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                        శుభకృత్ న్మ సంవత్సర ఉగాది శుభాకంక్షలు 
       చైెతన్యం సంకల్పబలం పాఠక దేవుళ్ళకు శుభకృత్ న్మ సంవత్సర ఉగాది శుభాకంక్షలు. ఉగాదిని తెలుగు సంవత్సరాది 
అంటారు. తెలుగువారికి మొదటి పండుగ ఉగాది.  ఉ అంటే నక్షత్రం, గ అంటే గమనం. నక్షత్ర గమన్నినా లెకి్ంచడం ప్రారంభిం-
చే రోజును ఉగాదిగా జరుపుకుంటాం. చైెత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుండి బ్రహ్మ దేవుడు విశవానినా సృష్ట ంచాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. 
అలాగే ఇంకొక కధనం ప్రకరం సోమకరుడు బ్రహ్మ దగ్గర నుండి వేదలను దంగిలంచాడట. అపు్పడు విష్ణు  మూరి ్త మతా్సయా-
వతారం లో వళ్లో  సోమకరుణ్ణు వాదించి, వేదలను తీసుకుని వచిచి బ్రహ్మ దేవుడికి అప్పగించాడట. ఆ రోజునే ఉగాదిగా జరుపు-
కుంటామని కూడా పురాణాలు చెబుతున్నాయి.  ఉగాది నుండి తెలుగు సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది కబటి్ట  తెలుగు వారి 
మొదటి పండుగ . చైెత్ర శుద్ధ పాడ్యమి న్డు వచేచి ఈ పరవాదిన్నికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఉగాది రోజున ముఖ్యమైన వంటకం 
ఉగాది పచచిడి. షడ్రుచుల సమే్మళనంగా చేసే ఈ పచచిడి జీవితంలో జరిగే వివిధ అనుభవాలను సూచిసు్త ంది. ఈ పచచిడిలో వాడే 
ఒకొ్క్ పదర్ధం ఒక్్ భావానికి, ఒక్్ అనుభవానికి ప్రతీక. ఈ నూతన సంవత్సరంలో రాశి ఫలాలు, గ్రహస్థాతులు ఎలా ఉన్నాయో, 
తెలుసు కుని అవసరమైతే గ్రహ శంతులు జరిపంచుకొని సుఖంగా ఉండేందుకు పంచాంగ శ్రవణం చేస్్త రు. 
                                             యాదద్రిగా మారిన యాదగిరి గుట్ట . 
                                              యాదద్రి క్షేత్రం దేదీప్య మానమై  'నమో న్రస్ంహ' మంత్రంతో కొండంతా మారు మోగింది. యాదద్రి 
క్షేత్ర ఆలయమంతా పచచిటి తోరణాలు, పుష్్పలు, అరటి బోదెల అలంకరణతో శోభాయమానమై వలుగందింది. 
   ముఖ్య మంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుతవాం లోని మంత్రులతో పాటు ముఖ్్యలంతా తరల వచాచిరు. ఋతివాకులు  మంత్రం పఠనం చేయగా, 
మహ్ సంప్రోక్షణ  క్రతువులో సతీ సమేతంగా సీఎం కెస్ఆర్ పాల్్గ న్నారు. విమాన గోపురంపై శ్రీ చక్ర ప్రతిష్ఠా పన  జరిగింది. 
బంగారు వాకిళ్లో  తెరుచుకున్నాయి.  ఆరు సంవత్సరాలుగా ప్రజలంతా ఎదురు చూసు్త ననా మూల వరుల పునర్దర్శనంతో భకు్త లం-
తా తన్మయతవాం చెందరు.  ఇక్డ ఒక విషయం గ్రహించాల ఇటు రాజకీయ న్యకులు, స్వామీజీలు. భకి ్త వేరు, రాజకీయం 
వేరు.  రండూ చాలా సునినాతమైన అంశలు. భకు్త లకు రాజకీయన్యకులతో సంబంధం ఉండదు, ఉండకూడదు. స్వామీజీలు 
కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా వారి భకి ్త మార్గం  ఆదర్శంగా ఉండవలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. రాజకీయ న్యకులకు 
అందరికీ భకి ్త అవసరం. కనీ స్వామీజీలకు రాజకీయాలు కనీ, రాజకీయ న్యకులు కనీ అవసరమా? ఈ అతి సునినాతమైన 
అంశనినా జాగ్రత్తగా గమనించి ఆచరణలో పట్ట కపోతే, ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతిని. ఈ ప్రభావం స్వామీజీల మీద, రాజకీయ 
న్యకుల మీద కూడా పడే ప్రమాదం ఉంది. కబటి్ట   వీటిని జాగ్రత్తగా పరిష్రించుక్వాల. అంతేకని రచచి అవవాకూడదు. 
                                      "చైెన్ నేపాల్ లలో ప్రవేశించకుండానే మానస సరోవర యాత్ర "
 2023 చివరి కలాలో  యాత్రికులకు వ్యయ ప్రయాసలు తగి్గసూ్త  మానస సరోవర యాత్ర చేసేందుకు కొత్త మార్గం అందుబాటు లోకి 
రానుంది. స్కషే తు్త  పరమశివుడు నివాసముండే చోటు కైలాస పరవాతం. బ్రహ్మ సృష్ట ంచిన సరసు్సగా  స్నానమాచరించే   చెపు్ప-
కునే మానస సరోవరం సరసు్స అక్డకి దగ్గరలోనే ఉంటుంది. హిందువులే కక, జైనులు బౌదు్ద లు కూడా అత్యంత పవిత్రంగా 
భావించి కైలాస మానస సరోవర యాత్ర చేసూ్త  ఉంటారు. ఈ సరోవర యాత్ర ప్రయాణం ఎనోనా వేల అడుగుల ఎతు్త లో ఉంటుంది. 
కొండలెక్దనికి ట్రెకి్ంగ్ చేసూ్త నో, గుర్రాల మీదో ఎంతో వ్యయ ప్రయాసలతో ప్రయాణం చేయవలస్ ఉంటుంది. అయితే మన 
దేశం నుండి ఈ యాత్ర చేసే వారికి క్ంద్ర ప్రభుతవాం తాజాగా తీప కబురు వినిపంచింది. మానస సరోవరం చేరుక్వడంలో వ్యయ 
ప్రయాసలు గణనీయంగా తగి్గంచే మార్గం 2023 చివరికలాలో  స్ద్ధం కనుననాటులో  ప్రకటించింది. ఇప్పటిక్ 85 శతం పనులు పూర ్త-
యినటులో  గా ప్రకటించింది. ఇటు వంటి వ్యయ ప్రాసలతో కూడిన యాత్రలు చేయాలంటే హిందువులు చాలా మందికి అస్ధ్యం. 
కబటి్ట  హిందువులంతా ఉచితంగా ముకి ్తన్ధ్ , మానస సరోవర యాత్ర లాంటి పుణ్య క్షేత్రాలు చూసే మహ్ భాగా్యనినా కల్పంచాలని 
ప్రభుతావానినా క్రుకుంటున్నారు. ప్రభుతవాం తవారలో ప్రకటించాలని చైెతన్యం సంకల్పబలం కూడా ఎదురుచూసో్త ంది. 
                                                                                        శ్రీరామనవమి. 
     దశవతారాలోలో  ఏడవ అవతారంగా రావణ సంహరణార్ధమై శ్రీ రాముడు వసంత ఋతువులో చైెత్ర శుద్ధ నవమి గురువారం 
న్డు పునరవాసు నక్షత్రం, కరా్టక లగనాం లో మధ్్యహనాం 12 గంటలకు జని్మంచారు. ప్రతీ సంవత్సరం ఇదే రోజు శ్రీరామ నవమి 
పండుగలా జరుపుకుంటాం. చైెత్ర మాసం శుకలో పక్షం నవమి రోజున శ్రీ మహ్విష్ణు వు త్రేతా యుగంలో ధర్మ సంస్థా పన క్సం శ్రీ 
రాముడుగా అవతరించిన దినమే చైెత్ర శుద్ధ నవమి శ్రీ రామ నవమి. ఆ రోజున ముఖ్యంగా మూడు ఘటా్ట లు నిరవాహిస్్త రు. శ్రీ 
రామ జననం, సీతారాముల కళ్్యణం, శ్రీరామ పటా్ట భిషేకం. మన సన్తన ధర్మం, పురాణాలు, జ్్యతిష్య శస్త్ర ప్రకరం మహ్ 
విష్ణు వు ప్రతీ అవతారానికి ఒక్్ గ్రహం ప్రమాణంగా ఉంటుంది. అలాగే శ్రీరామ అవతారం నవగ్రహ్లకు అధిపతి అయిన సూర్య 
భగవానుడిని సూచిసు్త ంది.                                                 ఉక్రెయిన్ వైద్య విద్యరుథా లకు తెలంగాణాలో 
     ఉక్రెయిన్ రష్్య మధ్య జరిగిన యుద్ధం కరణంగా ఉక్రెయిన్ నుండి వచిచిన 20,000 ల మంది భారతీయ విద్యరుథా ల విద్య 
సంవత్సరం నష్ట  పోకుండా విద్యను పూరి ్త చేసే అవకశం  విద్యరుథా లకు కల్పంచాలని క్సీఆర్ క్ంద్ర ప్రభుతావానినా క్రారు. ఉక్రెయిన్ 
ఏర్పడిన భయంకర పరిస్థాతులలో తప్పక సవాసథాలాలకు తిరిగి వచాచిరని, మానవతా దృక్పధంతో నిబంధనలను సవరించి వారు 
ఇక్డి వైద్య కళ్శలలోలో  చేరందుకు అనుమతించాలని సూచించారు. తమ పలలోలకు విదేశలోలో  తమ సంపాదనంతా వచిచించి 
చదివిసు్త ంటే వారి భవిష్యతు్త  ప్రశనారథాకంగా  మారింది. కబటి్ట  తెలంగాణాకు చెందిన 700ల మంది వైద్య విద్యరుథా ల రుసుములను 



రాష్ట్ర ప్రభుతవామే చెలలో ంచాలని నిరణుయం  తీసుకుంది. 
         ఏపీ క్యబినెట్  లో కొత్త జిలాలో లు, రవనూ్య డివిజనులో
         రాష్ట్రంలో 26 జిలాలో లను ఏరా్పటు చేసూ్త  గతంలో ఏపీ క్యబినెట్ ఆమోదం తెలుపగా, వరుచివల్ సమావేశంలో మంత్రివర్గం 
ఆమోదముద్ర వేస్ంది. ఏప్రిల్ 4న ఉదయం 9గం. 5 నిమిష్ల నుండి 9 గం. 45 నిమిష్ల మధ్య కొత్త జిలాలో లు ప్రారంభించాలని 
ముహూర ్తం నిరణుయించారు. 
                                                                        ప్రజలపై విదు్యత్ చారీజీల భారం. 
                                       విదు్యత్ చారీజీలు పంచుతూ విదు్యత్ నియంత్రణా మండల (ఈ ఆర్ సీ ) నిరణుయం తీసుకుంది. అసలే 
ఒక పక్ కరోన్, తరువాత రష్్య యుక్రెయిన్ తో యుద్ధం వీటి వలలో  ఒక పక్ , పట్రోలు, డీజిల్, అనినా రకల స్మాగ్రి ధరలు విప-
రీతంగా పరగడంతో  ఇప్పటిక్  స్మాన్య ప్రజలు  అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనికి తోడు  విపరీతంగా పరిగిన ఎండలకు 
తోడు కరంట్ చారీజీలు పరగడంతో ఫ్్యన్, ఏసీ లేకుండా గడప లేని వారి శరీరంతో పాటు తలలు కూడా వేడెకు్తున్నాయి. 
    ధనవంతులకూ, పనషేనులో  వచేచి వారు, ప్రభుతవాం ఇచేచి పథకల వారి కంటే దరుణ మైన పరిస్థాతి పద్ద  పద్ద  పదవులు నిరవాహిం-
చిన్  రిటైర్ అయిన తరువాత పనషేన్ కూడా రాని  వారి పరిస్థాతి ఎలా ఉంటుంది? అనేది ప్రభుతవాం చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించ 
వలస్న అవసరం ఉంది అని వారంతా క్రుకుంటున్నారు. మా బాధ మింగలేని కక్లేని బాధ అని వారంతా వాపోతున్నారు. 
ఇలాటి వారి గురించి ప్రభుతవాం తవారగా ఆలోచించ వలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                                          ప్రజల కనీస అవసరాలు తీరచి లేని శ్రీలంక 
  శ్రీలంక సంక్షే భ పరిస్థాతులను ఎదుర్ంటంది. చివరకు ఔషధ్ల కొరత వలలో   శస్త్ర చికిత్సలు కూడా  చేయలేని స్థాతిలో ఉంది. ఈ 
పరిస్థాతి తెలుసుకుననా భారత్ వంటనే స్పందించింది. ప్రసు్త తం క్ంద్ర మంత్రి శ్రీలంకలో పర్యటిసు్త న్నారు. ఆ క్రమంలోనే అక్డ 
భారత రాయబారి సూచనల మేరకు ఆ దేశనికి ఒక బిలయన్ డాలరలో ఋణం ఇవవానుననాటులో  భారత్ ఇదివరక్ ప్రకటించింది. మన 
దేశం లోని ప్రజలు, ప్రభుతవాం కూడా శ్రీలంకలో ఉననా పరిస్థాతులను చూస్, అప్రమత్తంగా ఉండవలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                                                    రష్్య యుద్ధ వ్్యహం మారింద ?
  ఉక్రెయిన్ పై సైనిక సైనిక చర్యతో ఆరి్ధకంగా , సైనిక పరంగా భారీ నష్్ట నినా చవిచూసు్త ననా రష్్య యుద్ధ వ్్యహం మారింద ? కీవ్ 
ను వదిల ఉక్రెయిన్ లోని ఇతర ప్రాంతాలపై రష్్య దృష్ట  పట్ట నుననాటులో  కూడా సమాచారం. ఇప్పటి వరకు ల్లో వ్ నగరంపై మాసో్ 
సేనలు కిషేపణ్ దడులు చేయడం ఇదే విషయానినా బల పరుసు్త న్నాయి. బుధవారం జరిగిన శంతి చరచిలోలో నూ క్వలం కీవ్ , చెరినా 
హివ్, నుంచి రష్్య తమ బలగాలనా ఉపసంహరించుకొని, వాటిని వేరా్పటు వాడ ఉద్యమాలు జరుగుతుననా డొనెట్్సక్, లుహ్న్్సక్ 
కు తరలంచే అవకశం ఉందని బ్రిటన్ రక్షణ శఖ అంచన్ వేసో్త ంది. కీవ్ లో రష్్య వనకి్ తగ్గడంపై అగ్రరాజ్యం అమరిక కూడా 
అనుమానం వ్యక ్తం చేసో్త ంది. రష్్య తమ బలగాలనా ఉపసంహరించుకుంది అనడం కంటే దరి మళ్లోంచింది అనడం సబబుగా 
ఉంటుంది అని అమరిక రక్షణ శఖ కరా్యలయం అధికర ప్రతినిధి జాన్ కిరీ్బ వలలోడించారు. ఉక్రెయిన్ సైనికుల స్హసోపేత 
చర్యల వలేలో  రష్్య వనకి్ తగి్గంది కనీ పరిస్థాతులు మరుగుపడలేదు, సవాళ్లో  తొలగి పోలేదని జలెన్ సీ్  అన్నారు. 
  ఒక వైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో రష్్యపై అమరిక కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేసు్త ంటే .... ఇరు దేశల వ్్యమ గాములు మాత్రం 
కలస్ భూమికి చేరనుండడం ఆసకి ్త కరంగా మారింది.  ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో అమరిక , రష్్య కయా్యనికి కలు దువువాతుననాప్ప-
టికీ .... అంతరాజీ తీయ అంత రిక్ష క్ంద్రంలో ఇరు దేశలు ... ఒక దనికొకటి సహకరించుకుంటున్నాయి. అమరిక వ్్యమగామిగా 
ఖ్్యతి న్రిజీంచిన మార్్ వాన్ డే హే ... రష్్య వ్్యమ నౌక సోయుజ్ క్యపూ్సల్్స  అంతరిక్ష క్ంద్రంలో రికరుడు  స్థా యిలో 355 రోజులు 
గడిప భూమికి చేరుతున్నారు. 
                                       ఢిల్లో  రోడలో పై తొల హైడ్రోజన్ కరు. 
           పట్రోల్, డీజిల్, ఎలెకి ్రిక్ వాహన్లకు ప్రతా్యమానాయంగా హైడ్రోజన్ ఇంధన వాడకనినా క్ంద్ర ప్రభుతవాం స్పార్్స చేసో్త ంది. 
ఈ విధంగా బుధవారంన్డు ఢిల్లో  రోడలో పై తొల హైడ్రోజన్ కరులో క్ంద్ర మంత్రి 
ప్రయాణం చేశరు. 
                                            మండుతుననా ఎండలు 
      వాతావరణ శఖ నేపథ్యంలో తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా ఎండల తీవ్రత 
మరింత అధికమవుతోంది. వడగాలు్పల గాలులు ఎకు్వగా వీస్్త యి కవున ప్రజ-
లంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాతావరణ శఖ హచచిరిసో్త ంది. 
         శుభకృత్ న్మ సంవత్సరంలో ప్రజలంతా కలస్ మలస్ ఉంటూ, మనమంతా 
స్వార్ధం వీడి, ప్రతీవారు దేశ భకి ్తని పంచుకుంటూ  సూ్ల్్స లోను, కలేజీలోలో ను 
దేశభకి ్తని గురించిన పాఠ్యంశలు బోధించడమేకక   కకుండా దేశ భకి ్తకి, మన 
సంసకృతీ స్ంప్రదయాలకు సంబంధించిన ప్రోగ్రాములు నిరవాహిసూ్త  ఉండాల. 
అలాగే స్నిమాలు కూడా  ప్రజలను మంచి దరిలో మళ్లోంచేవిగా  అటువంటివే 
ఉండాలని మీ చైెతన్యం సంకల్పబలం క్రుకుంటంది. 

                                                          సరవా జన్: సుఖినో భవంతు 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళీ కృషణు

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణుంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్్ందపురాణాంతర్గతమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహ్తా్త యానినా 
యధ్మూ లంగా, సరళ, వా్యవహ్రిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషే నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                   35 వ అధ్్యయం
         రధ రకషే  విధి

      కృష్ణు దులను పూజించిన వారిని భూత ప్రేత పశచాదులు ఏమి చేయలేవు.ధూప దీప నైెవేద్యదులతో 
నిత్యం స్వామిని అరిచించాల.గీతాదులు,వాయిద్యదులతో స్వామిని ఆనందింప చేయాల.భూతాదులకు 
బల ఇవావాల.రధంపై ఉననా మూడు మూరు్త లను జాగ్రత్తగా రకిషేంచాల.మనుష్్యలు,జంతువులు,పకుషే లు 
రధంపై ఎక్కుండా చూడాల.  ( 1- 5)

         ఎనిమిది రోజులు రధ్లను గుడించాలోనే ఉంచాల. ఎనిమిదవ రోజున రధ్లను దకిషేణ ముఖంగా 
తిపా్పల.రధ్లను అలంకరించాల.తొమి్మదవ రోజు ఉదయం దేవతామూరు్త లను అలంకరించి రధ్లపై 
ఉంచాల.దకిషేణాభిముఖ్డైెన స్వామి దర్శనం దురలోభం
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     రధ్లు వచేచిటపు్పడు దరి్శసే్త ఎటువంటి ఫలతాలు వస్్త యో,తిరిగివళ్్ళటపు్పడు దరి్శంచుకున్నా 
అటువంటి ఫలతమే కలుగుతుంది.ఈ యాత్రను తొమి్మదవరోజు యాత్ర అని పలుస్్త రు.స్వామికి 
జరిపన మూడు యాత్రలను కలప మహ్యాత్ర అని పలుస్్త రు.ఈ యాత్రలను దరి్శంచుకుననా 
వారికి సంపూరణు ఫలతం కలుగుతుంది.  ( 6 - 11)

       దకిషేణాభి ముఖంగా వసు్త ననా రామ కృషణు సుభద్రలను దరి్శంచుకుననావారు ముకి ్తకి అరుహు లు 
అవుతారు. రధముపై వళ్్ళచుననా స్వామిని దరి్శంచిన వారు ధను్యలు.అశవామేధ యాగం చేస్న 
ఫలతం కలుగుతుంది.రధమునకుముందుభాగంలోగడుగులు,చామరాలు పటు్ట కొని నడవాల.
దకిషేణాభి ముఖ్డైె నీలాద్రికి తిరిగి వచిచిన స్వామిని చూచుటవలన ముకి ్త కలుగుతంది.

