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                                     75+ అంతరాజా తీయ మాతృ దినోత్సవ శుభాకంక్షలు . 
  మే నెల 8వ తేదీన  అంతరాజా తీయ మాతృ దినోత్సవం. అమ్మలందరినీ సంతోషంగా ఉంచడానికి, పిలలోలు 
తమ ప్రేమను చూపించడానికి ముఖ్యమైన రోజు. అమ్మ అనే పదం ఎంత మధురమైనదో, అమ్మను 
ఆనంద పరిస్తు కూడా జీవితం అంత మధురంగా ఉంటుంది అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ మాతృ ది-
నోత్సవం అమరికలో ప్రారంభమైందని కందరు నము్మతారు. చాలా దేశలలో ఇది మే 2 వ ఆదివారం 
జరుపుకుంటారు.  
    ఆథ్్యతి్మకత  పరంగా కరీ తుక మాఘ మాస్ల తరావాత అంతటి మహాతా్యనినా సంతం చేసుకుననా పుణ్యప్ర-
దమైన మాసం వైశఖ మాసం. ఈ నెలలో పూరిణిమ తిధి న్డు విశఖ నక్షత్రం ఉండడం వలలో  ఈ మాస్నికి 
వైశఖ మాసం అని పేరు ఏర్పడంది. ఆధ్్యతి్మకత, దైవ శకి తు, ఉననా నెలలోలో  వైశఖమాస్నికి ప్రతే్యక స్థా నం 
ఉంది, ఇది శ్రీ మహా విష్ణి వుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన నెల. శ్రీ మహా విష్ణి వును, లకీష్మీ దేవిని ఈ మాసంలో 
తులస దళాలతో పూజిస్తు ముకి తు లభిసుతు ంది. 
 ఇదే మాసంలో  మే 6 వ తేదీన శంకర జయంతి,  మే 16 న అననామాచార్య జయంతి, మే 25 న హనుమాన్ 
జయంతి జరుపుకుంటారు. ఈ విధంగా పండుగల వాతావరణమే కక, ఉపనయన్లతో, వివాహాది శుభ-
కరా్యలతో ఈ మాసం అందరికీ పండుగ వాతావరణంతో సందడగా స్గుతుంది. 
                                                    GHMC కి రికరుడు  స్థా యిలో ఆసతు పనునా 
    ఎరీలో  బర్డు  ఆఫర్ స్్కమ్ తో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ముని్సపల్ కర్్పరేషన్ (GHMC) కి రికరుడు  స్థా యిలో ఆసతు 
పనునా వసూలు అయి్యంది. ఏప్రిల్ నెలలోనే 742. 41 కోటలో  ఆసతుపనునా వసూలైనటులో  GHMC వలలోడంచింది. 
అందులోను ఎరీలో  బర్డు  ఆఫర్ లో  భాగంగా ఏప్రిల్ లోపు ఆసతు పనునా చెలిలో ంచిన వారికి 5 శతం రిబేటు 
ఇచి్చంది. ఈ ఆఫర్ లో భాగంగా రూ 6 వేల  కోటులో  ఆసతు పనునా వసూలు చేయాలని బలిదియా లక్షంగా పె-
టుటు కుంది. టార్గెట్ కన్నా 142. 41 కోటులో  అధికంగా వసూలైనటులో  GHMC తెలిపింది. ఈ ఆఫర్ ముగిసంది. 
                                                 పాఠశలలు తెరిచిన్ .... పుసతుకలు ఎక్కడ ?
   హైదరాబాద్ రాష్టంలో ఈ స్రి సకలంలోనే జూన్ నుంచి పాఠశలలు, జూనియర్ కళాశలలు తెరు-
స్తు రు.  తెరిచే న్టికి  విదా్యరుథా లు పుసతుకలు లేకుండా చదువు కోవలస వసతు ంది. ఈ స్రి నెల 15 రోజుల 
పాటు ఇబ్ందే. కరణం ర్ండు భాషలోలో  ముద్రణతో మరింత ఆలస్యం అయి్య, విదా్యశఖ లక్షం నెరవేర-
డం లేదు. 
రాష్టంలో  26 వేల  ప్రభుతవా పాఠశలలు, ఇంక మోడల్ సూ్కళ్ళు, కేజీబీవీల విదా్యరుథా లకు ప్రభుతవాం 
ఉచితంగా పాఠ్య పుసతుకలు ఇసుతు ననా విషయం తెలిసందే. వాటిలో 24 లక్షల మంది చదువుతున్నారు. పు-
సతుకల ముద్రణకు అవసరమైన 7,500 ల టనునాల కగితానినా పాఠశల విదా్యశఖ కని ముద్రణకు అంద-
జేసుతు ంది. మొతాతు నికి జూన్ నెలాఖరుకి పుసతుకలను పాఠశలకు చేరా్చలని విదా్యశఖ లక్షంగా పెటుటు కుంది. 
     కరోన్తో ఇన్నాళలో నుండ అసలే సూ్కళళుకు, పాఠాలకు నోచుకోక  పిలలోలు ఇబ్ంది పడుతుంటే, ఇప్పటి-
కైన్ పిలలోలకు అనీనా సద్ం చెయ్యదాది ? అని అటు ఉపాధ్్యయులు, విదా్యరుథా లు, తలిలో  తండ్రులు విమరిశిసుతు -
న్నారు. 
                                                    సవాతంత్ర భారత దేశంలో చేనేతపైె పన్నా ?
 నేత కరి్మకులపైె భాజాపా నేతృతవాంలోని కేంద్ర ప్రభుతవాం విషం చిము్మతోంది అని, సవాతంత్ర భారతదేశం-
లో చేనేత కరి్మకులపైె పనునా వేసన తొలి ప్రధ్ని నరేంద్ర మోడీ  అని రాష్ట మంత్రి KTR  ధవాజమతాతు రు. 
కరోన్ సంకోష్ భంలోనూ జౌళి రంగంపైె మోడీ పనునాల భారం వేశరని, దీంతో చేనేత రంగం ఇబ్ంది పడు-
తోందని తెలిపారు. చేనేత జౌళి రంగంపైె KTR సంజయ్ కి బహిరంగ లేఖ వ్రాస్రు.
                                              బీరే కదా అని ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకోకండ !
 ఎండలు మండ పోవడంతో ... ఉపశమనం కోసం అత్యధికులు బీరు తాగేసుతు న్నారు. తాగేది బ్ందీ కదు 
బీర్ కదా అని చాలా మంది సమర్ించుకుంటున్నారు. కనీ బీరులోనూ  ఆల్కహాలు ఉంటుంది, ఇలాం-



టపు్పడు బీరే  కదా అని పరిమితికి మించి తాగితే ఆరోగ్యంపైె దుషప్రభావం చూపిసుతు ందని, కలేయానికి 
ముపు్ప తప్పదంటున్నారు నిపుణులు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తు 45 శతం అమ్మకలు పెరిగాయి అంటే 
ఆలోచించుకోవాలి్సన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                                                                రేపలలో  లో అతా్యచార కేసు 
 బాపటలో  జిలాలో లోని రేపలలో  రై్లేవా స్టుషన్ లో మహిళపైె స్మూహికంగా అతా్యచారం జరగడం  అత్యంత 
బాధ్కరం. మనిషి గా జన్మ నెతితు పశువు కన్నా దారుణంగా  ప్రవరి తుసుతు న్నారంటే, భారత దేశంలోను 
అందులోను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుటటు డం సగుగె  చేటు. మళ్ళు ఏ ఒక్కరూ ఇటువంటి ఘోరమైన పనులు చె-
య్యకుండా కఠిన మైన శిక్షలు వేయవలసన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది అని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఆ 
నిందితులను వంటనే పటుటు కుననా పోలీసులు అభినందనీయులు. కనీ ఇలాగే ఎవరు తపు్ప చేసన్ కూడా 
వారినైెన్ ఇలాగే  ఎంత పరపతి అధికరం డబ్్ ఉననా వారై్న్  తపు్ప చేస్తు స్మాను్యడకి విధించే  దండన 
విధించినపు్పడే, ఇటువంటివి ఎవరూ చెయ్యడానికి స్హసంచరు. పిలలోలను జాగ్రతతుగా పెంచవలసన 
బాధ్యత తలిలో దండ్రులదైతే, తపు్ప చేసన వారిని కఠినంగా శికిష్ంచవలసన బాధ్యత ప్రభుతావానిదే. 
                                                           విజయవాడలో డ్రగ్్స కలకలం 
విజయవాడలో మరోస్రి డ్రగ్్స కలకలం రేగింది. సతెతునపలిలో కి  చెందిన స్యి గోపి అనే వ్యకి తు పారి్సల్ 
డీటీఎస్ కరియర్ పంపగా అందులో డ్రగ్్స ఉననాటులో  బంగుళూరులో గురి తుంచారు. ఈ పార్్సల్ విజయ-
వాడ డీటీఎస్ కరియర్ నుండ ఆస్్రేలియాకు పంపగా వివరాలు సరిగా లేక కెనడా వళిలోంది. కెనడా నుండ 
వనకి్క వసుతు ండగా ... బంగుళూరులో ఆ డ్రగ్్స పారి్సల్ ను బంగుళూరు లోని కసటుమ్్స అధికరులు పటుటు -
కున్నారు. అందులో 4 కేజీల డ్రగ్్స ఉననాటులో  అధికరులు గురి తుంచారు. ఆ కరియర్ అబా్యిని అర్స్టు  చేస, 
స్యి గోపి ఇచి్చన ఆధ్ర్ కరుడు  నకిలీదని విచారణలో  తేలడంతో  విజయవాడ పోలీసులకు సమాచారం 
అందించారు.      
                                                 దేశంలో ఉమ్మడ పౌర స్మృతి .... అస్్సం స్ఎం వా్యఖ్య  
   మన దేశంలో ఉమ్మడ పౌరస్మృతి (uniform civil code) తీసుకురావాలి్సన అవసరం ఉందని  అస్్సం 
ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశవా శర్మ  అన్నారు. ఏ ఒక్క ముసలోం మహిళ కూడా తన భర తుకు ముగుగె రు భార్యలు 
ఉండాలని కోరుకోదు అన్నారు. సమాజంలో ముసలోం మహిళలు గౌరవంగా బతకలంటే ట్రిపుల్ తలాక్ 
తరహాలో ఉమ్మడ పౌర స్మృతి కూడా తీసుకు రావాలి్సన అవసరం ఉందని, తనను కలిసన ముసలోం 
మహిళలు అందరూ ఉమ్మడ పౌర స్మృతి కవాలని కోరుతున్నారని అస్్సం స్ఎం హిమంత పేర్్కన్నారు. 
                                         న్్యయ స్థా న్లోలో  స్థా నిక భాషను ప్రోత్సహించాలి....  మోదీ 
      స్థా నిక భాషలను న్్యయ స్థా న్లోలో  ప్రోత్సహించడం చాలా ముఖ్యమని ప్రధ్నమంత్రి నరేంద్రమోదీ 
అన్నారు తదావారా న్్యయ ప్రక్రియ తో  ప్రజలు అనుసంధ్నమైనటులో  భావిస్తు రని వారిలో విశవాసం పెరు-
గుతుందని అన్నారు. చివరగా న్్యయ ప్రక్రియపైె ప్రజల హకు్క బలపడుతుందని అన్నారు. ఇప్పటికే 
స్ంకేతిక విద్యలో స్థా నిక భాషలను ప్రోత్సహిసుతు ననాటులో  గురుతు  చేశరు. హైకోరుటు  ప్రధ్న న్్యయ మూరుతు ల 
సంయుక తు సదసు్సలో ప్రారంభోపన్్యసం చేసూతు , అండర్ ట్రయల్ కేసులకు ప్రాధ్న్యత ఇవావాలని హైకోరుటు  
ప్రధ్న న్్యయ మూరుతు లకు సూచించారు. దేశంలో న్్యయ వ్యవసథా రాజా్యంగ సంరక్షకుడ పాత్ర వహిసుతు ం-
దని, స్ఎం లు, స్జే ల సంయుక తు సదసు్స రాజా్యంగ సందరా్యనికి నిలువతుతు  నిదరశినం అని అన్నారు. 
నేను చాలా కలంగా ఈ సదసు్సకు  మొదట ముఖ్య మంత్రిగా,  ఇపు్పడు ప్రధ్న మంత్రి గా  హాజరవుతు-
న్నానని, చెపా్పలంటే ఈ సదసు్స విషయంలో నేను స్నియర్ ని అని అన్నారు. 
                           న్్యయ వ్యవసథాను బలోపేతం చేయడమే తమ లక్షం --- జసటుస్ ఎన్ వీ రమణ 
          దేశంలో న్్యయ వ్యవసథాను బలోపేతం చేయడమే తమ లక్షమని, అందుకు మరినినా చర్యలు అవస-
రమని సుప్రీం కోరుటు  ప్రధ్న న్్యయమూరి తు అన్నారు న్్యయ వ్యవసథాలో మౌలిక సదుపాయాలను వీలైనంత 
తవారగా ఏరా్పటు చేయాలి్స ఉందని ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ఎనునాకుననా ప్రతినిధులను అందరు గౌరవించ వల-
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సందేనని  స్పషటు ం చేశరు. అంతే కక కోరుటు ల నిరణియాలు   ఏళలో  తరబడ అమలు కకపోవడం వలేలో  ప్రభుతావాల-
పైె ధిక్కరణ కేసులు పెరుగుతున్నాయని, ప్రభుతావాల విధి నిరవాహణ వైఫల్యం  వలలో    కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోం-
దని ఢిలీలో లో రాష్ట్రే ల స్ఎంలు, హైకోరుటు  ప్రధ్న న్్యయమూరుతు  ల  సంయుక తు సదసు్సలో జసటుస్ ఎన్ వీ రమణ 
మాటాలో డుతూ అన్నారు.  
                                                        అమరిక చర్యలపైె హచ్చరించిన రష్ట్య 
ఉక్రెయిన్ పైె భీకర యుదాది నినా కనస్గిసుతు ననా రష్ట్యను కటటు డ చేస్ందుకు ఆయా దేశలు ఆంక్షలు విధిసుతు ననా 
సంగతి విదితమే. ఇదే సమయంలో అటువంటి చర్యలకు పాల్పడతే తాము కూడా ప్రతీకర  చర్యలకు ఉప-
క్రమిస్తు మని రష్ట్య హచ్చరిసతు ంది. తమ దేశలకు చెందిన సంపనునాల ఆసుతు లను విక్రయించి, ఆ మొతాతు -
నినా ఉక్రెయిన్ కు ఇవావాలంటూ ఈ మధ్య అమరిక చేసన ప్రతిపాదనను తీవ్ంగా పరిగణిసుతు ననాటులో  పేర్్కంది. 
అలా చేస్తు ప్రతి చర్యకు దిగడం న్్యయమేనని  రష్ట్య అంటంది. శత్రు దేశల వా్యపార  వేతతులకు సంబంధించి 
రష్ట్యలో ఉననా ఆసుతు లను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇక వనుకడమని స్పషటు ం చేసంది. 
    అమరిక చర్యలు రష్ట్య ఆర్ిక వ్యవసథాపైె ఎటువంటి ప్రభావం చూపించలేవని .. విహార నౌకలు, విలాలో లతో 
పాటు ఇతర ఆసుతు లు రష్ట్య అభివృద్ి కి  ఏమీ దోహద పడవని అన్నారు. అయినప్పటికీ శత్రు దేశలు న్గరిక 
పదదితిలో వ్యవహరించాలని, అంతరాజా తీయ చటాటు లకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని అన్నారు.  
                                                                    ప్రధ్ని మోదీ విదేశీ పర్యటన 
 మే 2 వ తేదీ నుండ 3 రోజుల పాటు మూడు దేశలోలో  ప్రధ్ని నరేంద్ర మోడీ పర్యటిసుతు న్నారు.  ముందుగా 
జర్మనీ, అక్కడనుండ డెన్్మర్్క వళిలో , తిరుగు ప్రయాణంలో మే 4 న పారిస్ కు చేరుకోనున్నారు. వాణిజ్య వేతతుల-
ను ఉదేదిశించి ప్రసంగించనున్నారు. ప్రధ్ని భారతీయులతో సమావేశం కనున్నారు. రష్ట్య --ఉక్రెయిన్ మధ్య 
జరుగుతుననా యుద్ం గురించి మూడు దేశలతో చరి్చంచనుననాటులో  తెలుసతు ంది. అనంతరం డెన్్మర్్క ప్రధ్ని 
ఆహావానం మేరకు కోపెన్  హగన్  వళలోనున్నారు. ర్ండవ ఇండయా న్రిడుక్ సమ్మట్ లో పాలగె ంటూ , ఈ సదసు్స-
కు  ఐస్లో ండ్, న్రేవా, స్వాడన్, ఫిన్లో ండ్ దేశల ప్రధ్న మంత్రులతో చరి్చంచనున్నారు. 
                                                       కరోన్ విషయంలో అప్రమతతుంగా ఉండాలని సూచించిన ప్రధ్ని మోదీ
 కరోన్ వైరస్ ఉధృతి తగిగెనటులో  కనిపిసుతు ననాప్పటికీ అది ఇంక అంతరించి పోలేదని, మళ్ళు పుంజుకునే ప్రమాదం 
ఉందని పేర్్కన్నారు. కరోన్పైె చేసుతు ననా పోరులో ఎటిటు  పరిసథాతులలోను అలసతవాం వహించవదదిని, రూపాలను 
మారు్చకుంటుననా మహమా్మరి మళ్ళు ఎపు్పడు విరుచుకు పడుతుందో ఎప్పటికీ తెలియదన్నారు. ఇటువంటి 
కరోన్ వా్యపితుని అరికటేటు ందుకు ఇప్పటివరకు 185 కోటులో  వా్యకి్సన్ డోసులను పంపిణీ చేశమని ఆయన అన్నారు.
అంతేకదు ఇంక అమరిక లాంటి దేశలలో కూడా ఇంక కరోన్ ఇబ్ంది పెడుతూనే ఉంది. 
                   చైెన్ లో కతతుగా బర్డు ఫ్లో  అనే కతతు వేరియంట్ స్టు ర్టు 
అయి్యంది. ఇప్పటికే కరోన్ వలలో , లాక్ డౌన్ ల వలలో   ఎంతో ఇబ్ంది 
పడుతుననా చైెన్ ఈ బర్డు ఫ్లో  అక్కడ ఇంక భయానినా రేకెతితుసతు ంది. 
ప్రపంచవా్యపతుంగా కరోన్ మహమా్మరి విజృంభణ అదుపులో ఉననా-
టులో  కనిపించినప్పటికీ కతతుగా వలుగు చూసుతు ననా వేరియంటులో  కలవర 
పెడుతూనే ఉన్నాయి. 
  ప్రజలంతా అప్రమతతుంగా ఉండ తమ ఆరోగా్యనినా కపాడుకోండ. 
ఎండ తీవ్తకు, వచే్చ రోహిణి కర్ తు ఎండలకు ప్రజలంతా జాగ్రతతుగా 
ఉండవలసన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                               

                                  సరేవా జన్ సుఖినో భవంతు 
 

తీగవరపు శంతి
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భువనచంద్ర

అక్షర మాల
  లోకంలో రకరకల కుంపటులో  
వున్నాయి. ఏ దేశపు కుంపటి 
డజైన్ దానిదే. నిజం చెపితే పె-
దదిలననాటులో  "ఎవడ కుంపటి 
వాడదే". "మీ కుంపటి చాలా 
చిననాది... ఉగుగె  గినెనాలోలో  వండాలి... 
మా కుంపటి అయితేన్.... 
ఊరవిందు చెయ్్యచు్చ"  
అంటాడొక ప్రతే్యక మూరి తు.  
"న్ బంద... ఏ కుంపట-
యితేనేం. వండాలి అంతే. 
కుంపటి బంగారపుదని 
కుంపటిని మింగుతామా?"  
అంటాడో మామూల్రావు.  
"అబా్య్... ఇది మామూలు 
కుంపటి కదు. గ్రహ చలన్లూ, 
నక్షత్ర గమన్లూ గుణించి 
లక్కలు వేస సరై్న ముహూ-
ర తుంలో ప్రారంభించి, సరై్న ము-
హూర తుంలో వలిగించిన ప్రతే్యక 
కుంపటి. దీనినా వాడతే అష్టుశవా-
రా్యలూ అడకు్కండానే అమ-
రుతాయి" అన్నాడో ఖగోళ శస్త్రి.  
"కుంపటి ఎలా ఉంటేనేం? 
బగుగె లు పోస్ బిళళు మాత్రం 
సజావుగా ఉండాలి. లేకపోతే   
మండే బగుగె లే కిందకి దిగి-
పోతాయి. చాలా చాలా రిసెరి్చ 
చేస కుంపటిబిళలోని తయా-
రుచేశము. బస్తు మే సవాల్" 
అన్నారో మస్తు న్ స్యిబ్.  
  లోకంలో ఏ ర్ండు గడ-

యారాలూ ఒకే టైం చూ-
పించవననాటులో , ఏ ర్ండు 
కుంపటులో  ఒకే వేడనివవావు. దేని 
టంపరు, టంపరేచరూ దానిదే.         
ప్రసుతు తం 'దికు్కమాలిన పాడు'లో 
ప్రపంచయుద్ం జరుగుతోం-

ది. కులకుంపటులో , మతకుం-
పటులో , భాష్టకుంపటులో , వరగె-
కుంపటులో , కలిమిలేముల 
కుంపటులో , అధికర అనధి-
కర కుంపటులో , అగ్ర కుంపటులో , 
పీడత బాధిత బడుగు కుంపటులో , 
మాజీ కుంపటులో  దేశంలో 
నిరంతరం ఫెటేల్ ఫెటేల్ 

మంటూ లావా చిమే్మ అగినాప-
రవాతం లాగా అంటుకున్నాయి.  
'దికు్కమాలిన పాడు'ని సెగలు 
పొగలతో నింపేశయి. అర్జాంటు 
గా పత్రిక విలేఖరులు, టీవీ 

