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   ఘనంగా తెలంగాణా అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు - ఏ రాష్టం స్ధంచని విజయాలు తెలంగాణా సంతం                                                                                                                                    
           ఎనిమిదేళలో కలంలో తెలంగాణా రాష్టం ఎంతో పురోగతి స్ధంచిందని అభివృదిధిలో శిఖరాగ్రాన ఉందని  
తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు. తెలంగాణా రాష్ట అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా పబ్లో క్ గారెడిన్్స 
లో నిర్వహించిన వేడుకలోలో  కేసీఆర్ మాట్లో డుతూ, 75  సంవత్సరాలోలో  దేశంలో ఏ రాష్టం స్ధంచని విజయాలను 
తెలంగాణా ఈ ఎనిమిదేళలోలో స్ధంచి చూపంచిందన్నారు. అభివృదిధిలో శిఖరాగ్రానికి చేరి  ప్రపంచం ముందు 
సగర్వంగా నిలచిందని పేర్కొన్నారు.  
  జిల్లో లోలో  ఘనంగా తెలంగాణా రాష్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవ వేడుకలు ... 
 తెలంగాణా వ్్యపం్గా రాష్ట అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుంది ప్రభుత్వం. జిల్లో  కేంద్రాలోలో  
ఇన్ - చారిజి  మంత్రులు జాతీయ జండాను ఎగుర వేస రాష్ట అవతరణ వేడుకలు నిర్వహించారు. 
   దేశనికే ఆదర్ంగా తెలంగాణా .... రాష్ట ప్రజలకు శుభాకంక్షలు తెలపన కేటీఆర్ .. 
తెలంగాణా రాష్ట అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా రాష్ట ప్రజలకు శుభాకంక్షలు తెలపారు కేటీఆర్. రాజననా 
సరిసలలో  జిల్లో లో నిర్వహించిన రాష్ట అవతరణ వేడుకలోలో  పాల్గొ ననా ఆయన ... తెలంగాణా రాష్టం అనినా రంగాలోలో  
దేశనికి ఆదర్ంగా నిలచిందని కొనియాడారు.   న్లుగు కోటలో  ప్రజల ఉద్యమ ఫలతమే ఈ మన తెలంగాణా 
అని బ్జప రాష్ట అధ్యకుషు లు బండ్ సంజయ్ అన్నారు. ఎందరో అమరుల బలదానం,  న్లుగు కోటలో  ప్రజల 
ఉద్యమ ఫలతమే ఈ మన తెలంగాణ అని తెలంగాణా రాష్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవ సందర్ంగా రాష్ట ప్రజలందరికీ 
శుభాకంక్షలు తెలుపుతూ అన్నారు.  తెలంగాణా ప్రజలకు భారత రాష్టపతి  రామన్ధ్ కోవింద్ శుభాకంక్షలు 
అందజేశరు. అల్గే    తెలంగాణా  రాష్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవ సందర్ంగా తెలంగాణా ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ  
శుభాకంక్షలు తెలపారు.   రాజభవన్  లోను తెలంగాణా అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గవ-
రనార్ తమిళిసై సందర్ రాజన్ కేక్ కట్ చేస వేడుకలను ప్రారంభించారు. రాష్ట ప్రజలకు ఆవిరా్వ శుభాకంక్షలు 
తెలపారు. పలు రంగాలోలో  రాణిస్ననా వ్రికి పురస్కొరాలు అందజేశరు.  
