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తీగవరపు శాంతి

ఈ సంచికలో....
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సంపుటి -11

సంచిక - 7

సంపాదకీయం

4

116 కందాల్లో సుందరకాండ

24

పూరీ జగన్నాధస్వామి వై భవం

6

దేవదేవుని పంచభూత లింగాలు

27

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు

8

ప్రేమంటే ఇంతే

34

శుభకృత్ కు ఆహ్వానం పలుకుదాం

16

ఆత్మవత్ సర్వ భూతాని

36

ఓ 'మంచి కథ'

19

కలెక్టర్ భార్య

38

చెత్త కథ (పాజిటివ్ ఏంగిల్ )

21

పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి

45

జీవన హితము

22

శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది కవిత

50

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక
యాజమాన్యానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు

చై తన్యం సంకల్పబలం పాఠక దేవుళ్ళకు శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఉగాదిని తెలుగు సంవత్సరాది
అంటారు. తెలుగువారికి మొదటి పండుగ ఉగాది. ఉ అంటే నక్షత్రం, గ అంటే గమనం. నక్షత్ర గమనాన్ని లెక్కించడం ప్రారంభించే రోజును ఉగాదిగా జరుపుకుంటాం. చై త్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుండి బ్రహ్మ దేవుడు విశ్వాన్ని సృష్ట ించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
అలాగే ఇంకొక కధనం ప్రకారం సోమకారుడు బ్రహ్మ దగ్గ ర నుండి వేదాలను దొంగిలించాడట. అప్పుడు విష్ణు మూర్తి మత్స్యావతారం లో వెళ్లి సోమకారుణ్ణి వాదించి, వేదాలను తీసుకుని వచ్చి బ్రహ్మ దేవుడికి అప్పగించాడట. ఆ రోజునే ఉగాదిగా జరుపుకుంటామని కూడా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఉగాది నుండి తెలుగు సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి తెలుగు వారి
మొదటి పండుగ . చై త్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాడు వచ్చే ఈ పర్వదినానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఉగాది రోజున ముఖ్యమైన వంటకం
ఉగాది పచ్చడి. షడ్రుచుల సమ్మేళనంగా చేసే ఈ పచ్చడి జీవితంలో జరిగే వివిధ అనుభవాలను సూచిస్తుంది. ఈ పచ్చడిలో వాడే
ఒక్కొక్క పదార్ధం ఒక్కో భావానికి, ఒక్కో అనుభవానికి ప్రతీక. ఈ నూతన సంవత్సరంలో రాశి ఫలాలు, గ్రహస్థి తులు ఎలా ఉన్నాయో,
తెలుసు కుని అవసరమైతే గ్రహ శాంతులు జరిపించుకొని సుఖంగా ఉండేందుకు పంచాంగ శ్రవణం చేస్తా రు.
యాదాద్రిగా మారిన యాదగిరి గుట్ట .
యాదాద్రి క్షేత్రం దేదీప్య మానమై 'నమో నారసింహ' మంత్రంతో కొండంతా మారు మోగింది. యాదాద్రి
క్షేత్ర ఆలయమంతా పచ్చటి తోరణాలు, పుష్పాలు, అరటి బోదెల అలంకరణతో శోభాయమానమై వెలుగొందింది.
ముఖ్య మంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లోని మంత్రులతో పాటు ముఖ్యులంతా తరలి వచ్చారు. ఋత్వికులు మంత్రం పఠనం చేయగా,
మహా సంప్రోక్షణ క్రతువులో సతీ సమేతంగా సీఎం కెసిఆర్ పాల్గొన్నారు. విమాన గోపురంపై శ్రీ చక్ర ప్రతిష్ఠాపన జరిగింది.
బంగారు వాకిళ్లు తెరుచుకున్నాయి. ఆరు సంవత్సరాలుగా ప్రజలంతా ఎదురు చూస్తు న్న మూల వరుల పునర్ద ర్శనంతో భక్తు లంతా తన్మయత్వం చెందారు. ఇక్కడ ఒక విషయం గ్రహించాలి ఇటు రాజకీయ నాయకులు, స్వామీజీలు. భక్తి వేరు, రాజకీయం
వేరు. రెండూ చాలా సున్నితమైన అంశాలు. భక్తు లకు రాజకీయనాయకులతో సంబంధం ఉండదు, ఉండకూడదు. స్వామీజీలు
కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా వారి భక్తి మార్గం ఆదర్శంగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది. రాజకీయ నాయకులకు
అందరికీ భక్తి అవసరం. కానీ స్వామీజీలకు రాజకీయాలు కానీ, రాజకీయ నాయకులు కానీ అవసరమా? ఈ అతి సున్నితమైన
అంశాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ఆచరణలో పెట్ట కపోతే, ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతిని. ఈ ప్రభావం స్వామీజీల మీద, రాజకీయ
నాయకుల మీద కూడా పడే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి వీటిని జాగ్రత్తగా పరిష్కరించుకోవాలి. అంతేకాని రచ్చ అవ్వకూడదు.
"చై నా నేపాల్ లలో ప్రవేశించకుండానే మానస సరోవర యాత్ర "
2023 చివరి కల్లా యాత్రికులకు వ్యయ ప్రయాసలు తగ్గిస్తూ మానస సరోవర యాత్ర చేసేందుకు కొత్త మార్గం అందుబాటు లోకి
రానుంది. సాక్షాత్తు పరమశివుడు నివాసముండే చోటు కైలాస పర్వతం. బ్రహ్మ సృష్ట ించిన సరస్సుగా స్నానమాచరించే చెప్పుకునే మానస సరోవరం సరస్సు అక్కడకి దగ్గ రలోనే ఉంటుంది. హిందువులే కాక, జై నులు బౌద్దు లు కూడా అత్యంత పవిత్రంగా
భావించి కైలాస మానస సరోవర యాత్ర చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సరోవర యాత్ర ప్రయాణం ఎన్నో వేల అడుగుల ఎత్తు లో ఉంటుంది.
కొండలెక్కదానికి ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ నో, గుర్రాల మీదో ఎంతో వ్యయ ప్రయాసలతో ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే మన
దేశం నుండి ఈ యాత్ర చేసే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా తీపి కబురు వినిపించింది. మానస సరోవరం చేరుకోవడంలో వ్యయ
ప్రయాసలు గణనీయంగా తగ్గ ించే మార్గం 2023 చివరికల్లా సిద్ధం కానున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే 85 శాతం పనులు పూర-్త
యినట్లు గా ప్రకటించింది. ఇటు వంటి వ్యయ ప్రాసలతో కూడిన యాత్రలు చేయాలంటే హిందువులు చాలా మందికి అసాధ్యం.
కాబట్టి హిందువులంతా ఉచితంగా ముక్తినాధ్ , మానస సరోవర యాత్ర లాంటి పుణ్య క్షేత్రాలు చూసే మహా భాగ్యాన్ని కల్పించాలని
ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటించాలని చై తన్యం సంకల్పబలం కూడా ఎదురుచూస్తోంది.
శ్రీరామనవమి.
దశావతారాల్లో ఏడవ అవతారంగా రావణ సంహరణార్ధమై శ్రీ రాముడు వసంత ఋతువులో చై త్ర శుద్ధ నవమి గురువారం
నాడు పునర్వసు నక్షత్రం, కర్కాటక లగ్నం లో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జన్మించారు. ప్రతీ సంవత్సరం ఇదే రోజు శ్రీరామ నవమి
పండుగలా జరుపుకుంటాం. చై త్ర మాసం శుక్ల పక్షం నవమి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు త్రేతా యుగంలో ధర్మ సంస్థాపన కోసం శ్రీ
రాముడుగా అవతరించిన దినమే చై త్ర శుద్ధ నవమి శ్రీ రామ నవమి. ఆ రోజున ముఖ్యంగా మూడు ఘట్టా లు నిర్వహిస్తా రు. శ్రీ
రామ జననం, సీతారాముల కళ్యాణం, శ్రీరామ పట్టా భిషేకం. మన సనాతన ధర్మం, పురాణాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం మహా
విష్ణువు ప్రతీ అవతారానికి ఒక్కో గ్రహం ప్రమాణంగా ఉంటుంది. అలాగే శ్రీరామ అవతారం నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్య
భగవానుడిని సూచిస్తుంది.
ఉక్రెయిన్ వై ద్య విద్యార్థు లకు తెలంగాణాలో
ఉక్రెయిన్ రష్యా మధ్య జరిగిన యుద్ధం కారణంగా ఉక్రెయిన్ నుండి వచ్చిన 20,000 ల మంది భారతీయ విద్యార్థు ల విద్యా
సంవత్సరం నష్ట పోకుండా విద్యను పూర్తి చేసే అవకాశం విద్యార్థు లకు కల్పించాలని కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఉక్రెయిన్
ఏర్పడిన భయంకర పరిస్థి తులలో తప్పక స్వస్థ లాలకు తిరిగి వచ్చారని, మానవతా దృక్పధంతో నిబంధనలను సవరించి వారు
ఇక్కడి వై ద్య కళాశాలల్లో చేరేందుకు అనుమతించాలని సూచించారు. తమ పిల్ల లకు విదేశాల్లో తమ సంపాదనంతా వెచ్చించి
చదివిస్తుంటే వారి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కాబట్టి తెలంగాణాకు చెందిన 700ల మంది వై ద్య విద్యార్థు ల రుసుములను

రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఏపీ క్యాబినెట్ లో కొత్త జిల్లా లు, రెవెన్యూ డివిజన్లు
రాష్ట్రంలో 26 జిల్లా లను ఏర్పాటు చేస్తూ గతంలో ఏపీ క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలుపగా, వర్చువల్ సమావేశంలో మంత్రివర్గం
ఆమోదముద్ర వేసింది. ఏప్రిల్ 4న ఉదయం 9గం. 5 నిమిషాల నుండి 9 గం. 45 నిమిషాల మధ్య కొత్త జిల్లా లు ప్రారంభించాలని
ముహూర ్తం నిర్ణయించారు.
ప్రజలపై విద్యుత్ చార్జీల భారం.
విద్యుత్ చార్జీలు పెంచుతూ విద్యుత్ నియంత్రణా మండలి (ఈ ఆర్ సీ ) నిర్ణయం తీసుకుంది. అసలే
ఒక పక్క కరోనా, తరువాత రష్యా యుక్రెయిన్ తో యుద్ధం వీటి వల్ల ఒక పక్క , పెట్రోలు, డీజిల్, అన్ని రకాల సామాగ్రి ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఇప్పటికే సామాన్య ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనికి తోడు విపరీతంగా పెరిగిన ఎండలకు
తోడు కరెంట్ చార్జీలు పెరగడంతో ఫ్యాన్, ఏసీ లేకుండా గడప లేని వారి శరీరంతో పాటు తలలు కూడా వేడెక్కుతున్నాయి.
ధనవంతులకూ, పెన్షన్లు వచ్చే వారు, ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాల వారి కంటే దారుణ మైన పరిస్థి తి పెద్ద పెద్ద పదవులు నిర్వహించినా రిటై ర్ అయిన తరువాత పెన్ష న్ కూడా రాని వారి పరిస్థి తి ఎలా ఉంటుంది? అనేది ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించ
వలసిన అవసరం ఉంది అని వారంతా కోరుకుంటున్నారు. మా బాధ మింగలేని కక్కలేని బాధ అని వారంతా వాపోతున్నారు.
ఇలాటి వారి గురించి ప్రభుత్వం త్వరగా ఆలోచించ వలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది.
ప్రజల కనీస అవసరాలు తీర్చ లేని శ్రీలంక
శ్రీలంక సంక్షో భ పరిస్థి తులను ఎదుర్కొంటోంది. చివరకు ఔషధాల కొరత వల్ల శస్త్ర చికిత్సలు కూడా చేయలేని స్థి తిలో ఉంది. ఈ
పరిస్థి తి తెలుసుకున్న భారత్ వెంటనే స్పందించింది. ప్రస్తు తం కేంద్ర మంత్రి శ్రీలంకలో పర్యటిస్తు న్నారు. ఆ క్రమంలోనే అక్కడ
భారత రాయబారి సూచనల మేరకు ఆ దేశానికి ఒక బిలియన్ డాలర్ల ఋణం ఇవ్వనున్నట్లు భారత్ ఇదివరకే ప్రకటించింది. మన
దేశం లోని ప్రజలు, ప్రభుత్వం కూడా శ్రీలంకలో ఉన్న పరిస్థి తులను చూసి, అప్రమత్తంగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతై నా ఉంది.
రష్యా యుద్ధ వ్యూహం మారిందా ?
ఉక్రెయిన్ పై సై నిక సై నిక చర్యతో ఆర్ధికంగా , సై నిక పరంగా భారీ నష్టాన్ని చవిచూస్తు న్న రష్యా యుద్ధ వ్యూహం మారిందా ? కీవ్
ను వదిలి ఉక్రెయిన్ లోని ఇతర ప్రాంతాలపై రష్యా దృష్టి పెట్ట నున్నట్లు కూడా సమాచారం. ఇప్పటి వరకు ల్లీ వ్ నగరంపై మాస్కో
సేనలు క్షిపణి దాడులు చేయడం ఇదే విషయాన్ని బల పరుస్తు న్నాయి. బుధవారం జరిగిన శాంతి చర్చల్లోనూ కేవలం కీవ్ , చెర్ని
హివ్, నుంచి రష్యా తమ బలగాల్ని ఉపసంహరించుకొని, వాటిని వేర్పాటు వాడ ఉద్యమాలు జరుగుతున్న డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్
కు తరలించే అవకాశం ఉందని బ్రిటన్ రక్షణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. కీవ్ లో రష్యా వెనక్కి తగ్గ డంపై అగ్రరాజ్యం అమెరికా కూడా
అనుమానం వ్యక ్తం చేస్తోంది. రష్యా తమ బలగాల్ని ఉపసంహరించుకుంది అనడం కంటే దారి మళ్లించింది అనడం సబబుగా
ఉంటుంది అని అమెరికా రక్షణ శాఖ కార్యాలయం అధికార ప్రతినిధి జాన్ కిర్బీ వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్ సై నికుల సాహసోపేత
చర్యల వల్లే రష్యా వెనక్కి తగ్గ ింది కానీ పరిస్థి తులు మెరుగుపడలేదు, సవాళ్లు తొలగి పోలేదని జెలెన్ స్కీ అన్నారు.
ఒక వై పు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో రష్యాపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేస్తుంటే .... ఇరు దేశాల వ్యోమ గాములు మాత్రం
కలిసి భూమికి చేరనుండడం ఆసక్తి కరంగా మారింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో అమెరికా , రష్యా కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నప్పటికీ .... అంతర్జా తీయ అంత రిక్ష కేంద్రంలో ఇరు దేశాలు ... ఒక దానికొకటి సహకరించుకుంటున్నాయి. అమెరికా వ్యోమగామిగా
ఖ్యాతి నార్జించిన మార్క్ వాన్ డే హే ... రష్యా వ్యోమ నౌక సోయుజ్ క్యాప్సూల్స్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 355 రోజులు
గడిపి భూమికి చేరుతున్నారు.
ఢిల్లీ రోడ్ల పై తొలి హైడ్రోజెన్ కారు.
పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలెక్ట్రిక్ వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా హైడ్రోజెన్ ఇంధన వాడకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సిపార్స్ చేస్తోంది.
ఈ విధంగా బుధవారంనాడు ఢిల్లీ రోడ్ల పై తొలి హైడ్రోజెన్ కారులో కేంద్ర మంత్రి
ప్రయాణం చేశారు.
మండుతున్న ఎండలు
వాతావరణ శాఖ నేపథ్యంలో తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా ఎండల తీవ్రత
మరింత అధికమవుతోంది. వడగాల్పుల గాలులు ఎక్కువగా వీస్తా యి కావున ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
శుభకృత్ నామ సంవత్సరంలో ప్రజలంతా కలిసి మెలిసి ఉంటూ, మనమంతా
స్వార్ధం వీడి, ప్రతీవారు దేశ భక్తిని పెంచుకుంటూ స్కూల్స్ లోను, కాలేజీల్లోను
దేశభక్తిని గురించిన పాఠ్యాంశాలు బోధించడమేకాక కాకుండా దేశ భక్తికి, మన
సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ప్రోగ్రాములు నిర్వహిస్తూ ఉండాలి.
అలాగే సినిమాలు కూడా ప్రజలను మంచి దారిలో మళ్లించేవిగా అటువంటివే
ఉండాలని మీ చై తన్యం సంకల్పబలం కోరుకుంటోంది.
సర్వే జనా: సుఖినో భవంతు

పూరి జగన్నాధ స్వామి వై భవం
డా.పోచనపెద్ది వెంకట మురళీ కృష్ణ

పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ
సంపూర్ణంగా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు.
స్కాందపురాణాంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యాన్ని
యధామూ లంగా, సరళ, వ్యావహారిక భాషలో అనువదించి మన
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము. చదవండి, చదివించి
మోక్షాన్ని పొందండి.
- సంపాదకురాలు

రధ రక్షా విధి

35 వ అధ్యాయం

కృష్ణాదులను పూజించిన వారిని భూత ప్రేత పిశాచాదులు ఏమి చేయలేవు.ధూప దీప నై వేద్యాదులతో
నిత్యం స్వామిని అర్చించాలి.గీతాదులు,వాయిద్యాదులతో స్వామిని ఆనందింప చేయాలి.భూతాదులకు
బలి ఇవ్వాలి.రధంపై ఉన్న మూడు మూర్తు లను జాగ్రత్తగా రక్షించాలి.మనుష్యులు,జంతువులు,పక్షు లు
రధంపై ఎక్కకుండా చూడాలి. ( 1- 5)
ఎనిమిది రోజులు రధాలను గుడించాలోనే ఉంచాలి. ఎనిమిదవ రోజున రధాలను దక్షిణ ముఖంగా
తిప్పాలి.రధాలను అలంకరించాలి.తొమ్మిదవ రోజు ఉదయం దేవతామూర్తు లను అలంకరించి రధాలపై
ఉంచాలి.దక్షిణాభిముఖుడై న స్వామి దర్శనం దుర్ల భం
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రధాలు వచ్చేటప్పుడు దర్శిస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తా యో,తిరిగివెళ్ళేటప్పుడు దర్శించుకున్నా
అటువంటి ఫలితమే కలుగుతుంది.ఈ యాత్రను తొమ్మిదవరోజు యాత్ర అని పిలుస్తా రు.స్వామికి
జరిపిన మూడు యాత్రలను కలిపి మహాయాత్ర అని పిలుస్తా రు.ఈ యాత్రలను దర్శించుకున్న
వారికి సంపూర్ణ ఫలితం కలుగుతుంది. ( 6 - 11)
దక్షిణాభి ముఖంగా వస్తు న్న రామ కృష్ణ సుభద్రలను దర్శించుకున్నవారు ముక్తికి అర్హులు
అవుతారు. రధముపై వెళ్ళుచున్న స్వామిని దర్శించిన వారు ధన్యులు.అశ్వమేధ యాగం చేసిన
ఫలితం కలుగుతుంది.రధమునకుముందుభాగంలోగొడుగులు,చామరాలు పట్టు కొని నడవాలి.
దక్షిణాభి ముఖుడై నీలాద్రికి తిరిగి వచ్చిన స్వామిని చూచుటవలన ముక్తి కలుగుతంది.
స్వామిని భక్తితో సేవించిన వారు బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారు.ఉదయాన్నే ఈ ఉత్సవంగూర్చి విన్నవారు
స్వర్గా నికి వెడతారు.రధంపై ఉన్న అర్చా మూర్తు లను చూచినా విష్ణువును చూసిన ఫలితం
కలుగుతుంది.ఈ యాత్ర పవిత్రమైనది.రహస్యమైనది.అనిబ్రహ్మ చెప్పారు12-25

స్కాందపురాణంలోని వై ష్ణ వ ఖండంలో పురుషోతమ
్త క్షేత్ర మాహాత్మ్యంలోని రధ
రక్షా విధి అను ముఫై ఐదవ అధ్యాం సమాప్తం
ఫిబ్రవరి 2022
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గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
“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 వ్యాసాలు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వెళుతూ, శేన్
ప్రాన్సిస్కో లో ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్క్ చేరునేసరికి సాయంత్రం అయిదు
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతున్నట్లు ఉన్నారు. మరో
చుట్టు తిరిగి వస్తా ను. అరగంట సేపు ఓపిక పట్టండి,” అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ
పై కి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో నా కుర్చీకి ఎదురుగా ఉన్న టి.వి. లో ఏదైనా “ఇరవై
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూద్దా మని వెతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ”
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెట్టే ను.
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనెప్పుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసక్తితో చూసేను.
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వెతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉన్న కథ. మా అమ్మాయిని అడిగితే,
“చిన్నప్పుడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెప్పింది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయినా ఈ కథ నా
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పట్ట ిందంటే ఈ కథని వినని వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అనిపించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్తూ ఉంటే ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాను.
వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి వ్యాసాలుగా రాసేను.
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశాలన్నిటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పర్శించినా ఇది పెద్ద గ్రంథం
అవుతుంది. అందుకని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని మాత్రమే ముచ్చటించేను.
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
ప్లె జంటన్, కేలిఫోర్నియా
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16. కేసియోపియా కథ