ఛానెల్ వహికిలూ్స, అబజా రవా-
రూలో , రాజకీయ విశ్లోషకులూ 
ఉరుములు మరుపుల తరావాత 
చిటపట చినుకులాలో గా దికు్క-
మాలిన పాడులో దిగిపోయారు. 
వరాష్ కలంలో బోదురుకప్పలాలో -
గా దికు్కమాలిన పాడు జనంతో 
వాచిపోయింది. అప్పటికపు్పడు 
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మిరి్చబజీజా  బళూళు, సడా బళూళు, 
పాన్ వాలా బడీడులూ, సగర్ట్ బీడీ 
కంటరూలో  వరాష్ నికి ముందు ఎం-
డాకలంలో 'ఉసుళళు'లాగా  దిగి 
ఊరిని ఊరించేశయి. గుళ్ళు, 
మస్దులూ, చరి్చలూ (మహా 
కటటు డాలేమీ కదు.... చిననాచి-
ననావే) జన్లతో నిండపోయా-
యి. సున్మీ ముంచెతితునంత 
వేగంగా జన్ల మాటలు దికు్క-
మాలిన పాడుని పూరి తుగా ముం-
చెతాతు యి. అవి మాటలు కూడా 
కదు. కేకలు, అరుపులు, విక-
టాటటు హాస్లూ, క్రోధ ప్రలాపాలూ.  
"ఏమిటయా్య ఇదీ.. కనీవినీ 
ఎరగని గందరగోళం!" రచ్చ-
బండ మీద కూరు్చంటూ అన్నారు 
ఎమ్మలేలో  అవధ్ని గారు. ఐదేళలోకో-
స్రి వచే్చ ఎలక్షన్్స లో అయిదు 
రోజులకోస్రి మాత్రమే అవధ్-
నిగారు రచ్చబండకస్తు రు కనక 
ఆయనినా ఎమ్మలేలో  అవధ్నలో ం-
టారు. అంతేగానీ రాజకీయాలకే 
ఆయనకీ ఏ సంబంధం లేదు.  
"ఏముందండీ... విగ్రహారా-
ధన గురించి కటుటు కుంటున్నా-
రు. మతం కూడా పక్కన పెటిటు  
ఇతరులోలో  రుదదిటానికి విశవా-
ప్రయతనాం చేసుతు న్నారు" నవివా 
అన్నారు గడుసు మాస్టు రు.  
"ఇషటు ంవచి్చనవాళ్లో  విగ్రహారా-
ధన చేసుకోవచు్చ.ఇషటు ంలేని-
వాళ్ళు హాయిగా మానుకోవచు్చ. 
దానికింత రాద్ాంతం దేనికీ?" 
అన్నారు ఎమ్మలేలో  అవధ్ని.   
"అంత సంపుల్ అయితే ఎలా? 
మనం ఎనునాకుననావాళలోనే 
చూడండ. మైకులు విరగ్గె డ-

తారు. పోడయంలోకి దూసువ-
ళాతు రు. స్ధ్రణ బూతు నుంచి 
వీర బూతులూ మహాబూతులూ 
నవా్యతినవ్య బూతులూ అనూ-
హ్యబూతులూ తిటుటు కుంటారు. 
కండొకచో అంగన్్యస్లూ కర-
న్్యస్లూ కూడా సమరథావం-
తంగా సమరి్పస్తు రు కదా. వీళళు-
లోలో ని వారేగా అక్కడకి వళిలోందీ? 
అందుకే అక్కడా ఇక్కడా కూడా 
ప్రొస్జర్ ని ఫాలో కకపొతే వ్యవ-
హారం ఓ కలికి్క రాదు" నవువాతూ 
అన్నాడు గడుసుమాస్టు రు.       
ర్ండురోజులపాటు దికు్కమా-
లిన పాడులో మాటలు వరాష్ -
లాలో  కురిశయి. చేతలు నిపు్పలాలో  
రగిలాయి. మనసులు కర్రముక్క-
లాలో  విరిగాయి. ఆ తరవాత కంత 
తుఫాననంతర శంతి ఏర్పడడుది.  
"ఈ గుళూళు గోపురాలూ 
పూజలూ వ్తాలూ అనీనా 
హంబక్. జన్నినా పిచి్చవాళళు-
ని చేసుతు న్నారు" అననాది సునీతి.  
"ఊఁ... చెప్పండ" తీరిగాగె  అన్నారు 
గడుసు మాస్టు రు. సునీతి పదిరో-
జుల క్రితం చైెన్ నించి వచి్చంది. 
కస్పు మావోనీ, కస్పు మార్్కస్ 
నీ కస్పు లైన్ చియాంగ్ పింగ్ నీ 
ఉదాహరించి పూజలూ వ్తాలూ 
చేస్వాళ్లో  అతతుగారిని అదరగ్-
టిటు ంది. అక్కడే ఆగకుండా దికు్క-
మాలిన పాడు యువతీ యువ-
కులినా తన వాగ్ాటితో ఆకరిష్ంచి 
'No Temple No God' మతానినా 
స్థా పించే కర్యక్రమంలో ఉంది.  
"ఓ మై గాడ్ సనిమా 
హిందీలోనూ, గోపాలా గోపాలా 
సనిమాని తెలుగులో చూశరుగా! 

డబ్్కోసం  ప్రొడ్్యసరులో  కం-
ప్రమైజ్ అయి్య చివరికి సబజా -
కుటు ని గోడమీద పిలిలో గా మారా్చ-
రేమో. కనీ మేం కంప్రమైజ్ 
కము" దృఢంగా అననాది సునీతి.  
"ఆ సనిమా నేను చూడలేదు 
కనీ నువువా చెపా్పలి్సంది చెప్ప-
మా్మ" చలలోగా అన్నారు గడుసు 
మాస్టు రు. ప్రసుతు తం ఊరుఊ-
రంతా రచ్చబండ దగగెరే వుంది.  
"ఎప్పటి రాముడు, ఎప్పటి 
కృష్ణి డు ఇపు్పడెందుకు 
వారికి భజనలు చెయ్యడం? 
ఎందుక సుప్రభాతాలూ కరూ్పర 
హారతులూ? పేదలకు ఆ ఖరు్చతో 
బటటు లు కనిపెట్టు చు్చగా. గుండ్రా-
ళళుకు పాలాభిషేకలకు బదులు 
బడపిలలోలకు పాలు తాగించొచు్చ-
గా? తరతరాలినాంచీ నేటి దీపాలనీ 
నువువాలనూనె దీపాలనీ వలిగించి 
వలిగించి టనునాలకదీది  నూనెలనీ 
పాలనీ వృధ్ పరిచాం. వీటిని ని-
షేధించాలి. అంతదాక మేం ని-
ద్రపోము" అననాది చెకుముకి ఆ 
పిలలో  అసలు పేరు సుశీల. సునీతి 
పెటిటు న కతతు మతంలోకి చేరాక చె-
కుముకిగా పేరు మారు్చకుంది.  
'అయితే ఏం చేదాది మంటా-
రూ? ఒకపు్పడు చైెన్లో కూడా 
అందరూ మావో సూకుతు లినా మం-
త్రాలుగా పఠించారుగా. సరే. 
ప్రసుతు త సమస్య వృధ్ చేసుతు ననా 
నూనె నెయి్య పాలు గురించా? 
విగ్రహారాధన గురించా? విగ్ర-
హారాధన గనక అయితే మీరు 
నిరభ్యంతరంగా మీ పద్తిలో 
ఉండొచు్చ. విగ్రహారాధన చె-
య్యమని మిమ్మలినా ఎవరూ 
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బలవంతపెటటు లేదుగా" నవివా 
అన్నారు గడుసు మాస్టు రు.  
'యువత తపు్పదారి పటటు డం 
మేం సహించం. అందుకే 
గుళళుని మూసెయ్యండ" 
ఊగిపోతూ అననాది సునీతి.  
"నీపేరేమిటీ?" అడగారు   
మాస్టు రు.
"సునీతి. ఏం?" అసహనంగా 
అననాది సునీతి.
"నువువా చదువుకున్నావా?" 
"అదేం ప్రశనా? నేను సైెను్సలో పోస్టు  
గ్రాడు్యయేట్ ని"
"గుడ్. నువువా పుసతుకలు 
చాలా చదివేవుంటావుగా!" 
"ఆఁ.. కనినా వందల గ్రంధ్లు 
చదివా. అయిదు ప్రసంగ వా్య-
స్లినా కూడా యూనివరి్సటీలో 
సమరి్పంచా" గరవాంగా అననాది.  
"గ్రేట్. అనినా గ్రంధ్లు ఎలా చద-
వగలిగావూ?" నవావారు మాస్టు రు.  

"చదువు నేరా్చను గనక. ఏమిటీ 
పిచి్చ ప్రశనాలు?"
"ఎనినా భాషలు వచు్చ?"  అడగారు
మాస్టు రు.
"న్క? తెలుగు ఇంగిలోష్, హిందీ, 
జపనీస్, చైెనీస్ భాషలచు్చ" 
గరవాంగా తల ఎగరేస అంది.  
"శభాష్... అనినా భాషలు 
అక్షరాలు లేకుండానే నే-
రు్చకున్నావా? A అంటే 
అర్మేమిటీ? N అంటే అర్మే-
మిటీ? T అంటే అర్మేమిటీ?" 
'ఏ అక్షరానిక అక్షరపు అర్ం 
ఉంటుందా? మేడ్ కవాశ్చన్" 
"కదు. A కి, N కీ, T కీ విడ-
విడగా అర్ాలు లేకపోయి-
న్, మూడంటినీ కలిపితే 
ANT అంటే చీమ అని అర్ం 
వసుతు ంది. అక్షరాలు భాషకి ఎలా 
ముఖ్యమో, భారతీయ ఆధ్్యతి్మ-
కతకు ఆలోచన అంత ముఖ్యం. 

మనసుకి ఏకగ్రత నేరే్ప స్ధనే 
విగ్రహారాధన. వ్తాలూ పూజలూ 
అనేవి అక్షరమాల లాంటివి. 
అంతెందుకూ నినునా గురి తుంచా-
లంటే ఏదో ఓ పేరు పెటాటు లిగా. 
కనీసం x అని గణితశస్తంలో 
అననాటుటు గా ఏదో ఓ పేరో గురోతు 
ఉండాలిగా. అలాగే నిరాకర 
తతావానినా తెలుసుకోవడానికి 'స్-
కరా'లినా మటుటు గా వాడతాం. వి-
గ్రహారాధన అనే సగుణపూజతో 
మొదలై మనోపూజతో ఎదిగి, ని-
రుగె ణతావానినా సద్ింప చేసుకోవడ-
మే మన మహామహులైన మహ-
రుష్ లు ఋష్లు మనకి తెలిపిన 
మారగెం. ఏ జాఞా నమైన్, ఏ శస్త-
మైన్, ఏ ఆలోచనైెన్ ఒక పున్ది 
మీదే ఆధ్రపడవుంటుంది. 
విగ్రహారాధన కంటికి కనిపించ-
ని దానినా కనుగునే ప్రయతానానికి 
వేసన పున్ది మాత్రమే. ఆ పున్ది 
మీద ఎవరికివారు నిరి్మంచుకు-
నేదే ఆధ్్యతి్మక సధం. సునీతీ, 
'No Temple No God' మతం 
కూడా నూతనమేమీ కదు. 
Gods & Temples అననాంత 
పురాతనమైనది. నీకు ఆవేశం 
వుంది. ఆ ఆవేశనినా కండమీద 
కురిసన నీటిలా వ్యరథాం చెయ్యకు. 
ముందు తెలుసుకునే ప్ర-
యతనాం చెయి్య. నీ ఆలోచన 
నీకెంత గ్పో్ప ఇతరుల ఆలోచన్ 
అంతే గ్ప్పదిగా! మళ్ళు తీరిగాగె  
ఆలోచించు. అపు్పడు మళ్ళు 
చరి్చదాది ం" అన్నారు మాస్టు రు.  
          మళ్ళు కలుదాది ం.       - మీ 
భువనచంద్ర
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెదిది  వంకట మురళ్ కృషణి

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణింగా కదిదిమందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్్కందపురాణంతరగెతమైన జగన్నాధ కేష్త్ర మాహాతాతు యానినా 
యధ్మూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసుతు న్నాము.    చదవండ, చదివించి 
మోకష్ నినా పొందండ.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                              36.వ అధ్్యయం

                 ( చాతురా్మస దీక్ష)
       ఆష్టడ మాసంలో కరా్కటకంలో సూరు్యడు ప్రవేశించినపు్పడు స్వామి నిద్రిస్తు రు.కరీ తుక మాసంవరకు 
స్వామి నిద్రలో ఉంటారు.ఈ సమయంలో స్వామిని ఆరాధించుట పుణ్యప్రదమైన కలము.

        ఈ న్లుగు నెలలు చాతురా్మస్య దీక్ష వహించి, సనినాధిలో ఉననాటలో యితే అశవామేధ యాగం చేసన 
ఫలితం కలుగుతుంది.సముద్రస్నానంచేస,స్వామిని దరిశించుకుననాచోఎటువంటిదుుఃఖాలుకలుగవు.
చాతురా్మసంలో స్వామి సనినాధిలో ఉండ,స్వామిని దరిశిస్తు మోక్షం లభిసుతు ంది.

             శ్రౌత,స్్మర తు కర్మలు అనినా విడచిపెటిటు  స్వామి సనినాధిలో ఉండాలి.స్వామి వైకుంఠానినా విడచిపెటిటు  
ఈ న్లుగు మాస్లు ఇక్కడే ఉంటాడు.ఆసమయంలో స్వామిని దరిశించిన వారికి మోక్షం కలుగుతుంది.
మిగిలిన ఎనిమిది మాస్లు ఇక్కడ నివసస్తు ఎంతఫలితం కలుగుతుందో అంతే ఫలము ఈ న్లుగు 
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మాస్లు ఇక్కడ నివసస్తు కలుగుతుంది.( 1 -11 )

        అనినా పుణ్యకేష్త్రాలలో నివసస్తు ఎంతటి పుణ్యం కలుగుతుందో అంతటి పుణ్యం చాతురా్మస్యంలో 
ఉంటే కలుగుతుంది.ఆచారభ్రష్టు డు,కులభ్రష్టు డు ఇక్కడఉంటే పాపాలనినా నశిస్తు యి.నరసంహుని 
అనుగ్రహం వలన వైకుంఠ  నివాసం కలుగుతుంది.అనినా కర్మలు విడచి పెటిటు  స్వామియందు దృషిటు  
పెటిటు  ఈ కేష్త్రంలో నివసంచాలి

        ఆష్టడ శుకలో ఏకదశి రోజున స్వామి వారికి శయనోత్సవం నిరవాహించాలి.స్వామిని శయన్గారం 
ఉంచాలి.రతానాల పలలోకి స్వామికి ఎదురుగా ఉంచాలి.శయన్గారంలో కరూ్పర ధూపం వేయాలి.
చలువరాతి పలకలు వేయాలి.రంధ్రాలు లేకుండా గదిని మూస ఉంచాలి.గంధంచలాలో లి.

గదిని చిత్రములతో అలంకరించాలి.రాత్రియందు మూడు దేవతా మూరుతు లను తీసుకని రావాలి. 
విగ్రహాలను బంగారంతోకని,వండతోకని, రాగితో కని చేయాలి.ఆ మూరుతు లను స్వామి పాదాల 
దగగెర ఉంచి పూజించాలి.     (  12 - 23 )

        “ లోకలకు జీవమునిచు్చవాడా!శుభములు ఇచు్చవాడా! ఇక్కడకు వచి్చనిద్రించు” అని 
ప్రార్ించాలి.విగ్రహాలపైె ఉననా పూలదండలు తీసవేస,అరా్చ మూరుతు లపైె ఉంచాలి.సంగీతముతో 
దావారందగగెరకు వచే్చయాలి. 

       మూడు ఘడయల కలంలో పంచామృతాలతో స్నానం చేయించాలి.గంధ్దులు అదాది లి.వస్్రా లతో 
అ ల ం క రి ం చా లి . ” ఓ జగన్నాధ్! జగదవాందా్య1జగత్రాణ 
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పరాయణ! వరాష్ కలం మూడు నెలలు ఇక్కడ విశ్ంతి తీసుకో.అరిష్టటు లను పోగ్టుటు ” అని 
ప్రార్ించాలి.తరువాత స్వామి పడకగదిని మూసవేయాలి.

        ఈ విధంగా స్వామిని నిదురపుచి్చనటలో యితే సరవా సుఖాలను పొందవచు్చ.ఈ సమయంలోఅనేక 
రకలయిన వ్తాలు చేయాలి.ఈ న్లుగు నెలలు మంచంపైె పడుకోకూడదు.ఇతరుల ఇంటలో  
భోజనం చేయ కూడదు.పొటలో , ములలోంగి,వంకయ తినకూడదు. అలసందలు మొదలయిన 
చిరుధ్న్్యలు విడచి పెటాటు లి.కూరలు,పాలు,పెరుగు,మినుములు క్రమంగా విడచి పెటాటు లి.
పాదుకలు వాడకూడదు. ఆష్టడంలో చాతురా్మస దీక్ష తీసుకోవడానికి వీలుకనపు్పడు, కరీ తుక 
మాసంలో వ్త దీక్ష తీసుకోవచు్చ.
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ఓ హరీ!కృష్టణి ! కేశవా!న్రసంహా!విష్ణి !నీకు నమస్్కరం.” అని స్వామిని ప్రార్ించాలి ఈ విధంగా 
చేసనటలో యిన పాపాలు గడడుపోచలా కలిపోతాయి.ఒక పూట మాత్రమే భోజనంచేసూతు ,స్వామి ప్రస్దానినా 
స్వాకరిసూతు  చాతురా్మస్య దీక్ష చేయాలి.అబద్ాలు ఆడకూడదు.ఆష్టడ శుకలో ఏకదశి రోజునకని, కరా్కటక 
సంక్రమణం రోజునకని ఈ వ్తానినా ప్రారంభించాలి.స్వామి ఎదుట వ్తానినా స్వాకరించి,అర్చన,జపం, 
చేయాలి. చేతులు జోడంచి,స్వామికి నమస్కరించి, ఓ! స్వామి! నీ అనుగ్రహం వలన ఈ వ్తానినా 
స్వాకరించాను.నిరివాఘనాంగా,సంపూరణింగా పూరి తు అగునటులో  చూడు.ఈ వ్తం పూరి తుఅయితే పరలోకం 
ప్రాపితుంచునటులో  చూడు’ అని ప్రార్ించాలి.స్వామిపైె మనసు్స పెటిటు  వ్తానినా చేయాలి.    ఈ న్లుగు నెలలు 
స్వామిని పూజించి, బ్హ్మణులకు భోజనం పెటాటు లి.అలా చేయలేకపోతే కరీ తుక మాసం చివరలో పారణ 
చేయాలి.పారణ సమయంలో,స్వామిని పూజించి,అగినాకి ఆహుతి ఇవావాలి.బ్హ్మణులకు భోజనం 
పెటాటు కి (24 - 50)

   పైెనచెపి్పనటులో  వ్తం చేయలేనివారు,చివరి రోజున వ్తం చేయవచు్చ.కృచ్ఛ, చాంద్రాయణది వ్తాలు 
చేయవచు్చ. అవి కుదరకపోతే,పాలుతాగుతూ శక ఆహారానినా తీసుకని వ్తానినా చేయవచు్చ.లేదా 
భీష్మ పంచమిరోజున వన్య వృతితుని స్వాకరిచ వచు్చ.   

భగవద్భకి తు లేనివారికి ఈ వ్తాలగూరి్చ చెప్ప కూడదు.తీరథాయాత్రలు,దాన్లు చేయుటవలన ఎటు 
వంటి ఫలితం కలుగుతుందో అటువంటి ఫలితము విష్ణి  భకి తువలన లభిసుతు ంది.శయనోత్సవానినా చూస, 
చాతురా్మస దీక్ష చేసన వారికి పునరజాన్మ ఉండదు. శశవాత    బ్రహ్మలోకం లభిసుతు ంది.

 స్్కంద పురాణంలోని,వైషణివ ఖండంలోని,పురుషోతతుమకేష్త్ర మాహాత్మయాంలో 

శయనోత్సవం అను ముప్ఫయ్ఆరవ అధ్్యయం సమాపతుం.
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మాతృదేవోభవ
మాతృతవాం అనేది ఓ తీయ్యని 
అనుభూతి. తలిలో  కవడంలో 
ఓ అందమైన అనుభవం. తలిలో  
అనిపించుకోవడంలో ఎంతో 
ఆనందం, దానితో పాటు మర్నోనా 
బాధ్యతలు కూడా అలులో కుని 
ఉంటాయి. అటువంటి ఆతీ్మ-
యానురాగంతో కూడుకుననా 
అమ్మతనంలోని మాధురా్యనినా 
గురించి ఎంత చెపి్పన్ ఇంక చె-
పా్పలి్సంది ఉంటూనే ఉంటుంది. 
ప్రతి సంవత్సరం మీ నెలలో వచే్చ 
ర్ండవ ఆదివారానినా 'మదర్్స డే' 
గా జరుపుకుంటున్నాం.
 'అమ్మ' అనే మాటలోని కమ్మ-
దనం గురించి ఎంత చెపి్పన్ 
తకు్కవే. ఆ పద ఉచా్ఛరణలోనే 
మన మదిలో ఉదివాగనాత, ప్రేమభా-
వం ఉపొ్పంగుతాయి. ఈ ప్రపం-
చంలోకి రాకముందు తలిలో  గర్భమే 
మన నివాసం. తొమి్మది నెలల-
పాటు మానవుడు తలిలో  గర్భంలో 
ప్రాణం పోసుకుని జీవించడానికి 
అవసరమైన మేధ, అవయవా-
లు పెంపొందించుకుంటాడు. 
ఈ ప్రక్రియలోని పవిత్రత పర-
మాత్మ సమానమైనది. జని్మం-

చిన తరువాత తండ్రి పరిచయం 
అవుతాడు. ఇదిగాక ఆచారు్యడు 
(గురువు) పరిచయం అవుతాడు. 
మనిషి తలిలో లోని శరీరాంతరా్భగ-
మై ఎదిగి అమ్మలోని కమ్మదన్నినా 
ఆస్వాదిస్తు డు. కనుకనే ఆచారు్య-
ని కన్నా, తండ్రికన్నా, తలిలో  స్థా నం 
మూలమైంది. ఈ భూమిపైె 
మనుగడ స్గించడానికి అమ్మ 
తన బిడడుకు అర్హత కలిగిసుతు ంది. 
ఈ శరీరం దావారా ఇహలోకంలో-
నూ, పరంలోనూ ఏది స్ధించిన్ 
- మనిషి ప్రాతిపదిక తలిలో .

