరిక బలంగా 
ఉననాచోటనే లక్షం నిలుస్్ంది.

అమమావారు న్ కోరికలను 
తీర్చగలదనే నమమాకం మనలన్ 
వైపుకు నడిపస్్ంది. ఈ శ్రీ సూకం్ 
మొదటిస్రి చదివినపుపుడు 
అన్నా కోరికలే కనిపస్్యి... 
క్ని ఆ కోరికలనే సూచనలుగా 
స్ ప్ చే త న్ తమా క మైె న 
మనస్సికు ఇవవాడం వల్ ఆ 
స్పచ్ేత్న్తమాకమైెన మనస్సిను 
ఆ సూచనలతో బలోపేతం 
చేయడం వల్ మన ఆశయం 
స్క్రమౌతుంది. లేకపోతే ఎనినా 
మార్ు చదివిన్ అది అలాగే 
ఉంటుంది.. మనమూ ఇలాగే 
ఉంటాము. 
            సవాసి్
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

      కే. ఆర్. న్రాయణన్ జననం 
1920వ సంవతసిరం అకోటీ బ-
రు నెల  27వ తెదీన కేరళ రా-
ష్ట్రంలోని కొటాటీ యం జిల్ాకి 
చెందిన ‘ఉజావూర్’ అనే పల్్లో 
జరిగింది. తండ్రి పేరు ఆర్.. 
కే. వడియార్. వారిది దళిత 
కుటుంబం. తండ్రికి కొంత 
ఆయురేవాద వైద్యం తెలుస్ను. 
ఆ జాజో నంతో, చుటుటీ ప్రకకిల పల్్-
టూళళీలో తిరిగి బ్దాబకీకికి 
వైద్యం చేస్ూ వచి్చన దానితో క్-
లకేషుపం చేస్కుంటూ, కుటుం-
బానినా పోషించేవాడు. క్ని ఆ 
ఆదాయమ అంతంత మాత్రం 
గానే ఉండేది. అతి కషటీ ం మీద 
రోజులు గడిచేవి. అయినపపుటి-
కీ ఆయన కొడుకు విషయంలో 
అశ్రద్ధ చేయలేదు. ఎలాగో సరుదు -
కుని, న్రాయణ్ ని మాత్రం బడికి 
పంపగలిగేవాడు. ఉననా ఊరిలొ 
బడి  సదుపాయం అయితే 
లేదు. దగ్గరలో ఉననా ‘కురిచితం్’ 
అనే ఊరికి వళ్ి చదువుకోవా-
లి. న్రాయణన్ ప్రారంభ విద్య 
ఆ బడిలోనే జరిగింది. ప్రయాణ 
సౌకరా్యలు లేని పల్్టూళళీలో 
క్లినడక మీదనే ఆధ్రం. న్-
రాయణన్ రోజూ నడిచే బడికి వ-
ళ్ళీవాడు. 

  కొంచెం పెదదు  క్్-
స్లోకి వచా్చక, న్రాయణన్ కి 
ఇంక్ దూరంగా ఉననా ‘కురువి-
లంగూడు’ అనే ఊరికి వళళీవ-

లసి వచి్చంది. తండ్రికి కొడుకుని 
చదువు కోసం దూరంగా హాసటీల్ 
లో పెటిటీ  చదివించగల ఆరి్ధక 
పరిసిథాతి లేదు. ఇటు కుటుం-
బానినా పోషిస్ూ ఆయనినా పైె 
ఊరికి పంపే ప్రసకే ్ లేదు. క్ని 
న్రాయణన్ పటుటీ దల, దీక్ష, 
చదువుపట్ ఆయనకిగల శ్రద్ధ 
వల్ క్్స్లో ఎపుపుడూ అగ్రగా-
మిగా ఉండేవాడు. అందువల్ 
చదువుకి సరిపడ ఉపక్రవే-
తన్లు లభించేవి. ఆ విధంగా 
ఆరి్ధక ఇబబాంది అయితే తొలగి 

పోయింది. క్ని దాని కంటే 
ఎకుకివైన ఆటంకం న్రాయణన్ 
ని  వంటాడుతూ వచి్చంది. అపపు-
ట్ నిమనాజాతులవారిని అగ్రకు-

లాలవారు హీనంగా చూసేవారు. 
సమాజంలోని ఈ దుసిథాతి విదా్య-
భా్యసంలో కూడా వా్యపంచిం-
ది. వారితో బాటు వీరూ బడిలో 
చదువుకోవడం వారికి ఇషటీ ం 
ఉండేది క్దు. దీనిని అనుభ-
వించడం అవమానకరం, అధ-
గమించడం కషటీ తరము కూడా.  
భీమ్ రావ్ అంబేదకిర్, బాబూ జగ్ 
జీవన్ రామ్ వంటి ప్రభ్రుతులు 
కూడా ఈ స్మాజిక తిరస్కిరాని-
కి గురి అయిన మాట వాసవ్ం,. 
అంటరాని తనం, ధనవంతుడు, 

పదవ రాష్ట్రపతి 

 కే. ఆర్. న్రాయణన్
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పేదవాడు అనే భేదభావం ఎకుకి-
వగా ప్రబలి ఉండడం వల్ విదా్య-
లయాల్ో నిమనా వరా్గ ల పల్లు 
అవమాన్లకి గురిక్వలసి 
వచే్చది. ఆరి్ధక లోపానినా సరిది-
దుదు కోవచు్చను. క్న్ ఇటువంటి 
స్మాజిక దుశ్చర్యలినా తటుటీ కో-
వడం చాలా కషటీ ం అయిన పని. 
అదృషటీ  వశత్ూ అపపుటికే దకిషు-
ణాదిలో అగ్రవరా్ణ లపైె పెరియార్ 
స్వామి లేవదీసిన ఉద్యమం 
ఊపందుకుని ఉంది. ఇటు అం-
బేదకిర్ కూడా ఆ దిశలో పోరాటం 
స్గిస్్న్నాడు. దేశంలో నెలకొననా 
ఈ పరిణామం క్రణంగా న్రా-
యణన్ పరిసిథాతి కొంత మెరుగు 
అనిపంచిన్, దాని న్డ మాత్రం 
వంటాడుతూనే ఉండేది. 
  న్రాయణన్ లో 
ఉననా మరొక ప్రతే్యకత ఏమిటంటే, 
ఆయన చదువేదో ఆయనది. 
మిగత్ విషయాలు ఏమీ పటిటీ ం-
చుకునే వాడు క్దు. నిరంతర 
కృషిని నముమాకుని ముందుకు 
స్గిపోయేవాడు. శ్రమించి చదు-
వుకుని మంచి మారుకిలు సం-
పాదించాలి. ప్రథముడిగా వచి్చ. 
ఉపక్ర వేతన్లు పందాలి. 
తన బ్దరికం చదువుకి అడు్డ -
రాకుండా జాగ్రత ్ పడాలి. అదే 
లక్షంతో ఆయన పని చేసేవాడు. 
అందుకు విదా్యరుథా లు, ఉపా-
ధ్్యయులు కూడా ఆయనినా మె-
చు్చకునేవారు. అది ఆయనకి 
అమితమైెన ఆనందానినా ఇచే్చది. 
వమాన్ల మీద, మరా్యదల 

మీద ఆయన ధ్్యనం పోయేది 
క్దు. ఇటువంటి దృషిటీ  కోణం 
ఆయనకి జీవితంలో ఎంతో 
మేలు చేసింది. ప్రతి క్్స్లోనూ 
ప్రథముడిగా వచి్చ ఉపక్రవేత-
న్లు పందేవాడు. తన చదువుకి 
సరిపడా ధన సముపారజోన తనే 
చేస్కునేవాడు. 
  తిరువనంత పురం 
విశవా విదా్యలయంలో డిగ్రి పూరి ్
చేసి ఆయన ‘లండన్ సూకిల్ 
ఆఫ్ ఎకన్మిక్సి’ లో బ.ఎస్.
సి. చదివాడు. తరవాత 1943వ 
సంవతసిరంలో తిరువానూకిరు 
విశవావిదా్యలయంలో ఉపాధ్్య-
యుడిగా చేరాడు. ఆయన బో-
ధన్శలైి ఎంతో సరళంగా ఉండి 
విదా్యరుథా లినా ఇటేటీ  ఆకటుటీ కునేది. 
ఆ క్రణంగా, ఆయన విదా్య-
రిథా లోకంలో అతి  ప్రియమైెన 
గురువుగా పేరు తెచు్చకున్నాడు.  
విదా్యరుథా లంత్ ఆయనినా ఆద-
రశ్ంగా తీస్కునేవారు. ఆయన 
క్్స్లో పాఠం చెపుపుతుననాపుపుడు 
విదా్యరుథా లు ఏక్గ్రతతో వినేవారు.  
ఆ విధంగా బోధకుడిగా విదా్య-
రుథా లపైె తనదై్న ముద్ర వేస్కో 
గలిగాడు. 
  న్ రా య ణ న్ 
బహుముఖ ప్రజాజో శలి. ఆయన 

కేవలం తన పాఠ్య పుసక్్ల-
నే  క్కుండా రకరక్ల విష-
యాలపైె వివరాలుననా పుసక్్-
లన్నా చదివేవాడు. దేశంలోని 
స్మాజిక, రాజకీయ పరిసిథా-
తులినా, వాటిలో వచే్చ మారుపు-

లినా నిశితంగా పరిశీలించేవాడు. 
అపపుట్ ఆంగ్ేయుల పాలనని 
వ్యతిరేకిస్ూ, మహాత్మా గాంధ 
‘కివాట్ ఇండియా’ ఉద్యమం 
లేవదేశడు. దేశం అంత్ 
ఒకకి త్రాటిమీదబ ఆయనకు 
అండగా నిలిచింది. ఉద్యమా-
ల్ో ముందుండి, ప్రముఖ పాత్ర 
వహించిన న్యకుల్ంద-
రో జైెళళీలో బంధంచ బడా్డ రు. 
ప్రజలందరిలోను స్వాధీనత్ 
సమరంలో పాలుపంచుకోవాలనే 
తపన బాగా పెరిగింది. ఇక భారత 
దేశనికి స్వాతంత్రయాం వచే్చరో-
జు దగ్గర పడింది. ఒక విధంగా 
ఆంగ్ేయులు కూడా దేశం విడిచి 
పోవడం తపపు గత్యంతరం లేదని 
గ్రహించారు. ఒకప్రకకి రండవ 
ప్రపంచ మహా యుద్ధంలో జరమాన్ 
జోరుతో యూరోపు అల్కల్ోలం-
గా ఉంది.
  దేశంలోను, ప్ర-
పంచంలోను రాజకీయాలు ఇలా 
ఇంత చిందర వందరగా ఉంటే, 
న్రాయణన్ వంటి గొపపు వ్యకి,్ 
కేరళలోని ఒక యూనివరిసిటిలో 
పాఠాలు చెపుపుకుంటూ తనకేమి 
పటటీ నటుటీ గా, ఆనందంగా జీ-
వించగలడా? తనవంతు కృషి 
త్నూ చేయాలని సంకలిపుంచు-
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కున్నాడు. అందరు విదా్యధకుల 
లాగే జాజో న సముపారజోన, బోధన్, 
ఆయనకి అత్యంత ప్రియమైెన 
విషయాలు. అయినపపుటికీ, 
ఆయన హృదయంలో ప్రతిని-
త్యము కలుకుకిమనే కంటకం 
దేశంలో వనుకబడిన వరా్గ లవారి 
అధోగతి. వారి మీద జరిగే అత్్య-
చారాలు. వారికి ఎలా న్్యయం 
చేకూర్చగలమనే ఆవేదన. కొనినా 
వేల సంవతసిరాలుగా అగ్ర వరా్ణ -
లవారు, కడజాతివారిని అణగ 
దొక్కిరు. వారి అత్్యచారాలినా 
దళితులూ నిశశ్బదు ంగా భరిస్ూ 
వచా్చరు. తన స్వానుభవమే 
దానికి నిదరశ్నం. ఈ పరిసిథాతి-
ని ఎదురొకినే బాటలో ఇపుపుడి-
పుపుడే నిరసనలు. ఆందోళనలు 
బాహాటంగా తల్త్ుతున్నాయి. 
భీమ్ రావ్ అంబేదకిర్ ఈ దిశలో 
దేశంలో ఒక విప్వం తీస్కురావ-
డంలో సఫలుడయా్యడు.  దళిత 
సమాజంలో జాగృతి వచి్చంది. 
క్ని దేశంలోని పరిసిథాతులు 
అందుకు అనుకూలంగా లేవు. 
బలవంతులై్న అగ్ర వరా్ణ లవా-
రికి పెదదు  పీట వేసి ఆంగ్ేయులు 
వారిని తమవైపు తిపుపుకున్నారు. 
అందువల్ వారిని ఎదిరించడం 
కషటీ తరం అయిన పని. 
  ఆ లో చి సే ్
అటునుంచి నరుకుకిరావ-
డం మంచిదేమో ననిపస్ంది. 
ముందు ఆంగ్ేయులినా దేశం 
నుంచి వళళీగొటిటీ తే క్ని క్ర్యం 
స్ఫల్యం క్దు. వర్గ  పోరాటం 

అంతర్గత మైెనది.  దీనితో పె-
రవారికి సంబంధం ఏమిటి? 
ఇలా ఆలోచించిన అంబేదకి-
ర్, మిగిలిన దళిత న్యకులు, 
మహాత్మా గాంధీజీతో చేయి చేయి 
కలిప స్వాతంత్రయా పోరాటంలో 
పాలు పంచుకోస్గారు. 
  ఆ సమయంలో 
బాబూ జగ్ జీవన్ రామ్ రా-
జకీయాల్ో దళితుల పక్షు న 
పోరాటం స్గిస్్న్నాడు. ఆయన 
వారిని ఒకకి త్రాటిపైె నడిపంచడా-
నికి విశవా ప్రయత్నాలు చేస్్న్నా-
డు. సమస్య కషటీ తరమైెనది. ఒక 
ప్రకకి విదేశియులినా దేశం నుంచి 
తరిమి కొటుటీ , ప్రజలినా బానిసతవాం 
నుంచి విడిపంచడం. మరొక 
ప్రకకి సవాదేశంలోనే అగ్ర వరా్గ ల 
వారు దళితులినా పీడించకుం-
డా క్పాడడం. దేశంలోని ప్రజలే 
దళితులూ. అగ్ర వరా్ణ లు అనే 
రండు భాగాలుగా చీలిపోయి 
తమలో తము పోట్ాడుకుంటూ 
ఉంటే, వారిలో వారికి విభేదాలు, 
విదేవాషాలు సృషిటీ ంచి ఆ లాభానినా 

విదేశీయులు ఆయుధంగా వా-
డుకోకుండా చూడడం ఎంత 
కషటీ మైెన పని!! 
  దేశం ఇంతటి 
గడు్డ  సమస్యలతో సమసి పోతూ 
ఉంటే, ఒక విదా్యధకుడిగా  న్-
రాయణన్ త్ను చేతులు 
ముడుచుకుని కూరో్చగలడా! 
ఇంతక్లం తను కషటీ పడి పెదదు  
చదువులు చదివి సంపాదించిన 
లోకజాజో నం ఈ న్డు తనే దేశ పు-
రోగతికి ఎలా ఉపయోగపడగల-
దు? అని ఆలోచించాడు. విదా్య-
బోధనతోబాటు తనకుననా మరొక 
ప్రజజో  చకకిగా ప్రజల మనస్లినా 
ఆకటుటీ కునేలా రాయ గలగడం.  
న్డు దేశం ఎదురొకింటుననా 
సమస్యలినా వివరిస్ూ, పరిషాకిర 
మారా్గ లని సూచిస్ూ పత్రికల్ో 
వా్యస్లూ రాసే ్ వాటి దావారా ప్ర-
జలినా ఉతేజ్ితులినా చేయ వచు్చ. 
తన రచనల దావారా ప్రేరేపతులై్న 
ప్రజలు ఇతోధకంగా ఉద్యమాల్ో 
పాలొ్గ ంటారు. ఇదికూడా పరోక్షం-
గా దేశ సేవే అని నమామాడు న్రా-
యణన్. 
అపపుట్ ఆయన తిరువానూకిర్ 
విశవావిదా్యలయంలో పని చేస్ూ 
ఉండేవాడు. తన స్మాజిక, 
రాజకీయ పరిజాజో న్నినా వినియో-
గించి, వివిధ పత్రికల్ో వా్యస్లు 
రాయ స్గాడు. మద్రస్ నుంచి 
ప్రచురించ బడే వార్ా పత్రిక ‘ద-
హిందూ’, లోను, ముంబై నుంచి 
వచే్చ ‘ద- టై్మ్సి ఆఫ్ ఇండియా’ 
దిన పత్రికలోను  విలేకరి గా పని 
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చేయడం ప్రారంభించాడు. తను 
రాసే వా్యస్లు ఎలా ఉండాలి? 
వాటి సవారూపం ఎలా ఉంటే ప్ర-
జలినా ఆకరిషుంచ గలవు? అననా 
అంశల మీద ఆయనకీ నిరిదుషటీ -
మైెన అభిప్రాయాలు ఉండేవి. 
మనస్లో ఉననాది సపుషటీ ంగా 
అక్షర రూపంలో వ్యకం్ చేయగ-
లిగేవాడు. దళితులినా ఉద్ధరించ-
డానికి, అగ్రవరా్ణ ల వారు వారిని 
కించపరచకుండా  చేసేందుకు 
సమాజంలో తీస్కురావల-
సిన మారుపుల గురించి సపు-
షటీ ంగా రాయ గలిగే వాడు. క్న్ 
ఆపేరుతో నిమానాజాతులవారిని 
వేరు చేసి, వారికోసం ప్రతే్యకంగా 
ఒక దేశమే క్వాలనడం మంచిది 
క్దని ఆయన అభిప్రాయం. ఆ 
బాటలో ప్రయాణించి అపపుటి-
కే విస్గెతిప్ోయిన అంబేదకిర్ 
ప్రభ్రుతులు దళితోధ్ధరణ కోసం 
ఎంత దూరమైెన్, ఆఖరికి వేరే 
దేశం కోసమైెన్ సరే  వళళీడానికి 
ఉదు్యక్ులై్ ఉన్నారు. 
క్ని, న్రాయణన్ ఆంగ్ేయులు 
ఆడే న్టక్లని బాగా అరథాం చే-
స్కోగల సమరుథా డు. స్వాతంత్రయా 
సమరంలో అపపుటికే చీలికలు 
తీస్కురావడంలో సఫలీకృతుల-
యా్యరు ఆంగ్ేయులు.  ముస్ిం 
లీగ్ న్యకుడు మహమమాదా-
లీ జిన్నా మతం ప్రాతిపదికగా, 
దేశనినా విభజించి, ముస్ిముల 
కోసం ప్రతే్యక దేశం సృషిటీ ంచ-
డానికి అంగీక్రంతో ఉన్నాడు. 
ఇపుపుడు ఇలా దళితులూ, 
ధనికులు అనే విభేదాలు  వసే ్ఈ 