పూర్వం ఎథియోపియా (నేటి
ఇథియోపియా) ని సెఫియస్
(Cepheus) అనే రాజు పాలించేవాడు. అతని రాణి కేసియోపియా (Cassiopeia) తనంత
అందగత్తె ఈ భూలోకంలోనే
కాదు, స్వర్గ లోకంలో కూడా లేదని
విర్రవీగుతూ ఉండేది. ఒకనాడు
ఫిబ్రవరి 2022

సముద్రపుటొడ్డున కెరటాలతో
జలకాలాడుతున్న ఒక జలకన్య
(nymph) ని చూసి , “అందంలో
ఈమె నా కాలి గోటికి కూడా
సరిరాదు” అంటూ ఈసడించుకుంది. ఈ మాటలు సముద్రాలకి అధిదేవత అయిన పొసై డన్
చెవిని పడ్డా యి. అయన ఉగ్రుడై

సీటస్ (Cetus) అనే ఒక జలరక్కసిని సృష్ట ించి ఇథియోపియా
మీదకి వదిలేడు. తిమింగిలాన్ని పోలిన ఆ రాక్షసి ఆ రాజ్యాన్ని
అల్ల కల్లోలం చేసింది. ప్రజలు
భయంతో తమ రాజు దగ్గ ర మొర
పెట్టు కున్నారు.
కర ్తవ్యం బోధపడక రాజు ఓరకిల్
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ని సంప్రదించేడు. పొసై డన్
కోపం చల్లా రాలంటే రాజు తన
అందాల కూతురై న ఆండ్రోమెడా
(Andromeda)ని ఆ జలరక్కసికి బలి ఇవ్వాలసిందే అని ఓరకిల్
చెబుతుంది. తన కూతురుని
ఇలా బలి ఇవ్వడం రాజుకి ఇష్టం
లేకపోయినా మరొక మార్గం కనిపించక రాజు తన కూతురుని
సీటస్ కి ఆహారంగా ఒక బండరాతికి గొలుసులతో కట్టేసి సముద్రపు ఒడ్డున వదిలేసేడు.
ఇది ఇలా ఉండగా మెడ్యూసా
(Medusa) ని చంపి ఆమె తలకాయని ఎథీనా (Athena)కి
అప్పగించే పని మీద పెర్సియస్
10

(Perseus) అనే వీరుడు బయలుదేరేడు. (ఈ పెర్సియస్ తండ్రి
జూస్, తల్లి ఒక మానవ వనిత.)
మెడ్యూసా కూడా కేసియోపియా చేసిన తప్పులాంటి తప్పే
చేసి శాపగ్రస్తు రాలయింది. “నా
బంగారు జుత్తు కూడా ఎథీనా
జుత్తు లా అందంగా మెరుస్తూ
ఉంటుంది” అని మెడ్యూసా
అన్నదని ఎథీనాకి కోపం వచ్చి
మెడ్యూసాని ఒక అసహ్యకరమైన
శాల్తీగా మార్చేసింది. ఈ శాల్తీ
జుత్తు లో వెంట్రుకలకి బదులు
పాములు ఉంటాయి. ఈ శాల్తీని
ఎవరు చూస్తే వారు రాయిగా మారిపోతారు. మెడ్యూసా ఉంటున్న

గుహ చుట్టూ శిలలుగా మారిపోయిన వీరుల విగ్రహాలెన్నో పడి
ఉన్నాయి!
మెడ్యూసా
తల నరకడానికి బయలుదేరిన పెర్సియస్ కి
కూడా అదే గతి పట్టి ఉండేదే
కానీ అతనికి దైవ సహాయం
లభించింది: రెక్కలు ఉన్న పాదరక్షలని హెర్మీస్ ఇచ్చేడు. ఎవరి
తల మీద పెట్టుకుంటే వారు
అదృశ్యం అయిపోయే మహిమ
కల కిరీటాన్ని హేడీస్ ఇచ్చేడు.
ఎథీనా అద్దం లాంటి కవచాన్ని ఇచ్చింది. ఆ అద్దం లాంటి
కవచంలో ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ ,
హెఫయెస్టస్ ఇచ్చిన కత్తితో
ఫిబ్రవరి 2022

ఒకే ఒక వేటులో నిద్రపోతున్న
మెడ్యూసా తల నరికేడు పెర్సియస్. వెంటనే ఆ శరీరం నుండి
పెగసస్ (Pegasus) అనే రెక్కల
గుర్రం బయటకి వచ్చింది. అలా
తెగటార్చిన మెడ్యూసా
తల

ఫిబ్రవరి 2022

పట్టు కుని పెర్సియస్ సముద్రం
మీదుగా వెళుతూ దారిలో ఇథియోపియా సముద్రతీరంలో గొలుసులతో రాయికి కట్టేసి పడి
ఉన్న ఆండ్రోమెడాని చూసేడు.
ఆమె ఉదంతం ఆమె చెప్పగా

విన్నాడు. ఇంతలోనే సీటస్
రాక్షసి ఆకలితో ఈదుకుంటూ
వచ్చింది.
పెర్సియస్ తన
ఖడ్గంతో ఆ జలరాక్షసిని చంపేసి
ఆండ్రోమెడాని విడుదల చేసేడు.
తెలుగు సినిమా కథలోలా కథ
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ఇక్కడ చిన్న మళుపు తిరుగుతుంది. ఆండ్రోమెడా తండ్రి తన
కూతురుని ఫినియస్ కి ఇచ్చి
పెళ్లి చేస్తా నని గతంలో వాగ్దా నం
చేస్తా డు. అప్పుడు పెర్సియస్
మెడ్యూసా తలని ఉపయోగించి ఫినియస్ ని శిలగా మార్చి
వేస్తా డు. తరువాత ఆండ్రోమెడాని
పెళ్లి చేసుకుని, మెడ్యూసా తలని
ఎథీనాకి ఇచ్చేసేడు.
ఈ కథలోని ప్రధాన పాత్రలన్నీ
నక్షత్రాలుగా మారి ఆకాశంలో
12

ప్రకాశిస్తు న్నాయి.
కేసియోపియాని ఆకాశంలో గుర ్తించడం
చాల సులభం. ఉత్తరకాశంలో,
సప్తర్షి మండలానికి ఎదురుగా,
ధ్రువ నక్షత్రం నుండి సమాన
దూరంలో, కాసింత సొట్ట గా ఉన్న
ఇంగ్లీషు అక్షరం W ఆకారంలో
ప్రకాశవంతమైన అయిదు చుక్కలతో ఏర్పడ్డ రాశియే కేసియోపియా.
కేసియోపియా అని గ్రీసు దేశస్తు లు పిలిచిన నక్షత్ర మండలా-

న్ని వివిధ సంస్కృతులలో ప్రజలు
వివిధమైన పేర్ల తో పిలిచేరు. ఈ
గుంపులో ఉన్న నక్షత్రాల గురించి
అరబ్బులకి తెలుసు, చై నీయులకి తెలుసు, వేదకాలపు భారతీయులకి తెలుసు. వారివారి
పురాణ గాధలలో ఇటువంటి
కథలు వారికీ ఉన్నాయి. కనుక
గ్రీసు పురాణాలలో ఉన్న కథలు
అన్నీ గ్రీసు కథకుల స్వకపోలకల్పితాలు కాకపోవచ్చు.
వేదకాలపు భారతీయులు కేసిఫిబ్రవరి 2022

కేసియోపియా నక్షత్ర మండలం
యోపియా నక్షత్ర మండలాన్ని
“అప్సరసలు” అనిన్నీ, “కాశ్యపీయులు” అనిన్ని అన్నారు. దీనికి
ఆధారం ఏమిటి? కశ్యప ప్రజాపతికి ప్రధాదేవి వలన అప్సరసలు
పుట్టే రని సంస్కృత భారతం, ఆదిపర్వం (35, 50, 51) చెబుతోంది.
కశ్యప ప్రజాపతికి సురభి వల్ల
మేనకాది ఆప్సరసలు పుట్టే రని కూడా చెబుతోంది. కనుక కేసియోపియా అనే మాట కశ్యప
పదోద్భవమేమో అని మహీధర
నళినీమోహన్
అభిప్రాయపడ్డా రు. కేసియోపియా నక్షత్ర
మండలాన్ని రాక్షస రాజు వృషపర్వుని కుమార్తె శర్మిష్ఠ పేరుతో పిఫిబ్రవరి 2022

లుస్తా రనిన్నీ, ఆండ్రోమెడాని రాక్షస
గురువు శుక్రాచార్యుల కూతురు
అయిన దేవయాని పేరుతో పిలుస్తా రనిన్నీ మరొక అభిప్రాయం
ఉంది.
ఇంతటితో అవలేదు. ఆకాశంలో
కేసియోపియా నక్షత్ర మండలానికి పశ్చిమముగాను ఉత్తరంగాను సెఫియస్ (Cepheus)
మండలము;
దక్షిణంగాను,
పశ్చిమముగాను ఆండ్రోమెడా
(Andromeda) మండలము,
నై రుతి
దిశలో
పెర్సియస్
(Perseus) మండలము కనిపిస్తా యి. ఇవన్నీ పాశ్చాత్యులు ఈ
నక్షత్ర మండలాలకు పెట్టి న పేర్లు .

అరబ్బులు పెట్టు కున్న పేర్లు
వేరు, భారతీయులు పెట్టు కున్న పేర్లు వేరు. వారి వారి కథలు
వేర్వేరు. జోసెఫ్ కేంప్^బెల్ అభిప్రాయం పడ్డట్లు పురాణకథలన్నిటికి మూలం ఒక్కటేనేమో!
పెర్సియస్ మండలములో పెర్సియస్ వీపు మీద నక్షత్రాల వరస
వంపు తిరిగినట్లు ఉంటుంది.
అందుకని వాటిని “పెర్సియస్ చాపం” అంటారు. అతడి
నడుము పటకా నుండి వేళ్ళాడుతూ మెడ్యూసా శిరస్సు కనిపిస్తుంది. ఆ శిరస్సు నుదిటి మీద
ఒక విచిత్రమైన నక్షత్రం కనిపిస్తుంది. దాని కాంతి పెరుగుతూ,
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తరుగుతూ
కనిపిస్తుంది.
అందుకని దానిని అరబ్బులు
“ఆల్గా ల్” (Algol) అని పిలిచేవారు. అరబ్బీలో “ఆల్ గాల్” అంటే
దయ్యపు నక్షత్రం. దరిమిలా
ఈ వింత ప్రవర ్తనకి కారణం
తెలిసింది. ఇది ఒక జంట నక్షత్రం అవడం, అందులో ఒకటి
నల్ల టి నక్షత్రం అవడం. ఈ
రెండూ అమ్మాయిలు ఒప్పులగుప్ప ఆడినట్లు ఒకదాని చుట్టూ
మరొకటి తిరుగుతూ ఉంటాయనిన్నీ, మన దృక్పథంలో నల్ల టి
తార అడ్డు వచ్చినప్పుడల్లా వాటి
కాంతి తగ్గుతుందనిన్నీ 1782 లో
హాలండ్ దేశపు (చెవిటి, మూగ
అయిన) 18 ఏళ్ల గుడ్రిక్ అనే
కుర్రాడు కనిపెట్టే డు!
ఇప్పుడు హిందూ పురాణగాథలలో ఆండ్రోమెడా కథ ఎలా ఉందో
చూద్దాం. “ఆల్గా ల్” నక్షత్రాన్ని
హిందువులు “పులోమ” రాక్షసుడు అన్నారు. భృగు మహర్షి
(Perseus) భార్య పేరు పులోమ.
ఆమె నిండు చూలాలు. భృగుడు
స్నానం చెయ్యడానికి నదికి వెళ్లి న
తరుణంలో పులోముడు అనే
వింత రాక్షసుడు ఇంట ప్రవేశించి, “నేను పులోముడను. నువ్వు
14
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పులోమవు. నువ్వు నా భార్యవి”
అని పులోమని అపహరించేడు. ఆమె గర్భస్థ శిశువు తల్లి
కన్నీరు చూడలేక గర్భచ్యుతుడు
అవుతాడు. అతడే చ్యవనుడు
(Triangulum).
చ్యవనుడు బహుకాలం తపస్సు
చేయగా అతని శరీరం పుట్ట లు
పట్టి పోయింది. కళ్ళు మాత్రం
మిణుగురు పురుగుల్లా మెరవసాగేయి. అప్పుడు శర్యాతి అనే రాజు
కూతురు సుకన్య ఆ ప్రాంతంలో
ఆటలాడుతూ, మిణుగురు పురుగులని భ్రమ పడి పుల్ల తో చ్యవనుని కళ్ళు పొడిచింది. ఆ కళ్ళ
నుండి వచ్చిన రక్తాన్ని చూసి
సుకన్య భయపడింది. తెలియక
చేసిన తప్పు కనుక క్షమించమని
శర్యాతి వేడుకున్నాడు. సుకన్యని తనకిచ్చి పెళ్లి చేస్తే క్షమిస్తా నని చ్యవనుడు అన్నాడు. సుకన్య
ఒప్పుకుంది. అశ్వినులు చ్యవనునికి కళ్ళని వరంగా ప్రసాదించేరు. అంతవరకు హవిర్భాగాలకి
(యజ్ఞఫలాలకి) నోచుకోని అశ్వినులకి చ్యవనుడు హవిర్భాగాలని
ప్రసాదించేడు. అందుకు కోపించి
చ్యవనుని మీదకి ఇంద్రుడు
వజ్రాయుధాన్ని
ప్రయోగించేడు. చ్యవనుడు అగ్నిహోత్రుడు నుండి మద అనే రాక్షసుఫిబ్రవరి 2022

డిని పుట్ట ించి ఇంద్రుడి మీదకి
వదిలేడు. ఇంద్రుడి మదం
అణిగింది. అశ్వినులకి హవిర్భాగం ఇవ్వడానికి అంగీకరించేడు.
ఇంద్రుని మదము అణచి వేయడానికి కారణభూతురాలై న చ్యవనుని తల్లి ని (అనగా భృగుపత్నిని)
ఇంద్రమద అన్నారు. అదే పాశ్చాత్యుల ఆండ్రోమెడా అని మహీధర
నళినీమోహన్ వ్యాఖ్యానించేరు.
పులోమ రాక్షసుడు చావు తప్పి
కన్ను లొట్ట పోయి చ్యవన నక్షత్ర
రాశికి ఎదురుగా పులుకు పులుకూ

గుడ్లు మిటకరిస్తూ భృగుపరశు
గుంపులో రెండవ చుక్కగా (Beta
Perseus) మనకి కనబడుతున్నాడు. దీనినే Algol, the blinking
demon అంటారు.
ఆధారం:
మహీధర నళినీమోహన్, నక్షత్ర
వీధులలో భారతీయుల పాత్ర,
2-2-185/56/10 సోమసుందర్
నగర్, హైద్రాబాదు - 500 013

(ఇంకా వుంది)
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శ్రీ శుభక్రుత్ నామ సంవత్సరా
నికి (2022-23) ఆహ్వానమ్
పలుకుదాం
ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాల్

కాలానికి కొలమానం సంవత్సరం.
కా
: అనగా శుభమును
లం : అందించునది.
తెలుగు సంవత్సరాు అరవై (60)
ప్రభవ : మొదటిది, అక్షయ :
చివరిది `
‘ప్ల వ’ నామ సంవత్సరమ్.
శుభములు కలిగించేది రాబోయే
శుభక్రుత్ నామ సంవత్సరం.
(02ఎప్రిల్,2022).
‘శుభక్రుత్’ అంటే శుభములను
కలిగించునది.
మన ఆయుర్దా యము వంద
(100) సంవత్సరాలు.
‘అందుకే శతమానం భవతి’అంటారు.
సంవత్సరంలో ఋతువు ఆరు
(6)
1. వసంతము (Spring), 2 గ్రీష్మము, 3. వర్ష (Rain), 4. శరత్, 5.
16

హేమంతం, 6. శిశిరం
తెలుగుమాసాలు (నెలలు) 12.
మొదటిది చైత్రం. పౌర్ణమి (Full
Moon), చిత్తా నక్షత్రముతో
కూడిన మాసం చైత్రం.
సూర్యుడు మేషరాశిలా ఉంటాడు.
వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం
(Month) శుక్లపక్షం, పాడ్యమీ

తిథిరోజు వచ్చేది ఉగాది.
ఈ సంవత్సరం (2022)లో
02ఏప్రిల్ శనివారం రోజున ‘శుభక్రుత్’ నామ సంవత్సరం
ప్రారంభం అవుతుంది.
ఉ 		
: ఉత్తమమైన
గా(గం)
:
జ్ఞా నం
(knowledge)
ఫిబ్రవరి 2022

‘ఆది యందు గది, ఉగాది.
సరై న జీవన విధానానికి (Life
Style) ఉపకరించే విద్యను నేర్చుకోవడానికి
ప్రారంభమైన
దినమే ఉగాది.
శాస్త్రప్రకారం చైత్రశుద్ధ పూర్ణిమ
మరుసటి రోజు` తిథి (పాడ్యమి)
రోజు ఉగాది ఉత్సవాు (పండుగ)
జరుపుకోవాలి.
వసంత ఋతువు ప్రాశస్త్యమైంది.
‘ఋతునామ్
కుసుమాకర’`
అన్ని ఋతువులో నేను వసంత
ఋతువును (శ్రేష్ఠ ఋతువును!)
అంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
భగవద్గీ తలో. పంచ భూతమైన
ప్రకృతి వసంత ఋతువులో పుకరిస్తుంది. మోడువారిన చెట్లు
చిగురిస్తా యి. కోయిలలు తమ
మధురగానాన్ని ,స్వరాన్ని వినిపిస్తా యి. ఆకాశం నిర్మంగా
ఉంటుంది.
మన
జీవితాలు ప్రకృతిలో ముడివడినటువంటివి.
ఉగాది పచ్చడి సేవనం
మానవ జీవనంలోని సుఖ`సంతోషాలు, దుఃఖాలు, కష్టాలు
అన్నీ ఉగాది పచ్చడికి ప్రతీకలు.
పచ్చడిలో
1.
వేపపువ్వు (చేదు), 2.
మామిడి (వగరు), 3. కొత్తచింతపండు (పుపు), 4. మిరియాపొడి
(కారం), 5. మిరప, 6. సై ంధవ
ఫిబ్రవరి 2022

వణం (ఉప్పు) ఉండాలి. ఆయుర్వేద రీత్యా వీటికి కఫ, వాత, పిత్త
దోషాను తొగించే క్షణమున్నాయి.
అందువల్ల మన తొగు ఉగాది
రోజు ఉగాది పచ్చడి సేవనం ముఖ్యమైనది.
పంచాంగ శ్రవణం
మన సనాతన హైందవ ధర్మంలో
కాలానికి కొలమానం సంవత్సరం. అయితే మానవ జీవనంపై
నవగ్రహా ప్రభావం ఉంటుందని
శాస్ర్తాలు చెబుతున్నాయి.
పంచాంగం
పంచ
` అయిదు, అంగాలు
`
- భాగాలు.
అవి. 1. తిధి, 2. వారము, 3. నక్షత్రము, 4. యోగము, 5. కరణము.
పంచాంగ శ్రవణం ద్వారా ‘శుభక్రుత్’ నామ సంవత్సరంలో రాబోయే
పరిస్థి తును, భవిష్యత్వాణి ద్వారా
తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరంలో మనము ‘మంచి కార్యాచరణ, నడవడి ద్వారా మన
కర ్తవ్యాన్ని ధర్మాన్ని నెరవేర్చాలని
సనాతన ధర్మప్రబోధం.
ఈనాడు
మన
హిందూ
యువతరం ముఖ్యంగా మన.తెలుగు వారు మన పండుగలకు
దూరమయినట్లు గా కనిపిస్తుంది. (మన దేశంలో, విదేశాల్లోనూ) అయితే మూలం (Roots)

బలంగా ఉంటేనే చెట్టు బలంగా
ఉంటుంది. మన ధర్మంలో
ఒక్కో పండుగకు ప్రత్యేకత, విశిష్ఠ త ఉంది. విదేశాల్లో ఉంటున్న
మనవారికి మన సంస్కృతీ, సాంప్రదాయాలను,
కట్టు బాట్ల ను
సనాతన ధర్మ ప్రాశస్త్ యాన్ని తద్వారా
మన జీవితాల్లో భాగాలైన ‘ఉగాది’
లాంటి పండుగ విశిష్ఠ తను
మన యువతకు తెలుపుదాం.
తద్వారా ‘వసుధైవ కుటుంబకమ్’. ‘సర్వేజనాః సుఖినో
భవంతు’’ అన్న మన సనాతన
ధర్మాన్ని ప్రపంచం నలు దిక్కులా
చాటుదాం.
ఏ దేశమేగినా
ఎందు కాలిడిన. ఏ పీఠ మెక్కినా
ఎవరెదురై నా * పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని ,* నిలపరా నీ
జాతి నిండు గౌరవము( రాయప్రోలు సుబ్బారావు),. స్వామి వివేకానంద ఉద్బోధించిన రీతిలో
,ఉత్తిష్ఠ , జాగృత. ప్రాప్యవరాన్నివోదిత(Arise, Awake,Stop not
till you reach the goal ) మన
తెలుగు వారి నూతన సంవత్సర
ఉగాది రోజు మనమందరం మన
ధర్మ. దేశ. జాతి గౌరవాన్ని విశ్వంలోనలుమూలల ఇనుమడింప
చేద్దా మంటూ ప్రతిజ్ణ గావిద్దాం.
ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాల్
hargopal48@gmail.com
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చెత ్త కథ

భువనచంద్ర

ఈ కథను మీరై తే ఎలా పాజిటివ్ గా పూర్తి చేస్తా రు?
ప్రయత్నించండి. భువనచంద్ర గారు అందజేసే

రు. 1116/- ల బహుమానం అందుకోండి.

