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తీగవరపు శంతి

                                           స్త్రీ అంటే పురుషులతో సమానం కాదా?
            ఒక పువ్వాని ఎంత జ్గ్రతగ్ా చూసుకోవాలో ఆడ పిల్లను అంత జ్గ్రతగ్ా కాపాడుకోవలసన బాధ్యత ఆ తల్్ల  
తండ్రులపై ఉంటుంది. ఆడపిల్ల   పుటి్ట ంది అని చూసుకుని ఎంత మురిస పోత్రో తల్్ల  తండ్రులు, అడుగడుగున్ 
ప్రతీ క్షణం వృదిధి  లోకి తీసుకు రావడానికి, కాపాడుకోవడానికి కూడా అంతకన్నా ఎకుకువ శ్రమ పడత్రు. కానీ  ఇవనీనా 
అరధిం చేసుకోలేని చాలామంది  ఆడ పిల్లలు బయట కనిపించే ఆకర్షణలు, తీయని మాటలు, ఒక పకకు మీడియా, 
సనిమాల ప్రభావం వారిని చెడు  స్వాస్లకు  లోను చేస తల్్ల  తండ్రులను ఎదిరించే స్థా యికి దిగజ్రిపోతున్నా-
రు . మరి కందరు ఎంతో సంస్కుర వంతంగా పరిగిన్ , చెడు స్వాస్లకు లోనయ్్య అబాబాయిల ప్రవరన్ల వల్ల  , 
అమామాయిల జీవిత్లు, వారి కుటుంబాలు కూడా న్శనమవ్తున్నాయి. 
           మనం పత్రిక దావారా చాలా స్రు్ల  చెపు్పకోవడం జరిగింది. భారా్య భరల్ కలయిక దావారా సృష్్ట కి ప్రతిసృష్్ట  జరు-
గుతుంది. అంత్కాని  తల్్ల తండ్రులు సంపాదించిన ఆసథా పాస్ులను పిల్లలంత్ త్ము ఇష్ట ం వచిచినటు్ల  త్గి తం-
దన్లాడి, విర్రవీగి, చెడు స్వాస్లు లోనై, అత్్యచారాలు చేసే  స్థా యికి వడుతున్నారంటే, అందులో తల్్ల  తండ్రుల 
పాత్ర లేదా? పిల్లలను సరిగా పంచకుండా,  డబుబా అహంకారంతో వారు ఎలా ప్రవరిం్చిన్, ఏమి ఖరుచి పటి్ట న్, లెకకు 
లేకుండా వారిని సమాజం మీద వదులుతుంటే ఎంతో మంది ఆడ పిల్లల జీవిత్లు న్శన మై, వారి తల్్ల  తండ్రులు 
మానసకంగా కుమిల్ పోతున్నారు. కందరైత్  అతి తెల్వి త్టలతో స్త్రీని ములగ చెటు్ట  ఎకికుంచి, ఎంతో చాకచక్యం-
తో తమ పను లు కానిచ్చికుంటున్నారు. కందరు స్రీలు అయిత్ ఆ పొగడల్కు పడిపోయి, తమకి త్ము అనీనా 
పోగొటు్ట కుని, తరువాత కళ్ళు తెరిచి, పిచిచివాళ్ళు అవ్తున్నారు. అది ఎంత వరకూ వడుతోంది అంటే తమ శీలానినా 
కోలో్పయ్ వరకూ  కూడా వడుతోంది. స్త్రీ అంటే అంటూ ఉపన్్యస్లు దంచడం  మొదలు పటి్ట , నువ్వాలేనిదే సృష్ఠి  కి 
ప్రతి సృష్్ట  లేదు అంటూ  అందలం ఎకికుంచి,  చేతలో్ల  మాత్రం 24 గంటలు గిననాలు  తోమే పీచ్నుఅరగ దీసనటు్ల గా 
అరగదీస, శరీర కంగా ఇబబాంది పడుతున్నారు మరి కందరు. స్త్రీ అనినా రంగాలో్ల నూ ముందుకు దూసుకు పోవాల్ 
అని ప్రయ తినాస్ుంటే, ఇంకా ఇంకా అణగదొకాకులని ప్రయతినాంచే పురుష జ్తి నేటికీ ఉండడం దురదృష్ట ం. నువ్వా 
వంటి ఇంటి పని చేస తీర వల్సందే . అంత్ కాదు బయటకు వళి్ల  సంపాదన కూడా సంపాదిం చి, పిల్లల బాధ్యత 
కూడా చూసుకోవాల్ అనే కుటుంబాలే మనలో ఎకుకువగా ఉన్నాయి. అందులో మరొక స్త్రీ పాత్ర కూడా ఉండడం 
బాధాకరం. పూరవాం సమాజంలో ఇంటి పనులూ, వంట పనులూ  మాత్రమే చేస పిల్లలనూ, భరన్ూ, అత్్ మామ 
లను  జ్గ్రతగ్ా చూసుకుంటూ  జ్గ్రతగ్ా సంస్రాలు చేసుకునే వారు. ఈ రోజులో్ల  స్త్రీలు కూడా ఎంతో కష్ట పడి చదు-
వ్కుని, ఉననాత పదవ్లలో కూడా రాణిస్ున్నారు. మరి కందరు తల్్ల తండ్రులు పిల్లలకు పళి్లళ్్ల  చేస్క కూడా వారికి 
అండ గా, వారు ఆ పదవ్లో్ల  రాణిస్ూ ఉంటే పిల్లల కుటుంబ బాధ్యత కూడా ఆ తల్్ల  తండ్రులే తీసుకుంటున్నారు. 
ఇంత వరకూ  స్త్రీకి జరుగుతున్నా అన్్యయాల గురించే మాట్్ల డుకున్నాం. అయిత్ స్త్రీలంత్ మంచివారు, పురు 
షులు మాత్రమే చెడ్డ  వారా?  అలా ఎప్పటికీ కాదు.  స్త్రీ వల్ల   బాధ పడే పురుషులు కూడా ఉన్నారు. ఒక అకకు వల్ల , ఒక 
చెల్్ల  వల్ల , ఒక తల్్ల  వల్ల  భార్య బాధ పడుతుంటే  కూడా ఎటు చెప్పలేక బాధపడే  పురుషులుకూడా  ఉన్నారు. అంత్ 
కాదు ఈ రోజులో్ల  అమామాయిలు కూడాతకుకువేమీ కాదు.. ఒక అబాబాయి నచాచిడు అంటే ఏదో విధంగా ఆ అబాబాయిని 
వలలో వేసుకోవడమో, అలా కాకా పొత్  తల్్ల  తండ్రుల దావారా ప్రయతినాంచి అయిన్ పళి్లళ్్ల  చేసుకుని తమ పంతం 
నగిగుంచ్కుంటున్నారు.  తల్్ల  తండ్రులు కూడా ఇటువంటి విషయాలలో తకుకువేమీ కాదు . ఆ విధంగా త్ళి కటి్ట ం-
చ్కుంటున్నారు కానీ భర ్మనసుసును దోచ్కోలేక, అవతల వారి జీవిత్నినా కూడా న్శనం చేసే స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు 
అనడం నిరివావాదాంశం. అది ఎంత వరకు వడుతోంది అంటే భార్య గురించి ఎవరికీ చెపు్పకోలేక, కనీసం తల్్ల  తం-
డ్రులకు చెపి్పన్ వారు బాధపడత్రు అని వారిలో వారు కుమిల్ పోతుననా పురుషులు కూడా ఉన్నారు. మరి కందరైత్ 
భార్య బాధతుల సంఘాలు పటు్ట కుని బయట పడుతున్నారు . ఇంకా కందరు స్త్రీ లైెత్  చెడు అలవాట్ల కు లోనై , కు-
టుంబానినా పటి్ట ంచ్కోకుండా, మొతం్ బాధ్యత అంత్ పురుషుడికి వదిల్  బాధ్యత్  రహితంగా, సంస్కుర హీనముగా 
తయారవ్తున్నారు. దీనికంతకీ కారణం ఎవరు? తల్్ల  తండ్రులు కాదా? కాలం మారింది. మనం మారుదాం. తల్్ల  
తండ్రులూ!  స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా, ఇదదెరినీ సమానంగా , పిల్లలను ఎంతో సంస్కురంగా పంచి , సమాజ్నికి, 
దేశనికి కూడా ఉపయోగ పడేటటు్ల , ఎంతో ఉననాత ఆశయాలతో వారు పరిగేటటు్ల  తీరిచి దిదుదె త్రు కదూ !
                                   సరేవాజన్ సుఖినో భవంతు 



            అభిప్రాయ వేదిక
1. పదమా భూషణ్ , పదమాశ్రీ పురస్కురాల పేజీలో్ల  వారం-
దరినీ చూస చాలా ఆనందం కల్గింది. 'పూరి జగ-
న్నాధ స్వామి వైభవం' ఎంతో వైభవోపేతంగా వ్రాస్ు-
న్నారు . సవాయంగా స్వామిని చూస్ుననాంత ఆనందం 
కలుగుతోంది. 
 శ్రీమతి  శ్రీలత ,  శ్రీమతి పదమాజ ----- కర్నాలు. శ్రీ 
సుభాష్ , శ్రీమతి అనసూయ , శ్రీ కుమార్ -------  
నరస్పురం , 
2. 'మాఘ మాసం' గురించి చాలా బాగా చెపా్పరు 
కత ్రామానందం గారు. మాఘస్నానంతో సహా అనినా 
మాకు తెల్యనివి ఎనోనా తెల్య జేశరు. 'చెప్పడమే 
న్ ధరమాం' అంటూ భువనచంద్ర గారు చాలా అదుభుత 
మైన కధ  చెపా్పరు. స్మాజిక దృక్పధంతో వారు వ్రా-
స్ుననా కధలు ఆలోచింప చేసేవిగా ఉంటున్నాయి 
అనడంలో సందేహం లేదు. 
శ్రీ పురుషోతమ్్ , శ్రీ సత్యన్నారాయణ , శ్రీమతి 
మాధురి ---- కమలాపురం . శ్రీ పరమేశవార రావ్ , శ్రీ 
కుమార్ , శ్రీమతి సరోజ ---- పూన్. 
3. 'శ్రీ సూకం్' ఆతమా తత్్వ పరిమితులను అరధిం చే-
సుకునేందుకు, ఆలోచన్ స్థా యి లో్ల  ఒకటిగా చేసేది 
అంటూ బాగా వ్రాస్రు పాలకురి ్ రామమూరిగ్ారు. 
అలాగే ఆరవ రాష్ట్ర పతి 'నీలం సంజీవ రడి్డ '  గారి 
గురించి ఎనోనా విషయాలు బాగా వ్రాస్రు పాలెపు బు-
చిచిరాజు గారు . 
శ్రీమతి పల్లవి , శ్రీమతి అనురాధ , శ్రీమతి గౌరీ ---- 
త్డిపత్రి. శ్రీ కమలేష్ , శ్రీమతి శిరీష , శ్రీమతి సుశీల 
----- బంగుళూరు. 
4. వేమూరి వంకటేశవార రావ్ గారు 'పసుపు , పారాణి 
త్ంబూలం' అంటూ చాలా ఇంట్రెస్టంగ్ ట్పిక్ 
వ్రాస్రు. అంత్ కాదండీ! చాలా సరదాగా కూడా 
ఉందండీ. ప్రేమ మయంతో వ్రాస్ుననా 'ప్రేమంటే 
ఇంత్' చాలా బాగావ్రాయడంతో పాటు ప్రజలకు ఉప-
యోగపడే పాటలు స్ధన చేయమనడంలాంటి 
సలహాలతో వ్రాయడం ఇంకా బావ్ంది. 
శ్రీ ప్రకాశ రావ్, శ్రీ కనకానందం, శ్రీమతి కామేశవారి 

---- ఏలూరు. శ్రీమతి స్విత్రి, శ్రీమతి జ్నకి, 
శ్రీ రమేష్ ---- వరంగల్. 
5. డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి గారి 'గడిలో 
దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి' చాలా విజ్ఞా నదాయకం-
గా ఉంటంది. ఆర్. శరమా దంతురి ్ గారు వ్రాస్ు-
ననా 'తెలుగు పదా్యలు' నిజంగా రత్నాలు. వారు 
రాజసూయ యాగం, కృషు్ణ డికి అరఘ్ం ఇవవాడం 
అంత్ చాలా చకకుగా వ్రాస్రు.  
శ్రీమతి జ్నకీ దేవి, శ్రీమతి దురగు , శ్రీ రామారావ్ 
---- ఏలూరు. శ్రీ కృష్ణమూరి,్ శ్రీ సుబాబారావ్, 
శ్రీమతి శ్రీ లల్త ---- రాజమండ్రి. 
6.  శ్రీమతి ఆదూరి హైమావతి గారు 'బ్రహమా వరం' 
అంటూ చాలా చకకుటి కధ  వ్రాస్రు. ప్రతీ నల 
హైమావతి గారు వ్రాసే కథలు పిల్లలకు చెప్ప-
డానికి బావ్ంటున్నాయి. నందుల ప్రభాకర శస్త్రి 
గారు 'నందుల ఆతీమాయ కధ' బాగా వ్రాస్ున్నారు. 
శ్రీమతి కమల, శ్రీ రాజేష్, శ్రీమతి సుబబాలకి్షమి ---
-- కాకిన్డ. శ్రీ సుధాకర్, శ్రీమతి ప్రభావతి --- 
కడప. 
7. 'న్గ రాజు రామస్వామి' గారి గురించి వినడమే 
కానీ వారి గురించిన విషయాలు ఎకుకువ 
తెల్యవ్.  ఎనోనా విషయాలు తెల్య జేశరు . 
చాలా సంతోషం అనిపించింది. 'కారణ జనుమాడు' 
అంటూ ఎలకా్రా న్ గారు మనిష్ జీవిత్లో్ల  అతి 
ముఖ్యమైన 'రోజు రండో రోజు' అంటూ చాలా 
గొప్పగా చెపా్పరు. 
శ్రీ గోపాలరావ్ , శ్రీ రవి కుమార్ , శ్రీమతి విజయ.  
----  రామచంద్ర పురం . శ్రీ రామ చంద్ర రావ్, శ్రీ 
వంకట్, శ్రీమతి సునీత ----- నలూ్ల రు. 
8. జవాబు చెప్పగలరా?  'ప్రహేళిక ' చాలా ఇం-
ట్రెస్్ట  గా ఉంటంది. కవర్ పేజీ ఫొటలతో పత్రిక 
మొతం్ కలర్ ఫుల్ గా, విజ్ఞా న దాయకంగా 
ఉంటంది . 
శ్రీమతి విజయా రావ్, శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీ శేఖర్ -- 
హైదరాబాదు.  శ్రీమతి సవారాజ్యం ----- తణుకు. 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపదిదె  వంకట మురళీ కృష్ణ

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

“ బర్ా హ్మణోత్తమా! నాగరికులమ�ైన మీకు మా గిరిజనుల ఇంట సౌకర్ం ఉండదు. మీరు 
రాజుతో సమానం. మిమ్్మలను గౌరవంచిన రాజును గౌరవంచి నట్లు  అవుతుంది. మీకు మా 
గూడెంవారు సౌఖా్న్ని కలిగించగలిగారా?”అన్శబరుడువనయంగా అడిగాడు.

        శబరున్ వనయాన్కి వదా్పతి ఆనందించి “ శబరా!మీరుసమరిపంచినపదారాధా లునాకు
ఆనందాన్ని కలిగించాయి.ఈపదారాధా లుఎక్కడనుండిసేకరించారు?” అన్ వదా్పతి అడిగాడు.

        “ ఈ వషయం రహస్మ�ైనది. అయినా మీరు అడిగారు కనుక చెబ్తునానిను. ఇక్కడ 
ఉనని జగనానిధున్ అరిచంచడాన్కి ఇందరాా ది దేవతలు వసా్త రు. వారు సమరిపంచిన పదారాధా లు 
మేమ్ తెచుచకొంట్ం. ఆ పదారాధా లనే మీకు పెట్ట ం. ఈ ఆహారాన్ని స్వీకరించి నటలుయిన 
వారధాక్ం, రోగాలు రావు” అన్ శబరుడు వవరించాడు.                           ( 46 - 59 )

          బర్ా హ్మణ్న్ కంటినుండి ఆనంద బ్షాపలు రాలాయి. శబరుడు ఎంత ధను్డో  కదా! 
సావీమి పరాసాదాన్ని న్త్ం స్వీకరిసు్త నానిడు. “ ఇతన్తో సేనిహం చేసి ఇక్కడే ఉండి సావీమిసేవ 
చేసుకోవాలన్” మనసుసులో భ్వంచి  “ పరలోకంలో సుఖం కంటె రాజును సేవంచుట 
ఉత్తమమ�ైనది. నీ దగ్గరే ఉండి సావీమిన్ సేవంచుకుంట్ను. సావీమి పరాసాద స్వీకరించి సంసార 
సాగరాన్ని దాట్తాను. ఇందరా దు్మని మహా రాజు దగ్గరకు వెళ్లు, ఆయనను తీసుకు వసా్త ను, 
తరువాత ఇక్కడే ఉండి సావీమిన్ అరిచంచుకుంటూ ఉంట్ను.” అన్ బర్ా హ్మణ్డు పలుకగా---
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   “ మితరామా! ఈ వషయం ఇంతకుమ్ందే వనానిను. ఇందరాదు్మ్నిడు ఇక్కడికి వసా్త డు. కాన్ 
ఆయనకు సావీమి కనబడడు,కొదిది  రోజులలో సావీమి ఇసుకచే కపపబడి అంతరాధా నం అవుతాడు. 
ఈ వషయం రాజుకు చెపపకూడదు. రాజు ఇక్కడకు వచాచక, సావీమి కనబడకపో వడం 
వలన పరాా యోపవేశాన్కి సిదధాపడతాడు. సావీమి కలలో కనబడి, కొయ్తో సావీమి వగ్రహం 
చేయించమన్ ఆదేశిసా్త డు. రాజు సావీమి వగ్రహం చేయించగా, బరాహ్మ పరాతిషిఠి సా్త డు. రాజు ఇక్కడే 
ఉండి సావీమిన్ సేవస్్త  ఉంట్డు. నీవు తిరిగి ఇక్కడకు వసా్త వు. ఇక్కడ ఉనని సమ్దరాంలో 
సానినంచేసి రాజు న్వసించడాన్కితగిన పరాదేశాన్నివెదుకు.”అన్శబరుడు చెపపగా బర్ా హ్మణ్డు 
రాతిరా అక్కడే న్దిరాంచి, ఉదయానేని లేచి సమ్దరాంలో సానినం చేసి రాజు న్వసించడాన్కి తగిన 
పరాదేశాన్ని న్ర్ణయించాడు. తిరిగి రాజుదగ్గరకు బయలుదేరాడు.

       సా్కందపురాణంలోన్ వెైష్ణవ ఖండంలోన్ పురుషో త్తమ క్ేతరా మాహాత్మ్ంలోన్ జ�ైమిన్ 
ఋషి సంవాదమ్ అను ఎన్మిదవ అధా్యం సమాప్తం.

                                           9 వ అధా్యం

          జ�ైమిన్ ఋషి సంవాదం ( వధా్పతి ఇందరా దు్మ్నిన్కి సావీమిగ్రించి చెపుపట)

          బర్ా హ్మణ్డు నీలాచల పరవీతం నుండి తిరిగి వచిచన తరువాత దేవతలు సావీమిన్ 
అరిచంచడాన్కి వచాచరు.సావీమిన్ ధా్న్స్్త కనునిలుమూసుకునానిరు. వారు కనునిలు తెరచి 
చ్డగా సావీమి కనబడలేదు, రౌహిణి కుండం కూడా లేదు.దేవా! మేమ్ ఏం తపుప చేసాం 
ఒక్క క్షణంలో మాయమయా్వు” అన్ వచారిసు్త నానిరు.వారికిఅశరీరవాణి ఈవధంగాచెపిపంది.         

          “ దేవతలారా! మీరువచారించి పరాయోజనం లేదు. నేటినుండి సావీమి దర్శనం 
లభంచదు. సావీమి దర్శనం ఎందుకు లభంచదో  బరాహ్మను అడిగి తెలుసుకోండి,” అన్ అశరీర 
వాణి చెపిపంది   ( 1 - 9)

                  దేవతలందరు బరాహ్మదగ్గరకు వెళ్ళారు. వదా్పతి నీలాచల పరవీతాన్కి పరాదక్షణ 
చేసి, ఇందరాదు్మ్నిన్ దగ్గరకు చేరుకునానిడు. ద్తలు రాజునకు ఈ వార్త చేరవేసారు. రాజు 
తనఆసనంనుండిలేచి బర్ా హ్మణ్న్కి ఎదురు వెళ్ళాడు. వదా్పతి  సావీమి న్రా్మల్మ�ైన 
మాలను  చేతిలో పట్ట కొన్ వసు్త నానిడు.

          రాజు వదా్పతి చేతిలో మాలను చ్సి ఆనం దంతో సు్త తించాడు.” నాజన్మ ధన్మ�ైయింది. 
న్రా్మల్ మాలను ధరించిన న్నుని చ్సే్త  మాధవున్ చ్సినట్లు గాఉంది.కలపవృక్షంకంటె 
ఎకు్కవ సువాసనవసో్త ంది. ఈమాలసకలపాపాలనుపో గొడుతుంది. వషు్ణ వుయొక్క శరీరాన్ని 
తాకిన ఈ మాలకు నమస్కరిసు్త నానిను. వషు్ణ వు శరీరాన్ని తాకిన ఈ మాల నీ దగ్గరఉండడం 
వలన మహిమాన్వీతమ�ై పరాకాసిసో్త ంది. నమస్కరించిన వారిపాపాలుపో గొట్ట నీకునమసా్కరం
అన్ఇందరాద్మ్నిడు పరాా రిధాంచి, బర్ా హ్మణ్న్ పాదాలకు నమస్కరించాడు.        ( 10 - 40 )

     వదా్పతిమనసుసులో పురుషో త్తమ్న్ ధా్న్స్్త  తనదగ్గర ఉనని మాలను రాజు మ�డలో 
వేసాడు. 
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  “ సృషిటసిథితిలయలకు కారణమ�ైన వాడా!వశవీమంతా శరీరమ్గా కలవాడా! బరాహా్మండమ్లను 
మోయ్చుననివాడా! అందరిలో ఉననివాడా! దుఃఖాలు పో గొట్ట వాడా! దీనులకుశరణ్ 
ఇచుచవాడా! దయాసమ్దురా డా! భకు్త లపెై వాతసుల్ం కలవాడా! నీకు జయం” అన్ 
ఇందరాదు్మ్నిడు పురుషో త్తమ్న్ పరాా రిధాంచాడు.                       ( 41-54)

         పురుషో త్తమ క్ేతరా మాహాతా్మ్న్ని, ఇందరానీల సవీరూపుడెైన సావీమి రూపాన్ని వవరంగా 
చెపపమన్ ఇందరాదు్మ్నిడు అడిగాడు. బో యవారి పల్లు లో పరావేశం, సమ్దరా సానినం, 
నీలాదిరా పరవీతం ఎకి్కన వధం, రౌహిణ కుండంలో సానినం చేయడం, వటవృక్షం మహిమ, 
నృసింహుడు మొదలయిన ఎన్మిదిమంది ఈశవీరులగ్రించి, ఎన్మిది శకు్త ల గూరిచ క్ేతరా 
వెైశాలా్న్నిగ్రించి వదా్పతి రాజుకు వవరించి చెపాపడు.

బర్ా హ్మణోత్తమా!నీవుచెపిపనవషయాలన్నిఇంతకుమ్ందు వనానిను. ఆ పరాదేశాన్కి 
వెళళాడం చాలకషటం కదా! నీవు ఎలావెళ్ళావో వవరంగా చెపుప” అన్ రాజు అడిగాడు.“రాజా! 
సావీమి దివ్మూరి్తన్ వరి్ణంఛి చెబ్తాను, ఇందరానీలమణ్లతో చేసిన సావీమి మూరి్త 
పురాతన మ�ైనది. ఇందరాా ది దేవతలు సమరిపంచిన దివ్మాలను నీకు ఇచాచను.దేవతలు 
సమరిపంచిన పరాసాదాన్ని స్వీకరించాను. ఆ పరాసాదాన్ని స్వీకరించడం వలన చేసిన పాపాలన్ని 
నశించాయి. ఆకలి దపిపకలు ఉండవు భ్కి్త మ్కి్త లభసు్త ంది. మ్సలితనం, రోగాలు రావు. 
జగనానిధున్అరిచంచినవారికి మ్కి్త లభసు్త ంది, దుఃఖాలు ఉండవు” అన్ వదా్పతి చెపాపడు.  
( 55-69 )

సా్కంద పురాణంలోన్ వెైష్ణవ ఖండంలోన్ పురుషో త్తమ క్ేతరా వెైభవంలోన్ జ�ైమిన్ ఋషి 
సంవాదమ్ అను తొమి్మదవ అధా్యం సమాప్తం

                                     10 వ అధా్యం

                                      జ�ైమిన్ ఋషి సంవాదం

                    (నారదుడు వషు్ణ  భకు్త ల లక్షణం వవరించుట)

“బర్ా హ్మణోత్తమా! మీరు ఎపుపడు పురుషో త్తమ క్ేతరాా న్కి వెళలు  లేదు కదా! మీకు 
ఈ వషయాలు ఎలా తెలిసాయి?” అన్ ఇందరాదు్మ్నిడు వదా్పతిన్ అడిగాడు. 
రాజా!  మీ ఆజ్ఞ పరాకారం పురుషో త్తమ క్ేతరాా న్కి  చేరుకునానిను. అక్కడ నాకు ఒక 
బో యవాన్తో సేనిహం ఏరపడింది.అతడు ననునిజనారధానుడు ఉనని పరాదేశాన్కి తీసుకొన్ 
వెళ్ళాడు.  అపపటికి సాయంకాలం అయింది. ఆ పరాా ంతం అంతా  దివ్ సువాసనలు 
వెదజలులు తునానియి. రండి, రండిఅనే శబ్ది లు ఆకాశంనుండి వనబడుతునానియి. పుషప 
వృషిట  కురుసో్త ంది. వీణా, వేణ్, మృదంగ నాదాలు వన్పిసు్త నానియి, దివ్ గానాలు 
వన్పిసు్త నానియి. మానవులు ఎవరూ చ్డన్ సమయంలో దేవతలు సావీమిన్ అరిచ 
సు్త నానిరు. 