చీలికలినా ఆధ్రంగా చేస్కుని, 
ఆంగ్ేయులు మరింతక్లం 
దేశనినా పరిపాలించ వచు్చననే 
దురుదేదుశంతో ఉన్నారు. ఈ పరి-
సిథాతిని గమనించిన న్రాయ-
ణన్ ప్రచార మాధ్యమాల దావారా 
మహాత్మా గాంధీ వంటి న్యకుల 
బాధలినా ప్రజల్ోకి తీస్కు వళ్ాల-
ని నిశ్చయించుకున్నాడు. వార్ా 
పత్రికల్ో ఈ విషయమైె ఆయన 
రాసిన వా్యస్లు పెదదుల మననాన-
లు పందాయి. 
న్రాయణన్ దృషిటీ ని ఆకరిషుంచిన 
మరొక ముఖ్యమైెన విషయం 
ఆ రోజుల్ో విద్యకి ప్రముఖమైెన 
స్థా నం లేకపోవడం. ముఖ్యంగా 
స్త్రీల విషయంలో  ఇది మరీ 
ఘోరంగా ఉండేది.  అసలు 
ఆడదానికి చదువు అనవసరమ-
ని దేశంలో ఆన్టి ప్రజల అంధ 
విశవాసం. విదా్యవిహీనత వల్ 
దేశంలో స్త్రీజాతి ఎంత వనుకబడి 
ఉందో వివరిస్ూ పత్రికల్ో ఎన్నా 
వా్యస్లు రాశడు. ఇందులో 
దళితులూ, ధనికులు అనే భేదం 
లేకుండా అంత్ వనుకబడే 
ఉన్నారని రాశడు. 
న్రాయణన్ అరథాశస్త్రంలోను, 
పోలిటికుసి లోను ఉననాతవిదా్య-
బా్యసం కోసం 1945 వ సంవ-
తసిరంలో లండన్ సూకిల్ ఆఫ్ 

ఎక్నమిక్సి కి వళాళీడు. అపుపు-
డాయనకి ‘టాటా స్కిలర్ షిప్’ 
దొరికింది. అదే సమయంలో 
బొంబాయి నుంచి ప్రచురిం-
చబడే ‘సషల్ వల్ ఫేర్’ పత్రి-
కకి లండను ప్రతినిధగా కూడా 
మూడు సంవతసిరాల పాటు పని 
చేశడు. 
న్రాయణన్ 1948వ సంవతసి-
రంలో చదువు ముగించుకుని 
తిరిగి వచే్చసరికి భారతదేశనికి 
స్వాతంత్రయాం వచే్చసింది. పాకి-
స్్న్ భారత దేశం నుంచి వేరు 
పడింది. దేశ విభజనలో లక్ష-
లాది ప్రజలు ప్రాణాలు కోలోపు-
యారు. మహాత్మా గాంధీ హత్య 
చేయబడా్డ దు కూడా. బాబూ 
రాజేంద్ర ప్రస్ద్ రాష్ట్ర పతిగాను, 
పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ 
ప్రధ్న మంత్రిగాను 1950లో 
ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎనినాక 
అయా్యరు. న్రాయణన్ భారత 
దేశపు విదేశంగ శఖలో  చేరి, 
రాయబారిగా ఎన్నా విదేశలతో 
సతసింబంధ్లు ఏరపుడానికి కృషి 
చేశడు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ 
యూనివరిసిటీకి వైస్ చానసిలర్ గా 
ఉన్నాడు. తన అనుభవానినా పు-
రసకిరించుకుని ఎన్నా పుసక్్లు 
రాశడు. ఉపరాష్ట్రపతిగా, రాష్ట్రప-
తిగా దేశనికి సేవ చేశడు. 
దళిత కుటుంబంలో పుటిటీ , అతి 
బ్దవాడైనపపుటికీ అకుంఠిత 
దీక్షతో శ్రమించి,  దేశంలో అతు్య-
ననాత స్థా న్నికి ఎదగ గలిగిన 
న్రాయణన్ జీవితం అందరికీ 
ఆదరశ్ప్రాయమైెనది. 
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు
   ఒకొకకిపుపుడు సమీపారాథా లు 
ఉననా రండేసి ఇంగ్ీషు మాటలు 
త్రసపడుతూ ఉంటాయి. ఉదా-
హరణకి: “ఇనెవానషున్, డిసకివరి” 
(invention, discovery); “ఇనెఫు-
క్షన్, కంటేజియన్” (infection, 
contagion); “ఛనల్, కెన్ల్” 
(channel, canal); బేకీటీరియం, 
వైరస్ (bacterium, virus) 
మొదలై్న పదబంధ్లు వి-
ననాపుపుడు ఈ జంటల మధ్య ఏ 
రకమైెన సంబంధం ఉందో తె-
లుస్కోవాలని అనిపస్్ంది. ఈ 
విషయాల గురించి తెలుగులో 
రాయవలసి వచి్చనపుపుడు “ఈ 
మాటలకి సమాన్రథాక్లై్న 
తెలుగు మాటలు ఏమిటి?” అనే 
సమస్య ఎదురవుతుంది. 
   ఇకకిడ ప్రస్్త్నికి బేకీటీరియం, 
వైరస్ అనే మాటల జంటని పరీ-
కిషుదాదు ం. ఈ  రండూ కంటికి కనబ-
డనంత సూక్ష్మమైెన శలీల్ు. బే-
కీటీరియంల కంటే వైరస్ లు 200 
రట్ు చిననావి. బేకీటీరియం అనేది 
ప్రాణం ఉననా శలీయ్ే కనుక 
దీనిని “సూక్ష్మజీవి” అనొచు్చ. 
వైరస్ అనేది ప్రాణం ఉననా శలీ ్
క్దు; అలాగని జీవం లేని జడ-
పదారథామూ  క్దు. వైరస్ అనేది 
త్రిశంకు లోకంలో ఉండి, తిననా 

ఇంటి వాస్లు ల్కకిపెటేటీ   ఒక 
ఆషాఢభూతి. “వైరస్” అనే 
మాటకి మూలం సంసకృతంలోని 
“విషం,” లేటిన్ లోని  “విసకిమ్.” 
దీనికి తెలుగులో “విషాణువు” 
అని పేరు పెడదాం. 

కలరా, ప్ేగు, క్షయ, కుషుటీ  మొ-
దలై్నవి బేకీటీరియం వంటి సూ-
క్ష్మజీవుల వల్ వచే్చ జబుబాలు. 

మసూచికం, పోలియో, జలుబు, 
ఫ్్, మొదలై్నవి విషాణువుల 
వల్ వచే్చ రోగాలు. బేకీటీరియంలు 
అన్నా రోగక్రకులు క్వు; కొనినా 
మంచి చేసేవి కూడా ఉన్నాయి. 
విషాణువులు కూడా అన్నా - 
న్కు తెలిసినంత మటుటీ కి - రోగ 
క్రకులు క్వు.  బేకీటీరియంలు 
వల్ వచే్చ రోగాలని కుదర్చటానికి 
మందులు ఉన్నాయి. ఉదాహర-
ణకి రకరక్ల “ఏంటీ బయటిక్సి.”  
విషాణువులు వల్ వచే్చ రోగాలని 
కుదర్చటానికి మందులు లేవనే 
చెపాపులి; రోగం అంటకుండా 
జాగ్రత పడడానికి టీక్ల 
మందులు తయారు చేస్కోవ-
చు్చ క్న్ వసే ్ అనుభవించాలి 
తపపు స్గమమైెన మరో మార్గం 
లేదనే అనుకోవచు్చ. ఉదాహర-
ణకి మసూచికం, పోలియో వంటి 
రోగాలు వసే ్ మందులు లేవు - 
అవి సకకుండా క్పాడుకోవడ-
మే ఉతమ్మైెన మార్గం. 
   ఇపుపుడు కోవిడ్-19 (COVID-19) 
అనే రోగానికి క్రణభూతమైెన 
SARS-CoV-2 అనే పేరుగల 
విషాణువుల గురించి - మరి 
కొంచెం తెలుస్కుందాం. 
COVID-19 అంటే Corona 
Virus Disease-2019 - అనగా 

బేకీటీరియంలు, విషాణువులు
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2019 లో బయటపడ్డ  కిరీటం 
వంటి ఆక్రం గల విషాణువు 
కలుగజేసే రోగం. ఈ విషాణువు 
పేరు SARS-CoV-2 (అనగా, 
Severe Acute Respiratory 
Syndrome ని కలుగజేసే రండవ 
కరోన్ వైరస్). 
   ముందస్్గా ప్రాణం లేని 
విషాణువు మన ప్రాణాలకి ఎలా 
ముపుపు తెస్్ందో చూదాదు ం. 
విషాణువు త్మరతంపరలా 
విసర్ిల్ి వా్యపంచాలంటే అది 
తలదాచుకోడానికి  ఒక గృహస్థా  
చోటు ఇవావాలి. మన శరీరంలో-
ఉననా జీవకణాలు ఈ పని చె-
య్యడానికి సరవా సమరుథా లు. 
మన జీవకణాలు కరామాగారాల 
లాంటివి; మన మనుగడకి క్వ-
లసిన స్ధనసంపతి ్ అంత్ ఈ 
జీవకణాలలో ఉంది. విషాణువు 
జీవకణంలో ప్రవేశించి, ఈ స్-
ధనసంపతిన్ి వశపరచుకుని, 
తనని పోలిన నకళ్ని  వేలకొదీదు  

తయారు చేస్కుని వాటిని రక ్
ప్రవాహంలోకి విడుదల చేస్్ంది. 
ఈ నకళ్ు అన్నా ఇతర జీవకణాల 
మీదకి దండయాత్ర చేస్్యి. 
ఇలా అతి తవారలో విషాణువులు 
జీవన ప్రక్రియలకి మూల సం్-
భాలయిన జీవకణాలు త్ము 
చెయ్యవలసిన పనిని చెయ్యలేక 
పోయేటట్ు చేస్్యి.  
కోవిడ్-19 ఎంత ప్రమాదక-
రమైెన రోగం? తిషటీ  రోగాలు 
(infections) అంటురోగాలు 
(contagious) అయినపుపుడు 
రండు రక్ల శక్ులు రంగంలోకి 
దిగుత్యి. ఉదాహరణకి ప-
చి్చకుకకి క్టు వల్ వచే్చ తిషటీ  

మరొకరికి అంటుకోదు క్న్, తిషటీ  

తగిలిన వ్యకి ్ బతకడం కషటీ ం. 
ఫ్్ తేలికగా మరొకరికి అంటు-
కుంటుంది క్న్ ఫ్్ వచి్చనవా-
ళ్ు అంత తేలికగా చచి్చపోరు. 
ఈ కోణంలో ఆలోచిసే ్ ఫ్్ కీ 
కోవిడ్-19 మధ్య పెదదు  తేడా కని-
పంచకపోవచు్చ. క్న్ ఏటేటా 
మనని పరామరశ్ చేసి వళుతుననా 
ఫ్్ ని చూసి మనం భయపడ-
డం లేదు క్న్ కోవిడ్-19 పేరు 
వింటేనే భయం వేస్్ననాది. ఎం-
దువల్? ఫ్్ మనకి పరిచయం 
అయిన రోగం. దానిని ఎదురోకి-
డానికి మన దగ్గర టీక్ల మందు 
ఉంది.  కోవిడ్-19 సరి కొత ్రోగం. 
దీని వ్యవహారం మనకి ఇంక్ 
సమగ్రంగా అరథాం క్లేదు. ఈ 
తిషటీ  సకకుండా అడు్డ కోడానికి 
మన దగ్గర టీక్ల మందు లేదు. 
ఈ తిషటీ  సకిన వారి ప్రాణాలు 
క్పాడడం ఎలాగో మనకి ఇంక్ 
అరథాం క్వడం లేదు. ఒకరినుం-
డి మరొకరికి అంటుకోకుండా  
ఈ తిషటీ  సకిన వారిని దూరంగా 
ఉంచుదామా అంటే ఇది ఎవరికీ 
సకిందో, ఎవరికీ సకలేదో తేలి్చ 
చెపపుడానికి మన దగ్గర  పరీ-
క్షు పరికరాలు చాలిననినా లేవు. 
ఇవన్నా  సమకూరినన్డు ఫ్్ని 
అదుపులో పెటిటీ నట్ే కోవిడ్-19 
కూడా అదుపులో పెటటీ వచు్చ.  ఆ 
రోజు రాడానికి కొంచెం సమయం 
(ఒక సంవతసిరం వరకు) 
పడుతుంది. ఈ లోగా ఎవరి జా-
గ్రతలలో వారు ఉండడం కంటే 
చేయగలిగేది ఏదీ లేదు. 
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కరోన్ తో పోరు - 2

విశవా మెల్ను వా్యపంచి వేల జనుల 
మృతు్యవాతను పడవైచి మెలగుచుననా 
వా్యధని “కరోన” నరికటుటీ  యోధుల శ్రమ
పూరి ్ఫలమిచి్చ శుభము పెంపందు గాత II 1  

వైరి చీకటిలో నుండి పోరు సలుప 
నెదురు పోరాడ నొకికింత బదురు కలుగు  
ధైర్యమును బటిటీ  వీడక దాడి జరిప
తరిమి కొటటీ ంగ వలయు నిబబారము తోడ II 2

అంచెలంచెల జేయు ప్రయాణమందు 
బాధ్యతలు పంచుకొను టేమి భారమనక 
గమ్యమును జేరు్చ మార్గము గణన జేసి    
ముందు కరుగుటయే ధరమా మెందు నైెన II 3

ఇంతటి వైపరీత్యమును నెననాడు క్నగరాదు, విశవామం 
దంతట విసర్ిల్ి తిరుగాడుచు నుననా “కరోన” వా్యధనిన్
అంతమొనరు్చ శక్ుల నహరినాశముల్ సమకూరపు 
నెందరో   
స్వాంతము మీరి జేయుకృషి సతఫులితంబులు గల్గ జే-
యుతన్ II                                               4 

పట్టీ  డననామునకు పడిగాపులంబడి 
దొనెనాపట్ మొకటి నిననా బడసి  
మందు కొరకు నేడు ముందుకు నెగబడి 
వత్ురౌర జనులు జిత్ు మీరి ! II  5

బారులు తీరి ఎండనక పండుగ రోజని పరవాశించుచున్  
“వీర” పపాస్లై్ నిలిచి వంపరలాడుచు దూకుచుండ న    
వావారల “ఆరి”్ దీర మధుపాత్రలు చేతుల కందునట్ు గా   

కోరిన మేర నిచె్చడు అకుంఠిత సేవకు స్టి 
లేదొకో !                                                  6  

‘వైరస్’ పుటుటీ  పూరవాముల వైనమెరుంగమి శస్త్ర-
వేత ్లా    
భారము మీద వైచుకొని బాధ్యతతో శ్రమియించి 
గుటుటీ  ని 
రా్ధ రణ జేసి ప్రాణముల రక్షణకై తగు నౌషధంబు-
లన్  
కోరిన మేర నేరపురచి కోట్ జనంబుల మెపుపు 
నొందరే !                                               7

పదవులు సంపదల్ తగిన భద్రత కలి్గ న న్డు 
‘మాకునే 
కొదవయు లేక నుంటి’ మను గుంభిత భావము 
చెల్ుగాని బు 
దుబాదమని యంచి నేటి స్ఖభోగము లీశు కటా-
క్షమిచు్చ సం 
పదలని నముమా నెల్రు నపార కృపానిధ న్లలా-
డరే !                                               8

శకి ్వంచన లేకుండ శ్రమకు న్రి్చ 
భీతి విడన్డి సేవించు బృందములకు   
ప్రాణభిక్ష ప్రస్దించు వైదు్యలకును
వందనముమాలు శతకోటి వందనములు II    9 

విషపు జావాలలు దేశల విసర్ించి 
ఇపపుటికె మ్రగి్గ  రందరొ ఎగు్గ  నుడిగి    
శరణు వేడద నయ్య ఓ గరళకంఠ !
భోగలింగేశ! మముమాల బ్రోవు మీశ II           10  
  

వేదుల స్బ్రహమాణ్యం 
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ఇంద్రగంటి వేంకట స్బాబారావు 
ప్రేమంటే  ఇంతే 