స్వామిని భకి ్తతో సేవించిన వారు బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారు.ఉదయానేనా ఈ ఉత్సవంగూరిచి విననావారు 
సవారా్గ నికి వడతారు.రధంపై ఉననా అరాచి మూరు్త లను చూచిన్ విష్ణు వును చూస్న ఫలతం 
కలుగుతుంది.ఈ యాత్ర పవిత్రమైనది.రహస్యమైనది.అనిబ్రహ్మ చెపా్పరు12-25

    

   స్్ందపురాణంలోని వైషణువ ఖండంలో పురుషోత్తమ క్షేత్ర మాహ్త్మయాంలోని రధ 

రకషే విధి అను ముఫై ఐదవ అధ్్యం సమాప్తం
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

          “Knowledge is acquired when we succeed in fitting a new experience 
into the system of concepts based upon our old experiences. Understanding 
comes when we liberate ourselves from the old and so make possible 
a direct, unmediated contact with the new, the mystery, moment by 
moment, of our existence.”
Aldus Huxley. “Knowledge and Understanding”

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససో్ లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్ చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంస్ద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటు్ట  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట సేపు ఓపక పట్ట ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జ్రు పంచుతూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కర్యక్రమం” చూద్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పటే్ట ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసేను. 
గమ్యం చేరుక్గానే గూగుల్ లో వతిక్ను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిననాపు్పడు హైసూ్ల్ లో చదివేను” అని చెప్పంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటి్ట ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేసూ్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాసేను. 
ఇక్డ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ క్వలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, క్లఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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        16. క్స్యోపయా  కథ 

  

పూరవాం ఎథియోపయా (నేటి 
ఇథియోపయా) ని సఫియస్ 
(Cepheus) అనే రాజు పాలం-
చేవాడు. అతని రాణ్ క్స్యో-
పయా (Cassiopeia) తనంత 
అందగతె్త ఈ భూలోకంలోనే 
కదు, సవార్గలోకంలో కూడా లేదని 
విర్రవీగుతూ ఉండేది. ఒకన్డు 

సముద్రపుటొడుడు న కెరటాలతో 
జలకలాడుతుననా ఒక జలకన్య 
(nymph) ని చూస్ , “అందంలో 
ఈమ న్ కల గోటికి కూడా 
సరిరాదు” అంటూ ఈసడించు-
కుంది. ఈ  మాటలు సముద్రా-
లకి అధిదేవత అయిన పసైడన్ 
చెవిని పడాడు యి.  అయన ఉగ్రుడైె 

సీటస్ (Cetus) అనే ఒక జలర-
క్స్ని సృష్ట ంచి ఇథియోపయా 
మీదకి వదిలేడు. తిమింగిలా-
నినా పోలన ఆ రాక్షస్ ఆ రాజా్యనినా 
అలలోకలోలో లం చేస్ంది. ప్రజలు 
భయంతో తమ రాజు దగ్గర మొర 
పటు్ట కున్నారు. 
కర ్తవ్యం బోధపడక రాజు ఓరకిల్ 
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ని సంప్రదించేడు. పసైడన్ 
క్పం చలాలో రాలంటే రాజు తన 
అందల కూతురైన ఆండ్రోమడా 
(Andromeda)ని  ఆ జలరక్స్-
కి బల ఇవావాలస్ందే అని ఓరకిల్ 
చెబుతుంది. తన కూతురుని 
ఇలా బల ఇవవాడం రాజుకి ఇష్ట ం 
లేకపోయిన్ మరక మార్గం కని-
పంచక రాజు తన కూతురుని 
సీటస్ కి ఆహ్రంగా ఒక బండ-
రాతికి గలుసులతో కటే్ట స్ సము-
ద్రపు ఒడుడు న వదిలేసేడు. 
ఇది ఇలా ఉండగా మడూ్యస్ 
(Medusa) ని చంప ఆమ తల-
కయని ఎథీన్ (Athena)కి 
అప్పగించే పని మీద పరి్సయస్ 

(Perseus) అనే వీరుడు బయ-
లుదేరడు. (ఈ పరి్సయస్ తండ్రి 
జూస్, తలలో  ఒక మానవ వనిత.)  
మడూ్యస్ కూడా క్స్యోప-
యా  చేస్న తపు్పలాంటి తపే్ప 
చేస్ శపగ్రసు్త రాలయింది. “న్  
బంగారు జుతు్త  కూడా ఎథీన్ 
జుతు్త లా అందంగా మరుసూ్త  
ఉంటుంది” అని  మడూ్యస్ 
అననాదని ఎథీన్కి క్పం వచిచి 
మడూ్యస్ని ఒక అసహ్యకరమైన 
శల్్తగా మారచిస్ంది. ఈ శల్్త 
జుతు్త లో వంట్రుకలకి బదులు 
పాములు ఉంటాయి. ఈ శల్్తని 
ఎవరు చూసే్త వారు రాయిగా మా-
రిపోతారు. మడూ్యస్ ఉంటుననా 

గుహ చుటూ్ట  శిలలుగా మారిపో-
యిన వీరుల విగ్రహ్లెనోనా పడి 
ఉన్నాయి! 
మడూ్యస్  తల నరకడాని-
కి బయలుదేరిన పరి్సయస్ కి 
కూడా అదే గతి పటి్ట  ఉండేదే 
కనీ అతనికి దైెవ సహ్యం 
లభించింది: రక్లు ఉననా  పాద-
రక్షలని హరీ్మస్ ఇచేచిడు.  ఎవరి 
తల మీద పటు్ట కుంటే వారు 
అదృశ్యం అయిపోయే మహిమ 
కల కిరీటానినా హేడీస్ ఇచేచిడు. 
ఎథీన్ అద్దం లాంటి కవచా-
నినా ఇచిచింది. ఆ అద్దం లాంటి 
కవచంలో ప్రతిబింబానినా చూసూ్త , 
హఫయెస్టస్ ఇచిచిన కతి్తతో 



11ఫిబ్రవరి  2022

ఒక్ ఒక వేటులో నిద్రపోతుననా 
మడూ్యస్ తల నరిక్డు పరి్స-
యస్. వంటనే ఆ శరీరం నుండి 
పగసస్ (Pegasus) అనే రక్ల 
గుర్రం బయటకి వచిచింది.  అలా 
తెగటారిచిన మడూ్యస్  తల 

పటు్ట కుని పరి్సయస్ సముద్రం 
మీదుగా వళ్తూ దరిలో ఇథి-
యోపయా సముద్రతీరంలో  గ-
లుసులతో రాయికి కటే్ట స్ పడి 
ఉననా ఆండ్రోమడాని చూసేడు. 
ఆమ ఉదంతం ఆమ చెప్పగా 

విన్నాడు. ఇంతలోనే సీటస్ 
రాక్షస్ ఆకలతో ఈదుకుంటూ 
వచిచింది.  పరి్సయస్ తన 
ఖడ్గ ంతో ఆ జలరాక్షస్ని చంపేస్ 
ఆండ్రోమడాని విడుదల చేసేడు. 
తెలుగు స్నిమా కథలోలా కథ 
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ఇక్డ చిననా మళ్పు తిరుగు-
తుంది. ఆండ్రోమడా తండ్రి తన 
కూతురుని ఫినియస్ కి ఇచిచి 
పళ్లో  చేస్్త నని గతంలో వాగా్ద నం 
చేస్్త డు.   అపు్పడు పరి్సయస్ 
మడూ్యస్ తలని ఉపయోగిం-
చి ఫినియస్ ని శిలగా మారిచి 
వేస్్త డు.  తరువాత ఆండ్రోమడాని 
పళ్లో  చేసుకుని, మడూ్యస్ తలని 
ఎథీన్కి ఇచేచిసేడు. 
ఈ కథలోని ప్రధ్న పాత్రలనీనా 
నక్షత్రాలుగా మారి ఆకశంలో 

ప్రకశిసు్త న్నాయి. క్స్యోప-
యాని ఆకశంలో గురి ్తంచడం 
చాల సులభం. ఉత్తరకశంలో, 
సప్తరిషే మండలానికి ఎదురుగా, 
ధ్రువ నక్షత్రం నుండి సమాన 
దూరంలో, కస్ంత సొట్ట గా ఉననా 
ఇంగీలోష్ అక్షరం W ఆకరంలో 
ప్రకశవంతమైన అయిదు చు-
క్లతో ఏర్పడడు  రాశియే క్స్యో-
పయా. 
 క్స్యోపయా అని గ్రీసు దేశ-
సు్త లు పలచిన నక్షత్ర మండలా-

నినా వివిధ సంసకృతులలో ప్రజలు 
వివిధమైన పేరలోతో పలచేరు. ఈ 
గుంపులో ఉననా నక్షత్రాల గురించి 
అరబు్బలకి తెలుసు, చైెనీయు-
లకి తెలుసు, వేదకలపు భార-
తీయులకి తెలుసు. వారివారి 
పురాణ గాధలలో ఇటువంటి 
కథలు వారికీ ఉన్నాయి. కనుక 
గ్రీసు పురాణాలలో ఉననా కథలు 
అనీనా గ్రీసు కథకుల సవాకపోలక-
ల్పతాలు కకపోవచుచి.  
వేదకలపు భారతీయులు క్స్-
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యోపయా నక్షత్ర మండలానినా  
“అప్సరసలు” అనినీనా, “కశ్యపీ-
యులు” అనినినా అన్నారు. దీనికి 
ఆధ్రం ఏమిటి?  కశ్యప ప్రజాప-
తికి ప్రధ్దేవి వలన అప్సరసలు 
పుటే్ట రని సంసకృత భారతం, ఆది-
పరవాం (35, 50, 51) చెబుతోంది.  
కశ్యప ప్రజాపతికి సురభి వలలో  
మేనకది ఆప్సరసలు పుటే్ట ర-
ని  కూడా చెబుతోంది. కనుక క్-
స్యోపయా అనే మాట కశ్యప 
పదోద్భవమేమో అని మహీధర 
నళ్నీమోహన్ అభిప్రాయప-
డాడు రు. క్స్యోపయా నక్షత్ర 
మండలానినా రాక్షస రాజు వృషప-
రువాని కుమార ్త శరి్మషఠా  పేరుతో ప-

లుస్్త రనినీనా, ఆండ్రోమడాని రాక్షస 
గురువు శుక్రాచారు్యల కూతురు 
అయిన దేవయాని పేరుతో ప-
లుస్్త రనినీనా  మరక అభిప్రాయం 
ఉంది. 
ఇంతటితో అవలేదు. ఆకశంలో 
క్స్యోపయా నక్షత్ర మండ-
లానికి పశిచిమముగాను ఉత్త-
రంగాను సఫియస్ (Cepheus) 
మండలము; దకిషేణంగాను, 
పశిచిమముగాను ఆండ్రోమడా 
(Andromeda) మండలము, 
నైెరుతి దిశలో పరి్సయస్ 
(Perseus) మండలము కనిప-
స్్త యి. ఇవనీనా పాశచితు్యలు ఈ 
నక్షత్ర మండలాలకు పటి్ట న పేరులో . 

అరబు్బలు పటు్ట కుననా పేరులో  
వేరు, భారతీయులు పటు్ట కు-
ననా పేరులో  వేరు. వారి వారి కథలు 
వేరవారు. జ్సఫ్ క్ంప్^బెల్ అభి-
ప్రాయం పడడుటులో  పురాణకథలనినా-
టికి మూలం ఒక్టేనేమో! 
పరి్సయస్ మండలములో పరి్స-
యస్ వీపు మీద నక్షత్రాల వరస 
వంపు తిరిగినటులో  ఉంటుంది. 
అందుకని వాటిని “పరి్సయ-
స్ చాపం” అంటారు. అతడి 
నడుము పటక  నుండి వేళ్్ళ-
డుతూ మడూ్యస్ శిరసు్స కనిప-
సు్త ంది. ఆ శిరసు్స నుదిటి మీద 
ఒక విచిత్రమైన నక్షత్రం కనిప-
సు్త ంది. దని కంతి పరుగుతూ, 

క్స్యోపయా నక్షత్ర మండలం
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తరుగుతూ కనిపసు్త ంది. 
అందుకని దనిని అరబు్బలు 
“ఆలా్గ ల్” (Algol) అని పలచేవా-
రు. అరబ్్బలో “ఆల్ గాల్” అంటే 
దయ్యపు నక్షత్రం. దరిమిలా 
ఈ వింత ప్రవర ్తనకి కరణం 
తెలస్ంది. ఇది ఒక జంట నక్ష-
త్రం అవడం, అందులో ఒకటి 
నలలోటి నక్షత్రం అవడం.  ఈ 
రండూ అమా్మయిలు ఒపు్పల-
గుప్ప ఆడినటులో  ఒకదని చుటూ్ట  
మరకటి తిరుగుతూ ఉంటాయ-
నినీనా, మన దృక్పథంలో నలలోటి 
తార అడుడు  వచిచినపు్పడలాలో  వాటి 
కంతి తగు్గ తుందనినీనా 1782 లో 
హ్లండ్ దేశపు (చెవిటి, మూగ 
అయిన) 18 ఏళలో గుడ్రిక్ అనే 
కుర్రాడు కనిపటే్ట డు!

ఇపు్పడు హిందూ పురాణగాథల-
లో ఆండ్రోమడా కథ ఎలా ఉందో 

చూద్ద ం.  “ఆలా్గ ల్” నక్షత్రానినా 
హిందువులు “పులోమ” రాక్ష-
సుడు అన్నారు. భృగు మహరిషే 
(Perseus) భార్య పేరు పులోమ. 
ఆమ నిండు చూలాలు. భృగుడు 
స్నానం చెయ్యడానికి నదికి వళ్లోన 
తరుణంలో పులోముడు అనే 
వింత రాక్షసుడు ఇంట ప్రవేశిం-
చి, “నేను పులోముడను. నువువా 
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పులోమవు. నువువా న్ భార్యవి” 
అని పులోమని అపహరించే-
డు. ఆమ గర్భసథా శిశువు తలలో  
కనీనారు చూడలేక గర్భచు్యతుడు 
అవుతాడు. అతడే చ్యవనుడు 
(Triangulum).  
చ్యవనుడు బహుకలం తపసు్స 
చేయగా అతని శరీరం పుట్ట లు 
పటి్ట పోయింది. కళ్్ళ మాత్రం 
మిణుగురు పురుగులాలో  మరవస్-
గేయి. అపు్పడు శరా్యతి అనే రాజు 
కూతురు సుకన్య ఆ ప్రాంతంలో 
ఆటలాడుతూ, మిణుగురు పు-
రుగులని భ్రమ పడి పులలోతో చ్య-
వనుని కళ్్ళ పడిచింది. ఆ కళ్ళ 
నుండి వచిచిన రక్తనినా చూస్ 
సుకన్య భయపడింది. తెలయక 
చేస్న తపు్ప కనుక క్షమించమని 
శరా్యతి వేడుకున్నాడు. సుకన్య-
ని తనకిచిచి పళ్లో  చేసే్త క్షమిస్్త న-
ని చ్యవనుడు అన్నాడు. సుకన్య 
ఒపు్పకుంది. అశివానులు చ్యవ-
నునికి కళ్ళని వరంగా ప్రస్దిం-
చేరు. అంతవరకు హవిరా్భగాలకి 
(యజ్ఞఫలాలకి) నోచుక్ని అశివా-
నులకి చ్యవనుడు హవిరా్భగాలని 
ప్రస్దించేడు. అందుకు క్పంచి 
చ్యవనుని మీదకి ఇంద్రుడు 
వజ్రాయుధ్నినా ప్రయోగించే-
డు. చ్యవనుడు అగినాహోత్రు-
డు నుండి మద అనే రాక్షసు-

డిని పుటి్ట ంచి ఇంద్రుడి మీదకి 
వదిలేడు. ఇంద్రుడి మదం 
అణ్గింది. అశివానులకి హవిరా్భ-
గం ఇవవాడానికి అంగీకరించేడు. 
ఇంద్రుని మదము అణచి వేయ-
డానికి కరణభూతురాలైెన చ్యవ-
నుని తలలో ని (అనగా భృగుపతినాని) 
ఇంద్రమద అన్నారు. అదే పాశచి-
తు్యల ఆండ్రోమడా అని మహీధర 
నళ్నీమోహన్ వా్యఖ్్యనించేరు.
పులోమ రాక్షసుడు చావు తప్ప 
కనునా ల్ట్ట పోయి చ్యవన నక్షత్ర 
రాశికి ఎదురుగా పులుకు పులుకూ  

గుడులో  మిటకరిసూ్త  భృగుపరశు 
గుంపులో రండవ చుక్గా (Beta 
Perseus) మనకి కనబడుతున్నా-
డు. దీనినే Algol, the blinking 
demon అంటారు.
ఆధ్రం:
మహీధర నళ్నీమోహన్, నక్షత్ర 
వీధులలో భారతీయుల పాత్ర, 
2-2-185/56/10 సోమసుందర్ 
నగర్, హైద్రాబాదు - 500 013
 
           (ఇంక వుంది)
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శ్రీ శుభక్రుత్ న్మ సంవత్సరా 
నికి (2022-23) ఆహ్వానమ్ 
పలుకుదం

ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్

కలానికి కొలమానం సంవత్స-
రం.
క  : అనగా శుభమును                                                                       
లం : అందించునది.
తెలుగు సంవత్సరాు అరవై (60)
ప్రభవ : మొదటిది, అక్షయ : 
చివరిది ` 
‘పలో వ’ న్మ సంవత్సరమ్.      
శుభములు కలగించేది రాబోయే 
శుభక్రుత్ న్మ సంవత్సరం.
(02ఎప్రిల్,2022).

‘శుభక్రుత్’ అంటే  శుభములను 
కలగించునది.

మన ఆయురా్ద యము వంద 
(100) సంవత్సరాలు. 
‘అందుక్ శతమానం భవ-
తి’అంటారు.
సంవత్సరంలో ఋతువు ఆరు 
(6)
1. వసంతము (Spring), 2 గ్రీష్మ-
ము, 3. వరషే (Rain), 4. శరత్, 5. 

హేమంతం,  6. శిశిరం
తెలుగుమాస్లు (నెలలు) 12. 
మొదటిది చైెత్రం. పౌరణుమి (Full 
Moon), చితా్త  నక్షత్రముతో 
కూడిన మాసం చైెత్రం.
సూరు్యడు మేషరాశిలా ఉంటాడు.
వసంత ఋతువు, చైెత్రమాసం 
(Month) శుకలోపక్షం, పాడ్యమీ 

తిథిరోజు వచేచిది ఉగాది.
ఈ సంవత్సరం (2022)లో 
02ఏప్రిల్ శనివారం రోజున ‘శు-
భక్రుత్’ న్మ సంవత్సరం 
ప్రారంభం అవుతుంది.
ఉ   : ఉత్తమమైన 
గా(గం) : జా్ఞ నం 
(knowledge)
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‘ఆది యందు గది, ఉగాది.
సరైన జీవన విధ్న్నికి (Life 
Style) ఉపకరించే విద్యను నే-
రుచిక్వడానికి ప్రారంభమైన 
దినమే ఉగాది.
శస్త్రప్రకరం చైెత్రశుద్ధ పూరిణుమ 
మరుసటి రోజు` తిథి (పాడ్యమి) 
రోజు ఉగాది ఉత్సవాు (పండుగ) 
జరుపుక్వాల.
వసంత ఋతువు ప్రాశస్తయామైంది.
‘ఋతున్మ్ కుసుమాకర’` 
అనినా ఋతువులో నేను వసంత 
ఋతువును (శ్రేషఠా  ఋతువును!) 
అంటాడు శ్రీకృషణుభగవానుడు 
భగవదీ్గ తలో. పంచ భూతమైన 
ప్రకృతి వసంత ఋతువులో పు-
కరిసు్త ంది. మోడువారిన చెటులో  
చిగురిస్్త యి. క్యిలలు తమ 
మధురగాన్నినా ,సవారానినా వి-
నిపస్్త యి. ఆకశం నిర్మంగా 
ఉంటుంది.               మన 
జీవితాలు ప్రకృతిలో ముడివడిన-
టువంటివి. 
ఉగాది పచచిడి సేవనం
మానవ జీవనంలోని సుఖ`-
సంతోష్లు, దుుఃఖ్లు, కష్్ట లు 
అనీనా ఉగాది పచచిడికి ప్రతీకలు.
పచచిడిలో
1. వేపపువువా (చేదు), 2. 
మామిడి (వగరు), 3. కొత్తచింత-
పండు (పుపు), 4. మిరియాపడి 
(కరం), 5. మిరప, 6. సైంధవ 

వణం (ఉపు్ప) ఉండాల. ఆయు-
రవాద రీతా్య వీటికి కఫ, వాత, పత్త 
దోష్ను తొగించే క్షణమున్నాయి. 
అందువలలో   మన తొగు ఉగాది 
రోజు ఉగాది పచచిడి సేవనం ము-
ఖ్యమైనది. 
పంచాంగ శ్రవణం 
మన సన్తన హైందవ ధర్మంలో 
కలానికి కొలమానం సంవత్స-
రం. అయితే మానవ జీవనంపై 
నవగ్రహ్ ప్రభావం ఉంటుందని  
శస్ర్తలు చెబుతున్నాయి.
పంచాంగం
పంచ      ` అయిదు, అంగాలు 
` - భాగాలు.
అవి. 1. తిధి, 2. వారము, 3. నక్ష-
త్రము, 4. యోగము, 5. కరణము.
పంచాంగ శ్రవణం దవారా ‘శుభక్రు-
త్’ న్మ సంవత్సరంలో రాబోయే 
పరిస్థాతును, భవిష్యత్వాణ్ దవారా 
తెలుసుక్వచుచి. ఈ సంవత్స-
రంలో మనము ‘మంచి క-
రా్యచరణ, నడవడి దవారా మన 
కర ్తవా్యనినా ధరా్మనినా నెరవేరాచిలని 
సన్తన ధర్మప్రబోధం.
ఈన్డు మన హిందూ 
యువతరం ముఖ్యంగా మన.తె-
లుగు వారు మన పండుగలకు 
దూరమయినటులో గా కనిపసు్త ం-
ది. (మన దేశంలో, విదేశలోలో -
నూ) అయితే మూలం (Roots) 

బలంగా ఉంటేనే చెటు్ట  బలంగా 
ఉంటుంది. మన ధర్మంలో 
ఒక్్ పండుగకు ప్రతే్యకత, విశి-
షఠా త ఉంది. విదేశలోలో  ఉంటుననా 
మనవారికి మన సంసకృతీ, స్ం-
ప్రదయాలను, కటు్ట బాటలో ను 
సన్తన ధర్మ ప్రాశస్్త యానినా తదవారా 
మన జీవితాలోలో  భాగాలైెన ‘ఉగాది’ 
లాంటి పండుగ విశిషఠా తను 
మన యువతకు తెలుపుదం. 
తదవారా ‘వసుధైవ కుటుం-
బకమ్’. ‘సరవాజన్ుః సుఖినో 
భవంతు’’ అననా మన సన్తన 
ధరా్మనినా ప్రపంచం నలు దికు్లా 
చాటుదం.                ఏ దేశమేగిన్ 
ఎందు కలడిన.   ఏ పీఠ మకి్న్ 
ఎవరదురైన్ * పగడరా నీ తలలో -
భూమి భారతిని ,* నిలపరా నీ 
జాతి నిండు గౌరవము( రాయ-
ప్రోలు సుబా్బరావు),. స్వామి వి-
వేకనంద ఉదో్బధించిన రీతిలో 
,ఉతి్తషఠా , జాగృత. ప్రాప్యవరానినావ్-
దిత(Arise, Awake,Stop not 
till you reach the goal )  మన 
తెలుగు వారి నూతన సంవత్సర 
ఉగాది రోజు మనమందరం  మన 
ధర్మ. దేశ. జాతి గౌరవానినా విశవాం-
లోనలుమూలల ఇనుమడింప 
చేద్ద మంటూ ప్రతిజణు గావిద్ద ం.
 ఆచార్య మత్సయారాజ హర-
గోపాల్
   hargopal48@gmail.com
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భువనచంద్ర

చెత్త కథ

ఈ కథను మీరైతే ఎలా పాజిటివ్ గా పూరి ్త చేస్్త రు?
ప్రయతినాంచండి.  భువనచంద్ర గారు అందజేసే 
రు. 1116/- ల బహుమానం అందుక్ండి.