                                                                                                             (ఇంకా వ్ంది)
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నవ్వాల రేడు-రాజబాబు 
      ఆయన ముఖం చూసే ్హాస్యం. 
ఆయన డైలాగ్ డల్వరీ హాస్యం. 
ఆయన టైమింగ్ హాస్యం. టట 
ల్ గా  ఆయన ర్పమే హాస్యం. 
తెరమీద కనిపిసే ్ చాలు నవ్వాలే 
నవ్వాలు. ఆయన పాత్రలో నటిం 
చడు, జీవిస్్డంత్. ఇకకుడుననా-
న్నాళ్్ల  నవ్వాల సంద్రంలో ముం-
చెతిం్చి  చిననా వయసులోనే ... 
అమరలోకానికేగి అకకుడ  దేవత్ 
సమూహానినా నవ్వాల వానలో 
తడిపయ్యడానికి సవారగులోకానికి 
తందరపడి పరిగెత్్డు. ఆయనే 
పుణ్యమూర్ుల అప్పలరాజు. 
ఉరఫ్ రాజబాబు. ... నవ్వాల 
రారాజు. 
      1935 అకో్ట బర్ 20 వ త్దీన 
పశిచిమ గోదావరి జిలా్ల  నరస్పు-
రంలో శ్రీ పుణ్యమూర్ుల ఉమా 
మహేశవారరావ్, శ్రీమతి రమ-
ణమమా దంపతులకు జనిమాంచిన 
రాజబాబు అసలు పేరు పుణ్య-
మూర్ుల అప్పలరాజు. బాల్యం 
లో నిడదవోలులోని  పాఠశలలో 
చదువ్కుంటూనే బుర్రకథ నే-
రుచికోవడానికి శ్రీ అచ్్యత రామ-
య్యగారి దగగుర జేరాడు. 
   ఇంటరీమాడియట్ పూరయ్ిన 
తరావాత ఉపాధా్యయుల కోరుసు 
ముగించి తెలుగు ఉపాధా్యయు-
డిగా కంత కాలం పనిచేస్డు. 
ఉపాధా్యయుడిగా పని చేసేట-
పు్పడే,  అడపాదడపా నటిస్ుం-
డేవాడు. 
      రాజబాబుకి 1965 డిసంబర్ 5వ 

త్దీన లకీ్షమి అమమాలతో వివాహం 
జరిగింది. వారికి ఇరువ్రు 
కుమారులు. న్గేంద్రబాబు,
మహేష్ బాబు. మహా కవి శ్రీశ్రీ 
రాజబాబుకు తోడలు్ల డు. 
          "పుటి్ట లు్ల " సనిమా దర్శకు-
డైన గరికిపాటి రాజ్రావ్ ఒకస్
రి  న్టకంలో రాజబాబు నటన 
ను చూస, సనిమాలలో చేరమని 
ప్రోతసుహించాడు. దాంతో, చెపా్ప 
పట్ట కుండా ఫిబ్రవరి 7వ త్దీన 

1960న మద్రాసు చేరుకున్నా-
డు. రోజులు చాలా దురభురంగా 
ఉండడంతో, పూటగడవడానికి 
హాస్య నటుడైన అడా్డ ల రమ-
ణారావ్ పిల్లలకు టూ్యషన్ చె-
పే్పవాడు. కదీదె  రోజుల తరావాత 
అడా్డ ల న్రాయణరావ్ రాజ-
బాబుకు "సమాజం" సనిమాలో 
అవకాశం కల్్పంచాడు. ఆ 
తరావాత తండ్రులు --కడుకులు, 
కుల గోత్రాలు, సవార్ణ గౌరి, మంచి 
మనిష్ మొదలైెన చిత్రాలో్ల  అవ-
కాశలు వచాచియి. సవార్ణ గౌరి చి-
త్రానికి గాను తల్ పారితోష్కంగా 
350 ర్పాయలు అందుకున్నా-
డు. తల్ చిత్రం విడుదలయా్యక 
కూడా న్టకాలు వయ్యడం మా-
నయ్యలేదు. తరువాత వచిచిన 
సనీమాలో్ల  చిననా చిననా పాత్రలో్ల  
నటిస్ూనే 'కుకకు పిల్ల  దొరికింది', 
'న్లుగిళళు చావిడి', 'అలూ్ల రి సీ-
త్రామరాజు' మొదలైెన న్టకా-
లో్ల  నటించాడు. 
             జగపతి ఫిల్మ్సు అధనేత 

పోడూరి శ్రీనివాసరావ్ 



10 మార్చి   2020

             జగపతి ఫిల్మ్సు అధనేత 
వి.బి.రాజేంద్రప్రస్ద్ చిత్రం 
'అంతస్ులు " చిత్రంలో నటించి-
నందుకు మొట్ట మొదటి స్రిగా 
1300 ర్పాయలు పారితోష్-
కం తీసుకున్నాడు. అదే రాజబా-
బుకు తల్ పదదె  సంపాదన. ఆ 
తరువాత వనకికు తిరిగి చూసు-
కోవలసన అవసరం లేకుండా 
ప్రముఖ నిరామాణ సంసథాలు నిరిమాం-
చిన ఎనోనా ప్రముఖ చిత్రాలలో 
రాజబాబు నటించాడు. 
           ఆకాశ రామననా, భక ్శబరి, 
ప్రచండ భైరవి, సత్య హరిశచింద్ర, 
సంగీత లకి్షమి, పరమానందయ్య 
శిషు్యల కధ, ఉమమాడి కుటుంబం, 
విచిత్ర కుటుంబం, ఇదదెరు 
అమామాయిలు, ప్రేమ్ నగర్, ఇలు్ల  
--ఇలా్ల లు, పలె్లటూరి బావ, సక్ర-
టరీ, జీవన జ్్యతి, కారీక్ దీపం, 
అడవి రాముడు, సోగాగు డు -- ఇలా 
ఎనోనా విజయవంతమైన చిత్రాలో్ల  
నటించాడు రాజబాబు. 
            రాజబాబుకు జంటగా 
లీలారాణి, మీన్కుమారి ప్రసననా
రాణి, గీత్ంజల్  మొదలగువారు 
నటించిన్, ప్రేక్షకాదరణ పొందిన 
జ్డీ మాత్రం రమాప్రభ అనే 
చెపా్పల్. రమాప్రభ--రాజ బాబుల 
జ్డీ ఇదదెరు అమామాయిలు, ప్రేమ-
నగర్, ఇలు్ల  --ఇలా్ల లు, పలె్లటూ-
రి బావ, సక్రటరీ, జీవన జ్్యతి, 
కారీక్ దీపం, అడవి రాముడు, 
సోగాగు డు లాంటి చిత్రాలో్ల  నటించి, 
మంచి హాస్య జంటలుగా పను 
ప్రతిష్ట లు సంపాదించ్కున్నారు. 
         రాజబాబు త్త-మనవడు,
పిచ్చిడి పళి్ల , తిరుపతి, ఎవరికి 
వారే యమున్తీరే, మనిష్ 

రోడు్డ న పడా్డ డు --- చిత్రాలో్ల  
హీరోగా నటించాడు. వీటిలో 
ఎవరికీ వారే, మనిష్ రోడు్డ న 
పడా్డ డు అననా చిత్రాలను మాత్రం 
తన సవాంత నిరామాణ సంసథా అయిన 
బాబ్ & బాబ్ ప్రొడక్షన్సు అననా 
బా్యనర్ పై నిరిమాంచారు. 
            చలన చిత్ర పరిశ్రమ-
లో ఎనోనా చిత్రాలో్ల  హాస్య నటునిగా 
తన అదుభుత నటనతో కడుపు-
బాబా నవివాంచిన రాజబాబు నిజ 
జీవితంలో గొప్ప త్తివాక వేత.్ 
గొప్ప మానవత్ వాది. అడిగిన 
వారికి కాదనకుండా అవసరమైన 
వారికి ఆపదలో ఆదుకునే వాడు. 
ప్రతీ సంవతసురం తన పుటి్ట న రోజు 
సందరభుంగా పాతతరం నటుల్నా 
మరియు నటీమణుల్నా సతకురిం-
చేవాడు. రాజబాబుచే సతకురింప 
బడిన వారిలో డా.శివరామకృ-
ష్ణయ్య, సూర్యకాంతం, స్విత్రి, 
రేలంగి మొదలైెన ప్రముఖులు
ఉన్నారు. ఎనోనా సంసథాలకు లెకకులే-
ననినా విరాళాలు ఇచిచిన రాజబాబు 
అంతటితో సంతృపి ్చెందక, 
రాజమహేంద్రవరం చెత్్ చెదా 

రం ఊడేచివాళ్లకు అకకుడ గల 
దానవాయి పేటలో భూమి విరా 
ళంగా ఇచాచిడు. అంత్కాక కోరు 
కండలో జూనియర్ కళాశల 
కటి్ట ంచాడు. ఇప్పటికీ 'రాజబాబు' 
పేరు మీద జూనియర్ కళాశలగా 
ఉంది. 
          మరే ఇతర హాస్య నటులకీ 
పొందని  గౌరవం రాజబాబు-
కు దకికుంది.  వరుసగా 9 స్రు్ల  
ఫిల్ంఫేర్ అవారు్డ  పొందిన 
మొట్ట మొదటి హాస్య నటుడు 
రాజబాబు. ఆయన సనీ నట 
జీవితంలో మొతం్ 9 ఫిల్ంఫేర్ 
అవారు్డ లు, మూడు నంది 
అవారు్డ లు, ఎననానోనా అవారు్డ -
లు, రివారు్డ లు పొందారు. 'చెనైనై 
ఆంధ్ర క్లబ్ వారు'     వరుసగా 
5 సంవతసురాలు 'రోల్ంగ్ షీల్్డ ' 
ని ప్రదానం చేశరు. అంత్కాక 
శత్బదె పు హాస్యనటునిగా అవారు్డ  
పొందాడు. 'హాస్య నట చక్రవరి'్ 
అనే బిరుదు పొందాడు. 
      రాజబాబుకు ఘంటస్ల 
పాటలంటే ప్రాణం. మహా శివ-
రాత్రి రోజు మరియు ఘంటస్ల 
వరధింతి అయిన ఫిబ్రవరి 11 వ
త్దీన మొతం్ ఘంటస్ల పాట 
లు వింటూనే ఉన్నారు. అదే రోజు 
రాత్రి గొంతులో ఇబబాంది  కల్గి  
హైదరాబాదులోని థెరిస్సు ఆసు-
పత్రిలోనే 1983 ఫిబ్రవరి 14వ త్దీ 
న్డు తెలుగు సనీ అభిమానుల్నా 
శోక సముద్రంలో ముంచి సవారగు -
సుథా డయా్యడు. అనుకరించడాని-
కి అనితర స్ధ్యమైన ప్రత్్యక శలై్ 
రాజబాబుది. ఆయన మరణం 
తెలుగు చలన చిత్ర సీమకు 
కల్గిన లోటు ఎప్పటికీ తీరనిది. 
    -  డా. పోడూరి శ్రీనివాస రావ్
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కత ్ రామానందం                                                                 

     చంద్రుడు ఫలుగు ణి నక్షత్రం-
తో  కలస ఉదయించే మాసమే 
ఫాలుగు ణ మాసం. అది పూరవా 
ఫలుగు ణి (పుబబా) కావచ్చి లేదా 
ఉతర్ ఫలుగు ణి నక్షత్రం కావచ్చి. 
గడగడ వణికించే ఛల్ తగుగు -
ముఖం పడుతుంది. ఫాలుగు ణ 
మాసం పూరి ్ అవవాగానే నూతన 
సంవతసురానికి స్వాగతం పలుకు-
త్రు. ఈ ఫాలుగు ణంలో వృకా్ష లు 
తమ ఆకులను రాల్చి మోడుబో-
త్యి. వసంతఋతువ్ లోనే 
ప్రకృతి తిరిగి శోభాయమానంగా 
మారుతుంది. విషు్ణ  భగవానునికి 
ప్రీతికరమైన మాసం. ఈ ఫాలుగు ణ 
మాస పౌర్ణమిన్డే  లకీ్షమిదేవి ఉద-
యించిందని శ్రీ పాంచరాత్రాగమ 
శ్రీ ప్రశనా సంహిత చెబుతోంది. 
       ఫాలుగు ణ శుక్ల పాడ్యమి 
మొదలు దావాదశి వారలు (ది. 
24 ఫిబ్రవరి నుండి ది. 6 మారిచి 
2020 వరకు) పయోవ్రత్నినా 
ఆచరించే అలవాటు కనినా ప్రాం-
త్లలో ఉంది. ఈ 12 రోజుల-
పాటు వ్రతంలో పాల్గు నేవారం-
దర్ కేవలం పాలను మాత్రమే 
ఆహారంగా సీవాకరించి తమ 
అభీష్్ట లను నరవేరుచికుంట్రు. 
మన పురాణాల ప్రకారం పయో-
వ్రత్నినా త్రికరణ శుదిధిగా ఆచరిం-
చడం వల్ల  అదితి గరాభున విషు్ణ -

మూరి ్ వామనుడిగా అవత్రం 
దాలాచిడు. అంత్ కాక దేవతలకు 
తిరిగి రాజ్్యనినా ఇపి్పంచాడు. 
        ఫాలుగు ణ శుదధి చవితిన్డు 
పుత్ర గణపతి వ్రతం ఆచరిస్్-
రు. ఆరోజున భక్ులు ఉదయమే 
స్నాన్దులు ఆచరించి, గణపతి 
ప్రతిమను పంచామృత్లతో 
అభిష్కించి, 21 దురావారాలతో 
ఎర్ర రంగు  పూలతో, ఎర్ర అక్ష-
తలతో పూజిస్్రు. కుడుములు, 

ఉండ్రాళ్ళు, బల్లం, అరటిపళ్ళు 
వగైెరాలను నివేదన చేస్్రు.
  అమలక  ఏకాదశి:  అమలకం 
అంటే ఉసరికాయ. కారీక్ 
మాసంలో ఉసరి చెటు్ట కు 
పూజలు, ప్రదకి్షణలు జరిపి 
ఆ వృక్ష నీడలో స్మూహిక 
భోజన్లు చేస్్రు. ఉసరిచెటు్ట  

స్కా్ష త్్ జన్రదెన సవార్పం. 
ఉసరిచెటు్ట తో సంబంధం ఉననా 
ఏకాదశి కావడం వల్ల  అమలక 
ఏకాదశి అంట్రు. (ది. 6-3-
2020న)
కామదహనం: పౌర్ణమి న్డు ది. 
8-3-2020న) కాముని పుననామి, 
హోళికా పౌర్ణమి పేరుతో యువత 
అత్యంత ఆనందోత్సుహాలతో 

రంగు నీళ్ళు చలు్ల కుంటూ ఒకరి-
నొకరు అభినందించ్కుంట్రు. 
ఈ పరవాదిన్న వసంత సౌకుమా-
ర్యం పరిపూర్ణంగా ప్రకటితమ-
వ్తుంది. శిశు హంతకి అయిన 
హోళిక విన్శన్నికి సూచనగా ఈ 
హోలీ జరుపుకునే సంప్రదాయం 
ఏర్పడింది. కామదహనం రోజున 

నవ వసంత్నికి న్ంది-ఫాలుగు ణం 
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మామిడిపూలు తినే ఆచారం 
కనినా ప్రాంత్లలో ఉంది. 
సీత్పూజ: ఫాలుగు ణ బహుళ 
అష్ట మిన్డు (ది. 17-3-2020 
న) న్గేటి చాలులో, భూమి దు-
నునాతుననా జనకమహారాజుకు 
సీత్దేవి దొరికింది. ఈ సీత్-
జయంతిన్డు ఆమను షోడ-
శోపచారాలతో పూజించాలని 
చెబుత్రు. ఫాలుగు ణ అమావా-
స్య న్డు (ది. 24-3-2020 న) 
పితృ దేవతలకు ప్రీతికోసం శ్రాదధి 
కరమాలు నిరవారిం్చి పిండప్రదా-
న్లు చేయటం మంచిదంట్-
రు. ఈరోజున గ్రామ దేవతల-
కు పూజలు జరిపి నైవేదా్యలు 
పడత్రు. 
 క్షేరాబ్ధి  కన్కకు శ్రీ మహాల-
కిషేమికిని...  
          సరవా లోకాలను వాతసు-
ల్యంతో కాపాడే తల్్ల శ్రీ మహా-
విషు్ణ వ్కు అరాధి ంగియై ఆయన 
హృదయంలో కలువై ఉంది. 
కరుణాంతరంగగా ఖ్్యతి 
పొందిన తల్్ల  లకీ్షమిదేవి. అసలీ 
ప్రపంచం మొతం్ లకీ్షమిదేవి 
క్రీగంటి చూపులపై ఆధారపడి 
నడుస్ోందని శ్రీ గుణరతనా కోశం 
పేరొకుననాది. లకీ్షమిదేవికి ఆనందం 
కల్గించడం కోసమే విషు్ణ వ్ 
లోకానినా సృష్్ట స్ుననాటు్ట  భాగవతం 
పేరొకుంది.
        ఆదిలకి్షమిగా ఆమయ్ సృష్్ట , 
సథాతి, లయకారిణి. లకి్షమి, సరసవా-
తి, పారవాతి అనేవి ఆమ క్రియా 
ర్పాలే. విదా్యలకి్షమియ్ సరసవాతి. 
శకి ్సవార్పిణి అయిన ఆమయ్ 

వివిధ సందరాభులలో విభిననా 
దేవత్ శక్ులుగా అవతరించిం-
ది. అయిత్ అందర్ ఎరిగిన 
శ్రీ మహాలకి్షమి ఆరాధ్య ర్పం శ్రీ 
మహావిషు్ణ వ్ ఇలా్ల ల్గానే. ఆమ 
జనన వృత్్ంతం కీ్షర స్గర 
మధనం నేపధ్యంలో కానవ-
స్ుంది. 
       కోపానికి మారుపేరైన దూరావాస 
మహాముని ఒకన్డు ఇంద్రునికి 
ఒక పుష్పహారానినా బహుమతి-
గా ఇస్్డు. అయిత్ ఇంద్రుడు 
దానిని ఐరావతం మడలో వేసే ్
అది కాల్కింద వేస తకుకుతుంది. 
దానితో కోపోద్రిక్ుడైన దూరావాసు-
డు ఇంద్రుని శపిస్్డు. దానితో 
రాజ్యభ్రషు్ట డైన ఇంద్రుడు విషు్ణ -
వ్ని వేడుకని తరుణోపాయం 
చెప్పమంటే, లకీ్షమిదేవి కరుణిం-
చినట్ల యిత్ ఎటువంటి కష్్ట లు 
దరిచేరవని అభయమిస్్డు. 
అపు్పడు దేవతలు దానవ్లు 
కీ్షరస్గర మధనం చేస లకీ్షమిదే-
వి ఆవిరాభువానికి కారకులౌత్-

రు. పాలకడల్లోంచి పాలరాతి 
బొమమాను తలపిస్ూ లకీ్షమిదే-
వి పుటి్ట ంది. ఫాలుగు ణమాసం 
పూరి్ణమ ఉతర్ నక్షత్రం శుక్రవారం 
న్డు లకీ్షమిదేవి ఉదయించిందని 
శ్రీ పాంచరాత్రాగమ శ్రీ పదమాసం-
హిత చెబుతోంది. ఫాలుగు ణ పౌర్ణ-
మిన్డు కాని ఉతర్ ఫలుగు ణి నక్ష-
త్రం ఉంటే ఆ మరానాడు బహుళ 
పాడ్యమి న్డు లకీ్షమిజయంతి 
జరపడం ఆచారం. పాలకడల్ 
లోంచి పుటి్ట న కీ్షరాబిధి  కన్యను దే-
వదానవ్లు అందర్ మనువాడ 
మనసుపడా్డ రు. వరించమంటూ 
వరస కటి్ట  నిలబడా్డ రు. పురు-
షోతమ్ుడినే తన పురుషునిగా 
ఎంచ్కుని వరమాల వేసంది.   
        లకీ్షమిదేవి కీ్షరస్గర కన్యక అని 
అందరికీ తెలుసు. ఆమ భ్రుగు-
మహరి్ష కూతురననా విషయమూ 
అందరికీ తెలుసు. భ్రుగునికి, పా-
లకడల్కీ ఇదదెరికీ కూతురు ఎలా 
అవ్తుందని అననా సందేహం 
సహజంగా కలుగుతుంది. భ్రుగు 
మహరి్ష బ్రహమా దేవ్ని మానస 
పుత్రులలో మొదటివాడు. భా్యతి 
భ్రుగు మహరి్ష ధరమాపతినా. ఆ 
దంపతులకు లకీ్షమిదేవి పుత్రికగా 
జనిమాంచింది. అందుకే ఆ తల్్ల కి 
'భారగువి' అని పేరు.  
        దక్షప్రజ్పతి సన్ ప్రదేశం 
నుంచి జనిమాంచిన ధరుమాడు ప్ర-
జ్పతి అవ్త్డు. అతనికి 
10 మంది భార్యలు వ్ంట్రు. 
వారిలో స్ధ్య అనే ఎనిమిదవ 
భార్యకు గురుడు, న్రాయణుడు, 
హరి, కృషు్ణ డు అనే నలుగురు 
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విషు్ణ  అంశలైెన కుమారు 
నలుగురు కలుగుత్రు. వారిలో 
న్రాయణుడు తపసు చేస్ుంటే 
అపసురసలు ఆ తపసుసును భం-
గపరచడానికి వస్్రు. అయిత్ 
న్రాయణుడు తన విశవార్పం 
చూపగానే అపసురసలు ఆశచిర్య-
చకితలైె వంటనే అకకుడ నుండి 
తమ లోకానికి తిరిగి వళిళుపోత్-
రు. ఈ విషయం తెలుసుకుననా 
భ్రుగు మహరి్ష పుత్రిక విషు్ణ వ్ 
తన భరగ్ా లభించాలని తపసుసు 
చేసంది. అపు్పడు విషు్ణ వ్ ప్రత్య-
క్షం అయి వరం కోరుకోమంటే, 
ముందు విశవార్పం చూపిసేన్ే 
నిను నముమాత్నంటుంది. 
       ఆపిమమాట అనేక వరాలతో-
పాటు, తనను భార్యగా సీవాకరిం-
చమనే వరానినా కూడా కోరింది. 
ఇంద్రుడు మధ్యవరిగ్ా ఉండి, 
ధరుమాడు పౌరోహిత్యం జరుపగా 
వారి వివాహం జరిగింది. ఆ 
విధంగా లకీ్షమిదేవి విషు్ణ మూ-

రి ్ భార్య అయి, లోకజనని-
గా భక్ులనుంచి పూజలం-
దుకుంటంది. సంపదలకు 
అధదేవత్ అయింది. ఈమ 
వైకుంఠములో మహాలకి్షమిగా, 
గృహాలలో గృహలకి్షమిగా, రా-
జ్్యలో్ల  రాజ్యలకి్షమిగా వలుగొం-
దుతోంది. లకీ్షమిదేవి అనంత 
ర్పాలో్ల  ఉన్నా, ముఖ్యంగా 
ఎనిమిది ర్పాలో్ల  పూజిస్ుం-
ట్ం. ఆదిలకి్షమి, విదా్యలకి్షమి, 
ధనలకి్షమి, ధాన్యలకి్షమి, ధైర్యలకి్షమి, 
గజలకి్షమి, విజయలకి్షమి, సంత్-
నలకి్షమి - అష్ట  లకు్ష మిలు.
       లకీ్షమిదేవి సకల సంపద-

లకు ప్రతీక. సకల సౌభాగా్యల-
కు చిహనాం. మనిష్ సుఖమైన, 
శుభమైన జీవితం గడపడానికి 
కావలసన సమస ్ అంశలను 
సంపదగానే పరిగణిస్్రు. ధన-
ధాన్్యలు, సంత్నం, ఆరోగ్యం 
జ్ఞా నం వంటివి సంపదలుగానే 
లెకకు. ధనం సరే సరి. ఇవనీనా లకీ్షమి-
దేవి అనుగ్రహంతోనే లభిస్్యి 
అని ప్రజల నమమాకం. వీటిని కో-
రేవారంత్ లకీ్షమిదేవి కట్కా్ష నికై 
అర్రులు చాస్్రు. ధనలకి్షమి, ధా-
న్యలకి్షమి, సంత్నలకి్షమి, ధైర్యలకి్షమి 
వంటి పేర్లతో ఆ యా అంశలవా-
రీగా వారివారి అభీష్్ట ల మేరకు 
ఆరాధస్్రు. 
        ధన్నికి మూలం లకీ్షమిదేవి. 
ధనమంటే కేవలం డబుబా ఒకకుటే 
కాదు - ధైర్యం, శౌర్యం, విద్య, 
వివేకం, అనీనా ధనమే. దీపం 
భాగా్యనికి చిహనాం. అందుకే 
దీపావళి పండుగ రోజున లకీ్షమి-

దేవిని పూజిస్్రు. ఇంటింట్ 
దీపాల తోరణాలు కటి్ట  లకీ్షమిదేవి-
ని ఆహావానిస్్రు. ఉపదేశ గ్రం-
థాలలో భగవదీగు తకు ఎటువంటి 
ఖ్్యతి వ్ందో పండుగలలో దీపా-
వళికి అంతటి ప్రాధాన్యత విశేషం 
ఉన్నాయి.   
         దీపావళి న్టి ప్రదోష 
సమయంలో (స్యంకాలం) 
ఇళూళు వాకిళూళు శుభ్రం చేస లకీ్షమి-
పూజ ఆచరించాల్. అటుపై లకీ్షమి 
సవార్పంగా దీపాలు వల్గించా-
ల్. దీపమాల్కలతో గృహ ప్రాం-
గణాలు, దేవాలయాలు, తులస 
కోటలు మొదలైెనవి అలంక-
రించాల్. ఈ దీపాలు వల్గిం-
చిన చ్ట దారిద్రా్యలు తలగి, 
పీడలు నశించి సుఖసంతో-
ష్లు, సరులు వరిదెలు్ల త్యని 
ధారిమాక గ్రంథాలు వివరిస్ున్నా-
యి. లకీ్షమిన్మానికి కాంతి, శోభ, 
కళ, ఐశవార్యం అని అరాధి లు. వాటి 
సమాహార సవార్పమైన లకీ్షమి-
దేవిని ఆరాధంచే పరవామిది. 
'లోకైక దీపాంకుర' (లోకాలకు 
వలుగును, శోభను ప్రస్దించే 
దీపపు మొలక) అని స్ుతించే 
లకీ్షమిదేవిని జ్్యతీసవార్పంగా 
ఆవిషకురించడం ఒక విశేషం. 
        లకీ్షమిపూజకు స్యం 
సమయం అనువైనది. పరిశు-
భ్రంగా ఉననా ఇంటిలోకి మాత్రమే 
ఆవిడ ప్రవేశిస్ుందని నమమాకం. 
మనసుసు, ఆతమా స్మరస్య 
సౌందర్య ప్రాభవంతో వలుగు 
ఉననాచ్ట ఆలోచనలు, సం-
వేదనలు, స్మరస్య సౌందర్య 
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మాధురా్యలతో విలసలే్లచ్ట పరి-
సరాలు కదల్కలు, మన బాహ్య-
చర్యలు అతిలోక రమణీయతతో 
శోభిల్్ల నపుడు శ్రీ మహాలకి్షమి శ-
శవాతంగా ఉండిపోతుందని చెబు 
త్రు. 
        లకీ్షమిదేవి ఒకకుకకురి శరీరంలో 
ఒకోకు స్థా నంలో  కలువై ఉంటుం 
దని శస్్రా లు చెబుతున్నాయి. 
మారకుండేయ పురాణం ప్రకారం 
లకి్షమి నరుల పాదాలో్ల  ఉంటే గృ-
హానినాస్ుంది. తడలపై ఉంటే 
వస్్రా భరణాలు ప్రాపిస్్్యి. గృహ 
స్థా నంలో ఉంటే కళలను ప్రస్-
దిస్ుంది. హృదయంపై ఉంటే 
కోరిన కోరికలు అనుగ్రహిస్ుంది. 
        ఆమకు ఇరువైపులా ఉండే 
ఏనుగులు రాచరికానికి శుభాలకు 
చిహానాలు. కలువపువ్వా ఆసనంగా 
కూరుచిని లేదా  నిలుచ్ని ఉననా 
చిత్రపట్లు ఉన్నాయి. లకీ్షమిదే-
వి భక్ులకు చేతినుండి న్ణేలు 
ఇస్ుననాటు్ట  ఉంటుంది. లకి్షమి 
పాలకడల్ నుంచి కాంతులు 
వదజలు్ల త్ వల్కివచిచినపు్ప-
డు చేతిలో వికసంచిన పుష్పం 
ఉంటుంది. ఆమ దివా్యంబరాలు 
ధరించి  దర్శనమిస్ుంది.
      లకీ్షమిదేవి శుభానికి అదృష్్ట -
నికి సూచిక అంట్రు. లకీ్షమికట్-
క్షం లభిస్ుందని ఆశతో పిల్లలకు 
లకి్షమి అని పేరు పటు్ట కుంట్రు. 
ఆ కుటుంబంపై లకి్షమి సుఖసం-
పదలను కురిపిస్ుందని నముమా-
త్రు. సుఖసంతోష్లతో, శకి-్
యుక్ులతో ఉండేవారి వంట 
లకి్షమి ఎల్లవేళలా ఉండి వారు 

సంపనునాలు కావట్నికి ఎల్లవే-
ళలా సహకరిస్ుంది. అష్్ట శవారా్య-
లు పొంది వారు లకీసుమిపుత్రులు 
కాగలరు. 
          శంకరాచారు్యలవారి లకి్షమికి 
ఎంతో వాతసుల్యం. అందుకే ఆయ 
న ప్రారధిన (కనకధార స్ోత్రం) విని 
పేద గృహిణి ఇంట్ల  బంగారపు 
ఉసరికాయలవాన కురిపిస్ుంది. 
సంసకృత వాంగమాయంలో కనక-
ధారా స్ోత్రంకి ఎంతో ప్రాధాన్యత 
ఉంది. విషు్ణ పురాణంలో ఉదా-
హరించిన రీతిగా కింద ఉదాహ-
రించిన స్ుతితో అమమాను ప్రారిదెసే ్
శ్రీమంతులౌత్రు. 
 నమస్త్ సరవాలోకాన్యం  జననీ 
                        మబ్జ  సయంభవామ్ |

 శ్రియ మునినాద 
పదాక్షేయం 
             వష్్ 
వక్షః స్థ ల 
స్్థత్మ్ ||   
        
      లకీ్షమిదే-
విని ఆద-
ర్శ వ ం త మ -
యి న వి న య 
వి ధే య త -
లు కల్గిన 
హైందవ స్త్రీకి 
ని ద ర్శ న ం -
గా చెపు్పకుం-
ట్రు. ఈమ 
ఎంత శకిమ్ం-
తు రా ల యి న్ 
వి షు్ణ మూ రి ్
పట్ల  భయ-
భక్ులతో మ-
లు గు తు ం -

ది. లకీ్షమిదేవి శ్రీ మహావిషు్ణ వ్కు 
సరవావేళలా సేవలు చేస అను-
కూలవతి అయిన సహధరమాచా-
రిణి. అందుకే ఆమ, మహావిషు్ణ -
వ్ ఎనినా అవత్రాలు ధరించిన్ 
ప్రతి అవత్రంలోనూ ఆయనను 
అనుసరించే ఉంటుంది. అధ-
రమాంతో, దుష్ట  శక్ులతో పోరాడి 
మానవాళిని రకి్షంచే మహావిషు్ణ -
వ్ కారా్యలో్ల  ఈమ భాగం పం-
చ్కుననాది. రాముడి సరసన 
సీతగా, కృషు్ణ ని సరసన రుకిమాణి-
గా అవతరించింది. అతని భార్య 
ధరనిగా దర్శనమిచిచింది. 
       లకీ్షమిదేవి ఏ ఇంట విడిది 
పడుతుందో ఏ ఇంట్ల  సథారంగా 
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ఉంటుందో మన పురాణాలు 
స్పష్ట ంగా పేరొకున్నాయి. మంచి 
అలవాటు్ల , సదుగు ణాలు, స్మర-
స్య వాత్వరణం, శుచి- శుభ్రత, 
సదాచారం కల్గిన ఇంట లకి్షమి 
ఎపు్పడూ ఉంటుంది. ఏ ఇంట 
దై్వ పితృ కారా్యలు నిత్యం జరు-
గుత్యో ఆ ఇంట సరి త్ండ-
విస్ుంది. 
       తల్్ల ని, తండ్రిని, గురువ్ని 
అవమానించే ఇంట లకి్షమి 
నిలవదు. ఏ ఇంట అతిథికి 
భోజనం పట్ట రో ఆచ్ట సరిసం-
పదలు నిలవవ్. అబదాదె లాడే-
వారు, పరద్రవ్యం ఆశించేవారు, 
జూదం ఆడేవారు, స్త్రీని బాధం-
చేవారు, సంధా్యసమయంలో 
నిద్ర పోయ్వారు, మనోబలం 
లేనివారు మరియు అబదధిపు 

స్క్షం చెపే్పవారి నివాసం నుంచి 
లకీ్షమిదేవి నిషక్రమిస్ుంది.
        శుచి శుభ్రతలు పాటిస్ూ, 
మనోవాకాకుయాలో్ల  పవిత్రత కల్-
గినవారు, సేనాహశీలురు, శౌర్య-
వంతులు, ప్రియవాదులు దా-
నశీలుల ఇళళులో్ల  శ్రీ మహాలకి్షమి 
అనుగ్రహం పూరిగ్ా సంప్రాపి-్
స్ుంది. 
       మనందరికీ జగదాంబ 
కట్క్షం లభిసే ్ అమృతతవాం స-
దిధిస్ుంది. ఫాలుగు ణ పౌర్ణమిన్డు 
శ్రీ మహాలకి్షమి ఆరాధన శుభప్రదం 
మరియూ సంపత్ ప్రదం అని 
పదదెల మాట.
     ది. 10 మారిచి 2020 న ఫాలుగు ణ 
పౌర్ణమి     
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భువనచంద్ర