అంతే అనూరాధ ఒకకిస్రి 
దిగు్గ న లేచి దూరముగా జరిగి 
“బావా దూరంగా వుండు ప్ీజ్ 
పరపాటున తగిలావంటే అమమా 
న్ చేత స్నానం చేయిస్్ంది” 
అంది. 
    “మరి నిద్ర నటించి ననునా 
ఏడిప స్్వా?”
   “మరి ఎంతసేపు అయి్యంది 
నువువా వళిళీ, ఇకకిడ న్కు ఎంత 
విస్గు పుటిటీ ంది, న్ ఉత్సిహమం
త్ ఆవిరి అయిపోయింది”
     “రాధ్ న్కు చాలా స్ర్ు 
చెపాపును, ‘మనిషికి ఓరుపు, సహ-
నం వుండాలి అవి లేకపోతే ఎవవా
రు తమ లక్షు యానినా చేరుకోలేరు. 
ఆతృత, ఆరాటం పడితే 
అనవసరమయిన సమస్యలు  
తల్త్ుత్యి, అవి పరిషకిరించు 
కోవడానికే మన సమయం 
అంత్ సరిపోతుంది, మన 
దృషిటీ  లక్షం నుండి మరలి మన 
గురి తపుపుతుంది’. ఫలహారాలు 
అయిన తరువాత సతీశ్ తనకి 
ల్కకిల్ో సందేహాలు వున్నాయి 
అంటే వాటిని నివృతి ్ చేసి వచే్చ 
సరికి ఈ సమయం అయి్యం 
ది. అలా క్కుండా నేను రాధ 
తో కబుర్ు చెపుపుకోవాలి అని 
వచే్చయమంటావా? అదీగాక 
రేపటి స్యంత్రం దాక్ నేను 
ఇకకిడే వుంటానుగా మరి అలాం 

  “ఆధ్ హై చంద్రమా రాత్ ఆధ 
రహన జాయే తెరి మెరి బాత్ ఆధ 
మూలాక్త్ ఆధ” అని నవరంగ్ 
సినిమాలో పాట చకకిగా పాడింది. 
పాట విననా కృష్ణమోహన్ కి రాధ 
మదిలో ఏదై్న్ శంక వుందా అని 
అనుమానం వచి్చంది.     
 “అవును నినునా క్రిందకి 
కూడా రానియ్యడం లేదు, ఈ 
ఇరవయ్యవ శత్బదు ంలో కూడా 
మరీ ఇంత చాదసమ్ా?”    
  “ఇదివరకే చెపాపునుగా మా 
వాళుళీ చాంధస్లు”
“మా ఇంట్ కూడా ఈ పద్ధతులు 
పాటిస్్రు గాని ఇలా వలి 
వేసినట్ు ఎకకిడో కూరో్చబటటీ రు” 
   “బావా నువువా ఒక కపుపు క్ఫీ 
పోస్కుని న్కు ఒక కపుపు ఇయి్య”
                *******
క్ఫీ త్రాగుతూ “బావా మన పెదదులు 
మన ప్రేమని అంగీకరించి మన 
పెళిళీకి ఒపుపుకుంటారంటావా? 
న్కు అపుపుడపుడు సందేహం 
వస్్న్నాది” అంది అనూరాద. 
ఆ ప్రశనాతో కృష్ణమోహనికి ఇందాక 
వచి్చన అనుమానం రూఢి 
అయింది. 
    “న్ సందేహం వనుక క్రణం 
ఏమిటి?” 
    “ఎందుకంటే సత్యం అననాయ్య 
పెళిళీలో జరిగిన సంఘటనల 
నేపథ్యంలో మీ వాళుళీ ఒపుపుకుం 

 (గతసంచిక తరువాయి)

టపుపుడు ఈ కినుకలు ఎందుకు?” 
అని మందలించాడు. 
          “స్రీ బావా”
    “ఓకే, ఇక ఆ విషయము 
మరచిపో, ఇదిగో న్ చాకె్ట్సి”
   “బావా ఒకకి స్రి వాణిని 
పలవవా?” 
   వాణి వచి్చన తరువాత 
అనురాధ వాణిని ప్రకకికి తీస్కెళిళీ 
ఏదో చెపపుంది. పది నిముషాల 
తరువాత వాణి వచి్చ “ఇదిగో 
బావా క్ఫీ ఫ్స్కి, కపుపులు 
ఇకకిడ పెడుతున్నాను”…అని 
చెపపు క్రిందకి వళుతూ,   
   “అక్కి నినునా ఐదు గంటలకి 
అలారం పెటుటీ కొని లేవమంది 
అమమా, నేనింక పడుకుంటాను 
న్కు ఏమైెన్ క్వాలా?” అని 
అడిగింది.
   “అలాగే, మంచి న్ళుళీ వున్నాయి 
న్కు ఇంక ఏమీ అకకిర్ేదు, నువువా 
పడుకో” అంది అనూరాధ.
     “అవును ఈ క్ఫీ ఎందుకు 
పెటిటీ ంచావు, న్ రస్టీ  వల్ పాపం 
వాణికి పని ఒతిడ్ి ఎకుకివగా 
వుంది కదా, వర్రి పల్ని ఎందుకు 
ఇబబాంది పెటాటీ వు”
     “పరవాలేదులే, నేను 
కలపడానికి అవక్శం లేదుగా”
      “ఓకే, ఇందాక అడిగితే 
తరువాత పాడత్ను అన్నావు, 
ఒక మంచి పాట పాడు”
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టారంటావా?”
“మా వాళుళీ ఆ విషయాలు ఎపుపు 
డో మరి్చపోయారు, అందుకని 
అటువంటి శంకలు పెటుటీ కోకు”   
“హమమాయ్య! అయితే ఫరవా 
లేదు”
“మరి మీ వాళళీ సంగతి ఏమిటి?”
“న్ అంత మంచివాడు అల్ుడుగా 
వస్్ంటే ఎవరు క్దంటారు? 
మా వాళుళీ క్కిన్డలో రండేళుళీ 
నినునా బాగా దగ్గరనుండి చుస్రు, 
న్ మంచితనం గురించి, న్ 
గుణగణాల గురించి వారికి 
అవగాహన వుంది. నువువా మాకు 
ఎపుపుడు ఏ అవసరం వచి్చన్ 
అండగా నిలిచి మాకు సహాయం 
చేస్వు, అందుకని మా వాళళీకి 
ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వుంటా 
యని నేను అనుకోవడం లేదు”
“గుడ్ ఏ అవరోధ్లు వుండవని 
ఆశిదాదు ము, వుండకూడదని 
కోరుకుందాము”
“అవును, ఏ అవాంతరాలు 
లేకుండా మన  పెళిళీ జరగాలని 
ఆ భగవంతుని ప్రారి్ధదాదు ము”    
“రాధ్ టై్ము రండు అవుతున్నాది 
తెల్వారుఝామున నినునా అత ్
య్య లేవమని చెపపుంది, ఇక 
పడుకో” 
“వుండు బావా ఇన్నాళళీకి తీరు 
బడిగా న్తో కబుర్ు చెపేపు అవ 
క్శము దొరికింది, మళీళీ ఇలాంటి 
అవక్శం ఎపుపుడు వస్్ందో”…
అలా ఉంకో గంట కబుర్ు 
చెపుపుకుని ఇదదురూ నిద్రపోయారు. 
ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి 
అనూరాధ వచి్చ కృష్ణమోహన్ 
నుదిటి మీద ముదుదు  పెటిటీ  “గుడ్ 
మారినాంగ్ బావా, ఇక లే క్ఫీ 

త్రాగుదుగాని” అని అతనిని 
లేపంది. 
ఆ స్యంత్రం కృష్ణమోహన్ తన
గదికి తిరిగి వళ్ళీ ముందు 
“అబాబాయ్ మోహన్ మరచిపో 
త్ను వచే్చ నెల ఐదవ తేదీన 
పెదాదు డి కొడుకుకి అక్షరాభా్యసం 
ముహూరం్ పెటాటీ ము, ఆ రోజు 
ఆదివారమే గనుక తపపుకుండా 
రా, రండ్రోజుల ముందు పల్లు 
ఫోన్ చేసి జా్ఞ పకం చేస్్రు” 
అన్నారు పారవాతమమాగారు.
  అక్షరాభా్యసం రోజు వరకు 
అనూరాధ ఇంటికి వళళీడానికి 
కృష్ణమోహనికి తెరిప అవలేదు. 
అక్షరాభా్యసం రోజు వళాళీడు. 
కవిత తరఫున తల్ితండ్రులు 
ఇంక్ కొంతమంది బంధువులు 
వచా్చరు అందులో “ఒక్యన” 
కృష్ణమోహనినా చూసిన దగ్గర 
నుండి తనిని నిశితంగా పరి 
శీలించటం కృష్ణమోహన్ గమ 
నించాడు. 
   భోజన్లు అయిన తరువాత 
అందరూ కూరు్చని కబుర్ు చెపుపు 
కుంటున్నారు. ఆ సమయంలో 
ఆ “ఒక్యన” కృష్ణమోహనినా 
చూపంచి “ఈ అబాబాయి ఎవ రు” 
అని విశవాన్ధంగారిని అడిగాడు, 
విశవాన్ధంగారు అతనికి కృష్ణమో 
హనినా పరిచయం చేశరు. 

అతను కృష్ణమోహన్ ఇంటిపేరు, 
గోత్రం, చదువు, ఉదో్యగం 
వివరాలు, తల్ితండ్రులు, కుటుం
బ వివరాలు అన్నా విశవాన్ధంగారిని 
అడిగి తెలుస్కున్నాడు. ఆ 
“ఒక్యన” వరస చూస్ూ వుంటే 
ఏదో పెళిళీసంబంధం గురించి 
అని కృష్ణమోహనికి అర్ధమయి 
అకకిడి నుండి జారుకుందామని 
లేచాడు. అయితే అతను 
“బాబూ కేంద్ర ప్రభుతవా ఉదో్యగం 
కదా, బదిలీలు వుంటాయా? లేక 
హైదరాబాదులోనే సిథారంగా వుం- 
టావా?” అని అడిగాడు.   
  “అవసరం బటిటీ  మూడు 
నుంచి ఐదేళళీ వరకు ఒక చోట 
వుంచుత్రు, ఇండియాలో ఎకకి
డికైన్ బదిలీ అవవచు్చ” 
మొహమాటంగా ఇబబాంది 
పడుతూ సమాధ్నం చెపాపుడు 
కృష్ణమోహన్. చాలాసేపటి బటిటీ  
ఈ వ్యవహారమంత్ గమనిస్్ననా 
అనూరాధ “బావా ఒకకిస్రి ఇలా 
రావా?” అని పలిచి అతనిని 
ఆ ఇబబాందికర పరిసిథాతి నుండి 
తపపుంచటమే గాక కృష్ణమోహన్ 
తనవాడు అని పరోక్షంగా ఆ 
“ఒక్యనకి” తెలియచెపపుంది. 
దూరంగా తీస్కు వళిళీ “బావా 
వాళళీ అమామాయికి సంబంధ్లు 
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చూస్్న్నారు, అందుకే ఆయన 
అనినా వివరాలు అడుగుతున్నారు, 
ఇందాక వాళళీ ఆవిడ న్ గురించి 
అమమాని అడిగి అనినా వివరాలు 
తెలుస్కుంది…వాళళీది రాజోలు 
దగ్గర గుడిమెళళీంక, బావా 
కోనస్మలో పదిహేను ఎకరాల 
మాగాణి, ఐదు ఎకరాల కొబబారి 
తోట, అకకిడ ఒక ఇల్ు, ఈ 
వూళ్ళీ ఒక ఇల్ు వున్నాయి, 
బాగా ఆసిథాపరులు, ఒకకిరే ్ ఆడ 
పల్, మగ పల్లు కూడా లేరు, 
నువువా కోరుకుననా కోనస్మ పల్, 
మాట్ాడమంటావా?” అని ఆట 
పటిటీ ంచడం మొదల్టిటీ ంది అనూ 
రాధ. 
“నువువా ఇంతగా చెబుతున్నావంటే 
నేను ఎలా వదదునగలను, ప్ీజ్ 
మాట్ాడు” అని కృష్ణమోహన్ 
కూడా రివరుసిలో ఆట పటిటీ ం 
చాడు. 
“అబాబా! ఆశ నినునా ఉంకొకరికి 
అపపుచెపపుడానిక్ నేను ఇన్నాళుళీ 
ఎదురు చూసింది” 
“మరేం తికకి కుదిరిందా? ఇంకె 
పుపుడూ ఇలాంటి పచి్చ పచి్చ 
మాటలాడకు”  
“అయితే బావా నువువా నిజంగా 
హైదరాబాద్ నుండి బదిలీ మీద 
వళళీవలసి వుంటుందా? లేదా 
ఆయనని భయపెటటీ డానికి అలా 
అన్నావా?” 
“లేదు, నిజంగానే ఈ వుదో్యగంలో 
బదిలీలు వుంటాయి”
జనవరి నెలలో పండగకి విశ 
ఖ వళిళీ పదహారో త్రీఖు 
హైదరాబాద్ తిరిగి వచా్చడు 
కృష్ణమోహన్. మరానాడు అనూరా 
ధ కృష్ణమోహనికి ఫోన్ చేసి “బావా 

ఈ మధ్య అమమా, న్ననాగారు, 
అననాయ్యలు, వదిన న్ వివాహం 
గురించి మాట్ాడుకుననాట్ు రవి 
చెపాపుడు, న్లుగు రోజులలో 
మాఘమాసం వస్్న్నాది, మంచి 
రోజు చూసి న్ పెళిళీ ప్రయత్నాలు 
మొదలుపెడదామని అనుకుం 
టున్నారు, విషయం న్కు చెబు 
దామని ఫోన్ చేస్ను” అని 
చెపపుంది.
“సరే రేపు న్కు ఉపపుల్ో ఆఫీస్ 
పని వుంది, న్ క్్సెస్ అయి 
నువువా ఎనినా గంటలకు ఫ్రీ అవు 
త్వో చెపుపు, దాని ప్రక్రం న్ పని 
పూరి ్చేస్కుని నేను యూనివ-
రిసిటీకి వచి్చ నినునా పకప్ 
చేస్కుంటాను, అపుపుడు వివరం 
గా మాట్ాడుదాము” అన్నాడు. 
“సరే నువువా మధ్్యహనాం 
మూడుంపావుకి ఆర్టీస్ క్లేజి 
దగ్గరకు వచె్చయి్య”      
 మరానాడు అనూరాధని 
యూనివరిసిటీ నుండి పకప్ చేస్ 
కొని పబ్క్్గ ర్డనికి వచి్చ అకకిడ 
కూరు్చని ఇదదురు చాలాసేపు 
మాట్ాడుకున్నారు. తను సంక్రాం 
తి పండుగకి వళిళీనపుడు తన 
తల్ితండ్రులకి రాధ విషయం 
తన అక్కి బావల దావారా తెలి 
యజేసినట్ు అనూరాధకి చెపాపు 
డు  కృష్ణమోహన్.
“ఓహ్! నువువా ఇంట్ చెపేపుస్వా? 
ఏమన్నారు? అంగీకరించారా? 
అతయ్్యగారు, మామయ్యగారు 
ఒపుపుకున్నారా?” అని ఎంతో 
ఆతృతగా అడిగింది అనూరాధ. 
                   ******
  సంక్రాంతి పండుగకి విశఖ 
వళిళీనపుడు వైదేహికి, సత్యన్రా- 

యణకి విషయం చెపాపుడు 
కృష్ణమోహన్. విననా వంటనే 
“లావణ్య బారస్లకి వచి్చనపుడే 
మీరిదదురు చాలా చనువుగా 
వుంటున్నారని నేను గమనించా 
ను, అనూ నినునా బావా అని 
పలవడం, నువువా తనని రాక్షసి 
అనడం అన్నా గమనించాను, మీ 
బావగారితో కూడా ఈ విషయం 
చెపాపును” అంది వైదేహి. 
“అవును బారస్ల హడావిడి 
అయిన వంటనే మీ ఇదదురి 
వ్యవహారం చూస్ూవుంటే ప్రేమ
లో పడినట్ున్నారని మీ అకకి 
న్కు చెపపుంది. ‘సరే ఏదై్న్ 
వుంటే మోహన్ మనకి చెబుత్ 
డు, నువువా తొందరపడి అడగదుదు ’
అన్నాను. ఇంతకీ మామయ్యగారి 
కి, అతయ్్యగారికి, మా పనినా, 
బాబయ్యలకి విషయం తెలుస్?” 
అని అడిగాడు సత్యన్రాయణ.
“లేదు బావగారు, ఈ విష యం 
మొటటీ మొదట మీకే చెబు 
తున్నాను, రాధ కూడా ఇంక్ 
ఎవరికీ చెపపులేదు. లావణ్య 
బారస్లకి వచి్చనపుడు, బారస్ 
ల రోజున భోజన్లయిన్క 
స్యంత్రం రాధ సేనాహితురాలు 
ఇంటికి వళత్మని చెపాపుము 
గుర్ుందా? వాసవ్ానికి రాధ 
బ్చికి తీస్కెళళీమంటే భీమిలి 
వళిళీ అకకిడ నుండి తిరిగి వచి్చ 
రామకృష్ణ బ్చ్ో కూరు్చని కబుర్ు 
చెపుపుకుంటుననాపుడు తన 
అభిప్రాయానినా చెపపుంది రాధ”…
అని ఆ రోజు జరిగిన చర్చ, 
అంతకు ముందు క్కిన్డలో 
జరిగిన విషయాలు, తరువాత 
హైదరాబాద్ో జరిగిన విషయాలు 
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అనినా వివరంగా చెపాపుడు 
కృష్ణమోహన్. 
“ఈ సంవతసిరం పెళిళీ 
చేసేదాదు మననా ఆలోచనలో 
వుననాట్ు ఆరు నెలల క్రిందట 
అమలాపురంలో మా స్విత్రి పనినా 
కొడుకు పెళిళీలో కలిసినపుడు 
పారవాతి  పనినా చెపపుంది” అన్నాడు 
సత్యన్రాయణ. 
“అందుకే న్ననాగారికి అమమాకి 
విషయం చెపపు ఈ విషయానినా న్ 
వైపునుండి ఒక కొలికికి తెదాదు ము 
అనుకుంటున్నాను, మీరిదదురూ 
రేపు పండుగకి వచి్చనపుడు 
మీరే ఈ విషయానినా అమమాకి, 
న్ననాగారికి చెపపు వారిని ఒపపుంచి 
మా ప్రేమ కధని స్ఖ్ంతం 
చెయా్యలి” మనస్లోని మాటని 
మెల్ిగా బయటపెటాటీ డు 
కృష్ణమోహన్.
“అలాగేలేరా అనూరాధ మన 
ఇంటికి కోడలయితే మాకంటే 
సంతోషించేవారు ఎవరుంటారు. 
నేను, మీ బావగారు పనినా 
బాబయ్యలతో మాట్ాడత్ము” 
అంది వైదేహి. 
“మా పనినాతో సమస్య లేదు, 
క్ని మా బాబయ్యతోటే సమస్య, 
అతను అదో రకం మనిషి. మా 
పెళిళీలో చూస్వుగా అనవసరంగా 
గొడవ పెటుటీ కున్నాడు. అసలు ఆ 
గొడవ వనుక కూడా ఒక క్రణం 
వుంది” అన్నాడు సత్యన్రాయణ.
“బావగారు మీ పెళిళీకి న్ వయస్ 
పదానాలుగు సంవతసిరాలు, 
అందువలన అపుపుడు గొడవ 
జరిగిందని అర్ధమయి్యంది క్ని 
గొడవకి క్రణం తెలియదు, 
అసలు ఏం జరిగింది?” 