గత సంచికలో భువనచంద్ర గారు వ్రాస్న పై  కథ చదివారు కద!  
ఈ కథకు వేర ఏ విధంగానైెన్ ముగింపు ఇవవాగలరమో 
 ప్రయతినాంచండి అని మన  పాఠకులను అడిగాము. చాలామంది 
చెయి్య తిరిగిన రచయితలే కక ఔతా్సహిక వర్ధమాన రచయితలు 
కూడా తమ 'ముగింపు' లను పంపారు. ఇవనీనా శ్రీ భువనచంద్ర-
గారు పరిశీలసు్త న్నారు. 
  ఈ పోటీ ఇంక ముగియలేదు. ఇపు్పడు కూడా రచయిత-
లు బహుమానం క్సం ప్రయతినాంచవచుచి తమ వైవిధ్యమైన 
'ముగింపు' లతో. 
మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం. మీ కలానికి / కంపూ్యటర్ కీబోర్డు కి 
పని చెప్పండి. ఓ మంచి 'ముగింపు'ని పంపండి. గిరి గీసుకుని 
ఉండకుండా గిరి బయటకు వచిచి ఆలోచించండి.  వయి్యనూట 
పదహ్రలో బహుమానం ఇంక ఎవరికీ చేజిక్లేదు.  గుడ్ లక్ !
                                                                             -ఎడిటర్
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 చెటు్ట  కింద కూరుచిననా న్గరాజు-
కి ఆత్రుత ఎకు్వైయింది.  ఎదో  
ఆలోచిసూ్త  అటువైపే తదేకంగా   
చూసూ్త  ఉండిపోయాడు. 
న్గరాజు లో తెలయని నిరాశతో-
పాటు కొంచెం అసహనం కూడా 
చోటుచేసుకుంది. ఈరోజేంటి 
ఇంత ఆలస్యం? అతనిలో 
తెలయని   చిననా నిటూ్ట రు్ప. 
దూరానునాంచి ల్లగా  "అంకుల్" 
అనే  పలుపుతో  అటువైపు 
పరికించి చూస్డు న్గరాజు.  
మాధవ పలుపుతో ఒక్-
స్రిగా అతని ప్రాణం  లే-
చొ చిచి న ట్లో యి ం ది . 

 కరుడకటి్ట న పాష్ణ 
హృదయంలో తెలయని   
ఆతీ్మయత చిగురులు-
వేసు్త ంది న్గరాజుకి. 
అయిన్ అప్పటిక్  ఆకల 
బాధను అనుభవిసు్త ననా, ఇంత 
అలస్యం ఏమిటి అంటూ చిరు-
క్పంగా అరిచాడు మాధవపై. 
 స్రి... అంకుల్  ఈరోజు  
మాబడిలో  అంటూ  ఏదో చె-
ప్పబోతూ చేతిలో ఉననా  బాక్్స ని 

న్గరాజుకి అందిసు్త ంటే అప్పటి-
క్ ఆకల బాధతో ఉననా న్గరాజు  
అతని మాటలను లెక్చేయ-
కుండా చేతిలో ఉననా బాక్్స ని 
విసురుగా  లాకు్ని  గబగబా 
తినడం ప్రారంభించాడు.  
మాధవ జాలగా  న్గరాజు వైపు 
అలా చూసూ్త  ఉండిపోయాడు. 
 బ్రేవ్ మని చిననాపాటి  తేను్పతో  
బాక్్స ని పక్న పట్ట గానే అది 
అందుకుని తుర్రుమంటూ అక్డ 
నుండి   పరుగుతీస్డు మాధవ. 
మాధవ పరిచయంతో యిద్దరి 
మధ్య రోజు రోజుకి చనువు 
కూడా పరిగింది.  గతతా-
లుక ఆలోచనలు న్గరా-
జుని వంటాడుతున్నాయి.   
 మాధవని చూడగానే  ఒక్స్రిగా 
తన బాల్యం గుర్తచిచింది న్గరా-
జుకి.   జా్ఞ పకల వలయంలో నె-
మ్మదిగా  నిద్రలోకి జారుకున్నాడు 
న్గరాజు. 
తలలో దండ్రులకు ఒక్గానొ-
క్ సంతానం  కవడంతో అతి 
గారాబంగా పరిగాడు న్గరాజు.  
ఆఇంటలో   తను  ఆడింది ఆట 

పాటింది పాట చెడు సేనాహ్లు 
పరిగాయి   వ్యసన్లకు బానిసై 
చదువు సంధ్యలకు సవాస్్త చెప్ప  
చెడు అలవాటలో కు దగ్గరైయా్యడు. 
తరచు డబు్బలు కొరకు తలలో దం-
డ్రులను వేదించి చివరకు వాళ్ళను 
కొటే్ట వాడు  ఆబెంగతో తలలో దం-
డ్రులు కడకు ప్రాణాలు వదిలారు.  
ఉననా ఆస్్తని తెగనమి్మ  జులాయిగా 
సేనాహితులను వేసుకుని తి-
రగేవాడు. దంతో ఉననా ఆస్్త 
కస్త  హ్రతికర్్పరంలా హరిం-
చుకుపోయింది  విలాస్లకు 
అలవాటు పడడు  న్గరాజు చేతిలో 
చిలలో గవవా కూడా లేకపోవడం-
తో  దంగతన్నినా వృతిగా ఎం-
చుకున్నాడు. అందులో ఎనలేని  
ప్రావీణ్యతను సంపాదించాడు. 
న్గరాజు ఎదురుపడితే ఊరి 
జనం గజగజా వణ్కిపోయే-
వారు. ఇదే జీవితం అనుకుని  
విర్రవీగస్గాడు న్గరాజు.  
కని కలం ఎపు్పడూ ఒక్లా 
ఉండదు. దురవ్యసన్లకు 
అలవాటు పడటం వలన కొం-
తకలానికి న్గరాజుకి జబు్బ 

 ఓ "మంచి" కథ
  గుండాల మహ్లకిషేమి  
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చేస్ంది.  గుకె్డు నీళ్్ళ ఇచేచి 
దికు్ లేదు ఒకపు్పడు  తన 
చుటూ్ట  తిరిగిన ఏవొక్డూ 
న్గరాజు వైపు తొంగి చూడలేదు  
రోజు రోజుకూ తన ఆరోగ్యం కీషే-
ణంపస్గింది.  దృఢమైన తన 
శరీరం చికి్ శల్యమైయింది  
ఒకపు్పడు  తనని చూచి భయ-
పడిన కళ్్ళ ఇపు్పడు న్గరాజు 
వైపు అదోలా జాలగా చూడటం 
మొదలుపటా్ట యి. ఆచూపుల-
కు తటు్ట క్లేక న్గరాజు  ఊరు 
విడిచి  వళ్్ళపోవడానికి నిశచి-
యించుకుని అక్డి నుండి  
బయలుదేరాడు. వళ్్ళతూ 
వళ్్ళతూ 'వాయుగుండం' 
వళ్్ళ మార్గంలో సొమ్మస్-
లలో  పడిపోయాడు. న్గరాజు 
 మాస్న గెడడుం గుబురుగా 
పరిగిన  జటు్ట   మురికెతి్తన  బట్ట -
లతో రడుడు కి ఒక పక్  పడియు-
ననా న్గరాజును అదే మార్గంలో 
బడికి వళ్్ళతుననా మాధవ కంట 
పడటంతో  వంటనే తన దగ్గ-
రుననా నీళ్్ళ తీసుకుని న్గరాజు  
మొఖంపై చలాలో డు. నెమ్మది-
గా తేరుకుననా న్గరాజుని ఒక 
చెటు్ట  కింద కూరోచిపటి్ట  సపర్య-
లు చేస్డు.  ఆరోజు  మొదలు 
అంకుల్  అంకుల్ అంటూ 
కొది్ద  రోజులుగా తన ఆలన 

పాలన చూసు్త న్నాడు మాధవ! 
తెలయని ప్రేమ, అనురాగం, 
ఆపా్యయత   మాధవ యొక్  
ముదు్ద  ముదు్ద  మాటలు తనని 
ఆకరిషేంచాయి.  ఇంతకు మును-
పననాడూ న్గరాజుని ఆవిధంగా  
ప్రేమగా పలచేవారు లేకపోవడం-
తో పట్ట రాని ఆనందంతో ఉకి్-
రిబికి్రి అయా్యడు న్గరాజు.    
న్గరాజు శరీరం తిరిగి 
పుంజుకుంది  ఒంటిలోకి కస్త 
సతు్త వ చేరగానే  పూరవాపుస్థాతి 
మళీ్ళ తన మనసు్సలో ఆవహిం-
చింది గత వైభవం కళ్ళ ముందు 
న్ట్యం చేస్ంది  తిరిగి  మళీ్ళ దం-
గతన్నికి  పాల్పడి  విలాసవం-
తంగా జీవించాల అనుకున్నాడు.  
 అర్ధరాత్రి వేళ ఊరిలోకి  చొర-
బడాడు డు ఇంటి గోడ దూకి లోనికి 
ప్రవేశించి చకచక తనపని పూరి ్త 
చేయాలనుకున్నాడు. ఇలలోంతా 
చాలా నిశబ్ద ంగాను నిరా్మను-
ష్యంగాను  ఉండటంతో  తనపని 
ఈజి అనుకున్నాడు గదిలో ఒక 
మారుమూల మిణుకు మిణు-
కుమంటూ చిననా లాంతరు  వ-
లుగుతోంది. అంతలో న్గరాజు 
కలకి ఎదో తగిల అలకిడయిం-
ది.  గదిలో నిద్రిసు్త ననా అతనికి 
మలకువ వచిచి , ఎవరు అక్డ  
అంటూ బిగ్గరగా  అరిచాడు. 

న్గరాజు కంగారుతో  ఆగదిలో 
ఒకమూల పడియుననా  కర్రతో 
అతనినా బలంగా నెతి్తపై కొటా్ట -
లని కర్ర పైకెతా్త డు.  "అంకుల్"  
మీరంటి ఇపు్పడొచాచిరు  ఆకలే-
సు్త ంద అననా ఆమాటలు  నిరా్ఘం-
తపోయేలా చేస్యి. ఒక్ స్రిగా 
నిశ్రేష్్ట డయా్యడు న్గరాజు. 
అంకుల్  అంకుల్ అంటూ 
ముదు్ద  ముదు్ద గా పలచే ఈ 
బాలుడిన్ నేను చంపేది, న్కు 
పునరజీన్మ నిచిచిన ఈ బాలుడన్ 
నేను కడతేరచిది ఒక క్షణంలో 
ఎంత పరపాటు జరిగేదని తల-
చికొని గలలోమన్నాడు న్గరాజు.   
జీవితం ఇంక ముగియలేదన-
టులో గా  మాస్బారుతుననా ఆ దీపపు 
ఒతు్త ని పైకి లేపాడు మాధవ 
 ఆవలుగులో చూచాడు  రప్ప-
వాలచికుండా గోడకు వేలాడు-
తుననా ఒక పోటను న్గరాజు.  
 అంకుల్ అంకుల్ అంటూ  న్గ-
రాజుని చిననాగా  తటా్ట డు మాధవ.  
 ఎవరుబాబు  ఆ పోటలో!  
న్గరాజు  ప్రశనాకి మాధవ 
చెపా్పడు మాన్ననాగారిది  అని. 
 మీన్ననా పేరు గద్గ ద వణు-
కుతుననా కంఠంతో అడిగాడు    
రామభద్రుడు అని చెప్పగానే న్-
గరాజుకి భూమి కంపంచినంత 
పనైెయింది.
                   (ఇంక వుంది)  
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చెత్త కథ  (పోజిటివ్ ఏంగిల్) 

న్గరాజు సవాంత ఊరికి ఇరవై ఏళలో 

తరవాత వళ్్త న్నాడు. ఊరదిల 

పారిపోయే న్టికి అతనికి పదేళ్్ళ. 

ఆ న్టి సంఘటన ఇప్పటి-

కీ అతని కళ్ళముందు స్నిమా 

రీలులా తిరుగుతూ కనిపసు్త ంది.  

  న్గరాజు చిననాపు్పడు 

బడిలో చదువుకునే రోజులోలో  అలలోరి 

చిలలోరిగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు. 

చదువు మీద శ్రద్ధ చూపేవాడు కదు. 

ఒకన్డు, సేనాహితుడు రామచం-

ద్రుడితొ కలస్ ఊరి చివర మామిడి 

తోటలో చెట్ట కి్ కూచుని, మామిడి 

కయలు క్స్, ఉపూ్ప, కరం 

రాసుకుని తింటున్నాడు. ఇంతలో 

అక్డికి యజమాని వచాచిడు. పటు్ట -

బడతాననే భయంతో , రామచంద్రుడి-

ని ఒక్తోపు తీస్, తానూ క్ందికి ఉరికి 

పారిపోయాడు. అదటుగా పడడంతో 

రామచంద్రుడి కలు విరిగింది.   

  ఈ విషయం తెలస్ 

న్గరాజు తనకి శిక్ష తప్పదని భయంతో 

ఊరదిల పారి పోయాడు. ఆ తరవాత 

మరపు్పడూ సొంత ఊరి వైపు తిరిగి 

చూడలేదు. దూరంగా పనతలలో  ఇంటలో  

ఉంటూ పోరుగూరిలో చదువు కొ-

నస్గించాడు. హైసూ్లు దటి 

కలేజిలో డిగ్రీ చదివాడు. పటనాంలోనే 

ఉదో్యగం చేసు్త న్నాడు. తను జీవితంలో 

బాగుపడి నందుకు సంతోషంగా 

ఉన్నా, ఆ చిననాప్పటి సంఘటన 

మాత్రం న్గరాజు అపు్పడపు్పడూ 

గుండెలోలో  సూదిలా గుచు్సకుంటూనే 

ఉంది. ఒకస్రి చూస్ వద్ద ం అని-

పంచింది. అందుక్ ఈ ప్రయాణం.  

  ఈ లోగా ఊరిల్ 

చాలా మారు్పలు వచాచియి. న్గరాజు 

తలదండ్రులు కలం చేశరు. ఒక 

తము్మడు వ్యవస్యం చూసుకుంటూ 

పాత ఇంటలో నే ఉంటున్నాడు. అలస్-

పోయి వచిచిన అననాగారిని తము్మడు 

ఆహ్వానించి ఆదరించాడు. కుశల ప్ర-

శనాలు అయా్యక న్గరాజు, తము్మడి-

ని.  రామచంద్రుడి పరిస్థాతి ఏమిటని 

అడిగాడు. ఆటను చెప్పన దనిని 

బటి్ట , ఎముక విరగడంతో కుడికలు 

మోకల వరకు తీస్య వలస్ 

వచిచిందని, తెలవైన వాడైెన్ బడికి 

వళ్ళలేకపోయాడని, కుంటివాడుగా 

అనేక అవమాన్ల పాలైె, నిరాశతో 

కుమిలపోయేవాడని,  ఏ పనీ చేయ-

డానికి పనికి రాడు కనుక, ఒననా ఎకరం 

పలం, కూలపటి్ట  స్గు చేయించు-

కుని బతుకుతున్నాడని తెలస్ంది.  

  త న క ర ణ ం -

గా రామచంద్రుడి జీవితం న్శనం 

అయిందని న్గరాజు చాలా బాధ 

పడాడు డు. వంటనే వళ్లో  క్షమాప-

ణలు చెపా్పలని బయలే్దరాడు.  

చిననాన్టి సేనాహితుడిని చూడగానే 

గురు్త  పటి్ట , ఒంటికలు తోనే లేచి 

నిలబడి, అతనినా కౌగలంచుకున్నాడు 

రామచంద్రుడు.  న్గారాజుకి ఎక్లేని 

దు:ఖం ముంచుకొచిచింది. తన జీవి-

తానినా న్శనం చేస్న వాడిని, ఏమాత్రం 

దేవాష భావం లేకుండా, ఆపా్యయం-

గా కౌగలంచుకున్నాడు.  అతని పద్ద  

మనసుని ఎంతగానో మచుచికున్నా-

డు. పశచితా్త పంతో కుమిల పోయాడు.  

సేనాహితులద్దర్ కూరుచిని కబురులో  

చెపు్పకున్నారు. మాటల సందర్భం-

లో రామచంద్రుడికి, మాధవుడు అనే 

పదేళ్ళ కొడుకున్నాడని, వాడు తిననాగా 

చదవడం లేదని తెలస్ంది. వంటనే 

న్గరాజు, “నువేవామీ బాధ పడకు. 

వాడిని ప్రయోజకుడిని చేసే బాధ్యత 

న్ది. న్తో పటనాం తీసుకుని వళ్లో  చది-

విస్్త ను.  నువువా న్కీ అవకశం  ఇవవాక  

తప్పదు. “ అన్నాడు. రామ చంద్రుడు 

నిరా్ఘంత పోయాడు. మనిషలో ఇంత 

పరివర ్తన స్ధ్యమా! అని.

పాలెపు బుచిచిరాజు
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ఆల్బర్్ట ఐనసీ్టన్ గప్ప పరిశోధకు-
డు  ,ఎనోనా స్ద్ద ంతాలు ప్రవేశ పటి్ట న 
ఘనుడు ఆయన జా్ఞ నం కంటే 
ఊహ్ గప్పది అని చెప్పన 
మహ్ విశిష్ట  వ్యకి ్త ,ఆయన 
జీవితం పరిశోధనకు అంకి-
తంచేస్ రు. . అటువంటి వ్యకి ్త 
సందేశ ము _  మాస్్ట రు 
మనకు పజిల్ మాదిరి ఇచాచిరు  
మానస్క సంఘరషేణకు దవారా 
హృదయంతరపు పరలలో ఒక 
మహ్ జా్ఞ ని కీషేరస్గర మధనం 
దవారా  వ్యకి ్త హితం మే సమాజ 
హీతము గా భావించి ఈ కల్పన 
కథను మనముందు ఆవిష్రిం-
చి సమతుల్యత తో పరిష్్రం 
మంచి నీతి కలగిన సందేశం 
క్సం మనకు బహుమతి గా 
మంచి సవ్య అలోచన సరళ్ 
పంపందించే కథ జీవిత వ్యధ 
భావితరాలకు అమృత సుధ 
అని అంటాను  
కథలో వ్యకు్త ల పేరులో  కూడా వాళ్ళ 
మనస్తతవాం తగినటులో  పటా్ట రు   
ఇంక కథ లోకి వడితే న్గ 
రాజు డబు్బ ఉండీ గారంగా 
పరిగి తాను పటి్ట న కుందేలుకు 

జీవన హితము

మూ డే  కళ్్ళ అననా రీతిలో 
డబు్బ విలువ కుటుంబ 
విలువ తెలయక విశృంఖల-
ము బాధ్యతా రహిత భావాలతో 
పరిగి పద్దల అదుపు అజా్ఞ  లేక 
తన అస్్త తనే జలస చేశడు  
అప్పటిలో న్గ రాజు తన 
తపు్పను రామచంద్ర పై నెటా్ట ల-
ని, ఈర్దయా భావంతో దురా్మర్గంగా 
స్వారథాం గా ప్రయతినాంచడంతో," 
రామ చంద్ర చెటు్ట పై నుంచి పడి 
కలు విరిగిన తన సేనాహితుడు 
రకిషేంప బడాడు డు అనే సంతృప్త 
పందడు "అతను పళ్లో  పలలోల-
తో సంస్ర స్గరానినా ఈదడు   
అయితే న్గ రాజు మాత్రం ఏపని 
రాని సోమరి కనుక దంగతనం 
చెయ్యడం అలవాటు చేసుకున్నా-
డు అదికూడా అతనికి అతి కష్ట మే 
బాగా బ్రతికిన వాడు తపు్ప 
చెయి్య లేడు, మనసు అంగీిక 
రించదు. విధి వ్రాత తప్పని పరి-
స్థాతిలో ఒక స్రి అన్యంగా 
సంపాదించిన సొము్మతో కొంత 
కలం అతి కస్టంగా గడిపేవాడు    
 
ఇక్డ సవాత హ్గా న్గరాజు పద్ద  కు 

టుంబం లోంచి వచాచిడు ఈ పని 
అతనికి మహ్ కష్ట ం అని చెపా్పల  
అటు వంటి పరిస్్తతులోలో  
మాధవుడు వచిచి అతని దగ్గర 
రుచిగా వంట చేస్ పటీ్ట  తను 
తింటున్నాడు న్గరాజు తన 
సవాభావం , మంచిది కదు అని 
చెప్పన్ సర పటు్ట  వదలని 
విక్ర మరు్డి లా మాధవుడు 
తన తండ్రి ,సేనాహ అభిమానం 
గురించి ,తెల్్ప, రామచంద్రుని 
కథ చెప్ప గతం గురు్త కు తెచాచిడు.  
ఇక్డ ఒక వ్యకి ్త ఆత్మ ను-
న్యతతో ఉననాపు్పడు ,ఆతని 
మానస్క్ వత్తడి తగ్గడానికి 
మందులా మాధవుడు 
చిననా పలలో  వాడు అయిన్ 
న్గ రాజును మారాచిడు  
 