 అరిదమనుడి పధకం

     అరణ్యం అంత్ అల్లకలో్ల లం-
గా ఉంది. ధరమాదత్ుడనే రాజుని 
పదవీచ్్యతుడినా చేస వజ్రకాయు-
డనే సేన్ధపతి రాజ్్యనినా తన 
చేతులో్ల కి తీసుకున్నాడు. ధరమా-
దత్ుడు నిజంగా ధరమాం తప్పని 
వాడే. ఇతర అరణ్య రాజులు 
యుదాదె నికి కాలు దువ్వాతుం-
టే వారిని ఓడించి మరో మంచి 
రాజుని సంహాసనం మీద కూరోచి 
పటి్ట  వచేచివాడే కానీ ఏన్డూ 
వాళళు రాజ్్యల్నా ఆక్రమించి అకకుడి 
స్వాతంత్రా్యనినా కల్లకట్ట లేదు. ఏ 
ధరమా సందేహం వచిచిన్ యుగ 
యుగాల న్టి 'ధరమా సంధువ్' 
ప్రకారమే సందేహాలు  __తీరుస్ూ 
సుపరిపాలన చేసేవాడు. 
   ధరమా దత్ుడు పదవీచ్్యతుడు 
కావడానికి కారణం  అనంత-
లత. అనంతలత బంగాల్ జ్తి 
సవంగి. అత్యంత అందగతె.్ 
అంత్గాక గొప్ప విదుషీమణి. ప్రతీ 
క్షణం తన అందానినా , తన తెల్వి 
త్టల్నా మహారాజు ప్రశంసం-
చాలని కోరుకునేది.  ఒకకు క్షణం 
అతనినావిడిచి ఉండేది కాదు. 
ఒక విధంగా చెబిత్ అనంతలత 
అందానికి, విజ్ఞా న్నికి ధరమాద-
త్ుడు ముగుధి డై ఆమకి వశమై 
పోయాడు. 
   ఇక మంత్రులు పరిచారకు-

లు, సేన్నులు ఏం చేస్్రు? 
రాజుని మపి్పంచడం మామూలు 
విషయం కాదు. అందువల్ల  
ఉననాదానికి, లేనిదానికి కూడా 
మహారాణిని తెగ పొగిడేవా-
ళ్ళు. తదావారా పబబాం గడుపుకునే 
వాళ్ళు. రోజు రోజుకీ మహారాణి పొ-
గడల్ జలు్ల కి అలవాటు పడింది. 
మహారాజుకి కంత అరథామైన్ 
పోనీలే, వచేచి నష్ట ం ఏముందీ? 
అని ఉపేకి్షంచాడు. 
      చెరువ్ కట్ట కి ఓ చిననా కననాం 
పడిత్ చాలు క్షణాలో్ల  కట్ట ను 
తెంచ్కుని నీరంత్ బయటకు 
పోయ్టు్ట  మహారాజు గారి 
చిననా 'ఆపేక్ష'  రాజ్్యనికే  చేటు 
తెచిచింది. అద్లా అంటే సైన్్య-
ధపతి మల్లమల్లగా చాపకింద 
నీరులా  సైన్్యనినా తన గుప్ప-
ట్ల  పటు్ట కుని మంత్రులీనా రాజునీ 
రాణినీ చెరలో బంధంచేంతలా . 
     ప్రజలు రాజు మంచి వాడైత్ 
ప్రేమిస్్రు. కఠిన్తుమాడైత్ భయ-
పడత్రు, అంత్. అదే సైనిక 
పాలన అయిత్ ప్రజలు భయ-
భ్ంతులు కావడమే కాదు ఏ 
క్షణం ఏం జరుగుతుందో అని 
ప్రాణాల్నా గుప్పట్ల  పటు్ట కుని 
బరుకు బరుగాగు  బతుకుత్రు. ప్ర-
స్ుత పరిసథాతి అదే. 
    వజ్రకాయుడు నకకుకి తోడేలుకీ 

జనిమాంచిన చిత్రమైన జ్తివాడు. 
తోడేలు క్రూరతవామూ, నకకు 
త్లూకు జిత్ులూ తెల్వి త్టలూ 
పుషకులంగా కలవాడు. అతనికి 
తెలుసు.  భయంతో అరణా్యనినా 
ఎకుకువ రోజులు పాల్ంచలేనని. 
అందుకే తనని త్ను రాజుగా 
ప్రకటించ్కున్నాడు. అంత్కాదు 
'జంతు స్వామా్యనినా' ఆచరిస్్న-
ని జంతువ్లకి నమమాబల్కాడు. 
ప్రజలో్ల ంచే కంతమంది (ఇకకుడి 
ప్రజలంటే జంతువ్లని) బల-
వంతుల్నా మేధావ్ల్నా మంత్రు-
లుగా నియమించాడు. ముఖ్య-
మైనవి కాని కనినా అధకారాల్నా 
కూడా వారికి కట్ట బట్్ట డు. ఇంకేం 
... జంతువ్లు భయం తీరి 
తృపిగ్ా నివసంచాయి. 
         స్మాను్యలకి కావలసం-
ది ఏమిటి? వారి వారి పనులు 
నిరివాఘనాంగా స్గిపోవడం. రాజు 
ఎవరైన్ వారికి త్డా ఉండదు. 
అరణా్యనికి కత ్ ముపు్ప వచిచి 
పడింది. సంహం జ్తికి చెందిన 
ధరమాదత్ుడు, అనంతలత్, వారి 
పిల్లలయిన సత్యదేవ్డు, యో-
ధానయోధులు, మిత్హారులు. 
ఆకల్ వేసనపు్పడు మాత్రమే వేట 
స్గించే ధరామాతుమాలు. ఒకకుస్రి 
కడుపు నిండాక అందరితోనూ 
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కల్సపోయ్వారు. అంత్కాదు ... 
అల్పజీవ్లైెన కుందేళళునీ, అడవి 
పులు్ల లీనా, ముళళు పందులీనా వేట్-
డేవారు కాదు. పస జంతువ్లీనా 
ఏన్డూ వేట్డలేదు. 
                అంత్కాక అతడు 
నియమించిన మంత్రులు కూడా 
అమిత్హారులు. వజ్రకాయు-
డి విషయం వేరు. పదదె  చిన్నా 
భేదం వాళ్లకి లేదు. అడు్డ  అదుపు 
లేకుండా వేట్డే వారు. బల ప్ర-
దర్శనకే ఎకుకువ ప్రాముఖ్యత ని-
చేచివారు. ఇక మంత్రులేమో చిన 
కరటకుడు, అరిదమనుడు. 
వారు పంచతంత్రంలోని కరటక 
దమనులకు ముని మనవళ్ళు. 
ఇదదెర్  నకకులే. నకకుజిత్ు-
లు వయ్యడంలో మహా వీరులే. 
అయిత్ వారికీ ప్రజ్హితం కంటే 
రాజుగారి ప్రాపకం ముఖ్యం.  
                  జంతు ప్రజల్నా వారి తెల్వి 
త్టల్ో నమిమాస్ూనే వజ్రకాయుడి 
దురామారగుపు ఆలోచనల్నా వారిపై 
రుదిదె  ప్రజ్కంటకులయా్యరు. ఓ 
రోజున నిరి్లప్ుడనే వృదధి తోడేలు 
రాజదర్శన్నికి వచిచింది. వజ్ర-
కాయుడినా ఆశీరవాదించి 'ఓ వజ్ర-
కాయ మహారాజ్' మీ పూరీవా-
కులు న్కు తెలుసు. నీ తండ్రి 
నుండి మహాదుభుతమైన బలానీనా 
అపారమైన, నీ తల్్ల  నుండి 
అపారమైన తెల్వి త్టల్నా పుణికి 
పుచ్చికున్నావ్. ధరమా దత్ుడిని 
పదవీచ్్యతుడినా చేయడం దావారా 
'బలముననా వాడిదే రాజ్యం' అనీ 
'శౌర్యమే ఒప్పనీ, సహనం తప్పనీ' 
నిర్పించావ్. ఆయుష్మాన్ 
భవ. నేను వృదుదె డినా. నీలా అనేక 
మంది వృదుధి లైెన వారికి రాయ-

బారిగా నీ ముందుకచాచిను. ఈ 
వయసులో వేట్డే శకి ్లేదు. కానీ 
తిండి తినక తప్పదుకదా ! బ్రతక-
డం అనేది చచేచివరకూ చచిచిన-
టు్ల  బ్రతికి తీరాల్సున ప్రక్రియ కదా! 
మాకు 'ఉచిత ఆహార పధకం'
ఏమైన్ నీవ్ ప్రవేశపడిత్ నీ పేరు 
చెపు్పకుని పదిన్ళ్ళు బ్రతుకు-
త్ం. లేకపోత్ ఆతమాహత్్య గతి 
అన్నాడు . 
             వజ్రకాయుడు నిరి్లప్ుడి 
వ్యధను గ్రహించాడు. 'వంటనే 
పధకం రచించండి' అని చి-
నకరటక, అరిదమనులతో  చె 
పా్పడు. 'ధనో్యసమా' అని దీవించి 
వళిళుపోయాడు నిరి్లప్ుడు. 
     చిన కరటకుడూ  అరిద-
మనుడూ తెల్లవార్్ల  కూరుచిని 
ఆలోచించారు. మన పవర్ 
చాలక పొత్ మందు పవర్ పని-
కస్ుందని నగర సీమలనుండి 
వానరవీరులు ఎత్ుకచిచిన కలు్ల -
కుండల్నా కడుపునిండా పటి్ట  మరీ 
ఆలోచించారు. అపు్పడు వాటికి 
తటి్ట ంది బ్రహామాండమైన పధకం . 
"వజ్రకాయ చక్రవరీ ్ ...వందనం 
. . అ భి వ ం ద న ం . మీ ర ననా టు్ల  
భూలోక భోంతరాలు అదిరే 
అదుభుత పధకానినా రచించాం' 
ఆనందంగా అన్నారు చిన కరటక 
అరిదమనులు. 
             చెప్పండి. వారు గండ 
భేరుండాలెత్ుకచిచిన  దినుసు-
ల్నా చప్పరిస్ూ అన్నారు. పథక 
రచనలో హడ్ అయిన అరిదమ-
నుడు, చిన కరటకుడినా చూశడు, 
మొదలెట్ట మననాటు్ట  .
  "వినండి మహారాజ్, ఒకటి తమ 
తమ జీవితకాలంలో మూడవ 

వంతు దాటినవారందరికీ ఉచిత 
ఉదయ, మధా్యహనా, స్యంకాల 
భోజన పథకం" చెపా్పడు కరట-
కుడు. 
   "గరిభుణీలందరికీ ఉచిత భోజన, 
ఉచిత గృహ పధకం. తదావారా 
జంతు పకి్ష జ్తులో్ల  60 శతం 
మందికి లబిదె  కలుగుతుంది".
"అంత్ కాదు ఉచిత విదా్య 
పధకం. ఇందులో విశేషమేమం-
టే ఏదో ఒక విదేశీ భాషలో వి-
దా్యభా్యసం చెయా్యల్!" అన్నాడు 
అన్నాడు దమనకుడు. 
"అంటే భృకుటి ముడిచాడు వజ్ర-
కాయుడు". 
   "కాకులు తమ మాతృభాష 
అయిన్ 'కా'  భాష కాకుండా 
పిలు్ల ల 'మియా్యవ్ భాషనో లేక  
నకకుల "ఊళ" భాషనో నేరావాల్. 
అలాగే మిగిల్న పకి్ష జంతు 
గణాలూ. అపు్పడే  ఆ యా 
జ్తులకు విదేశీ అడవ్లో్ల  మహా 
'వీజీ' గా ప్రవేశము లభిస్ుంది. 
తదావారా మన ఆరిధిక శఖ బలప-
డుతుంది" వివరించాడు కరట-
కుడు. 
"ఇంకా?" ప్రసననాంగా అన్నాడు 
వజ్రకాయుడు. 
"ఇది కంచెం కి్లష్ట మైన పధకం. 
తమ జీవిత కాలంలో సగం 
వయసు దాటినవారు ఆహార 
పధకం కోసం  సవాచ్ందంగా 
ముందుకు రావాల్. అదీ స్ధు  
జంతువ్లు" చేతులు (వేళ్ళు) 
పిసుకుకుంటూ అన్నాడు అరిద-
మనుడు. 
   "సరిగాగు  వివరించండి, నంగిరి
         (48 వ పేజీ చూడండి) 
       
  అరిదమనుడి  కథ                                        
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ఉషోదయంలో కనిపించే 
ఆ హిరణ్యవర్ణ కిరణాలు జగతం్త్ 
వా్యపిస్ూ మనలోనూ సకల 
చరాచర సృష్్ట  యంతట్ నిండి 
ఉననా ఆ ఆదిశకి ్ సవార్పానినా, 
సవాభావానినా గురిం్చమని ప్రబోధ 
స్ున్నాయి. ఈ ప్రబోధయ్ వేదం. 
వేద ర్పంలో ఆ జగదావాయాప ్
పరాత్పరిని ధా్యనం చేస్ూననా 
స్ధకుడు తనలో ఆ చైెతన్్యనినా 
ఆ వి షకు రి ం చ్ కో వా ల ని 
సంకల్్పస్ూ... అటువంటి 
తల్్ల ని తన దగగురికి చేరచిమని 
ఆ జ్తవేదుడిని అంటే 
అగినాని ప్రారిథాస్ున్నాడు. 
జ్తవేదుడు అంటే వేదం 
వల్ల  తెల్యబడినవాడు లేదా 
జనించిన వాడు, 
 హరిణీం అంటే 
“హ్ం” కార బీజం. అది 
అమమావారి బీజ్క్షరం. ఆదిశకిక్ి 
అనవాయర్పం. అక్షరమైన, 
శశవాతమైన ఆదిశకి ్ స్థా నంలో 
ఆమ సనినాధానంలో అఖండమైన, 
అచంచలమైన ఆనందానినా 
అనుభవిస్ుననా జీవ్డు ఆ స్థా నం 
నుండి భ్రషు్ట డై ఆమ నుండి 
త్ను వేరనే భావనను పొందాడు. 
వేరు అనే భావనను పొందడం 
వల్ల  ఆ తల్్ల  ఆదరణ నుండి 

దూరమయా్యనని భావిస్ున్నాడు. 
ఇపు్పడు తనలో “యఱుక” 
కలగడం వల్ల  స్ధకుడు 
ఆదిశకిన్ి చూడగలుగుతున్నాడు. 
త్నుననా సథాతినుండి (అజ్ఞా నం) 
త్ను చూడగల్గిన సథాతికి 
(యఱుక) చేరేచి గురువ్ (అగినా) 
లభించాడు కాబటి్ట  ఆగినాని ఆ 
తల్్ల  సనినాధాన్నికి చేరచిమని 

స్ధకుడు ప్రారిథాస్ున్నాడు.
 హరిణీం అంటే 
సూర్యకిరణానికి సంబంధం 
చినది కూడా. లేడి వలె మహా 
వేగముగా ప్రయాణించగల్గిన 
కాంతి కిరణానినా కూడా హరిణీం 
అంట్రు. అంత్కాక సప ్
వర్ణములు గల్గిన సూర్య 
కిరణములలో ఇది ఆకుపచచి 

శ్రీసూకం్ 
పాలకురి ్ రామమూరి ్
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రంగు కల్గినది (హరితం) 
అనికూడా చెపు్పకోవచ్చి. 
ఆకాశంలో బంగారువర్ణంలో 
ప్రకాశిస్ూ జ్ఞా నదాయినియైన 
ఆదిశకి,్ భూమిపై హరిత 
(ఆకుపచచి) వర్ణంలో జీవకోటికి 
భుకిన్ి సమకూరుస్ుననాది. 
ఒకటి ఆధా్యతిమాక జీవన్నికి, 
మరొకటి భౌతిక జీవన్నికి 
వికాస్నినాస్ుంది. 

ఇకకుడ అమమావారు 
ఉననాది...  కాని ముందు 
కనిపించలేదు... తదుపరి 
కనిపించింది.. ఎందుకు? 
ముందు ఏదై్త్ ఉననాదో అది 
తదుపరి కూడా ఉననాది. ఏదై్త్ 
ఉననాదో అది అలాగే ఉననాది. 
ఆ ఉననాదానిలో మారు్ప లేదు. 
ఉననాది సత్యం. అది శశవాతం. 
అయిత్ ముందు ఎందుకు 
కనిపించలేదు? చూచే వాడు 
తమసుసులో ఉన్నాడు, తన 
కనునాలను మాయ కపి్ప 
వేస ఉననాది కనుక ఆమ 
కనిపించలేదు. మన వదదె  ఒక 
వస్ువ్ ఉననాది. ఎకకుడో పట్్ట ము. 
ఎకకుడ పట్్ట మో గుర్ు రావడం 
లేదు. కాబటి్ట  ఎంత వదికిన్ అది 
కనిపించడం లేదు. స్ధనలో 
ఎపు్పడైత్ ముందుకు స్గాడో 
అపు్పడు, తన మనసుసులో 
ఉషోదయమయింది. 

   ఆ జ్ఞా నోదయంతో 
ఆమ కనిపించింది. ఇపు్పడు 
తన కనునాలను కపి్ప వేసన 
ఆంధ్యం లేదా చీకటి కదిదెగా 
తల్గిపోవడం వల్ల  “ఉననాది” 

ఏదో దృష్్ట కి గోచరించింది. 
సత్్యనినా అనేవాష్స్ుననా 
సమయంలో “లోకంబులు 
లేకేశులు లోకసుథా లు తెగిన తుది 
అలోకమైన తమసుసుకు ఆవల 
ఏకాకృతితో” వలుగుతుననా ఆ 
తల్్ల ని చూచిన స్ధకుడు ఆ 
అమమాను తన దగగురికి చేరచిమని 
అగినాని ప్రారిథాస్ున్నాడు. అంటే 
తన భావనలో ఏ కించిత్ 
మాల్న్యం ఉన్నా దానిని 
కడిగి వేసుకునే ప్రయతనాంలో 
సహాయకారిగా నిల్చేందుకై 
అగినాని ఆరాధస్ున్నాడు. 

ఇకకుడ చంద్రాం 
అంటున్నాము... అంటే 
చంద్రుని పోల్నది అని అరథాం. 
చంద్రుని పోల్నది అనడంలో 
సౌకుమార్యం కల్గినది, మారదెవం 
కల్గినది, వననాలను పంచే 
చంద్రుని వలె ఆహా్ల దానినా పంచేది 
అని అరధిం. కాగా శ్రీవిద్యనే చంద్ర 
విద్య అని కూడా అంట్రు 
కదా. చంద్ర విదో్యపాసన దావారా 
తెలుసుకోబడేది అని కూడా 

చెపు్పకోవచ్చి. అకకుడ అమమావారు 
ఉననాది, ఇకకుడ స్ధకుడూ 
ఉన్నాడు. ఇరువ్రినీ సంధానించే 
స్ధనం కావాల్. అందుకే 
జ్తవేదుడిని అనుసంధాన 
కరగ్ా ప్రారిథాస్ున్నాడు స్ధకుడు. 

లకీ్షమి... లక్షత్ లక్షయిత్ 
ఇతి లకి్షమి. ఏదై్త్ చూస్ుందో, 
ఏదై్త్ చూపిస్ుందో దానిని 
లకి్షమి అంట్రు. చూసేది 
ఉపకరణం కాగా చూపించేది 
దై్విక శకి.్ ఈ రండు లక్షణాలను 
కల్గినది... కాబటి్ట  ఆమ లకి్షమి. 
ఇదే మనలో ప్రజ్ఞా ర్పమైన 
చైెతన్యంగా చెపు్పకుంట్ము. 
మన ముందుననా వస్ువ్ను 
కనునా చూస్ుంది. చూచే 
కనునాఉపకరణం కాగా వస్ువ్పై 
కాంతిపడి పరావరన్ం చెంది 
కంటిని చేరుతుంది. ఆ శకియ్్ 
చూపుతుంది. అది గురువ్. 
అలా వస్ువ్ను చూచే శకిన్ి 
సమనవాయపరచ్కని చూచే 
శకియ్్ ప్రజ్ఞా ర్పమైన చైెతన్యం. 
ఆ చైెతన్యమే అమమావారు లేదా 
ఇకకుడ లకి్షమి.  

మనకక సముననాతమైన 
లక్షం ఉంది. ఆ లక్ష స్ధనకై 
ఆరి ్ ఉననాది. ఆవేదన్ ఉంది. 
బలమైన సంకల్పం మన 
లన్ దిశలో ముందుకు స్గ 
మంటుననాది. కాని గమన 
రీతి తెల్యడం లేదు. తపిం 
చాము... మనలో ఎకకుడో 
వలుగు రేఖ ఉదయించింది. 
అంతఃశేచితనలోని తిమిరం 
పా రి పో యి ం ది . ల క్ష ం 
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అవగాహనలో నిల్చింది. 
ఉత్పతి ్ దారుడు 

ఉన్నాడు. ఉత్పతి ్ అవ్తుననాది. 
వినియోగదారుడు ఉన్నాడు. 
వస్ువ్ అవసరం ఉంది. కాని 
ఎకకుడ   దొరుకుతుందో తెల్యదు.  
ఎకకుడకకుడో  తిరిగాడు, తెల్సన 
వారిని అడిగాడు కాని అవగాహన 
రాలేదు. చివరికి   ఒక అనుసంధాన 
కర ్వినియోగదారునికి ఉత్పతిద్ా 
రుని చిరున్మా నిచాచిడు, 
ఎకకుడ దొరుకుతుందో, ఎలా 
వళాళులో వివరాలు చెపా్పడు. 
ఆ పదధితిన వినియోగదారుడు 
వళాళుడు అవసరమైన దానిని 
పొందాడు. ఉత్పతిద్ారు ఆదిశకి,్ 
ఉత్పతి ్ ఆమ కృపాకారుణా్యలు. 
వినియోగదారుడు స్ధకుడు. 
అనుసంధానకర ్ గురువ్ లేదా 
జ్తవేదుడు.

“త్ం మ ఆవహ జ్తవేడో 
లకీ్షమి మనపగామినీం 

యస్్యం హిరణమాం 
విందేయం గామశవాం పురుష్ 
నహం”

ఆనందమని మనమ 
నుకునే సథాతి న్లుగు 
స్థా యిలలో నిలుస్ుంది. 
అవి సంతోషం, ఆనందం, 
త్దాతమాయాత, తనమాయత. వాటినే 
ఇంగీ్లషులో చెపు్పకుంటే Plea-
sure, Happiness, Bliss, Ec-
stasy అంట్ము. స్ధకుడు 
త్ను పొందిన సథాతి నుండి 
జ్త్యంతరీకరణను పొందాల్. 
జ్తి అంటే స్థా యి, అంతరీకరణ 
అంటే ఉననాతీకరించబడడం. 

అయిత్ పై స్థా యికి చేరడం 
ఎంత ముఖ్యమో ఆ స్థా యిని 
నిలబటు్ట  కోవడమూ అంతకన్నా 
ప్రాముఖ్యతను సంతరించ్కుం 
టుంది. స్ధంచడంలో అవరోధా 
లు ఎదురౌత్యి. ఎలాగోలా 
ఆ అవరోధాలను అధగమించి 
లకా్ష యానినా స్ధంచిన్ దానిని 
నిలుపుకోవడానికి అత్యంత 
జ్గర్కత అవసరం. ఎనోనా 
ప్రలోభాలు ఎదురవ్త్యి. ఆ 
ప్రలోభాలను అధగమించాల్సు 
ఉంటుంది. అందుకే స్ధకుడు... 
స్ధంచిన లకి్షమి తననుండి 
విడిపోకుండా అనుగ్రహించమని 
అగినాని ప్రారిథాస్ున్నాడు. వినియోగ 
దారునికి ఉత్పతిద్ారునికి మధ్య 
బంధం గటి్ట పడాల్. దానినే Rap-
port అంట్ం. అది ఏ మాత్రం 
బలహీనమైన్ మళీళు మొదటికి 
వస్ుంది. దీనికి మధ్యవరిగ్ా 
పనిచేసే అనుసంధాన కర ్
నిష్్పకి్షకంగా వ్యవహరించాల్. 
ఇరువ్రి ప్రయోజన్లను కాపాడ 

గలగాల్. ఇదే చెపుతుంది, ఈ 
శ్రీ సూకం్. ప్రతివ్యకిల్ో నిజ్నికి 
రండు శక్ులు ఉంట్యి. ఒకటి 
పురుష శకి ్ కాగా రండవది స్త్రీ 
శకి.్ ఒక దానిని విడిచి మరొకటి 
ఉండదు. అనపగామినీం అంటే 
ఒకస్రి న్ యదలో నిల్చిన 
లకీ్షమిదేవిని ననునా విడిచిపోకుండా 
నిల్పి ఉంచమని అగినాని స్ధకు 
డు ప్రారిథాస్ున్నాడు. అయిత్ ఒక 
ప్రశనా... అగినా ఆ పనిని చేయగలడా? 
నిజ్నికి అలాంటి “యఱుక”ను 
పొందడం ఎవరికి వారే 
చేయాల్. ఎవరైన్ ఆ ప్రక్రియలో 
ఉత్్రేరకంగా పనిచేయగలరే కాని 
ప్రత్యక్షంగా పాల్గు నలేరు. మరి 
అగినాని ప్రారిథాంచడమందుకు? 
స్ధకునిలో నిరంతర జవాలన 
కావాల్. తపన కావాల్. స్ధన 
కావాల్. ఇవి ఎవరికి వారే 
సంతరించ్కోవలసనవి. అయిత్ 
ఉత్్రేరకం ఆ చర్యను వేగవంతం 
చేస్ుంది. త్న్చర్యలో భాగ 
స్వామి కాకపోయిన్ నిల్పి 
ఉంచ్తుంది. ఏ క్షణమూ పర 
మాతమాయైన విషు్ణ వ్ను విడిచి 
యుండలేని లకీ్షమిదేవిని న్ 
హృదయంలో తలగిపోకుండా 
ఉంఛమనడంలో జ్ఞా నవాహినిని 
(న్రాయణుడిని), ఐశవారా్యనినా 
(లకి్షమిని) తనలో నిల్పి ఉంచమని 
అగినాని స్ధకుడు ప్రారథాన 
చేస్ున్నాడు.

మహాలకి్షమి ఎపు్పడూ 
దివా్యభిముఖంగా పయనిస్ూ 
ఉంట్ంది.

(ఇంకా వుంది)  
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పాల్పు  బ్చిచరాజు

               జ్జా ని జైల్ సంగ్ 1916వ 
సంవతసురం మే నల 5వ త్దిన 
జనిమాంచాడు. ఆయన జనమా 
స్థా నం పంజ్బ్ లోని ఫరీద్ కోట్ 
జిలా్ల లో ‘సంధరాన్’ అనే చి-
ననాగ్రామం. తండ్రి కిషన్ సంగ్ 
ఒక స్మాన్య కుటుంబీకుడు. 
తల్్ల  పేరు ఇందు కౌర్. వారికి 
కల్గిన నలుగురు సంత్నంలో 
జైల్ సంగ్ కడగొటు్ట వాడు. 
ఇదదెరు అననాలు, ఒక అకకుగా-
రు. కడస్రి  వాడు కావడంతో 
తల్్ల కి జైల్ సంగ్ అంటే ఎకుకువ 
అభిమానం ఉండేది. అతనినా 
ముదుదె గా’కాకా’ అని పిల్చేది. 
పదదె  వాళిళుదదెరికీ చదువ్ ప్రసకే ్
లేదు. తండ్రికి వ్యవస్యంలో 
సహాయంగా ఉండేవారు. అకకు 
ఇంటి పనులో్ల  తల్్ల కి చేదోడు 
వాదోడుగా ఉండేది. అందువల్ల  
కాకాని ఎలాగైెన్ చదివించి,  గొ-
ప్పవాడిని చేయాలని తల్్ల కి ఆశగా 
ఉండేది. జైల్ సంగ్ చిననాపు్పడే 
చాలా అందగాడు. అతనినా ఎత్ు-
కుని అకకుగారు వీధలోకి వసే,్ 
వచేచిపోయ్వారు అతనివైపు 
త్రిపార చూసేవారు. తల్్ల ప్రేమ-
ను కసంట్ చూసే అద్రుష్ట ం జైల్ 
సంగ్ నొసట రాస లేదేమో! అతని 
చిననా వయసులోనే తల్్ల  మర-

ణించింది. అప్పటికి జైల్ సంగ్ కి 
మాతృ వియోగం అంటే ఏమిట 
కూడా తెల్యదు.  