 ధర్మ శస్్రా లోలో  తలిలో  
పాత్ర చాలా ప్ర-
ధ్నమైనది. ప్ర-
శ ం స నీ య మై -
నది. ఆమలోని 
విశిషటు మైన ఉదాతతు 
భావాలు సంతా-
న్నికి వస్తు యి. 
అయితే శస్తకరు-
లు తలిలో ని విదుషీ-
మణి. తా్యగమయి 
అ ను రా గ మ యి 
కవాలన్నారు.
    ప్రేమమయిని, 

స్నాహితురాలిని, శ్రేయోభిలాషి-
ణిని  ఆహార ప్రదాతను రక్షకురా-
లిని, మీదుమికి్కలి జాఞా నదాతను 
ఒకే మూసలో పోస దేవుడు కరు-
ణతిశయంతో మనిషికి సమ-
రి్పంచిన అపురూపమైన వరం 
తలిలో . సంతాన్నినా నిరి్మంచే శకి తుని 
పరమాతు్మడు తలిలో కి వరంగా 
ప్రస్దించాడు. తలిలో  తన బి-
డడులకు సత్యమైన ఉపదేశమే 
ఇసుతు ంది. తలిలో నుంచి సంతాన్ని-
కి లభించే ఉపదేశం, ఉపకరం 
మర్వరి వలలోన్ లభించదు. తలిలో  

 నిర్మల
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చూపే ప్రేమ మమకరం హితం 
మర్వరూ చూపరు.
అమ్మ ఎంత మంచిదంటే 
అందరి బాధలకి నివారణోపా-
యంగా ఉండే తను తనకి ఒంటి 
బాధ ఏమైన్ వస్తు పిలలోల చేత 
చేయించుకోడానికి ఇషటు పడదు. 
అయితే పచి్చ నిజం ఒకటి అమ్మ 
తన పిలలోలనందరినీ ఒకే విధంగా 
ఒకే ఇషటు ంతో సమానంగా పెంచిన్ 
ఆ పిలలోలందరూ అమ్మను ఒకే 
ఇషటు ంతో చూడరు. ఎంత ఘోరం!
మాతృతావానికి ప్రతా్యమానాయం 
మర్కటి లేదు. కుటుంబ వా-
తావరణంలో అమ్మదే  కీలకస్థా -
నం. బాధ్యతాయుతంగా పిలలోలినా 
పెంచడం అనేది ఎంతో తా్యగంతో 
కూడుకుననాది. దానికి విలువ 
కటటు లేం. పిలలోల పెంపకంలో 
కమాలు ఫుల్ స్టు ప్ లూ లేవు.
 వారు ఏ వయసుకు ఎదిగిన్ 
అమ్మకు మాత్రం పిలలోలే. తలిలో కి 
మించిన ఆతీ్మయురాలు పి-
లలోలకు ఉండదు. తన పాలతో 
ఆరోగ్యం, ఆలోచనలతో, చేతలతో 
మానవతవాం, ప్రేమ కరుణలను ఆ 
తలిలో  అందిసుతు ంది.
ఆమ అదు్భతమైన శకి తు. ఆ శకి తుని 
పరమాతు్మడు మానవనిరా్మ-
ణం కోసం సమాజానికి అరి్పం-
చాడు. ఆమ భగవంతుడు 
పంపగా వచి్చన దేవత. ఆ దేవత 

తన సంతోష్టలను బిడడులకో-
సం తా్యగం చేసుతు ంది. ఆ తలిలో ని 
అర్ం చేసుకుని ఆమను మనుః 
శంతిగా ఉంచడం బిడడుల ధర్మ-
మని నీతిశస్త కోవిదులన్నారు. 
త్రికరణ శుద్ిగా తలిలో ని స్వించి 
సత్కరించడమే పూజించడం. 
తలిలో  విలువ తెలుసుకుని ఆమ 
మనసుకు బాధ లేకుండా 
ఎపు్పడ్ సంతోషంగా ఉండే-
టటులో గా చూసుకోవడమే మన 
ధర్మం.
భకుతు లకోసం భగవంతుడు ఎతితున 
అవతారాలు పదే. పిలలోలకోసం 
తలిలో  ఎతేతు   అవతారాలు కోక-
లలోలు. బిడడుకు అమ్మ నడచే ఓ 
భగవదీగె త, ఓ బైబిల్, ఓ ఖురాన్. 
లోకంలోని నవరతానాలు, మణి-
మాణిక్యల పోగు ఒకవైపు - పే-
గుబంధ్నినా ఇంకోవైపు ఉంచి ఒక 
దానేనా ఎంచుకోమంటే ఏ తలలో-
యిన్ మొగుగె  చూపేది తన కడు-
పుపంట వైపే. ఏటికేడు ప్రపంచ 
వింతలూ మారిపోవచే్చమో కనీ 
తలిలో  ప్రేమ మాత్రం సృషిటు  ఉననాం-
తవరకూ చెకు్క చెదరకుండా స్గే 
అదు్భతం.
 'అమ్మ' అననాది ఒక కమ్మని 
మాట, అది ఎనెనానోనా జన్మల 
తరగనిమూట' అన్నాడో కవి. ఈ 
పాటలో ప్రతి అక్షరమూ అమ్మ 
ప్రేమను చాటిచెపే్పదే. వాసతువం-

లోనూ సృషిటు లోని ఇతర బంధ్ల 
కంటే అపురూపమైనది. నిష్కల్మ-
షమైనది. ప్రలోభాలకు లంగనిది 
తలీలో బిడడుల అనుబంధమే. తలిలో -
ప్రేమలో ఎంతయిన్ చోటు దొ-
రుకుతుంది. కనీ లోటుండదు. 
బిడడు  ఉననాతికి దీటుగా పెరుగు-
తుందే తప్ప ఈరాష్ యాసూయలు 
దరి చేరనివవాదు.
వేదం కూడా మాతృదేవో భవ 
అంటూ తలిలో కే ప్రథమ స్థా -
న్నినా ఇచి్చంది. మనం ఆమ 
గర్భంలో ఉననాపు్పడు మనకు ఏ 
రుచి కవాలి్స ఉందో  ఆ రుచిని 
అడగితే తనకి ఆ రుచి అసహ-
జమైన్ పుటటు బోయే మనకోసం 
తానూ తిని తన ప్రాణలినా పణంగా 
పెటిటు  ఎంతో కషటు ంతో నొపు్పలినా 
భరించి ఇషటు ంగా కననాది అమ్మ.
మనకి మొదటిలో అమ్మ బడ.  
మొదటి పాఠం- ఒకరి కళళులో-
కి ఒకరు చెప్పలేని ఆనందంతో 
మౌనంగా చూసుకోవడం. ర్ండవ 
పాఠం- అమ్మ ముకు్కని తన బిడడు  
ముకు్కతో ఒతుతు తూ పెటుటు కునే 
ముకు్క ముదుది .  మూడవ పాఠం 
ఆటలు- 'తారంగం తారంగం 
వేణున్ధ్ తారంగం'. న్లోగె  
పాఠం - పరిశుభ్రత- కలకృతా్య-
లని అసహ్యం అనుకోకుండా 
శుభ్రం చేయడం. ఇక ఆరో పాఠం 
ప్రక్రుతి పరిచయం - చందమామ 
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రావే, న్ననా ఇదిగో, అమ్మమ్మ 
ఇదిగో, అక్క ఇదిగో ఇలా. ఇక బడ 
పూరి తుగా అయిపోయాక చక్కని 
పాటను జో అచు్యతానంద జో జో 
ముకుందా అని పాడుతూ వీపు 
మీద అభయానినా సూచిసూతు  అర-
చేతోతు తటిటు  నిద్రపోయేలా చేయ-
డం-పరోక్షంగా సంగీతానినా విని 
తన్మయతావానినా తెచు్చకోవచు్చననే 
విషయం ఆ పసపాపకు నేర్పడం 
గరా్భనినా ధరించింది మొదలు 
బిడడులు పూరణి విదావాంసులయే్య-
వరకు సుశీలతను బోధించే తలిలో  
ఎంతో ధను్యరాలు అని మహరిష్ 
దయానంద సరసవాతులవారు 
అన్నారు. భారతీయ సమాజంలో 
తలిలో  పాత్ర అదివాతీయమైనది.
సంతాన్నికి సభ్యత సంస్్కరం 
తలిలో  దావారానే కలుగుతా-
యి. ఏవిధమైన చెడుపనులు 
చేయకుండా తలిలో  శిక్షణ ఇసుతు ంది. 
చిననాలతో పెదదిలతో తలిలో తో 
తండ్రితో అధికరులతో ఎటాలో  
మాటాలో డాలో తలిలో  నేరి్పసుతు ంది.
 అమ్మ కథ రాయటమంటే చేయి 
తిరిగిన రచయిత కనక్కరలే-
దు. మన కననాకడుకో  కూతురో 
అయితే చాలు. అమ్మను తలు-
చుకుంటే చాలు -అదు్భతాలు 
జరిగిపోతాయి. ఆమ జీవితానినా 
మించిన గ్ప్ప కథం వుంటుందీ?

ఎక్కడో న్ననా, ఇక్కడ గంపెడు పి-
లలోలతో అమ్మ. తినడానికి మూడు 
ర్టటు లు. తినదలచినవారు 
నలుగురు. 'న్కు అక్కరలేదు-
రా' అనడం ఆమకు కతతుకదు. 
'ఎందుకో దాహమేసుతు ననాదమా్మ' 
అంటూ పడుకునేముందు ర్ండు 
చెంబ్ల నీళ్లో  గలగలా త్రాగడం 
ఆమకు కతతుకదు.
ఫస్టు  కలో సు మారు్కలు, పెదది  
కలేజీలో స్టు, ఫీజు కటటు డానికి 
డబ్్ండదు. హఠాతుతు గా అమ్మ-
చేతి బంగారు గాజులు మాయ-
మవుతాయి. బంగారుకండ 
సంతోషంగా బసె్సకు్కతాడు. 
మటిటు గాజులు నవువాతూ వీడో్కలు 
చెబ్తాయి.
పిలలోలు చిననాప్పటినుంచీ ఇలా 
ఒకరకమైన పొజసవ్ నెస్ తో 
వాళళును పెంచి వాళలోతోడదే లో-
కమననాటులో గా తనకంటూ సంత 
ప్రపంచానినా మిగులు్చకోకుండా 
బతికే తలిలో దండ్రులు, పిలలోలు 
పెరిగి పెదదియిన తరావాత తమను 
నిరలోక్షం చేస వృదా్హ శ్రమాలోలో  చే-
రి్పంచడం లాంటిది చేసనపు-
డు దానిని తటుటు కోలేకపోతు-
న్నారు. తమ వృద్ాప్యంలో పిలలోల 
అండదండలు ఉంటాయను-
కుంటుననావారి ఆశలు ఆవిరై్-
పోతున్నాయి. నిరాదరణకు లో-

నౌతున్నారు. ముసలితనంలో 
తిండపెటేటు వారే కరువవుతున్నా-
రు. ఎంత ఘోరం??
మన వర్మాన కవుల రచనలు 
అమ్మను ఎంతగానో శలో ఘిసుతు న్నా-
యి. వారి ప్రకరం అమ్మంటే-
-మాతృతవాం కూడా ఓ ఉదో్యగమై-
తే ప్రపంచంలో అత్యధిక జీతం 
అమ్మకే ఇవావాలి.
- దేవుడు సరావాంతరా్యమి అనడా-
నికి ఒక్కటే స్క్షం - సృషిటు  లోని 
ప్రతి జీవికి అమ్మ ఉంది.
- జీవితానినా వరంగా ఇచి్చన 
అమ్మకు ఏ బహుమతి ఇచి్చన్ 
తకు్కవే.
- అమ్మ ఏ విషయమైన్ ర్ండు-
స్రులో  ఆలోచిసుతు ంది. ఒకస్రి 
తనవైపు నుంచి, మరోస్రి బిడడు-
వైపు నుంచి
- చిననాపు్పడు చలికి వణికిపో-
తుంటే వచ్చని దుప్పటి కపి్ప క-
పాడుతుంది. పెదదియా్యక సమ-
స్యలతో సతమతం అవుతుంటే 
ప్రార్నతో కపాడుతుంది అమ్మ
- అమ్మ ముదుది ల వనకే కదు, 
దబ్ల వనుక కూడా అపారమైన 
ప్రేమ వుంది. 'అమా్మ, మళ్ళు వం-
దస్రులో  నీ కడుపులోనే పుటిటు న్  
తీరుతుందా నీ ఋణం- లక్షర్టులో  
పెరుగుతుంది కనీ.
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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, శ్న్ 
ప్రాని్సస్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్క చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసద్ం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటుటు  తిరిగి వస్తు ను. అరగంట స్పు ఓపిక పటటు ండ,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీ్చకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిష్టల కర్యక్రమం” చూదాది మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్టలు ట. చూడడం మొదలు పెటేటు ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపు్పడ్ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి తుతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడగితే, 
“చిననాపు్పడు హైసూ్కల్ లో చదివేను” అని చెపి్పంది. నేను పుసతుకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళు పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్ళు ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేసూతు  ఉంటే ఆసకి తుకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరిశించిన్ ఇది  పెదది  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచ్చటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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       17. రాజుగారివి గాడద చెవులు 
 నేను చిననాపు్పడు పత్రికలలో 

(చందమామ, బాల, బాలమిత్ర) 
చదివిన కథలనినాటిలోను న్కు 
స్పషటు ంగా జాఞా పకం ఉననా కథలలో  
“రాజుగారివి గాడద చెవులు”  కథ  
అంటే అది అతిశయోకి తు  అవదు.  
ఇది గ్రీకు పురాణకథలలో ఒక-
టననా విషయం న్కు ఈన్డే 
తెలిసంది!  
17.1 పటిటు నదలాలో  బంగారం 
గ్రీకు పురాణకథలలో పేర్నినాకగ-
ననా కథ ఫ్రిగియా (Phrygia) అనే 
రాజా్యనికి రాజు అయిన  మైదస్ 
(Midas) కథ. గ్రీకు పురాణక-
థ్ చక్రాలలో మైదస్  గురించి 
ర్ండు విభిననామైన కథలు ప్రా-
చుర్యంలో ఉన్నాయి. ఓవిడ్ 
(Ovid) రాసన మటమార్పసస్ 
(Metamorphosis) లో మైదస్ 
గురించిన కథలు మనకి కనిపి-
స్తు యి. ఆ ర్ండు కథలు ఇక్కడ 
చెబ్తాను. 
గ్రీకు పురాణకథలలో కనిపించే 
స్టర్ (satyr) అనేది ఒక 
నరాశవాం - అనగా కంత భాగం 
మనిషి రూపం, కంత భాగం 
గుర్రం రూపం. ఇలాంటి సవారూ-
పాలనే మన పురాణలలో కి-
ననారులు (అశవా ముఖము, నర 

శరీరము కలవారు),  కింపు-
రుష్లు (నర ముఖము, అశవా 
శరీరము కలవారు) అని వరిణించే-
రు. సలనస్  (Silenus) అనే పేరు 
గల ఒక నరాశవాం గ్రీకు దేవుడు 
డయ్నీసస్ (Dionysus) సహ-
చర్యంలో కనబడుతూ ఉంటాడు. 
ఒక రోజు సలనస్  తప్ప తాగేస 
రాజుగారి తోటలో పడపోతా-
డు. రాజభటులు అతనిని రాజు 
దగగెరకి తీసుకెళతారు. మైదస్ 
సలనస్ ని గురుతు పటిటు  పది రోజుల-
పాటు సపర్యలు చేస్తు డు. మైదస్ 

చేసన సహాయానికి ముగ్ు-
డైెన  డయ్నీసస్ ప్రతిఫలంగా  
మైదస్ ని  ఒక వరం కోరుకో-
మని చెబ్తాడు. దూరాలోచన 
లేకుండా తాను పటిటు ందలాలో  
బంగారం అయిపోవాలి అని 
కోరుకుంటాడు మైదస్. 
ఇక్కడ నుండ కథని ఎవరికి 
నచి్చన విధంగా వారు నడపిం-
చవచు్చ. నథనియల్ హాతోరన్ 
(Nathaniel Hawthorne) 
చెపి్పన కథలో,  మైదస్  స్పరశి 

వలలో  ఉదా్యనవనంలో  గులాబీలు 
పరిమళం లేని పసడ పువువాలుగా 
మారిపోయాయని, అందువలలో   
మైదస్ కూతురు ఏడచిందని, 
ఏడుసుతు ననా కూతురుని సము-
దాయించడానికి మైదస్ ఆమని 
చేరదీస్ సరికి ఆ అమా్మయి 
బంగారు విగ్రహంగా మారి-
పోయిందని ఉంది. మర్క 
కథనంలో పళలోంలోఉననా భోజన 
పదారాథా లు ముటుటు కునేసరికలాలో  
భోజనం బంగారం అయిపోతుం-
ది . మైదస్ ఆకలితో అలమటిం-
చి పోతాడు. కరణం ఏదయిన్ 
చేసన తపు్ప తెలుసుకుని మైదస్ 

బమ్మ. మైదస్  కూతురిని తాకడం 
(వికీపీడయా)
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పశ్చతాతు పం పడతాడు. డయ్నీ-
సస్ కనికరించి పాకోటు లస్ నదిలో 
గ్ంకులిడతే  వరం య్క్క 
ప్రభావం సడలి పోతుందని 
ఉపశమన మారగెం చెబ్తాడు. 
(ఈ నది టరీ్కలోని స్రిడుస్ దగగెర 
ఉంది.) మైదస్ ఆ నదిలో ము-
లిగేసరికలాలో  ఆ వరం య్క్క 
ప్రభావం  మైదస్ నుండ నదిలోని 
నీళళులోలో కి  వళిళుపోతుంది. ఇప్ప-
టికీ  ఆ నదిలోని ఒండ్రుమటిటు లో 
బంగారం నలుసులు కనబడు-
తూ ఉండడానికి కరణం ఆన్టి 
మైదస్ స్పరేశి  అని ప్రజలలో ఒక 
నమ్మకం ఉంది. 
 17.2 రాజుగారివి గాడద చెవులు

మైదస్ కి సంబంధించిన కథ 
మర్కటి ఉంది. సువరణి స్పరశి 
వలలో  జరిగిన పరాభవానికి ఒకింత 
చింతించి మైదస్ కోటగోడలు 
దాటి బయట ఉననా పచి్చక బయ-
ళలోలో తిరుగుతూ  ఉంటాడు. 
అడవులకి, కండలకి, పచి్చక 
బయళళుకి, అధినేత అయిన పేన్ 
(Pan) అనే  ఒక నరమేషం వా-
యిసుతు ననా పిలలోనగ్రోవి సంగీతానికి 
మైదస్ ముగ్ుడు అవుతాడు. 
ఒకస్రి అపాలో కి పేన్ కి మధ్య 
సంగీత పోటీ జరుగుతుంది. 
ఈ పోటీలో గెలుపెవరిదో నిశ్చ-
యించడానికి నియమించబడడు  
నిరేణితగణంలో మైదస్ ఒక నిరేణిత. 

మిగిలిన నిరేణితలంతా అపాలో 
సంగితమే గ్ప్పగా ఉందంటే 
మైదస్ మాత్రం వ్యతిరేకంగా పేన్ 
ని సమర్ించడంతో అపాలోకి 
కోపం వచి్చంది. “సంగీత జాఞా నం 
లేని మైదస్ చెవులు గాడద 
చెవులులా మారిపోవాలి” అని 
శపిస్తు డు. ఇంకేముంది. మైదస్ 
కి మాములు చెవుల స్థా నంలో 
గాడద చెవులు వస్తు యి. ఎంత 
అప్రతిషటు ! ప్రజలకి తెలిస్తు పరువు 
గంగలో కలసపోతుంది కదా! 
మైదస్ తలపాగా ధరించడం 
మొదలు పెటేటు డు. ఎంత రాజైన్ 
తలకయని మంగలి చేతులలో 
పడకుండా దాచలేడు కదా. రా-
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జుగారివి గాడద చెవులు అని 
మంగలికి తెలిసపోయింది. 
మూడో కంటివాడకి ఈ రహశ్యం 
తెలిసందంటే తల తీయించే-
స్తు నని  మైదస్ మంగలిని బది-
రించేడు. రాచ రహశ్యం! రచ్చ-

కెకి్కతే కంపలంటుకుపోవూ?  
కడుపులో దాచుకోలేక మంగలి 
కడుపు ఉబి్ పోతోంది. ఏమిటి 
చేస్తు డు?  ఏమిటి చెయ్యగలడు? 
ఎవవారికో ఒకరికి చెపా్పలి. తనకి 
తెలిసన రహశ్యనినా ఒక పుటటు లో 

ఊదేశడు!
కన్నాళళుకి ఆ పుటటు  మీద వదురు 
బంగులు పెరగడం మొదల-
టేటు యి.  అవి గాలికి ఇటు అటూ 
ఊగినపు్పడలాలో , పిలలోనగ్రోవిలో  
గాలి ఆడనటులో  అయి, అవి “రాజు 
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గారివి గాడద చెవులు” అని పాట 
ప్రస్రం చెయ్యడం మొదల-
టేటు యి! 
ఇంతకీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం 
ఏమిటంటే మైదస్ అనే రాజు 
నిజంగా 3000 సంవత్సరాల క్రితం 
(అనగా, సు స్. శ. పూ. 800 
లో)  ఫ్రిగియా (Phrygia) అనే 
రాజా్యనినా పరిపాలించేడనడానికి 
ఆధ్రాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రిగియా 
రాజ్యం ప్రసుతు తం  టరీ్క ఉననా ప్రదే-
శంలోఉండేది. ఇటీవల, అనగా 

స్. శ. 1957 లో, పెని్సలేవానియా 
విశవావిదా్యలయం వారు గోరిడుయ-
న్ (Gordion) లో జరిపిన తవవా-
కలలో మైదస్ తండ్రి గోరిడుయోస్ 
(Gordios) య్క్క శ్మశనవాటిక  
కనబడంది. అక్కడ  శవపేటికలో 
కనిపించిన అసథాపంజరం, దాని-
చుటూటు  ఉతతురక్రియలకి సంబం-
ధించిన విందుభోజన స్మాగ్రి 
కనిపించేయిట.
మరయితే మైదస్ పటిటు నవ-
నీనా నిజంగా బంగారం అయి-