ఆ పలాలో డిని ప్రేమగా చూడాల 
వాడికి తిండి పటీ్ట  పోషంచి చది-
వించాల అనే తపన తో జా్ఞ నం కలగి 
న్గ రాజు వాచ్ మాన్ ఉదో్యగం 
లో చేరడం పగలు అడివిలో 
అయుర్ వేద.మొక్లు తీప్ప తీ 
గా వంటివి తెచిచి అమ్మడం వంటి  
మంచి పనులు దవారా తనను తాను 
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నీతి మార్గం లో పోషంచు కొంటు 
మాధవుని కి జీవితం ఇచాచిడు  
అంటే న్గ రాజు సవాతహ్గా 
మంచి వాడు  ఇది అతని పద్దల 
గారాబం వలలో  బాధ్యత రహితంగా 
మారాడు అని మాస్్ట రు మనకు 
అంతర్గత భావంతో చెపా్పరు  
అంతలా మారడం కదు 
అతను మాధవుడు  కి మంచి  
చదువు చెప్పంచడం వలలో  
పద్ద  ఉదో్యగం వచిచింది . 
న్గ రాజు అంతటితో ఆగాడా 
పళ్లో  చేసుకుని కల గమనంలో 
ఇద్దరు పలలోల తండ్రి అయా్యడు  
డబు్బ ఉంటే సరి కదు పలలో-
లకి  డబు్బ నీతిగా న్్యయంగా 
ఎలా సంపాదించాల సమాజంలో 
మంచి గౌరవ వృతి్త ఎలా 
చెయా్యల అననాది పద్దలు అస్్తతో 
పాటు మంచి తనం మానవతవాం 
నేరా్పల  మన రోజు గడిసే్త చాలు 
అని కదు తమ వంశం అంతా 
మంచిగా వళ్్ళల అని తలలో  
తండ్రులు హిత బోధ చెయా్యల   
ఈన్డు కూడా మా పలలోలకి గప్పగా 
పోకెట్ మని ఇస్్త ము అంటారు 
కనీ దనితో ఏమి చేశరు అననాది 
కూడా అడిగి తెలుసుక్వాల   
 

ఆ తరువాత మాధవుడు న్గ 
రాజుకి కృతజ్ఞత గా ఆయన 
పలలోలని చదివించాడు  
పద్దలు పలలోల-
కి మంచి మార్గం చూపాల  
ఇక్డ  "వాల్్మకిని ఉదహరణ గా 
చెపా్పరు అందులో న్రదుడు 
మంచి మార్గం చూపాడు  " 
"తోటకూర కద కూడా పలలోల 
పంపకంలో తలలో దండ్రులు మంచి 
చూడు గురించి చెపుతారు ." 
రాజు కొడుకు అవినీతి గా  
మారడం వంటి నీతి కథలు 
ఎనోనా తరాలకు సందేశలు 
మనకు రామ చిలుక కథలో 
కూడా బోయవాడు చిలుక 
ముని పంచిన చిలుక కథ 
కూడా దీనికి ఉదహరణ. 
"పలలోలనా కనగా నే సరి కదు" 
వాళ్ళని విమరి్శసూ్త  క్కలు 
వేసూ్త  గయా్యళ్ గా, పంచ 
కూడదు  పుటు్ట కతో ఎది రాదు 
అనినా పలలోలకి నేరా్ప ల మంచి 
మాటలతో మంచి మార్గం 
ఎంచుకునే విధంగా పంచాల  
డబు్బ సంపాదన ఒకటే ధ్్యయం 
గా ఉననా ఈ తరంలో  మానవతా 
విలు. వలు పంచుతూ పద్దల 
పంపకము ముఖ్యము అని తె-

లుసో్త ంది  ఇప్పటికీ ఇలాంటి 
వ్యకు్త లు ఉన్నారు  _మాస్్ట రు  
అనినా తరాలకు ఇదే సూకి ్త. 
న్ న్టి బ్రతుకు న్టక ము 
అని శ్రీ అననామయ్య శ్రీ వేం-
కటేశవార స్వామి కీర ్తన  లో 
స్రాంశము అయిన్ 
షేకి్సపియర్ లైెఫ్ ఇస్ ఏ డ్రామా సే్టజ్ 
అననా అరథాం పరమారథాం ఒక్టే కద 
విలువైన మానవ జన్మ మరింత 
మందికి ఆదర్శం ,ఆదేశం కవాల   
నీతి  _పద్దలు, ఎదిగే  పలలోల-
కు ,మరియు అవినీతి భావా-
లుననా పద్దలకు కూడా సరయిన 
రీతిలో, ఒక పద్ధతిగా పంచాల 
,అపు్పడే మంచి వ్యకి ్తతవా ముననా 
మానవు డుగా ,మారడమే కదు  
మాధవుడు అని నేను అంటాను  
మనిష మనీ ష గా మారాడు.
  
             న్ర మంచి వాణ్ ప్రభా కరి
                                   తణుకు
                        9849481823
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పాలెపు  బుచిచిరాజు

     

వాల్్మకి రామాయణం మహోతు్రుష్ట మైన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులో  రాస్న్ ఇంతకంటే ఎకు్వగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావద్భరత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహ్నుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్డో ఒక దగ్గర వినిపసూ్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాస్, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిష్ట మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్్మకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ క్సమే 
సృష్ట ంచ బడింది అనిపసు్త ంది.  సీతానేవాషణలో హనుమ చేస్న అధు్బత కరా్యలకి అబు్బరపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలంచుకున్నాడు. భకి ్త తతావానికి ఉద-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహ్నుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దవారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని సూఫూరి ్తగా తీసుకుని ‘వంద కందలోలో  సుందర కండ’ రాద్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషో్ట త్తర శతం’ 
దటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహ్రులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిసు్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కందలు చేరాచిను. పటా్ట భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలనా, మంత్రులనా, స్మంతులనా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుక్వాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజలనా కూడా పలపంచి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధ్రంగా రాస్న పద్యలు. 
బరోడా                                                    పాలెపు బుచిచిరాజు

నూటపదహ్రులో    కందలోలో   

 సుందరకండ

            మనవి
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105)          ఇంటికి బోయెడి మార్గము 
                  మంటి కెగసెను తృటిలోన మంచిన వడితో
                  కంటిరి వనచర మూకలు 
                  మంటను రవి తేజము మన మేటియె నంచున్

 105. మారుతి రవి తేజంతో ఆకశ మార్గంలో వసూ్త  ఉండడం చూస్ కపసేన చాలా సంతోషంచింది. 

106. హనుమ ఇలా క్ందికి దిగగానే అందరు ఆయన చుటూ్ట  చేరి, “చూశవా? చూశవా?” అని .అడ-

గస్గారు. అందరికి వివరాలు చెపు్పతూ, “వంటనే బయలే్దరండి. ఇక్డుననాటు్ట  వళ్లో  శుభవార ్త రాముని 

చెవిలో వేయాల.” అని  అందరినీ బయలే్దర దీశడు. 

107. ఆ విజయోతా్సహంతో అందరికీ ఏనుగు బలం వచిచింది. మారుతిని భుజాల మీద ఎకి్ంచుకుని, 

అతి క్లాహలంతో వనకి్ తిరిగారు.

106)          మారుత్ని చుట్టు ముటిటురి
                  వారలు వివరము లడుగ వరుసగ చెప్పెన్
                 మీరును సమయము నడువుడు
                 నా రామునికి వినిపంతు నా కథ యనియెన్

107)          విజయోత్సాహము కపులను 
                  గజముల చేయ మదమెకికి కౌతుకమెలగన్
                  భుజముల నెకికించు కొనిరి
                  గజబలుడు పవన తనయుని గారవ మొపపెన్
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108)                అల్లన బోవుచు కోతులు 
                  యెల్్లడ మధువనము లోన ఏపుగ పండ్లన్
                  కొల్లలుగ జూచి  చెట్లను 
                  మెల్లగ నెగబాకి కోసి మేయగ సాగెన్

109)           వారును వీరని లేదే
                  మారుత్ సహితము తరువుల మెైకము తోడన్ 
                  చీరిచి చెండాడ దొడగె 
                  వారలు వానరులనునది వాస్త వ మాయెన్

110)               ముదుసలి భల్్లకమనెను 
                    ఇది సమయము గాదు వినుడు ఈ గత్ మెలగన్
                    మది మరచిరె మనము మరలి 
                    కదిలించగవల్ కపులను కయ్యము కొరకెై

108. వారలా వళ్్త  ఉండగా దరిలో ఒక చక్ని వనం కనిపంచింది. అక్డి చెటులో  పూలు, ఫలాలతో 

మనోహరంగా ఉన్నాయి. అనీనా మరిచిపోయి వారా చెటలో  మీదికి ఎగబ్రాకరు.

109. వీరు వారు అని లేదు, మారుతితో సహ్ అందర్ పళ్్ళక్సుకుని తింటూ, చెటలో  కొమ్మలు 

విరుసూ్త  ఆ వన్నినా న్శనం చేయ స్గారు. ఎంతైెన్ క్తి మూక కద! 

110. ఆఖరికి జాంబవంతుడు వారిని వారించాడు. ఇపు్పడిలా మీరు ఆగడం చేయడం తగదు. 

మనం వంటనే కిష్ంధకుపోయి శుభవార ్త చెపా్పల. యుద్ధ నికి మన వాళ్ళని పురికొలా్పల. అంతా 

మరిస్చిపోయారా? అని బుది్ద  చెపా్పడు. 
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కొత్త  రామానందం                                                                 

సృష్ట , స్థాతి, లయ అనేవి ఈశవా-
రుడి సంకలా్పనికి తగినటు్ట గా 
బ్రహ్మ, విష్ణు , రుద్రులు నిరవాహి-
సు్త ంటారు. బ్రహ్మ, విష్ణు , రుద్రుల 
ఉద్భవానికి  అసలు కరణం పర-
దేవత అయిన శకి ్త సవార్పణ్. 
అపర దేవతకు పరమశివుడికి వి-
డదీయరాని అనుబంధం ఉంది. 
పరమేశవారుడు పరదేవతను 
గూరిచి తపసు్స చేశడు. అపు్పడు 
ఆ శకి ్త కృపతో రుద్ర కల్పంలో 
బ్రహ్మ,  విష్ణు వుల సృష్ట  జరిగింది. 
రుద్రకల్పంలో జగాలనినాంటినీ 
ఈశవారుడే నియమిస్్త డు. పరదే-
వతా సహితుడైెన పరమేశవారుడు 
ఏ కల్పంలో ఎవరికి ఇవావాల్సన 
ఆధిపతా్యనినా వారికిచిచి అనినాంటికీ 
తానే మూలమై వలుగందుతుం 
టాడని వివరించే శివతతవాం. 
‘శివ’ శబా్ధ నికి శుభం అని, మం-
గళకరమని అరాథా లున్నాయి. 
ఆయన నిరాకరుడు. ఆయన 
సరావాంతరా్యమిjెైు సమస్త విశవా-
మంతా వా్యపంచి యున్నాడు. 
ఆయన సగుణ, నిరు్గ ణ ర్పమే 

దేవదేవుని  పంచ భూత లంగాలు

శివలంగ ర్పం. ఆయన లంగ 
ర్పానినా ధరించడం వనుక ఓ 
కథ ఉంది. ఒకస్రి బ్రహ్మ విష్ణు -
వులు మధ్య ‘ఎవరుగప్ప’ అనే 
వివాదం మొదలైెంది. వారిద్దరి-
ని గమనిసు్త ననా పరమశివుడు, 

వారి అహంకరానినా అణ్చేం-
దుకు ఉదు్యకు్త డైె మాఘమాసం 
చతుర్ధశి న్డు వారి మధ్య జ్్య-
తిరిలోంగంగా అవతరించాడు. 
అలా అవతరించిన తదుపరి 
తన ఆద్యంతాలను కనుకొ్ని 
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ని ప్రతీతి. చరలంగాలను మటి్ట -
తోకనీ, బెలలోంతో కనీ, పండితో 
కనీ తయారు చేస్్త రు. ఈ 
లంగాలను తాతా్లక పూజలు 
క్సమే తయారు చేసుకుంటారు. 
లంగం ఏ పదర్ధంతో తయారైతే 
పానపట్ట ం కూడా అదే పద-
రథాంలో తయారవావాల. లంగానికి 
ఉండే పానపటా్ట నినా అమ్మవారిగా-
ను, లంగానినా శివునిగా భావిస్్త రు. 

‘‘అభిషేక ప్రియం శివ:’ అన్నారు. 
శివుడు అభిషేక ప్రియుడు ని-
ర్మలమైన నీటితో అభిషేకమంటే 
శివునకు చాలా ఇష్ట ం. ఇందులో 
అంతరార్ధము ఏమిటంటే.. 
‘నీరము’ అంటే ‘నీరు’ నీర-
మునకు ఆధ్రుడు కనుకనే 
శ్రీ మహ్ విష్ణు వును ‘న్రాయ-
ణుడు’ అన్నారు. నీరు స్కషే -
తు్త  విష్ణు  సవార్పం. ‘‘శివాయ 

రావలస్ందిగా బ్రహ్మ విష్ణు వుల-
కు పురమాయిస్్త డు. అహంకర 
భరితులైె ఉననా వారిరువుర్ 
వంటనే బయలు దేరతారు. 
బ్రహ్మ హంస ర్పానినా ధరించి 
ఆకశం వైపు ఎగురగా. విష్ణు -
మూరి ్త వరాహర్పానినా ధరించి 
పాతాళ్నికి స్గిపోతారు. అలా 
వాళ్లో  ఎంతదూరం పోయినప్ప-
టికీ వాళ్ళకు ఆద్యంతాలు కన-
పడవు. చివరకు తమ ఓటమిని 
ఒపు్పకొని, అహంకరానునాంచి 
బయటపడి శంకరుని శరణువే-
డుకుంటారు. ఆరోజే మహ్శివరా-
త్రిగా పండుగ జరుపుకుంటున్నాం. 
శివదేవుడు అభిషేక ప్రియుడు. 
‘ఓం నమశి్శవాయ’ అనే పం-
చాక్షరీ మంత్రానినా పఠిసే్త చాలు 
ఎంతటి కష్్ట లైెనప్పటికీ పటా-
పంచలవుతాయి. ‘న’ అంటే 
సమస్త లోకలకు ఆదిదేవు-
డు ‘మ’ అంటే పరమజా్ఞ నం 
‘శి’ అంటే మంగళప్రదం ‘వా’ 
అంటే వృషభవాహనుడు ‘య’ 
అంటే పరమానంద దయకుడ-
ని అరథాం. ఆ స్వామిని అందర్ 
అనేక లంగాల ర్పంలో పూజి-
సు్త ంటారు. సవాయంభూలంగానినా 
మానవులతో పాటూ దేవతలు, 
ఋష్లు కూడా పూజిసు్త ంటార-
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విష్ణు  ర్పాయ శివర్పాయ 
విష్ట వే’.శివస్య హృదయం 
విష్ణు ం విషోణు శచి హృదయం శివ:’’  
విష్ణు ర్పుడైెన శివుడికి, శివ 
ర్పుడైెన విష్ణు వుకు నమస్్-
రం. శివుని హృదయమే విష్ణు వు 
` విష్ణు  హృదయమే శివుడు 
విష్ణు వు ఏ రీతిన శివమయు-
డైె ఉంటాడో ఆ విదంగా శివుడు 
విష్ణు మయుడైె ఉంటాడు. 
ఈ ఇద్దరి మధ్య భేదనినా లె-
కి్ంచకుండా ఉండేవాడు 
ఆ యు ష్మ ం తు డ వు తా డు . 
శివునకు అభిషకం చేసే ప్రక్-
యలో కీషేరాభిషేకమని, గంధ్-
భిషేకమని, తేన్భిషేకమనీ, 
చాలా రకల ద్రవా్యలతో అభి-
షేకలు చోటు చేసుకున్నాయి. 
కనీ ఈ అభిషేకలనినాంటిక-

న్నా ‘జలాభిషేకం’ అంటే మహ్ 
ఇష్ట ం. ఎందుకంటే ‘గంగ’ వి-
షోణు దోద్బవ, విష్ణు  పాదజలమైన 
‘గంగ’ అంటే శివునకు ఆనం-
దకరం. అందుక్ నేమో శివుడు 
గంగను తన శిరసున ధరించి 
గౌరవించాడు. శివుని ప్రతిని-
త్యం అభిషేకించాల. అనంతరం 
మారడు దళ్లతో, తుమ్మపూ-
లతో అరిచించాల. నమకంలో-
ని ‘నమశి్శవాయ’ అను పం-
చాక్షరీ మంత్రం’’లో ‘శివ’ అనే 
రండు అక్షరాలు ‘జీవాత్మ’ అనే 
హంసకు రండు రక్లవంటివి.  
ప్రతి నిత్యం అభిషేకం చెయ్యడం 
కుదరని వారు ఈ ప్రతి శివరా-
త్రి రోజునైెన్ భకి ్తగా అభిషేకిసే్త 
అనంత పుణ్యం పందుతారు. 
శివరాత్రి రోజున ఉపవాసము 

ఉండి, బిలవాపత్రాలతో శివ పూజ 
చేస్్త రో, రాత్రి జాగరణ చేస్్త రో 
వారిని శివుడు నరకనునాంచి రకిషే-
స్్త డు. ఆనందనినా మోకషే నినా ప్ర-
స్దిస్్త డు. ఆ పరవాదిన్న కనీసం 
ఒక తోటకూర కట్ట  అయిన్ సర 
శివార్పణం అని దనం చేయడం 
ముకి ్తదయకం. కలగిన వాడు 
వారి శక్తయానుస్రం బంగారం, 
వండి కుందులతో ఆవు నేతి 
దీపం వలగించి ఓ పండితునికి 
సమరి్పసే్త అజా్ఞ న్ంధకరం నశి-
సు్త ందని పద్దలవాకు్. ఎవరైతే 
శివపూజ చేస్్త రో, ఆ రాత్రి 
జాగరణం వహిస్్త రో వారిని మళీలో  
తలలో పాలు తాగే అవసరం రాదు. 
అంటే ఆ భకు్త డు. జీవను్మకు్త డ-
వుడే అని స్పష్ట ంగా చెప్పబడిరది. 
అంతటి మహిమానివాతమైనది 
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మారడు ఆకు మొదటలో  జన్ర్ద-
నుడు, మధ్యలో బ్రహ్మ, చివరలో 
రుద్రుడు ఉపరితలంపై సరవా-
దేవతలు ఉంటారు. ఓస్రి శ్రీ-
మహ్విష్ణు వు లకీషేమిదేవితో కలస్ 
శివుడి గురించి తపసు్స చేసు్త ం-
డగా ఆమ కుడిచేతి నుంచి బి-
లవావృక్షం ఆవిర్భవించిందని 
అందుక్ బిలవా పత్రాలకు అత్యంత 
పవిత్రత ఉందని అంటారు. 
మారడు  ఫలానినా శ్రీఫలం అని 
పేరు. మారడు వనం కశీ క్షేత్రం-
తో సమానం. మారడు దళ్లతో 
శివారచిన చేయడం వలలో  కశీ క్షే-
త్రంలో శివలంగ ప్రతిషఠా  చేస్న 
ఫలం లభిసు్త ంది. స్లగ్రామ 
దన ఫలం, శత అశవామేదయా-
గాలు చేస్న ఫలం , ఒక బి-

లవాదళంతో శివారచిన చేయడం 
వలన లభిసు్త ంది. ‘ఏక బిలవాం 
శివార్పణం’ అని శివుని అరిచిసే్త, 
అనేక జన్మల  పాపాలు నశిస్్త -
యి. ఒకస్రి క్స్న బిలవాదళ్-
లు 15 రోజుల వరకూ పూజారహు-
తను కలగి ఉంటాయి. ఆలోపు 
ఆ బిలవాదళ్లు వాడిన్ దోషం 
లేదు. కనీ మూడు దళ్లు 
మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాల. 
విభూతి ధ్రణ:  
విభూతి అంటే ఐశవార్యం. అది 
అగినాలో కల శుద్ధమైన వసు్త వు. 
ఈశవారుడు ఒంటినిండా విభూతి 
అదు్ద కుంటాడు. భస్మధ్-
రణ చేయకుండా జపతపా-
లు ఫలతాలు ఇవవావు. అనినా 
నదులలో స్నానం చేయకుండా 

శివపూజ, భగవంతుడు, నిరాక-
రుడు. స్కరుడు కూడా. ఇది గ్ర-
హించడానికి లంగ ర్పంలోన, 
సగుణ సుందర ర్పంలోనూ 
స్వామిని ఆరాదిస్్త ం. 
శంకరుడు సరవాశుభాలకు ఆది-
గురువు. ఆ శుభాలకు చిరున్మా 
శ్రీ మహ్లకిషేమి. అందుక్ ఈశవా-
రుని భకి ్త శ్రద్ధలతో కొలసే్త సరవా 
శుభాలు లభించగలవు. ఆయన 
చేతిలో ఉననా శంఖం, త్రిశూలం 
కూడా మంచిని కలుగజేస్్త -
యంటారు. శంఖంలోని నీటిని 
తీరథాంగా సీవాకరిస్్త రు. శంఖం 
ఎక్డ ఉంటుందో విష్ణు మూ-
రి ్తతో సహ్ శ్రీమహ్లకిషేమి అక్డ 
ఉంటుంది. బిలవాపత్రంలో లకిషేమితో 
పాటు సరవాదేవతలు ఉంటారు. 
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జపతపాలు ఫలతాలు ఇవవావు. 
అనినా నదులలో స్నాన చేస్న 
ఫలం సమస్త వా్యధులు 
పోతాయి. అగినావలె పావనం. 
రుద్రాక్ష ధ్రణ: 
రుద్రాక్ష మరదో కదు. శివుని 
మూడవ కనునా. ఆయన ఆనంద 
బాష్పలే రుద్రాక్షల ర్పం. 
అందరి దేవతలలో పాలభా-
గంలో కనునాకలవాడు ఆయన 
ఒక్డే. రుద్రాక్షను స్మరిసే్త సమస్త 
పాపాలు నశించిపోతాయి. రు-
ద్రాక్ష ధ్రణ శివలంగారచిన-
తో సమానం. రుద్రాక్షను నెతి్త-
మీద పటు్ట కొని స్నాన్ల చేసే్త 
గంగా స్నానం ఫలతం లభి-
సు్త ంది. ఒకవేయి రుద్రాక్షలు 
ధరిసే్త ధరించిన వ్యకి ్తని స్కషే -
తు్త గా శివునిగా పరిగణ్ంచాల. 
పంచాక్షరి జపం: 
పంచాక్షరి మంత్రోపదేశం 
లేనివారు శివన్మం జపసే్త చా-
లంటున్నారు పద్దలు. పంచా-
క్షరీ మంత్రం అంటే అయిదు 
అక్షరాలు ఉండాల. మరి దీనిలో 
నమశి్శవాయ అనే అయిదు 
అక్షరాలతో ‘ఓం’ కలపతే ఆరు 
అక్షరాలు అవుతున్నాయి కద! 
అనే ప్రశనా స్ధ్రణంగా జని-
సు్త ంది. ‘ఓమ్’ కరానినా ప్రణవం 
అంటారు. ఒక్ అక్షరంలోనే 