గత సంచికలో భువనచంద్ర గారు వ్రాసిన పై కథ చదివారు కదా!
ఈ కథకు వేరే ఏ విధంగానై నా ముగింపు ఇవ్వగలరేమో
ప్రయత్నించండి అని మన పాఠకులను అడిగాము. చాలామంది
చెయ్యి తిరిగిన రచయితలే కాక ఔత్సాహిక వర్ధమాన రచయితలు
కూడా తమ 'ముగింపు' లను పంపారు. ఇవన్నీ శ్రీ భువనచంద్రగారు పరిశీలిస్తు న్నారు.
ఈ పోటీ ఇంకా ముగియలేదు. ఇప్పుడు కూడా రచయితలు బహుమానం కోసం ప్రయత్నించవచ్చు తమ వై విధ్యమైన
'ముగింపు' లతో.
మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం. మీ కలానికి / కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ కి
పని చెప్పండి. ఓ మంచి 'ముగింపు'ని పంపండి. గిరి గీసుకుని
ఉండకుండా గిరి బయటకు వచ్చి ఆలోచించండి. వెయ్యినూట
పదహార్ల బహుమానం ఇంకా ఎవరికీ చేజిక్కలేదు. గుడ్ లక్ !
-ఎడిటర్
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ఓ "మంచి" కథ
చెట్టు కింద కూర్చున్న నాగరాజుకి ఆత్రుత ఎక్కువై యింది. ఎదో
ఆలోచిస్తూ అటువై పే తదేకంగా
చూస్తూ
ఉండిపోయాడు.
నాగరాజు లో తెలియని నిరాశతోపాటు కొంచెం అసహనం కూడా
చోటుచేసుకుంది. ఈరోజేంటి
ఇంత ఆలస్యం? అతనిలో
తెలియని
చిన్న నిట్టూర్పు.
దూరాన్నుంచి లీలగా "అంకుల్"
అనే పిలుపుతో అటువై పు
పరికించి చూసాడు నాగరాజు.
మాధవ
పిలుపుతో
ఒక్కసారిగా అతని ప్రాణం
లే్
చొ చ్చి న టలైయిం
ది .
కరుడకట్టి న
పాషాణ
హృదయంలో
తెలియని
ఆత్మీయత
చిగురులువేస్తుంది
నాగరాజుకి.
అయినా అప్పటికే
ఆకలి
బాధను అనుభవిస్తు న్న, ఇంత
అలస్యం ఏమిటి అంటూ చిరుకోపంగా అరిచాడు మాధవపై .
సారి... అంకుల్
ఈరోజు
మాబడిలో అంటూ ఏదో చెప్పబోతూ చేతిలో ఉన్న బాక్స్ ని
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నాగరాజుకి అందిస్తుంటే అప్పటికే ఆకలి బాధతో ఉన్న నాగరాజు
అతని మాటలను లెక్కచేయకుండా చేతిలో ఉన్న బాక్స్ ని
విసురుగా లాక్కుని గబగబా
తినడం
ప్రారంభించాడు.
మాధవ జాలిగా నాగరాజు వై పు
అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు.
బ్రేవ్ మని చిన్నపాటి తేన్పుతో
బాక్స్ ని పక్కన పెట్ట గానే అది
అందుకుని తుర్రుమంటూ అక్కడ
నుండి పరుగుతీసాడు మాధవ.
మాధవ పరిచయంతో యిద్ద రి
మధ్య రోజు రోజుకి చనువు
కూడా పెరిగింది.
గతతాలుకా ఆలోచనలు నాగరాజుని
వెంటాడుతున్నాయి.
మాధవని చూడగానే ఒక్కసారిగా
తన బాల్యం గుర్తొచ్చింది నాగరాజుకి. జ్ఞా పకాల వలయంలో నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు
నాగరాజు.
తల్లి దండ్రులకు
ఒక్కగానొక్క సంతానం కావడంతో అతి
గారాబంగా పెరిగాడు నాగరాజు.
ఆఇంట్లో తను ఆడింది ఆట

గుండాల మహాలక్ష్మి
పాటింది పాట చెడు స్నేహాలు
పెరిగాయి వ్యసనాలకు బానిసై
చదువు సంధ్యలకు స్వస్తి చెప్పి
చెడు అలవాట్ల కు దగ్గ రైయ్యాడు.
తరచు డబ్బులు కొరకు తల్లి దండ్రులను వేదించి చివరకు వాళ్ళను
కొట్టే వాడు ఆబెంగతో తల్లి దండ్రులు కడకు ప్రాణాలు వదిలారు.
ఉన్న ఆస్తిని తెగనమ్మి జులాయిగా
స్నేహితులను వేసుకుని తిరగేవాడు. దాంతో ఉన్న ఆస్తి
కాస్త హారతికర్పూరంలా హరించుకుపోయింది
విలాసాలకు
అలవాటు పడ్డ నాగరాజు చేతిలో
చిల్లి గవ్వ కూడా లేకపోవడంతో దొంగతనాన్ని వృతిగా ఎంచుకున్నాడు. అందులో ఎనలేని
ప్రావీణ్యతను సంపాదించాడు.
నాగరాజు ఎదురుపడితే ఊరి
జనం గజగజా వణికిపోయేవారు. ఇదే జీవితం అనుకుని
విర్రవీగసాగాడు
నాగరాజు.
కాని కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా
ఉండదు.
దురవ్యసనాలకు
అలవాటు పడటం వలన కొంతకాలానికి నాగరాజుకి జబ్బు
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చేసింది. గుక్కెడు నీళ్ళు ఇచ్చే
దిక్కు లేదు ఒకప్పుడు తన
చుట్టూ
తిరిగిన ఏవొక్కడూ
నాగరాజు వై పు తొంగి చూడలేదు
రోజు రోజుకూ తన ఆరోగ్యం క్షీణీంపసాగింది. దృఢమైన తన
శరీరం చిక్కి శల్యమైయింది
ఒకప్పుడు తనని చూచి భయపడిన కళ్ళు ఇప్పుడు నాగరాజు
వై పు అదోలా జాలిగా చూడటం
మొదలుపెట్టా యి. ఆచూపులకు తట్టుకోలేక నాగరాజు ఊరు
విడిచి వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకుని అక్కడి నుండి
బయలుదేరాడు.
వెళ్ళుతూ
వెళ్ళుతూ
'వాయుగుండం'
వెళ్ళే మార్గంలో సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు. నాగరాజు
మాసిన గెడ్డం గుబురుగా
పెరిగిన జట్టు మురికెత్తిన బట్ట లతో రొడ్డుకి ఒక పక్క పడియున్న నాగరాజును అదే మార్గంలో
బడికి వెళ్ళుతున్న మాధవ కంట
పడటంతో వెంటనే తన దగ్గ రున్న నీళ్ళు తీసుకుని నాగరాజు
మొఖంపై చల్లా డు. నెమ్మదిగా తేరుకున్న నాగరాజుని ఒక
చెట్టు కింద కూర్చోపెట్టి సపర్యలు చేసాడు. ఆరోజు మొదలు
అంకుల్
అంకుల్ అంటూ
కొద్ది రోజులుగా తన ఆలన
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పాలన చూస్తు న్నాడు మాధవ!
తెలియని ప్రేమ, అనురాగం,
ఆప్యాయత
మాధవ యొక్క
ముద్దు ముద్దు మాటలు తనని
ఆకర్షించాయి. ఇంతకు మునుపెన్నడూ నాగరాజుని ఆవిధంగా
ప్రేమగా పిలిచేవారు లేకపోవడంతో పట్ట రాని ఆనందంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యాడు నాగరాజు.
నాగరాజు
శరీరం
తిరిగి
పుంజుకుంది ఒంటిలోకి కాస్త
సత్తు వ చేరగానే పూర్వపుస్థి తి
మళ్ళీ తన మనస్సులో ఆవహించింది గత వై భవం కళ్ళ ముందు
నాట్యం చేసింది తిరిగి మళ్ళీ దొంగతనానికి పాల్పడి విలాసవంతంగా జీవించాలి అనుకున్నాడు.
అర్ధరాత్రి వేళ ఊరిలోకి చొరబడ్డా డు ఇంటి గోడ దూకి లోనికి
ప్రవేశించి చకచకా తనపని పూర్తి
చేయాలనుకున్నాడు. ఇల్లంతా
చాలా నిశబ్దంగాను నిర్మానుష్యంగాను ఉండటంతో తనపని
ఈజి అనుకున్నాడు గదిలో ఒక
మారుమూల మిణుకు మిణుకుమంటూ చిన్న లాంతరు వెలుగుతోంది. అంతలో నాగరాజు
కాలికి ఎదో తగిలి అలికిడయింది. గదిలో నిద్రిస్తు న్న అతనికి
మెలకువ వచ్చి , ఎవరు అక్కడ
అంటూ బిగ్గ రగా అరిచాడు.

నాగరాజు కంగారుతో ఆగదిలో
ఒకమూల పడియున్న కర్రతో
అతన్ని బలంగా నెత్తిపై కొట్టా లని కర్ర పై కెత్తా డు. "అంకుల్"
మీరేంటి ఇప్పుడొచ్చారు ఆకలేస్తుందా అన్న ఆమాటలు నిర్ఘ ాంతపోయేలా చేసాయి. ఒక్క సారిగా
నిశ్రేష్టుడయ్యాడు
నాగరాజు.
అంకుల్
అంకుల్ అంటూ
ముద్దు ముద్దు గా పిలిచే ఈ
బాలుడినా నేను చంపేది, నాకు
పునర్జ న్మ నిచ్చిన ఈ బాలుడనా
నేను కడతేర్చేది ఒక క్షణంలో
ఎంత పొరపాటు జరిగేదని తలచికొని గొల్ల మన్నాడు నాగరాజు.
జీవితం ఇంకా ముగియలేదనట్లు గా మాసిబారుతున్న ఆ దీపపు
ఒత్తు ని పై కి లేపాడు మాధవ
ఆవెలుగులో చూచాడు రెప్పవాల్చకుండా గోడకు వేలాడుతున్న ఒక పోటోను నాగరాజు.
అంకుల్ అంకుల్ అంటూ నాగరాజుని చిన్నగా తట్టా డు మాధవ.
ఎవరుబాబు ఆ పోటోలో!
నాగరాజు
ప్రశ్నకి మాధవ
చెప్పాడు మానాన్నగారిది అని.
మీనాన్న పేరు గద్గ దా వణుకుతున్న కంఠంతో అడిగాడు
రామభద్రుడు అని చెప్పగానే నాగరాజుకి భూమి కంపించినంత
పనై యింది.
(ఇంకా వుంది)
ఫిబ్రవరి 2022

చెత ్త కథ (పోజిటివ్ ఏంగిల్)

పాలెపు బుచ్చిరాజు

నాగరాజు స్వంత ఊరికి ఇరవై ఏళ్ల

కాలేజిలో డిగ్రీ చదివాడు. పట్నంలోనే

		

పారిపోయే నాటికి అతనికి పదేళ్ళు.

బాగుపడి

అయిందని నాగరాజు చాలా బాధ

కీ

మాత్రం

తరవాత

ఆ

వెళ్తున్నాడు.

నాటి

ఊరొదిలి

సంఘటన

అతని

ఇప్పటి-

కళ్ళముందు

సినిమా

రీలులా తిరుగుతూ కనిపిస్తుంది.
		నాగరాజు చిన్నప్పుడు

బడిలో చదువుకునే రోజుల్లో అల్ల రి

ఉద్యోగం చేస్తు న్నాడు. తను జీవితంలో
నందుకు

సంతోషంగా

ఉన్నా, ఆ చిన్నప్పటి సంఘటన
నాగరాజు

అప్పుడప్పుడూ

గుండెల్లో సూదిలా గుచ్సుకుంటూనే
ఉంది. ఒకసారి చూసి వద్దాం అని-

పించింది. అందుకే ఈ ప్రయాణం.

చిల్ల రిగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు.

		

ఒకనాడు, స్నేహితుడు రామచం-

తలిదండ్రులు కాలం చేశారు. ఒక

చదువు మీద శ్రద్ధ చూపేవాడు కాదు.

ఈ లోగా ఊరిలొ

చాలా మార్పులు వచ్చాయి. నాగరాజు

త న కా ర ణ ం -

గా రామచంద్రుడి జీవితం నాశనం
పడ్డా డు.
ణలు

వెంటనే

చెప్పాలని

వెళ్లి

క్షమాప-

బయల్దేరాడు.

చిన్ననాటి స్నేహితుడిని చూడగానే

గుర్తు పట్టి , ఒంటికాలు తోనే లేచి

నిలబడి, అతన్ని కౌగలించుకున్నాడు
రామచంద్రుడు. నాగారాజుకి ఎక్కలేని

దు:ఖం ముంచుకొచ్చింది. తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వాడిని, ఏమాత్రం

ద్రుడితొ కలిసి ఊరి చివర మామిడి

తమ్ముడు వ్యవసాయం చూసుకుంటూ

కాయలు

పోయి వచ్చిన అన్నగారిని తమ్ముడు

మనసుని ఎంతగానో మెచ్చుకున్నా-

శ్నలు అయ్యాక నాగరాజు, తమ్ముడి-

స్నేహితులిద్ద రూ కూర్చుని కబుర్లు

తోటలో చెట్టెక్కి కూచుని, మామిడి
కోసి,

ఉప్పూ,

కారం

రాసుకుని తింటున్నాడు. ఇంతలో

అక్కడికి యజమాని వచ్చాడు. పట్టు బడతాననే భయంతో , రామచంద్రుడి-

పాత ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. అలసి-

ఆహ్వానించి ఆదరించాడు. కుశల ప్రని. రామచంద్రుడి పరిస్థి తి ఏమిటని

ని ఒక్కతోపు తీసి, తానూ క్రిందికి ఉరికి

అడిగాడు. ఆటను చెప్పిన దానిని

రామచంద్రుడి

మోకాలి

పారిపోయాడు. అదాటుగా పడడంతో
		

కాలు

విరిగింది.

ఈ విషయం తెలిసి

బట్టి , ఎముక విరగడంతో కుడికాలు
వరకు

తీసియ

వలసి

వచ్చిందని, తెలివై న వాడై నా బడికి

నాగరాజు తనకి శిక్ష తప్పదని భయంతో

వెళ్ళలేకపోయాడని,

మరెప్పుడూ సొంత ఊరి వై పు తిరిగి

కుమిలిపోయేవాడని, ఏ పనీ చేయ-

ఊరొదిలి పారి పోయాడు. ఆ తరవాత
చూడలేదు. దూరంగా పినతల్లి ఇంట్లో

ఉంటూ పోరుగూరిలో చదువు కొనసాగించాడు.
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హైస్కూలు

దాటి

కుంటివాడుగా

అనేక అవమానాల పాలై , నిరాశతో
డానికి పనికి రాడు కనుక, ఒన్న ఎకరం

పొలం, కూలిపెట్టి సాగు చేయించు-

కుని బతుకుతున్నాడని తెలిసింది.

ద్వేష భావం లేకుండా, ఆప్యాయం-

గా కౌగలించుకున్నాడు. అతని పెద్ద

డు. పశ్చాత్తా పంతో కుమిలి పోయాడు.

చెప్పుకున్నారు. మాటల సందర్భం-

లో రామచంద్రుడికి, మాధవుడు అనే
పదేళ్ళ కొడుకున్నాడని, వాడు తిన్నగా
చదవడం లేదని తెలిసింది. వెంటనే

నాగరాజు, “నువ్వేమీ బాధ పడకు.
వాడిని ప్రయోజకుడిని చేసే బాధ్యత
నాది. నాతో పట్నం తీసుకుని వెళ్లి చదివిస్తా ను. నువ్వు నాకీ అవకాశం ఇవ్వక

తప్పదు. “ అన్నాడు. రామ చంద్రుడు
నిర్ఘ ాంత పోయాడు. మనిషిలో ఇంత
పరివర ్తన సాధ్యమా! అని.
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జీవన హితము
ఆల్బర్ట్ ఐనస్టీన్ గొప్ప పరిశోధకుడు ,ఎన్నో సిద్దాంతాలు ప్రవేశ పెట్టి న
ఘనుడు ఆయన జ్ఞా నం కంటే
ఊహా గొప్పది అని చెప్పిన
మహా విశిష్ట వ్యక్తి ,ఆయన
జీవితం పరిశోధనకు అంకితంచేసా రు. . అటువంటి వ్యక్తి
సందేశ ము _
మాస్టారు
మనకు పజిల్ మాదిరి ఇచ్చారు
మానసిక సంఘర్ష ణకు ద్వారా
హృదయంతరపు పొరలలో ఒక
మహా జ్ఞా ని క్షీరసాగర మధనం
ద్వారా వ్యక్తి హితం మే సమాజ
హీతము గా భావించి ఈ కల్పన
కథను మనముందు ఆవిష్కరించి సమతుల్యత తో పరిష్కారం
మంచి నీతి కలిగిన సందేశం
కోసం మనకు బహుమతి గా
మంచి సవ్య అలోచన సరళి
పెంపొందించే కథ జీవిత వ్యధ
భావితరాలకు అమృత సుధ
అని
అంటాను
కథలో వ్యక్తు ల పేర్లు కూడా వాళ్ళ
మనస్తత్వం తగినట్లు పెట్టా రు
ఇంకా కథ లోకి వెడితే నాగ
రాజు డబ్బు ఉండీ గారంగా
పెరిగి తాను పట్టి న కుందేలుకు
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మూ డే కాళ్ళు అన్న రీతిలో
డబ్బు
విలువ
కుటుంబ
విలువ తెలియక విశృంఖలము బాధ్యతా రహిత భావాలతో
పెరిగి పెద్ద ల అదుపు అజ్ఞా లేక
తన అస్తి తనే జలస చేశాడు
అప్పటిలో నాగ రాజు తన
తప్పును రామచంద్ర పై నెట్టా లని, ఈర్ద ్య భావంతో దుర్మార్గంగా
స్వార్థం గా ప్రయత్నించడంతో,"
రామ చంద్ర చెట్టు పై నుంచి పడి
కాలు విరిగిన తన స్నేహితుడు
రక్షింప బడ్డా డు అనే సంతృప్తి
పొందాడు "అతను పెళ్లి పిల్ల లతో సంసార సాగరాన్ని ఈదాడు
అయితే నాగ రాజు మాత్రం ఏపని
రాని సోమరి కనుక దొంగతనం
చెయ్యడం అలవాటు చేసుకున్నాడు అదికూడా అతనికి అతి కష్ట మే
బాగా బ్రతికిన వాడు తప్పు
చెయ్యి లేడు, మనసు అంగీిక
రించదు. విధి వ్రాత తప్పని పరిస్థి తిలో ఒక సారి అనాయంగా
సంపాదించిన సొమ్ముతో కొంత
కాలం అతి కస్టంగా గడిపేవాడు

టుంబం లోంచి వచ్చాడు ఈ పని
అతనికి మహా కష్టం అని చెప్పాలి
అటు
వంటి
పరిస్తితుల్లో
మాధవుడు వచ్చి అతని దగ్గ ర
రుచిగా వంట చేసి పెట్టీ తను
తింటున్నాడు నాగరాజు తన
స్వభావం , మంచిది కాదు అని
చెప్పినా సరే పట్టు వదలని
విక్ర మర్కుడి లా మాధవుడు
తన తండ్రి ,స్నేహ అభిమానం
గురించి ,తెల్పీ, రామచంద్రుని
కథ చెప్పి గతం గుర్తు కు తెచ్చాడు.
ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఆత్మ నున్యతతో ఉన్నప్పుడు ,ఆతని
మానసిక్ వత్తడి తగ్గ డానికి
మందులా
మాధవుడు
చిన్న పిల్ల వాడు అయినా
నాగ
రాజును
మార్చాడు