కుతుకముతో అడిగాడు కృష్ణమో 
హన్.
   “మా బాబయ్య తన చెల్్లు 
కూతురిని న్కు చేస్కోమని 
మా న్ననాగారిని అడిగాడు…మా 
న్ననాగారు న్ అభిప్రాయానినా 
అడిగారు…ఆ అమామాయి ఐదవ 
తరగతితో చదువు ఆపేసింది 
నేను చేస్కోను, కన్సం ఎస్.ఎస్.
ఎల్.సి. అయిన్ చదువుకుననా 
అమామాయిని చేస్కుంటాను అని 
చెపాపును…మా న్ననాగారి మీద 
చాలా ఒతిడ్ి తీస్కువచా్చడు 
మా బాబయ్య...మాకు ఒకకిడే 
సంత్నం, వాడికి నచి్చన 
అమామాయినే చేస్్ము” అని 
నికకిచి్చగా చెపాపురు న్ననాగారు. 
అపపుటినుండి తన మేనకోడలుని 
క్దన్నామని మా కుటుంబం 
మీద ఆయనకి కోపం వచి్చంది…  
…ఆ దుగ్ధ వల్ే న్ పెళిళీలో 
భోజన్లు అవుతుననాపుడు 
ఆడపెళిళీవారు కూడా మొగపెళిళీ 
వారితో కూరు్చని భోజన్లు 
చేస్్న్నారని రభస చేస్డు. 
నిజానికి మీ న్ననాగారు స్నాతకం 
తరువాత భోజన్లకి ముందు మా 
న్ననాగారితో “మీరు అనుమతిసే ్
మా తరఫున ఒక పదిమంది 
వయస్ పైెబడినవారు మీ 
పంకిల్ో కూరు్చని భోజనం 
చేస్్రు” అని అడిగినపుడు మా 
న్ననాగారు “అలాగే తపపుకుండా 
కూరో్చబటటీ ండి” అని అననాపుడు 
మా బాబయ్య దగ్గరలోనే 
వుండి ఆ మాటలు విన్నాడు...
అయిన్ ఏమీ తెలియనట్ు 
గొడవ చేస్డు. ఆ తరువాత 
విడిదిలో మా న్ననాగారు “నేను 

అనుమతించిన తరువాత మీరు 
ఇలా రభస చేయడం ఏమీ 
బాగాలేదు, మీరు చేసిన ఈ రభస 
వల్ న్ మాటకు విలువ లేకుండా 
పోయింది” అని తీవ్రంగా అతనిని 
మందలించారు. దానికి అతను 
అలిగి మా పనినాతో “బటటీ లు సరుదు , 
మనం వళిళీపోదాము అన్నాడు…
క్ని మా పనినా “ఇంతవరకు 
మీరు చేసింది చాలు, దీనినా ఇంక్ 
పెంచకండి. రేపు మనం కూడా 
మన పల్ల పెళిళీళుళీ చెయా్యలి, 
ఇలాంటి తగువులు మీరు 
పెటుటీ కుంటే అవి వాళళీ పెళిళీళళీ 
మీద ప్రభావం చూపస్్యి” 
అని గటిటీ గా హచ్చరించడం 
వల్ మారు మాట్ాడలేదు. 
ఆ తరువాత స్ంతం పెళిళీ 
క్ర్యక్రమము పూరయ్ే్య వరకు 
ముభావంగా వున్నాడు” అని 
అపపుటి గొడవ గురించి వివరంగా 
చెపాపుడు సత్యన్రాయణ.
    “అవునురా ఈ గొడవ అయిన 
తరువాత న్ననాగారికి చాలా 
కోపం వచి్చంది. ఇదేమిటి 
పెళిళీక్కుండానే వీళుళీ ఇలా 
గొడవలు పెడుతున్నారు, రేపు 
పెళిళీ అయిన తరువాత అమామాయి 
ఎనినా కషాటీ లు పడుతుందో అని 
బాబయ్యని పలిచి...“ఒరేయ్ 
నరసయా్య మన పల్కి పెళిళీ 
క్కపోయిన్ పరవాలేదు, క్ని 
ఇలాంటి వాళళీతో మనము వేగ 
లేము” అన్నారు. 
...దానికి బాబయ్య “ఒరేయ్ 
అననాయా్య అసలు వాళుళీ 
బాగానే వున్నారు, మధ్యలో 
వాళ్ళీ హడావిడి చేస్్న్నారు 
నువువా కంగారు పడకు నేను 
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చూస్కుంటాను” అన్నారు…
ఇంతలో శేషాద్రి త్తగారు మా 
మామగారిని వంటబటుటీ కు 
వచి్చ న్ననాగారితో, బాబయ్యతో 
స మా వే శ మ యా్య రు … మా 
మామగారు “ఇలా జరగడము 
దురదృషటీ ము, దీని వలన 
మీరు భయాందోళనలకి గురి 
క్వడం సహజం. మాకు ఒకకిడే 
సంత్నం, కోడలై్న్, కూతురైన్ 
మీ అమామాయే. మీ అమామాయి 
గురించి మీరు దిగులు 
చెందొదుదు , ఏ కషటీ ము కలగకుండా 
చూస్కుంటాము, జరిగినదానికి 
నేను విచారిస్్న్నాను, మా 
షడ్రకుని తరఫున నేను క్షమాపణ 
కోరుతున్నాను” అని చాలా 
హుందాగా అడిగారు. ఇదే 
మాటలు మా అతగ్ారు పనినాకి 
కూడా చెపాపురు. వారిరువురి 
మాటలు విన్నాక న్ననాగారికి, 
బాబయ్యకి, పనినాకి బంగ తీరింది, 
న్ననాగారు మెతబ్డా్డ రు” అంది 
వైదేహి.
   “అబోబా చాలా కధ వుంది, 
మరి ఇపుపుడు దాని ప్రభావం 
వలన అమామా, న్ననాగారు 
ఒపుపుకుంటారంటావా?” తన 
సందేహానినా వ్యకప్రిచాడు కృష్ణ 
మోహన్.
“మా వివాహం జరిగి పనెనాండు 
సంవతసిరాలు గడిచాయి. ఈ 
పనెనాండేండ్లో మామయ్యగారిని, 
అతయ్్యగారిని చాలా దగ్గరగా 
చుస్ను, వారు అలా అంటారని 
నేననుకోవడం లేదు, అయితే 
వారికి కొనినా సందేహాలు వుండ 
వచు్చ, వాటి సంగతి నేను 
చూస్కుంటాను. న్ మాట మీద 

వారికి నమమాకం వుంది” అన్నాడు 
సత్యన్రాయణ.              
   మరుసటి రోజు భోగీన్డు 
సత్యన్రాయణ, వైదేహి, 
పల్లు నరసింహారావుగారి 
ఇంటికి పండుగకి వచా్చరు. 
ఆ స్యంత్రం కృష్ణమోహన్ 
తన సేనాహితుడు షాజహాన్్ 
కలిసి సినిమాకు వళాళీడు. 
ఆ సమయంలో వారిదదురు 
నరసింహారావు దంపతులతో 
“బాబయా్య, పన్నా మీతో 
ఒక ముఖ్యమైెన విషయం 
మాట్ాడాలి” అంది వైదేహి.
“ఏమిట చెపుపు” అన్నారు 
స్బబాలకిషుమీగారు. 
“అనూరాధ మీద మీ అభిప్రాయం 
ఏమిటి?” అని సూటిగా 
విషయంలోకి వచే్చసింది వైదేహి. 
అనూరాధ అంటే మీ పననాతగ్ారి 
అమామాయి కదూ? లావణ్య 
బారస్లకి వచి్చంది, ఆ 
అమామాయేన్?” అని అడిగారు 
స్బబాలకిషుమీగారు.
 “అవునే ఆ అమామాయే, బాగా 
పాడుతుంది, సంగీతం కూడా 
నేరు్చకుంది, ఆ రోజు మీరిదదురూ 
కచేరి చేస్రు, గుర్ుందా” 
అన్నారు నరసింహారావుగారు.
“ఎందుకు గుర్ు లేదూ బేషుగా్గ  
గుర్ుంది, అందమైెన ముఖం, 
పడుగాటి జుటుటీ , చకకిటి కళుళీ, 
మేలిమి బంగారు మేని ఛయతో 
అపరంజి బొమమాలా లకిషుమీకళ 
ఉటిటీ పడుతూ లక్షణంగా వుంది. 
సంగీతం కూడా వచు్చను గనుక 
సంగీత సరసవాతిలా వుంది” 
అన్నారు స్బబాలకిషుమీగారు.
“అవును చిదిమి దీపం 

పెటటీ చు్చ...బాగానే వుందిగాని 
ఆ అమామాయి గురించి మా 
అభిప్రాయానినా ఎందుకు 
అడిగావు! దీని భావమేమి 
తిరుమలేశ?” అని నవువాతూ 
అడిగారు నరసింహారావుగారు.
“బాబయా్య మోహన్, అనూ 
ఒకరినొకరు ఇషటీ పడుతున్నారు, 
పెదదుల అంగీక్రంతో పెళిళీ చేస్
కుందాము అనుకుంటున్నారు. 
నిననా మోహన్ మా దగ్గరకు 
వచి్చ వాళిళీదదురు ఒకరినొకరు 
ఇషటీ పడుతుననాట్ు, ప్రేమించు 
కుననాట్ు చెపాపుడు. మీతో 
విషయం మాట్ాడమన్నాడు, 
మీరు మనసూపురిగ్ా వాళిళీదదురిని 
దీవిస్్రననా నమమాకం తనకి 
వుందని అన్నాడు” 
   “స్తమామా అదీ విషయం, 
అర్ధమయి్యందా? న్ కొడుకు 
ప్రేమలో పడా్డ డు, మనం దీవి 
స్్మని నమమాకం వుందని 
కబురుపెటిటీ  ముందర క్ళళీకి 
బంధం వేస్్న్నాడు, మంచి 
వ్యవహారకర.్ న్ అభిప్రాయం 
చెపుపు” వేళాకోళంగా అన్నారు 
నరసింహారావుగారు.
      “అమామాయికి సంబంధంచినంత 
వరకు మంచి పల్లాగే వుంది.
లావణ్య బారస్లకు వచి్చనపుడు 
చూస్ము కదా. వినయం 
విధ్యతలు కలిగిన పల్, 
మంచి పనిమంతురాలు, 
కలుపుగోలుగా వుంటుంది కొత ్
వాళళీతో ఇటేటీ  కలిసిపోతుంది. 
ఇక వాళళీమమాగారు చాలా 
సౌము్యరాలు, తండ్రి మాత్రం 
కొరకంచు. 
          (36 వ పేజీ చూడండి)
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      గడి  -  నుడి

సూచనలు :   అడ్దం: 
2. చేన్లోని వుహాన్ నగరం నుంచి వా్యపంచిన అంటు-
వా్యధులకు క్రణమైెన వైరస్(9) 
10...ఊరికే కూరొ్చని వుంట్ పాతక్లం న్టి జా్ఞ పక్ల 
దారపువుండ తిరగడం సహజమేకదా! (2)  
11. కమలములు న్ట బాసిన కమలాప్ుని రశిమా సకి ---- 
భంగిన్ (4)  
14. వేదాలను,శస్్రా లను అనుసరించే వారు;  ప్రధ్నం-
గా ఆది శంకరాచారు్యడు ప్రవచించిన అదై్్వత వేదాంత 
తత్్్వనినా వీరు  అనుసరిస్్రు. (3)
15.    అనుమండ్ భూమయ్య గారి  అనువాద రచన 
----- కౌసల్య (3) వనకనుండి ముదుకి  
16. మంచి -- మున కొంచమేన్య్ (2) 
17. క్లిన, మండిన (3)
18. Meningococcus అనే బాకీటీరియా వల్ ఈ జబుబా 
వస్్ంది . అరుదై్నదపపుటికీ ప్రధ్న రక ్ప్రవాహానికి 

వచే్చ ఈ అంటు వా్యధ మృతు్యవుకి దారితీయగలది. 
దీనితో పాటూ sepsis  అనేమరో రుగమాత కూడా తోడ-
వుతుంది.(9)  ఆంగ్ం  తెలుగు లిపలో  !  
20. ఓ బండీరాజా! ఇలా రా ఒక మాటుంది. ! (1) 
21 . తెలుగు అక్షర మాల లో హల్ులలో చివరనుడి 
మూడవ అక్షరం (1)  
22 . కేంద్ర పాలిత ప్రాంత పుదుచే్చరిలో గౌతమి 
నుండి ఆత్రేయ నది రండు భాగాలుగా విడిపోయే  
ప్రాంతం లో వుననా  పటటీ ణం.  (2)   
23.తెలుగు వర్ణ మాలలో పనేనాండవ హల్ు. (1)  
26. ఈప్రశనాలో ఓకతెర్ సంయుకక్ైమీంది.(1) 
27. తిననాడు క్లి్చ శివునకు నైెవేద్యం పెటిటీ నది (5) 
28. తెలంగాణ రాష్ట్ర జంతువు (5)  
30 కుత్ుక క్దిది, ఒత్ుక అని చెపాపున్? (1)  
31. మరోప్రపంచపు కణ కణ మండే త్రేత్గినాలో ఎవరో 

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
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పాతరండన్లు వేశరు. (1)      
32. బూం బూం - రా, - రా, - రా జూం జూం - రా, - రా, - రా 
(2)    
33 .ఋషులు శంతంగా వుంటారు, అరుస్్రా? నేను 
ఋషినని చెపుపుకొంటూ  అరుస్్డేం టీయన ? (1)     
38 .  ‘క్షణభంగురం’ మొదటిదే క్షవరం (1)   
40. ఎండో టాకిసిన్ కి తెలుగు పేరు (9)    
42. మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని అమర్కంఠక్ పరవాత్-
ల్ో పుటిటీ న ఈ నది ఉతర్, దకిషుణ భారత్నికి సరిహదుదు గా 
వుననాది (3).    
44.బాణము (3)  

1.మనశరీర క్ణాలలో చేరే పరా-
ననాబుకుకి.ఈసూక్ష్మ క్రిమిని "Mind-Altering 
Parasite"అని అంటారు.(8) 
3.’ కరోల్ బాగ్’  ఉదా్యనవనము  ఎకకిడుంది? (3)  
4. శతృవు (2)  కిందనుండి పైెకి 
5.పందుల కి వచే్చ  ప్ు ;  కనుక వాటి దావారా మనిషికి 
సంక్రమించ వచు్చ ( 5)  
6. మరమరాలు .Puffed rice(3)  
7. అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతన్మృత 
పాన విశేష మత ్చితమ్ే రీతి నితరంబు చేరనేరు్చ 
------   గుణశీల మాటలు - (3)  
10 నేత చీరక్దు( 4)  
11.కోరిక (4)  కిందనుండి పైెకి 
13.  “ అడుగులే ---- కొలువగ ఆగి పోనేలా!”   (3) 
14.  ఫరంకుల్ (Furuncle) వంట్రుకుల కుదుళళీగుం-
డా సంక్రమించు సూక్ష్మజీవి సంపరకిం వల్ వంటిపైె 
గడ్డలా ఏరపుడుతుంది సంధని విడదీయి, “సెగ” తగు-
లుతుంది (2) కిందనుండి పైెకి
17.మాత్ర(2) కిందనుండి పైెకి   
21.గారలు (3)
22.వీ ణ (3) 
24.  “ --- పెటేటీ నురా కోదండ పాణి చూడరా” (3) 
25.  పదములఁ బటిటీ నందలకుబాటకయింతయు లేక 
శూరతన్

       మదగజవల్భుండు ధృతిమం-
తుఁడు దంతయుగాంత ఘటటీ నం
       జెదరఁగఁ జిమెమా నమమాకరిచిపపులు  --- --- ---  
దపపునొపపుఱన్
        వదలి జలగ్రహంబు కరివాలముమూలముఁ 
జీరఁ గోఱలన్.(3)
29.  ఒకరక్నికి చెందిన వైరస్ జవారము సంకిషుపం్గా  
EHF  అంటారు . ఇది ఇబోలా వైరస్ వల్ వా్యప-
స్్ంది. తొలిస్రిగా దీనిని 1976లో ఇబోల నది 
దగ్గర గురిం్చారు(8)   
34. దై్వము  యొకకి అంశము (4) 
35. “అసథా వ్య సటీం’ - రండోది క్దు (2)  
36. దుననాపోతు   (4)  
37.అంకురారపుణ - ఆరంభము, ప్రారంభము, శ్రీ-
క్రము, మొదలు, ఆముఖము…   ఇటువంటి ఒకే 
అరా్ధ నినాచే్చ పదాలను పరా్యయ ---- అంటారు   
39. మలేరియాని సకించే దోమ పేరు (5)    
41. న్తరం క్కపోతే, పోన్ న్ తరం. ! (2)  
43 . Artemisia persica స్వాసన గల మూలిక; 
మరువం లాగా దీనిని పూలమాలలో చేరుస్్రు (3) 
45. ఏలకులు Elletaria candamonum(3)    
 47. స్త. 
49.పకోడిలో పకిషు  పైెకి చూస్్ననాది (2) 

45. తెలుగులో పెదదుమమావారు అంటాము, ఒక 
అంటురోగము (3)  
46 అడవి బాపరాజు గారి నవల   మంచు చుకకి 
(4) వనకనుండి ముందుకి  
 48.గ్రు డు్డ లోనుండి అపుపుడ వచి్చన పురుగు 
దశ(2) వనకనుండి ముందుకి 
50.  తొలిస్రిగా ఈ తెగులుని టొబాకోకి సొకినటుటీ  
గురిం్చారు. ఇతరమొకకిలకు సకుతున్నాటుటీ గా    
ఆరువా వాత తెలుస్కొన్నారు. దీనివల్  ఆకుల-
మీద  మొజాయిక్  లా మచ్చలు ఏరపుడుత్యి 
.(9) 

  సూచనలు :   నిలువు:
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          మే  నెల  గడి-నుడి   సమాధ్న్లు

  యు    రే    ని         య   మ్     అ   నం   త    ర  మూ    ల    క్     లు 

  దదు   వు   నం    కి ్   వం    రు

   నౌ    క  రు    పా    త   క్   రు    గం  ధ   ము

  క    S    వి   గ   వం    చ

   భా   లీ   లా   వ    తి    గ   ణి తం

  గ   న   పపు

    అ   భ   ము    శు   భ  ము    క  లు   పు    మొ   కకి  లు

   డ    ర

  లు   క   డ   త   ల   పుపు   త  లు

  క    పుపు   క్ష   ళళీ   K    ద

  శం   ఖ   ము   లు   షా   వే   క్    రం   గా   బం

  ల   మ   త్   టిటీ   చ్చ   ల

 మూ    ల   క్    ల   వి  స్్రా   త్    వ    ర ్   న    ప   టిటీ   క

 వైదేహి పెళిళీలో చాలా రభస 
చేస్డు, పరాయి వాళళీ 
ముందు పరువు తీస్డు, 
అమామాయికి తండ్రి పోలిక 
రాకుంటే పరవాలేదు. ఆ తండ్రి 
వ్యవహారమే ఆలోచించవలసిన 
విషయం, మీరు ఏమంటారు?” 
అని స్బబాలకిషుమీగారు తన ఉదేదు  
శ్యనినా నరసింహారావు గారికి 
సపుషటీ ంగా  చెపాపురు.   