సమస్తం దగి ఉన్నాయి. మనం 
ఉపయోగించే అక్షరాలనీనా 
తాండవ సమయంలో పరమశి-
వుడు మ్రోగించిన ఢంక నిన్దం 
నుంచి పుటా్ట యి. ఏమంత్రమైన్ 
ముందు ఓంకరానినా  తప్పకుం-
డా చేరాచిల. దనినా అక్షర సం-
ఖ్యలోని తీసుక్వడం మానడం 
మంత్ర ద్రష్ట  అంటే. ఆ మంత్రానినా 
దరి్శంచిన ఋష ముందే నిర్దశి-
స్్త రు. మహిమానివాతమైన పం-
చాక్షరీ మంత్రంలోని ప్రతి అక్షర-
మూ శకి ్త వంతమే. తెలుగువారు 
అందర్ పలలోలకు అక్షరాభా్యసం 
సమయంలోనే శివ పంచాక్షరి-
ని ఉపదేశిస్్త రు. తరతరాలు-
గా తండ్రి ఉపవేష్ట గా, గురువుగా 
పలలోలకు మంత్రోపదేశంలో-
నే అక్షరాభా్యసం చేయించడం  
మనకు ఆనవాయితీగా వసో్త ంది. 
సదశివ ధ్్యనం: 
హృదయంలో ఎలలోపు్పడూ సద 
శివధ్్యనం వీటితోపాటు అంత-
రంగంలో శివ సవార్పానినా ఎలలో-
వేళలా స్మరిసూ్త  ఉండాల. శివ 
అను మాటలో ఉననా ‘శ్’ ‘ఙ’ ‘వ’ 
అనేవి విడివిడిగా నిత్య సుఖ్నినా 
పురుష్ణ్, శకి ్తని సూచిస్్త యి. 
ఇవనీనా కలస్నపు్పడు ఏర్పడిన 
‘శివ’ అనే శబ్ద ం అమృతతావా-
నినా సూచిసు్త ంది. సదశివుణ్ణు 

సోహం భావనతో పూజించాల. 
మనసులోని చెడు భావాలు 
పోవాల. అంతరు్మఖలమై శివ-
దర్శనం చేయాల. అందుచేత 
ఒక్కస్రి ‘శివ’ అంటే ఈ భా-
వాలనినాంటినీ తలుచుకుననా-
టే్ట . శివ శబా్ధ నికి శుభం, మం-
గళకరం అనే అరాథా లున్నాయి. 
అంటే శివుడు శుభప్రదుడు, 
మంగళ ప్రదుడు అని అరథాం 
శివుని వేష ధ్రణ ` విశిష్ట త: 
శివుడు నిర్మల హృదయుడు, 
శుద్ధ స్పటిక మనసు్డు. 
అందుకు నిదర్శనంగా స్పటిక 
మాలలు, రుద్రాక్ష మాలలు ధరి-
స్్త డు. ఆయన ఎంతటి ని-
రాడంబరుడో ఆయన ఆకృతే 
చెబుతుంది. శరీర వా్యమోహం 
లేని వాడు కనుక్ తైెల సంస్్రం 
లేని జటాజూటంతో ఛితా భస్్మ-
నినా పూసుకుని, గజ ధరా్మనినా 
ధరించి పాములను మాలలుగా 
వేసుకుని నిగరివాగా తిరుగుతా-
డు. ఆయన జీవనవృతి్త భికషే -
టన అందువలననే ఆయనను 
ఆదిబికుషే వు అన్నారు. ఆయన 
భుజించే భోజనపాత్ర కపాలము. 
ఆయన నివాస స్థా నము స్మశన-
ము. ఇంత నిరాడంబర దేవుడు 
మనకు ఎక్డా కనిపంచడు. 
ఆదిదంపతులు:      
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గళ’ అనే పేరుతో పలుస్్త రు. 
వీరిది ఆదర్శ ప్రాయమైన దంప-
త్యమే కదు. ఆదర్శ కుటుంబం 
కూడా. సతీపతులు ఇద్దరి-
కీ కలస్ ఒక్ ఆసనం చాలు. 
కొడుకులు గణపతి, కుమార-
స్వామి వారి ఒడిలో కూరుచిం-
టారు. వారి వాహన్లకి జాతి 
వైరం ఉంది. ఎలుకను పాము 
తింటుంది. పామును నెమల 
తింటుంది. స్ంహ్నికి ఎదు్ద కు 
పడదు. అయిన్ అవి ఎపు్పడూ 
కనీసం కలహించుక్లేదు.  
దేవాలయ సందర్శ-
నం    శివాల యం 
లో తప్పనిసరిగా మూడు ప్ర-
దకిషేణాలు చేయాల. మొదటి 
ప్రదక్షణతో బద్దకం, క్పం, 
తమోగుణానినా విడిచిపటా్ట ల. 
అన్రోగ్యకరమైన పోకడ తతావానినా 
పంచే రజ్గుణానినా రండో ప్రదకిషే-
ణలో విడిచిపటా్ట ల. అహంకరం 
పంచేసతవాగుణానినా మూడో 
ప్రదకిషేణతో వదిలవేయాల. 
ఆలయం వలుపల ఉననా ధవా-
జస్తంభానినా ముటు్ట క్కూడదు. 
తలకయ తాకించకూడదు. 
ఆలయం ప్రవేశిసే్త నందీశవా-
రుడు కనబడతాడు. శృంగ 
మధ్యలోంచి శివుని దరి్శసే్త పు-
నరజీన్మ ఉండదంటారు. నంది 
పృష్ట భాగానినా స్పరి్శంచాల.  

తదుపరి స్వామి వారికి జరిగే అభి-
షేకములను దరి్శంచాల. కనునాలు 
మూసుక్కూడదు. స్వామికి కు-
డివైపుగా ఆలయ ప్రవేశంచే-
యాల. ఎదురుగా నిలువరాదు. 
లంగంపై ఉననా పూలు / ఆకులు 
జారినటు్ట  మన బంధ్లు జా-
రిపోవాలని వేడుకుంటూ 
శివుణ్ణు దరి్శంచాల. న్లుగు 
నమస్్రాలు చేయాల. 
గర్భగుడి దీపమే జా్ఞ నజ్్య-
తి. మన గుండెలో ఉండే 
ఆత్మయే శివలంగం.  
ఒక్స్రి మీరు సమర్పణ 
భావంతో, శరణాగతి చేస్ ‘ఓం-
నమ:శి్శవాయ’ మంత్రానినా ఉచ్ఛ-
రిసే్త మనోభీష్్ట లు నెరవేరతాయి. 
స్వామి అల్పసంతోష, ఆయన 
ఫలం, పుష్పం, పత్రం ఏది 
సమరి్పంచిన్ మీ సం-
రక్షణ భారం వహిస్్త రు. 
పశుపతి:   
   పరమేశవారుని పశుపతి అని 
కూడా అంటారు. అంటే పశు-
వులకు పతి. మనమంతా 
పశువులం. పశువులు అంటే 
మూడు లక్షణాలు ఉంటాయి. 
రాట, తాడు, కట్ట బడి ఉండడం. 
మనకి కూడా మూడు లక్షణా-
లున్నాయి. జన్మ అంతే పుట్ట డం 
` ఇది రాట వంటిది. పాశమనేది 
తాడు. ఇక్డ పాశమంటే కర్మ. 

        శివుని ర్పం ఎలా ఉన్నా, 
సతీదేవి తండ్రిని బలవంతం-
గా ఒప్పంచి మరీ చేపటు్ట ంది. 
దీక్ష యజ్ఞంలో శరీరం వదిల 
హిమవంతుడి ఇంట జని్మం-
చిన తరువాత కూడా సేవచేస్, 
తపసు్స చేస్ శివుణ్ణు చేపటు్ట -
తుంది. వారి దంపత్య యోగం 
ఆదర్శప్రాయమైనది. వారిని 
ఆది దంపతులుగా కొలుస్్త రు. 
వారి ప్రేమకి పరాకష్ట  ఇరువురి 
శరీరాలు కలస్ ఒకటిగా మారిపో-
వడమే. అందుక్ వారు అరథాన్రీ-
శవారులుగా కీరి ్తంపబడుచున్నారు. 
శివపారవాతుల దంపత్యవైభవం 
ఎంతటిదంటే ఇద్దరి ఆలోచన 
ఒకటే అభిప్రాయ బేధ్లుండవు. 
పాల సముద్రం చిలక్టపు్పడు 
భయంకరమైన విషం పుటి్ట ంది. 
లోకలను హడలెత్తనుననా దనినా ఆ 
దేవదేవుడు చిననా నేరడుపండుగా 
మారుచికొని గంతులో నిలుపుకు-
న్నాడు. లోపలకు మింగకుండా.. 
బయటకు విసరిజీంచకుండా 
అలాగే ఉంచాడు. అలాగం-
తులో ఉంచడం వలలో  లోకలు 
రకిషేంచబడాడు యి. శివ పరమాత్మ 
అలా విశవామంతటికీ పరోపకరం 
చేశడు. పరమశివుడి స్హస్-
నికి అమ్మ తోడా్పటునందించిం-
ది. అందుక్ ఆమను ‘సరవామం-
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పాశలతో బంధించి ఉండడం. 
సతవా రజ్స్తమోగుణాలతో ప-
రగడమే పశుతవాం. పశుతావానినా 
కట్ట కలగినవాడు ఆయనే. విప్ప-
గలగినవాడూ ఆయనే. బిగిస్న 
కటు్ట ను విపే్పందుకు కటు్ట  ఎలా 
ఉపయోగపడుతుందో ఈ కర్మ-
పాశం విడిచేందుకు కూడా 
ధర్మపాశం అలాగే ఉపయోగప-
డుతుంది. పరమేశవారుణ్ణు నము్మ-
కుంటే చేసేది అదే. మనలనా 
కర్మబధు్ద లనా కకుండా ధర్మబదు్ద -
లనా చేస్్త డు. అప్పడు అనుక్షణ-
మూ శివన్మ స్మరణతో మానవ 
జన్మయే ధన్యత ఏర్పడుతుంది. 
శివదర్శనం:
  ఉదయమే లేచి స్నానం చేస్ 
స్వామిని దరి్శసే్త క్ందటిరో-
జు రాత్రి వరకు చేస్న పాపం 
అంతా వంటనే నశిసు్త ందట. 
సవార్గప్రాప్త లభిసు్త ంది. తరావాత 
మిట్ట  మధ్్యహనాం శివ దర్శనం 
చేసుకుంటే అశవామేథయా-
గం చేస్నంత మహ్ పుణ్యం 
లభిసు్త ందట. మనం చేస్న 
7 జన్మల పాపాలు నశిస్్త యి. 
స్యంకలం ప్రదోషసమయం-
లో ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటే 
అనినా క్రికలు నెరవేరి మన 
పాపాలు నశిస్్త యి. సవారా్గ ది పు-
ణ్యలోకలు కలుగుతాయి. ఇలా 
ఉదయం కంటే మధ్్యహనాం, 

అంతకంటే స్యం సంధ్్య 
ఉత్తమోత్తమ శివదర్శనములు 
అంటున్నారు మన ఋష్లు. 
దయామయుడు`మోక్షప్రధ్త:  
అందరి భకు్త లను ఆదరించి 
అకు్న జేరుచికుంటుననా 
క రు ణా మ యు డు . అ ను గ్ర -
హ్నినా వరిషేంపజేసు్త ంటాడు. 
ఓ ఆదివాస్ గిరిజనుడు, నిరక్ష్య-
రాసుడు అయిన గప్ప శివభకు్త -
డు. తన చెపు్పలతో శివలంగానినా 
శుభ్రం చేస్న్, పుకి్ల పటి్ట న 
నీటిని శివలంగంపై ఉమి్మన్, 
ఎంగిల చేస్న మాంసం ము-
ద్దలను మహ్నైెవేద్యంగా సమ-
రి్పంచిన్ ఆనందంగా సీవా-
కరించాడు. భకు్త ని భకి ్తనే 
చూచాడు ఆయనకు ముకి ్తనొ-
సగి ‘భక ్త కననాప్పగా’ మారాచిడు. 
ఈశవార భకు్త డైెన ‘రావణుని’ మర-
ణానంతరం అతనికి స్నినాద్యం 
లభించింది. అతడే మరుజన్మ-
లో ధన్దిపతి అయిన కుబేరు-
డిగా జని్మంచి ఉత్తర దిక్పల-
కుడయా్యడు. శివుని శరణుగోరి 
మార్ండేయ యమపాశ బంధ-
విముకు్త డైె చిరంజీవి అయా్యడు. 
శివునికి తన నేత్రాలతో అరి్పంచిన 
‘తిననాడు’ భక ్త కననాప్పగా వాస్కె-
క్డు. ఆభకు్త నికి ఒక కొండపై 
కళహస్్త క్షేత్రంలో ఆలయం ని-
రి్మంపబడిరది. తనను నిత్యం 

పోటీపడి పూజించే పాము, 
ఏనుగు, స్ల్డుకు శివస్నినా-
ధ్యం ప్రస్దించి ఆ క్షేత్రానికి 
‘శ్రీకళహస్్త’గా పేరు మారిచి 
తాను శ్రీ కళహసీ్తశవారుని-
గా పూజలందుకొంటున్నాడు. 
అటి్ట  నిరాకర, నిరు్గ ణ, నిరా-
డంబర, నిగరివా అయిన ఆ 
నిటలేకుషే ని ప్రేమానురాగా-
లు అనంతం, ఎలలోలు లేనిది. 
ఆయన మమకరం, ‘శివా’ అని 
ఆరి ్తగా పలసే్త, చెంతనుండే ఆశ్రి-
తవత్సలుడాయన. ఆయన సరవా 
వా్యపకుడు. గాల, నీరు, నిపు్ప, 
ఆకశం, పృధివా అనీనా శివ సవా-
ర్పాలే. ఆయన వాయులంగ-
క్షేత్రం` కళహస్్తయందు, జల-
లంగంగా జంబులేశవారంలోనూ, 
అగినాలంగ సవార్పుడుగా అరు-
ణాచలమందు, ఆకశములో 
వలగే మూరి ్తగా చిదంబరంలో-
నూ మరియు సైకత లంగంగా 
కంచిలోనూ విరాజిలులో తున్నాడు. 
ఈ అయిదు క్షేత్రాలు మహిమా-
నివాత పంచభూతలంగాలుగా ప్ర-
స్ది్ధచెందయి. వచేచి సంచికలలో 
పంచభూతలంగ క్షేత్రాల గురించి 
విఫులంగా తెలుసుకొందం. 
` ఓం నమశి్శవాయ
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్బరావు

"చమించండి, ఇంకెపు్పడూ ఎవరి 
దగ్గరా కులాల ఊసు ఎత్తను" 
అన్నాడు స్ంధు తండ్రి.
"మాకు అలాంటి అభ్యంతరాలు 
ఏమీ లేవు, మీరు ఏమిటి ఇసు్త -
న్నారు అనేది ముఖ్యం కదు దని 
వనుక మీ ప్రేమ ముఖ్యం…సర 
ఒక పని చెయ్యండి, మీ ఇంటలో  
పాలతో మాంచి టీ పట్ట ండి” 
వాళ్ళని నిరుతా్సహ పరచడం 
ఇష్ట ంలేక అలా అంది అనూరాధ. 
పది నిమష్ల తరువాత వారి-
చిచిన టీ త్రాగి బయలుదేరబో-
తూ వుంటే "స్ర్ మీరు పలలో కి 
రాలేమంటున్నారు, అందుకని 
పలలోలని మీరిద్దర్ ఆశీరవాదిసే్త 
మాకు సంతోసంగా వుంటుంది" 
అన్నారు పలలోల తలలో తండ్రులు. 
పలలోలద్దర్ కృషణుమోహన్, అనూ-
రాధల కళ్ళకి దండం పటా్ట రు. 
"మీరిద్దర్ కలకలం చిలక 
గోరింకల లాగ ఆనందంగా 
సంతోషంగా జీవించాలని మన-
సూ్పరి ్తగా క్రుకుంటున్నా-
ము" అన్నారు కృషణుమోహన్, 

అనూరాధ.
కరు దక ఆ రండు 
కుటుంబాలూ వచిచి దిగబెటా్ట -
రు. కరులో కూరుచినే ముందు
..."ఆంటీ మీరిద్దర్ ఈ రోజు మా 
ప్రాణాలు తీసుక్కుండా మమ్మలనా 
కపాడటమే కకుండా మా పళ్్ళకి 
మా పద్దలనా ఒప్పంచారు. మీకూ, 
అంకుల్ గారికి మా ధన్యవాద-
లు" అంది స్ంధు.
 "అది భగవంతుని సంకల్పం, 
మీరిద్దర్ ఒకరినొకరు అర్ధం 
చేసుకొని లైెఫ్ని ఎంజాయ్ 
చెయ్యండి" అంది అనూరాధ. 
"స్ర్ ఈ రోజు మీరు కలవకుం-
టే మేము రపు చూసే వారం 
కదేమో. థంకూ్య అంకుల్, 
థంకూ్య ఆంటీ, బంబాయిలో 
మిమ్మలనా తప్పకుండా కలుస్్త -
ము" అన్నాడు కిరణ్.
"ఓక్, బాయ్" అని బయలుదేరా-
రు కృషణుమోహన్, అనూరాధ. 

"హమ్మయ్య, కధ సుఖ్ంతం 
అయింది, వాళ్్ళ పలలోలని 

చూస్క ఎలా రియాక్్ట అవుతారా 
అని భయపడాడు ను. మనం 
న్టకలు ఆడుతున్నామ-
ని అంటారమో అనుకున్నాను" 
అంది అనూరాధ. 
"నీకు ఇలాంటి అనుభవం మొద-
టిస్రి అనుకుంటాను" అన్నాడు 
కృషణుమోహన్.
"అవును నేను ఎపు్పడూ 
ఇలాంటివి చూడలేదు"
"అయిన్ రాధ్దేవి గారు అదు్భ-
తంగా నటించారు, స్్రుప్్ట  లేక-
పోయిన్ ఆశువుగా డైెలాగులు 
బాగానే చెప్ప రకి ్త కటి్ట ంచావు"   
"అక్డికి తమరిక్దో ఇలాంటి 
విషయాలలో తల పండిపోయి-
నటులో " 
కృషణుమోహన్కి ఎవరైన్ ప్రేమి-
కులద్దరు పళ్్ళ చేసుక్డాని-
కి ఇబ్బందులు పడితే వాళ్ళకి 
సహ్యం చేయడానికి తన శ-
యశకు్త లా ప్రయతినాస్్త డు. కొనినా 
సందరా్భలలో వారి తలలో తండ్రుల-
తో విరోధం కూడా తెచుచికొని దగ్గ-
రుండి మరీ పళ్్ళళ్్ళ జరిపంచా-
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డు.  
"నేను ఇప్పటికి ఇరవైఆరు ప్రేమ 
జంటలని కలపాను. అందులో 
ఇలా ఆత్మహత్యలకి పాల్పడిన 
వాళ్్ళ, ఇంటలో ంచి పారిపయిన 
వాళ్్ళ, కులాల తేడా వలలో , అం-
తసుథా ల తేడా వలలో  ఇంక వివిధ 
రకల వాళ్్ళ వున్నారు. చాలా 
మంది కూరుచిని నచచిచెబి-
తే విన్నారు. కొంతమంది చాలా 
పగరుగా ప్రవరి ్తంచేవారు, కనీ 
నిరంతరం నచచిచెపా్పక ఒపు్ప-
కునేవారు. కొనినా సందరా్భల-
లో రిజిష్ట ర్ మేరజస్ కూడా 
చేయించాను…అయితే ఇవాళ 
పలలోలద్దరు తీవ్రమైన నిరణుయం 
తీసుక్వడం వలన పద్ద  వాళ్ళని 
తొందరగా ఒప్పంచగలగాము, 
ఈ వ్యవహ్రం చాలా సుళ్వుగా 
పరిష్్రమయింది. మా 
తము్మడు మురళ్ కూడా ఈ ఇర-
వైఆరుగురిలో ఒకడు" అన్నాడు 
కృషణుమోహన్.
"నిజంగా! గ్రేట్, అయితే 
హీరోగారు సంఘ సంస్ర ్తలననా-
మాట" అంటూ చమత్రించిం-
ది అనూరాధ.
"నేను ప్రేమించిన అమా్మయి-
ని పళ్్ళ చేసుకునే అదృష్ట ం ఈ 
జన్మలో న్కు కలగ లేదు…ఆ 
మాట అననాపుడు కృషణుమోహన్ 

గంతు పూడుకుపోయి మాట 
రాక ఉకి్రిబికి్రి అయి, కళ్ళ 
వంబడి నీరు తనునాకు వచిచి 
ఉదేవాగానికి గురయా్యడు. కరు 
సైడ్కి తీస్ ఆపాడు. అనూరాధ 
అతని చేత మంచి నీళ్్ళ త్రాగించి 
"కృష్ణు  అననావరం వళ్్ళటపు-
డు హోటల్లో నేను ఇదే మాట 
అని బాధ పడుతూ వుంటే, న్కు 
ధైర్యం చెపా్పవు, మరి ఇపు్పడు ఈ 
బేలతనమేమిటి? ఒక విషయం 
బావా...ఈ జన్మలో నీ భార్యని 
కలేక పోయాననే బాధ న్కు 
వుననా మాట వాస్తవం. కనీ ఈ 
రోజు తరువాత ఆ బాధ తీరిపో-
యింది. ఎందుకంటే ఆ వేద 
పండితుడు మనలని దంపతు-
లుగా భావించి ఆశీరవాదించాడు, 
ఇందక ఆ పలలోల విషయంలో 
నేను నీకు భార్యగా నటించాను. 
ఇది న్కు మధురానుభూతి, ఈ 
రోజుని ఎప్పటికీ మరచిపోను. 
ఇది చాలు బావా, న్ శేష జీవి-
తమంతా ఈ రోజుని తలచుకుని 
ఆనందంగా బ్రతిక్స్్త ను" అని 
అతనిని ఓదరిచింది.
కృషణుమోహన్ కస్త తేరుకొని కరు 
స్్ట ర్్ట చేస్ "ఆ అదృష్ట ం న్కు లేక 
పయిన్, ఇలా ఏవరైన్ ప్రేమికు-
లు ఇబ్బందులు పడుతూ వుంటే 
వారికి సహ్యం చేస్ వాళ్ళ పళ్్ళ 