పోయేవా?  ఆన్టి దుసుతు లినా 
విశ్లోషించి చూస్తు వాటనినాటికీ 
ఎరుపు డౌలు ఉండడానినా బటిటు  
అవి మూడొంతులు అయో-
భస్మం (తుపు్ప లేదా oxide of 
iron) రంగు అయి ఉండవ-
చ్చని భావిసుతు న్నారు. ఆ రంగుని 
చూస బంగారం అనుకుని ఆ 
కథ సృషిటు ంచి ఉండవచు్చ. మరి 
గాడద చెవుల మాట? ఈ సంశ-
యానినా తీర్చటానికి ఆధునిక శ-
స్త్రీయ పరిజాఞా నం సరిపోదు.
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17.3 అలగాజా ండర్  గోరిడుయన్ బ్ర-
హ్మముడని ఛేదించడం 
ఈ కథ ముగించేలోగా మైదస్ 
తండ్రి గోరిడుయన్ గురించి చిననా 
పిటటు కథ ఒకటి అప్రసుతు తం కదు. 
ఫ్రిగియా రాజా్యనికి ఒకపు్పడు 
రాజు లేకుండా అయిపోయింది. 
అపు్పడు టలి్మసస్ (Telmissus)  
లో  ఉననా ఓరకిల్,  “రాజ్యంలోకి 
ఎవరై్తే మొటటు మొదట ఎడలో బం-
డని తోలుకుంటూ వస్తు రో వారే  
ఫ్రిగియా రాజా్యనికి రాజు” అని 
జోస్యం చెపి్పంది. గోరిడుయన్ అనే 
పేరు గల ఒక రై్తు ఎడలో బండ-
ని తోలుకుంటూ ఊళ్లో కి రాగానే 
అతనికి పటాటు భిషేకం చేస్స్రు. 
అనుకోకుండా జరిగిన ఈ  సం-

ఘటనకి కృతజఞాతగా మైదస్ ఆ 
బండని ఆ ఓరకిల్ ఆలయంలో 
ఒక సతుంభానికి పెదది  మోకుతో 
గటిటు గా ముడవేస కటేటు స్డు. 
ముడ మీద ముడవేస ఎంత 
గటిటు గా  కటేటు డంటే దానిని విప్ప-
డానికి ఎవవారి తరము కలేదు. 
న్లుగు వందల సంవత్సరాల 
తరువాత, సుమారు స్. శ. పూ. 
400 లో,  అలగాజా ండర్ ఈ ప్రదే-
శనికి వచి్చనపు్పడు ఆ బ్రహ్మ-
ముడ ఇంక అలానే ఉందిట. ఆ 
ముడ ఎవవారు విపు్పతారో ఆ వ్యకి తు 
ఆసయా అంతటికి స్రవాభౌము-
డు అవుతాడని అక్కడ ఓరకిల్  
జోశ్యం చెపి్పందిట. ఈ మాట విని 

అలగాజా ండర్ ఆ ముడని విప్పడా-
నికి ప్రయతినాంచి మొదట విఫలం 
అవుతాడుట. అపు్పడు “ముడ 
విప్పడం ముఖ్యం కనీ ఎలా 
విపే్పమననాది  ప్రధ్నం కదు”  
అంటూ తన కరవాలం తీసుకుని 
ఒక్క వేటులో ఆ ముడని ర్ండు 
ముక్కలు చేస విపే్పడుట. ఎప్ప-
టికీ  పరిష్ట్కరం దొరకకుండా 
ఏళలో  తరబడ వేధిసుతు ననా సమశ్యని 
ఎవరై్న్ ఒక్క వేటులో పరిష్కరిస్తు 
“గోరిడుయన్ ముడని విపి్పనటులో ” 
(untying the Gordian knot) 
అనే నుడకరానినా వాడతారు.  

         (ఇంక వుంది)

బమ్మ. Jean-François Godefroy 

చిత్రించిన “అలగాజా ండర్  గోరిడుయన్ బ్ర-

హ్మముడని ఛేదించడం” (వికీపీడయా)
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‘వైవిధ్య భరిత యాత్రాసథాలి 
సంహళమ్’

ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్

     పదకండురోజులపాటు సం-
హళదేశంలో (శ్రీలంక) యాత్ర వై-
విధ్యభరితంగా స్గింది. పరవాతా-
లు, గుహలు, ప్రాచీన కలం న్టి 
ఖిలాలో లు (Forts) ఆలయాలు 
సముద్రతీరం ఇలా ఎనినాంటినో 
చూశం.
హైదరాబాదు నుండ మధురై్ 
మారగెంగా కలంబోవరకు విమాన 
ప్రయాణం స్ఫీగా స్గింది. 
కలంబో నుండ ప్రయాణం చేస 
రాత్రికి ‘సగిరియా’ అనే ప్రదేశనికి 
చేరుకున్నాం. ‘సగిరియా’ పూరవా 
న్మం ‘సంహగిరి’` 
మరున్డు ‘పొలన్నారువ’ 
(Pononnurva) లోని అతి 
ప్రాచీన (11`13 శతాబాది ల మధ్య 
కలం) విశవావిఖా్యత కళా, శిలా-
ఖండాలను సందరిశించాం. 11`13 
శతాబ్ి మధ్య కలంలో ఈ ప్రదేశం 
‘సంహళ’ రాజా్యనికి రాజధ్-
నిగా ఉండరది ‘పరాక్రమబా-
హు’ రాజు కలంలో నిరి్మతమైన 

హైందవ, బౌద్మత ఆలయాలు, 
ఏడంతసుథా ల రాజభవనం, లతా-
మండపం, వివిధ భంగిమల-
లో, ఆకృతులలో నిరి్మతమైన 

బ్ద్ భగవానుని విగ్రహాలు / 
శిలా్పలు, ఇటుకలతో నిరి్మతమైన 
కటటు డాలనీనా నేడు శిథిలావసథా-
లో ఉన్నా అలన్టి మహోననాత 
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కళా వైభవానికి నిదరశినంగా 
నిలిచాయి. చాలావరకు కళాఖం-
డాలనీనా ‘కలంబో’ నగరంలోని 
‘మూ్యజియంలో’ భద్రపరచబడ 
యున్నాయి. మూడు గంటల-
పాటు స్గిన మా ‘పొలాన్నారువ’ 
సందరశినం మా మదిలో మరు-
పరాని అనుభూతిని కలుగజే-
సంది. ఆ స్యంత్రం ‘హబరాన్’ 
మారగెంగా ‘ఇకో నేషనల్ పార్్క’ 
(Eco National Park) చేరుకని 
పార్క్లో వందలాది ఏనుగులను 
వివిధ ప్రదేశలోలో  చూశం. ‘సూ-
రా్యసతుమాన’ దరశినం మరువరా-
నిది.
‘హబరాన్’ నుండ ముందుకు 
స్గితే ‘ల్ంకోమల్’లోని ప్రసద్ 

‘శంకరీదేవి’ ఆలయానికి వళళు-
వచు్చ. అయితే మేము రాత్రికి 
‘సగిరియా’ చేరుకున్నాం.
మూడోరోజు శ్రీలంకలో అతి ప్ర-
సద్మైన (447`449 ఏ.డ) 1500 
ఏళళు న్టి సగిరివ ఖిలాలో  (Fort) 
దరిశించాం. ‘కస్సపు’ ఒక రాజు 600 
అడుగుల ఎతెతుైన ఒకే ఒక ‘శిల’పైె 
ఈ అదు్భత ఖిలాలో ను ‘నిరి్మంచి’ 
చరిత్రను సృషిటు ంచాడు. ‘క్రింది 
నుండ పైె భాగంవరకు 1202 
ఎతెతుైన మటులో న్నాయి. ఈ ‘కోట’లో 
ఆన్టి వైవిధ్యభరితమైన, సహజ 
సద్మైన రంగులతో వేయబడన 
18 రకల చిత్రాలు (Paintings) 
దర్పణ మండపం మనలినా మంత్ర 
ముగ్ులినా చేస్తు యి. ‘కోట’ పైె 

భాగం నుండ సగిరియా నగరం, 
జలాశయాలు, అటవీసంపద 
మనకు కనుల విందు చేసుతు ంది. 
కోట క్రింది నుండ పైె భాగం-
వరకు ‘నీటి’ని చేరే్చ అలన్టి 
విధ్నం, నేటి మన ఇంజనీ-
రలోకు కూడా అంతుపటటు కుండా 
ఉంది. అయితే ఒక మాట ` 600 
అడుగుల ఎతుతు లో 1202 మటులో  
ఎకి్క పైెకి వళాలో లంటే మానసకం-
గా, శరీరికంగా మనం సద్పడ 
ఉండాలి్స ఉంటుంది. ఆ తరావాత 
మా ప్రయాణం ‘డంబ్లా’ వైపు 
స్గింది.  ‘క్రీ.పూ. ఒకటవ శతాబ్ి 
కలం న్టి గుహలు, అందులోని 
150 రకలు, భంగిమలోలో , బ్ద్ 
భగవానుని విగ్రహాలు మనలినా 
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మంత్రముగ్ులినా చేస్తు యి.  
ముఖ్యంగా ర్ండవ గుహ అతి 
విశలంగాను, చూడముచ్చట-
గా ఉంది. గోలడున్ కేవ్ టంపుల్ 
(Golden Cave Temple) 
మరియు రంగేలీ డంబ్లు 
విహార, తప్పక చూడాలి. 25వేల 
చదరపు అడుగులోలో  వివిధ రకల 
విగ్రహాలు, చిత్రాలు ‘డంబ్లా’ 
గుహలోలో  కని్పస్తు యి. విష్ణి భగవా-
నుని విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. 
మన దేశంలోని అజంతా, ఎలోలో రా 
గుహలను జఞాపితుకి తెస్తు యి. శ్రీల-
కంలోని ‘డంబ్లా’ గుహలు ` 
‘ర్ండుననార గంటలు డంబ్లాలో  
గుహలోలో  గడపి, ‘మతాలే’ అనే 
ప్రదేశంలో సుగంధ ద్రవా్యలు 

/ ఆయురేవాద వన్లను చూస 
(Spice Gardens) స్యంత్రం 
క్యండీ (Kandy) నగరం చే-
రుకున్నాం. అపు్పడే ప్రారంభ-
మైన గంటననారపాటు స్గిన 
‘శ్రీలంక స్ంసకృతిక ప్రదరశిన’ 
తిలకించాం. చివరగా ‘మం-
డుతుననా నిపు్పలపైె నడచే’ 
(Barefoot Fire Walk) ప్రదరశిన 
అదు్భతం. చూడదగిన విశ్షం.  
ఆ రాత్రి క్యండీ నగర్లో అతి 
ముఖ్యమైన, శ్రీలంక విశ్ష్టలతో 
అదు్భతమైన బ్ద్భగవానుని 
మందిరం చూశం. పవిత్రమైన 
బ్ద్భగవానుని పనునా ఇక్కడ 
న్లగె వ శతాబ్ంలో తీసుకురాబ-
డ, భద్రపరచబడరది. విదు్యదీదిప 

కంతిలో గర్భగుడలో సందరశి-
నం మరువరానిది (Temple of 
Sacred Tooth).
క్యండీనగర సందరశినం లేని 
శ్రీలంక (సంహళ) యాత్ర 
అసంపూరి తు అని చెప్పవచు్చ. 
ఇది శ్రీలంక దేశపు స్ంసకృతిక 
రాజధ్ని. చుటూటు  ఎతెతుైన కండలు 
మధ్యలో సరసు్స, బౌద్, హైందవ 
దేవాలయాలు, అందమైన వి-
శలమైన తోటలు, ముఖ్యంగా 
ప్రాచీన కళాసంపదలకు నిల-
యమైన ఈ ప్రదేశం చూడము-
చ్చటగా ఉంటుంది. మరువలేని, 
మరుపురాని అనుభూతులినా కలగె -
జేసుతు ంది.
          (ఇంక వుంది)
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పాలపు  బ్చి్చరాజు

     

వాలీ్మకి రామాయణం మహోతు్రుషటు మైన కవ్యం. ఎవర్ నినాస్రులో  రాసన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావదా్భరత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉతతుర భారత దేశంలో గోస్వామి తులస్దాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగగెర వినిపిసూతు నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్ళుగా వేలాది భకుతు లు రామాయ-
ణనినా రాస, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడ తరవాత విశిషటు మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి తుకి, కర్య దీక్షకి, బ్దిదికుశలతకి 
కలమానంగా చిత్రించాడు వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషిటు ంచ బడంది అనిపిసుతు ంది.  స్తానేవాషణలో హనుమ చేసన అధు్త కరా్యలకి అబ్్రపడ శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కగలించుకున్నాడు. భకి తు తతావానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడంది కనుకనే సుందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి తుంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని సూ్ఫరి తుగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలో  సుందర కండ’ రాదాది మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోటు తతుర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి తు చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్తు రని ఆశిసుతు న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదదినిమిది కందాలు చేరా్చను. పటాటు భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైెన్్యనినా ఉదేదిశంచి ఎవర్లా మసలుకోవాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పిలిపించి వారికి భకి తు  తతత్ు ం బోధిస్తు డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులస్ రామాయణం ఆధ్రంగా రాసన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బ్చి్చరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సుందరకండ

            మనవి
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        111. అపు్పడు వారి మైకం వదిలింది. చేసన పనికి సగుగె తో తల వంచుకుని మళిళు  

                         దారి  పటాటు రు. 

      112. అందరి కంటే ముందుగా హనుమంతుడు రాముడ పాదాలపైె వాలాడు. తను                      

                        తీసుకు వచి్చన ఆనవాలు, చూడామణిని రాముడ చేతిలో పెటాటు డు.

111)             వదలెను మైకము కపులకు 
                     వదనము లవనతము జేసి వచ్చిరి వడిగా 
                     పదపదమని యొకరి నొకరు 
                     కదలించ్రి కదను తొక్కి కదలరి తోడన్

112)            ముిందుగ మారుత్ రాముని 
                     ముిందర వాలెను చరణములు ముట్టెను భక్తిన్
                     అిందరి నాశచిర్యపరచు 
                     సిందరమైన మణి దీసి చూడగ నిచ్చిన్

    కించ్త్ నమ్మను లింకను 
   కించ్త్ నాయమ కుములుచు కన్నీరు గారచిన్
   కించ్త్ తపించ న్కై
   కించ్త్ నోరిమి వహించ కింతుని కొరకై

113)

  113. “చూశను చూశను, స్తను చూశను “ అని సంతోషంతో చెపా్పడు. “ఆమ

            లంకలో రావణుడ చెరలో ఉంది. శ్రీరామ చంద్రుని రాక కోసం పరితపిసతు ంది..”  

            అన్నాడు
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114)                     కనునీల కట్టెన యట్టె ల 
                        కననీది కేసరి వివరముగా చ్ప్ింగా 
                        కనునీల న్రిడె రాముడు 
                        కననీది లేదెననీడిట్టె కషటెములనుచున్

115)                 కన్నీట్క్ది సమయమా
                        మున్నీట్ని దాటగవలె ముిందుగ నెనోనీ
                        సనానీహములుననీవిగా 
                        ఉననీపసను జూప పోదముప్్న వోలెన్

116)                       మారుత్ చ్ప్గ రాముడు 
                              రారిండిపుడే కదలుడు రావణు జింపన్
                              ఆరాటింబులు విడువుడు
                              పోరాటము చేయ వెడల పోవలె ననియెన్

      114. ఇంక హనుమ లంకలో తను చూసనది, చేసనది అంతా వివరంగా 

చెపా్పడు. అది విననా రాముడ హృదయం పగిలి ముక్కలై కనీనారు పెటుటు కున్నాడు. చూడామణి-

ని మరీ మరీ చూస కంట తడ పెటుటు కున్నాడు. 

                   115. అపు్పడు హనుమంతుడు ఆయనకు స్ంతవాన పలికి “రామా! కనీనాటికిది 

సమయమా! మనమంతా వంటనే లంక మీద దండెతాతు లి. అందుకు తగిన సన్నాహాలు చేయాలి. 

ఎనోనాపనులు ఉన్నాయి.” అని ఆయనను తొందర పెటాటు డు. 

116. మారుతి చెపి్పన మాటలకు రాముడు ఆయనినా మచు్చకున్నాడు. సుగ్రీవాదు-

లు కూడా రామ రావణ యుద్ంలో తమవంతు బాధ్యత నిరవాహించడానికి సంసద్ుల-

యా్యరు. 
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కతతు  రామానందం                                                                 

  సరావాంతరా్యమి jెైున పరమ 
శివుడు లింగరూపంలో భకుతు లను 
కరుణిసుతు న్నాడు. ‘లిం’ అంటే 
మామూలు చూపులకు కనిపిం-
చకుండా, లోపల ఉననా దానిని 
లేక లీనమైన దానిని ‘గం’ అంటే 
ఓం గురుతు  రూపంలో చూపించ-
డమననా మాట. అంతటా 
వా్యపించి ఉననా ఆయనకు ఓ 
ఆకరం ఉండదు. అయిన్ మన 
కోసం లింగాకరములో దరశిన-
మి స్తు రు . 
ప్రపంచమంతా పరమేశవారమ-
యం. కనీ ఆయన ప్రపంచానికి 
అతీతుడు కూడా. ఈ విశవానినా శి-
వమయంగా భావిస్తు శివుడు 
క్రమంగా విశవాతీతునిగా అనుభ-
వానికస్తు డు. కనిపించే జగతిలో 
ప్రధ్నంగా ఎనిమిది అంశలు-
న్నాయి. 1. భూమి 2. నీరు 3. అగినా 
4. వాయువు 5. ఆకశం 6. 
సూరు్యడు 7. చంద్రుడు 8. 
యజమాని (కేష్త్రజుఞా డు లేక 
జీవుడు). ఈ ఎనిమిదింటిలో 
ఉననా ఈశవార చైెతన్యమే మన 
ఉనికికీ, మనిషికీ మూలం. వీటిని 
శివుని అషటు మూరుతు లుగా భావిసుతు -
న్నా ము . 
ఈ సువిశల సుందర సృషిటు కి 
పంచభూతాలే కరణమైతే, ఆ 

దేవదేవుని  పంచ భూత లింగాలు

పంచభూతాత్మక సవారూపుడు 
అయన పరమ శివుడు 
ముందుగా ఆకశనినా ఆవిష్క-
రించగా, దానునాంచి వాయువు, ఆ 
వాయువు నుంచి అగినా, అగినా 
నుండ జలం, జలం నుంచి 
భూమి ఏర్పడాడు యి. ఆకశ 

భూతానికి ఉననా ఒకే ఒక లక్షణం 
‘శబది ం’ శబది  లక్షణ సమనివాతమైన 
ఆకశ భూతం. ఇక ఆకశం 
తరువాతది అయిన వాయువుకు 
శబది ంతో పాటు ‘స్పరశి’ అనే 
లక్షణం కూడా ఉంది. అంటే వా-
యువునకు తాకే, స్కే స్మర్యాం 
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సదోది యాజాత కేష్త్రం. స్వామి వారి తే-
జోమూరి తుని అరుణచల కేష్త్రంలో 
చూడగలం. ఆ దేవుడే మన 
దేహంలో అంతరాగినా, వైశవానరా-
గినా, జఠరాగినావంటి అగునాలరూ-
పంలో ఉంటూ మనలో అవయ-
వాలనీనా సక్రమంగా పనిచేసూతు  
ప్రాణం ఉండేటులో  చేసుతు న్నాడు. 
అరుణచలంలో కరీ తుకమాసంలో 
కృతితుక నక్షత్ర సమయంలో పా-
రవాతిదేవికి శివుడు జో్యతి 
రూపంలో గోచరిస్తు డు. అందుకు 

నిదరశినంగానే అక్కడ కరీ తుక పౌ-
రణిమిన్డు  ఓపెదది  జో్యతిని వలిగి-
స్తు రు. శ్రీరంగానికి సమీపంలో 
జంబ్కేశవారాలయం ఉంది. 
ఇచ్చట ఉననా జలలింగం నుండ 
నిత్యం నీరు ఊరుతూనే 
ఉంటుంది. అఖిలాండేశవారి మాత 
శివుని కోసం తపసు్స ఇక్కడ 
చేసంది. కంచిలోని బంగారు 
వనెనాలతో విరాజిలులో తుననా మూరి తు 
పృధివా లింగమూరి తు. ఈ మూరి తుకి 
నీటితో అభిషేకం జరపరు. మలలో-

కూడా ఏర్పడరది. వాయువు 
నుంచి పుటిటు ంది అగినా, అగినాకి 
శబది , స్పరశి లక్షణలతో పాటు 
రూపం సమకూరింది. ఆకశం, 
వాయువులు మన కళళుకు కనప-
డకపోగా ‘అగినా’ మన కళళుకు కన-
బడుతుంటుంది. ‘అగినా’ నుండ 
‘జలం’ ఉద్భవించింది. జలానికి 
అంతకు ముందుననా మూడు 
భూతాల లక్షణలైన శబది , స్పరశి, 
రూపలక్షణలతో పాటు ‘రసం’ 
లక్షణం అధనంగా వచి్చ చేరింది. 
రసం దావారా జీవశకి తు ఏర్పడేందు-
కు సుగమమైంది. చివరి 
భూతమైన భూమికి ‘గంధం’ అనే 
లక్షణం వచి్చ చేరింది. అనగా 
భూమికి శబది , స్పరశి, రూప, రస 
లక్షణలతో పాటు గంధ లక్షణం 
కూడా కలిగింది. ఇలా పంచ భూ-
తాత్మక రూపంలో ఉండే స్వామి 
సమసతు జీవుల మనుగడకు కర-
ణ మ వు తు న్నా డు . 
చిదంబరంలోని ఆకశలింగం 
గురించి చెపు్పకననాపు్పడు ‘చిత్’ 
అంటే జాఞా నం. అంబరం అంటే 
ఆకశం. జాఞా నం ఎలాగైెతే అనం-
తమైనదో, అలాగే ఆకశం కూడా 
అనంతమైనది. ఈ ర్ండు 
అనంతాలు ఏకమై ఒకే చోట 
దరశినమిచే్చ పుణ్యసథాలం 
చిదంబరం. ఇది ఆది భూతమైన 
ఆకశ కేష్త్రం. శ్రీ కళహసతులో 
స్వామి వాయురూపంలో విరాజి-
లులో తున్నాడు. ఈ ఆలయంలోని 
లింగం గుండ్రంగా కక, చతుర-
స్్రా కరంగా ఉండటం విశ్షం. 