హత్శుడైన కిషన్ సంగ్, పిల్లల 
ఆలన్ పాలన్ చూసేందుకు 
మరొక దారిలేక, మరదలు దయా 
కౌర్ మీద ఆధార పడా్డ డు. దయా 
కౌర్ కి కూడా అకకుగారంటే అమి-
తమైన గౌరవం. చిననాతనంలోనే 
తల్్ల లేని వాడైన కాకా ని చూస 
ఆమ హృదయం తరుకుకుపో-
యింది. ఆతను పరిగి పదదెవా-
డయ్్యవరకు ఆమ తన పినతల్్ల  
అననా విషయం కూడా తెల్య-
కుండా పంచింది.  
వారిది చిననాపాటి వ్యవస్యం. 
పండినన్డు పండుతుంది. ఎం-
డినన్డు పస్ులే. మటి్ట తో కటి్ట న 
చిననా మిద్దె  ఇలు్ల . ఆ కుటుంబం 

అతి స్మాన్యమైన జీవనం స్-
గిస్ోంది. మంచి ఇలు్ల  కటు్ట కోవ-
డం, మంచి బట్ట లు వేసుకోవడం 

వారికి కలలోని మాట. 
అయిత్నేం? మతం, ధరమాం 
విషయంలో వారు అతి నిష్్ట -
పరులు. కిషన్ సంగ్ ప్రతినిత్య-
మూ గురు గ్రంధ స్హబ్ తదేక 
ధా్యనంతో పాఠం చేసేవాడు. 
పూజ గదిలో అహరినాశలు నేతి 
దీపం వలుగుత్ ఉంటుంది. 
అకకుడ కిరసన్యిలు దీపం వ-
ల్గించడం నిష్దధిం. వారి ఇంటి 
మీద ఎపు్పడూ సకుకుల జండా 
ఎగురుత్ ఉంటుంది. 
కిషన్ సంగ్ ప్రతిరోజూ తన బిడ్డ-
ల్నా ప్రకకున కూరోచిబటు్ట కుని సకుకు 
మతం గొప్పతన్నినా వరి్ణంచి చె-
పే్పవాడు. వారందరిని సకుకుల 

                ఏడవ రాష్ట్రపతి 
             జ్జా ని జైల్ సంగ్ 
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స్హిత్యం చదవమని ప్రోతసు-
హించేవాడు. వారి గురువ్లు, 
అరుజా న్ దేవ్, త్గ్ బహదూర్, 
గోవింద్ సంగ్, మొదలైెన వారి 
ప్రేరణాదాయకమైన త్్యగాల 
గురించి వివరించి, అందర్ 
వారి దారిలో నడవాలని బోధం-
చేవాడు. అమాయకులైెన గురు 
గోవింద్ సంగ్ కడుకుల్నా శత్రు-
వ్లు ఎనినా హింసలు పట్్ట రో, 
ఎలా చంపారో చెపే్పటపు్పడు 
భావావేశంతో ఆయన కళ్ళు చె-
మమాగిలేవి. ఈ ప్రబోధాల ప్రభావం 
కాకా జైల్ సంగ్ మీద ఎకుకువగా 
పడింది. ఆ పస వయసులోనే 
ఆయన పవిత్రమైన త్్యగ పూర్ణ-
మైన జీవనం స్గించాలని సం-
కల్్పంచ్కున్నాడు. తన మతం 
కోసం, దేశం కోసం ప్రాణత్్యగం 
చేయవలస వచిచిన్ వనుకాడ 
కూడదని నిశచియించ్కున్నాడు. 
అదే విషయం ఆయన తండ్రితో 
చెపా్పడు. అది విని కిషన్ సంగ్ 
చాలా సంతోష్ంచాడు. 
న్లుగేళ్ల వయసులో ఊరిలోనే 
ఉననా బడికి పంపారు కాకా జైల్ 
సంగ్ ని. కాని ఆయనకా చదువ్ 
నచచిలేదు. అంత్ కాకుండా పిల్ల-
ల్నా ఆ బడిలో కటే్ట వారు కూడా. ఆ 
బడి చదువ్లో ఇంటి దగగుర తను 
నేరుచికుననా సకుకు ధరమాం గురించి 
కాని, వారి గురువ్ల గురించి 
కాని ఏమీ బోధంచేవారు కాదు.  
తిరిగి వచిచి తండ్రితో ఆ విషయం 
చెపి్ప బాధపడేవాడు కాకా. బడికి 
వళళుడానికి ఇష్ట  పడేవాడు కాడు. 

సరిగాగు  తిండి తినక ఆరోగ్యం 
పాడు చేసుకున్నాడు. రాత్రి పూట 
నిదదెట్ల  పలవరిస్ూ ఉండేవాడు. 
ఇదంత్ చూస కిషన్ సంగ్ బాధ 
పడేవాడు. భార్య పోత్ పోత్ 
కాకాని జ్గ్రతగ్ా చూసుకోమ-
ని, వాడు ఉత ్ అమాయకుడ-
ని, వాడికి ఏ కష్ట మూ రాకుండా 
చూడమని చెపి్ప మరీ పోయింది. 
ఇవనీనా గుర్ు చేసుకుని కిషన్ 
సంగ్ ఒక నిర్ణయానికి వచాచిడు. 
తనకి వ్యవస్యంలో ఇదదెరు 
కడుకులు ఎలాగూ సహాయంగా 
ఉంటున్నారు. కాకా జైల్ సంగ్ కి 
బడి వాత్వరణం నచచిక బాగా 
చదవడం లేదు. కనుక అతనినా  
మతమారగుంలో పటి్ట , సకుకుమత 
ప్రచారకుడిగా తయారు చేసే ్
మంచిదేమో అనిపించి ఆ ప్ర-
యత్నాలు చేయ స్గాడు. 

ఆ రోజునుంచీ జైల్ సంగ్ ని బడి 
మాని్పంచాడు తండ్రి. ఇంటిదగగురే 
ఉంది, ప్రతినిత్యము మాట గ్రం-
ధాలలోని పాఠాల్నా వలే్ల  వేయడం, 
క్రమం తప్పకుండా మాట ధరామానినా 
ఆచరించడం, ప్రతి రోజూ గురు 
గ్రంధ స్హబ్ (సకుకుల మత 
గ్రంధం) చాగు డవడం ఆయనకీ 
అప్పగించాడు. ఈ పని జైల్ సంగ్ 
కి బాగా నచిచింది. ఎగిరి గంత్స 
అలా చేయడానికి ఒపు్పకున్నాడు. 
రోగి కోరుకుననాదీ వైదు్యడు ఇచిచి-
నదీ ఒకటే కావడంతో ఆయన 
మనసు ఆనందంతో గంతులు 
వేసంది. ఆ రోజు నుంచీ గురు 
గ్రంధ స్హబ్ పారాయణం 
చేయడం మొదలు పట్్ట డు. 
గురు దేవ్లు చేసన త్్యగాలని 
వరి్ణస్ూ కీరన్లు ఎలుగెతి ్ పాడ 
స్గాడు. అన్్యయం, అత్్యచా-
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రాలపై సకుకుల గురువ్లు చేసన 
పోరాట్లు, సకుకుమత పరంపర 
గురించి ప్రచారం చేయ స్గాడు. 
మనదేశంలో అనినా ప్రాంత్ల-
లో లాగే పంజ్బులో కూడా ఆ 
కాలంలో బాల్య వివాహాలు అతి-
స్మాన్యం. నిజ్నికి జైల్ సంగ్ కి 
అయిదేళళు వయసులోనే తండ్రి, 
తన మిత్రుని కుమార ్ప్రాధాన్ కౌర్ 
తో వివాహం నిశచియించేశడు.  
త్ంబూలాలు కూడా పుచేచిసు-
కున్నారు. పళి్ల  మాత్రం కన్నాళళు 
వరకు వాయిదా వేశరు. అప్పటికి 
జైల్ సంగ్ కి పళి్ల  అంటే ఏమిట 
కూడా తెల్యదు. 
జైల్ సంగ్ అసలు విదా్యభా్య-
సం బడి మానేశకే ప్రారంభం 
అయింది. తండ్రే ఆయనకి 
గురువై ప్రతి రోజూ సకుకు మతం 
గురించి బోధంచ స్గాడు. 
ఆయన మతగ్రంధాల ‘జ్జా ని’ 
(ఇది ‘శస్త్రి’ లాంటి ఒక బిరుదు). 
కడుకుని కూడా తనలాగే జ్జా నిని 
చేయాలని సంకల్్పంచ్కున్నా-
డు. జైల్ సంగ్ క్రమంగా హారోమా-
నియం వాయించడం, పాటలు 
పాడడం నేరుచికున్నాడు. ప్రజలు 
కీరన్లు పాడమని తమ తమ 
గ్రామాలకు ఆహావానించడం 
మొదలు పట్్ట రు. 
సకుకు మతం విషయంలో సరైన 
అవగాహన ఏర్పడ్డ  తరవాత జైల్ 
సంగ్ ఒకకు పంజ్బియ్ కాకుండా, 
ఇతర భాషల మీద కూడా దృష్్ట  
స్రించాడు. హిందీ, ఉర్దె , 
ఇంగీ్లషు, చదవడం రాయడం 

నేరుచికున్నాడు. హిందీలో ఉననా 
మత సంబంధమైన గ్రంధాలు 
ఎనోనా చదివాడు.  సకుకు మతం 
ఒక వ్యకిన్ి ధరమా పరాయణుడిగా 
చేయగల శకి ్ ఉననాదని గ్రహిం-
చాడు. ఆతమా గౌరవం, శంతి, 
మత్నికి మూల సం్బాలని 
నమామాడు.  వారి గురువ్ల చరిత్ర 
అంత్ వాటితో నిండి ఉంది. 
జైల్ సంగ్ కి పదకండు సం-
వతసురాల వయసు వచేచివరకు 
నిత్యమూ కీరన్లు పాడుకుంటూ, 
వాటిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించా-
డు.  ప్రతి రోజూ ఎకకుడో ఒక దగగుర 
ప్రవచనం ఇవవాడానికి ఆహావానం 
ఉండేది. ఆయన ప్రసంగా-
లు విని ప్రభావితులైెన ప్రజలు 
ఆయనినా జ్జా ని సంబోధంచస్గా-
రు. ఆవిధంగా ‘కాకా’ జైల్ సంగ్ 
మారిపోయి ‘జ్జా ని’ జైల్ సంగ్ 
అయా్యడు. అయిన్ సమయం 
చూసుకుని ఆయన ఆటలో్ల  
కూడా ఉత్సుహంగా పాల్గు ంటూ 
ఉండేవాడు. ఆయనకి కబడీ్డ, బి-

ళాళు-కర్రా ఆట అంటే చాలా ఇష్ట ం. 
వా్యయామశలకి కూడా వళ్ళువా-
డు. 
పదమూడు సంవతసురాల 
వయసులో అయనకి మశూచి 
వా్యధ సోకింది. అది చాలా 
ఎకుకువగా రావడం వల్ల  ఆయన 
ఆరోగ్యం కీ్షనించింది. అప్పటి 
కాలంలో దానికి తగిన మందులు 
కూడా లభ్యం అయ్వి కావ్. 
అమమావారుగా భావించి, దేవీ 
పూజలు చేయడం, భగవంతు-
డి మీద భారం వేయడం తప్ప 
ఎవర్ ఏమీ చేయలేని పరిసథాతి.  
వా్యధ ఉదధిృతం కావడంతో జైల్ 
సంగ్ కళ్ళు మూతలు పడా్డ యి. 
మాట్ పలుకూ లేకుండా 
పోయాడు.  అసలే ప్రాణానికి 
ముపు్ప తెచేచి జబుబా కావడంతో 
తండ్రి భయపడా్డ డు. దై్వ భకి ్
కలవాడు, త్రికరణ శుదిధిగా గు-
రుదేవ్ని నమిమానవాడు కాబటి్ట , 
ఇలా ప్రారిథాంచాడు. “ గురుదేవా! 
న్ కడుకుని రకి్షంచ్. వాడు 
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నీవాడు. బ్రతికి బట్ట  కడిత్ ప్రాపం-
చిక విషయాల నుంచి తపి్పంచి, 
వాడిని నీకు అరి్పస్్ను. జీవితం 
అంత్ నీ సేవలకే అంకితం 
చేస్్డు. వాడిని ఎకకుడా ఉదో్యగం 
చేయనివవాను. నీ పేరు, నీ సేవలు 
నీ సందేశం ప్రజలకి అందజేసే 
ప్రవకగ్ా జీవిస్్డు. “ 
ఆర్ుడైన ఆ తండ్రి ఆవేదనని 
భగవంతుడు విన్నాడు. జైల్ సంగ్ 
జబుబా క్రమంగా తగుగు  ముఖం 
పటి్ట ంది. ఆయనకి మరొక జనమా 
లభించింది. కోలుకుననా వంటనే, 
మరింత ఉత్సుహంతో కీరన్లు 
ప్రవచన్లలో మునిగిపోయాడు 
. జైల్ సంగ్. 
జైల్ సంగ్ తన ధారిమాక మారగుంలో 
పయనిస్ూ, ప్రవచన్ల్స్ూ 
పేరు ప్రఖ్్యతులు ఆరిజాస్ుననా 
తరుణంలో ఉననాటు్ట ండి జరిగిన 
ఒక సంఘటన ఆయన జీవిత్-
నేనా మారేచిసంది. అదొక అనుకోని 
మలుపు. గొప్ప ఆధా్యతిమాక వేతగ్ా 
నిలదొకుకుకోవలసన వాడిని 
భారత దేశపు రాజకీయ న్యకు-
డిగా మారిపోయాడు. అది ఉత-్
రోతర్ా అతు్యననాత పదవి అయిన 
రాష్ట్రపతిగా మారడానికి దోహదం 
చేసంది. 
ఆ రోజు 1931వ సంవతసురం, 
మారిచి నల  23వ త్దీ.ఒక 
గ్రామంలో ప్రవచనం చెపి్ప ఆ 
స్యంత్రం హుష్రుగా పాటలు  
పాడుకుంటూ, సైఇలు తకుకు-
కుంటూ తన ఊరు వైపు వస్ు-
న్నాడు. ఇలా పొల్మేరలో్ల  ప్రవే-
శించాడో లేదో, వీధ, వీధన్  జనం 

గుంపులు, గుంపులు గా చేరి ఏదో 
విషయమై చరిచిస్ున్నారు. రచచి-
బండ దగగుర అయిత్ తకికుసలాట 
లాగే అనిపించింది. దూరంగా 
నిలబడిన ఒక వ్యకిన్ి అడిగాడు 
“ఏమయింది?” అని. 
ఆ వ్యకి,్ ఆశచిర్యంగా చూస్ూ, 
“నీకు తెల్యదా? భగత్ సంగ్ 
ని సుఖ్ దేవ్ ని, రాజ్ గురు ని 
బ్రిటిషు ప్రభుతవాం ఉరి తీసంది. 
“ అన్నాడు. ఆ మాట జైల్ సంగ్ 
కి విదు్యదాఘాతంలా తగిల్ంది. 
“నిజంగా?” అంటూ జనంలోకి 
చొరబడా్డ డు. అకకుడొక పదాదె యన 
కంచ్ కంఠంతో అరుస్ున్నాడు. ” 
సరాదె ర్ భగత్ సంగ్  మన జ్తికి 
, దేశనికి గొప్ప ఖ్్యతిని, గౌర-
వానినా తెచిచిపట్్ట డు. అతి చిననా 
వయసులోనే మాతృ భూమి 
కోసం ప్రాణత్్యగం చేశడు.” 
అని  ఉదేవాగంగా ఇంకా ఏమేమో 
చెపు్పకుపోతున్నాడు. వికలమైన 
మనసుతో, జైల్ సంగ్ అకకుడ 
నిలబడ లేక, సైకిలు నడుపు-
కుంటూనే ఇలు్ల  చేరుకున్నాడు. 
సైకిలు ఒకప్రకకుకి విసరేస, 
తిననాగా తన పూజ్ మందిరం-
లోకి వళిళుపోయాడు. గురుదే-
వ్ని పటం ముందు మోకరిల్్ల  
భోరున ఏడాచిడు. “వాహే!గురు! 
ఏం జరుగుతోంది? దేశం కోసం 
పోరాడే వాళ్లకి మరణ శికా్ష ? ని 
కాళళు ముందే ఇంత అన్్యయం 
ఎలా జరుగుతోంది? అని 
చాలా సేపు ప్రారిథాంచాడు. కళ్ళు 
తెరిఛి చూసే టప్పటికి తనను 
పంచిన పిన తల్్ల  దయా కౌర్ 

ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. “బాధ 
పడకు న్యన్! భగత్ సంగ్ 
విషయంలో దేశం అంత్ శోక 
సముద్రంలో మునిగిపోయిం-
ది. కంచెం తమాయించ్కో! “ 
అంది. 
కాని, జైల్ సంగ్ మనసు క్రోధంతో 
ఉడికి పోతోంది. ఎంత ప్రయ-
తినాంచిన్ మనసుకి సమాధానం 
చెపు్పకోలేక పోతున్నాడు. ఈ 
సంఘటన ఆయనలో గొప్ప 
మారు్పని తీసుకు వచిచింది. 
కన్నాళ్ళు భజనలు, కీరన్లు 
మానేస, ఒంటరిగా ఇంట్ల నే 
గడిపాడు. ఎందరో కీరన్ల కోసం 
ఆయనినా అరిథాంచి, నిరాశతో వను-
దిరిగారు. వారం రోజుల తరావాత 
ఆయన ఒక సభలో గురుగో-
వింద్ సంగ్ సంత్నం మర-
ణించిన ఉదంతం ప్రస్్విస్ూ, 
భావోద్రేకతకి గురి అయా్యడు. “ 
అంతటి క్రూరతని, అత్్యచారా-
నినా, ఆ రోజు మన ఎలా సహించ 
గల్గామో అరథాం కావడం లేదు. 
ఆరోజే గురుదేవ్ని అరిథాంచి, 
వారందరికీ మనం బుదిదె  చెపి్ప 
ఉండ వలసంది. మన ఉపేక్షకి 
ఫల్తమే భగత్ సంగ్ ని ఈ న్డు 
ఉరి తీయడం. ఆ న్డు ముస-
లామానులు గురు గోవింద్ సంగ్ 
కుమారుల్నా చంపారు. ఈ రోజు 
మన వీరుల్నా ముగుగు రిని  ఆం-
గే్లయులు పొట్ట న పటు్ట కున్నా-
రు. ఇంతటి దురామారాగు నినా మనం 
ఎందుకు నిశ్శబదె ంగా భరిస్ు-
న్నాం? మనం వాళళుని ముకకులు 
ముకకులు గా నరకలేమా? “ అని 
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ముఖం చేత్ో కపు్పకుని విల విలా 
ఏడాచిడు. ఆ ఏడుపుని ఆపుకోలేక 
అకకుడి నుంచి వళిళుపోయాడు. 
అది ఆయన జీవితం కతమ్-
లుపు తిరిగిన రోజు. ఆయనలో 
ప్రతీకార జ్వాల రగులుకుంది. 
ఆయనొనాక విప్ల వ వీరుడిగా మా-
రేచిసంది. ఆ ప్రతీకార వాంఛ 
ఆయనినా ఆయుధాల తయారీకి 
ప్రేరేపించింది. ఆలోచించి, 
ఆలోచించి, ఆయన కనినా 
ఇనుప ముకకుల్నా, కర్రచెకకులని 
సంపాదించి, ఒక దేశీ పిస్ోలు 
తయారు చేశడు. దానిని తన 
మిత్రులందరికీ చూపించాడు. 
దానిని ధరించి వీధులో్ల  దై్ర్యంగా 
తిరగస్గాడు. “ఇది న్ది. న్ 
రక్షణ కోసం తయారు చేసుకు-
న్నాను. ఆంగే్లయుడు ఎదురైత్ 
కాల్చి పారేస్్ను” అని సగరవాంగా 
అంటు ఉండేవాడు. 
తండ్రి కిషన్ సంగ్ కడుకులో 
వచిచిన ఈ మారు్పని చూస 
చాలా బాధ పడా్డ డు. జైల్ సంగ్ 
నుంచి తను ఆశించినది వేరు. 
ఇపు్పడు జరుగుతుననాది వేరు. 
దేశం కోసం పోరాటం సలప-
డంలో తపు్ప లేదు. కాని విప్ల వ 
శంఖం పూరించడం ఆపదని 
కని తెచ్చికోవడం. పరిగి పదదె  
వాడై ఏదో స్ధస్్డని ఆశించిన 
కడుకు ఒకకు తుపాకి త్ట్కి 
బల్ అయిపోత్ త్నేం కావాల్? 
అయన ఆలోచించి, ఆలోచించి 
ఒక నిర్ణయానికి వచాచిడు. జైల్ 
సంగ్ మనసు మరలాచిలం-
టే ఒకటే మారగుం. అతనికి పళి్ల  

చేయాల్. ఈ విషయం పినతల్్ల  
దయా కౌర్ తో చరిచించాడు. చి-
ననాపు్పడే నిశిచిత్రథాం అయింది 
కాబటి్ట  పళిళుకూతురు తండ్రికి 
వరమ్ానం పంపాడు. పళి్ల  
ముహూరం్ కూడా పటే్ట శరు. 
 జైల్ సంగ్ కి ఈ విషయం తెల్స 
సందిగధింలో పడా్డ డు. ఆయన 
అసలు పళి్ల  చేసుకో దలచ్-
కోలేదు. గొప్ప విప్ల వ కారుడిగా 
మారాలని కోరుకున్నాడు. వారు 
దేశం కోసం ప్రాణాల్నా సైతం లెకకు 
చేయకుండా పోరాటం చేస్్రు. 
కాని పళి్ల  చేసుకుని సంస్రజీ-
వితం స్గించడానికి కాదు. పిన-
తల్్ల ని, తండ్రిని ఎదిరించే దై్ర్యం 
మాత్రం చేయలేక పోయాడు. 
ఆఖరికి పళిళుకూతురు ఇంటికి 
వళి్ల , తనకీ పళి్ల  ఇష్ట ం లేదని చె-
పే్పశడు. దానితో ఆ కుటుంబాల 
మధ్య భూకంపమే వచిచింది. ని-
శిచిత్రథాం అయిన పళి్ల  ఆగిపోత్ 
ఎంత అవమానకరం! ఈ జనమాలో 
ఆ పిల్లకి వివాహం జరుగుతుం-
దా? కంత తరజాన భరజాన తరవాత, 
ఆయనినా ఒపి్పంచే బాద్యత పిన-
తల్్ల  దయా కౌర్ మీద పట్్ట రు. 
ఆయన ఆమను కాదన లేడు.  
ఈ ఆయుధం బాగా పని చేసంది. 
కాని తుపాను ఇంకా సదుదె మ-
ణగలేదు.  పంచిన తల్్ల  మాట 
దాటలేక పళి్ల  అయిత్ చేసుకు-
న్నాడు కాని, సంస్ర జీవితం 
మీద ఆయనకి కోరిక లేకపో-
యింది. ఆయన ధా్యస ఎపు్పడూ 
ఆంగే్లయుల్నా ఎలా దేశం 
నుంచి వళళుగొట్్ట లా అననాదాని 

మీదే ఉండేది. ఎలాగైెన్ విప్ల వ 
సంఘాలతో సంపరకుం పం-
చ్కోవాలనీ వారిలో సభు్యడిగా 
చేరాలనీ, ఆ అవకాశం కోసం 
ఎదురు చూసేవాడు. ఎంత ప్ర-
యతినాంచిన్ విప్ల వ సంఘాల 
గురించి అచూకీ తెల్సేది కాదు. 
వారి స్థా వరాలు చాలా రహస్యం-
గా ఉండేవి. కాని మనసుంటే 
మారగం ఉంటుంది కదా! జైల్ 
సంగ్ కి ఒక ఆలోచన వచిచింది. 
భజనలు చేస్ూ, కీరన్లు 
పాడుకుంటూ గుంపుల్నా చేరదీ-
సే,్  చాలా మంది జనం వస్్రు. 
వారిలో ఎవరో ఒకరు విప్ల వ 
కారులతో పరిచయం ఉననావా-
రు రావచ్చి. వారి దావారా విషయ 
సేకరణ చేయవచ్చి. ఈ ఎత్ు 
బాగా పని చేసంది. ఒకస్రి 
జంగా సంగ్ అనే ఆయన తన 
ఇంటిదగగుర కీరన్ ఏరా్పటు 
చేశడు. ఆయన అప్పటికే విప్ల వ 
సంఘాలో్ల  ఉననావాడు. ప్రవచన్-
లు అయిపోయాక, రాత్రి చాలా 
మంది ఆ ఇంటికి వచాచిరు. జైల్ 
సంగ్ తన కోరిక వాళ్లకి చెపా్పడు. 
కాని ఆ సంఘాలు క్రొతవ్ారిని 
అంతగా నమమావ్. ఎనోనా నిబం-
ధనలకి ఒపు్పకోవాల్. ముఖ్యంగా 
పోలీసులకి చికికు నపుడు ప్రాణం-
పోయిన్ రహస్్యలు చెప్పకూడ-
దు. అంత మనో నిబబారం అతనికి 
ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి 
పరీక్షలు పడత్రు. అనినాటికి జైల్ 
సంగ్ ఒపు్పకున్నాడు. అపు్పడు 
వారి న్యకుడు, ఆయనినా     
          (39 వ పేజీ చూడండి)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావ్
                అమరికాలో సూపర్ 
మారకుట్ కి వళి్ల  కనినా నడవలలో 
నడుస్ూ ఉంటే నూన సముద్రం-
లో ఈదుత్ననాటే్ల  ఉంటుంది: 
ఇటూ అటూ ఉననా అలమారులలో 
గానుగ ఆడినది (cold-pressed),  
గానుగ ఆడినపు్పడు మొదటి తడవ 
తీసనది  (extra-virgin), ఒమగా 
ఉననాది, కోలెస్టరాల్^ లేనిది, గుండకి 
మంచిది, కవ్వా తకుకువగా ఉననాది,  
అంటూ అనేక  రకాల విశేషణా-
లతో సీమావ నూన (Canola oil), 
కుసుంభా నూన (Saflower oil), 
సూర్యకాంతపు నూన (Sunflower 
oil), మొకకుజొననా నూన (Corn oil),  
వగైెరా  వంట నూనలు  రకరకాల 
ఆకారాలు ఉననా సీస్లలో కనిపి-
స్ూ ఉంట్యి. కాని ఈ వస్రాల-
లో వేరుశనగ నూన, కబబారి నూన, 
నువ్వాల నూన, న్ అనుభవంలో 
ఎపు్పడూ కనబడలేదు. మరొక 
వస్రాలో వతికిత్ డాలా్డ  వంటి వన-
స్పతులు కనిపిస్్యి. వనస్పతులు 
రండు రకాలు: గటి్ట  రకం వనస్ప-
తులని ష్ర్టనింగ్ (shortening) 
అనినీనా  మతట్ి రకం వనస్పతుల-
ని మారజారిన్ (margerine) అనినీనా 
అంట్రు. మరొక నడవలో, పాలు, 
మజిజా గ ఉండే బీరువాల దగగుర వననా 
దొరుకుతుంది: ఉపు్ప వేసనది, 

తీపిది. కమమాటి నయి్య కావాలంటే ఏ 
ఇండియా బజ్రుకో పోవాల్. వీటిని 
ఏ పేరుతో పిలచిన్, నూనలు ద్రవ 
ర్పంలో ఉన్నా, నయి్యలా గడ్డకటి్ట  
ఉన్నా,  పోషక దృక్పథంతో చూసన-
పు్పడు మౌల్కంగా ఇవనీనా కవ్వాలు 
లేదా మేదాలు  (fats). 
శస్త్రీయ కోణంలో చూసే ్ కవ్వాలు 
మూడు రకాలు: సంతృప ్(“కడుపు 
నిండినవి,”  లేదా saturated 
fats) ఏక-అసంతృప ్ (“అరాధి -
కల్తో ఉననావి,” లేదా mono-
unsaturated fats), బహు-అసం-
తృప ్ (“బాగా ఆకల్తో ఉననావి,” 
లేదా poly-unsaturated fats).  
మనం నిత్యం వంటలలో వాడే 
అనినా నూనలలోనూ ఈ మూడు 
రకాల కవ్వాలు కల్సే ఉంట్యి; 
వాటి పాళ్ళు త్డాగా ఉండొచ్చి. 
  సరవాస్ధారణంగా జ్ంతవ 
మేదాలులో (animal fats లో, 
అనగా, జంతు జనితమైన 
నూనలలో) సంతృప ్ కవ్వాలు 
ఎకుకువ ఉంట్యి. శకీయ 
మేదాలులో (vegetable fats లో, 
అనగా, శక జనితమైన నూనలలో) 
ఏక-అసంతృప,్ బహు-అసంతృప ్
కవ్వాలు ఎకుకువగా ఉంట్యి. ఈ 
బహు-అసంతృప ్ కవ్వా పదారాథా ల-
లోనే మన ఆరోగా్యనికి మేలు చేసే 

ఒమగా-3 కవ్వా ఆమా్ల లు (fatty 
acids) ఉంట్యి. చేప నూనలలో 
కూడ ఈ బహు-అసంతృప ్
కవ్వాలు, ఒమగా-3 కవ్వా ఆమా్ల లు 
పుషకులంగా ఉంట్యి. కనినా ఉదా-
హరణలు: 
సంతృప ్ కవ్వాలు (saturated 
fats): వననా, నయి్య, వనస్పతి, వగైె-
రాలలో ఇవి ఎకుకువ ఉంట్యి. 
గది త్పోగ్రత వదదె  గడ్డకటి్ట  ఉండే 
నూనలలో ఈ రకం కవ్వాలు ఎకుకు-
వగా ఉంట్యి. 
ఏక-అసంతృప ్ కవ్వాలు (mono-
unsaturated fats): జిత (Olive) 
నూన, నువ్వాల నూన, వేరుశనగ 
నూన, కనోలా నూన, వగైెరాలలో 
ఇవి ఎకుకువ ఉంట్యి. ఇవి గది 
త్పోగ్రత వదదె  గడ్డకట్ట వ్ కాని రి-
ఫ్రిజిరేటర్ లో పటి్ట నపు్పడు కదిదెగా 
చికకుబడి మసకగా అవ్త్యి. 
బహు-అసంతృప ్ కవ్వాలు (poly-
unsaturated fats): కనోలా నూన, 
సూరా్యకాంతం నూన, మొకకుజొననా 
నూన, చేప నూన,  వగైెరాలలో ఇవి 
ఎకుకువ ఉంట్యి. ఇవి గది త్పో-
గ్రత వదదె  గడ్డకట్ట వ్. రిఫ్రిజిరేటర్ లో 
పటి్ట న్ గడ్డ  కట్ట వ్. వీటిలో్ల  శరీరం 
తయారు చేసుకోలేని ఒమగా-3, 
ఒమగా-6 అనే ఆవశ్యక ఘృతికా-
మా్ల లు (essential fatty acids) 

వేమూరి వారి పాకశస్తం:

వంటలకి ఏ కవ్వాలు మంచివి?
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కూడా ఉంట్యి కనుక ఇవి మన 
ఆహారంలో విధగా ఉండాల్. 
 వంటలలో కవ్వాలు ముఖ్యమైన 
పాత్ర వహిస్్యి. వంటకాలు 
మంచి ష్డబం (flavor)తో 
ఘుమఘుమ లాడడానికి కవ్వాలు 
అవసరం. ఆరోగా్యనికి కూడా 
కవ్వాలు అవసరమే. “కవ్వాలు 
ఆరోగా్యనికి మంచివి కావ్" అనే 
భావం పుకికుటి పురాణం. విటమిన్ 
ఎ, ఇ , కె, డి లు ఒంటబట్ట డానికి 
కవ్వాలు అత్యవసరం. అంత్కాదు. 
హారోమానులు సమతుల్యంలో ఉం-
డాలన్నా, శరీరంలో శకి ్ పుట్్ట లన్నా,  
రకం్లో చకెకుర సమ మట్ట ంలో  
ఉండాలన్నా, కుదుపులకి అవయ-
వాలు ద్బబా తినకుండా ఉండాలన్నా 
శరీరానికి కవ్వా అవసరం. కాని ఈ 
లాభాలనీనా పొందాలంటే మనం తినే 
నూనలలో ఉండే కవ్వాలు మంచి 
జ్తివి (అనగా, ఒమగా-3 ఉననావి, 
బహుఅసంతృపం్ అయినవి) 
అయి ఉండడమే కాకుండా వాటికి 
మరో రండు లక్షణాలు కూడ 
ఉండాల్: వాటి జనమాస్థా నం, వాటి 
ధూమ స్థా నం. 
మంచి కవ్వాల జనమాస్థా న్లు: 
పికకులు, గింజలు, ఆల్వ్ లు, అవ-
కాడోలు. 
మధ్యంతర కవ్వాల జనమాస్థా న్లు: 
కబబారి నూన, గడి్డ  తిని పాల్చేచి 
జంతు జనితమైన కవ్వాలు (వననా, 
నయి్య)
చెడ్డ  కవ్వాల జనమా స్థా న్లు: న్స 
రకం నూనలని ఉదజనీకరణం 
(hydrogenation) తో సంతృపప్-
రుస్్రు కనుక వనస్పతులు (ఇవి 
ఉదజనీకరణం చెందిన నూనలు) 
మంచివి కావ్. పదేపదే మరిగిం-

చిన నూనలలో అనుప్రసథా కవ్వాలు 
(trans fats) ఉంట్యి కనుక ఈ 
రకం కవ్వాలు తినటం గుండ ఆరో-
గా్యనికి మంచిది కాదు.  
మంచి కవ్వాలు కూడా వేడి చేస-
నపు్పడు చెడ్డగా మారే అవకాశం 
ఉంది.  కానీ వేడి  చెయ్యకుండా 
వంట వండలేము కదా.  ఎలా? 
ఏ నూనని అయిన్ సరే దాని 
ధూమ స్థా నం (smoking point) 
వరకు వేడి చేసనపు్పడు దాని లక్ష-
ణాలు మారిపోయి ఆరోగా్యనికి హాని 
చేసే రస్యన్లు పుటు్ట కస్్యి; 
ఆ నూన లోని రస్యన్లు ఆల్్డ-
హైడులుగా మారిపోత్యి. వీటిని 
తిన్నా, పీల్చిన్  కేనసురు, హృద్రోగం 
వచేచి స్వకాశలు పరుగుత్యి.  
అందుకనే మరుగుతుననా నూనలో 
ముంచి వేయించవలస వచిచి-
నపు్పడు వేడికి తటు్ట కుని పొగలు 
కకకుకుండా ఉండే నూనని వాడాల్. 
ఉదాహరణకి వననా 176 సల్సుయస్ 
డిగ్రీలు దగగుర, నయి్య 252 సల్సు-
యస్ డిగ్రీలు దగగుర, డాలా్డ  వంటి 
వనస్పతులు 250  డిగ్రీలు దగగుర, 
వేరుశనగ నూన, నువ్వాల నూన 
232 దగగుర, కబబారి నూన 204 
డిగ్రీల దగగుర  పొగలు కకుకుత్యి. 
కనుక ఈ కోణంలోచూసే ్వంటలకి 
(అనగా, ముంపు వేపుళళుకి) నూనల 
కంటే నయి్య మరుగు. ధూమ 
స్థా నం కోణంలో డాలా్డ , నయి్య 
దరిదాపు సరిసమానమే కానీ, 
(న్స రకం) నూనలలో ఉననా బహు 
అసంతృప ్ లక్షణాలని ఉదజనీక-
రణంతో సంతృపప్రచగా  డాలా్డ  
వంటి వనస్పతులు వస్్యి  కనుక 
డాలా్డ  కంట నయి్య శ్రేష్ట ం! 
జనమా స్థా నం, ధూమ స్థా నం తరువాత 

చూసుకోవలసనది ఒమగా  జ్తి. 
ఒమగా-3 మంచిది, ఒమగా-6 
అంతగా మంచిది కాదు; కానీ చిరు  
మోత్దులో ఒమగా-6 అవసరం, 
మోత్దు మించిత్ మోసం. మొ-
కకుజొననా నూనలలోను, సూరా్యకాం-
తం నూనలలోనూ ఒమగా-6 పాలు 
ఎకుకువగా ఉంటుంది. కనుక ఇవి 
మోత్దులో ఉననాంత సేపూ పరవా 
లేదు. 
అయిత్ నిత్యం వాడుకకి (అనగా, 
చేతి మీద వేసుకుందుకి, త్ల్ం-
పులకి, పొడి వేపుళళుకి, ముంపు వే-
పుళళుకి, అవంలో పటి్ట  కాలచి డానికి) 
ఏది మంచిదిట? లాభనష్్ట లు 
అనీనా బేరీజు వేస చూసుకుంటే చేతి 
మీద వేసుకుందుకి ఆల్వ్ నూన 
కాని, అవకాడో నూన కాని మంచివి 
కాని ఇవి మన దేశంలో త్ల్కగా 
దొరకవ్; దొరికిన్ ధర అందుబా-
టులో ఉండదు. కనుక చేతి మీద 
వేసుకుందుకి నువ్వాల నూన, త్-
ల్ంపులకి కబబారి నూన, ముంపు 
వేపుళ్లకి (deep frying) నయి్య కాని, 
వేరుశనగ నూన కాని మంచివేమో 
అనిపిస్ున్నాది. ముంపు వేపుళ్ల-
కి వాడిన నూనని పదే పదే వా-
డకూడదు. ఎందుకంటే వాటిలో్ల  
అనుప్రసథా కవ్వాలు (trans fats) 
అనే పదారాథా లు  క్రమేపి పేరుకుం-
ట్యి. ఇవి  అనేక అన్రోగా్యలకి 
(హ్రద్రోగం, మసఘ్ాతం, డయా-
బటీస్, వగైెరా)  దారి  తీస్్యి. 
అందుకని నూనలని ఒకటి, రండు 
స్రు్ల  మరిగించిన తరువాత పార-
బోసయ్యడం మంచిది. ఈ రకం 
అనుప్రసథా కవ్వాలు వనస్పతుల 
(margarines) లో ఉంట్యి 
కనుక డాలా్డ  వంటి పదారాథా లు ఆరో
        (41 వ పేజీ  చూడండి)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబారావ్ 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

 “రాధా ఏమిటి మాట్్ల డు 
తున్నావ్, ప్రేమ అంటే నీకు 
అరధిం తెలుస్? అసలు ప్రేమ 
అంటే ఏమిట అరధిమవడానికి 
మన వయసు ఎంత? ప్రేమ 
వేరు, ఆకర్షణ వేరు. ఆకర్షణ 
త్త్కుల్కం, ప్రేమ శశవాతం.   
      “రాధా ఏమిటి 
మాట్్ల డుతున్నావ్, ప్రేమ అంటే 
నీకు అరధిం తెలుస్? అసలు ప్రేమ 
అంటే ఏమిట అరధిమవడానికి 
మన వయసు ఎంత? ప్రేమ 
వేరు, ఆకర్షణ వేరు. ఆకర్షణ 
త్త్కుల్కం, ప్రేమ శశవాతం, 
ఈ వయసుల్ కల్గేది ఒక 
ఆకర్షణ, వా్యమోహం అది ప్రేమ 
కాదు. అసలు న్లో ఏం చూస 
ననునా ప్రేమించానంటున్నావ్? 
నేను బయటకి కనబడినంత 
మంచివాడిని కాకపోవచ్చి, న్కూ 
నీకూ వ్ననా పరిచయమంత? 
నువేవా చెబుతున్నావ్ న్ పట్ల  
ఆకరి్షతురాల్వి అయా్యవని, 
సో అది ప్రేమ కాదు ఆకర్షణ. 
ఇపు్పడు మనమింకా చదువ్ 
కుంటున్నాము, రాధా న్ 
మాట మీద గౌరవం వ్ంటే 
అనవసరమైన ఆలోచనలు 
చెయ్యకు, నీ శకిన్ి, కృష్ని, 
ఏకాగ్రతని అనినాంటినీ చదువ్ 

మీద ఫోకస్ చెయి్య…మాది  
మధ్య తరగతి కుటుంబం, 
మేము కేవలం చదువ్ల మీద, 
ఉదో్యగాల మీదా ఆధారపడి 
బ్రతుకుతున్నాము. మనకి 
ప్రభుతవాం నుండి గాని, ఇతరత్రా 
గాని, ఏ రకమైన దనూనా లేదు, 
మనకి మంచి భవిష్యత్ కావాలంటే 
చదువ్ ఎంతో ముఖ్యం, మనం 
కేవలం మన చదువ్, బుదిధి 
కుశలతలు, తెల్విత్టలు మీద 
ఆధారపడి జీవిస్ున్నాము. మా 
పదదెన్ననాగారికి ఇదదెర్ ఆడ 
పిల్లలని మా న్ననాగారు తన 
వాట్ కూడా ఆయనకి ఇచాచిరు. 
ఆయన ఆడ పిల్లల్దదెరికి పళిళుళ్ళు 
చేయగా మిగిల్న దానినా క్రిందటి 
సంవవతసురం మా పదదెన్ననాగారు 
చనిపోయినపుడు మా న్ననాగారు 
మా అకకుయ్యల్దదెరికీ వ్రాస 
ఇచాచిరు. మాకు సవాంత ఇలు్ల  గాని 
ఆసథాపాసుథా లు గాని ఏమీ లేవ్, 
మేము కేవలం మా న్ననాగారి 
సంపాదన మీద ఆధారపడి 
వ్న్నాము. మా న్ననాగారు చాలా 
నీతి, నిజ్యతీలు కల్గిన 
వ్యకి,్ ఆయన తన ముపైపైఐదు 
సంవతసురాల సరీవాసులో 
ఎపు్పడూ ఒకకు పైస్ కూడా 
అక్రమంగా సంపాదించలేదు, 

అవినీతిపరులకు సంహసవాపనామై 
వ్ండి మచచి లేని వ్యకిగ్ా పేరు 
గడించారు…అందుకని నేను 
ఎంత తందరగా వీలయిత్ 
అంత తందరగా సటిల్ 
అయి మా న్ననాగారిని సపోర్్ట 
చె యా్య ల ను కు ం టు న్నా ను , 
ఇపు్పడు న్ ఫోకస్ అంత్ 
న్ చదువ్ మీదే. జీవితంలో 
సథారపడిన వాళళుకి ఈ ప్రేమలూ, 
పళిళుళూళు. ప్రసుథా త్నికి త్దూర 
సందు లేదు, మడకో డోలు అననాది 
మన పరిసథాతి. దయచేస నేను 
చెపి్పంది సహృదయంతో అరధిం 
చేసుకుంట్వని ఆశిస్ున్నాను” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
            కృష్ణమోహన్ చెపి్పనది 
శ్రదదెగా విననా అనూరాధ “అలాగే 
బావా, నువ్వా చెపి్పనటే్ల  చేస్్ను, 
న్ శకిన్ంత్ చదువ్ మీద 
కేంద్రీకృతం చేస్్ను…ప్రేమ వేరు, 
ఆకర్షణ వేరు అన్నావ్, కానీ ఆ 
రండు వేరు కాదు బావా. అవి 
ఒకదానిలో ఒకటి అంతరీ్లనమై 
వ్న్నాయి. ఉదాహరణకి ఇదదెరు 
వ్యక్ులను తీసుకో ఇకకుడ 
వ్యక్ులు అంటే కేవలం ఒక 
ఆడ, ఒక మగే కానకకురలేదు. 
వారు ఎదటవారిలో ఏదో ఒక 
ప్రత్్యక విషయం చూస మొదట 

 (గత సంచిక తరువాయి)
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ఆకరి్షతులవ్త్రు. అది అందం 
కావచ్చి, తెల్విత్టలు కావచ్చి, 
చదువ్ కావచ్చి, మంచితనం 
కావచ్చి లేదా ఏదై్న్ క్రీడ 
లేక కళలో ప్రతిభా పాటవాలు 
కావచ్చి. ఆ ఆకర్షణే  ఆ వ్యకిప్ట్ల  
ఇష్్ట నికి, ఆ ఇష్ట మే సేనాహానికి 
దారి తీస్ుంది, ఆ సేనాహం లోంచే 
ప్రేమ పుడుతుంది. ఉదాహరణకి 
నీకు క్రికెటర్ గుండపా్ప విశవాన్ధ్ 
అంటే ఇష్ట ం, అతను నీ 
ఫేవరేట్ క్రికెటర్. అతనిని నువ్వా 
ఎపు్పడూ కల్స వ్ండకపోవచ్చి, 
భవిష్యత్ులో కలవచ్చి, కలవక 
పోవచ్చి అయిన్ అతనంటే 
నీకు ఇష్ట ం, నువ్వా అతనిని 
అభిమానిస్్వ్, ఆరాధస్్వ్ 
ఎందుకని? అతని ఆట పట్ల  
నువ్వా ఆకరి్షతుడివయా్యవ్ 
అందుకనే నీకు అతనంటే ఇష్ట ం. 
ఆ ఇష్ట మే, అభిమానమే, ఆరాధనే 
బావా ప్రేమంటే. ఆ వ్యక్ులు 
ఇదదెర్ మగవారు అయిత్ 
గనుక ఆ ప్రేమకి ఇబబాంది లేదు. 
ఇక ఆడ మగ ప్రేమ విషయానికి 
వసే ్ నువ్వా ఫలాన్ నటి అంటే 
ఇష్ట ం అన్నావనుకో, లేదా 
ఫలాన్ అమామాయి అంటే ఇష్ట ం 
అన్నావనుకో నీ చ్టు్ట పట్ల వారు 
నీ మీద బోలెడు జ్క్సు వేస్్రు, 
కధలు చెబుత్రు ఇదీ సమాజం 
తీరు. ఒక విషయం బావా 
ఎవరి ప్రేమైన్ సవాచచిమైనది, 
ప్రతిఫలం ఆశించనిది, స్వారధిం 
లేనిది అయిత్ శశవాతంగా 
నిలుస్ుంది…‘బావా న్ 
ఉదేదెశ్యంలో ప్రేమకి పరమారధిం 
పళిళు, సంస్రం, పిల్లలని కనడం 
కాదు, ప్రేమంటే ఒకరి మంచి 

ఒకరు కోరుకోవడం, ఒకరి బాధ 
చూస ఒకరు చల్ంచిపోవడం, 
ఒకరి సుఖం కోసం ఒకరు 
ఆరాటపడటం’…నేను నినునా 
ప్రేమిస్ున్నాను, న్ కంఠంలో 
ప్రాణము ఉననాంతవరకూ నినునా 
ప్రేమిస్్ను. ఒకకు విషయం 
గుర్ుంచ్కో బావా, ప్రేమకి భావం 
తప్ప భాష వ్ండదు…నీ కోసం 
వేచి వ్ంట్ను...భవిష్యత్ులో 
ఏం జరుగుతుందనేది దై్వ 
నిర్ణయం” అని చాలా ప్రసుఫుటంగా 
అనూరాధ తన అభిప్రాయానినా 
చెపి్పంది.
       అనూరాధ అంత వివరంగా 
ఆకర్షణ, ఇష్ట ం, సేనాహం, ప్రేమ 
గురించి చెపి్పనది విన్నాక కృష్ణ 
మోహన్ కి ఇంకేం చెపా్పలో 
అరధిం కాలేదు. అయిత్ ముక్ా 
యింపుగా “రాధా నేను నీ అభిప్రా 
యాలని గౌరవిస్్ను, అలాగే 
నువ్వా కూడా న్ అభిప్రాయానినా 
మనినాంచి నీ శకి ్ వంచన లేకుం 
డా నీ ఫోకస్ అంత్ చదువ్ మీద 
పడత్నని మాట ఇవ్వా” అని 
చెయి్య చాపాడు.
         “నీ మాట న్కు శసనము, అది 
న్కు శిరోధార్యం బావా, నీ  మాటని 
త్రికరణ శుదిధిగా పాటిస్్ను, 
ఇపు్పడే కాదు భవిష్యత్ులో కూడా 
నువ్వా చెపి్పనటే్ల  నీ కోసం నేను 
ఏదై్న్ తప్పకుండా చేస్్ను. న్ 
ప్రాణాలయిన్ ఇస్్ను, ఐ మీన్ 
ఇట్  బావా. నువ్వా న్కు ఒక మాట 
ఇయి్య, ఇపు్పడు జరిగినవనినా 
మనసులో పటు్ట కని నువ్వా మా 
ఇంటికి రావడం మానేయవదుదె , 
నినునా చూడకుండా నేనుండలేను 
బావా” అంటూ చాలా ఉదేవాగంతో 

కళళులో నీరు కారుతుండగా 
కృష్ణమోహన్ చేతిలో చెయి్య వేస 
చెపి్పంది. 
ఆమ కనీనారు చూస కృష్ణమోహన్ 
చల్ంచిపొయాడు. అనవసరంగా 
రాధని బాధ పట్్ట నని చింతిస్ూ 
“అలాగే తప్పకుండా వస్్ను, స్రీ 
రాధా, న్ మాటలతో నినునా బాధ 
పటి్ట  నీ చేత కనీనారు పటి్ట ంచాను. 
నీతో కటువ్గా ప్రవరిం్చాను” 
అన్నాడు.
“లేదు బావా నువ్వా ననేనామీ 
బాధ పట్ట  లేదు, నేను న్ 
అభిప్రాయానినా చెబుత్ కంచం 
ఆవేశనికి లోనయా్యను” 
“పిచిచిపిలా్ల  ముందు 
ఆ కనీనాళ్ళు తుడుచ్కో, 
ఇంతవరకూ చాలా గంభీరంగా 
మాట్్ల డుకున్నాము అందుకని 
ఒక జ్క్ చెబుత్ను…ఆ జ్క్ 
విననా తరువాత అనూరాధ 
చాలా నవ్వాకుంది. అది చూస 
“హమమాయా్య, అనూరాధ మూడు 
మారింది” అనుకున్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
          “థాంకూ్య న్ మీద కోపం 
తగిగుందా?” అని అడిగాడు.
“అసలు వసేగ్ా తగగుడానికి, 
నువ్వా మన మంచి కోరే చెపా్పవ్, 
నీ మాట న్కు వేదం బావా, 
ఎపు్పడూ నీ మీద న్కు కోపం 
రాదు” అంది.
         “అయిత్ నువ్వా ఒక జ్క్ 
చెపు్ప” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.                     
“ఇదదెరు ప్రేమికులు ఒక పారుకు 
పారుకులో కూరుచిన్నారు. ప్రేమి 
కుడు ‘నిననా రాత్రి న్కు ఒక 
అందమైన కల వచిచింది’ 
అన్నాడు. ‘అవ్న్...ఇంతకీ ఆ 
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కలలో ఏమైంది?’ అని ప్రియు 
రాలు అడిగింది. ‘కలలో న్కు 
ఒక అందమైన, తెల్వైన అమామా
యితో పళ్లయిపోయింది’ 
అన్నాడు ప్రేమికుడు. ‘అలా 
అయిత్ నేను గుడికి వళి్ల  ప్రస్- 
దం ఇవావాల్’ అంది ప్రియురాలు. 
‘కానీ న్కు పళి్ల  వేరే అమామాయితో 
అయింది. నువవాందుకు ప్రస్దం 
ఇస్్వ్?’ అన్నాడు ప్రేమికుడు. 
‘నీతో న్కు విముకి ్ కల్గిత్ 
గుడిలో ప్రస్దం ఇస్్నని 
దేవ్డికి మొకుకుకున్నాను, 
అందుకే అంది ప్రియురాలు...  
అవాకకుయా్యడు ప్రియుడు” అని 
జ్క్ ముగించింది అనూరాధ.  
     “నీ జ్క్ చాలా బాగుంది, 
సందరభుము ఇంకా బాగుంది, 
నరమాగరభుంగా న్ మీద ఛలోకి ్
వేస్వ్. ఇందులో ప్రియురాలు 
నేను కదూ, నువ్వా చాలా 
తెల్వైనదానివి” అని నవ్వాత్ 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
    “స్రీ బావా నేను ఉదేదెశ్యపూరవా
కముగా చెప్పలేదు, ఈ మధే్య 
ఒక పత్రికలో చదివాను అందుకే 
గుర్ుంది” అని నొచ్చికోలుగా 
అంది అనూరాధ.
“హే కమాన్, నేను సరదాగా నినునా 
ఆట పటి్ట ంచాను” 
   ఇదదెర్ ఇంటికి తిరిగి వచాచిరు. 
మరానాడు దకి్షణామురి ్దంపతులు 
శేష్ద్రిశరమా గారి ఇంట్ల  భోజన్లు 
చేస వచేచిసరికి కృష్ణమోహన్, 
అనూరాధ భోజనం చేస తిరుగు 
ప్రయాణానికి సదధింగా వ్న్నారు, 
వారంత్ బయలుదేరే ముందు 
దకి్షణామురి ్దంపతులకు బట్ట -
లు పట్్ట రు నరసంహారావ్ 

దంపతులు. బయలుదేరేముం- 
దు కృష్ణమోహన్ తల్్ల తండ్రుల 
కాళళుకి నమసకురిస్ుననా సమయం 
లోనే అనూరాధ కూడా నమసకు 
రించింది. అలా వారిదదెర్ కల్ 
స నమసకురించడం చూస ఇది 
యాదృచి్కమా? తెల్యక చేస్ 
రా? కావాలని చేస్రా? అని 
నరసంహారావ్ దంపతులు, సత్య 
న్రాయణ దంపతులు, దకి్షణా 
మురి ్దంపతులు తమలో త్ము 
అనుకున్నారు.  
   “తముమాడుగార్ మీ దంప 
తుల్దదెర్ కాకిన్డ వచిచి మా 
ఆతిధా్యనినా తప్పక సీవాకరించాల్” 
అన్నారు దకి్షణామురిగ్ారు.
“అలాగే తప్పకుండా వస్్ము” 
అన్నారు నరసంహారావ్గారు.
  వారంత్ కారకికు వళాళుక సుబబా 
లకి్షమిగారు అనూరాధ గురించి 
ఆలోచిస్ూ...”ఈ అమామాయి 
చాలా అందంగా వ్ంది, పొడు 
గాటి జుటు్ట , బంగారు మేని ఛాయ, 
చకకుటి గాత్రం, పదదెలయందు 
గౌరవం, అణకువ కల్గిన అమామా 
యి... ఇలాంటి అమామాయ్ తన 
పదదె  కడుకుకి భార్యగా రావాల 
ని ఆమ కోరిక. కృష్ణ, రాధ 
ఈడూ జ్డూ బాగుంది, మేనత ్
మేనమామ పిల్లలులా వ్న్నారు” 
అనుకంది. 
    తిరుగు ప్రయాణంలో అనూరాధ 
నరసంహారావ్గారి కుటుంబం, 
అందులోని సభు్యలందరి గురిం 
చి ఆలోచిస్ున్నాది. వాళళుంత్ 
ఎంతో సరాదాగా ఒకరి మీద 
ఒకరు ఛలోక్ులు వేసుకుంటూ 
పిననాలు, పదదెలు అంత్  సరదాగా 
వ్ండటం, బారస్ల కార్యక్రమం 

చాలా స్ఫీగా, ఆందోళన 
పడకుండా క్రమశిక్షణతో కల్స 
కటు్ట గా, ఎవవారికీ ఏ లోటు 
రాకుండా విజయవంతంగా జరి- 
పించడం ఆమకి ఎంతో నచిచిం 
ది...అతయ్్యగారు ఎపు్పడో చిననా 
పుడు కదిదెపాటి సంగీతం నేరుచి 
కున్నా ఈ వయసులో కూడ చాలా 
శ్రావ్యంగా పాడారు. ఆవిడకి కృష్ణ 
అంటే చాలా ప్రేమ అనుకుంది.          
  కాకిన్డ చేరుకనేసరికి స్యం 
త్రం 6 గం.30 ని. అయి్యంది. 
వారందరినీ ఇంటి దగగుర దింపి 
హాస్టల్ కి వళాళుడు కృష్ణమోహన్.  
అవిన్శ్ తో విశఖలో జరిగిన 
విషయం గురించి వివరంగా 
చెపా్పడు కృష్ణమోహన్. అంత్ 
విన్నాక “బావా న్ ఊహ 
నిజమైంది” అన్నాడు అవిన్శ్.
   “అవ్ను అవీ, నీతో చెపి్పనటే్ల  
రాధకి వివరంగా చెపా్పను. తను
కూడా చదువ్ మీద దృష్్ట  
పడత్ను, అనవసరమైన విష- 
యాల గురించి ఆలోచించనని 
చెపి్పంది” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
   “బావా అవసరమైత్ అనూ నీ 
కోసం ప్రాణాల్స్్నన్నాది, నీమాట
శిరోధార్యమంది, నీ కోసం ఏమై- 
న్ చేస్్నన్నాది. ఆ మాటలను 
బటి్ట  అనూ నినునా అపరిమి తంగా 
ప్రేమిస్ున్నాదని అరధిమవ్తు 
న్నాది, ప్రస్ుత్నికి నువ్వా నచచి 
చెపా్పవ్, బాగానే వ్ంది, కానీ 
నీ కోసం  వేచివ్ంట్ను అంది. 
అందుకని ఈ విషయం గురించి 
నువ్వా కూడా గంభీరంగా ఆలో 
చించ్, ఇపు్పడు కాకపోయిన్ నీ
చదువ్ పూరయ్ి నువ్వా సటిల్ 
ల్ అయా్యక అంటే ఒక రండు 
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మూడు సంవతసురాల తరువాత 
అనూనే నువ్వా ఎందుకు పళిళు 
చేసుకోకూడదు? ఆ అమామాయి 
కూడా నువ్వా కోరుకుంటుననా కోన 
సీమ పిలే్లకదా! ఆలోచించ్ బావా, 
తందరపడి ‘వదుదె ’ అనుకోవదుదె . 
అలాగని నీ పోజటివ్ నిర్ణయానినా 
కూడా తందర పడి అనూకి 
చెపొ్పదుదె . తను కూడా ఇంకా 
చదువ్కుంటున్నాది, అందుచేత 
నువ్వా సమీక్ష చేసుకోవడానికి 
చాలా సమయముంది” అని తన 
అభిప్రాయానినా నిరొమాహమాటంగా 
చెపా్పడు అవిన్శ్.
       “బావా నువ్వా చెపి్పనది 
హర్షనీయమే, సమరథానీయమే, 
కానీ నేను ఇదివరకు చెపి్పనటు్ల  
న్ మొదటి ప్రాధాన్యం న్ చదు 
వ్, ఉదో్యగం, మా న్ననాగారికి 
చేయూతనివవాడం, దాని తరు 
వాత్ ఏదై్న్. ఏది ఏమైన్ ఇంకా
సమయం వ్ంది గనుక తప్ప 
కుండా నువ్వా చెపి్పనటు్ల  ఆలోచి 
స్్ను… ఆప్ుడివి గనుక ఒక విష 
యం నీకు చెబుతున్నాను, రాధ 
ప్రేమని కాదనడానికి న్కు వేరే 
కారణాలు ఏమీ లేవ్, ఈ విష- 
యం నీ మనసులోనే దాచ్కో” 
    “తప్పకుండా బావా మీరిదదెరు 
ఒకటి అయిత్ సంతోష్ంచేవాళళు 
లో నేను మొదటి వాడిని అందు 
కని నీకు ఎలాంటి ఇబబాంది కర 
పరిసథాతి రాకుండా చూసుకుం 
ట్నని నేను మాట ఇస్ున్నాను. 
అంత్ కాదు నేను ఈ విష 
యంలో నీకు ఏ రకంగానైన్ 
సహాయపడత్నని నువ్వా అను 
కుంటే, ననునా ఆజ్ఞా పించ్ బావా 
నీ కోసం దేనికైన్ నేను సదధిమే” 
 “థాంకూ్య అవీ, నీ లాంటి మిత్రు 

డుననాందుకు చాలా సంతోషంగా 
వ్ంది” 
     ఫిబ్రవరి రండవ వారంలో 
విశవాన్ధం గారికి హైదరాబాద్ 
బదిలీ అయి్యంది, పిల్లల చదువ్
లు మధ్యలో వ్ండటంవల్ల  ఆయ 
యన మే నల వరకు కాకిన్డ 
లోనే వ్ండేటటు్ల  మారు్ప 
చేయించ్ కుని పరీక్షలు పూరి ్
అయిన్క మే రండవ వారంలో 
హైదరాబాద్ మారారు. వారి 
ప్రయాణం ముందురోజు కృష్ణమో
హన్ వళాళుడు…ఆ సమయంలో 
అనూరాధ అవకాశం చూసుకని 
కృష్ణమోహన్ తో బయటికి వళి్ల   
ఇండియా కాఫీ హౌస్ కి తీసుకెళళు 
మని అడిగింది.
    “బావా మేము హైదరాబాద్ 
వళిళుపోతున్నాము, మళీళు ఎపు్పడు 
కలుస్్మో నీకోసం ఎదురుచూ- 
స్ూ వ్ంట్ను, హైదరాబాదు వ 
చిచినపుడు మా ఇంట్ల నే దిగాల్, 
తప్పకుండా వస్్వ్ కదూ, నినునా 
చూడకుండా నేను వ్ండలేను 
బావా” అంటూ కళళు నీరు పటు్ట  
కుంది.
“ఏయ్! ఏమిటిది, కమాన్ చీరప్, 
రాధ మంచి పిల్ల . హైదరాబాదు 
వచిచినపుడు తప్పకుండా వస్్”
అంటూ అనూరాధ చెయి్య తన 
చేతిలోకి తీసుకని అనునయిం 
చాడు. 
 “తప్పకుండా వస్్వ్ కదా బావా” 
అని ఉంకక స్రి దీనంగా అడి 
గింది అనూరాధ. 
      “దిగులు పడకు తప్పకుండా 
వస్్ను, అనవసరమైన ఆలోచ 
నలు చెయ్యకు, ముందు చదు 
వ్  పూరి ్చెయి్య, విశఖలో చెపి్ప 
న మాట గుర్ుంది కదా, రాధా 

ఇదిగో నీ చాకె్లట్సు “
   “అలాగే, థాంకూ్య బావా నీ రాక 
కోసం, నీ చాకె్లట్సు కోసం రోజూ 
వేయి కళళుతో ఎదురు చూస్్ను”
    అనూరాధ వాళ్ళు హైదరాబాదు 
వళిళుపొయిన తరువాత నల రోజు 
లకి కృష్ణమోహన్ తన ఫైనల్ 
ఇయర్ పరీక్షలు రాస కాకిన్డ 
నుండి విశఖ వళిళు అకకుడ అంధ్ర
విశవావిదా్యలయంలో ఎం.టక్ 
లో చేరాడు. అలాగే అనూరాధ 
హైదరాబాదు వళాళుక డిగ్రీ మూడవ 
సంవతసురం పూరి ్ అయిన్క, 
ఉస్మానియా విశవావిదా్యలయంలో 
ఎం. ఏ. (ఇంగీ్లష్) లో చేరింది.                 
         కృష్ణమోహన్ ఎం.టక్ 
రండవ సంవతసురం పూరి ్
అయిన నల రోజులకే ఉదో్యగం 
రావడం హైదరాబాదు పోస్ట ంగ్ 
ఇవవాడం జరిగింది. కృష్ణమోహన్ 
ఎపు్పడూ హైదరాబాదు వళళులేదు, 
అలాగే నరసంహారావ్గారు 
కూడా వళళులేదు. అందుకని 
నరసంహారావ్గారు కడుకుకి 
తోడుగా హైదరాబాదు వళాళురు. 
వారిదదెర్ ఒక హోటలుల్ 
బస చేస న్లుగు రోజులు 
నరసంహారావ్గారు తన రైలేవా 
మిత్రుల దావారా ప్రయతినాంచగా 
కృష్ణమోహనికు అతని ఆఫీసకు 
మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో 
వ్ననా ఆనందనగర్ కాలనీలో ఒక 
గది అద్దెకి దొరికింది, హోటలు 
నుండి గదికి మారి ఉంకో 
రండు రోజులుండి కృష్ణమోహనికు  
కావలసన స్మగ్రి ఏరా్పటు చేస 
నరసంహారావ్గారు విశఖ తిరిగి 
వచాచిరు.   
 