 “అవును అమామాయికి సంబం 
ధంచినంతవరకు ఎంచడానికి
ఏమీలేదు, క్ని వివాహసంబం 
ధం కలుపుకునే టపుపుడు ఎన్నా 
విషయాలు గణనములోకి తీస్కో 
వాలి, ముఖ్యంగా విశవాన్ధంగారి 
కుంకుడుక్య వ్యవహారం. 
అయితే ఇది ప్రేమ వ్యవహారం 
గనుక కొనినాంటిని సడలించాలి, 
ఇంతకీ అనూరాధ తల్ితండ్రులకి 

ఈ సంగతి తెలుస్? తెలిసే ్వారి 
అభిప్రాయం ఏమిటి? వారు 
స్ముఖంగా వున్నారా?” అని 
అడిగారు నరసింహారావుగారు.    
“లేదు మామయ్యగారు మా 
బాబయ్యకి, పనినాకి ఇంక్ విషయం 
తెలియదు, మనతో ఈ విషయం 
మోహన్ మాట్ాడిన తరువాత 
అనూ వాళళీకు చెబుతుందని 
మోహన్ చెపాపుడు…అనూ చాలా 
మంచిపల్ మా బాబయ్యలా 
క్దు, అందరితో ఆతీమాయంగా  
వుంటుంది, 
          (ఇంక్ వుంది)

ప్రేమంటే ఇంతే   (33 వ పేజీ  తరువాయి)
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    ఆర్. శరమా దంతురి ్

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 13

    ఏదై్న్ శుభక్ర్యం జరుగుతు-
ననాపుపుడు భోజన్లు ఎలా జరు-
గుత్యనేది చూసే ్ మొదటగా 
పెదదు  గదిలో రండు మూడు 
బంతిలలో అరిటాకులు వేసి 
వడ్డన మొదలుపెడత్రు. ఈ 
బంతిలో ఎవరకకిడ కూరో్చవా-
లనేది, ముందు ఎవరు కూ-
రు్చంటారనేదీ, తినేముందు 
ఏం చేస్్రనేదీ ముఖ్యమైెన 
విషయాలు. అందరికీ నేలమీద 
కూరు్చనే అలవాటే కనక బల్లూ, 

 బ్రహ్మరపుణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మగ్్న బ్రహ్మణాహుతం
 బ్రహైమివ త్న గనవ్యాం బ్రహ్మకర్మ సమాథినా        (జా్ఞ నయోగం,  4.24)

కురీ్చలూ అవీ ఉండవు. హాయిగా 
బాసింపీట వేస్కుని కూరో్చవ-
డమే. ఇంటికొచి్చన బంధువుల్ో 
తిండి పుషిటీ  ఉననావారికీ, పెదదుల-
కీ ఒక వరసలో ముందు. వీళళీకి 
ఎదురుగా పల్లకీ మిగత్వా-
ళ్కీ. అరిటాకులు కడిగి మొదట 
కొంచెం కొంచెంగా చిననా గరిటతో 
అన్నా వడి్డంచడం జరుగుతుం-
ది. కొంచెం కొంచెమే వడి్డంచా-
రేమిటీ అనే ప్రశనాకి సమాథానం 
ఏమిటంటే, “ఈ పదారథాం ఉంది 

తినడానికి, ముందు ఎంతక్వా-
లిసే ్ అంత వడి్డస్్రు” అని తె-
లియజేయడానికి తపపు తకుకివ 
తినమని క్దు.
ఇవన్నా వడ్డన అయా్యక అననాం 
పటుటీ కుని వస్్రు. అది రాగానే 
ఈ బంతిలో కూరు్చననా పెదదువా-
ళుళీ, ఓ శ్ోకం చెప్ారు. ఆ శ్ోకం 
అలవాటు బటిటీ  మారుతూ ఉండ-
వచు్చ. రామకృషా్ణ మఠం అయితే 
తినడానికి ముందు మొదట 
చెపేపు శ్ోకం భగవదీ్గ త అథా్య-
యంలోనిది:

   మరికొంతమంది అయితే “అన్నా-
దభువంతి భూత్ని .. (కరమా యోగం 
3.14) అనే శ్ోకం చెప్ారు. తరావాత 
విసర్ి చుటూటీ  న్ళుళీ జల్ుతూ 
గాయత్రీ మంత్రం చెపాపుక రండేసి 
మెతుకులు న్ట్ పెటుటీ కుని 
ఆపోసన చేయడం. ఈ మంత్రం 
చెప్ుననాపుపుడు వడ్డన ఆపుత్రు. ఆ 
తరావాత అందరూ కలిసి “హరిఃఓం” 
అని గటిటీ గా అరిచి భోజనం మొ-
దలుపెడత్రు. ఆ వనకనే పపూపు, 
కూరలూ, థపపుళం, అపపుడం, 

వడియం అన్నా వస్్యి ఒకదాని 
తరావాత ఒకటి వడ్డనకి.  పల్ల 
బంతికి ముందు, తరావాత మిగ-
త్వారికీ ఎవరికి క్వాలిసినంత 
వారికి వడి్డస్్రు.  ఇవన్నా ఒకస్రి 
అయా్యక చివరిలో పెరుగు వచే్చ-
సరికి ముందు అన్నా తినేసినవారు 
ఆగుత్రు అందరూ మిగత్వ-
న్నా తినేదాక్. ఈ లోపున లడూ్డ లో 
క్జాలో ఉంటే అవీ వడి్డంచబడత్-
యి. నేను తినడం అయిపోయిం-
ది కదా అని వంఠనే బంతిలోంచి 

లేవడం అపరాథం. తినేవారు 
కొంతమంది మెల్ిగా తింటారు 
కనక అందరూ తినే దాక్ ఆగడం 
మరా్యద, ఈ లోపున లోక్భిరా-
మాయణం మాట్ాడుకోవచు్చక్-
న్ ‘ఏయ్ ఎంతసేపు తింటావురా, 
క్న్య్, న్కోసం ఇకకిడ అందరూ 
క్స్కుని ఉన్నాం’ అనే మాటలు 
ఎపుపుడూ ఎవరూ అనకూడదు.  
ఈ వడ్డనలో మళీళీ బాగా తినేవా-
ణి్ణ  ప్రోతసిహించి ఇంక్ తినమని 
పురి పెడుతూ నవువాతూ విన్దంగా 
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చూడ్డం ఒక సరదా. ఇలా అననాం-
దుకు క్న్ అనిపంచుకుననాందుకు 
క్న్ ఎవరూ మొహాలు మాడు్చకోరు. 
అందరూ ఒకరికొకరు బంధువులం 
కదా అనే అపా్యయత. అందరూ 
తినడం అయా్యక అందరూ ఒకేస్రి 
లేస్్రు “అననాదాత్ స్ఖీభవ” అని 
గటిటీ గా చెపపు.
ఈ బంతిలో తినడం, వడి్డంచడం 
ఎలా జరుగుతుందో చెపేపుదే ఈ 
నెల పద్యం.  ఈ పద్యంలో వివరిం-
చడానికేమీ లేదు అతి స్లభంగా 
అర్ధమౌతుంది.  వడి్డంచేవారు 
(సూదకులు) ‘వదుదు  వదుదు ’ అంటూ 
విసర్ిమీదకి వంగుదామంటే అపపు-
టికే పూరిగ్ా తిననాందువల్ వనునా, 

పటాటీ  వంగట్ేదుట. చేతులు 
అడ్డం పెడితే ఆ చేతులమీద-
నుంచే వడి్డంచేస్్న్నారు. ముందు 
చెపపున “బ్రహామారపుణం…” అనే శ్ోకం 

ప్రక్రం అననాం పరబ్రహమా సవారూపం 
కనక ఏదీ వృథాగా పారేయకూడదు. 
అందువల్ క్దు, వదుదు  అనలేక 
తినేస్్న్నారు వడి్డంచినది. అదీ ఈ 
పద్యంలో చమత్కిరం.

ఉ.   విస్ర్ మీద వంగబడ వేయకమానెదరేమొ స్దకల్
      విస్ర్పెనై వంగుటక వన్నన వంగదు పొటటావంగదున్
      హస్ము లడడాముంచినన నాగక వడడాన చేతురని్నయున్
      గస్గ్ నటలో  తిందురవుగాదనలేక క్రతు ప్రస్దముల్  

        ఈ రోజుల్ో అయితే మనకి 
కసరత్ులు చేయడం, ఆరోగ్యం 
క్పాడుకోవడం అంటే ఏమీ శ్రధ్ధ  
లేదు కనక మనకి క్ళ్ళీ చేతులూ 
నెపుపులు; కిందన కూరో్చవడానికి 
సహకరించవు. ఎత్ులో కురీ్చల-
మీద కూరో్చవడం, పెటిటీ నది తిన్ 
తిననటూటీ  ముటుటీ కుని వదిలేయ-
డం, లేకపోతే అందరితో పాటు 
వరసలో నుంచుని అకకిడ దొరికిన 
ఏ కంచమో ఏదో పటుటీ కుని వాళుళీ 
పెటిటీ నవి తినడమో, చాలలేదన్, 
రుచీ పచీ లేదన్ గొణుకోకివడం 
మనకు కొతగ్ా అంటుకుననా భ్షుటీ -
పటిటీ న ఆచారం. మళీళీ ఈ వడి్డంచే 
పదారా్ధ లు కొత,్ కొతవ్ి ఎననాడూ కన్ 
విన్ ఎరుగనివి; దేశ విదేశల్ోంచి 

ఎత్ుకొచి్చనవి. అపపుడం, థపపుళం, 
గడ్డపెరుగూ మనకి పడవు. మన 
ఆరోగ్యం సహకరించదు కనక 
“అబేబా అందులో కొవువా ఎకుకివ, 
అవి తినకూడదని” మనకి మనం, 
మనం ఎదుటివాళ్కీ చెపుపుకుంటూ 
ఉంటాం. ఇదీ మన కొత ్సంసకృతి.
ఇంతకీ ఈ పద్యం ఎవరు రాస్రో 
తెలిసిందా? ఇది కవి స్మ్రాట్ 
విశవాన్థ సత్యన్నారాయణ గారి 
రామాయణ కలపువృక్షం లోది (334). 
దశరథుడు పుత్రక్మేషిటీ  చేసినపుపు-
డు వచి్చనవాళ్కి భోజన్లు ఎలా 
పెటాటీ డనేది. కలపువృక్షంలో కొనినా 
పదా్యలు కషటీ ంగా ఉండడం నిజమే 
అయిన్ ఈ పద్యం స్లువుగానే 
అరథాం చేస్కోవచు్చ.  విశవాన్థ గారి 

రామాయణ కలపువృక్షంలో పదా్యలు 
షాషాణాలన్, చాలా కషటీ ంగా 
ఉంటాయన్ న్రికేళాపాకం అన్ 
అంటే విశవాన్థగారనేది ఏమిటంటే 
– “పోయి తెలుగునేరు్చకోండిరా 
ననునా వకికిరించక” అని. ఎంత కషటీ -
మైెన్ కొత ్ఆంగ్పదాలూ, ల్కకిలూ, 
మిగత్ విషయాల్ో అనేక్నేక 
సూత్రాలూ, ఎక్కిలూ పడికొటిటీ  భటీటీ -
పటిటీ  గుర్ుపెటుటీ కోవడానికి మనం 
భగీరధ ప్రయతనాం చేస్్ం క్న్ 
తెలుగు నేరు్చకోవడానికి, మాట్ా-
డా్డ నికీ చులకన భావం మనందరకీ-
ను. ఇలా మనం, మన భాషా, మన 
ఆచార వ్యవహారాలు భ్షుటీ  పటటీ డా-
నిక్కిరణం మనమే కదా? 
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ఆదూరి హైమవతి

పర్యవేక్షకుని పాపభీతి
    వివేకుని విద్యపూరతైంది.త్ను 
అభ్యసించిన విద్యలో ముందుగా 
కొంత అనుభవం గడించాలని 
భావించి భవన నిరామాణాలు  చేసే 
వారిని సంప్రదించాడు వివేకుడు.
 ఆసమయంలో మాళవ 
రాజ్యంలో మహారాజు మహా-
మాలుడు కొత ్ రాజదరాబారు  
కటిటీ ంచాలనే ఆలోచనతో  ప్రా-
వీణు్యడూ ,వి దా్య వంతుడూ,-
న్గరికుడూ ,యువకు డూ ఐన 
వానికోసం గాలించ స్గాడు. 
దీనికై మహారాజు కొంత మంది 
వేగులను నియమించాడు. 
భవన  నిరామాణపు పనులు జరిగే 
ప్రదేశల్ో చారులు రహస్యంగా 
పనివారి వలే పనిచేస్ూ గమనిం-
చస్గారు. 
        వివేకుడు ఒక భవాన నిరామాణం 
జరిగే  ప్రదేశం చూసి అకకిడ తన-
కేదై్న్ పని లభిస్్ందేమో అని 
వళిళీ అడిగాడు.
            ఆయజమాని వివేకునితో
"న్వేం విద్య అభ్యసించావు?" 
అని అడగా్గ , దానికి వివేకుడు,  
"అయా్య! నేను న్గారుజో నుల వారి 
గురుకులంలో గత పదిహేనే-
ళుళీగా విదా్యరి్ధగా ఉండి, భవన 
నిరామాణ శస్త్రంలో ప్రావీణ్యత 
పందాను. ఐతే ముందుగా  నిరామా 
ణం జరిగే ప్రదేశంలో పనిచేసి 
కొంత అనుభవం వ్యకిగ్తంగా 
ప్రత్యక్షంగా గడించాకే సవాయంగా 

నిరామాణం  చేపటాటీ లని న్ 
ఆలోచన. అందుకే ముందుగా 
మిముమా అభ్యరి్ధస్్న్నాను. న్కు 
తగినపని లేదా మీకు ఉచితమని 
భావించేపని ఇపపుంచండి" అని 
వినయంగా అడిగాడు.
  వివేకుని వినయానికి సంత-
సించిన ఆయజమాని "ఐతే న్వు 
ఇకకిడ పనిచేసే వారిని పర్యవే-
కిషుస్ూ అంత్ సరిగా పని చేస్్ 
న్నారా? వస్్వులు సరిగా వాడుతు 
న్నారా? కటేటీ  రాళుళీ న్టి లోబాగా-
తడుపుతున్నారా? ఇవన్నా బాగా 
గమనించు. న్వు ఉచితంగా 
ఒక వారంపాటు గమనించి న్ 
పని సవ్యంగా వుందనిపసే ్ న్కు 
ఏదోఒక పని ఇవవాను ప్రయతినా-
స్్ను. ఇపుపుడే పనిలో చేరు" అని 
చెపపు చేయ వలసిన పని అపపు-
గించి లోనికెళ్ాడు.
    అకకిడ పనిచేసే వారిలో   
అకకిడ పనిచేసే వారిపనినంత్ 
పరిశీలిస్ూ ఒకోకిరిన్ గమనించ-
స్గాడు  వివేకుడు. ఒక ముసలి 
వ్యకి ్మోయలేక మోయలేక  రాళ్ 
తటటీ  లు మోస్కొస్్న్నాడు. మరో 
ముసలమమా ఇస్క తటటీ లు అతి-
కషటీ ం మీద  మోస్కు రాస్గింది. 
వివేకుడు ఆ ముసలాయన రా-
ళళీతటటీ  అందుకుని తన తలమీద 
పెటుటీ  కోగానే అతడు "అయా్య! 
మోస్్నయా్య! ననునా పనిలోంచీ 