31మే  2022

పూల నుండ స్కరించిన నూనెతో 
మాత్రమే అభిషేకం జరుపుతారు. 
ఆ స్వామి పంచభూతాలను మన 
కళళుముందు ప్రదరిశిసుతు న్నారు. 
అంతా స్వామి లీలా విశ్షం. 
వాయులింగ శ్రీకళహసతు: 
దకిష్ణభారతంలోని పంచతతవా 
లింగాలలో ఒకటైన 
వాయులింగం శ్రీ 
కళహసతుకేష్త్రంలో సవారణిముఖి నదీ 
తీరాన దరశినమిసుతు ంది. ఈ కళ-
హస్వాశవారుని ఆలయం అత్యంత 
ప్రాచీన దేవాలయం. క్రీసుతు  
పూరవాం మూడవ శతాబ్ానికి 
చెందిన సకీ్కరుడనే (నకీ్కరన్) 
తమిళ భకుతు డు తన రచనలలో 
శ్రీ కళహసతు ‘దకిష్ణకశీ’గా శ్రీ క-
ళహసతుని వరిణించాడు. ఈ 
ఆలయం తొలుత చోళ, పలలోవ 
రాజుల కలంలో నిరి్మతమైందని, 
తదుపరి శ్రీ కృషణిదేవరాయుల 
పాలన్ సమయంలో విసతృత 
నందిందని వివిధ శసన్ల దావారా 

తెలుసుతు ంది. ఇచ్చటి రాజగోపురం 
120 అడుగుల ఎతుతు  కలిగిన బృ-
హనిరా్మణం ఈ మధ్య కలంలో 
కూలి పోవుట వలలో  తిరిగి పున-
రినామీ ం చా రు . 
ఆలయంలోనికి ప్రవేశిస్తు విశల-
మైన మండపాలతో, చోళ విజ-
యనగర రాజుల కలంన్టి శి-
ల్పకళ, నిరా్మణ రీతులు 
ప్రతిబింబించే రాతి కటటు డాలు 
దరశినమిస్తు యి. నటరాజస్వామి, 
బికష్ టనమూరి తు, వీణ దకిష్ణ-
మూరి తు, శివ పారవాతుల కళా్యణ 
దివో్యత్సవ ఘటటు ం, నటరాజస్వా-
మి ఆపతు భకుతు డైెన స్ధుకవి 
పుంగవులు మాణిక్య వాచకర్, 
అప్పర్, సుందరాజ్ పత్రిమలు ఈ 
మండపానికి వనెనా 
చే కూ రు్చ చు ననా ది . 
ఈశవారుడే ఇక్కడ 
కళహస్తుశవారుడు, పారవాతీదేవే 
జాఞా న ప్రసూన్ంభ, శ్రీ 
కళహస్తుశవారుని లింగం సవాయం-

భువు ఇది మామూలుగా మనకు 
కనిపించే లింగాల కన్నా భిననాంగా 
ఉంటుంది. ఎతుతు గా లావుగా 
ఉంటూ పైె భాగం చదరంగా 
ఉంటుంది. లింగం క్రింది 
భాగంలో స్లపురుగు ఆకృతి 
కనిపిసుతు ంది. పైెనుంచి చూస్తు 
ఐదు తలల పాములా కనిపి-
సుతు ంది. ఏనుగు తొండం 
ఆకరంలో ర్ండువైపులా 
దంతాలు ఉననాటులో ంటుంది. శి-
వాలయంలో పశి్చమాభిముఖం-
గా ఉననాందువలలో  ఇది సదోది యాజాతి 
లింగం. ఉతతుర వాహిని అయిన 
నదీతీరంలో పశి్చమాభిముఖం-
గా ఉననా శివలింగ దరశినం స్కష్ -
తూతు  కైలాస దరశిన సమానమై 
మంచి ఫలితాలను కలుగుజే-
సుతు ంది. కశీలో, శ్రీశలైం మాదిరిగా 
ఈ లింగానినా ఎవరికి వారు తాకి 
అరి్చంచుకోవడానికి వీలు లేదు. 
చివరికి అర్చకులు కూడా ఒక 
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స్వామిని భకి తుతో స్వించి ముకి తు 
పొందిన కేష్త్రం కనుక ‘శ్రీకళహ-
సతు’ అనే పేరు వచి్చంది. పాము, 
ఏనుగుల అజాఞా నం ఎంతటిదం-
టే మణులతో పాముచేస్ పూజ 
ఏనుగుకు, సువరణిముఖ 
జలాలతో ఏనుగు చేస్ పూజ 
పాముకు నచ్చలేదు. శత్రుతవాం 
పెంచుకని పరస్పరం స్వామి వారి 
చెంత పోరాడ మరణించారు. 
స్వామి వారు వాటికి మకి తు 
నొ స ం గె ను . 
స్లపురుగు ముందు జన్మలో 
దేవశిలి్ప అయిన విశవాకర్మ 
కుమారుడు పేరు ఊరణిన్భుడు. 
అతడు బ్రహ్మసృషిటు కి ప్రతిసృషిటు  
చేయడం ప్రారంభించాడు. బ్రహ్మ 
కోపగించాడు. గజారణ్యంలోని 
బిలవావనంలోని స్లపురుగువై 
పుటటు మని శపించాడు. ఊరణిన్-
భుడు క్షమాభిక్ష వేడుకోగా 
అపు్పడు అక్కడ శివుని అరి్చంచి 

శ-

పవిముక తుడవుతావని బ్రహ్మ ఊర-
డరచాడు. బిలవావనంలో ఒక 
మారేడు చెటుటు  న్శ్రయించుకని 
స్లపురుగుగా జీవిసూతు  
ఉంటాడు. ఒకస్రి ఒక శివభకుతు -
డు ఆ మారేడు చెటుటు  ఆకులను 
కోసుకని సువరణిముఖీనదికి వళిలో  
స్నానం చేస ఆలయానికి బయ-
లుదేరతాడు. అపు్పడు అతనికి 
అంటిఉననా నదీజలం బ్టటు లోని 
మారేడు దళాలపైె పడరది ఆ 
దళాలను ఆశ్రయింకుననా స్ల-
పురుగు కూడా నదీ జలం వలలో  
ప వి త్రు డ యా్య డు . 
శివభకుతు డు మారేడు దళాలతో 
శివుని అరి్చంచినపు్పడు స్లపు-
రుగు కూడా లింగం మీద పడాడు డు. 
అతనిలోని భకి తు అంకురించింది. 
సమీపంలోని ఒక చెటుటు మీదకు 
ప్రాకి శివునికి ఎండ తగలగూడ-

మ ం చె 
మీ ద 
ను ం చి 

అభిషేకం జరుపుతారు. గర్భగు-
డలోకి గాలి ప్రవేశించే అవకశం 
లేకపోయిన్, స్వామివారికి ఇరు-
వైపుల ఉననా దీపతోరణం పూర-
క`రేచకలకు ప్రతే్యకంగా ర్పర్ప-
లాడుతూ కదలాడుతూ 
ఉంటాయి. ఇదే వాయులింగమ-
నడానికి నిదరశినం. అన్దిక-
లంలో స్వామిని అరి్చంచి ముకి తు 
పొందిన స్లపురుగు, పాము, 
ఏనుగుల చిహానాలు కననాప్ప సమ-
రి్పంచిన కనునా లింగంపైె దరశిన-
మిస్తు యి. స్వామికి నవగ్రహకవ-
చం నిత్య అలంకరణగా 
అ మ రి ం ది . 
శ్రీ కళహసతుకి, జాఞా న్నికి, జీవికి 
ఉననా సంబంధ్నినా తెలియజపే్పవే 
ఇక్కడ సథాలపురాణ కథలనీనా, ‘శ్రీ’ 
అంటే ఇక్కడ స్లపురుగు అని 
అరథాం. ‘కళ’ మంటే పాము 
‘హసతు’ అంటే ఏనుగు, ఈ మూడు 
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దని లింగంపైె ఒక గూడు 
అలాలో డు. అతని భకి తుని పరీకిష్ంచా-
లనుకని శివుడు తన సమీపంలో 
వలుగుతుననా దీప జావాలను 
పెరిగేలా చూస్డు. తను అలిలో న 
గూడు దగమై్ శివునికి నీడ కరు-
వవుతుందని భయపడ స్లపు-
రుగు ఆజావాలను మింగపోయా-
డు. చివరకు ఆ జావాల 
స్లగూడుని దగం్ చేసంది. స్-
లపురుగు దు:ఖించి ఆ జావాలలో 
పడ ఆతా్మహుతి చేసుకున్నాడు. 
శివుడు స్లపురుగు భకి తుకి మచి్చ 
ముకి తుని ప్రస్దించాడు. 
కననాప్ప కథ: 
శ్రీ కళహసతులో ముడపడన మరో 
ప్రసద్గాధ భక తు కననాప్పది అతని 
అసలు పేరు తిననాడు. పాండవ 
మధ్యముడైెన అరజానుడే తిననాడు-
గా జని్మంచాడనే కథ కూడా సథాల 
పురాణంలో ఉంది. ఒకస్రి 
వేటకు వళిలో , అడవిలో ఉననా శ్రీ 
కళహస్తుశవారుని చూస్డు. భకి తు 
ఏర్పడరది. రోజూ శివునికి 
వేటాడన పచి్చ మాంస్నినా ర్ండు 
చేతులోలో  తీసుకని, సవారణిముఖీ 
జలానినా ప్రుకి్కట బటిటు  శివలింగానినా 
సమీపించి ఆ నీటితో అభిషేకిం-
చి, మాంస్నినా ఆరగింపు పెటేటు -
వాడు. శివుడు అతని భకి తుకి మచి్చ 
సవాయంగా ఆ మాంస్నినా భుజిం-
చేవాడు. ఒకస్రి అతని భకి తుని 
పరీకిష్ంచదలచి, శివుడ కంటి 
నుంచి  రక తుం కరడం 
ప్రారంభించింది. కనునాకు కనేనా 
మందనుకున్నాడు. తిననాడు. 
తక్షణమే తన కనునా పెకలించి 

స్వామికి అరి్పంచాడు. శివుడు 
పరీక్ష అంతటతో ఆగలేదు. 
ర్ండవ కంటి నుంచి కూడా రక తుం 
కరస్గింది. తిననాడు ఆ కనునాననా 
చోట తన పాదానినా తాకించి పెటిటు , 
తన ర్ండో కనునాను కూడా 
పెకలించి అక్కడ అతికించాడు. 
శివుడు తిననాని భకి తుకి పరమ సం-
తుష్టు డైె తిరిగి చూపు ఇవవాడమే 
కక ముకి తుని ప్రస్దించాడు. శ్రీ 
కళహసతులో ఆలయ ప్రధ్న దావా-
రానికి ఎదురుగా భకకననాప్ప 
విగ్రహం కనిపిసుతు ంది. ఈ భకతు-
గ్రేసరునికి కననాప్ప పేర స్వామి 
ఆలయానికి చేరువలో ఒక 
కండపైె కననాప్ప ఆలయానినా ని-
రి్మ ం చా రు . 
అదు్భత జాఞా న ప్రసూనం: 
శ్రీ కళహస్తుశవారస్వామి అరాది ంగిగా 
శ్రీ జాఞా న ప్రసూన్ంభికదేవి, 
ఆలయ ప్రాంగణములో వేర్క 
ఉ పా ల య ం లో 
విరాజిలులో నుననాది. పతిదేవునికే-
మీ తీసపోని తీరులో అదు్భతశకి తు-
గా, అపురూప భకి తు 
వా త్స ల్య స్వా మి ని గా 
విరాజిలులో తుననాది. అసలు 
అమ్మవారి పేరులోనే అమ 
ఘనత నికిష్పతుమై ఉంది. ఆమ 
జాఞా న ప్రసూనం అంటే వేలాది 
విజాఞా న దళాలతో కూడన జాఞా న 
పద్మం. ఆమను భకి తుతో దరిశిస్తునే, 
శ్రద్తో తపిస్తునే నిషటు తో కలిస్తునే 
దివ్య దరశినం సద్ిసుతు ంది. ఆది-
శంకరుడు స్థా పించిన శ్రీ చక్రం 
అమ్మవారి సనినాధిలో ఉంది.  
గతంలో ఆమ సతీదేవి దక్షయ-

జఞాం సమయంలో తనపతిదేవు-
నికి జరిగిన పరాభవానినా తటుటు కో-
లేక పరాశకి తు పారవాతీదేవి 
తనదేహానినా స్వాయ యోగమా-
యతో దగదిం గావించుకంటుంది. 
తన ప్రాణ ప్రియ దగది దేహానినా 
భుజాన వేసుకని మహోన్మకుతు ని 
వల లోకంలో సంచారం చేసుతు ం-
డగా మహావిష్ణి వు సుదరశిన 
చక్రంతో ఖండఖండాలు గావిసూతు  
ముక్కంటిని శంతిప చేయ ప్ర-
యతినాస్తు డు. అలా తెగిపడన 
సతీదేవి దేహంలోని కపాలభా-
గం, భూలోక దకిష్ణకశీ ` శ్రీ కళ-
హసతు కేష్త్రంలో నికిష్పతుమైంది. 
దేహంలో కపాలభాగం జాఞా న 
నిలయం కనుక ఇక్కడ అమ్మవా-
రు జాఞా న ప్రసూన్ంభగా అవత-
రించినది. మరియు సతీదేవి దే-
హభాగాలు పడన 108 శకి తు 
పీఠకేష్త్రాలలో శ్రీ కళహసతు 
‘జలందర పీఠం’గా వ్యవహరిసుతు -
న్నారు. ఇక్కడ అమ్మవారికి భకి తుశ్ర-
ద్లతో, చితతుశుద్ితో కలిస్తు వారి 
అభీష్టటు నినా ‘దకిష్ణమూరి తు’ దావారా 
జాఞా న ప్రదానం చేసుతు ందని విజుఞా ల 
వి శవా స ం . 
మరో విషయం జాఞా న ప్రసూన్ంబ 
తిరుమల వంకటేశవారుని చెలలోలే-
నట. వేంకటేశవారుడు ధనమైతే 
ఈమ జాఞా నం. ధనం దగగెర ఆగి-
పోకుండా జాఞా న్నికి 
ప్రయతినాంచాలని చెబ్తారు. 
జాఞా న ప్రసూన్ంబ అమ్మవారిని 
నమ్మకంతో కలిచిన వారికి ఆమ 
తన కరుణతో కన్యలకు సతవారం 
వివాహం అయే్యటులో  చూసుతు ంద-
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గణపతిని 35 మటులో  క్రిందికి దిగి 
దరిశించవలస ఉంటుంది. 
ఆయన మహాశకి తుసంపనునాడు 
ఒక పరా్యయం అగసతుయా 
మహాముని ఈయనను దరిశిం-
చనందున సువరణిముఖి ఎండ-
పోయేటులో  చేశడని, అగసతుయాడు 
ఎనోనా ఆటంకలు ఎదుర్్కన్నాడని 
క థ న ం . 
ఆలయంలో నిత్య కళా్యణలు 
ఆలయంలో నిత్యం జరిగే కళా్య-
ణోత్సవంలో భకుతు లు ఎకు్కవ 
సంఖ్యలో పాలగె ంటారు. ప్రతిరో-
జూ స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం 
ప్రతి పౌరణిమిన్డు అయ్యవారికి 
అమ్మవారికి ఊంజల్స్వ, మా-
సత్సవాలు నిరవాహిస్తు రు. ఏటా 
ఆలయంలో ఎనభై అయిదు 
రకల ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. 
శివరాత్రి ` బ్రహో్మత్సవాలు 
అత్యంత వైభవముగా శ్రీ కళహ-
సతులో శివరాత్రి ఉత్సవాలు తొమి్మది 

రోజులు ఘనంగా జరుపుతారు. 
అయిదో రోజు శివరాత్రి. లింగో-
ద్భవ కలంలో స్వామికి పూజలు, 
అభిషేకలు, అర్చనలు నిరవాహి-
స్తు రు. తొమి్మదవ రోజు రాత్రి ఆది 
దంపతులను ఊరేగింపుగా అనినా 
లాంఛన్లతో గిరి ప్రదకిష్ణ ఉత్స-
వాలను నిరవాహిస్తు రు. 
అత్యంత అంకిత భావంతో భర-
దావాజ మహరిష్ సగోత్రులు, వారి 
శిష్య పరంపరకు చెందిన వారే 
ఇక్కడ అర్చక స్వాములుగా వ్యవ-
హరిసుతు ండడం గమన్ర్హం. 
భకుతు లు తమ తిరుపతి యాత్రలో 
భాగంగానే శ్రీ కళహసతు కేష్త్రానినా 
దరిశించి వడుతుంటారు. ఆ 
విధంగా శివకేశవుల మద్య తేడా 
లేదననా సతా్యనినా వారు అనుభ-
వంలోకి తెచు్చకుని మననం చే-
సు కు ం టా రు . 
` ఓం నమశిశివాయ

ని, ఇక వివాహితులకు శీఘ్రమే 
సంతానప్రాపితు కలిగేటటుటు  చేసుతు ం-
దని ప్రగాఢ నమ్మకం.  
రాహుకేతు శంతి పూజలు  
ఆలయ ఆవరణలో సర్పదోష, 
న్గదోష సంబందమైన రాహు, 
కేతు గ్రహ శంతి పూజలు 
భకుతు లు చేయించుకుంటారు. 
శివ పరమాత్మ స్నినాధ్యంలో 
రాహు, కేతు గ్రహాలకు శంతి 
పూజలు చేస్తు తమకు కోరిన 
శుభాలు సద్ిస్తు యని భకుతు ల 
విశవాసం. శ్రీ కళహసతు కేష్త్రం 
కూడా రాహుకేతు కేష్త్రంగా ప్రసద్ి 
చెందుటచే దేశంలోని నలు-
మూలల నుంచి జనులు ఇచ్చ-
టకు వచి్చ శంతి పూజలు నిరవా-
హి స్తు రు . 
పాతాళ విన్యకుని ఉపాలయం 
ఆలయావరణంలో ఉతతురగోపు-
రం గుండా కదిదిదూరం వళితే వి-
న్యకుని సనినాధి ఉంది. ఈ 
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావు

కృషణిమోహన్ చెపి్పనది విని 
ఆశ్చర్యపొయింది అనూరాధ. 
ఆనందంతో "అదు్భతం బావా, 
నినునా ఏమని పొగడాలో న్కు 
అర్ం కవడంలేదు. ‘ఏ మనిష-
యిన్ అనుకుననాది స్ధించలే-
కపోతే తన ఓటమికి కుమిలిపో-
తాడు, జీవితం మీద ఆసకి తు లేక 
వైరాగా్యనికి గురి అవుతాడు, లేదా 
దురలవాటలో కు బానిస అవుతాడు, 
లేదా కౄరుడుగా మారతాడు. 
అలాంటిది నీ మనసులో ఎంత 
ఆవేదన వున్నా ఇరవైఆరు మంది 
ప్రేమ జంటలకి వివాహం జరి-
పించినందుకు న్ అభినంద-
నలు. నిజంగా నీ ఓటమి మీద 
విజయానినా స్ధించావు’. నువువా 
చేసుతు ననా కృషి ముదాహవం, 
అత్యంత శలో ఘనీయం, న్కు 
చాలా అనందంగా వుంది" అని 
మనసూ్పరి తుగా అభినందించింది 
అనూరాధ…
..."సరే ఆ అపా్పరావు ఎవరు? 
సడన్గా అక్కడ ప్రత్యక్షమయా్య-
డు" అని అడగింది అనూరాధ.