              (ఇంకా వ్ంది)
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 కాకి  -  అప్పడం . 

            పగలంత్ ఇంట్ల  ఉండీ బోర్ 
కటి్ట ంది. కాసేసుపు కింద వాకింగ్ 
చేసే ్ కానీ శరీరం స్వాధీనంగా 
ఉండదు. కంత దూరం నడిచాక 
పారుకు  వస్ుంది. అకకుడ ప్రతిరో-
జూ మహిళా మండల్ సమావేశం 
జరుగుతుంది. పిచాచిపాటీ మా-
ట్ల డుకుంట్ము. అందులో 
కనినా మంచి విజ్ఞా న దాయకమైన 
కబురు్ల  కూడా వస్ూ ఉంట్యి. 
పరస్పరం భావాలను వ్యకీక్రిం-
చడంలో ఎనోనా విషయాలు మనం 
ప్రతీ రోజూ వార్ా పత్రిక చదివినటు్ల  
ఎననానోనా విలువైన విషయాలు 
మాట్్ల డుకుంటూ ఉంట్ము. ఆ 
విషయాలలో భాగంగా పలె్లటూ-
ళ్ళు , అకకుడి వాత్వరణం, ప్రకృతి 
అందాలు గురించి మాట్్ల డుకో-
వడం మొదలు పట్్ట ము.
                మా చిననాపు్పడు  మా 
అమమాగారి ఊళ్ళు చావడిలో ఒక 
పకకు వరి కంకులు కట్ట  లాగ కటి్ట  
ఆ చావడిలో పైన చూరికి వళా్ల డ 
దీసేవారు . మా చిననాపు్పడు మాకు 
అవి అనీనా విచిత్రంగాను, తమా-
ష్గానూ అనిపించేవి. కాసేసుపు 
వరండాలో అచచింగా  ఆట, 
చింతపికకుల ఆట ఆడుకుంటూ 
పైకి చూసే,్ చకకుగా పిచ్చికలు 
అపు్పడపు్పడూ వచిచి, చికిచికిమ-
ని చపు్పడు చేసుకుంటూ, ఆ వడ్ల  
కంకులలోని బియ్యం గింజలను 
ముకుకుతో పొడుచ్కుంటూ 
ఉండేవి. అలా వాటిని చూస్ూ 
ఉంటే మాకు చాలా సంతోషంగా 
ఉండేది అని అలా చెపు్పకుం-

టూ పోతున్నాను. అంతలో  మా 
సేనాహితురాలు పదామావతి గారు 
అవ్నండీ! ఇపు్పడు పిచ్చిక-
లు కనిపించడమే  లేదు.  అవి 
అంతరించి పోయాయట కదా! 
ఆధునిక టకానాలజీలో సల్ ఫోన్  
వలన.  వాటికి 'యాంటీన్' లు 
పడత్రు కదా. వాటి వైబ్రేషన్సు 
వలన పిచ్చికల సంతతి అంత-
రించింది అని శస్తజుఞా లు చెబు-
తున్నారు. మనిష్ సుఖం సౌఖ్యం 
కోసం మూగ జీవ్లు మాయమై 
పోతున్నాయి. ఇంకా మనకి తె-
ల్యకుండా ఇంకా ఎనినా మరు-
గౌతున్నాయో! అని తలుచికుం-
టుంటేనే బాధగా అనిపించి, 
మా పలె్లటూరు  సంగతి  గుర్ుకు 
వచిచింది పదామావతిగారు అన్నారు. 
వంటనే మధుమతి గారు, వర-
లకి్షమి గారు  ఆసకిగ్ా అన్నారు 
కదా! న్కూ  అదే ఉత్సుహమం-
డీ. ఎపు్పడైన్ సందరభుం వసే ్
చె పా్ప ల ని 
ఎ దు రు 
చూ స్ు న్నా 
పి చ్చి క 
వి ష య ం 
రా గా నే 
న్కు కాకి 
వి ష య ం 
గు ర్ు కు 
వ చిచి ం ది 
అన్నారు. 
         
అ ం ద ర ం 
చ కకు గా 

గుంపుగా కూరుచిని ఈ విషయాలు 
అదే కాకి సంగతి చెప్పడం 
మొదలు పట్్ట ను. మేము చి-
నపు్పడు సటీ హైదరాబాదులో 
ఉండేవాళళుం. న్ననాగారు పోలీసు 
ఉదో్యగి. నేను మాచెలె్లలు. మాకు 
వయసుసులో ఎకుకువ త్డా లేదు. 
ఆ తరువాత అమమా కడుపులో 
తముమాడు ఉననాపుడు మమమాల్నా 
పంచడంలో అమమా పనులతో 
బలహీన పడింది. అందువల్ల  
కనినా రోజులు పలె్లటూరు వాత్వ-
రణంలో పిల్లలూ, అమామా కంచెం 
కోలుకుంట్రని  అంటూ న్ననా-
గారు మమమాల్నా మా మామమా కోరిక 
మేరకు కృష్్ణ  జిలా్ల లోని        ' చిన 
ముత్వ్ి' అని శుదధి పలె్లటూరు, 
అకకుడికి మమమాల్నా పంపారు. 
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                  మా త్తగారు పూరి ్ 
ఆచార వ్యవహారాలలో మడి దడి  
తో దేవత్రచిన ప్రతీరోజూ చె-
య్యవలసందే. అది వారి తండ్రి 
గారి నుండి వస్ుననా ఆచారం. 
మా మామమా పొదుదె నేనా లేచి ఇలు్ల  
ఊడుచికోవడం లాంటి పనులు, 
ఇంట్ల  పనులనీనా ఆవిడే చేసుకునే 
వారు. మామమా వాళళుది పూరి 
ఇలు్ల . అంటే గడి్డ , గడి్డ  త్ట్కుల-
తో కపి్పన ఇలు్ల . ముందు రండు 
పకకుల చావిడి. ఇంటి ముందు 
సథాలం. అందులో కూరగాయల 
మొకకులు వేసేవారు. అందులో 
కంద బచచిల్ తోటకూర, బండ, 
వంగ లాంటి మొకకులు ఎరువ్లు 
లేకుండా పండేవి. ఎంతో రుచిగా 
ఉండేవి. ఇపు్పడు మనం ఎంతో 
అపుర్పంగా 'ఆరాగు నిక్' అం-
టున్నాము. బోలెడంత ధర పటి్ట  
కంటున్నాము. ప్రతీ ఇంట్ల  పాడి, 
పంట రండూ ఉండేవి. చికకుని 
పాలు పరుగు. ఎంతో మధుర-
మైన రుచి. 
          మామమా వాళ్ళు మంచి నీళ్ల 

కోసం ఒక కిలోమీటరు దూరం 
నడిచి వళి్ల  బావిలో ఉననా నీళ్లను 
చేదతో తోడుకని తెచ్చికునే 
వారు. రోజు వారి వాడకం. అవి 
త్గడానికి. రోజు వారి వాడకం 
కోసం కూడా ఉపు్ప నీరు బావి  
కూడా ప్రతీ ఇంట్ల   ఉండేది. బావి 
నీరు స్నాన్నికి, బట్ట లు ఉతక-
డానికి అనినా పనులకు.  ఈ నీళ్్ల   
కూడా తోడుకుని వాడుకోవాల్. 
నిత్య కృత్యం పనులు చేస్ుంటేనే 
ఇపు్పడు మనంచేస్ుననా 'యోగా' 
అంత్. ఆ పనులలో అంతరాభు-
గమై ఉండేవి. విడిగా యోగా చె-
య్యనవసరం లేదు. 
           ఇరుగు, పొరుగు, యాదమమా,  
గోరమమా అందర్ ఇంచ్ మించ్ 
అందర్ ఒకరి వనుక ఒకరు 
కబురు్ల  చెపు్పకుంటూ వళి్ల  చా-
కలాళళు చెరువ్లో స్నానం చేస, 
బట్ట లు ఉతుకుకుని వారు శుదిధి 
అయి్య, వారితో పాటు  మంచి-
నీళ్ల బావికి వళ్ళుది మామమా. ఈ 
లోగా మా అమమాగారు  మాకు కా-
వలసన పనులనీనా చేస, కుంపటి 

వల్గించి, దాని మీద అననాం 
వండి, దానిలోకి ఆధరువ్గా 
రండు అప్పడాలు నిపు్పల మీద 
కాల్చి పకకున పళ్లంలో పటే్ట ది. 
పకకునే ఉననా చెటు్ట  మీద నుండి 
కాకి చూసేది అప్పడానినా. అంత్. 
అప్పడానినా  ఎగరేసుకు  పోయ్ది. 
ఇటు అమమా చూసే సరికి అప్పడం 
లేదు. కాకి అప్పడానినా ఎంజ్య్ 
చేస్ూ బావి మీద పటు్ట కుని 
తింటూ ఉండేది. మామయా్యవా-
ళ్ళు తిందామని కాళ్ళు కడుకుకుని 
వచిచి చూసేసరికి ఖ్ళీ పే్ల టు. ఈ 
విధంగా పలె్లటూళ్లలో కాకులు 
తెలా్ల రేసరికి సేవాచ్గా ఒకరి 
ఇంట్ల వి మరొకరి దొడో్ల నో, చెటు్ట -
మీద నుండి పళళును మరొకరి 
చెటు్ట  మీదనో,  ఒకరి చెటు్ట నుం-
డి మరొకరి గోడ మీదనో అలాగే 
చెంచాలు, గరిటలు కూడా ఎకసు-
పోర్్ట, ఇంపోర్్ట చేస్ూ ఉంట్యి. 
ఎంతైెన్ ఆ సవాచ్త్, ఆ వాత్వ-
రణంలో పరిగిన ఆనందమే వేరు 
అని అపు్పడపు్పడు ఈ కబురు్ల  
చెపు్పకుంటే వచేచి ఆనందం, 
మనం పళిళుకి  పటు్ట చీర  కటు్ట -
కుంటే వచేచి ఆనందం లాంటిదే 
కదా! అనుకున్నారు అంత్. 
     మనం మన మూలాలను 
మరచి పోకుండా ప్రకృతి నుండి 
దూరం కాకుండా పలె్లటూరి 
అందాలను పూరిగ్ా విసమారిం-
చకుండా ఆధునిక ఆనందం 
ఆస్వాదిస్ూ సంసకృతీ స్ంప్రదా-
యాలను కాపాడుకుంటూ జీవిసే ్
జీవితం ఆనంద మయమే కదా !. 
       
              జొననాలగడ్డ  సరసవాతి.                                                                                                                                         
 



34 మార్చి   2020

      గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి 

అడ్డం
1. ఒక కెలోరీ ఉష్ణరాశిని వుత్పత్తి  చేయడానికి కావలసిన 
యాడంత్రిక శకితిని ఉష్ణ --- --  ---   అడంటారు. దీని విలువ 4.2 
జౌలు/ కెలోరీ . (7)   

5.    0.08206 లీ. అటామా .మో-1K-1   విలువను ఈ 
అక్షరడంతో  వ్యకతి పరుసాతి రు 

6. పరిపడంచ --  నివారణ అవగాహనా దినోత్సవానిని  
పరిత్ సడంవత్సరడం అక్టో బరు 22న జరుపుకుడంటాము. 
ఈ వ�ైకల్యడంలో మాటాలా డేటపు్పడు మాటల పరివాహడం 
సాఫీగాసాగక మధ్య మధ్యన అవరోధాలుడంటాయి(2)   

8.  బల్లా డంలా అత్చేరువగా శతృవు  ---  చేరాడు 
(3)     

10 . Ointment.  (4) వ�నకనుడండి ముడందుకి 
(పరివారాఖు్యడు దీనిని తన పాదాలకు పూసుకొనానిడు.     

11. ధే్యయము.(3)  

13. పదిహేను లాడంథన�ైడ్ మూలకాలతో పాటు 
సాకడండియమ్. ఇట్రియమ్ లను కలిపి మొతతిడం పదిహేడు 
మూలకాలని --- మృత్తికలు అడంటారు. ఇడంగీలాషులో 
సూక్షడంగా REE అడంటాము (3) 

14 .  పాత్ పెటటోడము (4) 

15 .  బాల కృషు్ణ డి ని ఇలా అడంటాము  (3) 

17 .  షడరితోపేత భోజనడం, సాహసో పేత కార్యడం ‘ రాష్’ తొ 
(rash)  వునానియడంటారా ? (2) వ�నకనుడండి ముడందుకి 

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

  1  2    3   4  5

     6

   7

12    13

    14

16   

17   18

20

 

19

19 . రసాయనికులు టడంగ్ సటోన్ ని ఈ ఇడంగోలా షు 
అక్షరడంతో సూచిసాతి రు(1)  

20 .చడందురి డు పూరావాభాదారి  నక్షతరిడం తో కలిసిన పదము  
(7) ) వ�నకనుడండి ముడందుకి   

నిలువ్
1.యాంత్రిక వ్యవసథాల వల్ల  కల్గే చలనము. ఉదా: తిరిగుతుననా 
పంఖ్(7)  

2. శస్త్రీయ న్మం Curcuma zedoaria, పసుపు జ్తికి 
చెందిన అరోమాటిక్ మొకకు వేరు సువాసనగలదుంప, దీనిని 
చితకకటి్ట , కబబారినూనలో వేసుకని తలకు రాసుకుంట్రు. 
(3)

3.  రాజకీయాల మీద నవ్వా పుటి్ట ంచే కార్్ట న్ లు వేసే వారి కది 
--- మిద స్ము లాంటిదే! (2)

4. తమిమాది(9)  అడదెంలో వ్ననాదానిని  చరామానికి రాసుకనే 
ప్రక్రియ ( 5) కిందనుండి పైకి

7.  ప్రతీ రోజూ( 5)  

9. గ్రీనిచ్ రేఖకు1800  త్రు్ప రేఖ్ంశనికి మధ్య ఉననా 
భూభాగములో (7) కిందనుండి పైకి 

12.Resonant with—తంత్రీ వాయిద్య పరికరాల 
అనున్దంతో సంగీత కచేరీ రకి ్కటి్ట ంది. (5) 

16. పదారధిపు ద్రవ్యరాశి గురుతవా తవారణముల లబదె ము(mg) 
ఆపదారధిపు-- (3) కిందనుండి పైకి  

18.  బీద (2)    

    

     98

  10

  11

 15
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    ఆర్. శరమా దంతురి ్

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 11

మ.   భువిఁదూఱన్ భువదూఱు; నబ్ధి ిఁ జొర నబ్ధి ల్ జొచ్చి; నుద్వాగియై
      దివిఁ బ్రాకన్ దివిఁ బ్రాకు; దికు్కలకుిఁ బో దిగ్వాథులయం బోవిఁ; జి
      కి్క వెసయం గ్యంగినిఁ గ్యంగు; నిలవా నిలుచ్యం; గ్రేడియంపిఁ గ్రేడియంచ్; నొ
      క్కవడిన్ దాపసు వెయంటనయంటి హర్చక్యం బన్దురవాక్మై.

   శ్రీరామకృషు్ణ ల ముఖ్య శిషు్య-
లైెన మహేంద్రన్థ్ గుప్ా (’మ’) 
గారిని ఎవరో అడిగారుట “శ్రీరా-
మకృషు్ణ ల గురించి మీకు తెల్సు-
నది చెప్పండి” అని. దానికాయన 
ఇచిచిన సమాథానం ఏమిటంటే, 
“భగవంతుడైన శ్రీరామకృషు్ణ లు 
ఒక మహాసముద్రం వంటివారు. 
నేను ఆయన దగిగురకెళిళు న్కు చే-

తనైనంతలో ఒక చిననా చెంబుతో 
నీళ్ళు తెచ్చికోగల్గాను అంత్.” 
అలాగే పోతన మహాభాగవ-
తం అంటే ఒక అమోఘమైన 
మహాసముద్రం. ఏ పద్యం 
బాగుంటుంది అంటే, దేనికదే. 
ఎందుకంటే భగవదివాభూతి 
అటువంటిది – అది అనంతం, 
అమోఘం, ఎవర్ మాటలో్ల  

ఇమడచిలేనిదీ కనక. ఆ విభూతి 
మనసులో అనుభవించవల్సు-
నదే కానీ ఒకరు చెపే ్ మరొకరికి 
సులభంగా అరథాం అయ్ది కాదు.  
ఈ నల పద్యం మత్భ్ం వృతం్లో 
దూరావాసుడి వంటపడే సుదర్శన 
చక్రం గురించి అంబరీషోపా-
ఖ్్యనంలో పోతన రాసనది.

   పద్యం అరథాం చెపు్పకునేముం-
దు అసలు కంచెం కథ చూదాదె ం. 
అంబరీషుడు విషు్ణ భక్ుడు. 
ప్రతీ దావాదశి న్డు ఉపవాసం 
తో విషు్ణ పూజ చేస అందరికీ 
భోజనం పట్్ట క త్ను భోజనం 
చేస ఉపవాసం పూరి ్చేసేవాడు. 
అలా ఉపవాసం వ్రతం స్గుతు-
ననా రోజులో్ల  విషు్ణ వ్కి నచిచి “న్ 
సుదర్శన చక్రం నీకు అండగా 
ఉంటుంది” అని వరం ఇచాచిడు 
అడగకుండానే. అడిగిత్ ఇచేచివ-
రాలకీ అడగకుండా ఇచేచి వరాలకీ 
త్డా ముందు నల వా్యస్లో్ల  

చదువ్కున్నాం కదా? 
అలా తనకి రక్షగా వచిచిన చక్రానినా 
ఏన్డూ అంబరీషుడు వాడుకునే 
అవసరంరాలేదు. అంటే ఆయన 
విషు్ణ భకి ్తత్పరుడు కనక ఎవర్ 
శత్రువ్లే లేరు. నిరంతరం భగ-
వంతుణి్ణ గుర్ుంచ్కుననావారి-
కి “హరిమయము విశవామం-
తయు, హరివిశవామయుండు, 
సంశయము పనిలేదా…” అనే-
టటు్ట  ప్రపంచమంత్ హరిమ-
యంగా కనిపిస్ుంది కనక వా-
రికెపు్పడూ ప్రశంతత మనసులో 
ఉంటుంది. అటువంటి రోజులో్ల  

ఓ దావాదశిన్డు ఉపవాసం ము-
గించడానికి కూరోచిబోత్ంటే 
దూరావాసుడు వచాచిడు. అంబరీ-
షుడికి సంతోషమైంది ఆయనినా 
చూస. “రండి, సరైన సమయా-
నికి వచాచిరు, భోజనం చేదాదె ం” 
అని ఆహావానించాడు. అయిత్ 
ముని “నేను స్నానం చేస వస్్; 
నేనొచేచిదాకా ఉండు,” అని నది 
దగిగురకి వళాళుడు. వళిళునవాడు 
ఎంతకీ రాడు. ఈ లోపుల దావాదశి 
ఘడియలు వళిళుపోతున్నాయి. 
భోజనం చేయకపోత్ దావాదశి 
వ్రతం చెడుతుంది. చేసే ్దూరావా-
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ఎ టు వ ం టి ద ం -
టే బ్రహమా, విషు్ణ , 
మ హే శవా రు ల తో 
సహా ఎవర్ కూడా 
దీనినా తపి్పంచ్కో-
లేరు. దూరావాసుడు 
ముందూ వనకా 
చూ సు కో కు ం డా , 
అసలేం జరిగిం-
దనేది ఆలోచిం-
చకుండా కృత్యని 

సృష్్ట ంచినందుకు ఈ కరమా తగు-
లుకుంది. దానినా అనుభవించ-
వల్సుందే.  అది ఎలా వదులుచి-
కోవడం? ఒకటే మారగుం – చేసన 
పనికి ప్రాయశిచితం్ చేసుకోవ-
డం, భగవంతుణి్ణ శరణువేడ-
డం.  ఒకటి గమనించారా? చక్రం 
వచిచి దూరావాసుణి్ణ చంపేయ-
వచ్చి. ఎందుకు చంపలేదని 
చూసే ్ మనకి తెల్సేదేమంటే, 
దూరావాసుడి చావ్ కాదు ఇకకుడ 
కావాల్సుంది. ఆయన కోపం వల్ల  
వచిచిన అనరథాం ఆ కోపం తగిగుం-
చ్కోవడంతోనే పోగొటు్ట కోవా-
ల్. అందుకే “నిలవా నిలుచ్న్” 
అనే చెపా్పరు పద్యంలో.  మరి 
ఆ కోపం ఎలా పోతుంది? చేసన 
తపు్ప ఒపు్పకోవడం వలా్ల , శరణా-
గతి వలా్ల ను. ఇలా చక్రం తనని 
తరమడం మొదలుపట్్ట క దూ-
రావాసుడు బ్రహమా దగిగురకీ, శివ్డి 
దగగురకీ వళ్ాడు. తపు్ప చేసంది 
ఎవరికో వాళళుదగిగురకి వళాళుల్ కానీ 
వీళ్ళుం చేస్్రు?  “చక్రం విషు్ణ -
వ్ది కనక మేమేం చేయలేము” 
అని వాళ్ళు చెపా్పక విషు్ణ వ్ దగిగు-
రకి వళ్ ్ఆయనేమంట్డో వచేచి-
నల పోతన రాసన మరో అదుభు-
తమైన పద్యంలో చూదాదె ం.

సుడికి కోపం రావొచ్చి. ఆయన 
కోపం ఎటువంటిదో జగదివాతం. 
తన సభలో ఉననా పండితుల-
ని అడిగాడు ఏం చేయాలో. 
“మంచినీరు త్గండి, దానితో 
ఉపవాసం పూరి ్ అయినటే్ట , 
భోజనం ముని వచాచిక చేయవ-
చ్చి,” అని వాళ్లన్నాక మంచినీరు 
తీరథాం పుచ్చికుడు. ఇలా తీరథాం 
తీసుకుంటూండగానే దూరావా-
సుడు వచిచి చూస్డు. కోపంతో 
అరికాల్మంట నతిక్ెకికుంది. 
“ఇలా ననునా తినడానికి రమమాని 
నేను రాకుండా ఉపవాసం పూరి ్
చేస్వ్ కనక చూసుకో ఏం 
చేస్్నో” అంటూ జడ ఒకటి తీస 
నేలమీద కట్్ట డు. అందులోంచి 
వచిచిన కృత్య అనే రాక్షసుడికి ఈ 
అంబరీషుణి్ణ చంపమని చెపే ్
అది రాజుమీదకి వచిచింది. 
భ గ వ ం తు డ టు వ ం టి వా డు ? 
శివాజఞా లేకుండా చీమైన్ కుట్ట దు, 
ప్రపంచంలో గడి్డపరకకూడా కద-
లదుట ఆయన ఆజఞా లేకుండా. 
ఈ జరిగే కథా, మన కోపం అదీ 
చూసే ్ ఆయనకి నవ్వారాదూ? 
వంఠనే తన సుదర్శన్నినా పుర-
మాయించాడు ఈ దూరావాసుడి 
సంగతి చూడమని.  ఇటువైపు 
అంబరీషుడికేం చేయాలో 
పాలుపోక కళ్ళు మూసుకుని 
శ్రీహరిని సమారిస్ూ ఉన్నాడు. ఈ 
సథాతిలో కూడా అంబరీషుడు 
తనకి రక్షగా ఉననా సుదర్శన చక్రా-
నినా తలుచికోలేదు. తలుచికుననాది 
విషు్ణ వ్నే.  ఈ కృత్య రాజుమీద-
కి వచేచి లోపుల చక్రం వచిచి ఆ 
కృత్యని మటు్ట పట్్ట క దూరావాసు-
ణి్ణ  తరమడం మొదలుపటి్ట ంది. 

ఎలా ఎకకుడికి తరిమిందనేదే ఈ 
నల పద్యంలో పోతన ఉదహ-
రించేది.
భూమిలో దూరిత్ (భువిదూ-
రన్ భువిదూరు) భూమిలోకి 
వస్ోంది. సముద్రంలోకి వళ్ ్
(అబిదె జొర నబుధి ల్ జొచ్చి), 
సముద్రంలోకీ, కలవరపడి ఆకా-
శంలోకి పోత్ (ఉదేవాగియై దివిబా-
కన్) కూడా ఆకాశంలోకి వస్ోంది. 
దశదిశలో్ల కీ పరుగెడిత్ అకకుడకీ 
తనకూడా వస్ోంది (దికుకులకుుఁ 
బో దిగీవాథులం బోవ్). దానికి 
చికికు విసగిపోయి (చికికువసన్) 
కుంగిపోత్ అదీ కుంగుతుంది; 
నిల్సే ్ తన దగిగురే నిలుస్ుం-
ది (నిలవా నిలుచ్న్). దానికి 
దారి ఇచేచిస పకకుకి పోత్ పకకుకి 
వస్ోంది (క్రేడింప క్రేడించ్). 
అలా ఎటు వస్ోంది ఈ హరి 
చక్రం? ఒకకువడిన్ – ఒకే వేగంతో 
తనవంటే (త్పసువంటనం-
టి), ఇతరులెవర్ ఆపలేకుండా 
(అన్య దురవాక్రమై). 
ఓ కరమా చేస్మనుకోండి. అది 
తపా్ప ఒపా్ప అనేది అనేది 
వదిలేస చూసే ్ మనకి తెల్సేది 
ఏమిటంటే ఆ కరమా ఫలం మనం 
అనుభవించి తీరాల్. ఈ కరమా 
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ఆదూరి హైమవతి

                     బడాయి    

                  ఆరోజు ‘పిలల్లపండుగ'.  
పట్ట ణం లోని సుమారు పాతిక 
పాఠశలలనుండి  పిల్లలు వకతృతవా 
పోటీలో్ల  పాల్గు నను అతు్యత్సు-
హంగా ఆ కళాశల ఆవరణలోని 
హాలో్ల  కూరుచిని ఉన్నారు. 
   సుమారుగా యాభై  పైచిలుకు 
పిల్లలు వారి వారి పాఠశల ‘సమ-
దుస్ు’ లో్ల  ఉన్నారు. అందరిలో 
కీ, హుష్రుగా ఉదయ్ అనే 
బాలుడు వచిచిన వారందరి-
నీ పలకరిస్ూ కలుపుగోలుగా 
ఉన్నాడు. ఎవరు హాలో్ల కి వచిచిన్  
వళిళు పరిచయం చేసుకుంటు-
న్నాడు. 
       ఉదయ్  త్ను ’ఉషోదయ’ 
పాఠశలలో ఎనిమిదో తరగతి 
చదువ్తుననాటూ్ల , తన పాఠశ-
లలో ఎపు్పడూ వకతృతవా పోటీలో్ల  
తనకే ప్రధమ బహుమతి వస్ు-
ననాటూ్ల , ఈ పోటీలోనూ తనకే ఆ 
స్థా నం తప్పక దకుకుతుందననాటూ్ల  
చెపు్ప కుంటున్నాడు .
      ఉత్సుహంతో పాటుగా కాసం్త 
అతిశయం, గరవాం కూడా వాడి 
మాటలో్ల నూ, పలకరింపులో్ల నూ 
కనిపిస్ుండగా మిగిల్న బాల 
బాల్కలంత్ కంచెం జంకుతు 
న్నారు. ఇంతలో ఒక అంధబాలు-

డు,  ఒక కాలు కూడా పోల్యో 
సోకినటు్ల ండగా వంకరగా, అతి-
కష్ట ం మీద జ్గ్రతగ్ా   నడుస్ూ  
అతడి న్ననాగారు  పటు్ట కుని నడి 
పిస్ుండగా వచాచిడు. 
  తండ్రి చేయిపటు్ట కుని కురీచివ-
దదెకు నడిపించ్కుంటూ, తెచిచి 
"కూరోచి రవీ" అని కురీచిమీద 
అతడి చేయిపట్్ట క  ఆబాలుడు 
కూరుచింటూ, తండ్రిని ఏదో 
మల్్ల గా అడిగి, "ఇకకుడచేరిన  వి-
దా్యరుధి లందరికీ నమస్కురాలు. 
న్పేరు రవి, రవీంద్ర భారతి పా-
ఠశలలో ఎనిమిదోతరగతి చదు-
వ్తున్నాను. అందరికీ బాలల ది-
నోతసువ శుభాకాంక్షలు" అని చెపి్ప, 
నమసకురించి కూరుచిన్నాడు.
          కందరు ప్రతినమస్కురం 
చేశరు. మరికందరు "హాయ్ " 
అన్నారు. 
ఇంకో కందరు "హలో " అన్నారు, 
"కందరు" "యూ వల్ కం" 
అన్నారు . 
   రవి న్ననా గారు అందరినీ 
ఒకమారు చూశక రవి చెవిలో  
మల్్ల గా ఏదో చెపా్పరు. 
             రవి తల ఊచాడు. 
ఇంతలో ఉదయ్, లేచి రవి 
దగగుర కచిచి    " నీవ్ ఈ  వకతృ-