తీయమాకండయా్య!" అంటూ 
అరి్ధంచాడు. 
     వివేకుడు "లేదులే పెదదుయా్య!
తటటీ  ఎంత బరువుగా వుందో 
చూడా్డ మని అంతే" అంటూ తటటీ  
మోస్కొస్ూ, " న్కెవవారూ పల్లు 
లేరా? ఇలా ఈవయస్సిలో ఇంత 
బరువైన తటటీ  మోస్్న్నావ్?"  
అన్నాడు. 
  తటటీ లో రాళుళీ అకకిడ దించాక 
వివేకుడు "చెపుపు పెదదుయా్య!" 
అన్నాడు.
  “పల్ల్ేకేం బాబూ! వున్నారు మా 
సొమేమాక్క , మా కండలూ కరిగిం-
చుకొని తింటున్నారు. పగలంత్ 
బలాదూర్ తిరిగి మేము తీస్కె-
ళిళీన సొముమాతో, అదో ఆముసల 
మేమా మాయావిడ, వండిపెడితే 
స్షుటీ గాతిని పండుకుని మద్దు-
నేళకు లేస్్రు, ఏపన్ చేయరు." 
అని కన్నాళుళీ క్రా్చడు. పాపం 
అనిపంచింది వివేకునికి. 
ఈమారు ఆముసలమమా దగ్గర-
కెళిళీ ఆమె నెతిమ్ీది ఇస్కతటటీ  
ఆమెకు బదులుగా స్యంక్లం 
వరకూ మోశడు.
   అందరికీ కూలిడబుబాలు  
యజమాని సమక్షంలో పంచాడు.
ఆయజమాని దూరం నుంచీ 
వచే్చ వలస క్రిమాకులు అకకిడే 
వుండను ఒక వస్రా ఏరపురచా-
డు.ఆముసలాయన్నా ముసలా-
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మెనూ అకకిడే వుండే ఏరాపుటు 
చేశడు వివేకుడు.
 రాత్రి పదుదు పోయాక ఆముసలా-
యన కొడుకులు కోడ దూడల్ా 
బలిసి వుననావారు వచి్చ వారి 
అమామా న్యనలకోసం అకకిడ 
వుననా వివేకుని అడిగారు. 
 వివేకుడు"ముసలి అమామా అబబా-
లగురించీ అడుగుతున్నారు సి-
గు్గ లేదా! పది బస్్ లు మోయగల 
మీరు ముసలాళళీ సంపాదనతో 
బతుకుత్రా? సిగు్గ లేదా! మీ విష 
యం మహారాజు కు వళుతుంది 
జాగ్రత!్  ఇపుపుడు ఇకకిడ పని 
ఇపపుస్్ను. చేయం డి. రాత్రులు 
చేసే ్ రటిటీ ంపు కూలీ వస్్ంది. 
తిండిపెడత్ము" అని గదిదుంచి 
కడుపు నిండా తిండి పెటిటీ ంచి 
రాత్రంత్ ఇస్క, రాళ్ళీ రండో 
అంతస్్కు మోయిం చాడు. 
            మరున్డు ఒక నెలలు 
నిండిన మహిళ న్టి బంద్లు 
మోసితీస్కెళిళీ రాళ్ను తడుపు 
తుననాది.అది చూసి వివేకుడు 
ఆమెను చెటుటీ క్రింద కూరో్చబ-
టిటీ   త్నే ఆమెకు బదులుగా 
స్యంక్లం వరకూ న్ళళీబం-
ద్లు మోశడు. ఆమెనుంచీ 
ఆమె భర ్సమరితన్నినా తెలుసి-
కుని, ఆమెసమస్యనూ తీర్చను 
రాత్రికి ఆమెను ఆవస్రా లో 
మహిళలమధ్యలో నిద్రించేలా 
వసతి చేస్డు  . 
 ఆమె భర ్  పదుదు పోయాక 
ఆమెకోసం వచా్చడు.వాని-
కోసమే వేచి వుననా వివేకుడు 
ముసలాయన కొడుకులతో 

పాటుగా వానిచేత్ న్ళళీబంద్లు 
మోయించి రాళళీన్నా తడిపంచి 
రటిటీ ంపుకూలీ ఇచి్చ పంపాడు .
       రాత్రులు జరిగే పని భోజన్ని-
కీ, విశ్రాంతికీ ఆటంకం లేకుండా 
జోరుగా స్గింది. యజమాని 
అంత్ గమనిస్ూ వివేకుని వివే-
క్నికీ అతడి దయా హృదయా-
నికీ సంతసించి అతడి సమర్ధత 
తెలుసికుని వారానికంత్ అతడికి 
పూరి ్ భవన నిరామాణ బాధ్యత 
అపపుగించాడు.   
పని చేయించడంతో పాటుగా 
కూలీల కషటీ  స్ఖ్లూ బరువు 
బాధ్యతలూ తెలుసి కుంటూ 
అనుకుననా సమయం కంటే 
ముందుగానూ,  అంచన్ వేస్కు
ననా సొముమా కంటే తకుకివలో-
నూ  మూడంతస్్ల భవన్నినా 
నిరిమాంచి ఇచా్చడు వివేకుడు. 
కూలీల ఇంటి సమస్యలూ తీరా్చ 
డు. యజమాని వివేకుని పట్ 
ఎంతో అభిమానం చూపాడు.
    ఇదంత్ చారులవలన విననా 
మహారాజు వివేకుని పలిపంచి 
ఆదరంగా ఆహావా నించి అతనికి  
నూతన సభా భవన్నినా నిరిమాంచే 

పని అపపుగించాడు. వివేకుడు 
మహారాజు అనుమతితో నగరం-
లోని సమరిపోతులై్న యువత 
నంత్ పలిపంచి వారికి పనిక-
లిపుంచి కడుపునిండా భోజనం 
పెటిటీ ంచి అకకిడే వుంచాడు.    
        రాత్రింపవళ్ళీ ఎవరికి ఇషటీ -
మైెన సమయంలో వారిచేత , స్ ్
,పురుషుల చేత చేయించ తగిన 
పనిని, వారి వయస్సిలకు అను-
గుణంగా కేటాయించాడు. పనివా 
రంత్ వివేకుని పట్ ఎంతో కృత-
జ్ఞత చూపుతూ పనిని శ్రధ్ధగా చే-
యస్గారు. నూతన సభా భవన్-
నినా అంచాన్ కంటే ముందుగానే  
నిరిమాంచి మహారాజు మెపుపుపం-
దాడు. కూలీలకు బాంధవుడ-
యా్యడు.
పర్యవేక్షకుడు కేవలం పనినేక్క 
పనివారి బాధలు గమనిసే ్ పని 
పూరిక్్వడం  స్లు వ వుతుంది. 
పనివారు కటిటీ న భవంతుల్ో 
వారు నివసించరు.  పనివారు-
లేనిది భవనం రాదు ఈవిష-
యమ గమనించి వారిపట్ క్స ్
అభిమానం చూపతే చాలు. 
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లాక్  డౌన్ 
భారతీ శరమా

       శీరిషుక పేరు లాక్ డౌన్. అంటే 
తెలుగులో నిరబాంధం. 
    గత 2 నెలలుగా మన దేశంలో, 
5,6 నెలలు నుండే ప్రపంచం-
లోని మిగత్ దేశలలో కరోన్ 
వైరస్ వాళళీ లాక్ డౌన్ ను అవ-
లంబస్్న్నారు. ప్రాణాంతక వైరస్ 
క్వడంతో  అందరం ప్రాణాలు 
గుపెపుట్ పెటుటీ కుని బతుకుతు-
న్నాము. అందరూ ఇంటినుంచే 
పని చెయ్యడం, ఆన్ లై్న్ పాఠా 
లు, స్మాజిక దూరం, స్వాయ ని 
రబాంధం అంటూ కొత ్జీవన విధ్ 
న్నినా అలవారచుకుంటున్నాము.
మొదటి రండు మూడు వారాలూ 
కడిగినవే కడుగుతూ, ఏది త్కిన్ 
స్నిటై్జర్ తో తుడుస్ూ, పదేపదే 
శుభ్రాలు చేస్కుంటూ గడిపాము. 
ఎవరైన్ దగి్గన్, తుమిమాన్ ఆమడ 
దూరం పరిగేటేటీ వాళళీం.
     మన పూరీవాకులు చకకిని వ్య-
వసథాతో. కటుటీ బాట్తో, నియమాల-
తో, నిరాడంబరంగా చకకిని జీవన   
శలైితో ఎలా గడిపారో తెలుస్కు-
న్నాం. లేకపోతే మనముననా స్పుడు 
యుగంలో క్షణం ఆగి వనకికి తిరి 
గి చూసేవాళళీం క్దేమో!
      జీవితంలో సెటిల్ అవవాడం, 
బాగా సెటిల్ అవవాడం అంటే 
మంచి ఉదో్యగం, సౌకర్యవంతమైె 
న ఇల్ు, వారానికోస్రి బయట 
హోటల్ో తినడం, పారీటీలు, శల-
వలకి బయట దేశలు తిరగడం. 
ఇవే బాగా సెటిల్ అయినవాళుళీ 
చేసే పనులు. అనినా పనులూ 
'యాప్' నొకకిగానే జరిగిపోయేవి. 
క్ని ఈ లాక్ డౌన్ మనలో నిరబాం-
ధంచబడిన ఆలోచనలని, ఏళ్ 
తరబడి క్రొత ్పుంతలు తొకుకితు-
ననా జీవనశలైిని మారు్చకోమం-

టూ,చకకిని నైెపుణా్యనినా పెంచు 
కుంటూ, స్ధ్రణ జీవన శలైితో 
ఉల్ాసంగా ఉండమని నేరిపుంది.
   అందరూ ఇంట్నే ఉంటున్నాం 
క్బటిటీ  సమనవాయంతో ఓరుపుతో, 
నేరుపుగా ఓ చిరునవువా విస్రుతూ, 
మాటలు పదుపు చేస్ూ ప్రశం-
తంగా ఈ గడు్డ రోజులు జాగ్రతగ్ా, 
ప్రశంతంగా గడుపుదాం అననా 
ఆలోచనతో. 
    ఈ సమయం ననునా న్కే 
కొతగ్ా పరిచయం చేసిందా 
అనిపస్ంది. మొదటి పదిరో-
జులూ అనినా పనులూ చేస్్ంటే 
జీవితం దురభురంగా తోచింది. 
మాటకి పనిమనిషిపైె విరుచు-
కుపడడం, ఎపుపుడైన్ పని ఎగొ్గ -
టిటీ తే ద్బబాలాడే న్కు దానిమీద 
అభిమానం, ఆదరం పెరిగాయి. 
పని చేస్ూ పోతుంటే న్ పనిలో 
చురుకుదనం, న్ణ్యత పెరిగిం-
దని అనిపస్ంది న్కు. శరీర-
కంగా చాలా ఉల్ాసంగా ఉంది-
పుపుడు. ఉదయం లేవగానే క్ఫీ 
త్గుతూ బాలకిన్లో కుహూ మని 
కూసే కోయిల గానం వింటుంటే 
గమమాత్ుగా అనిపస్ంది. అపా-
రుటీ మెంట్ పైె అంతస్థా  నుండి 
చుటుటీ పకకిలకి చూస్ూ అదే 
ప్రకృతి అనుకున్నాను ఇన్నా-
ళ్ళీ! అంతే క్దు. నేను, మేము 
అంటే మా కుటుంబము వరకే! 
క్ని స్మాజిక మాధ్యమాలలో, 
వారల్్ో చూస్్ననా, వింటుననా 
గంగానది పరిశుభ్ం అయి్యంద-

ని, వన్యప్రాణులు ప్రధ్న రహదారి 
చుటుటీ పకకిల తిరుగాడి సందడి 
చేస్్న్నాయని, ఓజోన్ పరలో 
వస్్ననా చకకిని మారుపులు, అనేక 
రాషా్రా లలో కొత ్పకుషు లను చూస్్-
న్నారని వింటుంటే మేము అంటే 
మనందరమూ కదా అనిప-
స్ంది. ఇదివరకు ఎండ ఎకుకివ-
గా ఉంటే బాబోయ్ వేడి అంటూ 
బాలకిన్ తలుపులు మూసి ఎ.సి. 
ఆన్ చేసేదానినా. ఇపుపుడు మటిటీ -
పాత్రలో చల్ని న్రు పోసి పకుషు ల-
కు పెటిటీ  మరీ తలుపులు మూస్్-
న్నాను. సినిమా డైలాగు అయిన్ 
ఇపపుటి వరకు జరిగింది ఒక 
ల్కకి, ఇపపుటినుండి జరిగేది ఒక 
ల్కకి అననాటుటీ ... వారల్ు వింటూ 
కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య ల్కకిపె-
టటీ డం మానేస్ను. ల్కకిలేననినా 
పరపాట్ు చేస్ం ఇన్నాళ్ళీ. ప్రతి 
ప్రాణీ ఎంతో విలువైనది. ప్రతి 
క్షణం చాలా అపురూపమైెనది. 
ఈ నిరబాంధం ననునా నేను కొతగ్ా 
ఆవిషకిరించుకునేలా చేసింది. ఏ 
మారుపు అయిన్ మన మంచికే. 
జాగ్రతగ్ా ఉంటూ... 'మన' 
అనుకునే కోట్ జీవరాశుల శ్రే-
యస్సి కోసం ప్రారిథాస్ూ చిననా 
చిననా స్యం అందిస్ూ ప్రకృతి-
లో మమేకమవుత్ను. లాక్ డౌన్ 
కు మనసూఫురిగ్ా న్ సెలూ్యట్ 
కొడత్ను.          నమసే.్..
                భారతీలకిషుమీ    

https://youtu.be/l5kG6SKJSHc
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

         పెదదుకకి తన చెల్్లు 
న్గమమాను మగరాయుడి-
లా అలంకరించింది. తలకు 
రుమాలు కటిటీ  వంట్రుకలు 
కనిపంచకుండా చేసింది. గో-
చీకటుటీ  పంచె కటిటీ  న్గిరడి్డ-
మామ చొక్కి తొడిగి, క్టుకతో 
మీస్లు దిదిదు , చేతికి పెదదు  
కట్టీ  ఇచి్చ నిలబటిటీ ంది. ఈ 
వేషంలో కుమారుని చూసిన 
న్గిరడి్డ  మామ కళుళీ సెల-
యేళ్యా్యయి. తనకు మగ 
సంత్నం వుంటే అచ్చం 
ఇలాగే వుండేవాడని మురి-
సిపోయాడు. తన పాతికేండ్ 
యౌవనంలో తనెలా వున్నాడో 
ఇపుపుడు న్గమమా అదే పోలిక-
లతో వుంది. ప్రేమగా ఒకకిస్రి 
భుజం తటాటీ డు. 
      మగవేషంలో వుననా చెల్ి 
న్గమమాను స్బాబారాయు-
డికి అపపుగించింది. 'దానినా 
తన భర ్దగ్గర చేరే్చ బాధ్యత 
న్దే... ఆడపల్కు ఈ ఒకకి 
సహాయం చేసిపెటుటీ . న్కు 
జీవిత్ంతం ఋణపడి 
వుంటా.... బాధ్యతంత్ న్మీదే 

పెడ్ున్నా' అంటూ స్బాబారా-
యుడి చేతులు పటుటీ కుంది 
పెదదుకకి. 
       ఈ స్బాబారాయుడు 
మంచోడో, చెడోదు డో తెలియదు 
క్న్ ఊర్ో జరిగే ప్రతి మంచి 
పనికి, చెడు పనికి ఈయన 
హసం్ వుంటుంది. అపపుగిం-
చిన పనిని ఆనందంగా స్వా-
కరించి, 'న్గమమా'తో రాత్రిపది 
గంటలపుపుడు చిమమా చీకటిలో 
ఇరవై కిలోమీటర్ దూరంలో 
వుననా ఊరికి బయలుదేరా-
డు. దారిలో ఊర్ు వసే ్ఊరు 
తపపుంచుకుని పోవాలి. ఎవ-
రికంటా పడకూడదు. 
    స్యంత్రం ఏడు గంటలకే 

ఊరంత్ సదుదు మణిగింది. 
అపపుటికి కరంటు దీపాలు 
లేవు. కిరసన్యిలు దీపాలు, 
లేకుంటే ఆముదపు దీపాలు 
వుండేటివి. 'గూట్ దీపం, 
న్ట్ ముదాదు ' అంతే. దీపాలా-
రిపు పండుకునేవారు.
       ఊరంత్ నిశశ్బదు ం. అర్ధ-
రాత్రి దాటింది. చిమమాచీక-
టి. ఎవవారూ బయటకి రా-
వటంలేదు. అపుపుడపుపుడు 
కుకకిలు మొరుగుతున్నాయ్. 
దూరంగా కొండ కింద గుంత 
నకకిలు ఊళలు వేస్్న్నాయి. 
..  ప్రపంచం అంత్ నిద్రబో-
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తోంది. ఒకకి పెదదుకకి తపపు. 
న్గమమా పండుకునే సథాలంలో 
న్గమమా మంచం పైెనే, 
న్గమమా కపుపుకునే దుపపుటి 
నిండా కపుపుకుని పడుకుంది.
       పెదదుకకి సరేవాంద్రియాలు 
మేలొకినే వున్నాయి. ఏ క్షణా-
నైెనైన్ ప్రమాదం ముంచుకు-
రావచు్చ. పకకినే రోకలిబండ 
పెటుటీ కుని అరగనునాతో పరి-
సరాలను గమనిస్ూ అతి జా-
గ్రతగ్ా మెలకువతో ఉంది. 
       ఎకకిడో దూరం నుండి 
మోటారు క్ర్ శబదు ం, లారీల 
హారన్ు వినిపస్్న్నాయి. అవి 
రానురాను దగ్గరవుతున్నా-
యి. అవున్ క్దా? ఇదంత్ 
తన భ్మేన్? అని ఆమెకు 
ఆలోచనగా వుంది. దేనికైన్ 
సంసిద్ధంగా వుంది పెదదుకకి.
     రండు లారీలు ఇంటికి 
కొంచెం దూరంలో ఆగాయి. 
బలబలమంటూ జనం 
దిగారు. చేతుల్ో కర్రలు 
పటుటీ కుని వున్నారు. ఒక వ్యకి ్
సరవాసవాతంత్రునిలా ఇంట్ 
జొరబడా్డ డు. ముఖ్నికి ము-
స్గేస్కున్నాడు. న్గమమా 
పండుకునే సథాలంలో మంచం 
దగ్గరకు వళ్ి రండు చేతులతో 
న్గమమాను పైెకి లేవనెత్్ల-
నుకున్నాడు. అంతే ఎపుపుడైతే 
మనిషి సపురశ్ తగిలిందో... పె-