"అతను పోలీస్ కనిస్టుబ్-
ల్, అతని తండ్రి మా న్ననాగారి 
ఆఫీస్లో పని చేస్వాడు. అపా్ప-
రావ్ది కూడా ప్రేమ వివాహమే, 
మేనమామ కూతురు. కనీ వాళళు 
బంధుతావాలు సరిగా లేకపోవ-
డంతో అపా్పరావు తలిలో  ఒపు్పకో-
లేదు. అపు్పడు న్ దగగెరకు వచి్చ 
మీరు న్కు సహాయం చేయండ 
అని అడగాడు అపా్పరావు. 
వాళళు అమ్మగారిని, మామయ్యని 
పిలిపించి మాటాలో డాను, మూడు 
సమావేశల తరువాత మొతాతు నికి 
మా కుటుంబం మీద గౌరవంతో 
ఒపు్పకున్నారు. అప్పటి నుండ 
అపా్పరావుకి నేనంటే విపరీత-
మైన ప్రేమ, భకి తు, గౌరవం. ఇపు్పడు 
పూడమడక పోలీస్ స్టుషన్లో పని 
చేసుతు న్నాడు. ఇకపోతే అనకపలిలో  
డ.ఎస్.పి. మా తము్మడ కలో స్మే-
ట్" అని వివరంగా చెపా్పడు కృ-
షణిమోహన్. 
"కిరణ్, సంధు చాలా అదృషటు -
వంతులు సమయానికి మనము 
అక్కడకి వళళుడం, అపా్పరావు 

కనబడటం, వాళళు తలిలో తండ్రుల-
తో మనము నడపిన వ్యవహారం 
అంతా సరై్న దిశలో జరిగింది" 
అంది అనూరాధ.
"రాధ్ ’ఇతరులకు సహాయం 
చేయడంలో వుండే తృపితుకి స్టి 
ఏదీ వుండదు కదా’ అన్నాడు కృ-
షణిమోహన్.
"అవును బావా ఆ తృపేతు వేరు" 
అంది అనూరాధ. 
ఇంటికి చేరేసరికి ఎనిమిది 
దాటింది. రుకి్మణి కఫీ తీసు-
కచి్చ ఇదదిరికీ ఇచి్చంది. "కఫీ 
తాగి మీరిదదిరూ ఫ్రెష్ అవండ. 
ఎపు్పడు తిన్నారో, ఎక్కడ తిన్నారో 
భోజన్లు చేస కబ్రులో  చెపు్ప-
కుందాము" అంది రుకి్మణి. 
కఫీలు తాగి స్నాన్లు చేస భో-
జన్లయిన తరువాత అందరూ 
కూరు్చని కబ్రులో  చెపు్పకుంటు-
న్నారు. కృషణిమోహన్ ప్రస్దం 
పేకెట్ కరులోంచి తీసుకచి్చ 
రుకి్మణికి ఇచా్చడు. తను తిని 
పిలిలో దదిరికి ఇచి్చంది రుకి్మణి. 
ప్రస్దం తిన్నాక వంశీ, సుప్రియ 
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వాళళురూంలోకి వళిళు కబ్రులో  చె-
పు్పకుంటున్నారు.
"వదినగారికి ఫోన్ చేస అనూని 
రేపు డ్రాప్ చేస్తు మని చెపా్పను. 
ఇపు్పడు చెప్పండ..,ఎలా 
జరిగింది మీ ప్రయాణం స్వామి-
వారి దర్సనం బాగా జరిగిందా? 
ట్రిప్ ఎంజాయి చేస్రా? ఇంత 
ఆలస్యం అయిందేమి?" అని 
అడగింది రుకి్మణి.        
"ఇది దారుణం రుకి్మణి, అననా-
వరం ట్రిప్ గురించి న్కు మాట 
వరసకైన్ చెప్పలేదు. ఇదంతా 
నీ డైెర్క్షనేనట, నువువా ఖతరానాక్" 
అంది రాధ. రుకి్మణి చిరునవేవా 
సమాధ్నమయింది...
"స్వామి వారి దర్సనం చాలా 
బాగా జరిగింది, ట్రిప్ మొతతుం 
బాగా జరిగింది," అని అననా-
వరం విశ్ష్టలు చెబ్తూ ఆ 
వేద పండతుడ గురించి కూడా 
చెపి్పంది అనూరాధ. 
"అయో్య అలాగా, అ బీద బ్-
హ్మణుడకి మూడు వందల రూ-
పాయలిచి్చ మంచి పని చేస్రు 
అని మచు్చకుని ఇంకెక్కడకి 
వళాళురు” అని అడగింది రుకి్మణి. 
కృషణిమోహన్ చెప్పబోతూ వుంటే 
ఆపి..."ఏం చెప్పమంటావు, పూ-
డమడక బీచ్కి వళాళుము" అని 
అక్కడ జరిగినది, హరిపాలంలో 

జరిగినది వివరంగా చెపి్ప "తలీలో  
ఈ జగన్నాటక సూత్రధ్రి తన దీన 
జనోద్రణ అనే న్టకంలో న్ 
చేత కూడా నటింప చేస్డు" అని 
అనూరాధ నవువాతూ చెపి్పంది.   
"మీరిదదిరూ మీ న్టకల అను-
భవానినా ఈ రోజు ఒక మంచి పనికి 
ఉపయోగించారననామాట, చాలా 
సంతోషం. నువువా అదృషటు వం-
తురాలివి, ఇదదిరు ప్రేమికులని 
కలిపే మంచి అవకశం అను-
కోకుండా నీకు వచి్చంది. ఆయన 
ఇంతవరకూ చేయించిన ఇరవై-
ఆరు పెళిళుళళులో న్కు ఎపు్పడ్ 
ఇలాంటి అవకశం రాలేదు" 
అంది రుకి్మణి.
"అమా్మ! మీరిదదిరూ మేడ్ ఫర్ 
ఈచ్ అదర్, మీతో మాటాలో డ నెగగె-
లేము అంతా కృషణి మాయ" అని 
చమత్కరించింది అనూరాధ.
"మీరిదదిరూ మీ, మీ వేదనల నుండ 
పూరి తుగా బయటకి వచి్చనటేలో న్? 
ఒక విషయం చెబ్తాను సరై్న 
దృకో్కణంలో తీసుకోండ…'పెం-
చుకుంటే పెరిగేది అనుబంధం, 
పంచుకుంటే తరిగేది బాధ, పెం-
చుకున్నా పంచుకున్నా మిగిలేది 
జాఞా పకం' అని ఎక్కడో విన్నాను. 
అలా పంచుకుంటే మీ బాధ 
తరుగుతుందనే ఈ అననావరం 
ట్రిప్ సలహా ఇచా్చను. ‘పంచుకు-

న్నా మిగిలేది జాఞా పకమే కనుక ఈ 
‘జాఞా పకనినా’ మీరిదదిరూ పదిలంగా 
దాచుకోండ’ అననావరం ట్రిప్ 
గురించి తన మనసులో మాట 
చెపి్పంది రుకి్మణి.
"న్ వేదన నుండ సంపూరణింగా 
బయటికి వచా్చను, అందుకు 
నీకు న్ ధన్యవాదాలు. రుకి్మణీ 
నేను ఏమైన్ అంటే మీ భారా్యభ-
ర తులిదదిరూ మునగ చెటుటు  ఎకి్కసుతు -
న్నాను అంటారు, కనీ నువువా ఒక 
విశిషటు మైన స్నుకూల దృక్పధం 
గల వ్యకి తువి. ఇదివరకు చెపి్పన-
టులో  కృషణికి నినునా భార్యగా నిరణి-
యించడం ఆ దేముడు చేసన 
అదు్భతమైన పని. అందుకు ఆ 
భగవంతునికి కృతజఞాతలు" అని 
కృతజఞాతా పూరవాకంగా రుకి్మణి 
ర్ండు చేతులూ పటుటు కుని 
చెపి్పంది అనూరాధ.   
"శ్రీవారు చాలాస్పటి నుండ 
ముస ముస నవువాలు నవువాతు-
న్నారు, మీ సంగతి ఏమిటి? మీ 
మనసులోని కలత తీరిందా?" 
అని కృషణిమోహన్ని అడగింది 
రుకి్మణి.
"మీరజాలగలడా నీ యానతి...
సతా్యపతి" అంటూ చమతా్కరం-
గా జవాబిచా్చడు.
"నిజమే సతా్యపతి మీరలేడు, కనీ 
రుకి్మణీపతి మీరగలడు" అంటూ 
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కంటరిచి్చంది రుకి్మణి. రుకి్మణి 
సమయసూ్పరి తుకి అనూరాధకి వి-
పరీతమైన నవువా వచి్చంది.  
 "అనూ నీ సంగీతం విన్లని 
ఎంతో ఎదురు చూసుతు న్నాను, 
నువువా మంచి కీర తునలు పాడ విని-
పించాలి" అంది రుకి్మణి.
"తప్పకుండా నీ కోరిక తీరుస్తు ను. 
నువువా న్ కోసం ఇంత చేస్క నేను 
ఆ మాత్రం చేయలేన్" అని కనినా  
తా్యగ రాజ కీర తునలు, అననామయ్య 
కీర తునలు అనురాధ పాడంది, 
వాటిని రుకి్మణి, కృషణిమోహన్ 
తన్మయతవాంతో విన్నారు. 
"అదు్భతంగా పాడావు, నిజంగా 
సంగీతం నీకు ఆ భగవంతుడు 
ఇచి్చన వరం. న్కు సంగీతమం-
టే చాలా ఇషటు ం, నేను సంగీతం 
నేరు్చకుందాము అనుకున్నాను 
కనీ న్కు రాస పెటిటు  లేదు" అని 
అనూరాధని అభినందించింది 
రుకి్మణి.
"మేడం మనకు ఏది రాసపెటిటు -
వుంటే దానితో సరిపెటుటు కోవాలి" 
అని రుకి్మణితో అన్నాడు కృషణిమో-
హన్.
"నీకు ఇదే మంత్రం వేసుతు న్నాడ-
ననామాట" అంది అనూరాధ.                  
“మరే, శ్రీ కృష్ణి లవారికి ఎవరిని 
ఎలా మేనేజ్ చెయా్యలో వననాతో 
పెటిటు న విద్య" అంటూ కృషణిమో-

హన్ వంక ఓరగా చూసంది 
రుకి్మణి.
"ఆడవారి మాటలకు అర్ాలే 
వేరులే అన్నాడు కవి” అన్నాడు 
కృషణిమోహన్.
"మగవారి మాటలకు అర్ాలే 
వుండవులే అని ఉంకో కవి 
అన్నాడు” అని రుకి్మణి కంటర్ 
ఇచి్చంది. ఆ మాటలకి ముగుగె రూ 
హాయిగా నవువాకున్నారు.
"బావా న్కు చాలా ఆనందం 
కలిగించిన విషయం రుకి్మణి 
నీకు సమ ఉజీజా , ఇలా కంటరులో  
ఇస్తునే నువువా లంగుతావు" అంది 
అనూరాధ.
           ***********
మరానాడు ఉదయం అనూరాధని 
దిగబటేటు  ముందు అనూరాధకి 
చీర, జాకెటుటు  బటటు  పెటిటు  ఆ రాధ్-
కృష్ణి ల చిత్రానినా బహుకరించారు 
కృషణిమోహన్ దంపతులు. అనూ-
రాధకి ఆ భారా్యభర తుల ప్రేమా-
భిమాన్లు చూస ఆనందంతో 
కళ్ళు చెమరి్చ మాట మూగ-
బోయింది.  అనూరాధ చాలా 
ఉదేవాగానికి గురి అయి రుకి్మణిని 
కగిలించుకని వకి్క వకి్క ఏడవ 
స్గింది.
రుకి్మణి అనూరాధ కళళుని తుడచి 
“అక్క ఇది నీ ఇలులో , నీకు ఎపు్పడు 
రావాలని వుంటే అపు్పడు నిస్సం-

కోచంగా రావచు్చ” అంది. 
"థ్ంకూ్య రుకి్మణి, మీ భారా్యభ-
ర తులిదదిరూ కలకలం ఆనందంగా 
వుండాలి" అని రుకి్మణి చెకి్కలి 
మీద చుంబించింది. కృషణిమో-
హన్ ప్రక్క తిరిగి..."బావా న్కు 
చాలా సంతోషంగా వుంది, ఇంక 
మనం బయలుదేరుదామా?" 
అని అంది.
రుకి్మణి కరు దగగెరికి వచి్చ 
"అక్క అనవసరమైన ఆలోచ-
నలు చెయ్యకు, ఆరోగ్యం జాగ్ర-
తతు, ఎపు్పడు ఏ అవసరం వచి్చన్ 
ఫోన్ చెయి్య, సంకోచించ వదుది "
"అలాగే గాని నీ ఆరోగ్యం జాగ్రతతు, 
ఎకు్కవ అలస పోవదుది " అంది 
అనూరాధ.
కృషణిమోహన్ కరు స్టు ర్టు చేస్డు. 
రుకి్మణి చెయి్య వూపి అనూరాధకి 
వీడో్కలు చెపి్పంది. అనూరాధని 
రాజేశవారరావు ఇంటి దగగెర దింపి 
రావడానికి బయలుదేరాడు కృషణి-
మోహన్.
కంత దూరం వళిళున్క 
"బావా ననునా మరిచిపోవుక-
దా"...అనూరాధ మాట పూరి తు 
కకుండానే అనూరాధ నోటిని కృ-
షణిమోహన్ చేతితో మూస ఎమొ-
షనల్ అయి కరు ఆపి అనూరా-
ధని అకు్కన చేరు్చకుని ,     
   (  41 వ పేజీ చూడండ) 
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బహుభాష్ట నిలయమైన భారత 
దేశమునందు క్రీసుతు శకము 2003 
వ సంవత్సరమును  అధిక-
రభాష్ట సంవత్సరముగా పరి-
గణించిన సందర్భములో, 
‘మనమందరమూ తెలుగువా-
రము-తెలుగే మాటాలో డుదాము,‘ 
అని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అను 
రాష్టము అధికర ప్రకటనలూ, 
విననాపములూ చేసనది. ఆం-
గలోపదములు విరివిగా ఆధునిక 
తెలుగు స్హిత్యమునందు చొ-
రబడపోయిన నేపథ్యములో ఈ 
ప్రకటనలూ విననాపములూ న్ 
కలమునకు సహస్రాధిక శృంఖ-
లములు వేసనవి. అదియునూ 
కక, శ్రీ  వంకటేశవారస్వామి ని-
లయమైన తిరుపతిలో జరిగిన 
అంతరాజా తీయ తెలుగు మహా-
సభలు జరిగిన తరావాతనూ, 
తెలుగుభాషకు తెగులు పటిటు  
అంతరించి పోతోందననా అంత-
రాజా తీయ భాష్టనిపుణుల నివేది-
కల ఆధ్రంగా మనవారు చేస్ 
నిత్య ఘోషల వలననూ, దూర-
దరశిన ప్రస్ర వాహినులలో మన 
వా్యఖా్యతలు సంకర భాషతోనూ, 

  హాస్యమా నీవక్కడ?
ఎలక్రే న్

ఉచా్చరణదోష్టలతోనూ వ్యవహ-
రిసుతు ననా తీరు చూసన తరావాతనూ 
మన భాష గురించి ఆలోచనలో 
పడుట జరిగినది.  
మరియును పత్రికల వారు రచ-
యితల, రచయిత్రుల, కవుల, 
కవయిత్రుల ప్రోతా్సహ నిమితతు-
మూ ప్రతి సంవత్సరము కథల, 
నవలల, కవితావాల పోటీలు ప్ర-
కటించుచునే ఉన్నారు. కథలకు 
సంబంధించి-హాస్య, లేదా 
కమడీ కథలపోటీలు ప్రతే్యక-
ముగా నిరవాహింప బడుచుననావి. 
ఛందోబద్మైన కవితావానికి 
కలం  చెలిలో పోయి- వచన కవి-
తావానికి, పాద సంఖా్యబద్మూ, 
అక్షర సంఖా్యబద్మైన కవితావా-
లకి పున్దులు బహు దిటటు ము-
గా పడపోయినవి. సరే కవితావా-
నికీ న్కూ చుకె్కదురు  కబటిటు , 
కథలనే అపు్పడపు్పడు వ్రాయడం 
న్కో కలకేష్పం కబటిటు , కమడీ 
కథల నిడవి తకు్కవగా ఉండా-
లననాది పత్రికలవారి నిబంధన 
కబటిటు -ఓ ర్ండుమూడు పేజీలు 
వ్రాస   పారేస్తు సరిపోతుందననా 
దురుదేదిశ్యంతో  హాస్యకథలవైపు 

దృషిటు  స్రించి, దిగువస్థా యిలో 
న్  స్మరథాయాము మేరకు  కంత 
అధ్యయనము  చేయుట  జరిగి-
నది. 
ముందసుతు గా ఈ ‘కమడీ’ అను 
పదమునకు సరై్న తెలుగు పద-
మేదననా ఆలోచన కలిగినది. 
వంటనే శంకరన్రాయణగారి 
ఆంగలో-తెలుగు పదనిఘంటువు 
చూసన తదుపరి ‘కమడీ’ అనగా 
సంతోషకరమైన న్టకము అని 
తెలిసనది. అయితే వనువంట-
నే కుండలీకరణలోలో  ఆంగలోములో 
ఇచి్చన వివరణ ప్రకరము సంతో-
షకరముగా ముగియు న్టకము 
అని కూడా తెలుసుకనుట జరిగి-
నది. ఈ ఇచి్చన అరథాములో కనీ, 
వివరణలోకని హాస్య ప్రసకి తు లేదు 
కవున సంతోషకరమైన విషయ-
మునే హాస్యముగా భావించవలస 
వచి్చనది. అయితే   ‘కమడయ-
న్’ అను  పదమునకు సంతో-
షకరమైన న్టకములు వేయు 
నటుడు, నటి, హాస్యగాడు, వి-
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నోదపరచువాడు, హాస్యనటి 
అని భాష్యములు చెప్పబడనవి. 
అయితే ‘హూ్యమర్’ అను అను 
పదమునకు నవువాను పుటిటు ంచు 
చమతా్కరశకి తు అనియు, హూ్య-
మరస్ అను పదమునకు ‘హా-
స్యమైన’ అనియు చెప్పబడనది. 
హూ్యమరిస్టు  అను పదమునకు 
హాస్య రచయిత, హాస్య నటుడు 
అని అరథాములు ఇవవాబడన-
వి. అయితే మౌలికంగా కమడీ 
కథకి, హాస్యకథకి మధ్యనుననా 
అంతరం తెలియకపోయిన్ 
కమడీ కథలపోటీ అన్నా, హాస్య-
కథల పోటీ అన్నా, నవువా పుటిటు ంచే 
కథ రాసపారేస్తు అది ర్ండు వి-
భజనలకీ సరిపోతుందని అను-
కోవాలి్స వచి్చంది. ర్ండంటికీ 
మధ్య గీత ఎలా గీయాలో న్కు 
అవగతం కలేదు. 
అయితే ‘జోక్’ అనే పదానికి 
కూడా శంకరన్రాయణగారు 
ఏమంటారో అని చూస్తు పరిహా-
సము,  ఎగతాళి లేదా హాస్యకి తు, 
లేదా హ్రసవా హాస్య ప్రసంగము 
అని వ్రాయబడనది. ‘ఫన్’ అను 
పదమునకు కూడా ఇదే అరథామి-
వవాబడనది. సరే ఇంతా తెలుసు-
కని-‘సెటైర్’ కూడా హాస్య సృషిటు  
చేసుతు ంది కదా అని ఆ పదము-
నకు అరథాం వ్యంగ్యమని తెలిసన 

నేను, నిఘంటువు పేజీలు 
తెరవడం జరిగినది. అపహాస్య-
ముతో కూడన దూషణ కవ్యము, 
వ్యంగ్య కవ్యము అని తెలు-
సుకోవడం జరిగినది. సెటైరై్జ్ 
అను పదమునకు ‘హాస్యము 
చేయుచూ దూషించు’ అని 
చెపు్పట జరిగినది.  
సరే, న్ ఆంగలోభాష్ట పరిజాఞా నం-
లో శడజం అనే పదం మిగి-
లిపోయింది కదాని ఆ పదానినా 
వదికను. ‘పరహింస్ ప్రకోపిత 
ఆనందం’, ‘పరహింస్ ప్రకోపిత 
కమేచ్ఛ’ అని ర్ండు భాష్ట్యలు 
కనబడాడు యి. చిననామాటలో చె-
పా్పలంటే పైెశచికనందం. చేస్-
వాడకి నవువాలాట. అనుభవించే-
వాడకి అవమానం. చూస్వాడకి 
స్నుభూతి. 
యివియే కక ‘విట్’ అను మర్క 
పదం ఉననాది. దీనికి బ్ద్ి, 
చమతా్కరము అని వివరణ-
లు కలవు. చమతా్కర సంభాష-
ణలలో మాటకు మాట అంటే  
‘రిపారీటు’ చాలా అవసరం. అంటే 
విసురుకు ప్రతి విసురననామాట. 
వియా్యలవారి కయా్యల జానపద 
గీతాలు ఓ చక్కటి ఉదాహరణ. 
అయితే ఒకో్కస్రి ఈ చతుర 
సంభాషణలు తీవ్మైన ఎదేదివా 
రూపు సంతరించుకని విపత్క-

రమైన పరిసథాతులకు దారి తీస్, 
పరిసథాతులూ ఉంటాయి. 
కమడీ అనగా సుఖాంతమని-
యూ, ట్రాజడీ అనగా  దుుఃఖాం-
తమనియూ అనే అభిప్రాయము 
న్కు ఉండేది. లక్షణగ్రంథ్లు 
చదవక పోయిన్, నిఘంటువు-
లను చూస్తు ఈ ఆలోచన కం-
తవరకూ సవ్యమే అనిపించిం-
ది. గంభీరమైన సనినావేశలతో, 
శోకరసభరితమై దుుఃఖాంతమైన 
న్టకము కనీ, కథ కనీ, చల-
నచిత్రము కనీ ట్రాజడీ  అనుకో-
వాలి. అయితే చివరలో సుఖాం-
తమైనచో అది కమడీ అగున్? 
అవదనే అనుకంటాను.  
అటులనే హాస్యసంభాషణలతో, 
హాస్యసనినావేశములతో సుఖాం-
తమగునది-ప్రేక్షకులను, వీక్షకు-
లను రంజింప చేయలేక-వారికి 
విసుగును కలిగించే కమడీని 
ట్రాజడీ అనవచు్చన్? నిరా్మత  
విషయంలో లాభారజాన దృష్టటు యా 
అది ట్రాజడీయే. ప్రేక్షకులకు, 
చదువరులకు అభిరుచినిబటిటు   
అటూ, ఇటూనూ. 
ఇదే కక న్టకములకు, చలన 
చిత్రములకు ‘స్లో ప్ సటుక్ కమడీ’ 
అను మర్క గుణ విశ్షముం-
ది. ఒక వదురు బదదితో కనీ, 
పేము బతతుముతో కనీ ఎవరై్నైన్ 
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కడేతు వాతలు తేరుతాయి. కనీ 
వాటిని నిలువున్ పిడ వరకు 
చీలి్చ, పిడ పటుటు కని కడేతు అవి 
ఎకు్కవశబది ము చేస్తు యిక-
ని దబ్లు తీవ్ంగా తగలవు. 
తెరలు తెరలుగా గ్లులో మని 
నవివాంచు న్టక ప్రదరశినలను 
ఈ విధముగా వరిణిస్తు రు. చలన-
చిత్ర దరశికులు న్యకులచేత 
మాటమాటకీ, మాటిమాటికీ తమ 
అనుచరుల చెంపలు వాయగ్-
టిటు ంచి హాస్యసృషిటు కి చేస్ ప్రయ-
తానాలు హాస్్యస్పదంగా ఉంటు-
న్నాయి. ఈ దవడలు పగలకటేటు  
సనినావేశలు  ప్రతి చిత్రములోనూ 
స్ధ్రణమైపోయినది.  
వదురుబదదిల కమడీలో తవారిత 
సనినావేశ హాస్యము ప్రధ్నమై-
నది. చాపిలో న్ చలనచిత్రములు, 
భమిడపాటివారి న్టకములు 
ఈ కోవకి చెందినవే. సనినావేశ హా-
స్్యనికి ‘వోడ్ హౌస్’ రచనలు ప్ర-
తికలుగా నిలుస్తు యి. సంభాషణ 
చాతుర్యము ఈ గుణవిశ్ష్ట-
నినా మరింతగా బలపరుసుతు ంది. 
‘జోసెఫ్ హలలోర్’ రాసన ‘క్యచ్ 
-22’ అను సుదీర ్ఘమైన నవల 
సనినావేశ హాస్యముతో ఆద్యం-
తమూ ఉత్కంఠ కలిగిసుతు ంది. 
శబాది డంబరంతో హాస్యసృషిటు  చేస్ 
ప్రయతనాములు చాలామంది 

రచయితలు చేయుచున్నారు.  
మగవారు వంటలు చేయుట 
, సన్్మన సభలు చేయించు-
కనుట, పోటీలు పడ చీరలు 
కనూట, గురకలు పెటేటు వారి-
తో పాటులో  పడుట, తెలివి మీరిన 
పనిమనుష్లతో యిక్కటులో  
పడుట లాంటి అంశలు హాస్య 
స్ధ్రణలైపోయాయి. ప్రస్ర-
వాహినుల లోని వా్యఖా్యతల ప్ర-
సంగధోరణులను మనం  హాస్య-
ముగానే పరిగణించాలి్స వసతు ంది. 
ఏతావాతా అరథావంతమైన హా-
స్యకథలు వ్రాయుడము  అంత 
సులభము  కదననా విషయం 
అవగతమైనదిది. 
భారతీయ చలన చిత్రముల-
లో దవాందావారథా సంభాషణలినా 
హాస్యమునకు ఉపయోగించు 
పద స్ధనములుగా వాడుక-
నుట ప్రారంభించిన తరావాత, ఆ 
తెగులు పరిణితి చెంది, ప్రసుతు -
తము అశీలోల పదములు హాస్య-
ముగా చెలామణీ అయిపోతుననా-
వి. ముంబయ్ మహానగరములో 
కేవలం దవాందావారథా సంభాషణలతో 
ఆద్యంతమూ నడుచు  న్టక-
ప్రదరశినలు విరివిగా జరుగుతోనే 
ఉంటాయి.   
రౌడీ ముఖాల ముదురు బం-
డకయలను విదా్యరుథా లుగా 

చూపిసూతు - అధ్్యపకులను అవ-
హేళన చేయుట హాస్యముగా 
పరిగణింపబడోతుంది. ఉపాధ్్య-
యులను, రక్షకభటులను హాస్య 
పాత్రలుగా సృషిటు ంచుట సరవాస్-
ధ్రణమైపోయినది. పొటిటు దు-
సుతు లు ధరించిన న్యిక జఘన-
ముల మీద దరువులు వేయుట, 
అతతులతో సరసమాడుట ఇతా్యది 
చిత్రీకరణలు మొరటు హాస్య-
ముగా  చూపించు చున్నారు. 
ప్రతి చిత్రములోనూ “ఐ లవ్ 
యు” అంటే నేను నినునా ప్రేమి-
సుతు న్నాను అను ఊకదంపుడు  
విన్్యసములు వికట హాస్యముతో 
తప్పని సరై్పోయినవి. ఇలాంటి 
దృశ్యచిత్రీకరణలో న్యిక 
న్యకులు పడు ప్రయాసలు 
హాస్యముగా చూపించబడు-
చుననావి. ఇవనినాయు సృజన్-
త్మకు నిదరశినములననా కుహన్ 
సంసకృతి నెలకనిపోయినది. 
అయితే విచిత్రమేమనగా ‘పలు 
చిత్రములు కేవలము హాస్యన-
టుల ప్రతిభా పాటవముల చేతనే  
విజయము స్ధించుచుననావి’ 
అను మాట సత్యదూరము కదు. 
ఈ కరణముగనే ప్రధ్న చిత్ర-
మునకు         సమాంతరముగా 
సంబంధములేని హాస్యదృశ్య-
ములను సంధించు చున్నారు. 
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కథ్ంతరా్భగముగా నడుచు హాస్యము అంతరించుపోవు చుననాది. 
ఒక రేలంగి, ఒక ఎమ్.ఎస్.న్రాయణ, ఒక బ్రహా్మనందం తెలుగుతెర గరివాంపదగగె హాస్యనటులని, అగ్రగ-
ణు్యలని న్ అభిప్రాయము. వీరి వాకుశిద్ి అనితరము. 
అశీలోలమే హాస్యమనుకంటే నిఘంటువులలో న్న్రాథా లుగా, పరా్యయ పదాలుగా, గుణవిశ్ష్టలుగా  అశీలోల 
పదములను అనుసంధ్నించవలసన సమయము  వచి్చ యుననాది. 