ఆ పిల్లా డిని ప్రేమగా చూడాలి
వాడికి తిండి పెట్టీ పోషించి చదివించాలి అనే తపన తో జ్ఞా నం కలిగి
నాగ రాజు వాచ్ మాన్ ఉద్యోగం
లో చేరడం పగలు అడివిలో
అయుర్ వేద.మొక్కలు తీప్ప తీ
గా వంటివి తెచ్చి అమ్మడం వంటి
ఇక్కడ స్వత హాగా నాగరాజు పెద్ద కు మంచిపనులుద్వారాతననుతాను
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నీతి మార్గం లో పోషించు కొంటు
మాధవుని కి జీవితం ఇచ్చాడు
అంటే నాగ రాజు స్వతహాగా
మంచి వాడు ఇది అతని పెద్ద ల
గారాబం వల్ల బాధ్యత రహితంగా
మారాడు అని మాస్టారు మనకు
అంతర్గ త భావంతో చెప్పారు
అంతలా
మారడం
కాదు
అతను మాధవుడు కి మంచి
చదువు చెప్పించడం వల్ల
పెద్ద ఉద్యోగం వచ్చింది .
నాగ రాజు అంతటితో ఆగాడా
పెళ్లి చేసుకుని కాల గమనంలో
ఇద్ద రు పిల్ల ల తండ్రి అయ్యాడు
డబ్బు ఉంటే సరి కాదు పిల్ల లకి డబ్బు నీతిగా న్యాయంగా
ఎలా సంపాదించాలి సమాజంలో
మంచి గౌరవ వృత్తి ఎలా
చెయ్యాలి అన్నది పెద్ద లు అస్తితో
పాటు మంచి తనం మానవత్వం
నేర్పాలి మన రోజు గడిస్తే చాలు
అని కాదు తమ వంశం అంతా
మంచిగా వెళ్ళాలి అని తల్లి
తండ్రులు హిత బోధ చెయ్యాలి
ఈనాడు కూడా మా పిల్ల లకి గొప్పగా
పోకెట్ మని ఇస్తా ము అంటారు
కానీ దానితో ఏమి చేశారు అన్నది
కూడా అడిగి తెలుసుకోవాలి
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ఆ తరువాత మాధవుడు నాగ
రాజుకి కృతజ్ఞత గా ఆయన
పిల్ల లని
చదివించాడు
పెద్ద లు
పిల్ల లకి మంచి మార్గం చూపాలి
ఇక్కడ "వాల్మీకిని ఉదాహరణ గా
చెప్పారు అందులో నారదుడు
మంచి మార్గం చూపాడు "
"తోటకూర కదా కూడా పిల్ల ల
పెంపకంలో తల్లి దండ్రులు మంచి
చూడు గురించి చెపుతారు ."
రాజు కొడుకు అవినీతి గా
మారడం వంటి నీతి కథలు
ఎన్నో తరాలకు సందేశాలు
మనకు రామ చిలుక కథలో
కూడా బోయవాడు చిలుక
ముని పెంచిన చిలుక కథ
కూడా
దీనికి
ఉదాహరణ.
"పిల్లల్ని కనగా నే సరి కాదు"
వాళ్ళని విమర్శిస్తూ
కేకలు
వేస్తూ గయ్యాళి గా, పెంచ
కూడదు పుట్టు కతో ఎది రాదు
అన్ని పిల్ల లకి నేర్పా లి మంచి
మాటలతో మంచి మార్గం
ఎంచుకునే విధంగా పెంచాలి
డబ్బు సంపాదన ఒకటే ధ్యేయం
గా ఉన్న ఈ తరంలో మానవతా
విలు. వలు పెంచుతూ పెద్ద ల
పెంపకము ముఖ్యము అని తె-

లుస్తోంది ఇప్పటికీ ఇలాంటి
వ్యక్తు లు ఉన్నారు _మాస్టారు
అన్ని తరాలకు ఇదే సూక్తి.
నా నాటి బ్రతుకు నాటక ము
అని శ్రీ అన్నమయ్య శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కీర ్తన
లో
సారాంశము
అయినా
షేక్స్పియర్ లై ఫ్ ఇస్ ఏ డ్రామా స్టేజ్
అన్న అర్థం పరమార్థం ఒక్కటే కదా
విలువై న మానవ జన్మ మరింత
మందికి ఆదర్శం ,ఆదేశం కావాలి
నీతి _పెద్ద లు, ఎదిగే పిల్ల లకు ,మరియు అవినీతి భావాలున్న పెద్ద లకు కూడా సరయిన
రీతిలో, ఒక పద్ధ తిగా పెంచాలి
,అప్పుడే మంచి వ్యక్తిత్వ మున్న
మానవు డుగా ,మారడమే కాదు
మాధవుడు అని నేను అంటాను
మనిషి మనీ షి గా మారాడు.
నార మంచి వాణి ప్రభా కరి
తణుకు
9849481823
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వాల్మీకి రామాయణం మహోత్క్రుష్ట మైన కావ్యం. ఎవరె న్నిసార్లు రాసినా ఇంతకంటే ఎక్కువగా ఏం చెప్పగలరు? యావద్భారత దేశంలో ఎన్నో భాషల్లో ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధన్యులయ్యారు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉన్న ప్రాచుర్యం మరి
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీసా ప్రతి
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గ ర వినిపిస్తూ నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వెయ్యేళ్ళుగా వేలాది భక్తు లు రామాయణాన్ని రాసి, చదివి, విని తరించారు.
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిష్ట మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భక్తికి, కార్య దీక్షకి, బుద్దికుశలతకి
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మీకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా హనుమ కోసమే
సృష్ట ించ బడింది అనిపిస్తుంది. సీతాన్వేషణలో హనుమ చేసిన అధ్బుత కార్యాలకి అబ్బురపడి శ్రీరాముడు “నువ్వు నా తమ్ముడు భరతుని వంటి వాడవ”ని ఆప్యాయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భక్తితత్వానికి ఉదాహరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రత్యేకంగా పారాయణకి నోచుకుంది.
నాటి రామదాసు, త్యాగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ
హనుమలను కీర ్తించడం ద్వారా ధన్యులయ్యారు.
వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ‘వంద కందాల్లో సుందర కాండ’ రాద్దా మనే ప్రయత్నం చేశాను. ‘అష్టో త్తర శతం’
దాటినా హనుమంతుని తోకలా పెరుగుతూ పోయింది. ఆఖరికి ‘నూటపదహార్లు ’ తో పూర్తి చేయ గలిగాను.
చదువరులు ఆదరిస్తా రని ఆశిస్తు న్నాను.
ఆఖర్న అనుబంధంగా “పురజన గీత” గా పద్దెనిమిది కందాలు చేర్చాను. పట్టా భిషేకం తరవాత శ్రీరాముడు తమ్ముల్ని, మంత్రుల్ని, సామంతుల్ని, సై న్యాన్ని ఉద్దేశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాట్లా డాక, పుర
ప్రజల్ని కూడా పిలిపించి వారికి భక్తి తత్త్వం బోధిస్తా డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు.
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పద్యాలు.
బరోడా						
పాలెపు బుచ్చిరాజు
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105)

ఇంటికి బోయెడి మార్గ ము
మింటి కెగసెను తృటిలోన మించిన వడితో
కంటిరి వనచర మూకలు
మింటను రవి తేజము మన మేటియె నంచున్

105. మారుతి రవి తేజంతో ఆకాశ మార్గంలో వస్తూ ఉండడం చూసి కపిసేన చాలా సంతోషించింది.

106)

మారుతిని చుట్టుముట్టిరి
వారలు వివరము లడుగ వరుసగ చెప్పె న్
మీరును సమయము నడువుడు
నా రామునికి వినిపింతు నా కథ యనియెన్

106. హనుమ ఇలా క్రిందికి దిగగానే అందరు ఆయన చుట్టూ చేరి, “చూశావా? చూశావా?” అని .అడ-

గసాగారు. అందరికి వివరాలు చెప్పుతూ, “వెంటనే బయల్దేరండి. ఇక్కడున్నట్టు వెళ్లి శుభవార ్త రాముని
చెవిలో వేయాలి.” అని అందరినీ బయల్దేర దీశాడు.

107)

107.

విజయోత్సాహము కపులను
గజముల చేయ మదమెక్కి కౌతుకమెలగన్
భుజముల నెక్కించు కొనిరి
గజబలుడు పవన తనయుని గారవ మొప్పన్

ఆ విజయోత్సాహంతో అందరికీ ఏనుగు బలం వచ్చింది. మారుతిని భుజాల మీద ఎక్కించుకుని,

అతి కోలాహలంతో వెనక్కి తిరిగారు.
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108)

అల్లన బోవుచు కోతులు
యెల్లెడ మధువనము లోన ఏపుగ పండ్లన్
కొల్లలుగ జూచి చెట్లను
మెల్లగ నెగబాకి కోసి మేయగ సాగెన్

108. వారలా వెళ్తూ ఉండగా దారిలో ఒక చక్కని వనం కనిపించింది. అక్కడి చెట్లు పూలు, ఫలాలతో

మనోహరంగా ఉన్నాయి. అన్నీ మరిచిపోయి వారా చెట్ల మీదికి ఎగబ్రాకారు.

109)

వారును వీరని లేదే
మారుతి సహితము తరువుల మైకము తోడన్
చీరిచి చెండాడ దొడగె
వారలు వానరులనునది వాస్త వ మాయెన్

109. వీరు వారు అని లేదు, మారుతితో సహా అందరూ పళ్ళుకోసుకుని తింటూ, చెట్ల కొమ్మలు
విరుస్తూ ఆ వనాన్ని నాశనం చేయ సాగారు. ఎంతై నా కోతి మూక కదా!

110)

110.

ముదుసలి భల్లూకమనెను
ఇది సమయము గాదు వినుడు ఈ గతి మెలగన్
మది మరచిరె మనము మరలి
కదిలించగవలె కపులను కయ్యము కొరకై

ఆఖరికి జాంబవంతుడు వారిని వారించాడు. ఇప్పుడిలా మీరు ఆగడం చేయడం తగదు.

మనం వెంటనే కిష్కింధకుపోయి శుభవార ్త చెప్పాలి. యుద్ధా నికి మన వాళ్ళని పురికొల్పాలి. అంతా
మరిస్చిపోయారా? అని బుద్ది చెప్పాడు.
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దేవదేవుని పంచ భూత లింగాలు
కొత ్త రామానందం
సృష్టి , స్థి తి, లయ అనేవి ఈశ్వరుడి సంకల్పానికి తగినట్టు గా
బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులు నిర్వహిస్తుంటారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రుల
ఉద్భవానికి అసలు కారణం పరదేవత అయిన శక్తి స్వరూపిణి.
అపర దేవతకు పరమశివుడికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.
పరమేశ్వరుడు
పరదేవతను
గూర్చి తపస్సు చేశాడు. అప్పుడు
ఆ శక్తి కృపతో రుద్ర కల్పంలో
బ్రహ్మ, విష్ణువుల సృష్టి జరిగింది.
రుద్రకల్పంలో జగాలన్నింటినీ
ఈశ్వరుడే నియమిస్తా డు. పరదేవతా సహితుడై న పరమేశ్వరుడు
ఏ కల్పంలో ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన
ఆధిపత్యాన్ని వారికిచ్చి అన్నింటికీ
తానే మూలమై వెలుగొందుతుం
టాడని వివరించే శివతత్వం.
‘శివ’ శబ్ధా నికి శుభం అని, మంగళకరమని
అర్థాలున్నాయి.
ఆయన నిరాకారుడు. ఆయన
సర్వాంతర్యామిjైు సమస్త విశ్వమంతా వ్యాపించి యున్నాడు.
ఆయన సగుణ, నిర్గు ణ రూపమే
ఫిబ్రవరి 2022

శివలింగ రూపం. ఆయన లింగ
రూపాన్ని ధరించడం వెనుక ఓ
కథ ఉంది. ఒకసారి బ్రహ్మ విష్ణువులు మధ్య ‘ఎవరుగొప్ప’ అనే
వివాదం మొదలైంది. వారిద్ద రిని గమనిస్తు న్న పరమశివుడు,

వారి అహంకారాన్ని అణిచేందుకు ఉద్యుక్తుడై మాఘమాసం
చతుర్ధశి నాడు వారి మధ్య జ్యోతిర్లింగంగా
అవతరించాడు.
అలా అవతరించిన తదుపరి
తన ఆద్యంతాలను కనుక్కొని
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రావలసిందిగా బ్రహ్మ విష్ణువులకు పురమాయిస్తా డు. అహంకార
భరితులై ఉన్న వారిరువురూ
వెంటనే బయలు దేరతారు.
బ్రహ్మ హంస రూపాన్ని ధరించి
ఆకాశం వై పు ఎగురగా. విష్ణుమూర్తి వరాహరూపాన్ని ధరించి
పాతాళానికి సాగిపోతారు. అలా
వాళ్లు ఎంతదూరం పోయినప్పటికీ వాళ్ళకు ఆద్యంతాలు కనపడవు. చివరకు తమ ఓటమిని
ఒప్పుకొని, అహంకారాన్నుంచి
బయటపడి శంకరుని శరణువేడుకుంటారు. ఆరోజే మహాశివరాత్రిగా పండుగ జరుపుకుంటున్నాం.
శివదేవుడు అభిషేక ప్రియుడు.
‘ఓం నమశ్శివాయ’ అనే పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని పఠిస్తే చాలు
ఎంతటి కష్టాలైనప్పటికీ పటాపంచలవుతాయి. ‘న’ అంటే
సమస్త లోకాలకు ఆదిదేవుడు ‘మ’ అంటే పరమజ్ఞా నం
‘శి’ అంటే మంగళప్రదం ‘వా’
అంటే వృషభవాహనుడు ‘య’
అంటే పరమానంద దాయకుడని అర్థం. ఆ స్వామిని అందరూ
అనేక లింగాల రూపంలో పూజిస్తుంటారు. స్వయంభూలింగాన్ని
మానవులతో పాటూ దేవతలు,
ఋషులు కూడా పూజిస్తుంటార-
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ని ప్రతీతి. చరలింగాలను మట్టి తోకానీ, బెల్లంతో కానీ, పిండితో
కానీ తయారు చేస్తా రు. ఈ
లింగాలను తాత్కాలిక పూజలు
కోసమే తయారు చేసుకుంటారు.
లింగం ఏ పదార్ధంతో తయారై తే
పానపట్టం కూడా అదే పదార్థంలో తయారవ్వాలి. లింగానికి
ఉండే పానపట్టాన్ని అమ్మవారిగాను, లింగాన్ని శివునిగా భావిస్తా రు.

‘‘అభిషేక ప్రియం శివ:’ అన్నారు.
శివుడు అభిషేక ప్రియుడు నిర్మలమైన నీటితో అభిషేకమంటే
శివునకు చాలా ఇష్టం. ఇందులో
అంతరార్ధము
ఏమిటంటే..
‘నీరము’ అంటే ‘నీరు’ నీరమునకు ఆధారుడు కనుకనే
శ్రీ మహా విష్ణువును ‘నారాయణుడు’ అన్నారు. నీరు సాక్షా త్తు విష్ణు స్వరూపం. ‘‘శివాయ
ఫిబ్రవరి 2022

విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ
విష్ట వే’.శివస్య
హృదయం
విష్ణుం విష్ణో శ్చ హృదయం శివ:’’
విష్ణురూపుడై న శివుడికి, శివ
రూపుడై న విష్ణువుకు నమస్కారం. శివుని హృదయమే విష్ణువు
` విష్ణు హృదయమే శివుడు
విష్ణువు ఏ రీతిన శివమయుడై ఉంటాడో ఆ విదంగా శివుడు
విష్ణుమయుడై
ఉంటాడు.
ఈ ఇద్ద రి మధ్య భేదాన్ని లెక్కించకుండా
ఉండేవాడు
ఆ యు ష్మం తు డ వు తా డు .
శివునకు అభిషకం చేసే ప్రక్రియలో క్షీరాభిషేకమని, గంధాభిషేకమని,
తేనాభిషేకమనీ,
చాలా రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చోటు చేసుకున్నాయి.
కానీ ఈ అభిషేకాలన్నింటికఫిబ్రవరి 2022

న్నా ‘జలాభిషేకం’ అంటే మహా
ఇష్టం. ఎందుకంటే ‘గంగ’ విష్ణో దోద్బవ, విష్ణు పాదజలమైన
‘గంగ’ అంటే శివునకు ఆనందకరం. అందుకే నేమో శివుడు
గంగను తన శిరసున ధరించి
గౌరవించాడు. శివుని ప్రతినిత్యం అభిషేకించాలి. అనంతరం
మారేడు దళాలతో, తుమ్మపూలతో అర్చించాలి. నమకంలోని ‘నమశ్శివాయ’ అను పంచాక్షరీ మంత్రం’’లో ‘శివ’ అనే
రెండు అక్షరాలు ‘జీవాత్మ’ అనే
హంసకు రెండు రెక్కలవంటివి.
ప్రతి నిత్యం అభిషేకం చెయ్యడం
కుదరని వారు ఈ ప్రతి శివరాత్రి రోజునైనా భక్తిగా అభిషేకిస్తే
అనంత పుణ్యం పొందుతారు.
శివరాత్రి రోజున ఉపవాసము

ఉండి, బిల్వపత్రాలతో శివ పూజ
చేస్తా రో, రాత్రి జాగరణ చేస్తా రో
వారిని శివుడు నరకాన్నుంచి రక్షిస్తా డు. ఆనందాన్ని మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తా డు. ఆ పర్వదినాన కనీసం
ఒక తోటకూర కట్ట అయినా సరే
శివార్పణం అని దానం చేయడం
ముక్తిదాయకం. కలిగిన వాడు
వారి శక్త్యానుసారం బంగారం,
వెండి కుందులతో ఆవు నేతి
దీపం వెలిగించి ఓ పండితునికి
సమర్పిస్తే అజ్ఞానాంధకారం నశిస్తుందని పెద్ద లవాక్కు. ఎవరై తే
శివపూజ చేస్తా రో, ఆ రాత్రి
జాగరణం వహిస్తా రో వారిని మళ్లీ
తల్లి పాలు తాగే అవసరం రాదు.
అంటే ఆ భక్తు డు. జీవన్ముక్తు డవుడే అని స్పష్టంగా చెప్పబడిరది.
అంతటి మహిమాన్వితమైనది
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శివపూజ, భగవంతుడు, నిరాకారుడు. సాకారుడు కూడా. ఇది గ్రహించడానికి లింగ రూపంలోన,
సగుణ సుందర రూపంలోనూ
స్వామిని
ఆరాదిస్త ాం.
శంకరుడు సర్వశుభాలకు ఆదిగురువు. ఆ శుభాలకు చిరునామా
శ్రీ మహాలక్ష్మి. అందుకే ఈశ్వరుని భక్తి శ్రద్ధ లతో కొలిస్తే సర్వ
శుభాలు లభించగలవు. ఆయన
చేతిలో ఉన్న శంఖం, త్రిశూలం
కూడా మంచిని కలుగజేస్తా యంటారు. శంఖంలోని నీటిని
తీర్థంగా స్వీకరిస్తా రు. శంఖం
ఎక్కడ ఉంటుందో విష్ణుమూర్తితో సహా శ్రీమహాలక్ష్మి అక్కడ
ఉంటుంది. బిల్వపత్రంలో లక్ష్మితో
పాటు సర్వదేవతలు ఉంటారు.
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మారేడు ఆకు మొదట్లో జనార్ద నుడు, మధ్యలో బ్రహ్మ, చివరలో
రుద్రుడు ఉపరితలంపై సర్వదేవతలు ఉంటారు. ఓసారి శ్రీమహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవితో కలసి
శివుడి గురించి తపస్సు చేస్తుండగా ఆమె కుడిచేతి నుంచి బిల్వవృక్షం
ఆవిర్భవించిందని
అందుకే బిల్వ పత్రాలకు అత్యంత
పవిత్రత ఉందని అంటారు.
మారేడు ఫలాన్ని శ్రీఫలం అని
పేరు. మారేడు వనం కాశీ క్షేత్రంతో సమానం. మారేడు దళాలతో
శివార్చన చేయడం వల్ల కాశీ క్షేత్రంలో శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేసిన
ఫలం లభిస్తుంది. సాలగ్రామ
దాన ఫలం, శత అశ్వమేదయాగాలు చేసిన ఫలం , ఒక బి-