చేయిసే్త, వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనంద-
నినా చూస్నపుడు...న్ వైఫల్యం 
మీద విజయం స్ధించినటులో గా, 
న్ తపు్పని నేను సరిదిదు్ద కుననా-
టులో గా భావించి, న్ ఆవేదనని 
మరచిపోతాను"…అని ఇందక 
సగంలో ఆపేస్న మాటని పూరి ్త 
చేస్డు కృషణుమోహన్.       
కృషణుమోహన్ చెప్పనది విని 
ఆశచిర్యపయింది అనూరాధ. 
ఆనందంతో "అదు్భతం బావా, 
నినునా ఏమని పగడాలో న్కు 
అర్ధం కవడంలేదు. ‘ఏ మనిష-
యిన్ అనుకుననాది స్ధించలే-
కపోతే తన ఓటమికి కుమిలపో-
తాడు, జీవితం మీద ఆసకి ్త లేక 
వైరాగా్యనికి గురి అవుతాడు, లేద 
దురలవాటలో కు బానిస అవుతాడు, 
లేద కౄరుడుగా మారతాడు. 
అలాంటిది నీ మనసులో ఎంత 
ఆవేదన వున్నా ఇరవైఆరు మంది 
ప్రేమ జంటలకి వివాహం జరి-
పంచినందుకు న్ అభినంద-
నలు. నిజంగా నీ ఓటమి మీద 
విజయానినా స్ధించావు’. నువువా 
చేసు్త ననా కృష ముదహవం, 
అత్యంత శలో ఘనీయం, న్కు 
చాలా అనందంగా వుంది" అని 
మనసూ్పరి ్తగా అభినందించింది 
అనూరాధ…
.    (ఇంక వుంది)
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“ఆత్మవత్ సరవా భూతాని”(ఇటీ-
వల జరిగిన విషయానీనా పాఠకు-
లతో పంచుకుంటున్నాను)
భగవంతుడు ఈ విశవామంతట 
అంతట వా్యపంచి ఉన్నాడు శర్మ 
గారు హలోలో  అటు ఇటు పచారులో  
చేసూ్త  గేటు వైపు చూస్రు. 
అక్డ ఒక దయనీయమైన 
దృశ్యం కంట పడింది. ఒక 
శునకము ఒంటి నిండా గాయాలు 
రక ్తం తో మూలుగుతూ వీధి 
గుమ్మం దగ్గర పడుకుని బాధ 
పడుతోంది. ఆ దృశ్యం చూస్న 
శర్మ గారి హృదయం ద్రవించి 
వంటనే గేటు తీస్ లోపలకి 
తీసుకు వచిచి దనికి వైద్యం 
చేశరు.వారి సతీమణ్ పద్మవ-
తి  కూడా కుక్లను పంచడం, 
వాటిని ఆతీ్మయంగా పలకరిం-
చడం వేళకు పాలు, ఆహరం ప-
టే్ట వారు  నెమ్మదిగా దని ఆరోగ్యం 
కుదుటపడి  ఆ కుటుంబానికి 
మాలమి  అయి్యంది. దని పేరు 
“యూకీ” అని పటా్ట రు.” ఎదుటి 
వారు ఏమైన్ కనీ న్ ఆయుష్షే  
న్ ఆరోగ్యం” అనుకునే ఈ 
రోజులోలో  ఇటువంటి వారు నోరు 

లేని జీవాలను అంత శ్రద్ధ గా 
పంచటం విశేషం.
సహజంగానే కుక్ విశవాసం 
గల జంతువు. దని యజమాని 
సందు చివరికి రాగానే దనికి 

తెలుసు్త ంది. వారి క్సం  గేటు 
దగ్గరకు వచిచి నిలబడుతుంది. 
రోజూ గుడికి వళ్లో  వసూ్త  శర్మగా-
రు ప్రస్దం తెచిచి దని కళలోకది్ద  
పడతారు అది నేను చూస్ను. 
ఇంటి సభు్యల లాగానే దనిని 
చూసే వారు.  తలలో  తండ్రులు 
ఏ అలవాటులో  ఆచరిసే్త పలలోలు 
వాటినే అనుసరిస్్త రు.”ఏ గూటి 

చిలక ఆ గూటి పలుక్ పలుకు-
తుంది” అననాటులో  వారి పలలోలు 
శివరంజని, శ్రీప్రణహిత ఆ 
“యూకీ” తో  చాలా ప్రేమగా ఆడు-
కునేవారు.  బైెట నుంచి వచేచి-

పు్పడు ఎంత స్రిస్ ఉన్నా దనితో 
ఆడుకుంటే రిల్ఫ్ గా ఉంటుంది 
అని అనేవారు. “యూకీ” కి  
స్నానం చేయించటం పద్ద  పని.  
సకలం లో మందులు వేసూ్త  
ఏ  లోటు లేకుండా అందరు 
చూసుకునే వారు. వారి ఇంటికి 
వచిచిన భందువులందరికి అది 
గారాబం వాళ్ళందర్ వచిచిన-

“ఆత్మవత్ సరవా భూతాని”
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పు్పడలాలో  “యూకీ” కి ఎదో  ఒకటి 
తినడానికి తెచేచివారు. 
ఇలా జరుగుతుండగానే “యూకీ” 
పరిగి పద్దదయినది.శర్మ గారి 
ఇలులో  ఎపు్పడు నిత్య కళ్్యణం 
పచచి తోరణంగా ఉండేది.  నిత్యం 
శుభాశుభ కర్యక్రమాలు, సన్త-
నమైన ఆచారాలను వదలకుం-
డా, పూజ పునస్్రం, అతిధి 
అభా్యగతి మొదలయినవి జరు-
గుతూనే ఉండేవి.   
ఇంక విశేషం ఏమిటంటే ఆ వీధి 
లో ఏ కుక్కు జబు్బ చేస్న్ శర్మ 
గారికి తెలయపరుస్్త రు. వారికి 
వీలైెనంత సహ్యం చేసేవారు. 
“సరవా భూత హితే రథుః”  ఎంతో 
మందికి ఎనోనా జీవాలకు ఆశ్రయ-
మై, జీవితానినా స్ర్ధకం చేసుకునే 
అవకశం ఒక్ గృహస్థా శ్రమం 
లోనే కుదురుతుంది.  ఇది  శర్మ 
గారి విషయం లో అక్షర సత్యం.
ధనవంతులైెన  మాత్రాన దయ 
కలగి దనం చేసే వారు ఎంత 
మంది ? భగవదీ్గ త లో “సంతుష్ట  
సతతం యోగి” అననాటులో  ఎలలో-
పు్పడూ ఉననాంతలో తృప్త గా 
సంతోషం గా జీవించడం శర్మ 
గారి కుటుంబ ప్రతే్యకత. ఎవరికి 
ఏ  ఆపద వచిచిన్ సహ్యంచే-
యటానికి ముందుంటారు అది 

వారి తలలో  తండ్రుల నుండి వచిచిన 
వారసతవాం. పలలోలు శివరంజని, 
శ్రీప్రణహిత ఆ వారసతావానినా అం-
దుకున్నారు . 
ఇలా కల గమనంలో పలలోల 
వివాహ్లు హడావిడి లో కూడా 
“యూకీ” ని dog క్ర్ లో పటి్ట  
బంధువులు ఇబ్బంది పడకుండా 
చూస్రు. “యూకీ” ని dog క్ర్ కి 
ఆడపలలోని అత్తవారింటికి ఇష్ట ం 
లేకుండా పంపనటు్ట  పంపేవారు.  
వాళ్్ళ ఊహించినటేలో  అది బెంగ తో 
అన్రోగ్యం పాలైె ఇంటికి వచేచిది.
శుభ కర్యం అవవాగానే దనికి 
సేవలు చేసేవారు. ఆ జీవికి భాష 
రాదు తప్ప మిగితా హ్వభావాలు 
అనినా చూపేది. ఇలా ఆరు సం-
వత్సరాలు గడిచాయి. హఠతు్త -
గా  ఒకన్డు “యూకీ” కి  జబు్బ  
చేస్ వాంతులు తో చాలా అవసథా 
పడింది . దగ్గర లో ఉండే డాక్టరినా 
పలపంచి వైద్యం చేయించారు, 
ఎనినా మందులు, ఇంజక్షనులో  
ఇచిచిన్ ఫలతం లేక పోయింది. 
తిండి పూరి ్త గా మానేస్ నీరస్ంచి 
పోయింది. మూడో రోజు తెలలోవా-
రుఝామున “యూకీ” పడు-
కుననా శర్మ గారి దగ్గరకు వచిచి 
ఆపా్యయంగా పలకరించిం-
ది. అప్పటికి ఉదయం 5.30 

గం  పరిస్థాతి బాగాలేదని పరటలో  
పడుక్బెటా్ట రు ఆఖరి గడియలు 
లాగా ఉన్నాయని గ్రహించి విష్ణు  
సహస్రన్మం పఠిసూ్త  ఆ జీవి 
ముందరు కూరుచిని నుదిటి పై 
చేయి వేస్ నిమురుతూ కూరుచి-
న్నారు.  ఇంతలో మృతు్య గడియ 
రానే వచిచింది.  సోమవారం 
ఓం నముః శివాయ , ఓం నముః 
శివాయ అంటూ ఉండగా ఆ 
జీవి ప్రాణం విడిచింది. శర్మ 
గారికి అనిపంచింది-  “యూకీ” 
తన ఋణం తీరుచి క్వటానికి 
వచిచింద అని.ఈ బాధ్కరమైన 
వార ్త శర్మ గారు వారి పలలోలకు 
చెపా్పరు. చిననామా్మయి దగ్గ-
రలోఉండటంవలన  వంటనే 
వచిచింది, శివరంజని వేర ఊరోలో -
ఉండటంవలన రాలేకపోయింది.
అయిన్    తన మనసు లో ఉండే 
భావం వ్యక ్తం చేసూ్త  గీస్న చిత్రం. 
నోరు లేని జీవాలు , దీనుల యెడ 
మానవుడు గప్ప మనసుతో 
చేయూత నిచిచి మానవ జీవతా-
నినా స్ర్ధకం చూసుక్వాల.  
 
### సరవాజన్ సుఖినో భవంతు 
###
జొననాలగడడు  సత్యవతి
 దివ్యజా్ఞ న సమాజ సభు్యరాలు
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నితిన తన డిగ్రీ చదువు మిసస్ 
ఏ.వి.ఎన్. కళ్శలనుంచి 
ముగించి, ఏం.ఏ. సోషల్ సైనె్సస్ 
డిగ్రీ ఆంధ్ర విశవావిద్యలయం 
నుంచి తీసుకొంది. దగ్గరలోనే 
ఉననా అనకపలలో లో పుటి్ట  పరిగిన 
నితిన పనెనాండో తరగతి తరువాత 
విశఖపటనాంలో అమ్మమ్మగా-
రింటలో  ఉండి, కలేజీ చదువులు 
కొనస్గించింది. శన్దివా-
రాలోలో  అనకపలలో  బసు్సలోనో, 
ట్రైన్ లోనో ఒక్రీ ్త వళ్్ళ వసు్త ం-
డేది. అందుకని కొంచెం ధైర్య 
స్హస్లు అలవడాడు యి. అమ్మ-
మ్మ గారింటికి ఏ బంధువులు 
వచిచిన్ కైలాసగిరినీ, రామకృషణు 
స్గర తీరానీనా, జలాంతరా్గ మినీ, 
కనకమహ్లకిషేమి గుడినీ  చూపంచే 
బాధ్యత నితినదే. దంతో నితినకి 
యాత్రీ మార్గదరి్శ లక్షణాలు 
వచేచిశయి. 
విశవావిద్యలయంలో ఆటప-
టి్ట ంపులు (రా్యగింగ్) జరిగిన 
రోజున ఎవరో ఓ కొంట కుర్రాడు 
అడిగాడు. “మీ పేరమిటి, 
వింతగానూ, వినూతనాంగానూ 

కలెక్టర్ భార్య
ఎలక్రి న్

ఉంది?”అని.
“మీరు క్కెట్ ఆటగాడుగా కక, 
చిత్రమైన పేరుగల కొంటకుదురు 
భ్రమర్  అని అందరికీ తెలుసు. 
మీ యింటిపేరు వంశపురాణ 

రీతా్య ఎలా సంక్రమించిన్, కొస 
పేరు మటు్ట కు ఆడపలలో  పేరైన 
భ్రమర నుంచి వచిచింద లేద? 
వసంతకుమారినుంచి వసం-
తకుమార్, నవనీతం నుంచి 
నవనీత్-ఇలాంటి పేరలో. అలాగే 
నితిన్ అనే పేరు నితిన నుంచి 
వచిచింది. ఒకవేళ నితిన్ నుంచి 
నితిన వచిచిందే అనుకొన్నా న్కు 
న్మోషీ కని, అభ్యంతరం కనీ 

లేదు! విశేలోష్, హరిషేత్ లాంటి పేరులో  
మీకు ఆధునికంగా కనబడిన్ 

చక్టి తెలుగుజాతి ఇంటిపేరలోతో 
దుష్ట సమాస్లాలో  ఉంటాయే తప్ప 
వినసొంపుగా ఉండవు. ఉదహ-
రణకి కొంటకుదురు క్దండ-
పాణ్ అనే పేరులో ఉననా లయ, 
తెలుగుదనం కొంటకుదురు 
భ్రమర్ లో ఉండదు. ఏమంటా-
రు?”అంది నితిన.  
చుటూ్ట మూగిన విద్యరుథా లు గ-
లులో మన్నారు. “మీరు ననునాకీలోన్ 
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బౌల్డు  చేసేశరు. అభినందనలు. 
మీలాంటి వారి చేతిలో ఓడిపోవ-
డం న్ అదృష్ట ం,” అని పరుగు 
తీశడు ఆ కొంటేకుర్రాడు. .  
నితిన అనకపలలో  కలేజీ 
ఆఫీసులో జూనియర్ అస్స్టం-
ట్ గా  చేరింది. కనీ క్వలం ఆ 
పనిక్ నియమితం కలేదు. ప్రి-
ని్సపాల్ మనిషలోని స్మరాథా యానినా 
గురి ్తంచగల అనుభవజు్ఞ డు. ఏ 
శఖకి సంబంధించిన ఏ లెకచి-
రర్ సలవు పటి్ట  రాకపోయిన్, 
నితినను వళ్్ళ కలో సులు తీసు-
క్మనే వాడు. స్ంఘిక సమాజ 
శస్త్రంలోని స్ద్ధ ంతాలనా సైన్్స వి-
ద్యరుథా లకు కూడా చెప్ప, తరా్నికి 
దించి కలో సులు పీక్ది. విద్యరుథా -
లకి ఆమ ధోరణ్ చాలా నచేచిస్, ఏ 
లెకచిరర్ అయిన్ సలవు పటే్ట సే ్త 
బావుండునని  ఆశగా ఎదురు 
చూసేవారు. ఎందుకంటే ఇది 
విద్యరుథా లకు పరీక్ష లేని చదువు.  
దీనితో నితిన  అనకపలలో  కలేజీకి 
ఓ ప్రభలా మారిపోయింది. 
రండేళ్్ళ గడిచిపోయాయి. 
ఓ రోజున ప్రిని్సపాల్ నితిన తండ్రికి 
ఏదో పళ్లో  సంబంధం చెపా్పడు. 
కుర్రాడూ, తలలో దండ్రులూ ఏదో 
పనిమీద విశఖ వచాచిరనీ, అత-
గాడికి తలలో దండ్రులు వివాహం 
చేసే విషయంలో తొందర పడు్త -

న్నారనీ, చూడాడు నికి రమ్మనమంటే 
రపే వచిచి, చూస్్త రనీ చెపా్పడు. 
నితిన తండ్రి వివరాలడిగితే, 
కుర్రాడు ఐఏఎస్ అనీ, అస్స్టంట్ 
కమిషనరుగా గుంటూరులో ని-
యమితుడైెన్డనీ, నితినకు 
తగిన వరుడనీ చెపా్పడు. 
అప్పటిక్ గుండెలమీద నిపు్పల 
కుంపటిగా ఉననా నితినని మటి్ట -
నింటికి తోలేద్ద మననా కంగారులో 
ఉననా నితిన తలలో , మొగుడిచేత 
సరననిపంచింది. పళ్్ళచూపు-
లకి మరానాడే ముహూర ్తం పటే్ట -
స్ంది. ఆ మరానాడు అమావాస్యని 
నితిన న్యనమ్మ గడవపటి్ట ం-
ది. “అమా్మ! అరవావాళ్ళకి అమా-
వాస్య చాలా మంచిరోజు. తాతగారి 
తండ్రి సేలం అమా్మయిని పళ్లో-
చేసుకొననా కరణంగా, మన వంశ 
పరంపరలో అరవసంప్రదయం 
కూడా ఒక భాగమే కద? అంతే 
కక  ప్రిని్సపాల్ గారు చెప్పన 
సంబంధం. అందులోనూ రపు 
ఆదివారం.” అని తలలో కి నచచిచె-
పా్పడు. 
మరానాడుదయం  పదింటికి అవ-
తలవారు ప్రిని్సపాల్ తో సహ్ వి-
చేచిశరు. అందరీనా ఆసీనులనా 
చేశడు నితిన తండ్రి. నితిన స్-
ధ్రణమైన ఉపా్పడ నూలుచీర 
కటు్ట కొని, నుదుటన చిననార్-

పాయికసంత కుంకుమ బటు్ట  
పటు్ట కొని, రండు చేతులోలో నూ 
ఉననా తినుబండారాల పళ్లో -
నినా జాగ్రత్తగా పటు్ట కొని, తల-
వంచుకొని, మలలో గా అడుగులో 
అడుగు వేసుకొంటూ, వయా్య-
రాలు పోకుండా నడుచుకొంటూ 
వచిచింది. బాపూ బమ్మలా ఉననా 
ఆమను చూస్ అందర్ ఫిద 
అయిపోయారు. నితిన పళ్లోనినా 
మధ్య టేబుల్ మీదనుంచి తలెతి్త 
చూస్ంది. 
ఒక్ క్షణం తొట్రుపడి నిలదకు్-
కొంది. ఎదురుగా కొంటకుదురు 
భ్రమర్! టక్ చేసుకొననా దుసు్త -
లోలో  మనిష హుందగా ఉన్నాడు. 
కనులోలో ని కొంటదనం మటు్ట కు 
ఇపు్పడు చాలా ఆహ్లో దకరం-
గా మదనుని బాణంలా ఉంద-
నిపంచింది. తనను దృష్ట లో 
ఉంచుకొనే  భ్రమర్ వతుకు్ం-
టూ వచాచిడని  నితిన గ్రహించిం-
ది. చిననాగా నవువాతూ నమస్రిం-
చి, అటుతరావాత బలలో  మీద పటి్ట న 
పళ్్ళనినా తిరిగి చేబటి్ట , ఒకొ్క్-
రిముందూ ఆగుతూ వళ్లోంది. 
అందర్ ఒకొ్క్ తొకు్డు 
లడూడు  తీసుకొని సుతారంగా కొరికి 
తినస్గారు.  
“ఈ తొకు్డు లడూడు లు నువువా 
తయారు చేస్నవేన్?”అడిగింది 
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భ్రమర్ తలలో . 
“కదండి. విశఖపటనాం లడూడు  
గోపాల్ సీవాటు దుకణంనుం-
చి మా న్ననాగారు నిననాటికి నిననా 
మనిషని పంప తెప్పంచారు,” 
అంది 
“బమ్రూ! అమా్మయితో ఏమైన్ 
మాటాలో డు1” అందవిడ. 
“ఎందుకమా్మ! వేర మాటాలో డడం? 
ప్రిని్సపాల్ గారు ఈమ గురించి 
అంతా చెపే్పశరు కద?” అన్నాడు 
భ్రమర్. అందులో పలలోనచేచిస్ం-
దననా అంగీకరభావం బలంగా 
తొంగి చూస్ంది.  
“అమా్మయ్! నువ్వా మా వాడితో 
ఏదైెన్ మాటాలో డు,” అందవిడ 
ఆపా్యయంగా.
“అమో్మ! కలెక్టరు గారంటున్నారు. 
మాటాలో డాడు నికి న్కు భయమేసో్త ం-
ది!”అంది నితిన.
“పరావాలేదమా్మ! ఈ కలెక్టరు 
కుర్రాడు సౌము్యడు. కలో సులో 
విద్యరుథా లముందు అంత 
ధైర్యంగా మాటాలో డేదనివి, ఈ 
సందర్భంలో స్గు్గ  సహజమే 
అయిన్, మాటాలో డు పరావాలేదు. 
మాకూ ముచచిటగా ఉంటుంది,” 
అన్నాడు ప్రిని్సపాల్. 
“ఏమండీ! న్ పేరు అడగండి!” 
అంది నితిన కస్త తలవంచుకొని 
భ్రమర్ వైపు చూసూ్త . . 