..."రాధ్ నేను వూపిరి పీల్చడం మరచిపోయిన రోజునే నినునా మరచి పోవడం జరుగుతుంది" అన్నాడు.
"స్రీ బావ నీ మనసుకి కషటు ం కలిగించే మాట అన్నాను…సరే న్కు బంగాలీ స్వాట్ తిన్లని వుంది, తీపి తిని 
ఈ మధురమైన కలయిక తీపి గురుతు గా వుంచుకుందాము" అని అతని గుండెల మీద ముదుది  పెటిటు ంది. 
"సరే పద నీకు ఇవాళ స్వాట్ సంగడా తినిపిస్తు ను" అని ఒక బంగాలీ స్వాట్ ష్టప్ వదది  ఆపి ర్ండురకల స్వాట్్స 
కని అనూరాధని రాజేశవారరావు ఇంటి దగగెర దింపి తిరిగి బయలుదేరాడు కృషణిమోహన్. 
"బావా మీ ఆరోగా్యలు జాగ్రతతు, క్రమం తప్పకుండా ఫోన్ చేసూతు  వుండు". ఎంత దాచుదామన్నా ఆగని 
అనూరాధ కళళులో నీరు గమనించాడు కృషణిమోహన్. 
కరు నడుపుతూ స్టురియో ఆన్ చేశడు కృషణిమోహన్....అనూరాధని ఇలా కలిస ఒకరి వేదనని ఒకరు పం-
చుకుననా తరువాత మనసు తేలిక పడంది...స్టురియోలో వసుతు ననా న్రాయణర్డడు గారి పాట మీదకు దృషిటు  
వళిలోంది...
వనెనాలలంతగ విరిసనగాని    ............. చంద్రునీనా విడపోలేవు ............కెరటాలంతగ పొంగినగాని
కడలిని విడపోలేవు ............కలిసన ఆత్మల అనుబంధ్లు...........ఏ జన్మకు విడపోలేవులే
తనువులు వేరై్న దారులు వేరై్న .............ఆ బంధ్లే నిలిచేనులే
లావణ్య బాలస్ర్ రోజున బీచ్లో అనూరాధ అననా మాటలు గురుతు కచా్చయి...“ఒక విషయం బావా ఎవరి 
ప్రేమైన్ సవాచ్చమైనది, ప్రతిఫలం ఆశించనిది, స్వార్ం లేనిది అయితే శశవాతంగా నిలుసుతు ంది, బావా న్ 
ఉదేదిశ్యంలో ప్రేమకి పరమార్ం పెళిళు, సంస్రం, పిలలోలని కనడం కదు…ప్రేమంటే ఒకరి మంచి ఒకరు కో-
రుకోవడం…ఒకరి బాధ చూస ఒకరు చలించిపోవడం…ఒకరి సుఖం కోసం ఒకరు ఆరాటపడటం” 
“అవును ‘ ప్రేమంటే ఇంతే’ కదా”  అనుకున్నాడు కృషణిమోహన్.   
        
       ప్రేమంటే ఇంతే ధ్రావాహికం    సమాపతుం

ప్రేమంటే ఇంతే         ( 37 వ పేజీ తరువాయి)
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   అప్పటలో   నేను వారపత్రికలు తెగ 
చదివే వాణినా .అలా ఓ వారపత్రిక-
లో వారం వారం రాస్కలమిసుటు గా 
జయధీర్ తిరుమల్ రావుఅనేపే-
రుతో పరిచయం కలిగింది.
ఆ తరువాత డా.స్మలసదాశివ 
మాస్టు రు చెపే్ప కబ్రలోలో అపుడ-
పుడ్ జయధీరి తురుమల్ రావుగారి 
పేరు వినేవాణినా. ఆ తరువాత క-
న్నాళలోకు తాళపత్ర గ్రంధ్ల సరేవా-
జరిగినపు్పడు దాని సంచాలక 
బాధ్యతలు చేపటిటు న ప్రొఫెసర్ 
జయధీర్ తిరుమల రావుగారితో 
ఫోనోలో  మాటాలో డన గురుతు .
ఆ సరేవాలో కగజ్ నగర్ 
మండలంలో పనిచేసన సరేవాయ-
ర్ లలో నేను ఒకణినా.
              మరోస్రి వరంగల్ విశ్వా-
శవార డగ్రీకళాశల వారు వరుసగా 
మూడు సంవత్సరాలునిరవాహించి 
జిలాలో  స్హిత్య చరిత్రల పరిశోధకు-
నిగా ప్రాచీన, అరావాచీన, ఆధుని-
కఆదిలాబాద్ జిలాలో  స్హిత్య చరిత్ర 
పత్ర సమర్పణలో భాగంగా,ఆది-
లాబాద్ దగగెరిమానడ గ్రామానికి 

చెందిన మునిపంతులు రాసన 
గోండీ భారతం ఆది సభాపరావా-

తుమూ్మరి రాంమోహనరావు

జానపదులకు, జవసతావాలు 
కూరి్చన అవిశ్ంతపరిశోధకుడు 
ఆచార్య జయధీర్ తిరుమల్ రావు.

“పరిశోధకుడలో ఉండవలసందిపరిణతి. మేధ్వికైన్, రచయితకైన్ తప్పక క-
వలసనవి సమగ్రదృషిటు ; సత్య నిష్ఠ . అలాగే కవికి ముఖ్యంగా ఉండ తీరవలస నవి 
ఆరది ్రత, రసజఞాత. ఈ లక్షణలనీనా ఉననావారు జయధీర్ తిరుమలరావుగారు”
                                                      -యం.వి.ఆర్. శస్త్రి, ఎడటర్,ఆంధ్రభూమి

లు జయధీర్ తిరుమల్ రావుగారి 
సంపాదకతవాంలో వలువడందని 
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తెలిస ఆ పుసతుకం కోసంఫోన్ చేస్తు 
వంటనే పంపించారు తిరుమల్ 
రావుగారు. వారి ఔదారా్యనికి ఎంత 
సంబరపడపోయానో.
ఆ తరువాత సదాశివగారి మర-
ణనంతరం దశదిన కర్యక్ర-
మానికి వళిలోతే అక్కడ వారిప్రత్య-
క్ష పరిచయం జరిగింది.ఎంతో 
ఆతీ్మయంగా పలుకరించడం-
తో మనసులో నిలచిపోయారు.
సదాశివగారి ప్రథమ వరథాంతి 
సందర్భంగాన్ సంపాదకతవాం 
లో ‘సదాశివ స్మృతి సుధ’ వలువ-
డంది.
ఆ పుసతుకం ఆవిష్కరణ కగజ్ 
నగర్ లో జరిగింది. ఆ పుసతుకం ప్రతి 
సదాశివ గారంటేచాలా గౌరవం 
కలిగిన ప్రొఫెసర్ జయధీర్ తిరు-
మలరావు గారికి చేరింది.ఈ లోగా 
నేనుకగజ్ నగర్ నుండ మకం 
హైదరాబాదుకు మార్చడం జర-
గటంతో ఏదో సమావేశంలోతిరు-
మల్ రావుగారిని కలుసుకోవడం-
,వారు సదాశివ స్మృతిసుధ పుసతుక 
పరిచయ సభహైదరాబాదులో 
ఏరా్పటు చేయాలని తలపెటటు డం 
ఆ పనిలో నేనూ ఆయనతో కలిస-
తిరగడం ఆయనతో పరిచయం 
కస్తు  స్నినాహిత్యంగా మారింది.  
ఓస్రి రాజమండ్రి గౌతమీ గ్రం-
థ్లయ లైబ్రేరియన్ గా పనిచేస 
పదవీ విరమణపొందిన సనినా-
ధ్నం నరసంహశర్మగారి బ్రౌన్ 
ఉదాహరణ కవ్య పఠన్నికి 
ననునా సూచించారు తిరుమల్ 
రావుగారు. వారుశర్మగారికి సనినా-
హితులైన మిత్రులన కవడం 
వలలో   శర్మగారూ నేను తిరుమల్ 
రావుగారింటలో  కలుసుకున్నాం.

వారి పదా్యలను చదివి వినిపిం-
చాను.శర్మగారు సంతృపితుచెంద-
డంతో హైదరాబాద్ సటుడీ సరి్కల్ 
లో జరిగిన కర్యక్రమం లో బ్రౌన్ 
ఉదాహరణపదా్యల కవ్యగానం 
చేశను.సభలో డా.కే.వి.రమణ 
గారు,పొతూతు రి వంకటేశవార్రావుగా-
రుజయధీర్ తిరుమల్ రావుగా-
రున్నారు.సభలోని వారికి న్ పద్య-
పఠనం నచ్చటం న్అదృషటు ం.
ఆ అదృషటు ం కలిగించిన జయధీర్ 
తిరుమల్ రావుగారికి మనసులో-
నే కృతజఞాతలుచెపు్పకున్నాను.
  ఈ లోగా తెలంగాణ ప్రతే్యక రా-
ష్టంగా ఏర్పడటం అనేక స్హిత్య 
కర్యక్రమాలునిరవాహింపబడటం 
జరుగుతుననా సమయంలో తెలి 
తెలుగు సనిమా పాటల రచయి-
తచందాల కేశవరావు స్్మరక సభ 
తలపెటాటు రు ఆచార్య జయధీర్ 
తిరుమల్ రావుగారు.
ఆ సభకు రమ్మంటే వళాలో ను.వళలో-
గానే ననునా చందాల కేశవరావు-
గారి ఓ సనిమాపాటను  సభలో 
పాడాలి అని చెపి్ప చందాల కేశ-

వరావు మీద పిహచ్ .డ చేసన-
పురుషోతతుమాచార్య గారికి అప్ప-
గించారు.ఆ సభలో ముఖ్య అతిథి 
జాఞా న పీఠ అవారుడు గ్రహీత డా.స.
న్రాయణ ర్డడు  గారు.ఆయన 
ఎదుట బాణీ తెలియని పాటను 
న్కుతోచిన బాణీలో వినిపిం-
చాను.న్రాయణ ర్డడుగారు మ-
చు్చకోలుగా కనుబమలు పైెకె-
తితుచూశరు.అలా న్ జన్మ ధన్యం 
చేసన వారు కూడా ప్రొఫెసర్ 
జయధీర్ తిరుమలరావుగారే.ఓ 
స్రి వరంగల్ వడుతూ ఫోన్ చేస 
ఇంటికి వచి్చ న్భారా్య వియోగం-
తోబాధలో ఉననా ననునా పలుకరిం-
చి వళాలో రు.ఆయన సహృదయత-
కు ఈ ఉదాహరణలుచాలవా?
      అతి నిరాడంబరంగా నెమ్మ-
దిగా తనపని తాను చేసుకునివళ్లో 
మనిషి జయధీర్ తిరుమల్ రావు-
గారు.ఈ జయధీర్  ఆయన పేరు 
కదని తనతో జంటకవియైనపి.
జయధీర్ అనే ఆపతుమిత్రుని పేరని 
మా సదాశివ స్రు చెపేతు వినడం 
జరిగింది. పురాణం సుబ్రహ్మ-
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ణ్య శర్మ గారు వీరిదదిరు  రాసన 
కవితను జయధీర్ తిరుమల్ 
రావుఅనే పేరుతో ప్రచురిస్తు 
అది అలాగే కన స్గించారు 
రావుగారు.
అలా పరిచయమైన ప్రొఫెసర 
జయధీర్ తిరుమల్ రావుగారి 
గురించి ఆయన నిరంతర 
పర్యటన్నుభవాల గురించి, 
మారుమూల పలలోలకు వళిలో  జా-
నపదకళల మూలాలను అనేవా-
షిసూతు ఉండే విషయం గురించీ 
మలలో  మలలోగా తెలియ వచి్చంది
 రాష్టంలోని అనేక మంది జానపద 
కళాకరులను ప్రోత్సహించడమే 
కకుండా వారిజీవిత చిత్రాలను 
అక్షరబద్ం చేయటంలో అలుపె-
రుగని స్హితీ కృషీవలుడు ఆచా-
ర్యజయధీర్ తిరుమల రావుగారు.
ఈయన జానపద స్హిత్య 
మౌలిక పరిశోధకుడు. కలగ-
తిలో నిరలోకష్ యానికి గురై్నఉప-
కులాల బతుకుల, కళల ప్రతి-
బింబాలను స్కరించాడు. తన 
పరిశోధన కోసం అతనుతెలం-
గాణ మారుమూల జనపదాలోలో , 
గిరిజన తాండాలోలో  చెపు్పలరిగేలా 
తిరిగాడు.
“పాలమూరు పరిసరాలోలో  ఏడు-
మటలో  కినెనారమీద పండుగ స్య-
ననాకథ చెపే్ప జకు్కల బాలయ్ వ-
తుకులాటలో, కడీడు  తంత్రీ వాద్యం 
మీద ధర్మపురిరామాయణంలో-
ని స్తకష్టటు లు పాడుతూ కనీనా-
ర్టుటు కునే ముతుతు లరామస్వామి 
(వడడాడ) వింటూ తలీలో నమైన-
పుడు, కలనుపాకమాలమఠం 
పెదదిలినా చెననాయ్య పురాణం చె-

ప్పమని బతిమాలినసందర్భంలో 
, నష్కల్ లో రోజుల తరబడ వొక 
కళామైకంలో డక్కలి జాంబపు-
రాణనినా డాకు్యమంటేషన్ చేసన 
సంబరంలో, రామప్పపరిరక్షణ-
కోసం నడచిన దివవాల జాతరలో 
, భాష్టవేతతు బంగారయ్యనిరీడస్క-
వర్ చేసూతు  అలవి కని ఆనందం 
పొందిన రోజులోలో , చిందుఎలలోమ్మ 
తో బజవాడలో చిటటు  చివరి ప్రద-
రశిన ఇపి్పంచి ముఖాముఖగోషి్ఠ  
నిరవాహించిన అపురూప క్షణలోలో  
,జానపద మూ్యజియమగేలరీలోలో  
మాత్రమే కనిపిస్తు యననా కయ్య-
బమ్మలినా అమ్మపురం పలలోకడుపు-
నుంచి వలికి తీస నగరం నడబ-
డుడు న మోతె జగన్నాథంబృందంతో 
ప్రదరశిన ఏరా్పటు చేసన వనెనాల 
రాత్రులోలో , హోసూరులోపొరుగు 
తెలుగు స్త్రీల గ్బి్యాళలో ఆటని 
తెలంగాణ బతుకమ్మతోపోలి్చ 
అబ్్రపడనపు్పడు,గోత్రాలవారి-
కి కులం గురి తుంపు కోసంచేతులు 
పడపోయేలా మహజరులో  రాసన 
సంఘటనలోలో తిరుమలరావుగారి 

వననాంటి ఉండటం వలలో….”అం-
టూ తొవవాముచ్చటలో కు ప్రత్యక్ష స్కిష్ 
యైన ఎ.కె. ప్రభాకర్ గారు తిరు-
మలరావుగారి కృషి వైవిధ్్యనినా వి-
వరించటం చూసుతు ంటే గ్ప్ప కేష్త్ర 
పరా్యటకుడు, పాదరసం లాటి 
పరిశోధకుడు, నిత్య పథికుడు 
అయిన తిరుమల రావు గారు ఒక 
నిశశిబది  చైెతన్యంఅని చెపా్పలి.
   అటటు డుగు ఉపకులాల నుంచి 
అతను స్కరించిన స్మాజిక 
స్ంసకృతిక కళాఖండాలప్రద-
రశినను, తన న్లుగు దశబాది ల 
శ్మిక పరిశోధనను 2017 సం-
వత్సరంలో మూడురోజుల పాటు  
రవీంద్ర భారతిలో ప్రదరిశించారు  
రావుగారు.స్కరించిన అమూల్య 
వసుతు సంచయం తెలుగు విశవా 
విదా్యలయంలో భద్రపరచబడ-
న్యి.
  అలాగే స్వాతంత్య్ర  సమర 
కలంలోనూ, నిజాం పరిపాల-
న్ కలంలోనూ దొరత న్లని-
షేధ్నికి గురై్న స్హిత్యం మీద 
స్ధికరిక పరిశోధన్ గ్రంథ్నినా 
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వలువరించారు.ఈసమాచారం 
కోసం  దేశంలోన నలుమూలలా 
పలు ప్రాంతాలు పర్యటించారు 
ఈయన.
మూడుననార దశబాది లుగా కేష్త్ర 
పర్యటన దావారా పరిశోధించి, 
ప్రాచీన గిరిజన సంగీతవాదా్యల 
స్కరణ మహాయజఞాంగా భావించి 
వాటిని స్కరించి సమాజం ముం-
దుంచినజానపదకళల ప్రేమి-
కుడీయన.ఆ విధంగా ఆ వాద్య 
పరికరాలను ఒక చోటికి చే-
రి్చ‘ఆదిధవాని’ పేరుతో పలు ప్రద-
రశినలు నిరవాహించారు.
కనుమరుగవుతుననా మూల సం-
గీతానినా బతికించుకోవాలి్సన ఆవ-
శ్యకత ఎంతైెన్ ఉందని, సంగీ-
తంతోనే మానవీయ సమాజం 
ఆవిషకృతమవుతుందని ఆయన 
వివరిసూతు ఉంటారు.
 తెలంగాణ ఏర్పడన తరువాత 
తెలంగాణ రచయితల వేదిక 
అధ్యక్షపదవిని చేపటిటు  పలు-
తావులు పర్యటించి తెలంగాణ 

మాండలిక భాష్టభివృద్ికై  పా-
టుపడాడు రు. భాష్టస్హితా్యలను 
పరిరకిష్ంచుకోవలసన బాధ్యత 
రచయితలదే అంటారు తిరుమ-
ల్రావుగారు.
 చరిత్ర పరిశోధకుడే గాక కవీ, 
రచయిత కూడా అయిన 
జయధీర్ తిరుమలరావు గారు 
ఇంతవరకు 1.తెలంగాణ రై్తాంగ-
పోరాటం ప్రజా స్హిత్యం[5], 
2. ప్రజాకళా రూపాల పొది (సం-

భా ష ణ లు - అ క్ష ర చి -
త్రాలు), 3.స్హిత్య 
వా్యస్లు, 4.జానపద 
చారిత్రక గేయగాథ-
లు5.స్హిత్య విమరశి 
6.దళిత గీతాలు 
(ర్ండు భాగాలు) 
, 7.భాష్టవరణం 
(వా్యస్లు), 8.యుద్ 
కవచం (కళ్జీ 
గురించి), 9.తొవవా 
ము చ్చ టులో ( ర్ ం డు 
భాగాలు),  10.వీరుల 
పోరుగదది  మేడారం 