ల్వదళంతో శివార్చన చేయడం
వలన లభిస్తుంది. ‘ఏక బిల్వం
శివార్పణం’ అని శివుని అర్చిస్తే,
అనేక జన్మల పాపాలు నశిస్తా యి. ఒకసారి కోసిన బిల్వదళాలు 15 రోజుల వరకూ పూజార్హతను కలిగి ఉంటాయి. ఆలోపు
ఆ బిల్వదళాలు వాడినా దోషం
లేదు. కానీ మూడు దళాలు
మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
విభూతి
ధారణ:
విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం. అది
అగ్నిలో కాలి శుద్ధ మైన వస్తు వు.
ఈశ్వరుడు ఒంటినిండా విభూతి
అద్దుకుంటాడు.
భస్మధారణ చేయకుండా జపతపాలు ఫలితాలు ఇవ్వవు. అన్ని
నదులలో స్నానం చేయకుండా
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జపతపాలు ఫలితాలు ఇవ్వవు.
అన్ని నదులలో స్నాన చేసిన
ఫలం
సమస్త
వ్యాధులు
పోతాయి. అగ్నివలె పావనం.
రుద్రాక్ష
ధారణ:
రుద్రాక్ష మరేదో కాదు. శివుని
మూడవ కన్ను. ఆయన ఆనంద
బాషాపలే రుద్రాక్షల రూపం.
అందరి దేవతలలో పాలభాగంలో కన్నుకలవాడు ఆయన
ఒక్కడే. రుద్రాక్షను స్మరిస్తే సమస్త
పాపాలు నశించిపోతాయి. రుద్రాక్ష ధారణ శివలింగార్చనతో సమానం. రుద్రాక్షను నెత్తిమీద పెట్టు కొని స్నానాల చేస్తే
గంగా స్నానం ఫలితం లభిస్తుంది. ఒకవేయి రుద్రాక్షలు
ధరిస్తే ధరించిన వ్యక్తిని సాక్షా త్తు గా శివునిగా పరిగణించాలి.
పంచాక్షరి
జపం:
పంచాక్షరి
మంత్రోపదేశం
లేనివారు శివనామం జపిస్తే చాలంటున్నారు పెద్ద లు. పంచాక్షరీ మంత్రం అంటే అయిదు
అక్షరాలు ఉండాలి. మరి దీనిలో
నమశ్శివాయ అనే అయిదు
అక్షరాలతో ‘ఓం’ కలిపితే ఆరు
అక్షరాలు అవుతున్నాయి కదా!
అనే ప్రశ్న సాధారణంగా జనిస్తుంది. ‘ఓమ్’ కారాన్ని ప్రణవం
అంటారు. ఒక్క అక్షరంలోనే
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సమస్తం దాగి ఉన్నాయి. మనం
ఉపయోగించే
అక్షరాలన్నీ
తాండవ సమయంలో పరమశివుడు మ్రోగించిన ఢంకా నినాదం
నుంచి పుట్టా యి. ఏమంత్రమైనా
ముందు ఓంకారాన్ని తప్పకుండా చేర్చాలి. దాన్ని అక్షర సంఖ్యలోని తీసుకోవడం మానడం
మంత్ర ద్రష్ట అంటే. ఆ మంత్రాన్ని
దర్శించిన ఋషి ముందే నిర్దేశిస్తా రు. మహిమాన్వితమైన పంచాక్షరీ మంత్రంలోని ప్రతి అక్షరమూ శక్తి వంతమే. తెలుగువారు
అందరూ పిల్ల లకు అక్షరాభ్యాసం
సమయంలోనే శివ పంచాక్షరిని ఉపదేశిస్తా రు. తరతరాలుగా తండ్రి ఉపవేష్టి గా, గురువుగా
పిల్ల లకు
మంత్రోపదేశంలోనే అక్షరాభ్యాసం చేయించడం
మనకు ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
సదాశివ
ధ్యానం:
హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ సదా
శివధ్యానం వీటితోపాటు అంతరంగంలో శివ స్వరూపాన్ని ఎల్ల వేళలా స్మరిస్తూ ఉండాలి. శివ
అను మాటలో ఉన్న ‘శ్’ ‘ఙ’ ‘వ’
అనేవి విడివిడిగా నిత్య సుఖాన్ని
పురుషుణి, శక్తిని సూచిస్తా యి.
ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు ఏర్పడిన
‘శివ’ అనే శబ్దం అమృతత్వాన్ని సూచిస్తుంది. సదాశివుణ్ణి

సోహం భావనతో పూజించాలి.
మనసులోని చెడు భావాలు
పోవాలి. అంతర్ముఖలమై శివదర్శనం చేయాలి. అందుచేత
ఒకోకసారి ‘శివ’ అంటే ఈ భావాలన్నింటినీ
తలుచుకున్నట్టే . శివ శబ్ధా నికి శుభం, మంగళకరం అనే అర్థాలున్నాయి.
అంటే శివుడు శుభప్రదుడు,
మంగళ ప్రదుడు అని అర్థం
శివుని వేష ధారణ ` విశిష్ట త:
శివుడు నిర్మల హృదయుడు,
శుద్ధ
స్పటిక
మనస్కుడు.
అందుకు నిదర్శనంగా స్పటిక
మాలలు, రుద్రాక్ష మాలలు ధరిస్తా డు. ఆయన ఎంతటి నిరాడంబరుడో ఆయన ఆకృతే
చెబుతుంది. శరీర వ్యామోహం
లేని వాడు కనుకే తైల సంస్కారం
లేని జటాజూటంతో ఛితా భస్మాన్ని పూసుకుని, గజ ధర్మాన్ని
ధరించి పాములను మాలలుగా
వేసుకుని నిగర్విగా తిరుగుతాడు. ఆయన జీవనవృత్తి భిక్షా టన అందువలననే ఆయనను
ఆదిబిక్షు వు అన్నారు. ఆయన
భుజించే భోజనపాత్ర కపాలము.
ఆయన నివాస స్థానము స్మశానము. ఇంత నిరాడంబర దేవుడు
మనకు ఎక్కడా కనిపించడు.
ఆదిదంపతులు:
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శివుని రూపం ఎలా ఉన్నా,
సతీదేవి తండ్రిని బలవంతంగా ఒప్పించి మరీ చేపట్టుంది.
దీక్ష యజ్ఞంలో శరీరం వదిలి
హిమవంతుడి ఇంట జన్మించిన తరువాత కూడా సేవచేసి,
తపస్సు చేసి శివుణ్ణే చేపట్టు తుంది. వారి దాంపత్య యోగం
ఆదర్శప్రాయమైనది.
వారిని
ఆది దంపతులుగా కొలుస్తా రు.
వారి ప్రేమకి పరాకాష్ట ఇరువురి
శరీరాలు కలిసి ఒకటిగా మారిపోవడమే. అందుకే వారు అర్థనారీశ్వరులుగా కీర ్తింపబడుచున్నారు.
శివపార్వతుల దాంపత్యవై భవం
ఎంతటిదంటే ఇద్ద రి ఆలోచన
ఒకటే అభిప్రాయ బేధాలుండవు.
పాల సముద్రం చిలికేటప్పుడు
భయంకరమైన విషం పుట్ట ింది.
లోకాలను హడలెత్తనున్న దాన్ని ఆ
దేవదేవుడు చిన్న నేరేడుపండుగా
మార్చుకొని గొంతులో నిలుపుకున్నాడు. లోపలకు మింగకుండా..
బయటకు
విసర్జించకుండా
అలాగే ఉంచాడు. అలాగొంతులో ఉంచడం వల్ల లోకాలు
రక్షించబడ్డా యి. శివ పరమాత్మ
అలా విశ్వమంతటికీ పరోపకారం
చేశాడు. పరమశివుడి సాహసానికి అమ్మ తోడ్పాటునందించింది. అందుకే ఆమెను ‘సర్వమం32

గళ’ అనే పేరుతో పిలుస్తా రు.
వీరిది ఆదర్శ ప్రాయమైన దాంపత్యమే కాదు. ఆదర్శ కుటుంబం
కూడా. సతీపతులు ఇద్ద రికీ కలిసి ఒక్క ఆసనం చాలు.
కొడుకులు గణపతి, కుమారస్వామి వారి ఒడిలో కూర్చుంటారు. వారి వాహనాలకి జాతి
వై రం ఉంది. ఎలుకను పాము
తింటుంది. పామును నెమలి
తింటుంది. సింహానికి ఎద్దు కు
పడదు. అయినా అవి ఎప్పుడూ
కనీసం
కలహించుకోలేదు.
దేవాలయ
సందర్శనం
శివాల యం
లో తప్పనిసరిగా మూడు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. మొదటి
ప్రదక్షణతో బద్ద కం, కోపం,
తమోగుణాన్ని
విడిచిపెట్టాలి.
అనారోగ్యకరమైన పోకడ తత్వాన్ని
పెంచే రజోగుణాన్ని రెండో ప్రదక్షిణలో విడిచిపెట్టాలి. అహంకారం
పెంచేసత్వగుణాన్ని
మూడో
ప్రదక్షిణతో
వదిలివేయాలి.
ఆలయం వెలుపల ఉన్న ధ్వజస్తంభాన్ని ముట్టుకోకూడదు.
తలకాయ
తాకించకూడదు.
ఆలయం ప్రవేశిస్తే నందీశ్వరుడు కనబడతాడు. శృంగ
మధ్యలోంచి శివుని దర్శిస్తే పునర్జ న్మ ఉండదంటారు. నంది
పృష్ట భాగాన్ని
స్పర్శించాలి.

తదుపరి స్వామి వారికి జరిగే అభిషేకములను దర్శించాలి. కన్నులు
మూసుకోకూడదు. స్వామికి కుడివై పుగా ఆలయ ప్రవేశంచేయాలి. ఎదురుగా నిలువరాదు.
లింగంపై ఉన్న పూలు / ఆకులు
జారినట్టు మన బంధాలు జారిపోవాలని
వేడుకుంటూ
శివుణ్ణి దర్శించాలి. నాలుగు
నమస్కారాలు
చేయాలి.
గర్భగుడి దీపమే జ్ఞా నజ్యోతి. మన గుండెలో ఉండే
ఆత్మయే
శివలింగం.
ఒక్కసారి మీరు సమర్పణ
భావంతో, శరణాగతి చేసి ‘ఓంనమ:శ్శివాయ’ మంత్రాన్ని ఉచ్ఛరిస్తే మనోభీష్టాలు నెరవేరతాయి.
స్వామి అల్పసంతోషి, ఆయన
ఫలం, పుష్పం, పత్రం ఏది
సమర్పించినా
మీ
సంరక్షణ
భారం
వహిస్తా రు.
పశుపతి:
పరమేశ్వరుని పశుపతి అని
కూడా అంటారు. అంటే పశువులకు పతి. మనమంతా
పశువులం. పశువులు అంటే
మూడు లక్షణాలు ఉంటాయి.
రాట, తాడు, కట్ట బడి ఉండడం.
మనకి కూడా మూడు లక్షణాలున్నాయి. జన్మ అంతే పుట్ట డం
` ఇది రాట వంటిది. పాశమనేది
తాడు. ఇక్కడ పాశమంటే కర్మ.
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పాశాలతో బంధించి ఉండడం.
సత్వ రజోస్తమోగుణాలతో పెరగడమే పశుత్వం. పశుత్వాన్ని
కట్ట కలిగినవాడు ఆయనే. విప్పగలిగినవాడూ ఆయనే. బిగిసిన
కట్టు ను విప్పేందుకు కట్టు ఎలా
ఉపయోగపడుతుందో ఈ కర్మపాశం విడిచేందుకు కూడా
ధర్మపాశం అలాగే ఉపయోగపడుతుంది. పరమేశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుంటే చేసేది అదే. మనల్ని
కర్మబధ్దుల్ని కాకుండా ధర్మబద్దు ల్ని చేస్తా డు. అప్పడు అనుక్షణమూ శివనామ స్మరణతో మానవ
జన్మయే ధన్యత ఏర్పడుతుంది.
శివదర్శనం:
ఉదయమే లేచి స్నానం చేసి
స్వామిని దర్శిస్తే క్రిందటిరోజు రాత్రి వరకు చేసిన పాపం
అంతా వెంటనే నశిస్తుందట.
స్వర్గ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. తర్వాత
మిట్ట మధ్యాహ్నం శివ దర్శనం
చేసుకుంటే
అశ్వమేథయాగం చేసినంత మహా పుణ్యం
లభిస్తుందట. మనం చేసిన
7 జన్మల పాపాలు నశిస్తా యి.
సాయంకాలం ప్రదోషసమయంలో ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటే
అన్ని కోరికలు నెరవేరి మన
పాపాలు నశిస్తా యి. స్వర్గా ది పుణ్యలోకాలు కలుగుతాయి. ఇలా
ఉదయం కంటే మధ్యాహ్నం,
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అంతకంటే సాయం సంధ్యా
ఉత్తమోత్తమ శివదర్శనములు
అంటున్నారు మన ఋషులు.
దయామయుడు`మోక్షప్రధాత:
అందరి భక్తు లను ఆదరించి
అక్కున
జేర్చుకుంటున్న
క రు ణా మ యు డు . అ ను గ్ర హాన్ని
వర్షింపజేస్తుంటాడు.
ఓ ఆదివాసి గిరిజనుడు, నిరక్ష్యరాసుడు అయిన గొప్ప శివభక్తు డు. తన చెప్పులతో శివలింగాన్ని
శుభ్రం చేసినా, పుక్కిలి పట్టి న
నీటిని శివలింగంపై ఉమ్మినా,
ఎంగిలి చేసిన మాంసం ముద్ద లను మహానైవేద్యంగా సమర్పించినా ఆనందంగా స్వీకరించాడు.
భక్తు ని
భక్తినే
చూచాడు ఆయనకు ముక్తినొసగి ‘భక ్త కన్నప్పగా’ మార్చాడు.
ఈశ్వర భక్తుడై న ‘రావణుని’ మరణానంతరం అతనికి సాన్నిద్యం
లభించింది. అతడే మరుజన్మలో ధనాదిపతి అయిన కుబేరుడిగా జన్మించి ఉత్తర దిక్పాలకుడయ్యాడు. శివుని శరణుగోరి
మార్కండేయ యమపాశ బంధవిముక్తుడై చిరంజీవి అయ్యాడు.
శివునికి తన నేత్రాలతో అర్పించిన
‘తిన్నడు’ భక ్త కన్నప్పగా వాసికెక్కాడు. ఆభక్తు నికి ఒక కొండపై
కాళహస్తి క్షేత్రంలో ఆలయం నిర్మింపబడిరది. తనను నిత్యం

పోటీపడి పూజించే పాము,
ఏనుగు, సాలీడుకు శివసాన్నిధ్యం ప్రసాదించి ఆ క్షేత్రానికి
‘శ్రీకాళహస్తి’గా పేరు మార్చి
తాను శ్రీ కాళహస్తీశ్వరునిగా పూజలందుకొంటున్నాడు.
అట్టి నిరాకార, నిర్గు ణ, నిరాడంబర, నిగర్వి అయిన ఆ
నిటలేక్షు ని
ప్రేమానురాగాలు అనంతం, ఎల్ల లు లేనిది.
ఆయన మమకారం, ‘శివా’ అని
ఆర్తిగా పిలిస్తే, చెంతనుండే ఆశ్రితవత్సలుడాయన. ఆయన సర్వ
వ్యాపకుడు. గాలి, నీరు, నిప్పు,
ఆకాశం, పృధ్వి అన్నీ శివ స్వరూపాలే. ఆయన వాయులింగక్షేత్రం` కాళహస్తియందు, జలలింగంగా జంబులేశ్వరంలోనూ,
అగ్నిలింగ స్వరూపుడుగా అరుణాచలమందు, ఆకాశములో
వెలిగే మూర్తిగా చిదంబరంలోనూ మరియు సై కత లింగంగా
కంచిలోనూ విరాజిల్లు తున్నాడు.
ఈ అయిదు క్షేత్రాలు మహిమాన్విత పంచభూతలింగాలుగా ప్రసిద్ధిచెందాయి. వచ్చే సంచికలలో
పంచభూతలింగ క్షేత్రాల గురించి
విఫులంగా
తెలుసుకొందాం.
` ఓం నమశ్శివాయ
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ప్రేమంటే ఇంతే
(గతసంచిక తరువాయి)
"చమించండి, ఇంకెప్పుడూ ఎవరి
దగ్గ రా కులాల ఊసు ఎత్తను"
అన్నాడు సింధు తండ్రి.
"మాకు అలాంటి అభ్యంతరాలు
ఏమీ లేవు, మీరు ఏమిటి ఇస్తు న్నారు అనేది ముఖ్యం కాదు దాని
వెనుక మీ ప్రేమ ముఖ్యం…సరే
ఒక పని చెయ్యండి, మీ ఇంట్లో
పాలతో మాంచి టీ పెట్టండి”
వాళ్ళని నిరుత్సాహ పరచడం
ఇష్టంలేక అలా అంది అనూరాధ.
పది నిమషాల తరువాత వారిచ్చిన టీ త్రాగి బయలుదేరబోతూ వుంటే "సార్ మీరు పెల్లి కి
రాలేమంటున్నారు, అందుకని
పిల్లలిని మీరిద్ద రూ ఆశీర్వదిస్తే
మాకు సంతోసంగా వుంటుంది"
అన్నారు పిల్ల ల తల్లి తండ్రులు.
పిల్లలిద్ద రూ కృష్ణ మోహన్, అనూరాధల కాళ్ళకి దండం పెట్టా రు.
"మీరిద్ద రూ కలకాలం చిలకా
గోరింకల లాగ ఆనందంగా
సంతోషంగా జీవించాలని మనస్పూర్తిగా
కోరుకుంటున్నాము" అన్నారు కృష్ణ మోహన్,
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబ్బారావు

చూసాక ఎలా రియాక్ట్ అవుతారా
అని భయపడ్డా ను. మనం
నాటకాలు
ఆడుతున్నామని అంటారేమో అనుకున్నాను"
అంది అనూరాధ.
"నీకు ఇలాంటి అనుభవం మొదటిసారి అనుకుంటాను" అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
"అవును
నేను
ఎప్పుడూ
ఇలాంటివి చూడలేదు"
"అయినా రాధాదేవి గారు అద్భుతంగా నటించారు, స్క్రిప్ట్ లేకపోయినా ఆశువుగా డై లాగులు
బాగానే చెప్పి రక్తి కట్ట ించావు"
"అక్కడికి తమరికేదో ఇలాంటి
విషయాలలో తల పండిపోయినట్లు "
కృష్ణ మోహన్కి ఎవరై నా ప్రేమికులిద్ద రు పెళ్ళి చేసుకోడానికి ఇబ్బందులు పడితే వాళ్ళకి
సహాయం చేయడానికి తన శాయశక్తు లా ప్రయత్నిస్తా డు. కొన్ని
సందర్భాలలో వారి తల్లి తండ్రుల"హమ్మయ్య, కధ సుఖాంతం తో విరోధం కూడా తెచ్చుకొని దగ్గ అయింది, వాళ్ళు పిల్లలిని రుండి మరీ పెళ్ళిళ్ళు జరిపించా-

అనూరాధ.
కారు దాకా ఆ రెండు
కుటుంబాలూ వచ్చి దిగబెట్టా రు. కారులో కూర్చునే ముందు
..."ఆంటీ మీరిద్ద రూ ఈ రోజు మా
ప్రాణాలు తీసుకోకుండా మమ్మల్ని
కాపాడటమే కాకుండా మా పెళ్ళికి
మా పెద్ద ల్ని ఒప్పించారు. మీకూ,
అంకుల్ గారికి మా ధన్యవాదాలు" అంది సింధు.
"అది భగవంతుని సంకల్పం,
మీరిద్ద రూ ఒకరినొకరు అర్ధం
చేసుకొని లై ఫ్ని ఎంజాయ్
చెయ్యండి" అంది అనూరాధ.
"సార్ ఈ రోజు మీరు కలవకుంటే మేము రేపు చూసే వారం
కాదేమో. థాంక్యూ అంకుల్,
థాంక్యూ ఆంటీ, బొంబాయిలో
మిమ్మల్ని తప్పకుండా కలుస్తా ము" అన్నాడు కిరణ్.
"ఓకే, బాయ్" అని బయలుదేరారు కృష్ణ మోహన్, అనూరాధ.
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డు.
"నేను ఇప్పటికి ఇరవై ఆరు ప్రేమ
జంటలని కలిపాను. అందులో
ఇలా ఆత్మహత్యలకి పాల్పడిన
వాళ్ళు, ఇంట్లోంచి పారిపొయిన
వాళ్ళు, కులాల తేడా వల్ల , అంతస్థు ల తేడా వల్ల ఇంకా వివిధ
రకాల వాళ్ళు వున్నారు. చాలా
మంది కూర్చుని నచ్చచెబితే విన్నారు. కొంతమంది చాలా
పొగరుగా ప్రవర ్తించేవారు, కానీ
నిరంతరం నచ్చచెప్పాక ఒప్పుకునేవారు. కొన్ని సందర్భాలలో రిజిష్ట ర్ మేరేజెస్ కూడా
చేయించాను…అయితే ఇవాళ
పిల్లలిద్ద రు తీవ్రమైన నిర్ణయం
తీసుకోవడం వలన పెద్ద వాళ్ళని
తొందరగా ఒప్పించగలిగాము,
ఈ వ్యవహారం చాలా సుళువుగా
పరిష్కారమయింది.
మా
తమ్ముడు మురళి కూడా ఈ ఇరవై ఆరుగురిలో ఒకడు" అన్నాడు
కృష్ణ మోహన్.
"నిజంగా!
గ్రేట్,
అయితే
హీరోగారు సంఘ సంస్కర ్తలన్నమాట" అంటూ చమత్కరించింది అనూరాధ.
"నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకునే అదృష్టం ఈ
జన్మలో నాకు కలగ లేదు…ఆ
మాట అన్నపుడు కృష్ణ మోహన్
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గొంతు పూడుకుపోయి మాట
రాక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయి, కళ్ళ
వెంబడి నీరు తన్నుకు వచ్చి
ఉద్వేగానికి గురయ్యాడు. కారు
సై డ్కి తీసి ఆపాడు. అనూరాధ
అతని చేత మంచి నీళ్ళు త్రాగించి
"కృష్ణా అన్నవరం వెళ్ళేటపుడు హోటల్లో నేను ఇదే మాట
అని బాధ పడుతూ వుంటే, నాకు
ధైర్యం చెప్పావు, మరి ఇప్పుడు ఈ
బేలతనమేమిటి? ఒక విషయం
బావా...ఈ జన్మలో నీ భార్యని
కాలేక పోయాననే బాధ నాకు
వున్న మాట వాస్తవం. కానీ ఈ
రోజు తరువాత ఆ బాధ తీరిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ వేద
పండితుడు మనలని దంపతులుగా భావించి ఆశీర్వదించాడు,
ఇందాక ఆ పిల్ల ల విషయంలో
నేను నీకు భార్యగా నటించాను.
ఇది నాకు మధురానుభూతి, ఈ
రోజుని ఎప్పటికీ మరచిపోను.
ఇది చాలు బావా, నా శేష జీవితమంతా ఈ రోజుని తలచుకుని
ఆనందంగా బ్రతికేస్తా ను" అని
అతనిని ఓదార్చింది.
కృష్ణ మోహన్ కాస్త తేరుకొని కారు
స్టార్ట్ చేసి "ఆ అదృష్టం నాకు లేక
పొయినా, ఇలా ఏవరై నా ప్రేమికులు ఇబ్బందులు పడుతూ వుంటే
వారికి సహాయం చేసి వాళ్ళ పెళ్ళి

చేయిస్తే, వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందాన్ని చూసినపుడు...నా వై ఫల్యం
మీద విజయం సాధించినట్లు గా,
నా తప్పుని నేను సరిదిద్దు కున్నట్లు గా భావించి, నా ఆవేదనని
మరచిపోతాను"…అని ఇందాకా
సగంలో ఆపేసిన మాటని పూర్తి
చేసాడు కృష్ణ మోహన్.
కృష్ణ మోహన్ చెప్పినది విని
ఆశ్చర్యపొయింది అనూరాధ.
ఆనందంతో "అద్భుతం బావా,
నిన్ను ఏమని పొగడాలో నాకు
అర్ధం కావడంలేదు. ‘ఏ మనిషయినా అనుకున్నది సాధించలేకపోతే తన ఓటమికి కుమిలిపోతాడు, జీవితం మీద ఆసక్తి లేక
వై రాగ్యానికి గురి అవుతాడు, లేదా
దురలవాట్ల కు బానిస అవుతాడు,
లేదా కౄరుడుగా మారతాడు.
అలాంటిది నీ మనసులో ఎంత
ఆవేదన వున్నా ఇరవై ఆరు మంది
ప్రేమ జంటలకి వివాహం జరిపించినందుకు నా అభినందనలు. నిజంగా నీ ఓటమి మీద
విజయాన్ని సాధించావు’. నువ్వు
చేస్తు న్న కృషి ముదాహవం,
అత్యంత శ్లా ఘనీయం, నాకు
చాలా అనందంగా వుంది" అని
మనస్పూర్తిగా అభినందించింది
అనూరాధ…
.