“పేరు తెలసుండీ అడగడమే-
మిటి? చదువుకొనే రోజులోలో  సేనా-
హితుల బలవంతం మీద ఓ 
అమా్మయి పేరడిగి నవువాలపాలైె-
యా్యను. అప్పణుణు ంచి పేరడగ-
డం మానేస్ భ్రమర్ కొంటేకుదు-
రు అని  సవాపరిచయం చేసుకొని, 
ఎదుటివారి పరిచయం చేసుక్-
వడం అలవాటైపోయింది.”అ-
న్నాడు భ్రమర్. 
“మీ పేరు చెప్పశరుగా, మరి న్ 
పేరు నితిన! “
పళ్లో  ముచచిటలో లో ముతెతైదువులకు 
నూతన దంపతులు ఒకరి పేరు 
మరకరు చెపే్ప సంప్రదయం 
ముందే ప్రారంభమవడంతో, 
ఒకరికొకరు నచేచిశరననా సంగతి 
పరోక్షంగా తెలస్పోయింది. పళ్లో  
చూపులు ముగిశయి. ఏ కబుర్ 
ఒకరికొకరు రండు రోజులోలో  చెపా్త -
మని చెపు్పకొన్నారు. 
ఇటు, పలాలో డు నచిచినప్పటి-
కీ జాతకలు చూపంచండననా 
న్యనమ్మ నసుగుణ్ణు క్డలు  
అణ్చివేస్ంది. అటు, కటనాం 
విషయమై తేలుచిక్ండి అననా 
తలలో ని భ్రమర్ మందలంచాడు.  
“నేను చేరిన ఉదో్యగం క్ంద్ర-
ప్రభుతవా అధికరంతో రాష్ట్రంలో 
చేసే అతిబాధ్యత గల ఉదో్యగం. 
కటనాకనుకలక్సం మనం పటు్ట  

పటి్ట తే  అది ఉదో్యగపరవాంలో న్ 
ప్రగతికి అవరోధమై కూరుచిం-
టుంది.”
“అది కదురా! నీ అక్లకిద్దరికీ 
కనీసం తగిన లాంఛన్లమైమిన్ 
అడగాల కద?”
“ఆ మాత్రం వారికి తెలయద 
ఏమిటి? ఏమిచిచిన్ చిరునవువాతో 
తీసుక్ండి కనీ చికకు మొహం 
మటు్ట కు పట్ట కండి. ఇది నేను 
సంప్రదయ విరుద్ధంగా మాటాలో డే 
మాటలు కవు కనీ, ఓ కలెక్టరు-
గా అందించవలస్న సందేశం 
కూడా!”
“ఒరయ్ బమ్రూ! పళ్్ళకి ముందే 
పలలో  కొంగటు్ట కుని తిరిగేసు్త ననా-
టు్ట ంది! పళ్ళయిన తరావాత నె-
తి్తకెకి్ కూరుచింటుంది జాగ్రత్త 
!” అని వేళ్క్ళంగా అందేకని, 
మనసు ఓ మూలగా సతాయిసో్త -
నే ఉంది.       
కళ్శల బోరుడు నుంచి అనుమతి 
తీసుకొననా తరావాత, కలేజీ ఆడి-
టరియుంలో కళ్్యణం దివ్యంగా 
జరిగిపోయింది. విద్యరుథా లంద-
ర్ పోటత్తడంతో నితిన తండ్రికి 
తడిస్ మోపుడoత ఖరచియింది.
పళ్లో  తరావాత జరిగే ముందసు్త  
ముచచిటలో నీనా భీమీలో  లోని  ఓ రిస్-
రో్లో   జరిగిపోయిన తరావాత,  బమ్రూ 
దంపతులు గుంటూరు  వళ్్ళపో-
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యారు. ఇద్దరికీ కొత్తకపురం, 
భ్రమర్ కి మొదటి ఉదో్యగం. 
నితిన అత్తమామలది ఒంగోలు. 
ఆయన మునిస్పల్ ఆఫీసులో 
అడుగులు నెమ్మదిగా పైకి వేసూ్త   
ఇంటిపనునాల విభాగానికి హడ్ 
గా రిటైర్ అయా్యడు. అడపడు-
చులద్దరోలో  ఒకరు భ్రమర్ కి అక్. 
మరకరు చెలెలోలు. ఇద్దర్ ఐటి 
ఉదో్యగులైెన తమ తమ భర ్తలతో  
హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు. 
“ఏమండీ, బమ్రూ గార్! మనం 
ప్రతి శన్దివారాలోలో  ఒంగోలు వళ్్ళ 
అక్డ గడిప, తిరిగి వద్ద ం. మీ 
అమా్మన్ననాలు సంతోషస్్త రు!” 
అంది నితిన. 
 ““నువువా వచిచినప్పటునాంచి 
చూసూ్త నే ఉన్నావు కద? బాధ్య-
తాయుతమైన  ఉదో్యగం. శన్-
దివారాలు పేరుక్ కనీ ఎక్డికీ 
వళలోడానికి వీలుండదు. ఆఫీసు 
వహికలోలో  నినునా పంపడానికి 
వీలుండదు. ఉన్నా సవాంత అవ-
సరాలకి ఆఫీసు వహికిలనా ఉప-
యోగించడం మంచిది కదు! 
కరు నెమ్మదిగా కొంటాను.”
“మహ్నుభావా? నేను కరు 
విషయం మాటాలో డటలేలోదు. 
ఒంగోలు వళ్్ళ చూస్ వసో్త ండడం 
గురించి మాటాలో డుతున్నా. మీరు 
రావడానికి కుదరదంటున్నా-

రు. నేనే బసు్స మీద వళ్్ళ చూస్ 
వసో్త ంటాను. అది మీకూ న్కూ 
మంచిది. మీ తలలో దండ్రులు వేర 
దూరప్రాంతంలో ఉంటే అది 
వేరు సంగతి. ఉననాది దగ్గరోలో నే 
కద?”
“అంత దగ్గరమీ కదు. వంద 
కిలోమీటరలోకు పై దూరమే. 
అయితే రండువారాల క్స్రి 
క్యబ్ లో వళ్్ళ, అక్ణుణు ంచి క్యబ్ 
చూసుకొని తిరిగిరా. బస్ మీద 
వళ్ళడం బావుండదు,”అని రాజీ-
కొచేచిశడు. 
“అయా్య! మీ స్థా యి వేరు. న్ 
స్థా యి ఈ ఇంటలో  ఉననాంత వరక్.  
నేను మామూలుగా ఆట రికషే లో 
తిరిగిన్ ననెనావర్ గురి ్తంచరు. 
గురి ్తంచిన్ న్కు ఇబ్బంది లేదు. 
అస్స్టంట్ కమిషనర్ గారి భార్య 
ఆట రికషే లో ప్రయాణం అని 
పత్రికలు ఘోషంచిన్ అది మీకు 
అభినందనగానే ఉంటుంది కనీ 

నిందపూరవాకంగా ఉండదు!”
“చూడు నితీ! నువవాననాది కద-
నలేని నిజం. కనీ రోజులు బాగో 
లేవు. దుష్ట శకు్త లు తమ కరా్యలు 
స్ధించుక్వడం క్సం అధిక-
రుల కుటుంబ సభు్యలను అప-
హరించి బెదిరించే ఉదంతాలె-
నోనా. ఆ రిసు్ నేను తీసుక్లేను. 
నమ్మకసు్త లైెన ఒకరిద్దరు క్యబ్ 
డ్రైవరులో న్నారు. ఒకవేళ వీలుంటే 
నేను కూడా వస్్త ను. లేకపోతే 
నువ్వాక్రి ్తవే వళ్్ళ వసో్త ండు. 
నితిన మొదటిస్రి వళ్లోనపు్పడు 
అత్తమామలు ఆశచిర్యపోయా-
రు. ఆ రండు రోజులూ పనివాళలోని 
పురమా యించి, కలుపు పరిగిన  
పరడుని  బాగు చేయించింది. ఓ 
రండు నూజవీడు  చెరకురసం 
మామిడి మొక్ల్నా, రండు వేప-
మొక్ల్నా న్టించింది. భర ్తకి ఏ 
ఏ వంటలు యిష్ట మో తెలుసు-
కొని అవి ఎలా చెయా్యలో అత్త-
గారినుంచి నేరుచికొంది. నితిన 



42 ఫిబ్రవరి  2022

కలవిడితన్నికి అత్తగారు మహ్ 
మురిస్పోయింది. కొడుకి్ బ-
బ్బటులో  ఇష్ట మంటూ ఆవిడ చేస్న 
బబ్బటలో ను ఓ టిఫిన్ డబా్బలో 
ఉంచి, ఆదివారం స్యంత్రం 
న్లుగింటికి క్యబ్ పలపం-
చుకొని గుంటూరు వచేచిస్ంది. 
పళ్్ళలో స్గుతూ దిబ్బరట్ట లాలో  
ఉననా బబ్బటు్ట  తిననా తరావాత, 
మళీ్ళ ఇదే బబ్బటు్ట  తినడం 
భ్రమర్ కి.
“చెయ్యడం నేరుచికొన్నావా?” 
అడిగాడు భ్రమర్. 
“మరందుకూ అక్డికి వడ్త? 
మీ అమ్మగారి వంట పద్ధతు-
లు నేరుచిక్డానిక్ కద? ఇంక 
చాలా ట్రిపు్పలు వయా్యల. పూల 
మొక్లు న్టించాల. పాదులు 
పటి్ట ంచాల.”
 ఆ రాత్రికి దంపతుల ఒక రాత్రి 
విరహం తీరింది. ఇదీ మంచిదే 
అనుకొన్నాడు భ్రమర్. నితినకి 
నెలకి రండుస్రులో   వళ్్ళ అత్తమా-
మలనా చూస్ రావడం అలవాటై-
పోయింది. ఉననాటు్ట ండి ఒకరోజు 
హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్దరు 
అడపడుచులూ పలలోలతో సహ్ 
గుంటూరు వచాచిరు. పద్ద విడ-
కి ఇద్దరు మొగబిడడులు, చిన్నా-
విడకి ఒక ఆడపలలో . ముగు్గ ర్ 
అయిదేళ్ళలోపు పలలోలే. భ్రమర్ 
ఆఫీసుపని నుంచి తీరుబడిలేక 

ఆఫీసుకు వళ్లోపోయాడు. 
నితిన  అత్తగారివద్ద  నేరుచికొ-
ననా వంటలనా వండి, వారి మపు్ప 
పందింది. మధ్్యహనాం భోజ-
న్లయిన తరావాత వారిద్దర్ 
కునుకు తీస్, మూడింటికలాలో  
లేచి, కఫీలు తాగి కబురలోలోకి 
దిగారు. కబురులో  ఒక విషయం-
లోంచి మరో విషయంలోకి కప్ప-
గంతులు వేశయి. 
 “మా వాడు ఐఎఎస్ పా్యసయే్య 
సరికి అయిదు లక్షలు కటనామిస్్త -
మని, ఘనంగా అత్తగారికీ, అడ-
పడుచులకీ లక్షేస్ ర్పాయలు 
లాంఛనంగా చదివిస్్త మని 
సంబంధ్లు వచాచియి. నినునా 
పళ్లోచేసుకొని మావాడు అవనీనా 
కలలాలో గానే మిగిలేచిశడు! నువువా 
చాలా అదృష్ట వంతురాలవి!” 
అంది పద్ద డపడుచు నవువాతూ. 
ఆ నవువా వనకనుననా వ్యంగ్యం 
కనబడుతోనే ఉంది.  
నితినకి ఏమన్లో తోచలేదు. 
చివరికి కస్త నిభాయించుకొ-
ని అంది. “ప్రిని్సపాల్ గారితో 
మా పదన్ననా ఈ విషయమై 
మాటాలో డారట. అపు్పడాయన, 
‘కుర్రాడు ఐఎఎస్. చట్ట విరుద్ధ-
మైన కటానాలూ అవీ ఇవవాచూప-
కండి. పత్రికలవాళ్ళకి తెలసే్త బం-
తులాడుకొంటారు. పళ్లోమాత్రం 
ఘనంగా చేయించండి’, అని చె-

పా్పరట. పళ్లో  ఏ మాత్రం ఘనంగా 
జరిగిందో న్కు తెలయదు కనీ, 
మా న్ననా మాకుననా అయిదెకరా-
లోలో నూ రండెకరాలు చెరకుతోటల 
భూమి అమే్మశడని తెలస్ంది. 
న్ వదినలద్దర్ సంగతి తెలస్ 
న్న్ హంగామా సృష్ట ంచా-
రట. ఇకనుంచీ మీరు దండె-
త్తవలస్ంది మీ తము్మడిమీద. 
నననాంటే నేనేం  చెయ్యగలను?” 
అంది నవువాతోనే. 
“ఒంగోలులో మా యింటిమీద 
ఎకు్వ ధ్్యస పటా్ట వట?” చిన్నా-
డపడుచు అడిగింది. 
“ఉండడానికి బోలుడంత 
పరడుంది. ఓ మొక్ మానూ 
లేక బోస్గా ఉంది. మావయ్యగా-
రికి చేతిలో ఉననా సల్ ఫోన్ మీద, 
అత్తయ్యగారికి టి.వి. స్రియల్్స 
మీద ధ్్యస తప్ప మరోటి లేదు. 
అందుకనే ఇంటిమీద కస్త దృష్ట  
స్రించానంతే.”
“అవునేలో !ఎలాగైెన్ ఆ యింటికి 
కబోయే యజమానురాలవి నీవే 
కద?” చిన్నాడపడుచు నోరు 
జారింది. 
నితినకి బాధవేస్ంది. “అలాగని 
ఎందుకంటావు వదిన్? మీ 
అమా్మన్ననాలని ఒప్పంచి మీ 
పేరన రాయించేసుక్ండి. నేను 
అడడుం వసే్త మా అమా్మన్ననాల-
మీద ఒటు్ట !”
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బటు్ట పటి్ట  యివవాలేదని అమా్మ-
యిలు నేరం మోపారు!”
నితిన అత్తగారికి జరిగిన సంగతి 
పూసగుచిచినటు్ట  చెప్పంది. “అత్త-
య్య గార్! మీ యింట అడుగు 
పటి్ట న న్మీద విసురులో  విసర-
డమందుక్ న్కు తెలయదు. 
నేను కక మరవరు మీ యింటికి 
క్డలుగా వచిచిన్ ఆమ కూడా 
కలెక్టర్ భార్య అవుతుంది. ఆ 
హోద ఎంతటి పేదరాలకైన్ 
తప్పదు. ఈ విషయం మరినినా 
ముసుగువ్యంగా్యలకీ, క్పాలకీ, 
కుటుంబ కలహ్లకీ దరి తీయ-
కమునుపే మీరు తగు నిరణుయా-
లు తీసుక్వాల.”
“వాళ్్ళ తెలయక ఏదో మాటాలో డి 
ఉంటారు. ఏమీ అనుక్కు. 
అయిన్ ఏం చెయా్యలో చెపు్ప.”
“న్కు మీ కుటుంబ చరాస్్త స్థారా-

సు్త ల వివరాలు  తెలయవు. పదె-
కరాలభూమి, ఈ యిలూలో  ఉందని 
తెలస్ంది. మీరు మావయ్యగా-
రితో చెప్ప ఆ పదెకరాలూ  చెరో 
సగం వదినలకి రాస్చేచియమ-
నండి.”
“న్ బంగారు తలేలో ! న్ మనసులో 
ఉననా మాట చెపా్పవు. ఈ మాటని 
మావయ్యగారితో నువేవా చెప్ప-
రాదూ? నీ మాటంటే ఆయనకి 
గురి?  ఆయనకొచేచి పంఛను 
చాలు మాకిద్దరికీ!”
“వేర వచిచి చెప్పనఖరలోదు. మీ 
మాటలు వినబడు్త నే ఉన్నాయి,” 
అంటూ వనకగదిలోకి వచాచిడు 
నితిన మావగారు. “చూడమా్మ! 
న్కు పత్రారిజీతం అయిదెకరాలే! 
ఉననా ఊళ్్ళనే ఉదో్యగం చేసూ్త , 
సవాంత వ్యవస్యం కొనస్గిసూ్త  
ఆ అయిదెకరాల్నా పదెకరాలు 

“వేళ్క్ళంగా అననా మాటలకి 
ఒటూలో  అవీ ఎందుకులే? నువువా 
కఫీలు బాగా కలపావు. మరో 
డోసు అందించు,” రండో ఆడప-
డుచు మాట మళ్లోసూ్త  అంది. 
ఆ స్యంత్రం భ్రమర్ అక్-
,చెలెలోళలోనిద్దరీనా పలలోలతో సహ్ 
గుంటూరు వస్త్రమందిరాని-
కి  తీసుకుపోయాడు. నితిన 
వంటచేసే నిమిత్తం ఇంటలో నే 
ఉండిపోయింది. అందరికీ 
వాళ్ళకి నచిచిన దుసు్త లు కొన్నాడు. 
నలభైవేలు డెబిట్ కర్డు తో బిలులో  
చెలలో ంచి ఇలులో  చేరాడు. రండు 
రోజుల తరావాత వాళ్్ళ తిరిగి వ-
ళ్్ళపోయారు. వాళ్ళకి మరదల 
చేతులదవారా అందుక్వడం 
ఇష్ట ంలేక, తము్మడు కొననా బట్ట -
లనా నేరుగా తమ పట్ట లోలో  సర్దసు-
కొన్నారు. నితిన వారికి చిరునవువా-
తో ముఖ్న బటులో  పటి్ట , చేతిలో 
యాపల్్స పటి్ట , సీవాట్ పేకెటలో ను 
ఒక క్యరి బా్యగ లో పటి్ట  వీడో్లు 
చెప్పంది.
వారు వళ్్ళన రండు రోజులకు 
నితిన బయలుదేరి ఒంగోలు 
వళ్లోంది. ఆ కబుర్ ఈ కబుర్ 
చెపు్పకొననా తరావాత అత్తగారడిగిం-
ది. “కూతుళ్్ళద్దర్ వచిచివళ్లో రని 
బమ్రూ చెపా్పడు. వాడు కొననా-
బట్ట లనా నువువా వారికి సవాయంగా 
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చేశను. ఇదివరకటి కలంలో 
స్త్రీకి ఆసు్త లోలో  భాగాలుండేవి 
కదు. ఇపు్పటి చట్ట  ప్రకరమూ 
స్త్రీకి కూడా ఆస్్తలో భాగమివావాల. 
ఆ పని చేద్ద మనే అనుకొంటు-
న్నాను. నువువా సమయానికి సరైన 
మాటనే చెపా్పవు. న్ క్దైెన్ జరి-
గేముందే రాతక్తలు చేసయ్య-
ల. ఇంక్ సంగతి. న్  చెలలో  భర ్త 
ఓ ప్రమాదంలో పోయాడు. ఒక్-
ర ్త కూతురినా కష్ట పడి పంచింది. 
ఆమా్మయి  గ్రాడు్యయట్ చేస్ 
ఏదో చిననా ఉదో్యగం చేసో్త ంది.  
అదె్దకొంపలో బతుకు స్గిసు్త -
న్నారు. పత్రారిజీతమైన ఆస్్తలో 
అప్పటి నియమాలప్రకరమూ 
స్త్రీకి హకు్ లేకపోయిన్, ఈ రోజు 
నైెతికంగా యివావాల్సన బాధ్యత న్ 
మీదనుంది. పదెకరాల భూమి  
అమా్మయిల కిచేచిస్్త ను కనీ, ఈ 
ఇలులో  మటు్ట కు న్ చెలలో కి బదలా-
యించేస్్త ను!”
“అయ్యయో్య అలాగంటే 
ఎలాగండి? భూమీ లేక యిలూలో  
లేక మనమలా బతుకుతాo, 
మనమక్డుంటాం?” నితిన 
అత్తగారు కంగారు పడూ్త  అంది. 
“అత్తయ్యగార్! కలెక్టరు భార్యగా 
ఆ యింటలో  న్కు చాలా ఒంటరిగా 
ఉంది. సమాజంలో కలస్ తి-
రగడానికి భద్రతా పరమైన, భే-

షజాపరమైన ఎనోనా ఇబ్బందు 
లుంటాయని మీ అబా్బయి చె-
బు్త న్నారు. కలెక్టరు తలలో దండ్రు-
లుగా మీర్ వచిచి కలస్ ఉంటే 
న్ ఒంటరితనం పోతుంది. న్ 
పుటి్ట ంటి బెంగ తీరుతుంది. మే-
మక్డికి వళ్్ళన్ మాతోపాటే 
మీర్ను. పదవీ విరమణ జరిగే 
లోపున ఆయన ఇలులో కటు్ట క్-
వడం జరుగుతుంది. అయిన్ 
మామయ్యగార్ దడడుమ్మగా-
రు ఈ ఊళ్లో నే ఉననా సంగతి 
న్కెందుకు చెప్పలేదు. పదండి, 
వంటనే వళ్్ళ ఆవిణ్ణునినా చూ-
డవల్సన బాధ్యత న్కు ఉంది. 
లేకపోతే న్కు పగరనుకొంటుం-
ది!” నితిన వంటనే మారు ఆలో-
చించకుండా అనేస్ంది. 
నితిన మావగారు లోలోన నవువా-
కొన్నాడు. ఇదివరకటిలోనే చెలలో కి 
మూడెకరాలు రాయించేస్ద్ద మ-
ని  ప్రయతినాసే్త తన భార్య అ పని 
కకుండా అడడుంకులు పటి్ట ంది. 
తెలసో తెలయక్ నితిన కీలెరిగి 
వాత పటి్ట నటలో యింది. భ్రమర్ 
తలలో  మరి మాటాలో డలేకపోయిది. 
భర ్త తనమీద నిందవయ్యలే-
దు సరికద, జాపా్యనికి కరణం 
తనమీదే వేసుకొన్నాడు. లేకపోతే 
క్డలు ముందు తను తేలపో-
యేది.