తవా పోటీలో్ల  పాల్గు ననే వచాచివా? 
ఏమైన్ ప్రిపేరయా్యవా? ట్పిక్ 
అప్పటి కపుడు ఇస్్రు తెలాసు?  
ఎపు్పడైన్ ఈ వకతృతవా పోటీలో్ల  పా-
ల్గు న్నావా? ఇదే మొదటి దఫాన్?" 
అని అడిగాడు.
     రవి తెలెతి ్ చూడగా "ఓహో! 
నీవ్ ననునా చూడలేవ్గా! నేను 
నీ ఎదుటనే ఉన్నాను. అననాటు్ల  
న్పేరు ఉదయ్. ఈ నగరంలో 
ఏ వకతృతవా పోటీ ఐన్ న్దే ప్రధమ 
స్థా నం తెలాసు?" అన్నాడు. 
  రవి చిరునవ్వాతో చేయి 
ముందుకు చాచి "సంతోషం 
ఉదయ్! నీ పరిచయం న్కు 
చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను 
ఏదో సరదాకి న్లాంటి విదా్య-
రుధి లను చూడవచచిని వచాచిను, 
వచాచిను గనుక పోటీలో పాల్గు -
నను ప్రయతినాస్్ను, గెలుపోట 
ములు దై్వాధీన్లు కదా 
ఉదయ్!" అన్నాడు . 
"నీవ్ మమమాలెనాలా చూస్్వ్! 
కళ్ళుకనిపించవ్కదా!" అన్నాడు 
పదదెగా నవ్వాత్. 
"మనసుసుతో చూస్్ను ఉదయ్! 
మీ అందరి సవారాలూ వింట్ను.
మీ మాటలు విని మీ పరిచయం 
కూడా న్మనసుసుతో నే చేసు-



38 మార్చి   2020

కుంట్ను ఉదయ్! చూడను 
కళ్ళు అవసరం లేదనుకుంట్, 
మనసుసును మించిన దృష్్ట  మరో 
చ్ట ఉంటుందా ఉదయ్ చెపు్ప" 
అన్నాడు చిరునవ్వాతో. 
 రవి మాటలకు అంత్ చాలా 
ఆనందించారు. కరత్ళ ధవానులు 
కూడా చేస్రు.  ఇంతలో బల్ 
మోగింది. 
"ఎవరి పిచిచి వారికానందమ-
నీ, గుడి్డవాళ్లంత్ ఈ పోటీలకు 
రావడం వింత్, సంపీ్ల  టైం 
వేస్్ట .  ఇంకా రనినాంగ్ రేసులకు 
కూడా వస్్నన లేదు. వసే ్ భలే 
బావ్ంటుంది" అని, ఎగత్ళిగా-
నవ్వాత్ వళాళుడు ఉదయ్ తన 
సీటు వైపు . 
 రవి చిరునవ్వా నవావాడు.      
మిగత్ పిల్లలంత్ రవిని స్ను-
భూతిగా చూస, ఉదయ్ ని చీ-
దరించ్కున్నారు మనసుసులో్ల .                                                                                                                     
కళాశల యాజమాన్యం 
తరఫున ఒక మాస్్ట రు వచిచి 
"న్ పేరు ప్రకాష్! మీ అంద 
రికీ శుభోదయం. మీరంత్ మే 
ము నిరవాహిస్ుననా ఈ పోటీలకు 
రావడం చాలా సంతోషంగా 
ఉంది. నగరంలోని పేరుగాంచిన 
పాఠశలల నుండి  మేధావ్లైెన 
మీరంత్ రావడం  ముదావహం.  
 మేము ఈపోటీని ఒక ప్రత్్య-
కరీతిలో  నిరవాహించబోతు-
న్నాం. ఇపు్పడు మీ పేర్ల మొదటి 
అక్షరం వరుస క్రమంలో పేరు్ల  
పిలుస్్ం. మీరంత్ సే్టజ్ మీదికి 
వచిచి, ఈ పట్ట లోంచీ మేము 

వ్రాస ఉంచిన ఒక చీటీ తీసుకుని 
ఆ అంశనినా గురించి మూడు 
నుంచీ ఐదు నిముష్లపా-
టు మాట్్ల డ వలస ఉంటుంది.
అందరికీ ఒకే ట్పిక్ కాక వివిధ 
అంశలను వ్రాస ఉంచాం. మీ 
వాగాధి టి, మీరు ఉపయోగించే 
పద ప్రయోగం, అంశనికి సం-
బంధంచిన వివరాల పొందిక 
కూ మారుకులు వేయబడత్-
యి. మీ పేరు పిలవగానే  రండి. 
అందరికీ శుభాకాంక్షలు"అంటూ 
ఎనౌన్సు చేస పోటీ మొద లెట్్ట రు.                                                                                                                                        
       వివిధ అంశల గురించీ వి-
దా్యరుధి లంత్ మాట్్ల డస్గారు.
అంత్ ఎంతో బాగా మాట్్ల డుతు-
న్నారు. అరుణ్, అమల, ఆనంద్, 
ఆకాష్, ఆష్ - అలా తెలుగు 
అక్షర క్రమంలో పేరు్ల  పిలుస్ుం-
డగా ఉదయ్ వంతు వచిచింది.
అతడికి 'సంపద' అననా అంశం 
ఉననా స్లప్ వచిచింది. సంపద 
అంటే ధనం అనే అరధింతో, ధనం 
వల్ల  ఎనినా ఉపయోగాలో, ధనం 
లేమివల్ల  ఎనినా బాధలో అనరగు-
ళంగా చెపి్ప, “ధనం లేని వాడు 
అనినాట్ల  వనకే ఉంటూ, తిండి, 
గుడ్డ  ఏమీ లభించవ్. లేమితో  
బాధ పడుత్, ధనం ఉననావాడిని 
చూస బాధ పడత్డు, అసూయ 
చెందుత్డు, చెడ్డ  వాడుగా 
మారుత్డు.  కనుక ధనం సం-
పాదించడం నేరుచికోవాల్. ధన-
హీనుని చూస ధరణి నవ్వా" అని 
చెపి్ప ముగించాడు.                  
 రవి పేరు చాలా మంది మాట్్ల -

డాక వచిచింది. వాళళు న్ననా గారి 
స్యంతో సే్టజ్ ఎకికు అంత్ 
ఎటుకూరుచిన్నారో తండ్రి చెపా్పక 
మైక్ పటు్ట  కుని, త్ను   తీసఇ-
చిచిన చీటీలో ఏముందో తండ్రి 
చెపా్పక, మాట్్ల డటం మొదలు-
పట్్ట డు. 
           ఎవరో రవి మైక్ పటు్ట -
కోడం చూస కిసుకుకున నవావారు.
రవి మొదలు పటి్ట ,  "అందరికీ 
అభినందనలు. నవ్వాతో ననునా 
ఆహావానించిన వారికి ప్రత్్యక 
ధన్యవా దాలు.న్కు వచిచిన 
అంశం 'మైత్రి'.  స్ధారణంగా 
మనం 'మైత్రి' అంటే 'సేనాహం' 
అనుకుంట్ం, కానీ 'మైత్రి 'అంటే 
'న్ మూడూ 'My three, అవి 
ఏంటీ అంటే -     మనసుసు, వాకుకు, 
కరమా. మనసు లోని యోచన, 
మాట లోని సూచన, క్రియ లోని 
ఆచరణ ఒకకుటిగా ఉండటమే 
మైత్రి. ఒకటి అనుకుని, ఒకటి 
చెపి్ప, మరోటి చేయడం తగదు, 
అది మనల్నా మనం మోసం చే-
సుకుననాటే్ల . ఎపు్పడైత్ మనసుసు 
శుధధింగా ఉంటుందో, అపు్పడే  
మంచి ఆలోచనలు వస్్యి, ఆ 
ఆలోచనలే చెపా్పల్, అవే ఆచ-
రించాల్. ఇదే మైత్రి. ఎపు్పడైత్ ఈ 
మూడూ ఒకకుటిగానే ఉంట్యో 
అపు్పడు ఆవ్యకి ్ ఆదర్శ మా-
నవ్డననామాట. ఈ మనోవాః-
కాకుయ కరమాలనే త్రిక రణములు 
అంట్రు.---" అంటూ కనస్-
గించి చివరగా, 
"భరతృహరి గారు సంసకృతంలో 



39మార్చి   2020

వ్రాసన శో్ల కాలను ఏనుగు లక్ష్మణ కవిగారు ఆంధ్రీకరించారు , దానిలోని 'పరోపకార పధధితి'లో  త్రికరణముల 
గురించీ చెపి్ప న పద్యం చెపి్ప ముగిస్్ను. అంటూ రవి ఈ పద్యం చదివాడు రాగయుకం్గా ---                                                                      
           హృదయ వచశ్శరీరముల నంతయు బుణ్య శు్శధా ప్రపూరు్ణ లైె                                                                                                      
          ముదము బహూపకారముల మూడు జగంబులకున్ ఘటించ్చ్న్                                                                                      
           వదలక స్ధు సదుగు ణ లవంబులు కండలు సేస మచ్చిచ్న్                                                                                            
           మదిని వికాసయుక్ులగు మాను్యలు గొందరు వొల్ు రిధధిరన్  - ' -- అని చదివి " మనసే్యకం వచ-
సేయ్ాకం కరమాణే్యకం మహాతమానః, మమససున్యం, వచ ససున్యం, కరమాణ్యన్యం దురాతమానః - కనుక మనం త్రికరుణ 
శుధధిగా మైత్రిని పాటించి, మనకూ, మనపాఠశలలకూ,మన తల్్ల తండ్రులకూ, మనదేశనికీ మంచి పేరు 
తెదాదె ం. జై హింద్",అంటూ ముగించి తండ్రి చేయిపటు్ట కుని మల్్ల గా దిగస్గాడు. హాలంత్ పదిమినుష్-
లు కరత్ళ ధవానులతో మారుమ్రోగిపోతుండగా, న్్యయ నిరే్ణతలు ప్రధమ బహుమతి రవికి ప్రకటించారు.                       
ఉదయ్ తన బడాయికి  సగుగు తో తలవంచ్కున్నాడు.      
                                     
           

వలుగుతుననా దీపశిఖ మీద 
అరచేయి పట్ట మన్నాడు. జైల్ 
సంగ్ అలానే చేశడు. చెయి్య 
కాల్పోతోంది. అయిన్ ఆయన 
చేతిని వనకికు తీసుకోలేదు. ఆ 
పరీక్షలో నేగాగు క ఆయనినా సభు్య-
డిగా చేరుచికోవడానికి న్యకుడు 
అంగీకరించాడు. అపు్పడు 
అరచేతిలో అయిన మచచి 
జీవిత్ంతం ఉండిపోయింది. 
అలా విప్ల వ సంఘంలో చేరిన 
జైల్ సంగ్ చాలా కాలం ఆంగే్ల-
యుల పాలనని విరోధస్ూ, ఎనోనా 
పనులు చేశడు రివాలవారు్ల  సప్్ల  
చేయడం, రహస్య సమాచారాలు 
పంపడం, పోలీసుల వివరాలు 
కనిపట్ట డం అవకాశం చికికుత్ 
వారిని మటు్ట పట్ట డం లాంటివి. 
ఇంతకీ అప్పటికాయన వయసు 
17 సంవతసురాలు మాత్రమే! 

మన ఏడవ  రాష్ట్రపతి జ్జా ని జైల్ సంగ్     (25 వ పేజీ తరువాయి)

కడుకు ఇలా స్యుధ 
పోరాటంలో చేరినటు్ట  తెల్స 
తండ్రి చింత్క్రాంతుడయా్యడు. 
అది చాలా ప్రమాదకరమైన, ప్రా-
ణాపాయంతో కూడుకుననా పని. 
ఏం చేయాలో తోచక చాలా బాధ 
పడా్డ డు. ఒక ప్రకకు ఆయనకి పళి్ల  
కూడా చేసేశరు. వ్యవస్యంవ-
ల్ల  ఆదాయంలేక కుటుంబ పరి-
సథాతి కూడా అంతంత మాత్రం గానే 
ఉంది. ఈ చింత తోనే ఆయన 
కనునా మూశడు. పోయ్ముందు 
జైల్ సంగ్ ని పిల్చి, చాలా 
నచచిజపా్పడు. కతిమ్ీది స్ము 
వంటి పనులో్ల  చేయి పట్ట వదదె-
ని, దేశ సేవ చేయాలంటే, ఇతర 
మారాగు లు, శంతి యుత పోరాటం 
ఉన్నాయని, ఎందరో పదదెలు 
నడుస్ుననా దారిని నడవమ-
ని బోధంచాడు. తండ్రి పోయిన 

కనినా సంవతసురాలకి, ఇరవై ఒకకు 
సంవతసురాల వయసులో. బా-
ధ్యతలు గుర్ుకు తెచ్చికుని, 
విప్ల వ మారగుం నుంచి తపు్పకుని, 
రాజకీయాలో్ల  చేరాడు. అకాల్ద-
ళ్ లో సక్రటరి గా పని చేశడు. 
ఆంగ్ల ప్రభుత్వానేనా కాకుండా, 
సవాదేశీరాజ్్యల రాజుల్నా కూడా 
ఎదిరించి పోరాడాడు. కాంగ్రెసు-
లో చేరి జైలుకి వళాళుడు. లాహోర్ 
వళి్ల  అకకుడ సకుకుమత ప్రచారం 
చేశడు. సవాతంత్ర భారతంలో 
పంజ్బ్ ముఖ్య మంత్రిగా, 
కేంద్రంలో మంత్రిగా దేశసేవ  
చేశడు. దేశం కోసం అంత 
త్్యగం చేసన మనిష్ని రాష్ట్ర 
పతిగా ఎనునాకుని దేశం తనని 
త్ను గౌరవించ్కుంది
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

               
       సంగీతం రాణి 'మననాం 
సీతననా' లాంటి వాళ్ళు 'చంద్ర-
మమా గారి సుబబాననా' లాంటి వాళ్ళు 
కూడా ఇందులో భాగస్ులే. 
సీతననా 'గరుడ గంభం' మోయ-
ట్నికి, చంద్రమమా గారి సుబబాననా 
రండు చేతుల గోళళును త్కిస్ూ 
త్ళం వేయట్నికి. తండమునేక 
దంతమును, తోరపు బొజజాయు...' 
అని ప్రారధిన్ శో్ల కంతో ప్రారంభించి 
త్్యగయ్య, రామదాసు కీరన్లు, 
శ్రావ్యంగా భజన మండల్ పా-
డుత్వ్ంటే ఆస్వాదించట్నికి 
అనేకమంది వచేచివారు. దాదాపు 
ఓ ఇరవై కీరన్లు పాడేవారు.  
పాహి రామ ప్రభో
ఏ తీరున నను దయ చూసదవో 
చింత్కు పతకంబు  
త్రకమంత్రము
శ్రీరామ నీ న్మ మంతో రుచిరా
శుదధి బ్రహమా పరాత్పర రామా 
బంటురీతి కలువై
ఎందఱో మహానుభావ్లు
ఏమి సేతురా ల్ంగా
పలుకే బంగారమాయన్
భద్ర శలై రామ మందిరా
ఇదిగిదిగో భద్రాద్రి 
చివరిగా 'రామచంద్రాయ జనక 
రాజజ్మనోహరాయ...'

మామకాభీష్ట దాయ మహిత 
మంగళం
కోశలేశయ మందహాస దాసపో-
షణాయ.
వాసవాది వినుత సరవారాయ 
మంగళం
చారుమేఘ ర్పాయ చందన్ది 
చరిచిత్య
హారకటక శోభిత్య భూరిమం-
గళం
విమలర్పాయ వివిధ వేదాంత 
వేదా్యయ
సుముఖ చితక్ామిత్య శుభ-
దమంగళం
రామదాస్య మృదుల హృదయ 
కమల నివాస్య
స్వామి భద్రగిరి వరాయ సరవా-
మంగళం...
అంటూ మంగళహారతి ఇచిచి 

పపు్ప బల్లం కోసం కాచ్కూకుచ్-
ననా పిల్లలందరికీ పపు్పలు బల్లం 
నిషక్రమించేవారు.
     ప్రతి శనివారం నగర సంకీ-
రన్ చేస్ూ ఊరంత్ వీధ వీధ 
తిరిగేవారు. 'గరుడగంభం' వల్-
గించ్కుని సీతయ్య దానినా మో-
స్ూవ్ంటే, మరొకరు 'ఆముదపు' 
ముంత పటు్ట కుని ఇంటింటి 
దగగుర ఆగినపుడు ఇంట్ల  
వ్ండే ఆముదం తోచినంత ఆ 
ముంతలో పోసేవాళ్ళు. వారం 
పొడవ్న్ ఈ ఆముదంతో దీపం 
వల్గించి భజన కార్యక్రమం 
జరిపించేవాళ్ళు.
       ఈ భజన పాటలో్ల  చాలా 
భాగం పిల్లలకు కంఠత్ వచేచిది. 
సవారయుకం్గా చాలామంది పా-
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డగల్గేవాళ్ళు. కాచ్కూకుచ్ంది 
పపు్ప బలా్ల లకైన్ తమ ప్రమేయం 
లేకుండానే పాటలనీనా వినేవారు. 
అందరితో కలస పాడేవాళ్ళు. 
దీనేనా unconscious  learning 
అంట్రు.

           న్టకాలు
    సనిమాలు, టి వి లు, ఇంటర్ 
నట్ లు దేశంపై దాడిచేయని 
రోజులో్ల  వీధ న్టకాలు, తోలు 
బొమమాలాటలు, హరికధలు ఊరి 
ప్రజలకు ఊరట కల్గించేవి. 
అపు్పడపు్పడు సరకుస్ లు, దొమమారి 
ఆటలు, గంగిరదుదె  ఆటలు, 
వొగుగు  కధలు, హరికధలు, బు-
ర్రకధలు,... ఇలా రకరకాలైెన 
వాటితో ఆనందం పొందేవారు. 
ఆ తరువాత 'సురభి' న్టకాల-
ను, ఈలపాట రఘురామయ్య, 
బుర్రా సుబ్రహమాణ్య శస్త్రి, ఆచంట 
వంకటరతనాం న్యుడు లాంటి 
మహోననాత నటుల న్టకాలను 
చూడటం కోసం మైళ్ళు, మైళ్ళు 

నడిచిపోయి చూస ఆనందిం-
చేవారు. బళాళురి రాఘవ లాంటి 
మహోననాత నటులు, వారి 
న్టకాలు పలె్ల  ప్రజలకు అందు-
బాటులో ఉండేవి కాదు. 
        న్టకం చూస్ుననాంతసేపు 
తమకిష్ట మైన పాత్రలో్ల  తమను 
ఆవహింప చేసుకుని ఆనం-
దించేవారు. అయిత్ ఆ పాత్రే 
త్ము కావాలననా ఆశ అందరికీ 
వ్ంటుంది.

గా్యనికి మంచివి కావ్. 
నిజ్నికి నయి్య, మిగిల్న కవ్వాలు 
కంటే మంచిది.  నయి్య ఆల్వ్ 
నూన కంటే (ఇండియాలో) చవక. 
నయి్య తయారుచేసుకోవడం 
మనందరికీ తెలుసు. చెమమా తగలని 
సీస్లో పోస, మూత  బిగించి 
దాచిత్ నయి్య చాల కాలం నిలవా 
ఉంటుంది. ఆహారంలో నయి్య 
కలుపుకుని తింటే ఆ ఆహారం 
యొకకు “గ్లయిసీమిక్ ఇండక్సు” 

తగుగు తుందిట! ఎందుకంటే నయి్య 
పుల్మిన ఆహారంలో ఉననా కరబా-
నోదకాలు (carbohydrates) గూ్ల -
కోజుగా మారి రకం్లోకి చేరడానికి 
ఎకుకువ కాలం పడుతుందిట. ఈ 
మధ్య  భారతీయ పచారీ దుకాణాల-
కి వచిచి నయి్య కనుకుకుని పోతుననా 
అమరికను్ల  తరచ్ కనబడుతు-
న్నారు - ఇందువల్లనే కాబోలు! 
రేపో, మాపో నయి్య మీద పేటంటు 
హకుకు సంపాదించి మనకే అముమా-

త్రు - చూస్ూ ఉండండి!
వంట వండడం ఒక కళ అయిత్ 
అవంలో పటి్ట  కాలచిడం (బేకింగ్) 
ఒక శస్తం. వంటలకి పనికచేచి 
విధవిధాన్లు బేకింగ్ కి (అనగా, 
బన్ రొట్ట లు, బిసకుత్ులు, కేకులు, 
వగైెరాలు చేసే పధధితి) పనికిరావ్. 
అందుకని ఇంతవరకు చెపి్పనది 
వంటలకి - ఇండియా వంటలకి - 
పరిమితం. బేకింగ్ గురించి 
మరొక సంచికలో! 

వేమూరివారి  పాకశస్తం               (27 వ పేజీ  తరువాయి)

    అందుకే భాకరాపేటలో మొట్ట  
మొదటిస్రిగా శ్రీ కోదండ-
రామ న్ట్యమండల్ వల్సంది. 
'శ్రీకృష్ణ రాయబారం' న్టకం 
వేయాలని నిశచియించ్కున్నా-
రు. రాయబారం న్టకం పుసక్ం 
తెచ్చికున్నారు. ల్డుగు పదదెకే-
శననా గొప్ప సంగీత విదావాంసుడు 
కాబటి్ట  ఆయనే న్టకం నేరి్పంచ 
పూనుకున్నారు.
           (ఇంకా ఉంది)
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తుమూమారి రాంమోహన్ రావ్

సంసకృత పండితకవి శ్రీభాష్యం విజయస్రథి

        కరీంనగర్ ప్రాంత్నినా ఒకపు్పడు  
సబిబాన్డు, సబిబాస్యిర మండలం 
పేర్లతో వ్యవహరించేవారు.నననాయ 
భారత రచనకు ముందుగానే  
ఇచట తల్ కందపద్యశసనం కవి-
జన్శ్రయం వంటి లక్షణ గ్రంథాలు 
వలువడా్డ యి. తెలుగు భాష మూ-
లాలేగాక, సంసకృత భాషలో కూడా 
అనేక రచనలు వలువడా్డ యి. 
అలాంటి స్హితీ గరిమ గల్గిన 
గడ్డనుండి వలువడ్డ  అనర ్ఘ స్హితీ 
రతనాం సంసకృత భాష్ కోవిదుడు,-
కవివరేణు్యడు,సహస్రచంద్రదర్శన 
ప్రాప ్ వరిషు్ట డు శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం 
విజయస్రథి గారికి పదమాశ్రీ
రావడం సముచితం,ఆ పురస్కురా-
నికి గౌరవప్రదం.
న్ పదమూడవ ఏట 1966 లో మా 
బాపు తో పాటు వరంగల్ మట్ట వా-
డలో ఉననా శ్రీభాష్యం విజయస్రథి 
గారింటికి వళి్లన గుర్ు మనసులో 
పదిలంగా ఉంది.ఆయన పేరు న్ 
చెవిలో మొదటిస్రి పడిందపు్ప-
డే.బాపు తెలుగు ఎంట్రన్సు పరీక్ష 
రాయడం కోసం ఆయనినా కలవటం 
జరిగింది.అపు్పడు వారు బొమమా-
లగుడిలో ఉననా విశేవాశవార సంసకృ-
త్ంధ్ర కళాశలలో పనిచేసే వార-
నుకుంట్.అలా ఆయనినా ఆయన 
పదమూడు య్ళ్ల వయసులో 
చూశను తల్స్రి.అప్పట్ల  ఆయన 
కరీంనగర్ జిలా్ల వారనికానీ సంసకృత 

పండితులని కానీ ఏమీ తెల్యవ్.

   విశవాన్థవారి మ్రోయుతుమమాద 
నవలలో మా ఎలగందుల ప్రస్్-
వన ఉందని తెల్స  హనుమకండ 
చౌరా స్్లో ఉననా చింతలనరసం-
హులు పుసక్ాల ష్పుకు వళి్ల  అటక 
మీద ఉననా మ్రోయుతుమమాద నవల 
కనుకుకుని వచిచి చదివిన తరువాత 

అందులోని కథా న్యకుడు 

సంగీత విదావాంసుడు వకీలు న్-
రాయణరావ్ గారిని చూడా లననా 
కోరిక గల్గి వివరాలు సేకరిసే ్వారు 
కరీంనగర్ పట్ట ణానికి త్రు్పవై-
పున బొమమాకలు్ల  తోవలో మానేరుకు 
సమీపాన యజఞావరాహస్వామి 
దేవాలయం ప్రకకునే సత్్యనంద 
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ఆశ్రమం లో ఉంటున్నారని తెల్స 
అకకుడికి వళా్ల ను.అలా న్ ముప్ప-
య్్యళ్ల వయసులో ఆ ఆలయానినా 
చూశను.ఆ తరువాత తెల్సంది 
అకకుడ విజయస్రథి గారు ఉం-
టున్నారని.
    ఒకస్రి అకకుడ ఉతసువాలు జరిగిత్ 
వళి్లనపు్పడు వారి దర్శన భాగ్యం 
కల్ గింది.కేవలం పాదాభివందనం 
చేయ టమే గాని మాట్్ల డింది లేదు.
కాని అడపాదడపా  మిత్రులతో 
సంసకృత భాష ప్రసకి ్ వచిచినపుడు 
వారి ప్రస్్వన వచేచిది.
    పండితులోకానికి తెల్సనంతగా  
పామరులకు తెల్యని ఒక యోగి 
పుంగవ్డు జీవితమంత్ గీరావాణ 
భాషకు అంకితంచేస సంసకృత భా-
షగరివాంచదగిన స్థా యికి ఎదిగిన 
దీకా్ష కంకణబదుధి డు ఈ గణతంత్ర 
దినసందరభుంగా పదమాశ్రీ పురస్కు-
రానినా పొందటం యావదభురతదేశం 
గరివాంచ దగిన విషయం.ఆయన 
తెలంగాణ వాడు,ఇంకా చెపా్పలం-
టే మా కరీంనగర్ జిలా్ల కు చెందిన 
వారు కావటం న్వంటి అల్పజుఞా నికి 
ఏనుగెకికునంత సంబరం.’ విదావాన్ 
సరవాత్ర పూజ్యత్ ‘ అన్నారు పదదెలు.
         విజయస్రథి గారు స్హితీ 
వీరుడు.నిర్లక్షం చేయబడుతు-
ననా ఆదిభాష అమరభాష,ఎనోనా 
భారతీయ భాషలకు తల్్ల  భాష,గీ-
రావాణవాణి గా పేరొందిన సంసకృత 
భాషను మథించిన మహానుభావ్-
డు.
      శ్రీభాష్యం విజయస్రథిగారు 
కరీంనగర్ జిలా్ల  చేగురి ్ గ్రామంలో 
శ్రీమతి గోపమాంబ,శ్రీమాన్ నర-
సంహాచార్య దంపతులకు 1936 
వ సంవతసురం మారిచి నల 10 వ 

త్దీన జనిమాంచారు. తల్్ల  గోపమాంబ 
సంసకృత భాష తెల్సన వారేగాక 
జనమాతః సంగీత పరురాలు కూడా 
కావటం,చిననాన్టనే తల్్ల  పాడే 
జయదేవ్ని అష్ట పదులు, కృష్ణ-
లీలాతరంగిణి శో్ల కాలు వినటం 
సంసకృతం ఉగుగు  పాలతో నేరిచిన 
ట్ల యింది.దాంతో ఏడేళ్లవయసుసు 
లోనే సంసకృతంలో కవితలల్లటం 
మొదల యి్యంది.తల్్ల కి సంసకృ-
తంతో పాటు తమిళం కూడావచ్చి.
ఆయన ప్రాథమిక విద్య ఉర్దె  మా-
ధ్యమంలో జరిగింది. అలా తల్్ల  
నుండి సంసకృత,తమిళ భాషలు,-
తల్్ల నేలనుండి తెలుగు, పాఠశలలో 
ఉరుదూ భాషలను అభ్యసంచారు.
మాత్మహులైెన లక్ష్మణశస్త్రి గారు 
విజయస్రథి గారికి తరకుశస్తం 
బోధంచేవారట.ఆయన తన మను-
మణినా ఉదయన్చారు్యలంతటి 
వాణినా చేయాలనుకునే వారు కాని 
అమమామమా గారు మనుమడిలోని కవి 