(ఇంకా వుంది)
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“ఆత్మవత్ సర్వ భూతాని”
“ఆత్మవత్ సర్వ భూతాని”(ఇటీవల జరిగిన విషయాన్నీ పాఠకులతో పంచుకుంటున్నాను)
భగవంతుడు ఈ విశ్వమంతట
అంతట వ్యాపించి ఉన్నాడు శర్మ
గారు హల్లో అటు ఇటు పచార్లు
చేస్తూ గేటు వై పు చూసారు.
అక్కడ ఒక దయనీయమైన
దృశ్యం కంట పడింది. ఒక
శునకము ఒంటి నిండా గాయాలు
రక ్తం తో మూలుగుతూ వీధి
గుమ్మం దగ్గ ర పడుకుని బాధ
పడుతోంది. ఆ దృశ్యం చూసిన
శర్మ గారి హృదయం ద్రవించి
వెంటనే గేటు తీసి లోపలికి
తీసుకు వచ్చి దానికి వై ద్యం
చేశారు.వారి సతీమణి పద్మావతి కూడా కుక్కలను పెంచడం,
వాటిని ఆత్మీయంగా పలకరించడం వేళకు పాలు, ఆహరం పెట్టే వారు నెమ్మదిగా దాని ఆరోగ్యం
కుదుటపడి ఆ కుటుంబానికి
మాలిమి అయ్యింది. దాని పేరు
“యూకీ” అని పెట్టా రు.” ఎదుటి
వారు ఏమైనా కానీ నా ఆయుష్షు
నా ఆరోగ్యం” అనుకునే ఈ
రోజుల్లో ఇటువంటి వారు నోరు
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లేని జీవాలను అంత శ్రద్ధ గా
పెంచటం విశేషం.
సహజంగానే కుక్క విశ్వాసం
గల జంతువు. దాని యజమాని
సందు చివరికి రాగానే దానికి

చిలక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతుంది” అన్నట్లు వారి పిల్ల లు
శివరంజని, శ్రీప్రణహిత ఆ
“యూకీ” తో చాలా ప్రేమగా ఆడుకునేవారు. బై ట నుంచి వచ్చే-

తెలుస్తుంది. వారి కోసం గేటు
దగ్గ రకు వచ్చి నిలబడుతుంది.
రోజూ గుడికి వెళ్లి వస్తూ శర్మగారు ప్రసాదం తెచ్చి దాని కళ్ల కద్ది
పెడతారు అది నేను చూసాను.
ఇంటి సభ్యుల లాగానే దానిని
చూసే వారు. తల్లి తండ్రులు
ఏ అలవాట్లు ఆచరిస్తే పిల్ల లు
వాటినే అనుసరిస్తా రు.”ఏ గూటి

ప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా దానితో
ఆడుకుంటే రిలీఫ్ గా ఉంటుంది
అని అనేవారు. “యూకీ” కి
స్నానం చేయించటం పెద్ద పని.
సకాలం లో మందులు వేస్తూ
ఏ లోటు లేకుండా అందరు
చూసుకునే వారు. వారి ఇంటికి
వచ్చిన భందువులందరికి అది
గారాబం వాళ్ళందరూ వచ్చినఫిబ్రవరి 2022

ప్పుడల్లా “యూకీ” కి ఎదో ఒకటి
తినడానికి తెచ్చేవారు.
ఇలా జరుగుతుండగానే “యూకీ”
పెరిగి పెద్ద దయినది.శర్మ గారి
ఇల్లు ఎప్పుడు నిత్య కళ్యాణం
పచ్చ తోరణంగా ఉండేది. నిత్యం
శుభాశుభ కార్యక్రమాలు, సనాతనమైన ఆచారాలను వదలకుండా, పూజ పునస్కారం, అతిధి
అభ్యాగతి మొదలయినవి జరుగుతూనే ఉండేవి.
ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఆ వీధి
లో ఏ కుక్కకు జబ్బు చేసినా శర్మ
గారికి తెలియపరుస్తా రు. వారికి
వీలై నంత సహాయం చేసేవారు.
“సర్వ భూత హితే రథః” ఎంతో
మందికి ఎన్నో జీవాలకు ఆశ్రయమై, జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకునే
అవకాశం ఒక్క గృహస్థాశ్రమం
లోనే కుదురుతుంది. ఇది శర్మ
గారి విషయం లో అక్షర సత్యం.
ధనవంతులై న మాత్రాన దయ
కలిగి దానం చేసే వారు ఎంత
మంది ? భగవద్గీ త లో “సంతుష్ట
సతతం యోగి” అన్నట్లు ఎల్ల ప్పుడూ ఉన్నంతలో తృప్తి గా
సంతోషం గా జీవించడం శర్మ
గారి కుటుంబ ప్రత్యేకత. ఎవరికి
ఏ ఆపద వచ్చినా సహాయంచేయటానికి ముందుంటారు అది
ఫిబ్రవరి 2022

వారి తల్లి తండ్రుల నుండి వచ్చిన
వారసత్వం. పిల్ల లు శివరంజని,
శ్రీప్రణహిత ఆ వారసత్వాన్ని అందుకున్నారు .
ఇలా కాల గమనంలో పిల్ల ల
వివాహాలు హడావిడి లో కూడా
“యూకీ” ని dog కేర్ లో పెట్టి
బంధువులు ఇబ్బంది పడకుండా
చూసారు. “యూకీ” ని dog కేర్ కి
ఆడపిల్ల ని అత్తవారింటికి ఇష్టం
లేకుండా పంపినట్టు పంపేవారు.
వాళ్ళు ఊహించినట్లే అది బెంగ తో
అనారోగ్యం పాలై ఇంటికి వచ్చేది.
శుభ కార్యం అవ్వగానే దానికి
సేవలు చేసేవారు. ఆ జీవికి భాష
రాదు తప్ప మిగితా హావభావాలు
అన్ని చూపేది. ఇలా ఆరు సంవత్సరాలు గడిచాయి. హఠాత్తు గా ఒకనాడు “యూకీ” కి జబ్బు
చేసి వాంతులు తో చాలా అవస్థ
పడింది . దగ్గ ర లో ఉండే డాక్టర్ని
పిలిపించి వై ద్యం చేయించారు,
ఎన్ని మందులు, ఇంజెక్షన్లు
ఇచ్చినా ఫలితం లేక పోయింది.
తిండి పూర్తి గా మానేసి నీరసించి
పోయింది. మూడో రోజు తెల్ల వారుఝామున “యూకీ” పడుకున్న శర్మ గారి దగ్గ రకు వచ్చి
ఆప్యాయంగా
పలకరించింది. అప్పటికి ఉదయం 5.30

గం పరిస్థి తి బాగాలేదని పెరట్లో
పడుకోబెట్టా రు ఆఖరి గడియలు
లాగా ఉన్నాయని గ్రహించి విష్ణు
సహస్రనామం పఠిస్తూ ఆ జీవి
ముందరు కూర్చుని నుదిటి పై
చేయి వేసి నిమురుతూ కూర్చున్నారు. ఇంతలో మృత్యు గడియ
రానే వచ్చింది.
సోమవారం
ఓం నమః శివాయ , ఓం నమః
శివాయ అంటూ ఉండగా ఆ
జీవి ప్రాణం విడిచింది. శర్మ
గారికి అనిపించింది- “యూకీ”
తన ఋణం తీర్చు కోవటానికి
వచ్చిందా అని.ఈ బాధాకరమైన
వార ్త శర్మ గారు వారి పిల్ల లకు
చెప్పారు. చిన్నమ్మాయి దగ్గ రలోఉండటంవలన
వెంటనే
వచ్చింది, శివరంజని వేరే ఊర్లో ఉండటంవలన రాలేకపోయింది.
అయినా తన మనసు లో ఉండే
భావం వ్యక ్తం చేస్తూ గీసిన చిత్రం.
నోరు లేని జీవాలు , దీనుల యెడ
మానవుడు గొప్ప మనసుతో
చేయూత నిచ్చి మానవ జీవతాన్ని సార్ధకం చూసుకోవాలి.
### సర్వేజనా సుఖినో భవంతు
###
జొన్నలగడ్డ సత్యవతి
దివ్యజ్ఞా న సమాజ సభ్యురాలు
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కలెక్టర్ భార్య
ఎలక్ట్రా న్

నితిన తన డిగ్రీ చదువు మిసెస్
ఏ.వి.ఎన్.
కళాశాలనుంచి
ముగించి, ఏం.ఏ. సోషల్ సై న్సెస్
డిగ్రీ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం
నుంచి తీసుకొంది. దగ్గ రలోనే
ఉన్న అనకాపల్లి లో పుట్టి పెరిగిన
నితిన పన్నెండో తరగతి తరువాత
విశాఖపట్నంలో అమ్మమ్మగారింట్లో ఉండి, కాలేజీ చదువులు
కొనసాగించింది.
శనాదివారాల్లో అనకాపల్లి బస్సులోనో,
ట్రైన్ లోనో ఒక్కర్తీ వెళ్ళి వస్తుండేది. అందుకని కొంచెం ధైర్య
సాహసాలు అలవడ్డా యి. అమ్మమ్మ గారింటికి ఏ బంధువులు
వచ్చినా కైలాసగిరినీ, రామకృష్ణ
సాగర తీరాన్నీ, జలాంతర్గా మినీ,
కనకమహాలక్ష్మి గుడినీ చూపించే
బాధ్యత నితినదే. దాంతో నితినకి
యాత్రీ మార్గ దర్శి లక్షణాలు
వచ్చేశాయి.
విశ్వవిద్యాలయంలో
ఆటపట్ట ింపులు (ర్యాగింగ్) జరిగిన
రోజున ఎవరో ఓ కొంటె కుర్రాడు
అడిగాడు. “మీ పేరేమిటి,
వింతగానూ, వినూత్నంగానూ
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ఉంది?”అని.
“మీరు క్రికెట్ ఆటగాడుగా కాక,
చిత్రమైన పేరుగల కొంటెకుదురు
భ్రమర్ అని అందరికీ తెలుసు. లేదు! విశ్లేష్, హర్షిత్ లాంటి పేర్లు
మీ యింటిపేరు వంశపురాణ మీకు ఆధునికంగా కనబడినా

రీత్యా ఎలా సంక్రమించినా, కొస
పేరు మట్టు కు ఆడపిల్ల పేరై న
భ్రమర నుంచి వచ్చిందా లేదా?
వసంతకుమారినుంచి వసంతకుమార్, నవనీతం నుంచి
నవనీత్-ఇలాంటి పేర్లే. అలాగే
నితిన్ అనే పేరు నితిన నుంచి
వచ్చింది. ఒకవేళ నితిన్ నుంచి
నితిన వచ్చిందే అనుకొన్నా నాకు
నామోషీ కాని, అభ్యంతరం కానీ

చక్కటి తెలుగుజాతి ఇంటిపేర్ల తో
దుష్ట సమాసాల్లా ఉంటాయే తప్ప
వినసొంపుగా ఉండవు. ఉదాహరణకి కొంటెకుదురు కోదండపాణి అనే పేరులో ఉన్న లయ,
తెలుగుదనం
కొంటెకుదురు
భ్రమర్ లో ఉండదు. ఏమంటారు?”అంది నితిన.
చుట్టూ మూగిన విద్యార్థు లు గొల్లు మన్నారు. “మీరు నన్నుక్లీన్
ఫిబ్రవరి 2022

బౌల్డ్ చేసేశారు. అభినందనలు.
మీలాంటి వారి చేతిలో ఓడిపోవడం నా అదృష్టం,” అని పరుగు
తీశాడు ఆ కొంటేకుర్రాడు. .
నితిన
అనకాపల్లి
కాలేజీ
ఆఫీసులో జూనియర్ అసిస్ట ెంట్ గా చేరింది. కానీ కేవలం ఆ
పనికే నియమితం కాలేదు. ప్రిన్సిపాల్ మనిషిలోని సామర్థ్ యాన్ని
గుర ్తించగల అనుభవజ్ఞు డు. ఏ
శాఖకి సంబంధించిన ఏ లెక్చరర్ సెలవు పెట్టి రాకపోయినా,
నితినను వెళ్ళి క్లా సులు తీసుకోమనే వాడు. సాంఘిక సమాజ
శాస్త్రంలోని సిద్ధాంతాల్ని సై న్స్ విద్యార్థు లకు కూడా చెప్పి, తర్కానికి
దించి క్లా సులు పీకేది. విద్యార్థు లకి ఆమె ధోరణి చాలా నచ్చేసి, ఏ
లెక్చరర్ అయినా సెలవు పెట్టేస్తే
బావుండునని ఆశగా ఎదురు
చూసేవారు. ఎందుకంటే ఇది
విద్యార్థు లకు పరీక్ష లేని చదువు.
దీనితో నితిన అనకాపల్లి కాలేజీకి
ఓ ప్రభలా మారిపోయింది.
రెండేళ్ళు గడిచిపోయాయి.
ఓ రోజున ప్రిన్సిపాల్ నితిన తండ్రికి
ఏదో పెళ్లి సంబంధం చెప్పాడు.
కుర్రాడూ, తల్లి దండ్రులూ ఏదో
పనిమీద విశాఖ వచ్చారనీ, అతగాడికి తల్లి దండ్రులు వివాహం
చేసే విషయంలో తొందర పడ్తు ఫిబ్రవరి 2022

న్నారనీ, చూడ్డా నికి రమ్మనమంటే
రేపే వచ్చి, చూస్తా రనీ చెప్పాడు.
నితిన తండ్రి వివరాలడిగితే,
కుర్రాడు ఐఏఎస్ అనీ, అసిస్ట ెంట్
కమిషనరుగా గుంటూరులో నియమితుడై నాడనీ,
నితినకు
తగిన వరుడనీ చెప్పాడు.
అప్పటికే గుండెలమీద నిప్పుల
కుంపటిగా ఉన్న నితినని మెట్టి నింటికి తోలేద్దా మన్న కంగారులో
ఉన్న నితిన తల్లి , మొగుడిచేత
సరేననిపించింది. పెళ్ళిచూపులకి మర్నాడే ముహూర ్తం పెట్టే సింది. ఆ మర్నాడు అమావాస్యని
నితిన నాయనమ్మ గొడవపెట్ట ింది. “అమ్మా! అరవ్వాళ్ళకి అమావాస్య చాలా మంచిరోజు. తాతగారి
తండ్రి సేలం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొన్న కారణంగా, మన వంశ
పరంపరలో అరవసంప్రదాయం
కూడా ఒక భాగమే కదా? అంతే
కాక ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పిన
సంబంధం. అందులోనూ రేపు
ఆదివారం.” అని తల్లి కి నచ్చచెప్పాడు.
మర్నాడుదయం పదింటికి అవతలివారు ప్రిన్సిపాల్ తో సహా విచ్చేశారు. అందర్నీ ఆసీనుల్ని
చేశాడు నితిన తండ్రి. నితిన సాధారణమైన ఉప్పాడ నూలుచీర
కట్టు కొని, నుదుటన చిన్నరూ-

పాయికాసంత కుంకుమ బొట్టు
పెట్టు కొని, రెండు చేతుల్లోనూ
ఉన్న తినుబండారాల పళ్లాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టు కొని, తలవంచుకొని, మెల్లి గా అడుగులో
అడుగు వేసుకొంటూ, వయ్యారాలు పోకుండా నడుచుకొంటూ
వచ్చింది. బాపూ బొమ్మలా ఉన్న
ఆమెను చూసి అందరూ ఫిదా
అయిపోయారు. నితిన పళ్లేన్ని
మధ్య టేబుల్ మీదనుంచి తలెత్తి
చూసింది.
ఒక్క క్షణం తొట్రుపడి నిలదొక్కుకొంది. ఎదురుగా కొంటెకుదురు
భ్రమర్! టక్ చేసుకొన్న దుస్తు ల్లో మనిషి హుందాగా ఉన్నాడు.
కనుల్లోని కొంటెదనం మట్టు కు
ఇప్పుడు చాలా ఆహ్లాదకరంగా మదనుని బాణంలా ఉందనిపించింది. తనను దృష్టి లో
ఉంచుకొనే భ్రమర్ వెతుక్కుంటూ వచ్చాడని నితిన గ్రహించింది. చిన్నగా నవ్వుతూ నమస్కరించి, అటుతర్వాత బల్ల మీద పెట్టి న
పళ్ళాన్ని తిరిగి చేబట్టి , ఒక్కొక్కరిముందూ ఆగుతూ వెళ్లింది.
అందరూ ఒక్కొక్క తొక్కుడు
లడ్డూ తీసుకొని సుతారంగా కొరికి
తినసాగారు.
“ఈ తొక్కుడు లడ్డూ లు నువ్వు
తయారు చేసినవేనా?”అడిగింది
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భ్రమర్ తల్లి .
“కాదండి. విశాఖపట్నం లడ్డూ
గోపాల్ స్వీటు దుకాణంనుంచి మా నాన్నగారు నిన్నటికి నిన్న
మనిషిని పంపి తెప్పించారు,”
అంది
“బమ్రూ! అమ్మాయితో ఏమైనా
మాట్లా డు1” అందావిడ.
“ఎందుకమ్మా! వేరే మాట్లా డడం?
ప్రిన్సిపాల్ గారు ఈమె గురించి
అంతా చెప్పేశారు కదా?” అన్నాడు
భ్రమర్. అందులో పిల్ల నచ్చేసిందన్న అంగీకారభావం బలంగా
తొంగి చూసింది.
“అమ్మాయ్! నువ్వూ మా వాడితో
ఏదైనా మాట్లా డు,” అందావిడ
ఆప్యాయంగా.
“అమ్మో! కలెక్టరు గారంటున్నారు.
మాట్లాడ్డా నికి నాకు భయమేస్తోంది!”అంది నితిన.
“పర్వాలేదమ్మా! ఈ కలెక్టరు
కుర్రాడు సౌమ్యుడు. క్లా సులో
విద్యార్థు లముందు
అంత
ధైర్యంగా మాట్లా డేదానివి, ఈ
సందర్భంలో సిగ్గు సహజమే
అయినా, మాట్లా డు పర్వాలేదు.
మాకూ ముచ్చటగా ఉంటుంది,”
అన్నాడు ప్రిన్సిపాల్.
“ఏమండీ! నా పేరు అడగండి!”
అంది నితిన కాస్త తలవంచుకొని
భ్రమర్ వై పు చూస్తూ . .
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“పేరు తెలిసుండీ అడగడమేమిటి? చదువుకొనే రోజుల్లో స్నేహితుల బలవంతం మీద ఓ
అమ్మాయి పేరడిగి నవ్వులపాలై య్యాను. అప్పణ్ణుంచి పేరడగడం మానేసి భ్రమర్ కొంటేకుదురు అని స్వపరిచయం చేసుకొని,
ఎదుటివారి పరిచయం చేసుకోవడం అలవాటై పోయింది.”అన్నాడు భ్రమర్.
“మీ పేరు చెప్పెశారుగా, మరి నా
పేరు నితిన! “
పెళ్లి ముచ్చట్ల లో ముత్తైదువులకు
నూతన దంపతులు ఒకరి పేరు
మరొకరు చెప్పే సంప్రదాయం
ముందే
ప్రారంభమవడంతో,
ఒకరికొకరు నచ్చేశారన్న సంగతి
పరోక్షంగా తెలిసిపోయింది. పెళ్లి
చూపులు ముగిశాయి. ఏ కబురూ
ఒకరికొకరు రెండు రోజుల్లో చెప్తా మని చెప్పుకొన్నారు.
ఇటు, పిల్లా డు నచ్చినప్పటికీ జాతకాలు చూపించండన్న
నాయనమ్మ నసుగుణ్ణి కోడలు
అణిచివేసింది. అటు, కట్నం
విషయమై తేల్చుకోండి అన్న
తల్లి ని భ్రమర్ మందలించాడు.
“నేను చేరిన ఉద్యోగం కేంద్రప్రభుత్వ అధికారంతో రాష్ట్రంలో
చేసే అతిబాధ్యత గల ఉద్యోగం.
కట్నకానుకలకోసం మనం పట్టు