దదుకకి సరవా శక్ులు కూడగటుటీ -
కుని పకకినుననా రోకలిబండ 
తీస్కుని పలికేక పెటిటీ  ఒకకి-
టిచి్చంది. 
      ముస్గేస్కుననా మనిషి 
ఊహించని ఈ పరిణామా-
నికి భయభ్రాంతుడై చావుకేక 
పెటాటీ డు. పలికేక చావుకేక 
రండూ ఒకకిస్రి వినిపంచే-
టపపుటికి ఇంట్వాళుళీ, వీధలో 
వాళుళీ అందరూ లేచారు. 
న్గమమా కోసమైె ఇల్ంత్ 
గాలించారు. ఎదుదు ల కొటటీ ం, 
పకికింట్, బంధువుల ఇంట్ 
గాలించారు. న్గమమా జాడ 
లేదు.
      ఆ ముస్గు వ్యకిన్ి రో-
కలిబండతో మోదింది పెదదుకకి 
అని తెలుస్కుని అందరు 
నివవారపోయారు. చావు తపపు 
కనునా లొటటీ పోయినట్ు తల 
రండు ముకకిలు క్వాలిసిన 

ద్బబా జారిపోయి తల చిట్ి 
రకం్ క్రుతోంది ముస్-
గువ్యకిక్ి. ఊరంత్ లేచారు. 
ఊరిపెదదులు రాయిపెదిదు  వం-
కటరమణయ్య, నందుల స్-
బబాయ్య, మనెనాం రామయ్య, 
అందరూ రావిచెటుటీ  అరుగు-
మీద పంచాయతీ పెటిటీ న్రు. 
ఊరి మీద లారీలతో దొమీమాకి 
వచి్చనట్ు, సొముమాలు దోచు-
కుననాట్ు పోలీస్ కేస్ పెటాటీ -
లని నిర్ణయించుకున్నారు. 
ఊర్ో వుననా యువకులు 
చాలామంది ఈ చర్యను 
అవమానంగా భావించారు. 
లారీల టై్ర్కు గాలి తీశరు. 
'ఎంత ధైర్యముంటే లారీలతో 
జన్లను తోలుకొచి్చ దొమీమా 
కి దిగుత్రు?' అంటూ పౌరు 
షాలు ప్రదరిశ్ంచారు.
           (ఇంక్ ఉంది)



44 జూన్ 2020

తుమూమారి రాంమోహన్ రావు

 

        ఊపరాడని సమాజం నుండి
ఉద్యమ కెరటమైె లేచిన రచయిత,
ఉతపుతి ్రంగం ఏదై్న్,కరషుకులై్న్
క్రిమాకులై్న్ వారి బతుకుల లోని 
వతలు వలికి తీసి తనకంటూ ఒక 
ప్రతే్యక ముద్రను కలిపుంచుకుననా 
అగ్రశ్రేణి రచయిత అల్ం రాజయ్య.
స్హిత్యం అంటే బతుకు ముచ్చట
అని తేలి్చ చెపపున రాజయ్య రచనలు 
చూసే ్ ఆయన వ్యకిగ్ా కనిపంచ-
కుం డా ఉద్యమ శకిగ్ా కనిపస్్రు. 
ఈయ న రచనలు అనినా భారతీయ 
భాషల్ోకే క్కుండా పలు విదేశీ భా-
షల్ోకి అనువదించబడా్డ యంటే 
ఆయన రచన్ వైశిషటీ యామెంతటి-
దో తెలుస్్ననా ది. దాదాపుగా అనినా 
విశవావిదా్యలయా లలో ఆయన 
రచనలు పాఠా్యంశలపైె ఉండటమే 
గాక పాతిక మందికి పైెగా ఆయన 
రచనలపైె పరిశోధనలు జరుపు-
తున్నారంటే అల్ం రాజయ్య కథా 
కథనమెంత శకివ్ంతమైెనదో అవ-
గతమౌతుంది.
అంతే గాకుండా 1950 ప్రాంతం 
తూరుపు ఆఫ్రిక్లో జరిగిన మవ్ 
మవ్ తిరుగుబాటు (Mau Mau 
revolt) మీద రాయబడిన రచన-
తోను అల్ం రాజయ్య గారి రచన-
లతోను గుర్రం స్త్రామ గారు తు-

లన్తమాక అధ్యయనం చేస్్న్నారు.
ఆ మధ్య గొల్పూడి (hmtv )మా-
రుతీరావుగారి నిరవాహణలో జరిగిన 
దృశ్యమాధ్యమ క్ర్యక్రమం కథకు 
వందేళ్ కథకు వందన్లు క్ర్య-
క్రమంలో వీరి కథ చిలక్ నువవాటు 
వళ్ావ్? కథమీద విశేష్ణ జరిగింది
ఏడనిమిది నవలలు,కొనినా వందల 

కథలను గత నలభయే్యళ్ుగా 
రాస్్ననా రాజయ్య గారు ప్రాంతీ-
య,దేశీయ,అంతరాజో తీయ ఉద్య-
మాలను ముఖ్యంగా రైత్ంగ పోరా-
టాలు,అణచివేతకు గురవుతుననా 
పీడిత త్డిత వరా్గ ల ఆక్రోశలను-
,ఆవేదనలను కథల దావారా,నవలల 
దావారా అక్షరీకరించడమే గాక భూ-

స్వాముల ,పెతం్దారుల, దళారుల 
కుటిల సవాభావాలను, కుట్రల-
ను ఎండగడుతూ అనేక మంది 
అవిన్తి పరుల గుండల్ో సింహ 
సవాపనామైె నిలి్చన నిబద్ధ రచయిత.
త్నొక రచయితగా మారటానికి
తన చుటుటీ  పట్ ఉననా పరిసిథాతులే 
క్రణమని తన జీవిత నేపథా్యనినా
తెలియ పరచారు అల్ం రాజయ్య 

గారు ఇటీవల ఒక అంతరుమాఖ 
గోషి్ఠ లో. మొననాటి దాక్ కరీంనగర్ 
జిల్ా,ప్రస్్తం పెదదుపల్ి జిల్ా లోని
గోదవరీతీరసథా బ్రాహమాణాగ్రహార-
మైెన మంథనికి అయిదు కిలో-
మీటర్ దూరంలోని గాజులపల్్ లో 
బహుజన కులాల్ో ఒకటై్న పెరక 

అల్ం రాజయ్య

అటటీ డుగు వర్గం నుంచి అంతరాజో తీయ 
స్థా యికెదిగిన నవలా రచయిత
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కులంలో జనిమాంచారు రాజయ్య.
జనుము పటాటీ లు వేయడం,రవా-
ణా సౌకర్యం అంతగా లేని ఆరో-
జుల్ో హనుమకొండనుండి ఉపుపు 
మొదలై్న వస్్వులను బాడుగకు
బండ్లో చేరవేయటం,షావుక్-
ర్ దగ్గర పాలేర్ుగా పనిచేయటం, 
అలాగే వ్యవస్యం చేయటం 
వృతిగ్ా కలిగిన నిరుపేద జీవితం
రాజయ్య కుటుంబ్కులది.క్కపోతే
ఐదవ శత్బదు ం నిండే గోదావరి 
తీరమంత్ ఒకపపుటి జైెన,బౌద్ధమత 
ప్రభావాలచే హేతుపూరవాకంగా ప్ర-
శినాంచే ఎరుక గలిగిన జాతి కనుక
జీవన సమరం స్గిస్ూనే సమ-
స్యల మూలాలు వదికే అలవాటు 
ఏరపుడింది.ఒంటి మీద బటటీ లు 
లేక నెగళ్ వదదు  చలిక్చుకుననా తన 
నేపథ్యం గుర్ు చేస్కుంటూ సమా-
జంలోని అసమానతల మీద చిననా-
న్డే తనలో పడిన విప్వ బ్జాలను 
,అంతరంగమథన్నినా అది చూపన 
దారిని,తిరుగుబాటున్ ఉద్యమ 
సూఫురిన్్ వివరిస్్రు.
గతర్ వచి్చనపుడు తన త్త అనేక 
శవాలను పూడే్చ పనిలో త్నూ ఆ
మహమామారికి గురైనపుడు కుటుం 
బం ఎదురొకిననా దురభుర పరిసిథాతి-
ని తెలియజేస్్ంటే హృదయం 
ద్రవించ మానదు.తన తల్ితం-
డ్రులు కషటీ పడి వ్యవస్యం చేసి 
తమను చదివించడానికి పడ్డ  
కషాటీ లు తనకు తెలియకుండానే 
తనలో ఒక రచయితను తయారు 
చేశయంటారు.ఉననా ఊళ్్ మూడో 
తరగతి వరకు చదివి ఆ పైె తరగ-
తులకు అమమామమా గారి ఊరైన వ-
ననాంపల్ి వళ్టం,అభివృది్ధ  చెందిన 
ఆ గ్రామంలో అనేక రక్లై్న 

జీవిత్లు చూడటం,వివక్షలకు గు-
రిక్వటం తనలోని రచయితను
తటిటీ  లేపంది. రచయిత క్వాలనే
ప్రయతనాం చేయటం క్కుండా 
తన చుటూటీ  జరుగుతుననా అన్్య-
యలను చూసి తటుటీ కోలేక అగినా 
పరవాతంలా బదదులై్న రచయిత 
అల్ం రాజయ్య. ఏ కథా ఉబుస్-
పోకకు రాసింది క్దు. జల్,జంగల్ 
,జమీన్ హమారాహై అని నినదించి 
గోండువనంలో నిజాం పాలకుల 
అఘాయిత్్యలను ఎదిరించడాని-
కి గోండువీరులను తయారు చేసి 
తిరుగుబాటు చేసిన అమరవీరు-
డు ‘కొమురం భీం ‘జీవిత కథను 
మిత్రుడు స్హూతో కలిసి అక్షరీక-
రించారు.గిరిజన జీవితం నవల-
నిండా కళ్కు కటిటీ నట్ు చిత్రించారు.
1985-86 మధ్య ఆదిలాబాదు జిల్ా 
మారుమూలగ్రామాల పరిసిథాతిని 
చారిత్రక నవలగా చిత్రించిన రచన 
‘వసంత గీతం’ ఇంక్ కొలిమం-
టుకుననాది,ఊరు,అగినా కణం వంటి 
ఎనిమిది దాక్ నవలలు, వందకు 
పైెగా కథలు,మరన్నా వా్యస్ లు, 

పాటలు, కవితలే గాక న్లుగు 
న్టికలు కూడా రాస్రు.ఏది రాసి
న్ జన చైెతన్యమే లక్షం.విప్-
వమే ఆదరశ్ం.అక్షరమే ఆయన 
ఆయుధం అల్ం నరసియ్య,బు-
చ్చమమా దంపతుల కు జనిమాంచిన 
అల్ం రాజయ్య గారి జనమాదినం 
రిక్రు్డ ల ప్రక్రం 5-6-1952.గా-
జులపల్ి లో 3 వరకు, వననాంపల్ి 
లో H.S.C. హనుమకొండ లో డి-
గ్రీదాక్ చదివిన అల్ం రాజయ్య 
గారు మంచిరా్యల A.C.C.(సిమెం-
టు ఫ్యకటీరీ)లో మొదట టై్ం కీపర్ 
గా చేరి పరసినల్ మేనేజర్ స్థా యికి 
ఎదిగారు. వీరి సదరులలో ఒకరు 
అల్ం న్రా యణ కవి,రచయి-
త,జరనాలిస్టీ గా ప్రసిదు్ధ లు.ప్రస్్-
తం వీరు తెలంగాణా ప్రభుతవా ప్రెస్ 
అక్డమీ ఛైరమాన్ గా పనిచేస్్న్నా-
రు.ఇంకో సదరుడు అల్ం వీరయ్య 
కూడా కవిఉపాధ్్యయుడు.
రాజయ్య గారి జీవన సహచరి 
శ్రీమతి శోభారాణి విశ్రాంత ఉపా-
ధ్్యయిని. వీరికి ఇదదురు కుమా-
రల్ు రజని, చంద నలు.ఇదదురూ 
కంపూ్యటర్ ఇంజన్యర్ు.ప్రస్్-
తం వీరి కుటుంబాలతో అమెరి-
క్లో ఉన్నారు. దురదృషటీ  వశత్ు 
వీరి కుమారుడు డా.కిరణ్ కుమార్ 
అమెరిక్లోని లూసియాన్ లో 
దొంగల క్లుపుల్ో మరణించారు.
వీరి జీవితంలో ఇది ఒక బాధ్కర-
మైె న సంఘటన. వీరి పుసక్్లన్నా 
కథల సంపుటు లు నవలల సం-
పుటులుగా వలువడా్డ యి.ప్రకృతి 
ప్రేమికులను వీరు ప్రస్్తం మం-
చిరా్యల లోని ఇంటిలో పెరటితో-
ట,డాబాతోట పెంచుతూ ప్రశంత 
జీవనం గడుపుతున్నారు.
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ఎల్క్్రా న్
      స్హాసిని ఏకపక్షంగా సమ-
రాజుని ప్రేమించేసింది. అతడు 
అందగాడు. ఠీవిగా ఉంటాడు. 
బ.ఏ. ఆఖరి సంవతసిరం చదు-
వుతున్నాడు. తనేమో ఇంటర్ 
రండో సంవతసిరం చదువుతోంది. 
చాలాస్ర్ు దారి అటక్యించి 
మాటల్ోకి దింపడానికి ప్రయ-
తినాంచింది. చాలస్ర్ు తపపుం-
చుకొని వళ్ిపోయాడు. క్న్ 
ఒకస్రి మీదపడినంత పనిచేసే ్
న్రు విపాపుడు.
“‘న్కు చదువు పూరిక్్వాలి. 
తండ్రి లేడు. వా్యపారంలో భా-
గస్వాముల మోసంవల్ నషటీ పో-
యి మా గురించి ఆలోచించక 
ఉరేస్కొన్నాడు. తల్ి బటటీ లు-
కుటిటీ  కొంత సంపాదిస్ంది. 
మేనమామ ఆదుకొని చేతనైెన 
సహాయం చేస్్న్నాడు. విదా్య-
రణ్య సంసథావారి ఉపవేతనంతో 
చదువు కొనస్గుతోంది. న్కు 
ఇదదురు చెల్్ళుళీ. పదో తరగతిలో 
ఉన్నారు. వారికీ చదువు చెపపుం-
చాలి. అతిం్టి గడపల్ో ప్రవేశపె-
టాటీ లి. అందుచేత న్ మీద అన-
వసరంగా అశలు పెంచుకొని, 
ధ్్యస చెడగొటుటీ కొని చదువుని 
అశ్రద్ధ చేయకండి.”
స్హాసిని వారం రోజులతరావాత 
మళీళీ నిలదీసింది. “మా అమామా 

న్ననాలతో మాట్ాడాను. న్ సెల్ 
ఫోన్్ దించిన మీ ఫోటలు 
చూపంచాను. రోదించి, జుటుటీ  
పీకొకిని, ఉపవాస్లు చేసి వారిని 
ఒపపుంచాను. మీ ఇదదురి చెల్్ళ్ 
బాధ్యత మాన్ననా పూరిగ్ా వహి-
స్్డు. దానికి పూచీ న్ది. మా 
న్ననా చేసే వా్యపారబాధ్యతలు 
పూరిగ్ా మీ చేతుల్ో పెటేటీ స్్న-
న్నాడు. నేనంటే న్ తల్ిదండ్రుల-
కంత ప్రేమ!”
“అంత్ బాగానే ఉంది. కిందటి-
స్రి మొదటగా మాట్ాడినపుపు-
డు మీతో ఒక సంగతి చెపపుడం 
మరిచాను. న్ మేనమామకు 
స్గుణ అనే అవిటి కూతురుంది. 
తను ఏడోతరగతి చదువుతో-
ననాపుపుడు రైతు బజారు దగ్గర 
ఒక లారీ దూస్కుపోవడంతో, 
కుడిక్లు ద్బబాతిని, మోక్లు-
వరకూ తీసేయాలిసి వచి్చంది. 
ఆ అమామాయీ, న్ మేనమామా, 
న్ మీదే అశలు పెంచుకొన్నా-
రు. అమమా ఘడియ ఘడియకీ 
కృతజ్ఞత అనే పదానికి భాష్యం 
చెబ్ోంది. నేను మానసికంగా ని-
లదొకుకికొని చదువు కొనస్గించే
దిశలో ఉండగా ననినాలా యి-
బబాందిల్ోకి తోసివయ్యడం మీకూ 
న్్యయం క్దు, న్ మేనమామ-
కూ భావ్యం క్దు. అందుచేత 

న్ చదువు పూరయ్ి ఉదో్యగంలో 
చేరి కుటుంబపరంగా న్ బాధ్య-
తలు నెరవేరే వరకూ వివాహం 
సంగతి ఆలోచించదలుచుకోలే-
దు.”
“అంటే మీరు మీ మేనమామ-
గారి కృతజ్ఞత్ బంధంలో ఇంక్ 
పడలేదని అనుకోవచా్చ?”
సమరాజు క్సేసిపు మౌనంగా 
ఉండి తరావాత అన్నాడు. “మీ ప్రే-
మబంధ్నికీ అదే ఆలోచన వరి-్
సే ్మంచిది” అన్నాడు నిర్ిపం్గా.
స్హాసిని విస్రుగా వళ్ిపో-
యింది. వారం రోజుల తరావాత 
మళీళీ అటక్యించింది.
“నేనొకకిరిన్ే క్దు. ఇంక్ 
ఆరుగురు మిమమాలినా ప్రేమిస్్-
న్నారు. వారిలో ఒకరు మన క్-
లేజీలోనే ఒక ఉపన్్యసకురాలు. 
మాలో మేము రాజీకి వచే్చస్ం. 
మా ఏడుగురిలో ఎవరినా ఎనునాకొ-
ని వివాహం చేస్కున్నా అభ్యం-
తరం లేదు. మీరు ఊఁ అంటే ఆ
ఆరుగురి ఫోటలూ మీకిస్్ను. 
ననునా ఎలాగూ చూశరు క్బటిటీ  
న్ ఫోట అవసరం లేదు. మీ 
అమమాగారు చూడాలనుకొంటే న్ 
ఫోట కూడా ఇస్్ను. మీ సమా-
ధ్న్నికి మరో వారం రోజులు 
గడువిస్్న్నాను. అపుపుడు ఊఁ 
అంటే వంటనే ఫోటల కవరు 