త్వాంశను గురిం్చి కవితవాం వైపు 
మళి్లంచారు. కేవలం కారణజనుమా-
లకు మాత్రమే అలాంటి పరిసథాతులు 
కల్స వస్్యి.
    అలా పదకండవ ఏటనే ‘శరద 
పదకింకిణి’,పదహారవ ఏట ‘శబరి 
పరిగేవనము,పదిహేడవ ఏట 
‘మనోరమ’ నవల,పదుననిమిదవ 
ఏట ‘ప్రవీణ భారతం’ రచించారు.
     ఇరవై రండేళ్ల చిననా వయసులోనే 
కవిగా గురిం్పు పొందిన శ్రీభాష్యం 
విజయ స్రథి గారు సంసకృతం-
లో మాత్రమే రచనలు చేయాలనే 
దృఢసంకల్పంతో అనేక ఆధునిక 
భావాలను ప్రయోగాతమాకంగా 
అనినా ప్రక్రియలలోనూ రచనలు 
గావించారు.
శ్రీభాష్యం విజయస్రథిగారు 
సంసకృత కవిగా అనేక తెలుగు కవి-
సమేమాళన్లలో పాల్గు ని అందరి 
మననానలు పొందేవారు.అలా వీరి 
ప్రతిభను గురిం్చిన మాడపాటి 
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హనుమంత రావ్(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
లెజిసే్లటివ్ కౌనిసుల్ అధ్యకు్ష లు),అ-
య్యదేవర కాళ్శవారరావ్ ((ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ లెజిసే్లటివ్ కౌనిసుల్ సీ్పకర్) 
గారలు వీరికి మహాకవి బిరుదును 
ఇచిచి సతకురించారు.మరికందరు 
వీరికి ‘సరసవాతీ సుతోతం్స’బిరు-
దును ప్రదానం చేశరు.
  శ్రీభాష్యం విజయ స్రథి గారు 
అఖిల భారతీయ స్థా యిలో జరిగిన 
ఆల్ండి యా రేడియో ఢిలీ్ల వారు 
నిరవాహించిన సంసకృత కవి సమేమాళ-
న్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కవిగా భాగస్వా-
ముల యా్యరు. అలాగే నహ్రూ వి-
శవావిదా్యల యం, ఢిలీ్ల  ఓరియంటల్ 
సదసుసు,తిలక్ మహారాష్ట్ర విదా్యపీ-
ఠం,పూణె, గంగా న్థ్ ఝావిదా్యపీ-
ఠం,అలహాబాదు, ఇంకా బన్రస్,-
బంగళూరు వంటి పలు ప్రతిష్ఠి తమాక 
విదా్య ,స్హిత్య సంసథాల కార్యక్రమా-
లలో అనేక స్రు్ల  పాల్గు న్నారు.
నేపాల్ కు చెందిన కరపాత్ర స్వామి 
మరియు మహామహోపాధా్యయ 
పశుపతిన్థశస్త్రిగారల ఆశీసుసులు 
వీరికి లభించటమే గాక వారి ప్రో-
త్సుహ ప్రోదబాలాలతో ,వేదాలు,జ్్య-
తిశ్శస్తము మరియు వాస్ు శస్త 
కే్షత్రాలలోనికి కూడా ప్రవేశించడం 
జరిగింది.
   వీరు రచించిన మందాకిని మహా 
కావ్యం వీరికి జ్తీయ అంతరాజా -
తీయ ఖ్్యతిని త్వడమే గాక యు-
గకర ్ అనే బిరుదును కూడా తె-
చిచిపటి్ట ంది.మందాకినిలో ఆయన 
ఉపయోగించిననినా ధాతువ్లు 
ఇంత వరకు ఏ కవి కూడా ఉపయో-
గించక పోవడం విశేషం.
అకతి,చకతి,తకతి,జలతి,సలతి,-
స్యందత్,స్పందత్,స్రందత్,మోదత్ 

వంటి పలు ధాతుర్ప ప్రయోగా-
లు మందాకిని కావా్యనికి అత్యంత 
రమణీయతను సమకూరాచియి.
వీరిదే మరో కృతి ‘భారత భార-
తి’వీరికి లెకకులేననినా పురస్కురాలను 
సన్మాన సత్కురాలను సమకూరిచిం-
ది.దేశ సంప్రదాయ ఔననాత్్యనినా ప్రతీ 
భారతీయ పౌరుడు  చాటిచెపా్పల-
నేది భారతభారతి లోని ప్రధాన్ంశం 
. భారతభారతి లోని ఆయన కవిత్ 
ప్రతిభకు న్టి గవరనార్ కృష్ణకాం-
త్ సవార్ణకంకణంతో సతకురించటం 
జరిగింది.తిలక్ మహారాష్ట్ర పీఠం 
వారు బంగారు పతకంతో సతకురిం-
చారు.కె.కె.బిరా్ల వారు 1997 లో వా-
చస్పతి బిరుదు ప్రదానం చేశరు.
1993 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్హిత్య 
అకాడమీ ఉతమ్ కవిగా గౌరవిం-
చింది.
    ప్రహేళికలు ఆయన స్హితీ 
గరిమకు త్రాకుణాలు.సంసకృత 
ర్పకాలో్ల  న్ంది ప్రస్్వనలు,-
సంసకృత వసుచరిత్ర సమీక్ష, న్్య-
యవైశేష్ కములు, స్ంఖ్యయో-
గములు మొదలైెనవి మరియు 
అముద్రిత ర్పంలో ఉననా కావా్య-
దర్శ కాత్్యయని(అలంకార శస్త 
విశే్లషణము),స్దృశ్య మూలాలం-

కారములు,పూరోవాతర్ మీ-
మాంసలుఆయనను ఒక 
గొప్ప విమర్శకుడిగా నిలబట్్ట -
యి.వేదపరిశోధనలో భాగంగా 
మహాలకి్షమి ఉపాసనకు సం-
బంధంచిన రండువేల మం-
త్రాలను సమీకరించి పుసక్ 
ర్పంలో తెచాచిరు.జైనంలో 
సృష్్ట  విద్య,బౌదధిపురాణాలు ప్ర-
శస ్ వంటివి కూడా ఎనోనా వారి 
వైదుష్య సీమలో ఉన్నాయి.
25 సుప్రభాత్లు,విష్దలహ-

రి, రాసకేళి,సంగీతమాధవం,ఉదా-
హరణాని,కామాయనం,ఆవాహనం 
మొదలైెనవి వీరి ఇతర రచనలు.
ఆయన దాదాపు 12000 శో్ల కాలు 
రచిసే ్ అందులో సగము మాత్రమే 
ముద్రణకు నోచ్కుననావి.
శ్రీభాష్యం విజయస్రథిగారు 
సంసకృత రచనలు చేయటమే గాక 
తెలుగులో ప్రాచ్ర్యం పొందిన సీస-
పదా్యనినా,సూక ్ ప్రక్రియను సంసకృత 
భాషలో ప్రవేశపటి్ట  ఆ భాషను 
మరింత సంపననాం కావించారు.
ఆధునిక భావాలను
సంసకృత స్హిత్యం లో పొదిగారు.
నిరంతర స్హిత్య తపసవా నిరాడం-
బర వచసవా,అపారశేముషీ సంప-
నునాలు పుంభావ సరసవాతీ సవార్-
పులు శ్రీ శ్రీ భాష్యం విజయస్రథి 
గారికి ప్రతిష్ఠి తమాక భారత ప్రభుతవా 
పదమాశ్రీ పురస్కురం లభించటం 
సంసకృత భారతినే సతకురించటం-
తో సమానం.ఇది తెలుగు జ్తికి,-
తెలంగాణ గడ్డకు మా సబిబాన్ డైన 
కరీంనగర్ జిలా్ల కు గరవాకారణంగా 
భావిస్్ను.ఈ సందరభుంగా వారికి 
న్ హృదయ పూరవాక ,అభినందన-
పూరవాక నమసుసుమాంజలులు.
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ఎలెకా్రా న్
         అంబాపతి, రమాపతి-
యిదదెర్ బాల్య సేనాహితులు. 
ఒకే వీధలో ఇలు్ల  విడిచి ఇలు్ల . 
డాబాలెకికు కంఠసవారం పంచి 
మాట్్ల డిత్ ఒకరి మాటలు మరొ-
కరికి మధ్యంటి డాబామీదుగా 
స్పష్ట ంగా వినపడ్ాయి. మధ్యం-
టికి ఎదురుగా వీధలో నిలుచిని 
చూసే,్ మధ్యంటికి ఎడమవైపు 
అంబాపతి ఇలు్ల . కుడివైపున 
రమాపతి ఇలు్ల .    
       అయిత్ మధ్యంట్ల  ఎడమ 
సగభాగంలో కతగ్ా అద్దెకు 
దిగిన అస్మీ కూతురు అమమా-
ణి్ణని చూసనప్పటునాంచీ, ఇదదెర్ 
తమ సల్ ఫోన్ల లో నమమాది-
గా మాట్్ల డుకనేవారు. మధ్య 
డాబాఇంట్ల  అద్దెకు దిగిన 
ఆస్మీకి ఒక భారా్య, ఇదదెరు 
పిల్లలు. అమమాణి్ణ  పదదెకూతురు. 
కాలేజీలో బి.ఏ. మొదటి సంవ-
తసురం చదువ్తోంది. రండవ-
వాడు ఇంటర్ మొదటి సంవ-
తసురం. కుడి భాగంలో ఉంటుననా 
డాబాయింటి ఆస్మీకి ఒకభా-
ర్య, ముగుగు రు పిల్లలు. పదదెపి-
ల్ల  గుమమాణి్ణ . కాలేజీలో బి.ఎసీసు. 
రండవ సంవతసురం చదువ్తోం-
ది. ఒక తముమాడు ఇంటర్ రండవ 
సంవతసురం, మరొక తంబి పదో 
తరగతి. 
      అంబాపతి, రమాపతిల్దదె-

ర్ రండవ తరగతిలో పాసయిన 
బి.ఏ. పట్్ట దారు్ల . స్థా నికమైన 
ఉదో్యగాలే చేస్ున్నారు. అతిప్ర-
యతనాం మీద అంబాపతి మండ-
లాఫీసులోనూ, రమాపతి ముని-
సపల్ ఆఫీసులోనూ జూనియర్ 
అసస్టంట్ల గా ఛేరి సంవతసుర-
మైంది. వాళిళుదదెరి తల్్ల దండ్రు-
లూ వంటనే కటనాగిరి శిఖరాలె-
కికు కూరుచినేశరు. అంబాపతికి 
రమాపతి చెలె్లలు జగదాంబనీ, 
రమాపతికి అంబాపతి చెలె్లలు 
రాగరమ్యనీ ఇచిచి వివాహం 
చేసే ్ బావ్ంటుంది కదా అని  
రండు కుటుంబాలతో చనువ్ననా 
పేరయ్య అనే పదదెమనిష్ సలహా 
ఇచిచి, రండుపకకులా తలకి 
బొపి్పలు కటి్ట ంచ్కన్నాడు. 
     అంబాపతి, రమాపతులు 
తమింట్ల  అద్దెకు దిగిన అమమాణి్ణ-
కి లైెనేస్ున్నారని గ్రహించి, ఇరు-
పకకుల్ కుర్రవాళూ్ల  తనినా ఎందుకు 
గమనించటలే్లదని గుమమాణి్ణ  
కినుక వహించింది. అలాగని 
అంతవరకూ తనినా పటి్ట ంచ్క-
న్నారని కాదు. కేవలం అమమాణి్ణ  
వచిచిన తరావాత్ పొరుగిళ్ల బి.ఏ.
గాళ్ళు వాళ్ల వాళ్ల డాబాలెకకుడం, 
పచారు్ల  చెయ్యడం, సలోఫున్ల లో 
మాట్్ల డుకోవడం ప్రారంభిం-
చారు. అమమాణి్ణ  ఉదయసంధ్య-
లో్ల నూ, ఆదివారాలో్ల నూ, ఇతర 

సలవ్ దిన్లో్ల నూ డాబా ఎకికు 
పచారు్ల  చెయ్యడం, సరిగా ఆ 
సమయాలో్ల నే ఇరుపకకుల బడు-
దాధి యిలూ వాళ్లవాళ్ల డాబాలెకకు-
డం గమనించింది. 
అదీకాక అంబాపతి, రమాప-
తిల వివాహం కుండమారి్ప-
డి విధానంలో ఒకరి చెలె్లల్నా 
మరొకరు చేసుకంట్రని కంత 
వేగుల్ సమాచారం ఉండడం 
మూలాన, అనవసరం శ్రమ 
ఎందుకని గుమమాణి్ణ  యింతకా-
లమూ గముమానుండిపోయింది. 
అయిత్ ఆ వేగుల్ సమాచారం 
తప్పయిపోయిందనీ, ఒక పదదె-
మనిష్కి రండు బొపి్పలు్ల  కట్్ట -
యని తెల్యడం, అమమాణీ్ణ వాళ్్ల  
తమ ఇంట్ల  అద్దెకు రావడం గు-
మమాణి్ణలో అలజడి రేపింది. 
ఇరుగుపొరుగులు కాబటి్ట  గు-
మమాణి్ణ , జగదాంబ, రాగరమ్యలు 
సేనాహితులే. గుమమాణి్ణ  అమమాణి్ణని 
వారికి పరిచయం చేసంది. ఆ 
తరావాత రహస్యంగా అమమాణి్ణ  చే-
స్ుననా డాబా పచార్లని గురించి 
చెపి్పంది. 
“బతికించింది!  బీటకుకుల 
గురించీ,  ఎమ్ టకుకులగురిం-
చీ కలలు కంటుననా మాకు, ఆ 
పనిలేని పేరయ్య మహానుభా-
వ్డి మాటలు విని, బడుదాధి యి 
బిఏ అన్నాయిలనిచిచి ఎకకుడ కుం-

మధ్యంటి మిద్దె  అను మిధ్య
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డమారి్పడి ముడేయించేస్్రేమో-
నని భయపడి మేము ఛస్ూననా 
సమయంలో, మా,మా,తల్్ల దం-
డ్రుల కటనాపిశచకోరలు మమమా-
ల్నా రకి్షంచాయి! అదీ కాక మాకు 
ఒకరిమీద మరొకరు ఆడపడు-
చ్ పతన్ం చెలాయించడానికి 
అవకాశముండదు. ఇపు్పడు మీ 
యింట్ల  అద్దెకు దిగిన అమమాణి్ణ  మా 
అననాయ్యల దృష్్ట  తనవైపు మళి్లం-
చ్కోవడం ఏదో ఒక విధంగా 
మాకు మేలు కల్గించే అంశమే! 
అందుచేత నువ్వా అమమాణి్ణని బాగా 
ప్రోతసుహించ్. ఏటిగటు్ట  ప్రేమ, ప్రే-
మకాటు దోమ అనే రండు ధారా-
వాహికలు అంత్ ప్రేమమయం, 
ఈ జగమంత్ ప్రేమమయం అనే 
సందేశనినా కేవలం బహుళ త్రల 
నయన్భినయంతో అందిస్ూం-
డగా, ఇప్పటికీ అరవైయా్యరు ప్ర-
హసన్లు జరిగి పోయాయి. వాటి 
మైకంలో అమమాణి్ణని కుదేయ్!” 
అన్నారు రాగరమ్య, జగదాంబలు 
ఏకాభిప్రాయంగా. 
గుమమాణి్ణకి ఏడుపు వచిచినంత 
పనైంది. వాళ్ళు కనీసం ‘నువ్వా 
కూడా ఒక బోడి బిఏ గాణి్ణ   బుట్ట లో 
పడేయ్,’ అననా మాట అంట్-
రేమోనని ఆశించింది. గుమమాణి్ణ  
మనసుసులోని గుబుల్నా పసగట్ట -
లేకపోయిన్, అనుకోకుండా ఆ 
దిశలో అంబాపతి చెలె్లలు రాగ-
రమ్య అంది.” అసలు నువ్వా మా 
అననాయ్యల్దదెరిలో ఎవరో ఒకరినా 
చేసుకంటే బావ్ంటుందని అను-
కననా రోజులు లేకపోలేదు. ఇంటర్ 
చదువ్తో అపుచేయించిన మాకే 
బీటకుకులు, ఏమ్ట కుకులు, ఐటీ 

గాళ్ళు కలలో్ల కి వస్ుంటే, బీ.ఎసీసు 
చదువ్తుననా నీకూ ఓ పదదె  సైం-
టిసు్ట ని పళి్ల  చేసుకోవాలని ఆశ-
లుంట్యి. అదీ కాక నీ మీద 
కూడా ఆడపడుచ్ పతన్ం చెలా-
యించడానికి అవకాశముండదు. 
అందుకనీ మా మనసులోని మాట 
యింతవరకూ నీతో చెప్పలేదు!”
గుమమాణి్ణకి నవావాలో, ఏడావాలో తెల్-
యలేదు. 
రాగరమ్యకీ, జగదాంబకీ మరో 
ఆలోచన వచిచింది. తమ బోడి 
బి.ఏ. అననాగార్లని తమలాగే 
కలలు కంటూననా అమామాయిలు 
ఛసే ్ ఒపు్పకోరు! పళి్లకూతుళ్్ల  
లభించడం చాలా కష్ట మైపోతుం-
ది. అననాల పళి్లళ్లతో కటనాకాను-
కలు దండిగా గుంజుకని తమ 
వివాహాలు జరిపించాలని ఇదదెరి 
తల్్ల  దండ్రులూ దురామారగుపుట్లో-
చనలో్ల  ఉన్నారు. స్మాన్యంగా 
వయసు త్డాలు తకుకువగా ఉననా-
పు్పడు, చెలా్ల యిల వివాహం జర-
గనిదే అననాలు పళి్ల  చేసుకోకపోవ-
డం ఒక సంప్రదాయమే కదా?. 
స్ధారణంగా తమ ఇంట్ల  
సగభాగం అద్దెకిచేచివాడూ, సగ-
భాగంలో అద్దెకు దిగినవాడూ 
అంతంతమాత్రపు ఆరిథాక పరిసథా-
తిలో ఉననావారే అయు్యంట్రు. 
అందుచేత పేరయ్యగారికి కిర్రె-
కికుంచి అననాయ్యల పళి్లళ్్ల  అమమా-
ణి్ణ , గుమమాణి్ణలతో చేయించేసే,్ 
తమకి లైెన్ కి్లయర్ అయిపోతుం-
దని ఆలోచించి, ఆయనతో తమ 
ఉదేదెశ్యనినా చెపా్పరు. 
పేరయ్య మటు్ట కు స్మాను్య-
డా, వచిచిన అవకాశం వదులు-

కోలేదు. ముందుగా ఇదదెరి తల్్ల -
దండ్రులకి, “మీ అబాబాయిలకి 
(బడుదాధి యిలకి) సంబంధాలు 
వతకడం న్కూ, న్ శ్రీమతికీ 
కూడా చాలాచాలా కష్ట మైపోతోంది. 
అందర్ ముందుగా అబాబాయిల 
చదువ్ సంధ్యలు, ఉదో్యగాలు, 
జీత్లు గురించి అడగడం చేస్ు-
న్నారు. అబదాధి లాడడానికి మాకు 
అవకాశం లేని ప్రశనాలడిగి , పదవి 
విరిచేస్ున్నారు!” అని చెపా్పడు. 
“మా బంగారుబాబులు (బడు-
దాధి యిలు) చేసే ఉదో్యగాలో్ల  చాలా 
బల్లకింది ముడుపులుంట్యని 
చెప్పలేకపోయారా?” అని తల్్ల -
దండ్రులు లోగొంతులో హుంక-
రించారు.
“నిజమే కావొచ్చి. కటనామొక దు-
రాచారమైన్, సమాజం ఊరుకుం-
టుంది. కానీ కుర్రళళుకి జీత్లతో-
బాటు గీత్లుకూడా వస్్యంటే, 
మీకు మీ స్ంప్రదాయంలో మచచి 
ఏర్పడుతుంది. రేపు అలు్ల డకకుడ 
కటకట్లు లెకికుస్్డేమోనని వాళ్ల 
భయం వాళ్లకుంటుంది. మీరేమీ 
అనుకోనంటే ఒక మాట చెప్ాను. 
మీ పకికుంట్ల   ఇంట్యన 
కూతుర్, అద్దెకున్నాయన 
కూతుర్ పళీ్లడు వయసులో 
ఉన్నారు. ఆ అమామాయిల్నా మీరు 
నిత్యమూ చూస్ూనే ఉన్నారు. 
ఒకరు కుందనపు బొమమా, మరొకరు 
చందనపు బొమమా. మీరు ఊుఁ 
అంటే వాళళుకి నేనే సలహా ఇస్ూననా-
టు్ట గా అటునాంచి నరుకుకు వస్్ను. 
కటనాకానుకల సమస్య అససులుండ-
దని, శతప్రతిశతి రాయితీ సంబం-
ధాలనీ ఓ చిననా రాయి విసురుత్-
ను, ఏమంట్రు?”
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అంబాపతి, రమాపతిల తల్్ల దం-
డ్రులు బుర్రలు గోకుకుని, ఈ కాలపు 
సనిమాలు చూస చూస కుర్రా-
ళ్ళు ఎకకుడ వర్రెకికుపోత్రేమోనని 
భయపడి అలాగే ప్రయతినాంచండి 
అనేశరు. 
పేరయ్య మధ్యంటి అస్మీని, 
అద్దెకుననా ఆస్మీని, కదిలాచి-
డు. వాళూ్ల  వంటనే కదిలారు. 
మధ్యంటి మిద్దెమీద శస్తప్రకారం 
ఉమమాడి పళి్ల  చూపులు జరపడాని-
కి ఖ్యం చేసుకన్నారు.
అయిత్ ఓ చికుకు వచిచిపడింది. 
అంబాపతి, రమాపతి, అమమాణి్ణ , 
గుమమాణి్ణలలో  ఎవరినవరు యి-
ష్ట పడత్రోనననా శంక రాగరమ్య, 
జగదాంబలలో బయలు దేరింది. 
అమమాణి్ణకోసమే, అంబాపతి, 
రమాపతులు ఓటు వేస్్రని గు-
మమాణి్ణ  భయపడిపోయింది. ఈ 
సంగతి  పేరయ్యతో మొరబటు్ట -
కంది. తనకి అంబాపతి ఇష్ట మని 
చెపి్పంది.
వాసవ్ానికి  అమమాణి్ణ  జ్తకం అం-
బాపతితో కుదిరింది. గుమమాణి్ణ  
జ్తకం రమాపతితో కుదిరింది. 
అనుభవశల్ పేరయ్య అటే్ట  
శ్రమ పడకుండా, నేటిరాజకీయ 
న్యకులు కండువాలు మారిచి-
నంత సులువ్గా జ్తకాలో్ల  కిటి్ట ం-
పులు చేస “బంగొదుదె  గుమమాణి్ణ ,” 
అని అభయమిచేచిశడు. 
పేరయ్య అంబాపతిని కలుసుకని-
,”అమమాణి్ణ  మంచిపిల్ల . కానీ జ్త-
కరీత్్య సూరు్యడి గడిలోకి రాహు,-
కేతువ్లు తంగి చూస్ున్నారు. ఆ 
పిల్లని చేసుకంటే నీకు అదనపు 
రాబడి రావడానికి అవకాశముం-
డదు, ఆలోచించ్కో!” అని ఓ గు-

లకరాయి విసరాడు. అంత్, అంత్ 
సటిలైెపోయింది. మధ్యంటి మిద్దె  
మీద చిననా ష్మియాన్ వేస, 
అనుకననా ముహూర్ానికి అమమాణి్ణ  
రమాపతిలకి, గుమమాణి్ణ  అంబాప-
తిలకి త్ంబూలాల్చేచిసుకన్నారు. 
“నీ కోసం అమమాణి్ణని  కాదని, చి-
రకాలంనుంచి తెలుసుననా గుమమా-
ణి్ణని ఎనునాకన్నాను తెలుస్?” అని 
అంబాపతి తను చేసన త్్యగానినా 
రమాపతి తో చెపా్పడు.
“శతకోటి వందన్లు! కానీ ప-
ళళుయిన తరావాత ,మా యింటికి 
అపు్పడపు్పడూ వస్ూననాపు్పడు 
మీ ఆవిడ గుమమాణి్ణతో కల్స రా 
కానీ, ఒంటరిగా మటు్ట కు రాకు!” 
అన్నాడు రమాపతి. 
ఆ ఊరి దేవాలయ ప్రాంగణంలో 
ఇరుజంటల వివాహాలూ ఆదర్శ-
ప్రాయంగా జరిగిపోయాయి. ఊరి 
వారందర్ ఆడంబరాలు లేకుండా 
జరిగిన వివాహల్నా మచ్చికంటూ, 
దేవాలయమంటపంలో నేలమీద 
కూరుచిని, అరటి ఆకులో్ల  విందు 
భోజనం చేస, వధూవరులమీద 
అక్షతలు జల్్ల , ఒకటికి రండుస్రు్ల  
దీవించి వళా్ల రు. 
పళళుయిన నలరోజులో్ల నే అంబా-
పతి-గుమమాణి్ణ , రమాపతి-అమమా-
ణి్ణలు వేరే వేరే  యిళ్్ల  తమ తమ 
ఇళళుకి దూరంగా అద్దెకు తీసుకని 
కాపురాలు పటే్ట శరు. 
“ఒరేయ్! చెల్్ల  పళి్ల  సంగతి ఏమా-
లోచించారు?” అని యిదదెరి 
తండ్రులూ తమ పుత్రరత్నాలని 
అడిగారు. 
“బోల్డనినా ఖరుచిలు. కారు కనుకోకు-
వాల్, ఫా్ల ట్ కనుకోకువాల్ ....” కార-

ణాలనీనా న్లుగు మౌన బిందువ్ల 
వాక్యంలో నీళ్ళు నములుత్ 
ముగించి, తమ అసహాయతను 
వ్యకం్ చేశరు. 
ఆడవాళళులో పళళుయినవంటనే 
‘నేనూ, న్మొగుడూ, న్మొగుడి 
సంపాదన్...’అనే స్వారథాపూరిత-
మైన భావాలు ఒకకుస్రిగా పుటు్ట -
కస్్యని రాగరమ్యకీ, జగదాంబకీ 
తెల్సొచిచింది. 
ఇరుపకకుల ఇళ్ల వాళళుకీ మధ్యంటి 
మిద్దె  ఆస్మీ, అద్దెకుననా అస్మీ, 
శత్రువ్లైెపోయారు.  
“ఎటువంటి సంబంధం తీ-
సుకచాచివయా్య?” అని వరుల 
తండ్రులు పేరయ్యని నిలదీశరు. 
“నేను వధూవరుల జ్తకాలు 
బ్రహామాండంగా కుదిరాయన్నాను. 
వాళ్ళు హాయిగా వేరు కాపురాలు 
పటు్ట కోవడం నిదర్శనం కాదా?  
అయిన్ ఇది అణుకుటుంబాల 
కాలం. ఇకపోత్, మీ వియ్యం-
కులతో బంధుత్వాలు నిలబడేది 
సంస్కురంతో తప్ప ఇతరత్రా కాదు. 
ఓ ఇదదెరు ఐటి కుర్రవాళ్్ల న్నారు. 
పళి్లకసం తహ తహలాడుతున్నా-
రు. వాళ్ళు కాస ్ అక్షర జ్ఞా నముం-
డి, సంస్రపక్షమైన అమామాయిలు 
కావాలంటున్నారు. కానీ, అథమం 
ఒక లకారం కోసం తల్్ల దండ్రులు 
ఆశిస్ున్నారు. అడగమన్నారా?” 
అన్నాడు పేరయ్య. 
“కుర్రాళ్ళు వేరు కాపురాలు పటే్ట -
శరు. సొముమాలెకకుణు్ణ ంచి తీసుక-
చేచిది.....?”
”బర్రెల్నా కనడానికి లోను పట్ట ండి. 
ఒక బా్యంకాయన న్కు తెలుసు-
!”అన్నాడు పేరయ్య. 
                  ****   
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అరిదమనుడి  కథ        (17  వ పేజీ తరువాయి)
పింగిరి మాటలు వదుదె " హచచిరించాడు వజ్రకాయుడు. 
"అయా్య స్ధుజంతువ్లు గడీ్డ గాదానీనా మేస్్యి. ఉదాహరణకి ఆవ్లూ, గేద్లూ, గుర్రాలూ, గాడిదలూ ఇవేవీ 
మన రాజ్్యనికి పనికచేచివి కావ్. అవి మనుషులకి పనికచేచివి. వాటికి ఉచిత ఆహారానినా పట్ట డం వల్ల  వల్ల  ఒదిగే 
లాభం ఏదీ ఉండదు. అందుకే సగం జీవితం అయ్్య వరకు వాటిని హాయిగా సంతతిని పంపొందించ్కోనిస్్ం. 
ఆ తరువాత వాటిని తమరు తమ బలప్రదర్శనకి ఉపయోగించ్కోవచ్చి... సంహాల, పులుల, నకకుల, తోడేళళు, 
రేచ్కుకకుల, హైన్ల ఉచిత ఆహార పధకం కిందా వాడచ్చి" చిననాగా అన్నాడు అరిదమనుడు. 
"శభాష్ కరటక దమనులారా. అదుభుతమైన పథకాల్నా రచించారు. వీటిని వంటనే అమలు పరిచే ఏరా్పటు్ల  
చెయ్యండి. అననాటు్ట  ఆ చివరి పధకానినా బయటకి పొకకునివవాదుదె . లేకపోత్ శఖ్హార స్ధు  జంతువ్లనీనా విప్ల వ 
శంఖం పూరిస్్యి. ఆ పధకం మాత్రం గుటు్ట  చపు్పడుగా స్గిపోవాల్ "ఉత్సుహంగా లేచాడు వజ్రకాయుడు. 
                                         ---------------- *---------------
  "గదదె   మామా ... వాళళు రహస్య ప్రసంగ స్రాంశనినా అంత్ ఇపు్పడు మన శంతిశ్రీ పావ్రంగారు మనకి చెపా్పరు 
గదా, మన తక్షణ కరవ్్యం ఏమిటీ?" అడిగారు కాక పత్రిక సంపాదకులైెన కాకాసన్ మహాశయులు. 
గదదె  ఛానల్ యజమానైన ఈగిల్ సంగ్ గారు చిరునవ్వా నవివా "ముందు ఆ పావ్రానినా తమరు గుటు్ట  చపు్పడు 
కాకుండా మింగేస ఆ మేటర్ ని ఫినిష్ చెయ్యండి. వారిచిచిన సమాచారం పత్రికా, మా ఛానలూ  నూరేళ్్ల  చల్లగా 
నడవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. "బా్ల క్ మయిల్ ఈజ్ బటర్ దేన్ Dove మయిల్ ఎండ్ ఈ మయిల్ "అన్నారు. 
      ఇంకేం...  అరణ్యన్్యయం  అమలుపరచబడింది. లోకా సమస్్ సుఖినో భవంతు". 
                                                                     మళీళు కలుదాదె ం.......                               భువనచంద్ర. 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెప్పగలరా?                                                    
                                        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  ఎకకుడ 'ర' వచిచిన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవ్తుంది. 
వత్ులు, గుణింత్లు అనీనా అనవాయిస్్యి.
                 మీరు చెయ్యవలసనదలా్ల  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకువడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) గ = అసలు అక్షరం 'న';  2) ర = అసలు అక్షరం 'డ'
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 పడోగా    బ్మాకిటిగి   హడి పతత్యంర్  
 యేటుసటో   పజ్్జ ,  శుపు్ప 
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 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
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మైన వ్యకిత్ో మాట్్ల డే అవకాశనినా కోలో్పత్రు.                                        
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