పట్టి తే అది ఉద్యోగపర్వంలో నా
ప్రగతికి అవరోధమై కూర్చుంటుంది.”
“అది కాదురా! నీ అక్కలకిద్ద రికీ
కనీసం తగిన లాంఛనాలిమ్మైనా
అడగాలి కదా?”
“ఆ మాత్రం వారికి తెలియదా
ఏమిటి? ఏమిచ్చినా చిరునవ్వుతో
తీసుకోండి కానీ చికాకు మొహం
మట్టు కు పెట్ట కండి. ఇది నేను
సంప్రదాయ విరుద్ధంగా మాట్లా డే
మాటలు కావు కానీ, ఓ కలెక్టరుగా అందించవలసిన సందేశం
కూడా!”
“ఒరేయ్ బమ్రూ! పెళ్ళికి ముందే
పిల్ల కొంగట్టు కుని తిరిగేస్తు న్నట్టుంది! పెళ్ళయిన తర్వాత నెత్తికెక్కి కూర్చుంటుంది జాగ్రత్త
!” అని వేళాకోళంగా అందేకాని,
మనసు ఓ మూలగా సతాయిస్తో నే ఉంది.
కళాశాల బోర్డునుంచి అనుమతి
తీసుకొన్న తర్వాత, కాలేజీ ఆడిటోరియుంలో కళ్యాణం దివ్యంగా
జరిగిపోయింది. విద్యార్థు లందరూ పోటెత్తడంతో నితిన తండ్రికి
తడిసి మోపుడoత ఖర్చయింది.
పెళ్లి తర్వాత జరిగే ముందస్తు
ముచ్చట్లన్నీ భీమ్లీ లోని ఓ రిసార్ట్లో జరిగిపోయిన తర్వాత, బమ్రూ
దంపతులు గుంటూరు వెళ్ళిపోఫిబ్రవరి 2022

యారు. ఇద్ద రికీ కొత్తకాపురం,
భ్రమర్ కి మొదటి ఉద్యోగం.
నితిన అత్తమామలది ఒంగోలు.
ఆయన మునిసిపల్ ఆఫీసులో
అడుగులు నెమ్మదిగా పై కి వేస్తూ
ఇంటిపన్నుల విభాగానికి హెడ్
గా రిటై ర్ అయ్యాడు. అడపడుచులిద్ద ర్లో ఒకరు భ్రమర్ కి అక్క.
మరొకరు చెల్లెలు. ఇద్ద రూ ఐటి
ఉద్యోగులై న తమ తమ భర ్తలతో
హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు.
“ఏమండీ, బమ్రూ గారూ! మనం
ప్రతి శనాదివారాల్లో ఒంగోలు వెళ్ళి
అక్కడ గడిపి, తిరిగి వద్దాం. మీ
అమ్మానాన్నలు సంతోషిస్తా రు!”
అంది నితిన.
““నువ్వు వచ్చినప్పట్నుంచి
చూస్తూ నే ఉన్నావు కదా? బాధ్యతాయుతమైన ఉద్యోగం. శనాదివారాలు పేరుకే కానీ ఎక్కడికీ
వెళ్ల డానికి వీలుండదు. ఆఫీసు
వెహికల్లో నిన్ను పంపడానికి
వీలుండదు. ఉన్నా స్వంత అవసరాలకి ఆఫీసు వెహికిల్ని ఉపయోగించడం మంచిది కాదు!
కారు నెమ్మదిగా కొంటాను.”
“మహానుభావా? నేను కారు
విషయం
మాట్లా డటల్లేదు.
ఒంగోలు వెళ్ళి చూసి వస్తోండడం
గురించి మాట్లా డుతున్నా. మీరు
రావడానికి
కుదరదంటున్నాఫిబ్రవరి 2022

రు. నేనే బస్సు మీద వెళ్ళి చూసి
వస్తోంటాను. అది మీకూ నాకూ
మంచిది. మీ తల్లి దండ్రులు వేరే
దూరప్రాంతంలో ఉంటే అది
వేరు సంగతి. ఉన్నది దగ్గ ర్లోనే
కదా?”
“అంత దగ్గ రేమీ కాదు. వంద
కిలోమీటర్ల కు పై దూరమే.
అయితే రెండువారాల కోసారి
క్యాబ్ లో వెళ్ళి, అక్కణ్ణుంచి క్యాబ్
చూసుకొని తిరిగిరా. బస్ మీద
వెళ్ళడం బావుండదు,”అని రాజీకొచ్చేశాడు.
“అయ్యా! మీ స్థాయి వేరు. నా
స్థాయి ఈ ఇంట్లో ఉన్నంత వరకే.
నేను మామూలుగా ఆటో రిక్షా లో
తిరిగినా నన్నెవరూ గుర ్తించరు.
గుర ్తించినా నాకు ఇబ్బంది లేదు.
అసిస్ట ెంట్ కమిషనర్ గారి భార్య
ఆటో రిక్షా లో ప్రయాణం అని
పత్రికలు ఘోషించినా అది మీకు
అభినందనగానే ఉంటుంది కానీ

నిందాపూర్వకంగా ఉండదు!”
“చూడు నితీ! నువ్వన్నది కాదనలేని నిజం. కానీ రోజులు బాగో
లేవు. దుష్ట శక్తు లు తమ కార్యాలు
సాధించుకోవడం కోసం అధికారుల కుటుంబ సభ్యులను అపహరించి బెదిరించే ఉదంతాలెన్నో. ఆ రిస్కు నేను తీసుకోలేను.
నమ్మకస్తులై న ఒకరిద్ద రు క్యాబ్
డ్రైవర్లు న్నారు. ఒకవేళ వీలుంటే
నేను కూడా వస్తా ను. లేకపోతే
నువ్వోక్కర్తివే వెళ్ళి వస్తోండు.
నితిన మొదటిసారి వెళ్లి నప్పుడు
అత్తమామలు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ రెండు రోజులూ పనివాళ్ల ని
పురమా యించి, కలుపు పెరిగిన
పెరడుని బాగు చేయించింది. ఓ
రెండు నూజవీడు చెరకురసం
మామిడి మొక్కల్నీ, రెండు వేపమొక్కల్నీ నాటించింది. భర ్తకి ఏ
ఏ వంటలు యిష్ట మో తెలుసుకొని అవి ఎలా చెయ్యాలో అత్తగారినుంచి నేర్చుకొంది. నితిన
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కలివిడితనానికి అత్తగారు మహా
మురిసిపోయింది. కొడుక్కి బొబ్బట్లు ఇష్ట మంటూ ఆవిడ చేసిన
బొబ్బట్ల ను ఓ టిఫిన్ డబ్బాలో
ఉంచి, ఆదివారం సాయంత్రం
నాలుగింటికి క్యాబ్ పిలిపించుకొని గుంటూరు వచ్చేసింది.
పెళ్ళిలో సాగుతూ దిబ్బరొట్టెల్లా
ఉన్న బొబ్బట్టు తిన్న తర్వాత,
మళ్ళీ ఇదే బొబ్బట్టు తినడం
భ్రమర్ కి.
“చెయ్యడం
నేర్చుకొన్నావా?”
అడిగాడు భ్రమర్.
“మరెందుకూ అక్కడికి వెడ్త?
మీ అమ్మగారి వంట పద్ధ తులు నేర్చుకోడానికే కదా? ఇంకా
చాలా ట్రిప్పులు వెయ్యాలి. పూల
మొక్కలు నాటించాలి. పాదులు
పెట్ట ించాలి.”
ఆ రాత్రికి దంపతుల ఒక రాత్రి
విరహం తీరింది. ఇదీ మంచిదే
అనుకొన్నాడు భ్రమర్. నితినకి
నెలకి రెండుసార్లు వెళ్ళి అత్తమామల్ని చూసి రావడం అలవాటై పోయింది. ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు
హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్ద రు
అడపడుచులూ పిల్ల లతో సహా
గుంటూరు వచ్చారు. పెద్దా విడకి ఇద్ద రు మొగబిడ్డ లు, చిన్నావిడకి ఒక ఆడపిల్ల . ముగ్గురూ
అయిదేళ్ళలోపు పిల్ల లే. భ్రమర్
ఆఫీసుపని నుంచి తీరుబడిలేక
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ఆఫీసుకు వెళ్లి పోయాడు.
నితిన అత్తగారివద్ద నేర్చుకొన్న వంటల్ని వండి, వారి మెప్పు
పొందింది. మధ్యాహ్నం భోజనాలయిన తర్వాత వారిద్ద రూ
కునుకు తీసి, మూడింటికల్లా
లేచి, కాఫీలు తాగి కబుర్ల లోకి
దిగారు. కబుర్లు ఒక విషయంలోంచి మరో విషయంలోకి కప్పగంతులు వేశాయి.
“మా వాడు ఐఎఎస్ ప్యాసయ్యే
సరికి అయిదు లక్షలు కట్నమిస్తా మని, ఘనంగా అత్తగారికీ, అడపడుచులకీ లక్షేసి రూపాయలు
లాంఛనంగా
చదివిస్తా మని
సంబంధాలు వచ్చాయి. నిన్ను
పెళ్లి చేసుకొని మావాడు అవన్నీ
కలల్లా గానే మిగిల్చేశాడు! నువ్వు
చాలా
అదృష్ట వంతురాలివి!”
అంది పెద్దా డపడుచు నవ్వుతూ.
ఆ నవ్వు వెనకనున్న వ్యంగ్యం
కనబడుతోనే ఉంది.
నితినకి ఏమనాలో తోచలేదు.
చివరికి కాస్త నిభాయించుకొని అంది. “ప్రిన్సిపాల్ గారితో
మా పెదనాన్న ఈ విషయమై
మాట్లా డారట.
అప్పుడాయన,
‘కుర్రాడు ఐఎఎస్. చట్ట విరుద్ధ మైన కట్నాలూ అవీ ఇవ్వచూపకండి. పత్రికలవాళ్ళకి తెలిస్తే బంతులాడుకొంటారు. పెళ్లి మాత్రం
ఘనంగా చేయించండి’, అని చె-

ప్పారట. పెళ్లి ఏ మాత్రం ఘనంగా
జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ,
మా నాన్న మాకున్న అయిదెకరాల్లోనూ రెండెకరాలు చెరకుతోటల
భూమి అమ్మేశాడని తెలిసింది.
నా వదినలిద్ద రూ సంగతి తెలిసి
నానా హంగామా సృష్ట ించారట. ఇకనుంచీ మీరు దండెత్తవలసింది మీ తమ్ముడిమీద.
నన్నంటే నేనేం చెయ్యగలను?”
అంది నవ్వుతోనే.
“ఒంగోలులో మా యింటిమీద
ఎక్కువ ధ్యాస పెట్టా వట?” చిన్నాడపడుచు అడిగింది.
“ఉండడానికి
బోలుడంత
పెరడుంది. ఓ మొక్కా మానూ
లేక బోసిగా ఉంది. మావయ్యగారికి చేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ మీదా,
అత్తయ్యగారికి టి.వి. సిరియల్స్
మీదా ధ్యాస తప్ప మరోటి లేదు.
అందుకనే ఇంటిమీద కాస్త దృష్టి
సారించానంతే.”
“అవున్లే!ఎలాగై నా ఆ యింటికి
కాబోయే యజమానురాలివి నీవే
కదా?” చిన్నాడపడుచు నోరు
జారింది.
నితినకి బాధవేసింది. “అలాగని
ఎందుకంటావు వదినా? మీ
అమ్మానాన్నలని ఒప్పించి మీ
పేరన రాయించేసుకోండి. నేను
అడ్డం వస్తే మా అమ్మానాన్నలమీద ఒట్టు !”
ఫిబ్రవరి 2022

“వేళాకోళంగా అన్న మాటలకి
ఒట్లూ అవీ ఎందుకులే? నువ్వు
కాఫీలు బాగా కలిపావు. మరో
డోసు అందించు,” రెండో ఆడపడుచు మాట మళ్లిస్తూ అంది.
ఆ సాయంత్రం భ్రమర్ అక్కా,చెల్లెళ్ల నిద్ద ర్నీ పిల్ల లతో సహా
గుంటూరు
వస్త్రమందిరానికి
తీసుకుపోయాడు. నితిన
వంటచేసే నిమిత్తం ఇంట్లోనే
ఉండిపోయింది.
అందరికీ
వాళ్ళకి నచ్చిన దుస్తు లు కొన్నాడు.
నలభైవేలు డెబిట్ కార్డ్ తో బిల్లు
చెల్లించి ఇల్లు చేరాడు. రెండు
రోజుల తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి మరదలి
చేతులద్వారా
అందుకోవడం
ఇష్టంలేక, తమ్ముడు కొన్న బట్ట ల్ని నేరుగా తమ పెట్టెల్లో సర్దేసుకొన్నారు. నితిన వారికి చిరునవ్వుతో ముఖాన బొట్లు పెట్టి , చేతిలో
యాపిల్స్ పెట్టి , స్వీట్ పేకెట్ల ను
ఒక క్యారి బ్యాగ లో పెట్టి వీడ్కోలు
చెప్పింది.
వారు వెళ్ళిన రెండు రోజులకు
నితిన బయలుదేరి ఒంగోలు
వెళ్లింది. ఆ కబురూ ఈ కబురూ
చెప్పుకొన్న తర్వాత అత్తగారడిగింది. “కూతుళ్ళిద్దరూ వచ్చివెళ్లారని
బమ్రూ చెప్పాడు. వాడు కొన్నబట్ట ల్ని నువ్వు వారికి స్వయంగా
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బొట్టుపెట్టి యివ్వలేదని అమ్మాయిలు నేరం మోపారు!”
నితిన అత్తగారికి జరిగిన సంగతి
పూసగుచ్చినట్టు చెప్పింది. “అత్తయ్య గారూ! మీ యింట అడుగు
పెట్టి న నామీద విసుర్లు విసరడమెందుకో నాకు తెలియదు.
నేను కాక మరెవరు మీ యింటికి
కోడలుగా వచ్చినా ఆమె కూడా
కలెక్టర్ భార్యే అవుతుంది. ఆ
హోదా ఎంతటి పేదరాలికైనా
తప్పదు. ఈ విషయం మరిన్ని
ముసుగువ్యంగ్యాలకీ, కోపాలకీ,
కుటుంబ కలహాలకీ దారి తీయకమునుపే మీరు తగు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.”
“వాళ్ళు తెలియక ఏదో మాట్లా డి
ఉంటారు. ఏమీ అనుకోకు.
అయినా ఏం చెయ్యాలో చెప్పు.”
“నాకు మీ కుటుంబ చరాస్తి స్థి రా-

స్తు ల వివరాలు తెలియవు. పదెకరాలభూమి, ఈ యిల్లూ ఉందని
తెలిసింది. మీరు మావయ్యగారితో చెప్పి ఆ పదెకరాలూ చెరో
సగం వదినలకి రాసిచ్చేయమనండి.”
“నా బంగారు తల్లే! నా మనసులో
ఉన్న మాట చెప్పావు. ఈ మాటని
మావయ్యగారితో నువ్వే చెప్పరాదూ? నీ మాటంటే ఆయనకి
గురి? ఆయనకొచ్చే పింఛను
చాలు మాకిద్ద రికీ!”
“వేరే వచ్చి చెప్పనఖర్లేదు. మీ
మాటలు వినబడ్తు నే ఉన్నాయి,”
అంటూ వెనకగదిలోకి వచ్చాడు
నితిన మావగారు. “చూడమ్మా!
నాకు పిత్రార్జితం అయిదెకరాలే!
ఉన్న ఊళ్ళోనే ఉద్యోగం చేస్తూ ,
స్వంత వ్యవసాయం కొనసాగిస్తూ
ఆ అయిదెకరాల్నీ పదెకరాలు
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చేశాను. ఇదివరకటి కాలంలో
స్త్రీకి ఆస్తుల్లో భాగాలుండేవి
కాదు. ఇప్పుటి చట్ట ప్రకారమూ
స్త్రీకి కూడా ఆస్తిలో భాగమివ్వాలి.
ఆ పని చేద్దా మనే అనుకొంటున్నాను. నువ్వు సమయానికి సరై న
మాటనే చెప్పావు. నా కేదైనా జరిగేముందే రాతకోతలు చేసెయ్యలి. ఇంకో సంగతి. నా చెల్లి భర ్త
ఓ ప్రమాదంలో పోయాడు. ఒక్కర్తే కూతుర్ని కష్ట పడి పెంచింది.
ఆమ్మాయి గ్రాడ్యుయట్ చేసి
ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తోంది.
అద్దెకొంపలో బతుకు సాగిస్తు న్నారు. పిత్రార్జితమైన ఆస్తిలో
అప్పటి నియమాలప్రకారమూ
స్త్రీకి హక్కు లేకపోయినా, ఈ రోజు
నై తికంగా యివ్వాల్సిన బాధ్యత నా
మీదనుంది. పదెకరాల భూమి
అమ్మాయిల కిచ్చేస్తా ను కానీ, ఈ
ఇల్లు మట్టు కు నా చెల్లి కి బదలాయించేస్తా ను!”
“అయ్యయ్యో
అలాగంటే
ఎలాగండి? భూమీ లేక యిల్లూ
లేక మనమెలా బతుకుతాo,
మనమెక్కడుంటాం?”
నితిన
అత్తగారు కంగారు పడ్తూ అంది.
“అత్తయ్యగారూ! కలెక్టరు భార్యగా
ఆ యింట్లో నాకు చాలా ఒంటరిగా
ఉంది. సమాజంలో కలిసి తిరగడానికి భద్రతా పరమైన, భే44

షజాపరమైన ఎన్నో ఇబ్బందు
లుంటాయని మీ అబ్బాయి చెబ్తు న్నారు. కలెక్టరు తల్లి దండ్రులుగా మీరూ వచ్చి కలిసి ఉంటే
నా ఒంటరితనం పోతుంది. నా
పుట్ట ింటి బెంగ తీరుతుంది. మేమెక్కడికి వెళ్ళినా మాతోపాటే
మీరూను. పదవీ విరమణ జరిగే
లోపున ఆయన ఇల్లు కట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అయినా
మామయ్యగారూ దొడ్డ మ్మగారు ఈ ఊళ్లోనే ఉన్న సంగతి
నాకెందుకు చెప్పలేదు. పదండి,
వెంటనే వెళ్ళి ఆవిణ్ణిన్ని చూడవల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది.
లేకపోతే నాకు పొగరనుకొంటుంది!” నితిన వెంటనే మారు ఆలోచించకుండా అనేసింది.
నితిన మావగారు లోలోన నవ్వుకొన్నాడు. ఇదివరకటిలోనే చెల్లి కి
మూడెకరాలు రాయించేసిద్దా మని ప్రయత్నిస్తే తన భార్యే అ పని
కాకుండా అడ్డంకులు పెట్ట ింది.
తెలిసో తెలియకో నితిన కీలెరిగి
వాత పెట్టి నట్లయింది. భ్రమర్
తల్లి మరి మాట్లా డలేకపోయిది.
భర ్త తనమీద నిందవెయ్యలేదు సరికదా, జాప్యానికి కారణం
తనమీదే వేసుకొన్నాడు. లేకపోతే
కోడలు ముందు తను తేలిపోయేది.