అందరూ అందలమెకికితే... 
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అందజేస్్ను.“
   సమరాజు ఆమె మాటల 
ధ్టినుంచి తేరుకొనేలోగా 
స్హాసిని వళ్ిపోయింది.
సమరాజు ఆలోచనలో పడా్డ డు. 
ధైర్యం కూడకటుటీ కొని తల్ితో 
అన్నాడు. “అమామా! క్షణక్షణానికి 
నువువా స్గుణ మెళ్ళీ త్ళికటాటీ -
లని అన్్యపదేశంగా చెప్ున్నావు. 
కుంటి స్కు చెపపుటల్ేదుక్న్, 
వైద్యపరంగా దగ్గరి సంబంధ్లు 
మంచివి క్దని చెప్ున్నారు.న్కు 
బ.ఏ. పూరవ్డానికి ఇంక్ ఆరనా-
ల్ు పడ్ుంది. తరావాత ఉదో్యగం 
రావాలి. చెల్్ళిళీదదురూ కన్సం 
గ్రాడు్యయేట్వాలి. అది కన్సం 
మరో అయిదేళళీ ప్రయాస. ఆ 
తరావాత వారిదదురి పెళ్ిళ్ు జరగాలి. 
ఈ బాధ్యతలన్నా నెరవేరేదా-
క్ నేను వివాహం చేస్కోవడం 
ఏ విధంగానూ మంచిది క్దు. 
ఇకకిడ స్గుణా, మరొకరా అననా 
ప్రసకి ్ లేదు. ఆలోచించు“ 
అన్నాడు.
“తెలుస్రా! క్న్ న్ మామయ్య-
కి మొహం చూపంచలేను. ఏ 
విధంగా నచ్చచెపపుగలను? స్-
మాజికంగా మేనరిక్లు మన 
తెలుగు సంప్రదాయాలకి వి-
రుద్ధంక్దు.” సమరాజు తల్ి 
అంది. భర ్ ఉరేస్కొని చావడం 
క్దు క్న్, అననా ఆదుకోకపోతే 
తమ పరిసిథాతి ఏమయే్యది. ఆమె 
ఇంకో విధంగా ఆలోచించ లేక-
పోతోంది.
“అయితే నువువా మౌనంగా 
ఉండిపో. నేనే స్గుణతో నేరుగా 

మాట్ాడత్ను.”
సమరాజు స్గుణను కలు-
స్కొని మాట్ాడాడు. “చిననా-
పపుటునాంచి ఒకరికొకరు తెలు-
స్ననా క్రణంగా నేను నినునా 
ఆ భావనతో చూడలేను. న్కు 
ప్రమాదం జరగకపోయిన్ కూడా, 
కృతజ్ఞతభావం అననామానసిక-
పరమైెన ఒతిడ్ి మా అమమా మీద 
తీస్కురావడం న్ తల్ిదండ్రులకి 
భావ్యం క్దు. న్ పెళ్ి చేయించే 
బాధ్యత న్ది.“
స్గుణ అరథాం చేస్కొననాట్ుగా 
తలూపంది. తల్ి దగ్గర మొర-
పెటుటీ కొంది “బావని నేను భరగ్ా 
చూడలేను!” ఆమె చెపపున-
ది సత్యదూరం క్కపోయిన్, 
పసరంత అనృతం లేకపోలేదు.
ఆ తల్ికూడా కూతురి మాటలకు 
సరేనంది. “మీరు మీ చెల్ి కొడుకికి 
పల్నిదాదు మని మహా ఉబలాట-
పడిపోతున్నారు. కుంటిపల్ని 
కోడలుగా చేస్కొననా వంకతో తన 
ఇదదురి కూతుళ్ భారం మీ మీదకు 
పూరిగ్ా నెటేటీ స్్ంది. ఇంతక్లం 
నుంచి స్హసించి చెపపులే-
కపోయాను. అందుకని వేరే 
సంబంధ్లు చూడండి. కటనాం 
దండిగా ఇసే ్ముందుకొచే్చవారు 
ఉండక పోరు!” అందామె తన 
భరత్ో.
“ న్ చెల్ికి చేసిన సహాయం న్మ 
మాత్రమే! దానినా నువువా గోరంతలు
కొండంతలుగా చేసి, బంధుమి-
త్రులందరిలోనూ ప్రచారంచేసి, 
మన ఉదారత్్్వనినా,ఔననాత్్యనినా 
గొపపుగా చాటుకొన్నావ్! న్ చెల్ి 

బటటీ లు కుటిటీ  కొంత సంపాది-
స్ంది. సమరాజు స్కిలరిషుప్ 
మీద చదువుతూ, క్లేజీ తరావాత 
ప్రివేట్ు చెపపు మరి కొంత సంపా-
దిస్్న్నాడు. వాళిళీదదురికీ ఆత్మాభి-
మానం ఎకుకివ. మన పల్కి
పెళ్ిచేయడం కషటీ మని, న్ చెల్ిని 
బలవంతం చేసిన మాట నిజమే. 
ఆ మాట న్కు తెలుస్. న్ ప్రో-
దబాలం కూడా ఉంది. అయిన్ 
సహాయం చేసి కుంటిపల్ని
అంటకడ్ున్నాడని మన బంధు-
మిత్రులే అనుకొంటారని నేనూ 
భయపడి చస్్న్నాను. అమామాయి 
తనమనస్లోని మాట చెపపున 
తరావాత ఇక ఆ ఆలోచన మాను-
కోవడం మనిదదురికీ మంచిది,” 
అన్నాడు ఆమె భర.్
వారం తరావాత సమరాజు స్హా-
సినితో అన్నాడు. “ఫోటలూ అవీ 
ఇపుపుడు చూపంచి ననునా ఇబబాం-
దిలో పెటొటీ దుదు . న్ మేనమామ 
కూతురు పెళ్ివిషయం మాకు 
కృతజ్ఞత లేని కృతఘునాలుగా ము-
ద్రవయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 
అందుకని మా స్గుణ పెళ్ి
చేసే బాధ్యత న్ మీద వేస్కొన్నా-
ను. ఆమె పెళ్ి తరావాత ఆ పైెన న్ 
ఈ డిగ్రీ చదువు పూరయ్ి, ఉదో్య-
గంలో చేరేవరకూ మీరు ననునా 
తొందరపెటటీ కూడదు. సరేన్?”
స్హాసిని తను ఇవవాదలచిన 
ఫోటల కవరును బయటకు తి-
య్యలేదు.
“స్గుణ పెళ్ి సంబంధం కుద-
ర్చడానికి నేనూ ప్రయతినాస్్ను !” 
అని వళ్ిపోయింది.
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అదే క్లేజీలో బోటన్ ప్రయోగ-
శలలో రామలింగం అనే యువ 
డిమాన్ సే్రాటర్ పని చేస్్న్నాడు. 
అతగాడు అంతగా అందగాడు 
క్కపోయిన్ కురూపమటుటీ కు 
క్దు.
అయితే ఆదరాశ్లు మటుటీ కు 
ఉననాతమైెన శిఖరాలంత! 
స్హాసిని బృందంలో ఒక్మె
అతనికి దగ్గరి బంధువు. ఆమె 
చేసిన సహాయం వల్ ఆ 
సంబంధం కుదిరి, స్గుణ 
మెళ్ళీ మూడుముళ్్ పడిపో-
యాయి. స్గుణ తల్ిదండ్రుల 
ఆనందం అంత్ ఇంత్ క్దు.
సమరాజుకి బ.ఏ. డిగ్రీ ప్రథమ 
తరగతిలో చేతికొచి్చంది. అభి-
నందనలు తెలుపుతూ స్హాసిని 
కలిసింది. “వాగాదు న భంగం 
చెయ్యను. ఉదో్యగం వచే్చవరకూ 
ఆగండి” అన్నాడు.
రండు నెలల్ోగానే సమరాజుకి 
అదే ఊరి పలిమెరల్ో ఉననా ఒక 
ధ్న్యం మిల్ులో
మేనేజర్ గా ఉదో్యగం దొరికింది. 
స్హాసిని మళీళీ అభినందనలు 
తెలిపంది.
“మీరు జీవితంలో సిథార పడిన 
తరావాత నేను చెపపున ఓ ఆరుగురి 
ఫోటలు చూస్్నన్నారు, దాని 
సంగతి మరి ....? స్హాసిని ప్ర-
శనారథాకంగా ఆగింది.
“నేను చేసేది చిననా ఉదో్యగం. 
అయిన్ మాట తపపును. అలానే 
చూపదుదు రుగాని.”
“అంటే మీరు పెళిళీకి సిద్ధమేన-

ననామాట?” స్హాసిని ప్రశినాంచిం-
ది.
“అననామాటేకదా!”
“నేనంటే ఇషటీ ం లేదనే అభి-
ప్రాయం తెలుస్ంది. వాళుళీ 
న్ కంటే అందంగా ఉంటారని 
ఆశ? లేక ఉదో్యగం చేసే క్లేజీ 
ల్క్చరర్ మిమమాలినా ప్రభావితం 
చేస్ందా?”
“ఆ ఆరుగురి ఫోటల ప్రస్్వన 
తీస్కొచి్చంది మీరేగా? ఎవరినా 
ఇషటీ పడా్డ  పరావాలేదని చెపపుందీ 
మీరే కదా? ఇపుపుడు వనకడుగు 
వేసే ్ఎలా?”
స్హాసిని హా్యండ్ బా్యగ్ లోంచి 
ఫోటల కవరు తీసి అందించింది.
“ఈ ఫోటలినా నేను ఇపుపుడు మీ 
ఎదుటగా చూడను. ఒక వారం 
రోజులు గడువు ఇవవాండి. న్ 
ఎంపక గురించి చెబ్ాను.”
వారం తరావాత స్హాసిని 
కలిసింది.
సమరాజు రండు కవర్ిస్ూ 
అన్నాడు. “ఒకదానిలో నేను 
ఎంపక చేస్కొననా ఫోట ఉంది. 
న్ గురించి పూరిగ్ా తెలుస్-
ననాది మీరొకకిరే! మీ గురించి 
న్కు తెలిసింది అతి సవాలపుం 
మాత్రమే! ఆ ఆరుగురి సంగతి 
న్కు ఏమాత్రం తెలియదు. వారి 
తల్ిదండ్రులని మీలాగే ఒపపుం-
చేటందుకు వారికి అవక్శం 
క్ని, ధైర్యం క్న్ ఉండకపోవ-
చు్చ. వారినుంచి వచే్చ ప్రతిఘ-
టన న్కు తెలియదు. అందుకని 
నేనిచి్చన ఫోటలోని వ్యకిక్ి న్ 

గురించి పూరిగ్ా చెపపుండి. నేను 
వారి తల్ిదండ్రులకి ఏ విధమైెన
మనః కే్శమూ కలిగించ దలు-
చుకోలేదు. ఆ ఫోటని ఇకకిడ 
న్ ఎదుటగా చూడొదుదు . తరావాత 
చూసి రేపు న్కు ఏ కబురూ 
చెపపుండి!”
ఆ మరానాడు స్హాసిని సమరా-
జుని కలుస్కొంది. ఆమె కళుళీ 
ఎర్రటి జీరతో అతిగా రోదించిన 
చిహానాలు కనిపంచాయి.
“ఏమైెంది?” సమరాజు అడిగాడు 
ఆరదు ్రతతో.
“నేను మీకు ఆ ఆరుగురి 
ఫోటలు ఇచా్చను. మీరు తిరిగి-
చి్చన ఒక కవరులో ఆ ఆరుగురి 
ఫోటలూ ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యపో-
తూ పల్చగా ఉననా రండో కవరు 
చూశను.
అందులో న్ ఫోట ఉంది. 
ఆనందంతో గెంతు వేశను. 
ఇంతకీ న్ ఫోట ఎలా వచి్చంది
మీకు?”
“సెల్ ఫోనుల క్లం. ఏమంత 
కషటీ ం క్దు.”
“ఫోట వనక మీరు చిననా అక్షరా-
లతో రాసిన ఉతర్ం చదివి, మీరు 
రాసినటుటీ గానే అమామాన్ననాల-
కి చూపంచాను. సైెన్యంలో చేరే 
మనిషి అల్ుడిగా రావడం వారికి 
ఇషటీ ం లేకపోయింది. ససేమిరా 
ఒపుపుకోలేదు!”
  “భారత సైెనిక దళంలో శశవా-
తంగా నియుక్ులయే్య ఆఫీసర్ 
పదవుల ప్రవేశర్హత పరీక్ష రాశను. 
మొదటి ఏడుగురిలో ఒకరుగా 
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ఏడో స్థా నంలో నిలిచాను. 
ఇంకో నెలలో డహ్రాడూన్ లోని 
ఇండియన్ మిలటరీ అక్డమీ 
లో శిక్షణ ప్రారంభమౌతుంది.
ఒకటిననార సంవతసిరాల శిక్షణ 
తరావాత ఆఫీసర్ స్థా యిలో ని-
యమించడం జరుగుతుంది. 
న్ శిక్షణ పూరయ్ే సమయానికి 
మీరు గ్రాడు్యయట్ అవుత్రు.”
“శత్రువు పకకిలో బల్్ంలా పంచి 
ఉన్నాడు. యుద్ధమొసే?్”
“ఆ భయం కననావారినుంచి 
కటుటీ కొనే వారి వరకూ ఉంటుంది. 
అందరూ చేతులు కటుటీ కొ-
ని కూరు్చంటే మన దేశమాతని 
రకిషుంచేవారవరు? నుదుట రాసి-
పెటిటీ  ఉంటే నటిటీ ంటి మీద కూడా 
పడుగుపాటు సంభవిస్్ంది! 
మరణమనేది ప్రతిజీవికీ ఆఖరి
మజిలీయే కదా?”
“ఈ లోపుగా మీ యింటి బాధ్యత?” 

మీ చెల్ాయిల చదువు?”
“న్ తిండిఖరు్చ తగు్గ తుంది. 
పెంకుటింట్ సగభాగం ఏన్డో 
అద్దుకిచే్చశం. న్కు శిక్షణా 
సమయంలో కూడా వేతనం 
లభిస్్ంది. పరావాలేదు. గడిచి 
పోతుంది! స్గుణ పెళ్ి తరావాత 
న్ మేనమామ మా పట్ మరింత 
అభిమానం చూపుతున్నాడు.
అందుకు మీకు సరవాదా కృతజు్ఞ -
ణి్ణ .”
“సైెన్యంలో చేరడానికి మీ అమమా-
గారొపుపుకున్నారా?”
“సంగతి చెపపుగానే సందేహించక 
వంటనే చేరమంది. మా అమమా 
ఆతమావిశవాసమే ననునా మరింతగా 
ప్రోతసిహించింది...నేను మొదట్-
నే సైెన్యంలో చేరే న్ మన్గత్నినా
మీకు చెపపుకపోవడం క్షమించ-
రాని నేరం. మీ అమామాన్ననాల 
భయంలో అరథాముంది. వారి 

మనస్ని కషటీ పెటటీ డం మీకు 
భావ్యం క్దు.”
స్హాసిని ఒక రండు నిముషాలు 
మౌనం దాలి్చంది. ఆ తరావాత 
సమరాజు కేసి చూస్ూ అంది.“-
మీరు ఆ న్డే చెపపుకపోవడంలో-
ని క్రణం-మీ మనస్లో న్కు
చోటుండడమే అనుకొంటాను. 
మీ అమమాగారికి లేని భయం 
న్కెందుకు? అందరూ ఆఫీస్ 
ఉదో్యగాలే చేస్ూ కూరు్చంటే 
దేశరక్షణ చేసేవారవరుంటార-
ని? అమామా న్ననాలినా బదిరించైె-
న్ ఒపపుస్్ను. మీరు మీ శిక్షణ 
పూరిచ్ేస్కుని మిలటరీ ఆఫీ-
సరుగా రండి, ఎదురు చూస్ూ 
ఉంటాను!”
 సముద్రపుటల ఒకటి వచి్చ వారి 
పాదాలని త్కి వనుదిరిగింది.
                 ***
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకిడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వత్ులు, గుణింత్లు అన్నా అనవాయిస్్యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదల్ా అసలు వాక్్యనినా కనుకోకివడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధ్రాలు : 1)  ద = అసలు అక్షరం 'జ'
      
    కైవల్యే   శంచగ్నం  కేశి  కివవా   దడవువాగలు 

  చగి్నంకచులలోట్.  శంచగి్నంకచుంజే  అత్తీ గేతు.
 
  కిలాయావ్మం బొచచి  శటశట్ఫాతలా  తిగాశయే  ఆ దడవువా. 
     
  (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపంచండి.)   
గతనెల జవాబు :  
                                    న్టేది ఒకకి మొకకి వేసేది నూరు కొమమా
                                కొమమా కొమమా విరగబూసె వేలాదిగా
                                ఇక క్యాలి బంగారు క్యలు
                                భోంచేయాలి మీ పల్క్యలు                                         
   
 మే  నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపనవారు:
            Ms అనూరాధస్యి జొననాలగడ్డ
            Ms కిరణమాయి గోళళీమూడి
            Ms సరసవాతి పన్నాడ
            శ్రీ కె. మురళీమోహన్     
            Ms రాజేశవారి కనకగిరి