(సంపాదకతవాం) 11.ఎనిమిదిదశ-
బాది ల రామప్ప పుసతుకలు వలువ-
రించారు.
వరంగల్లో  తేదీ 20 జూన్ 1950. 
జని్మంచిన తిరుమల్ రావు గారి 
ఇంటిపేరురేపలలో .వరంగలులో  లోనే 
కకతీయ విశవా విదా్యలయం 
ఏర్పడకముందు ఉస్్మనియ వి-
శవావిదా్యలయ అనుబంధంగా 
యూనివరి్సటీలో యం.ఏ .పటటు -
భద్రులయా్యరుతిరుమలరావు-
గారు.ఆ తరువాత ధర్మపురిలో-
ని సంసకృత కళాశలలో కంత 
కలంఅధ్్యపకులుగా పని చేస 
అక్కడనుండ తెలుగు అకడమీ 
పదేళలో పాటుస్వలందించారు.
తదుపరి తెలుగు యూనివరి్సటీ-
లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసన జయ-
ధీరి తురుమల్ రావుగారు  ఐదేళలో 
పాటు ప్రభుతవాం ఏర్పరచిన తా-
ళపత్ర గ్రంథ్లు,రాతప్రతులసరేవా 
విభాగానికి డైెర్కటురు గా పనిచేస 
అనేక ప్రాచీన ప్రతులను స్క-
రించారు.ఒకవైపుఉదో్యగ బాధ్య-
తలను నిరవాహిసూతు నే జానపద 
కళా సంసకృతిని పరిరకిష్ంచే 
దిశలో అశ్షకృషి చేసన ప్రొఫెస-
ర్ జయధీర్ తిరుమల రావుగారు 
కరణజను్మలు. వారి సూ్ఫరి తు నవ-
తరానికి మారగెదరశికంగా, పరి-
శోధకులకు ప్రేరణగా ఉండాలని 
అభిలషిసూతు  వారిఅమూల్య కృషికి 
అభినందనలు తెలియపరు-
సుతు న్నాను.
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 అనగా అనగా ఒక అడవి. 
దాని చుటూటు  ఒక నది వేగంగా 
పారుతుం టుంది.  ఆ అడవిలో, 
పకుష్ లూ  జంతువులూ అనీనా 
ఎంతో ఐకమత్యంతో జీవించేవి. 
వేగంగా లోతుగా పారే ఆ 
నదిదాటి ఎవవారూ లోపలికి  వచే్చ 
వీలు లేనందున ఆ జీవులకు ఏ 
ఆపదా వచే్చది కదు. 
           ఏనుగు తాను పెదది  శరీరం 
ఉననా , బలమైన జంతువున-
ని ఎననాడ్ గరివాంచేది కదు. 
కుందేలు తాను వేగంగా పరు-
గెడతానని అహంక రించేది 
కదు. నక్క తాను తెలివైన దాననా-
నినా త్రుళిళు పడేది కదు.  కోయిల 
తాను బాగా పాడుతానని గీరపో-
యేది కదు. గ్రదది  తనకు మంచి   
దూరపుచూపుందని , తాను 
పకుష్ ల రాజునని దర్పం చూపే-
దికదు.  ఆస్రేచ్ తాను నేలమీద 
వేగంగా పరుగెతతు గలనని పొగరు 
చూపేది కదు. పిచు్చక తాను 
గూడు భద్రంగా ,గటిటు గా కడతా-
నని పొంగిపోయేదికదు. రామ 
చిలుక తాను మానవులాలో  మాటాలో -
డుతానని మిడస పడేదికదు..
ఇలా అక్కడ అనినా జీవులూ 

కలస మలస ఎంతో ఆనందంగా 
జీవిచేవి. ఎవరికేదైన్ అవసరం 
కనీ, ఆపదకనీ సంభవిస్తు  అనీనా-
కలస కటుటు గా స్యం చేస్వి. 
ఏజీవీ ఎవవారినీ బాధించేదికదు.
అక్కడ జీవించే ఒక కకికి వైద్యం 
తెలిస  ఉండటాన ఎవరికే చిననా 
అన్రోగ్యం కలిగిన్ వైద్యం 
చేస్ది.  
           ఇలా ఉండగా  ఒకరో-
జున ఒక కతతు పకిష్ ఎక్కడ నుంచో 
తపి్పంచుకుని   ఆ ఆడవిలో-
కి  వచి్చంది.  భయ భయంగా 
అటూ ఇటూ చూసూతు  అక్కడు ననా 
ఒక పెదది  మఱ్ఱి మాను  చుటూటు  తి-
రగస్గింది. ముందుగా ఆ చెటుటు  
మీద విశ్ంతిగా  కూరు్చనుననా 
కోయిలమ్మ  ఆపకిష్నుండీ వచే్చ 
శబాది నినా  చూస " మిత్రమా! ఎవరు 
నీవు ? ఎక్కడనుంచీ వచా్చవు? 
ఎపు్పడ్ నినునా చూడనేలేదు
."అని పలకరించింది. 
పావురం వచి్చ " ఎవరితో మాటాలో -
డుతున్నావు కోయిల చెలాలో య్?" 
అని అడగింది.  కోయిలమ్మ " 
పావురమక్క! ఇక్కడకి ఒక కతతు 
మిత్రుడు వచా్చడు, చూడ్ !" 
అంది.

పావురం " ఎక్కడా! న్కు కనిపిం-
చడంలేదే!" అంది. ఆకతతు పకిష్ 
అటూ ఇటూ ఎగిరి " నేనే . కతతుగా 
ఇక్కడకి వచి్చన దానిని " అంది. 
పావురం ఆపకిష్కేస వింతగా 
చూసూతు  " ఓహో! నీవు ఆకరంలో 
చాలా చిననాగా వున్నావు. అందుకే 
నినునా గురి తుంచ లేక పోయాను 
.ఆకులోలో  కలసపోయి ఉన్నావు. 
మనినాంచు, నీనుండీ వచే్చ శబది ం 
వలన నినునా గురి తుంచాను. " అంది  
.   దానికి కతతుపకిష్ " అలా అనకు 
మిత్రమా! న్ ఆకరానినా  తవారగా 
గురి తుంచ డం కషటు మే.నేను చాలా 
చిననా దానినా" అంది.
పాలపిటటు  వంటనే  పెదదిగా 
అరుసూతు  అడవంతా తిరిగి 
వచి్చంది.ఏదైన్ కతతు విషయం 
కనీ, జరూరు సమావేశం 
కనీ అవసరమైతే  పాలపిటటు  
అడవంతా తిరిగి అలా తెలియ  
జేయడం దానికి కేటాయించిన 
పని.
  ఈలోగా రామచిలుక  కతతు పకిష్తో 
" మిత్రమా!  నీకేమైన్ ఆహారం 
కనీ దాహానికి  నీరు కనీ అవసర 
మైతే చెపు్ప. బాగా అలసనటులో -
న్నావు!ఇక్కడ నీకేమీ భయం 

మాతృభూమి
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ఉండదు. " అనిచెపి్పంది. 
దానిక కతతుపకిష్ " ఆహా! నీసవారం 
ఎంత బావుంది? మిత్రమా! క-
తతుదానైెనై న్ ననునా పలుకరిం-
చి యోగకేష్మాలు విచారించే 
మీరంతా చాలా గ్ప్ప సంస్్కరం 
గలవారు .న్కు తేనె త్రాగితే-
నే ఆకలి దాహం కూడా తీరేది. 
ఇక్కడ తేనె లభిసుతు ందా!" అని 
అడగాగె  , పిచు్చక ముందుకు 
వచి్చ,
 " మిత్రమా ఇటురా ! ఇక్కడు-
ననా గుటటు లో తేనే లభించే పూలు 
న్నాయి. " అని పక్కనే ఉననా 
గుటటు ల లోని పూలను  చూపింది. 
ఆకతతు పకిష్ ఆపూల తేనెను తన 
పొడవాటి ముకు్కతో త్రాగి వచి్చ 
చెటుటు  కమ్మ మీద వాలింది. దాని 
గ్ంతువదది  చిననా గాయం చూసన 
లకుముకి పిటటు   "మిత్రమా! నీ 
గ్ంతుమీది ఆగాయం ఏంటీ?" 
అని అడగింది. దానిక కతతు పకిష్, 
కంటినిండా నీరు కరుసూతు  దుుః-
ఖించస్గింది.
      "మిత్రమా! బాధపడ-
కు.  ముందుగా నీ గాయానికి 
మా వైద్య మిత్రుడు కకమ్మక్క 
మందు రాసుతు ంది. కదిది  స్పటికే 
నీ గాయం  మానిపోతుంది." 
అని గోరింక   అంటుండగానే , 
కకమ్మ పక్కనే ఉననా గుబ్రలోలో-
ని ఆకు లు తెచి్చ ముకు్కతో కరికి 
ఆరస్నినా ఆఆకులలోనే ముంచి 
ఆచిన్నారి కతతు పకిష్ గ్ంతుకకు 
రాచింది. 

 ఈలోగా అడవిలో ఉండే చాలా 
జంతువులూ,పకుష్ లూ మఱ్ఱి  
మానుక్రింది కి చేరాయి.  
అక్కడ అంతా చేరగానే 
ముందుగా అనినాంటికంటే 
పెదదిగా ఉననా ఏనుగు "ఏమర్రా! 
బంగారూలో ! ఎవరో కతతువా-
రు వచా్చరని చెపి్ప మమ్మంతా 
పిలిచారు ? ఎక్కడ ? ఎవరా క-
తతువారు? "అంది చూటూటు  తన 
మడ , తొండమూ త్రిపి్ప చూసూతు . 
 చకోరపకిష్ " ఏనుగు అన్నా! ఆ 
మనకతతు మిత్రుడు  ఆకరంలో 
చాలా చిననాది, కనిపించడం 
కషటు మే." అంది
 వంటనే ఆకతతు పకిష్ అటూ ఇటూ 
ఆచెటుటు  చుటూటు  ఎగురుతూ 
తిరిగింది. అది ఎగురు తుంటే 
వచి్చన  ఆశబాది నికి  అంతా ఆచి-
న్నారి పకిష్ని చూస, గురి తుంచాయి.  
అది   క్రిందుగా ఉండే మఱ్ఱి  
మాను ఊడ మీద వ్రాలి అందరికీ 
కనిపిం చింది. 
" మిత్రులారా! మీదంత మంచి 
గుంపు. మీ స్నాహం, మీ అతిధి 
మరా్యదా, మీ మంచితనం న్-
మనసు్సను కటిటు  పడేసుతు న్నాయి. 
అడకు్కండానే వైద్యం చేశరు. 
ఆతిధ్యం  ఇచా్చరు. అభ యం 
ఇచా్చరు.మీలాంటి వారిని న్-
జన్మలో చూడలేదు. మీలో 
చాలామంది న్కు తెలీనే తెలీదు. 
ఇదే మొదటి మారుచూటటు ం.  
"అంది.   
పావురం ముందుకు వచి్చ " 

ననునా పావురం అంటారు. మా 
జాతిని శంతికి సంకేతంగా 
చెపాతు రు. మిత్రమా! ముందుగా 
నీగురించీ మాకంతా పరిచయం 
చెయి్య. ఆతరావాత మావారంతా   
తమను పరిచయం చేసు కుం-
టారు."అంది.
దానిక కతతు పకిష్" మిత్రులారా ! 
మీ అందరికీ న్ వందన్లు.
ననునా హమి్మంగ్  పకిష్ అంటారు. 
మేము ఎగిరేపు్పడు వచే్చ శబాది నినా 
బటిటు  మాజా తికీ పేరు వచి్చంది.  
మాపకుష్ లు ర్క్కలు కదిలి సూతు  
ఎగిరితే ఝంకరం వంటి శబది ం 
వసుతు ంది. ఎందుకంటే మేము 
ర్ప్పపాటూ కలంలో  200 
స్రులో  ర్క్కలు ఆడంచగలం!-
వనకి్క కూడా ఎగరగలం. ఏపకీష్ 
మాలాగా వనకకు ఎగరలేదు.
అది మాప్రతే్యకత.
 మాజాతి  పకుష్ లం గంటకు 54 
కిలోమీటరలో వేగంతో ప్రయాణం 
చేయగలం.
మాపొడవాటి  ముకు్కలతో పూల 
మకరందానినా త్రాగుతాం.   
  మాలో మగ పకుష్ ల ముకు్కలు 
కసతు పొడుగాగె , వాడగా ఉంటాయి.
మా పదునైెన ముకు్కనే మేము  
కతుతు లాలో  వాడుకుంటాం.   శత్రువు-
లమీద దాడచేయనూ ,మము్మ 
మేము  కపాడుకోనూ మా 
ముకు్క లనే  ఆయుధ్లాలో  ఉప-
యోగిస్తు ం. 
  మా  జతపకిష్ ఇబ్ందిలో ఉంటే 
శత్రువులనుంచీ  కపాడను   
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మగ హమి్మంగ్ పకుష్ లం ముకు్క 
ల తో శతృవుల గ్ంతుపైె గటిటు గా 
పొడుసూతు  యుద్ం చేస్తు ం. అలా 
శతృవుతో పోరాడుతూ   న్ ప్రాణ 
రక్షణకోసంనేను ఎగురుతూ దా-
రితపి్ప ఇక్కడకి చేరాను. అలా 
ఐన   గాయమే ననునా బాధకు 
గురిచేసంది. మీ ప్రేమ , స్వల  
దావారా ఇపు్పడు కసతు కోలుకు 
న్నాను. మీకందరికీ  న్ ధన్యవా-
దాలు" అంది, ఆ హమి్మంగ్ పకిష్.   
  ప్రతే్యకమైన రంగు కలిగిన 
హమి్మంగ్ పకిష్   ర్క్కలు, చెటలో ఆ-
కులోలో ంచీ పడే సూర్యకంతికి 
మరిస పోతుండగా ఆ వింత 
రంగును చూసూతు  ఆ సభలో 
అంతా  ఆశ్చర్యపోయారు.   
ముందుగా కుందేలు  "ఓ చిన్నారి 
మిత్రమా! నీవు చాలా అందంగా , 
నీ మాటలు చాలా స్నాహ పూరవా-
కంగా ఉన్నాయి. నీవు ఇషటు పడతే 
ఇక్కడే ఉండవచు్చ.నీకే ఇబ్ందీ 
ఉండదు "అంది. 
పిచు్చక అందుకుని " ఓ చిన్నారి 
మిత్రమా! నీకు కవలిస్తు మాజాతి 
పకుష్ లం అందమైన గూడు కటిటు -
వవాగలం, నీవూ మాలో ఒకరిగా 
జీవించ వచు్చ." అంది.
"అననాటులో  నీవు మాలో కందరిని 
చూడలే దన్నావు కదా! మా 
పరిచయం చేసుకుంటాము. 
ననునా నెమలి అంటారు. నేను  
చక్కగా న్ట్యం చేస్తు  నని మా 
మిత్రులంతా అంటారు. ననునా 
భారత జాతీయ పకిష్గా గురి తు 
స్తు రు." అంటూ మొదలుపెటటు -

గానే జంతువులూ ,పకుష్ లూ అనీనా 
వరుసగా  తమతమ పరిచయం 
చేసుకున్నాయి. 
 చివరోలో  ఏనుగు " బ్జిజా  మిత్రమా! 
నీవు మా నివాస్నికి రావడం మా 
అదృ షటు ంగా భావిసుతు న్నాం. నీకు 
ఇషటు మైతే పిచు్చక చెలాలో యీ,-
కుందేలు తము్మడ్ చెపి్పనటులో  
ఇక్కడ నివసంచవచు్చ. మా ని-
వాసమైన ఈ అడవిలో కవల-
సననినా తేనె పూలున్నాయి.నీకు 
ఆహారానికేమీ లోటు ఉండదు. 
" అంది.
మైన్ అందికదా "ఎవరై్న్ తమ  
సమూహంతో కలస జీవించాలని 
కోరు కుంటారు. ఎవరి నివాసం 
ఎలా ఉన్నా వారికి ఆనందం 
సమకూరు్చ  తుంది కదా!  తాను 
ఎంతకలం ఉండా లంటే అంత 
కలం మనతో ఉండమందాం.  
ఆతరావాత తన ఇషటు ం." అంది.
దానికి హమి్మంగ్ పకిష్ " మైన్  
అక్క చెపి్పంది సత్యం. నేను 
కంతకలం ఇక్కడ ఉండ ఆ 
తరావాత న్మాతృ భూమికేస 
వళతాను.  ఇక్కడ వింత  లనీనా 
అక్కడ న్ స్నాహితులందరికీ 
చెపాతు ను."  అంది.  
       అలా పిచు్చకమ్మ కటిటు -
చి్చన కతతు గూటలో  హమి్మంగ్ 
పకిష్ కంతకలం నివసంచింది.  
రోజూ స్యంకలం   అంతా 
కలస కబ్రులో  చెపు్పకునేవి. అడ-
విచుటూటు  తిరిగి చాలా వింతలూ 
విశ్ష్ట లూ చూసంది హమి్మంగ్ 
పకిష్. 

అక్కడ జంతువులకూ, పకుష్ -
లకూ ఒకో్క దానికీ ఉండే ఒకో్క 
ప్రతే్యకత గమనించింది. ఐన్ 
అవి వాటికుననా ప్రతే్యక లక్షణని-
కి గరివాంచక అంతా స్ధ్రణం-
గా ఐకమత్యంతో జీవించడం 
హమి్మంగ్ పకిష్కి చాలా చిత్రంగా 
ఉంది. 'జీవులంటే ఇలా ఆద-
రశింగా ఉండాలి, అపు్పడు ఆపద 
లేరావు ' అనుకుంది  
కదిదికలమయా్యక హమి్మంగ్ పకిష్ 
విచారంగా ఉండటం గమనిం-
చిన స్నాహ బృందం." మన మి-
త్రునికి తన జన్మభూమి, అక్కడ 
బంధుజనం గురుతు  వచి్చనటులో  
న్నారు." అన్నాయి.
"యదారథాం , న్కు న్ జన్మభూమి 
మీద మనసవుతుననాది. ఇక్కడ 
మీరంతా ఎంతోప్రేమ,అపేక్ష 
చూపుతున్నా ,న్ మాతృభూమి 
గురుతు  వసుతు ననాది. నేను వచి్చ 
చాలా కల మైందికదా! మీ 
సెలవై తే వళిళు వస్తు ను."అంది 
హమి్మంగ్ పకిష్.   
ఆబ్జిజా  మిత్రునికి అంతా 
వీడో్కలు పలికయి. అది రివువాన 
ఆకశనికేస ఎగురుతూ బయలేది 
రింది. దాని ర్క్కలు కదులు 
తుంటే వచే్చ వింత శబది ం  
వింటూ , టాటా చెపూతు    ఆ శబది ం 
విని పించేంత వరకూ నిలిచి ,ఆ 
నేసతుం దూరమైనందుకు విచారి-
సూతు ,   కదలి తమ స్థా వరాలకెళాళు-
రు  అంతా.   
‘జననీ జన్మభూమిశ్చ సవారాగె దపి 
గరీయస్’ అనేమాట వాసతువం 
కదా!. 
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హితోకుతు లు
శింత్తుల్యిం  తపోనాసితి
న సింతోషాత్రిం సఖిం
న తృష్ణయా పరో వా్యధి :
న చ ధరో్మ దయాప:

భావిం: శంతి కంటే మించిన తపసు్స లేదు. తృపితు సంతోష్టలకంటే మించిన సుఖం లేదు. పేరాశకి మించిన 

రోగము లేదు. దయాగుణముని మించిన ధర్మమూ లేదు.

మాతృ నిిందో మహావా్యధి :
పతృ నిిందా పశచతః
దైెవనిిందా దారిదరిసా్యతిం
గురునిిందా కులక్షయిం

భావిం:  అమ్మను నిందిస్తు వా్యధి వసుతు ంది. న్ననాను నిందిస్తు పిశచి అవుతాడు. దైవానినా నిందిస్తు దరిద్రుడౌతాడు. 

గురువుని నిందిస్తు కులక్షయం జరుగుతుంది.

నిశివనితా సఖ నిదారా లోలః
ప్రాతః పరదూషణ పట్శీలః
అింతిం యాత్ నిజాయః కలః
క్మ్ జానాత్ నరః పశులీల:

భావిం:  ఎవరి ఆయువు ఎంత? అంతవరకూ బతుకుతాడని నియమం ఏమీలేదు. ఆయువుకలం ఎంత 

ఆంటీ చెప్పలేం. చెయా్యలి్సన పని ఆ కలం వచే్చలోపు, ఈ శరీరం వచి్చనందుకు మనం చేయాలి్సంది ఆచార్య 

శ్రీచరణ న్మ సంకీర తునం. ఆచారు్యడు చూపిన భగవంతుని పాదాశ్రయం. ఇది చేస, వారు అందించే ఆధ్్యతి్మక 

శకి తుతో బ్రతకడం అనేది మనం చేయాలి్సంది. అలా చేయలేకపోతే గ్ప్ప అవకశనినా కోలో్పయినవాళళుం అవుతాం.

దేవ ఉపనిషతుతు  ఇదే చెబ్తుంది. 



అమ్మను మించిన దైవము లేదు
తాళూళురి లకిష్మీ

అదు్భతమైన ఈ ధరణి మీద
ఎనోనా మారు్పలు... మర్నోనా చేరు్పలు
ఋతువులు మారినంత సహజంగా
మానవతా విలువలూ మారిపోతున్నాయి
నేటి సమాజంలో
ఈన్టి మనుష్్యల తీరు చూసుతు ంటే
మానవతవాం - ఆదరశింగా మిగులుతోంది
దానవతవాం - నిర్భయంగా రాజ్యమేలుతోంది
అని్పసుతు ంది

దురాశ, దేవాషం, స్వార్ం, ఈరష్యా, అసూయ
మనిషిని పూరి తుగా లోబరచుకుంటున్నాయి
ఎందరో మహానుభావులు
వారు చెపి్పన జీవితసతా్యలు
నీతిబోధలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి
కులమతతతావాలు, కుటిల రాజకీయాలు
మానభంగాలు, మారణహోమాలు
మానవజాతి మనుగడకే ముపు్ప తెసుతు న్నాయి

అదు్భతమైన ఈ ధరణి మీద
అమ్మను మించిన దైవం లేదు
అమ్మ ర్ము్మన పాలు తాగే
అమ్మ ఒడలో ఆడుకునే
అమ్మ చేయి పటుటు కుని
నడచిన చిన్నారి బాలుడు
కరూ్పరదీపమై అమ్మ చూపిన వలుగులో
తన బ్రతుకుబాటను చేరిన యువకుడు..
జీవనసంధ్్య సమయమున

ఆమకింత ముదది  పెటటు డానికే
భారంగా భావిసతు ంటే
తన నిష్రుమణం
తన బిడడుకు ఆనందదాయకం కగా
చేరుతోంది 'వృద్ుల' ఆశ్రమంలో
చేరుతూ కోరుతోంది
'భగవంతుడా! న్ బిడడును దీవించ'మని  
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