ఆ సాయంత్రమే ఆటో రిక్షా లో
ముగ్గురూ నితిన మావగారి అక్క
ఇంటికి వెళ్లారు. ఆవిడ సంతోషానికి అవధుల్లేవు.
నెలరోజుల్లో నితిన మావగారు రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాలన్నీ పూర్తిచేయించేశాడు.
తన గుండెలమీద తలవాల్చి
పడుకొన్న నితిన తలమీద రాస్తూ ,
“నా అమ్మానాన్నల్ని మనతోనే
ఉండేటట్లు గా తీసుకొచ్చేశావ్!
మా మేనత్తను, మా అమ్మను
దగ్గ ర చేసావ్! నాన్న ఇపుదెంతో
సంతోషంగా ఉన్నాడు. నా మనసుసిప్పుడెంతో హాయిగా ఉంది.
నిన్నెలా పొగడాలో తెలియటల్లేదు!” అంటూ కౌగిలి బిగించాడు.
“పొగడ్తలొద్దు ! ఇంటి సంగతి నేనుచూసుకొంటాను, సమాజం
సంగతి మీరు చూసుకోండి,”
అంది నితిన.
స్వర్గం, నరకం మనుషుల మనస్తత్త్వాలలోనే, మాటల్లోనే, చేతల్లోనే, చేతుల్లోనే ఉంటాయి .
***
పి.వి.రమణ రావు
2-7-607 ఎక్సైజ్ కాలనీ,
సుబేదారీ,
పోస్ట్ : హనమకొండ -506001
హనమకొండ జిల్లా .
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వనపర్తి వదలకుండానే నవలాభువనంలో
విహరించినవరిష్ఠ రచయిత్రి

శ్రీమతి పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి
తుమ్మూరి రాంమోహనరావు

“కాలక్షేపం
కోసం
వ్రాసిన
రచనలు సాహిత్యం అనిపించుకోవు. సమాజంలో వున్నచెడు
మీద, దుర్మార్గా ల మీద ,అరాచకాలు, అత్యాచారాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్చేసి వాటిని భూతద్దంలోంచి చూపి సమాజం, దేశం
చెడి పోయింది చెడిపోయిందిఅని అనుకునేలా చేసి ఒక
నెగెటివ్ థింకింగ్ ప్రజల్లోకి తీసికెళ్ళి వాళ్ళని అసహనికిఆందోళనకి గురి చేసే రచనల వల్ల వచ్చే
ప్రయోజనం శూన్యం.ప్రపంచం
లో మంచి తనంపూర్తిగా చచ్చి
పోలేదు. అదింకా బ్రతికే ఉంది.
మంచి మనుషులు న్నారు. ఆదర్శవంతంగా జీవిస్తూ దేశానికి
స్ఫూర్తి గా నిలిచిన వాళ్ళు ఆనాడున్నట్టే ఈనాడూ వున్నారు. దేశ
భక్తు లు న్నారు. అవినీతి అక్రమాలకు ఎదురు నిలిచి పోరాడే
వాళ్ళు న్నారు.ఆక్రమంలో ప్రాణాలను సై తం గడ్డి పోచల్లా వదిలేసే
త్యాగశీలు రున్నారు.సమాజంలో
ఎక్కడమంచి తనం వుందో దాన్ని
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వెదికి పట్టు కుని, ఆదర్శవంతంగా జీవిస్తు న్న వారిని స్ఫూర్తిగాతీసుకుని పాజిటివ్ థింకింగ్ ప్రజల్లోకి తీసికెళ్ళగల రచనల వల్ల
ఒక ఆరోగ్యవంతమైనసమాజం
ఏర్పడు తుందని నా ఉద్దేశ్యం”
-అంటూన్న అశీతి వత్సర వరిష్ఠ
రచయిత్రి శ్రీమతి పోల్కంపల్లి
శాంతాదేవి గారు గత ఆరు దశాబ్దా లుగా తమ రచనా ప్రస్థానాన్ని

కొనసాగిస్తు న్నవిదుషీమణి.
ఒకప్పుడు సంస్థానం,ఆతరువాత మహబూబ్ నగర్
జిల్లా లో ఒక గ్రామం,నేడు అదేజిల్లా కేంద్రంగా మారిన వనపర్తి ఈ రచయిత్రి గారి జన్మస్థ లం
మరియు ఇప్పటికీ నివాసస్థ లం
కూడా.ఉన్న ఊళ్లో మెట్రిక్ వరకు
మాత్రమేచదివినా తన రచనా సామర్థ్యంతో ఎక్కవలసిన మెట్లన్నీ
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ఎక్కటం ఈవిడ గారిసంకల్పబలానికి తార్కాణం.
చిన్నతనంలోనే పుస్తకాలు
చదవడం అలవడడంతో ఆ ప్రేరణతో పదునై దేళ్ల ప్రాయంలోనే
(1957) ‘కుసుమహరనాథ’ లో
వివాహానికి పూర్వం సూగూరి
శాంతాదేవిఅనే పేరుతో రాసిన
‘ముక్తిమార్గం’ వ్యాసాన్ని అచ్చులో
చూసుకుని,ఆ తర్వాత అదేపత్రికలో ‘దేవాలయం’
అన్న భక్తిరసప్రధానమైన కథతో
తమ రచనా వ్యాసంగానికి
శ్రీకారం చుట్టా రు.
సూగూరి శాంతాదేవిగారు పోల్కంపల్లి సుదర్శనరావుగారితో
వివాహం జరిగినతరువాత పోల్కంపల్లి శాంతాదేవిగా రచనలు
చేపట్టి ఇరవై మూడవ ఏట
1965 లో‘ప్రజామత’ వారపత్రికలో అచ్చైన పాణిగ్రహణం నవల
నుండి 2016 లో వెలువరించినగుల్మొహర్ నవలదాకా అరవై
అయిదు నవలలు రాసి నవలా
సామ్రాజ్యంలో తమకంటూఒక
విశిష్ట స్థానం సంపాదించుకున్న
నవలాకారిణి.
అలాగే వందకు పై గా వీరు రాసిన
కథలు తెలుగులో ప్రసిద్ధ మైన
అన్ని పత్రికలలోనూప్రచురించబడ్డా యి.ఈ కథలు తదుపరి
ప్రతీక్ష, సమర్పణ, కుంకుమరేఖ,
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మరణంఅంచున మందహాసం,
గుర్తు కొస్తు న్నాయి, ఇంతకు ఇంతే
అనే పేర్ల తో కథాసంపుటాలుగావెలువరించారు శాంతాదేవిగారు.
సామాజిక నేపథ్యంతో రాసిన
‘విశ్వేశ్వరి’ కథ 1966లో ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలోప్రచురితమైంది.దీనినే వీరి తొలికథగా పరిగణించవచ్చు ‘దేవాలయం’భక్తికి
చెందినరచన గనుక. శాంతాదేవి
గారి కథలు, నవలలు ప్రజామత
, ఆంధ్రప్రభ, ఆంధ్రజ్యోతి, ఆంధ్రభూమి, స్వాతి, ప్రగతి వంటి
వారపత్రికల్లోనూ, జ్యోతి,యు-

వ,స్వాతి,వనితాజ్యోతి,తరుణి,జయశ్రీ,వనిత వంటి మాస పత్రికల్లోనూ, వార ్త, కృష్ణాపత్రిక వంటి
దినపత్రికల్లోనూ,ఎమెస్కో వారి
పుస్తక ప్రపంచలోనే గాక కొన్ని
పత్రికలదీపావళి ప్రత్యేక సంచికల్లో ప్రచురిత మైనాయి.కొన్ని
నవలలు నేరుగా ప్రచురించడంజరిగింది.
సూగూరి శాంతాదేవిగారు పోల్కంపల్లి సుదర్శనరావుగారితో
వివాహం జరిగిన తరువాతపోల్కంపల్లి శాంతాదేవిగా రచనలు
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చేపట్టి ఇరవై మూడవ ఏట 1965
లో ‘ప్రజామత’ వారపత్రికలో
అచ్చైన పాణిగ్రహణం నవల
నుండి 2016 లో వెలువరించిన గుల్మొహర్నవలదాకా అరవై
అయిదు నవలలు రాసి నవలా
సామ్రాజ్యంలో తమకంటూ ఒక
విశిష్ట స్థానం సంపాదించుకున్న
నవలాకారిణి.
అలాగే వందకు పై గా వీరు రాసిన
కథలు తెలుగులో ప్రసిద్ధ మైన
అన్ని పత్రికలలోనూప్రచురించబడ్డా యి.ఈ కథలు తదుపరి
ప్రతీక్ష, సమర్పణ, కుంకుమరేఖ,
మరణంఅంచున మందహాసం,
గుర్తు కొస్తు న్నాయి, ఇంతకు ఇంతే
అనే పేర్ల తో కథాసంపుటాలుగావెలువరించారు శాంతాదేవిగారు.
సామాజిక నేపథ్యంతో రాసిన
‘విశ్వేశ్వరి’ కథ 1966లో ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలోప్రచురితమైంది.దీనినే వీరి తొలికథగా పరిగణించవచ్చు ‘దేవాలయం’భక్తికి
చెందినరచన గనుక. శాంతాదేవి
గారి కథలు, నవలలు ప్రజామత
, ఆంధ్రప్రభ, ఆంధ్రజ్యోతి, ఆంధ్రభూమి, స్వాతి, ప్రగతి వంటి
వారపత్రికల్లోనూ, జ్యోతి,యువ,స్వాతి,వనితాజ్యోతి,తరుణి,జయశ్రీ,వనిత వంటి మాస పత్రికల్లోనూ, వార ్త, కృష్ణాపత్రిక వంటి
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దినపత్రికల్లోనూ,ఎమెస్కో వారి
పుస్తక ప్రపంచలోనే గాక కొన్ని
పత్రికలదీపావళి ప్రత్యేక సంచికల్లో ప్రచురిత మైనాయి.కొన్ని
నవలలు నేరుగా ప్రచురించడంజరిగింది. సమస్యల మీద సెమినార్లు సమావేశాలు నిర్వహించి
సమాజసేవ లోపాలుపంచుకున్నారు
పోల్కంపల్లి శాంతాదేవిగారు
వనపర్తిలోనే ఉంటూ ఇల్లు ,కుటుంబ బాధ్యతలనుగృహిణిగా నిర్వహిస్తూ నే తమ రచనా వ్యాసంగాన్ని కొన సాగిస్తూ వస్తు న్నారు.
వారి అన్నినలల్లోనూ స్త్రీప్రాధాన్యతకు పెద్ద పీట వేయబడుతుంది.
వ్యాసవిస్తరభీతితో వీరి నవలల
పేర్లన్నీ
రాయలేకపోతున్నాను
కానీ కొన్ని నవలలు వీరికివిశే-

షమైన గుర ్తింపునిచ్చాయి. వీరి
చండీప్రియ నవల అదే పేరుతో
శోభన్
బాబుకథానాయకుడిగా ,జయప్రద కథానాయికగా
మరియు మెగాస్టార్ చిరంజీవిప్రతినాయకుడుగా అంజలీ పిక్చర్స్
ద్వారా వి.మధుసూదన్ రావుగారి
దర్శకత్వంలోసినిమా తీయబడింది.
ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన వీరి
నవల అష్ట దళం సంచలనం
రేపింది.అలాగే పుష్యమినవల
టెలీ సీరియల్ గా విజయ నిర్మల
,కృష్ణ నాయికా నాయకులుగా
దూరదర్శన్ లోప్రసారమైంది.
మరో నవల ‘నై నా’ కూడా
వీరికి పేరు తెచ్చిన నవల. సిరులెన్ని ఉన్నా మనిషి తినేదివరి అన్నమే.కోట్ల కు పడగెత్తా లని
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పాపకూపంలో పడ్డ కథానాయకుడు తాను ప్రేమించిన‘నై నా’
మాటలతో సత్ప్రవర ్తన అలవరచుకుని ప్రేమించిన నై నా ను చేపడతాడు.ఈకథాంశంతో కూడిన
‘నై నా’ నవల పలు పురస్కారాలకు
ఆస్కారమైంది.
‘అడవిమంట’ పేరుతో రాసిన
నవలను గుల్మొహర్ అని పేరు
మార్చి ఇటీవల వీరుప్రచురించటం జరిగింది.ఇందులో
కథానాయిక తండ్రి కుట్రవల్ల
హీరో అడవుల పాలై అనివార్యంగా అన్నలతో చేయిగలిపాల్సి వస్తుంది. తన తండ్రి చేసిన
దురాగతం తెలిసికథానాయిక
హీరోను డిస్కంటిన్యూ ఐన
మెడికల్ కోర్సులో మళ్లీ చేర్పించి
జనజీవనస్రవంతిలోకి తెస్తుంది.
తెలిసీ తెలియక జీవితాలు
పాడు చేసుకునే యువతరానికి సందేశంగా సాగే నవలఇది.
ఇలా శాంతా దేవి గారి ప్రతి నవల
కూడా ఏదో సామాజిక పరివర ్తన
ధ్యేయంగాసాగుతుంది.
ర క ్తతి ల క ం , బా ట సా రి , ప్రే మా
పిచ్చీ, జీవన సంగీతం, రాగదీపం,
ప్రే మ పూ జా రి , ప్ర తీ క్ష , వ ర మి చ్చిన శాపం,పెళ్లి మంటలు,
హృదయాం జలి, మణిదీపం,అరుణ కిరణం, చీకటిసూర్యుడు,
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మంచుతెర, జీవనసహచరి వీరు
రాసిన నవలలో కొన్ని.యద్ధ నపూడిసులోచనారాణి, డా.వాసా
ప్రభావతి గార్ల సంపాదకత్వంలో
వెలువడిన ‘నేనూ నారచనలు’
అనే రచయితల స్వీయ పరిచయ
వ్యాస సంకలనంలో
పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి గారు
తమ రచనా ప్రస్థానాన్ని స్వగతంలో వెలువరించారు.
అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సారస్వత
పరిషత్ అధ్యక్షు లుగా ఉన్న జ్ఞా నపీఠ ఫురస్కార గ్రహీతడా.సి.నారాయణ రెడ్డి గారి ప్రోద్బలంతో
సారస్వత పరిషత్తు నిర్వహించే
పరిణతవాణిలోశాంతాదేవి గారు
తమ జీవిత చిత్రాన్ని ప్రసంగరూపంలో
ప్రస్తు తీకరించడం

జరిగింది. అదే పరిషత్ వారి
పరిణతవాణి ఐదవ సంపుటిలో
స్వీయ
పరిచయంగాప్రచురించబడింది
ఇక పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి
గారి జీవిత విశేషాలకు వస్తే జూన్
ఒకటవ తేదీ 1942 లోసూగూరు
సీతమ్మ హనుమంతరావులకు
కడపటి కుమార్తె గా వనపర్తిలో
జన్మించి , సంతానం లేని అక్క
బావల లాలనలో పెరిగారు. వీరి
తండ్రి వనపర్తి సంస్థానంలోఉద్యోగిగా పనిచేసేవారు. శాంతాదేవిగారి భర ్త పోల్కంపల్లి
సుదర్శన్ రావు గారు ఇటీవలేదివంగతులై నారు.ఆయన సహకారశాఖలో డిప్యూటీ రిజిస్రారుగా
రిటై రయ్యారు. ఇద్ద రబ్బాయిలు
ఒకమ్మాయి వారవారి జీవితాల్లో
ఫిబ్రవరి 2022

వనపర్తిలోనే స్థి రపడిపోయారు.
తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత
ద్వితీయ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన
ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్గా రి చేతుల
మీదుగా వరిష్ఠ రచయిత్రిగా
ప్రభుత్వ సాహితీ పురస్కారం
ఒక లక్షా నూట పదహార్లు
పొందటం
వీరికి ఒక మధురమైన సందర్భం.
అయితే అంతకంటే ముందు
వీరు పొందిన పురస్కారాలు
కూడా తక్కువేమీ కాదు. పలుసంస్థ లు వీరిని సత్కరించి తమ
గౌరవానికి వన్నెలు దిద్దు కున్నాయి.ఇదిగో ఈపురస్కారాల
పరంపర చూడండి.ఓక
*1991
సం
అభినందన
సాంసృతిక సంస్థ నుండి మాదిరెడ్డి సులోచన స్మారకపురస్కారం ,
*1995సం తెలుగు యూనివర్సిటీ నుండి మల్లా ది సుబ్బమ్మ గారి
ధర్మనిధి పురస్కారం,
*2010 సం రచయిత్రి ఉత్తమ
గ్రంథంగా నై నా నవలకు తెలుగు
యూనివర్సిటీ నుండి పురస్కారం, *2011సం రసమయి నుండి
సుశీలా నారాయణ రెడ్డి పురస్కారం,
*2013 సం అమృతలత జీవిత
సాఫల్య పురస్కారం,
*2014సం వంశీ విజ్ఞా న పీఠం
నుండి మాదిరెడ్డి సులోచన
ఫిబ్రవరి 2022

స్మారక పురస్కారం,
*2014సం శ్రీ కృష్ణ దేవరాయాంధ్ర
భాషా నిలయం నుండి ఆత్మీయ
సత్కారం,
*2014సం కిన్నెర ఆర్ట్స్ నుండి
ఉగాది పురస్కారం ,
*2015సం
అంతర్జా తీయ
మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా
స్ఫూర్తి పురస్కారం,
*2015 లోఆకృతి సంస్థ నుండి
*2018 సం లో మాలతీ చందూర్
పురస్కారం
*2021లో తెలంగాణా సారస్వత
పరిషత్తు నుండి వరిష్ఠ పురస్కారం
*2021 లో ధర్మ కేతనం సాహిత్య
కళాపీఠం నుండి శ్రీమతి నారాయణదాసు వెంకటశేషమ్మ గారి
స్మారక పురస్కారం పురస్కారం.
పురస్కారాలు కాకుండా
ప్రముఖ దర్శకులు వి.మధుసూదన్ రావు,జ్ఞా నపీఠ అవార్డుగ్రహీత రావూరి భరద్వాజ,లీలావతి
రాఘవయ్య,వేదుల సూర్యనారా-

యణ శాస్త్రి వంటిఎందరో ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందటం
వీరి ప్రతిభా సామర్థ్ యాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తా యి.
వీరి కథలు పాఠ్యాంశాలుగా డిగ్రీ మరియు
టెన్త్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్
తెలుగు కు తీసుకోవడంఅభినందనీయ విషయం
ఒక రచయిత్రి అరవై ఏళ్ల
సాహితీ ప్రస్థాన స్వరూపాన్ని చిన్న
వ్యాసంలో చెప్పాలంటేకొండను
అద్దంలో చూపడానికి ప్రయత్నించినట్లే .
శ్రీమతి పోల్కంపల్లి శాంతాదేవిగారు ఉన్నఊరు వనపర్తిని వదలకుండానవలాభువనమంతా విహరించిన విదుషీమణి మరియు
తెలంగాణ తొలితరంరచయిత్రి.
ఎనభైఏళ్లు నిండినా ఇప్పటికీ వీరి
కలం అలసట కోరడం లేదు.
ఈ నెల మార్చి ఎనిమిది అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవ
సందర్భంగా చై తన్యంసంకల్పబలం పత్రికలో శ్రీమతి పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి గారిని పరిచయం
చేసే భాగ్యంకలిగినందుకు నేను
ఎంతగానో సంతోషిస్తు న్నాను.
మహిళలందరకీ అభినందనలుతెలుపుతున్నాను
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శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది కవిత
వచ్చె వచ్చె వసంతకాలం
తెచ్చె తెచ్చె 'శుభకృత్' శుభకాలం
ఇచ్చె ఇచ్చె శుభముల తాయిలం
మెచీ మెచ్చె సమస్త జీవం,
మావికొమ్మ అందం - మల్లెరెమ్మ
చందం
కోయిలమ్మ కూజితం - వెన్నెలమ్మ
వికాసం
చిలుక వాహనం - వసంత విహారం
పుష్ప సమ్మోహనం - తుమ్మెదల
ఝంకారం
షడ్రుచుల సమ్మేళనం - ఆరోగ్యప్ర సాదం
ఆనందదాయకం - శ్రీరామ నామస్మరణం
పంచాంగ శ్రవణం - పుణ్య కార్యాచరణం
ఉగాది కవి సమ్మేళనం - ఉత్సాహ భరితం
కోవిడ్ -19 తిరోగమనం - కొండంత
కష్టం తొలగిన అనుభవం

శాంతి నొందిన హృదయం - ప్ర శాంత జీవన
పయనం
కారణజన్ముని రథ సారథ్యం - భరతావనిన
ధర్మరక్షితం
జరిగి తిమిర సంహారం - వెలుగొందె జ్ఞానప్ర భా కిరణం
శుభనక్షత్ర ఆగమనం - శోభిల్లు ధరణిన
శాంతీసౌఖ్యం
సీతారాముల కళ్యాణం - శుభములు కూర్చే
అక్షతారోపణం
వడపప్పు, పానకం... పులిహోర, పాయసం
విందుగ మలచుకున్న జీవితం .. పసందుగా
నుండు అనుక్షణం
కిలకిల నవ్వులతో సమస్త లోకం
కళకళ లాడాలి ప్ర కృతి ప్ర పంచం...
మిలమిల మెరియాలి మహిలో మానవత్వం...
తళతళ లాడుతు వెల్లివిరియాలి జగతిన స్నేహ
సౌభ్రాతృత్వం
'శుభకృత్' ఉగాది శుభాకాంక్షలతో...

తాళ్ళూరి లక్ష్మి హృల్లేఖ