ఆ స్యంత్రమే ఆట రికషే లో 
ముగు్గ ర్ నితిన మావగారి అక్ 
ఇంటికి వళ్లో రు. ఆవిడ సంతోష్-
నికి అవధులేలోవు.     
నెలరోజులోలో  నితిన మావగారు రి-
జిసే్రిషన్ వ్యవహ్రాలనీనా పూరి ్తచే-
యించేశడు. 
తన గుండెలమీద తలవాలచి 
పడుకొననా నితిన తలమీద రాసూ్త , 
“న్ అమా్మన్ననాలనా మనతోనే 
ఉండేటటులో గా తీసుకొచేచిశవ్! 
మా మేనత్తను, మా అమ్మను 
దగ్గర చేస్వ్! న్ననా ఇపుదెంతో 
సంతోషంగా ఉన్నాడు. న్ మన-
సుస్పు్పడెంతో హ్యిగా ఉంది. 
నినెనాలా పగడాలో తెలయటలేలో-
దు!” అంటూ కౌగిల బిగించాడు. 
“పగడ్తల్దు్ద ! ఇంటి సంగతి నే-
నుచూసుకొంటాను, సమాజం 
సంగతి మీరు చూసుక్ండి,” 
అంది నితిన.
సవార్గం, నరకం  మనుష్ల మన-
స్తతా్త ్లలోనే, మాటలోలో నే, చేత-
లోలో నే, చేతులోలో నే ఉంటాయి . 
***

ప.వి.రమణ రావు 
2-7-607 ఎకైసైజ్ కలనీ,
సుబేదరీ,
పోస్్ట : హనమకొండ -506001 
హనమకొండ జిలాలో .   
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కొనస్గిసు్త ననావిదుషీమణ్.
     ఒకపు్పడు సంస్థా నం,ఆ-
తరువాత మహబూబ్ నగర్ 
జిలాలో లో ఒక గ్రామం,నేడు అదే-
జిలాలో  క్ంద్రంగా మారిన వనప-
రి ్త ఈ రచయిత్రి గారి జన్మసథాలం 
మరియు ఇప్పటికీ నివాససథాలం 
కూడా.ఉననా ఊళ్లో  మట్రిక్ వరకు 
మాత్రమేచదివిన్ తన రచన్ స్-
మరథాయాంతో ఎక్వలస్న మటలో నీనా 

“కలక్షేపం క్సం వ్రాస్న 
రచనలు స్హిత్యం అనిపం-
చుక్వు. సమాజంలో వుననాచెడు 
మీద, దురా్మరా్గ ల మీద ,అరాచ-
కలు, అతా్యచారాల మీద ఎకు్-
వగా ఫోకసేచిస్ వాటిని  భూతద్దం-
లోంచి చూప  సమాజం, దేశం 
చెడి పోయింది చెడిపోయిం-
దిఅని అనుకునేలా చేస్ ఒక 
నెగెటివ్ థింకింగ్ ప్రజలోలో కి తీస్-
కెళ్్ళ వాళ్ళని అసహనికిఆందోళ-
నకి గురి చేసే రచనల వలలో  వచేచి 
ప్రయోజనం శూన్యం.ప్రపంచం 
లో మంచి తనంపూరి ్తగా చచిచి 
పోలేదు. అదింక బ్రతిక్ ఉంది. 
మంచి మనుష్లు న్నారు. ఆద-
ర్శవంతంగా జీవిసూ్త  దేశనికి 
సూఫూరి ్త గా నిలచిన వాళ్్ళ ఆన్-
డుననాటే్ట  ఈన్డూ వున్నారు. దేశ 
భకు్త లు న్నారు. అవినీతి అక్ర-
మాలకు ఎదురు నిలచి పోరాడే 
వాళ్్ళ న్నారు.ఆక్రమంలో ప్రాణా-
లను సైతం గడిడు  పోచలాలో  వదిలేసే 
తా్యగశీలు రున్నారు.సమాజంలో 
ఎక్డమంచి తనం వుందో దనినా 

వదికి పటు్ట కుని, ఆదర్శవంతం-
గా జీవిసు్త ననా వారిని సూఫూరి ్తగాతీ-
సుకుని పాజిటివ్ థింకింగ్ ప్ర-
జలోలో కి తీస్కెళ్ళగల రచనల వలలో  
ఒక ఆరోగ్యవంతమైనసమాజం 
ఏర్పడు తుందని న్  ఉదే్దశ్యం” 
    -అంటూననా అశీతి వత్సర వరిషఠా  
రచయిత్రి శ్రీమతి పోల్ంపలలో
శంతాదేవి గారు గత ఆరు దశ-
బా్ద లుగా తమ రచన్ ప్రస్థా న్నినా 

తుమూ్మరి రాంమోహనరావు

వనపరి ్త వదలకుండానే నవలాభువనంలో 
విహరించినవరిషఠా  రచయిత్రి

 శ్రీమతి పోల్ంపలలో  శంతాదేవి
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ఎక్టం ఈవిడ గారిసంకల్పబ-
లానికి తారా్ణం.
   చిననాతనంలోనే పుస్తకలు 
చదవడం అలవడడంతో ఆ ప్రే-
రణతో పదునైెదేళలోప్రాయంలోనే 
(1957) ‘కుసుమహరన్థ’ లో 
వివాహ్నికి పూరవాం సూగూరి 
శంతాదేవిఅనే పేరుతో రాస్న 
‘ముకి ్తమార్గం’ వా్యస్నినా అచుచిలో 
చూసుకుని,ఆ తరావాత అదేపత్రి-
కలో ‘దేవాలయం’
అననా భకి ్తరసప్రధ్నమైన కథతో 
తమ రచన్ వా్యసంగానికి 
శ్రీకరం చుటా్ట రు.
 సూగూరి శంతాదేవిగారు పో-
ల్ంపలలో  సుదర్శనరావుగారితో 
వివాహం జరిగినతరువాత పో-
ల్ంపలలో  శంతాదేవిగా రచనలు 
చేపటి్ట  ఇరవైమూడవ ఏట 
1965 లో‘ప్రజామత’ వారపత్రిక-
లో అచైెచైన పాణ్గ్రహణం నవల 
నుండి 2016 లో వలువరించి-
నగుల్్మహర్ నవలదక అరవై 
అయిదు నవలలు రాస్ నవలా 
స్మ్రాజ్యంలో తమకంటూఒక 
విశిష్ట  స్థా నం సంపాదించుకుననా 
నవలాకరిణ్.
  అలాగే వందకు పైగా వీరు రాస్న 
కథలు తెలుగులో ప్రస్ద్ధమైన 
అనినా పత్రికలలోనూప్రచురిం-
చబడాడు యి.ఈ కథలు తదుపరి 
ప్రతీక్ష, సమర్పణ, కుంకుమరఖ, 

మరణంఅంచున మందహ్సం, 
గురు్త కొసు్త న్నాయి, ఇంతకు ఇంతే 
అనే పేరలోతో కథసంపుటాలుగావ-
లువరించారు శంతాదేవిగారు.
      స్మాజిక నేపథ్యంతో రాస్న 
‘విశేవాశవారి’ కథ 1966లో ఆంధ్ర-
ప్రభ వారపత్రికలోప్రచురితమైం-
ది.దీనినే వీరి తొలకథగా పరిగ-
ణ్ంచవచుచి ‘దేవాలయం’భకి ్తకి 
చెందినరచన గనుక. శంతాదేవి 
గారి కథలు, నవలలు ప్రజామత 
, ఆంధ్రప్రభ, ఆంధ్రజ్్యతి, ఆం-
ధ్రభూమి, స్వాతి, ప్రగతి వంటి 
వారపత్రికలోలో నూ, జ్్యతి,యు-

వ,స్వాతి,వనితాజ్్యతి,తరుణ్,జ-
యశ్రీ,వనిత వంటి మాస పత్రి-
కలోలో నూ, వార ్త, కృష్ణు పత్రిక వంటి 
దినపత్రికలోలో నూ,ఎమసో్ వారి 
పుస్తక ప్రపంచలోనే గాక కొనినా 
పత్రికలదీపావళ్ ప్రతే్యక సంచి-
కలోలో  ప్రచురిత మైన్యి.కొనినా 
నవలలు నేరుగా ప్రచురించడం-
జరిగింది.
సూగూరి శంతాదేవిగారు పో-
ల్ంపలలో  సుదర్శనరావుగారితో 
వివాహం జరిగిన తరువాతపో-
ల్ంపలలో  శంతాదేవిగా రచనలు 
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చేపటి్ట  ఇరవైమూడవ ఏట 1965 
లో ‘ప్రజామత’ వారపత్రికలో 
అచైెచైన పాణ్గ్రహణం నవల 
నుండి 2016 లో వలువరిం-
చిన గుల్్మహరనావలదక అరవై 
అయిదు నవలలు రాస్ నవలా 
స్మ్రాజ్యంలో తమకంటూ ఒక 
విశిష్ట స్థా నం సంపాదించుకుననా 
నవలాకరిణ్.
  అలాగే వందకు పైగా వీరు రాస్న 
కథలు తెలుగులో ప్రస్ద్ధమైన 
అనినా పత్రికలలోనూప్రచురిం-
చబడాడు యి.ఈ కథలు తదుపరి 
ప్రతీక్ష, సమర్పణ, కుంకుమరఖ, 
మరణంఅంచున మందహ్సం, 
గురు్త కొసు్త న్నాయి, ఇంతకు ఇంతే 
అనే పేరలోతో కథసంపుటాలుగావ-
లువరించారు శంతాదేవిగారు.
   స్మాజిక నేపథ్యంతో రాస్న 
‘విశేవాశవారి’ కథ 1966లో ఆంధ్ర-
ప్రభ వారపత్రికలోప్రచురితమైం-
ది.దీనినే వీరి తొలకథగా పరిగ-
ణ్ంచవచుచి ‘దేవాలయం’భకి ్తకి 
చెందినరచన గనుక. శంతాదేవి 
గారి కథలు, నవలలు ప్రజామత 
, ఆంధ్రప్రభ, ఆంధ్రజ్్యతి, ఆం-
ధ్రభూమి, స్వాతి, ప్రగతి వంటి 
వారపత్రికలోలో నూ, జ్్యతి,యు-
వ,స్వాతి,వనితాజ్్యతి,తరుణ్,జ-
యశ్రీ,వనిత వంటి మాస పత్రి-
కలోలో నూ, వార ్త, కృష్ణు పత్రిక వంటి 

దినపత్రికలోలో నూ,ఎమసో్ వారి 
పుస్తక ప్రపంచలోనే గాక కొనినా 
పత్రికలదీపావళ్ ప్రతే్యక సంచి-
కలోలో  ప్రచురిత మైన్యి.కొనినా 
నవలలు నేరుగా ప్రచురించడం-
జరిగింది. సమస్యల మీద సమి-
న్రులో  సమావేశలు నిరవాహించి 
సమాజసేవ లోపాలుపంచుకు-
న్నారు
   పోల్ంపలలో  శంతాదేవిగారు 
వనపరి ్తలోనే ఉంటూ ఇలులో ,కు-
టుంబ బాధ్యతలనుగృహిణ్గా ని-
రవాహిసూ్త  నే తమ రచన్ వా్యసం-
గానినా కొన స్గిసూ్త  వసు్త న్నారు.
వారి అనినానలలోలో నూ స్త్రీప్రాధ్న్య-
తకు పద్దపీట వేయబడుతుంది.
 వా్యసవిస్తరభీతితో వీరి నవలల 
పేరలోనీనా రాయలేకపోతున్నాను 
కనీ కొనినా నవలలు వీరికివిశే-

షమైన గురి ్తంపునిచాచియి. వీరి 
చండీప్రియ నవల అదే పేరుతో 
శోభన్ బాబుకథన్యకుడి-
గా ,జయప్రద కథన్యికగా 
మరియు మగాస్్ట ర్ చిరంజీవిప్ర-
తిన్యకుడుగా అంజల్ పకచిర్్స 
దవారా వి.మధుసూదన్ రావుగారి 
దర్శకతవాంలోస్నిమా తీయబ-
డింది.
  ఆంధ్రభూమిలో వచిచిన వీరి 
నవల అష్ట దళం  సంచలనం 
రపంది.అలాగే పుష్యమినవల 
టల్ సీరియల్ గా విజయ నిర్మల 
,కృషణు న్యిక న్యకులుగా 
దూరదర్శన్ లోప్రస్రమైంది.
     మరో నవల ‘నైెన్’ కూడా 
వీరికి పేరు తెచిచిన నవల. స్-
రులెనినా ఉన్నా మనిష తినేదివ-
రి అననామే.క్టలో కు పడగెతా్త లని 
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పాపకూపంలో పడడు  కథన్య-
కుడు తాను ప్రేమించిన‘నైెన్’ 
మాటలతో సతప్రవర ్తన అలవర-
చుకుని ప్రేమించిన నైెన్ ను చే-
పడతాడు.ఈకథంశంతో కూడిన 
‘నైెన్’ నవల పలు పురస్్రాలకు 
ఆస్్రమైంది.
‘అడవిమంట’ పేరుతో రాస్న 
నవలను గుల్్మహర్ అని పేరు 
మారిచి ఇటీవల వీరుప్రచు-
రించటం జరిగింది.ఇందులో 
కథన్యిక తండ్రి కుట్రవలలో  
హీరో అడవుల పాలైెఅనివా-
ర్యంగా అననాలతో చేయిగలపా-
ల్స వసు్త ంది. తన తండ్రి చేస్న 
దురాగతం తెలస్కథన్యిక 
హీరోను డిస్ంటినూ్య ఐన 
మడికల్ క్రు్సలో మళీలో  చేరి్పంచి 
జనజీవనస్రవంతిలోకి తెసు్త ంది.
తెలసీ తెలయక జీవితాలు 
పాడు చేసుకునే యువతరాని-
కి సందేశంగా స్గే నవలఇది.
ఇలా శంతా దేవి గారి ప్రతి నవల 
కూడా ఏదో స్మాజిక పరివర ్తన 
ధ్్యయంగాస్గుతుంది.
ర క ్తతి ల క ం , బా ట స్ రి , ప్రే మా 
పచీచి, జీవన సంగీతం, రాగదీపం, 
ప్రే మ పూ జా రి , ప్ర తీ క్ష , వ ర మి -
చిచిన శపం,పళ్లో  మంటలు, 
హృదయాం జల, మణ్దీపం,అ-
రుణ కిరణం, చీకటిసూరు్యడు, 

మంచుతెర, జీవనసహచరి వీరు 
రాస్న నవలలో కొనినా.యద్ధన-
పూడిసులోచన్రాణ్, డా.వాస్ 
ప్రభావతి గారలో సంపాదకతవాంలో 
వలువడిన ‘నేనూ న్రచనలు’ 
అనే రచయితల సీవాయ పరిచయ 
వా్యస సంకలనంలో 
పోల్ంపలలో  శంతాదేవి గారు 
తమ రచన్ ప్రస్థా న్నినా సవాగతం-
లో వలువరించారు.
  అప్పటలో  ఆంధ్రప్రదేశ్ స్రసవాత 
పరిషత్ అధ్యకుషే లుగా ఉననా జా్ఞ -
నపీఠ ఫురస్్ర గ్రహీతడా.స్.న్-
రాయణ రడిడు  గారి ప్రోద్బలంతో 
స్రసవాత పరిషతు్త  నిరవాహించే 
పరిణతవాణ్లోశంతాదేవి గారు 
తమ జీవిత చిత్రానినా ప్రసంగ-
ర్పంలో ప్రసు్త తీకరించడం 

జరిగింది. అదే  పరిషత్  వారి 
పరిణతవాణ్ ఐదవ సంపుటిలో  
సీవాయ పరిచయంగాప్రచు-
రించబడింది
    ఇక పోల్ంపలలో  శంతాదేవి 
గారి జీవిత విశేష్లకు వసే్త జూన్ 
ఒకటవ తేదీ 1942 లోసూగూరు 
సీతమ్మ హనుమంతరావులకు 
కడపటి కుమార ్త గా వనపరి ్తలో 
జని్మంచి , సంతానం లేని అక్ 
బావల లాలనలో పరిగారు. వీరి 
తండ్రి వనపరి ్త సంస్థా నంలో-
ఉదో్యగిగా పనిచేసేవారు. శం-
తాదేవిగారి భర ్త పోల్ంపలలో  
సుదర్శన్ రావు గారు ఇటీవలేది-
వంగతులైెన్రు.ఆయన సహ-
కరశఖలో డిపూ్యటీ రిజిస్రరుగా 
రిటైరయా్యరు. ఇద్దరబా్బయిలు 
ఒకమా్మయి వారవారి జీవితాలోలో  
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వనపరి ్తలోనే స్థారపడిపోయారు.
      తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత 
దివాతీయ ఆవిరా్భవ దినోత్సవాన 
ముఖ్యమంత్రి క్స్ఆరా్గ రి చేతుల 
మీదుగా వరిషఠా  రచయిత్రిగా 
ప్రభుతవా స్హితీ పురస్్రం
ఒక లకషే  నూట పదహ్రులో  
పందటం
వీరికి ఒక మధురమైన సందర్భం.
అయితే అంతకంటే ముందు 
వీరు పందిన పురస్్రాలు 
కూడా తకు్వేమీ కదు. పలు-
సంసథాలు వీరిని సత్రించి తమ 
గౌరవానికి వనెనాలు దిదు్ద కు-
న్నాయి.ఇదిగో ఈపురస్్రాల 
పరంపర చూడండి.ఓక
*1991 సం అభినందన 
స్ంసృతిక సంసథా నుండి మాదిర-
డిడు సులోచన స్్మరకపురస్్రం ,
*1995సం తెలుగు యూనివరి్స-
టీ నుండి మలాలో ది సుబ్బమ్మ గారి 
ధర్మనిధి పురస్్రం, 
*2010 సం రచయిత్రి ఉత్తమ 
గ్రంథంగా నైెన్ నవలకు తెలుగు 
యూనివరి్సటీ నుండి  పురస్్-
రం, *2011సం రసమయి  నుండి 
సుశీలా న్రాయణ రడిడు  పురస్్-
రం, 
*2013 సం అమృతలత జీవిత  
స్ఫల్య పురస్్రం, 
*2014సం వంశీ విజా్ఞ న పీఠం 
నుండి మాదిరడిడు సులోచన 

స్్మరక పురస్్రం, 
*2014సం శ్రీ కృషణు దేవరాయాంధ్ర 
భాష్ నిలయం నుండి ఆతీ్మయ 
సతా్రం, 
*2014సం కినెనార ఆర్్టసై నుండి 
ఉగాది పురస్్రం ,
*2015సం అంతరాజీ తీయ 
మహిళ్ దినోత్సవం సందర్భంగా 
సూఫూరి ్త పురస్్రం, 
*2015 లోఆకృతి సంసథా నుండి 
*2018 సం లో మాలతీ చందూర్ 
పురస్్రం 
*2021లో తెలంగాణా స్రసవాత 
పరిషతు్త  నుండి వరిషఠా  పుర-
స్్రం
*2021 లో ధర్మ క్తనం స్హిత్య 
కళ్పీఠం నుండి  శ్రీమతి న్రా-
యణదసు వంకటశేషమ్మ గారి 
స్్మరక పురస్్రం పురస్్రం.
    పురస్్రాలు కకుండా 
ప్రముఖ దర్శకులు వి.మధుసూ-
దన్ రావు,జా్ఞ నపీఠ అవారుడు గ్ర-
హీత రావ్రి భరదవాజ,ల్లావతి 
రాఘవయ్య,వేదుల సూర్యన్రా-

యణ శస్త్రి వంటిఎం-
దరో ప్రముఖ్ల ప్రశం-
సలు పందటం 
వీరి ప్రతిభా స్మరాథా యా-
లకు నిదర్శనంగా ని-
లుస్్త యి.
 వీరి కథలు పాఠ్యం-
శలుగా డిగ్రీ మరియు 
టన్్త సకండ్ లాంగేవాజ్ 

తెలుగు కు తీసుక్వడంఅభి-
నందనీయ  విషయం
   ఒక రచయిత్రి అరవై ఏళలో 
స్హితీ ప్రస్థా న సవార్పానినా చిననా 
వా్యసంలో చెపా్పలంటేకొండను 
అద్దంలో చూపడానికి ప్రయ-
తినాంచినటేలో .
శ్రీమతి పోల్ంపలలో  శంతాదేవి-
గారు ఉననాఊరు  వనపరి ్తని వద-
లకుండానవలాభువనమంతా వి-
హరించిన విదుషీమణ్ మరియు 
తెలంగాణ తొలతరంరచయిత్రి.
ఎనభైఏళ్లో  నిండిన్ ఇప్పటికీ వీరి 
కలం అలసట క్రడం లేదు.
ఈ నెల మారిచి ఎనిమిది అం-
తరాజీ తీయ మహిళ్ దినోత్సవ 
సందర్భంగా చైెతన్యంసంకల్పబ-
లం పత్రికలో శ్రీమతి పోల్ంప-
లలో  శంతాదేవి గారిని పరిచయం 
చేసే భాగ్యంకలగినందుకు నేను 
ఎంతగానో సంతోషసు్త న్నాను. 
మహిళలందరకీ అభినందన-
లుతెలుపుతున్నాను



 వచెచె వచెచె  వసంతకాలం 
తెచెచె తెచెచె 'శుభకృత్' శుభకాలం 
ఇచెచె ఇచెచె శుభముల త్యిలం 
మెచీ మెచెచె సమస్త  జీవం,

మావికొమ్మ  అందం - మల్్లరెమ్మ  
చందం 
కోయిలమ్మ కూజితం - వెనెనెలమ్మ 
వికాసం 

చిలుక వాహనం - వసంత విహారం 
పుషపె సమ్్మహనం - తుమె్మదల 
ఝంకారం 

షడురు చుల  సమే్మళనం - ఆరోగ్యపరుసాదం 
ఆనందదాయకం - శ్రీరామ నామస్మర-
ణం 

పంచంగ శరువణం - పుణ్య కారా్యచర-
ణం 
ఉగాది కవి సమే్మళనం - ఉత్సాహ భరితం 

కోవిడ్ -19 త్రోగమనం - కొండంత 
కషటుం తొలగిన అనుభవం 

శుభకృత్ న్మ సంవత్సర ఉగాది కవిత

శంత్ నందిన హృదయం - పరుశంత జీవన 
పయనం 
కారణజను్మని రథ సారథ్యం - భరత్వనిన 
ధర్మరకిషితం 
జరిగి త్మర సంహారం - వెలుగందె జ్ఞా న-
పరుభా కిరణం 

శుభనక్షతరు  ఆగమనం - శోభిలు్ల ధరణిన 
శంతీసౌఖ్యం 
సీత్రాముల కళ్్యణం - శుభములు కూర్చె 
అక్షత్రోపణం 

వడపపుపె, పానకం... పులిహోర, పాయసం 
విందుగ మలచుకుననె జీవితం .. పసందుగా 
నుండు అనుక్షణం 

కిలకిల నవువులతో సమస్త లోకం 
కళకళ లాడాలి పరుకృత్ పరుపంచం... 
మలమల మెరియాలి మహిలో మానవతవుం... 
తళతళ లాడుతు వెలి్లవిరియాలి జగత్న స్నెహ 
సౌభారాతృతవుం 

               'శుభకృత్'  ఉగాది శుభాకంక్షలతో... 
                                తాళ్్ళరి లకిషేమి హృలేలోఖ 