      ఎఫ్ సీ ఐ బ్య్యం సేకరణ నిలపవేత 
 తెలంగాణా నుండ్ భారత ఆహార సంసథా బ్య్యం సేకరణను నిలప వేసంది. అందుకు కరణాలను పేర్కొంటూ 
రాష్ట పౌర సరఫరాల శఖకు లేఖ రాయడం సంచలనంగా మారింది. మిలులో లోలో  నిల్వలు లేవు. పైగా కొనినా చోటలో  
నిల్వలున్నా లెకికొంచేందుకు వీలుగా లేవు. అక్రమాలకు పాల్పడ్న మిలులో లపై చర్యలు తీసకోవలసందిగా లేఖలు 
వ్రాసన్ స్పందన లేదు. కరోన్ సమయంలో కేంద్ం పేదలందరికీ బ్య్యం ఉచితంగా ఇస్ంది. రాష్టంలో ఆ 
బ్య్యం పంపణీ రెండు నలలుగా జరగడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే బ్య్యం సేకరణ ప్రస్తానికి నిలప వేస్-
న్నాం అంటూ  ఎఫ్ సీ ఐ తెలంగాణా సరాకొరుకు లేఖ వ్రాసంది. పౌర సరఫరాల శఖా మంత్రి గంగుల కమల్కర్ 
ఎఫ్ స ఐ వ్రాసన లేఖపై స్పందిస్్ 2020 ఏప్రిల్ నుంచీ 2021 నవంబరు వరకు 8 నలలు గర్బ్ యోజనకు 
అనుగుణంగా కేంద్ం ఇచేచే ఉచిత బ్య్యం తో పాటు రాష్ట ప్రభుత్వం 5 కిలోల బ్య్యం ఉచితంగా ఇచిచేంది. 
రాష్టంలో 90. 46 లక్షల రేషను కరుడి లు ఉంటే 53 లక్షల కరుడి లను మాత్రమే కేంద్ం గురిం్చింది. మిగిలన కరుడి  
దారులకు రాష్ట ప్రభుత్వమే ఉచితంగా ఇస్ంది. ధాన్యం సేకరణ పనుల వలేలో  ఉచిత బ్య్యం పంపణీ మే  నలలో 
ఆలస్యమైంది. జూన్ నుంచి ఉచిత బ్య్యం పంపణీ చేస్న్నాం అని మంత్రి కమల్కర్ స్పందించారు. 
           ఆర్టీసీ ప్రయాణీకులపై మరోస్రి బాదుడు 
       ఆర్టీసీ తెలంగాణాలో అనినా రకల బస్సలోలో  దూరానినా బటిటీ  డీజిల్ సస్ వస్లు చేయనుంది. తకుకొవ దూరం 
ప్రయాణం చేసే ప్రయాణీకుల పై భారం పడకుండా స్లో బులు తీసకొచిచేన ఆర్టీసీ ... ఛార్జిల పంపు నుంచి జీహెచ్ 
ఎంసీని మినహాయించింది. పలెలో  వలుగు, ఎక్్స ప్రెస్, డీలక్్స బస్సలోలో  డీజిల్ సస్ కనీసం రూ.5 గా నిర్ణయించిం-
ది. తప్పనిసరైె  చార్జిలు పంచాల్స వస్ందని, సవరించిన చార్జిలు, బస్ పాస్ చార్జిలు గురువ్రం మొదటి బస్స 
బయలు దేరే సమయం నుండే అమలోలో కి వస్్యని, ముందుగా రిజర్్వ చేసకుననా ప్రయాణీకులకు సవరించిన 
చార్జిలు వరిం్చవని ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి  గోవరధిన్, ఎండీ సజజిన్నార్ ప్రకటించారు. 



          తెలంగాణాలో కరోన్ కేసలు 
     తెలంగాణలో కరోన్ కేసలు పరుగుతుననాందున పర్క్షలు పంచాలని, అప్రమతం్గా ఉండాలని తెలంగాణా 
హైెకోరుటీ   రాష్ట ప్రభుతా్వనికి స్చించింది. కరోన్ పరిసథాతిపై నివేదిక కూడా ఇవ్్వలని స్పషటీ ం చేసంది. 
                  వైద్య ఆరోగ్య శఖ నియమాలకు మారగొదర్కలు జార్.      80 మారుకొలు .. 20 వయిటేజీ 
     వైద్య ఆరోగ్య శఖలో చేపటటీ నుననా నియామకలోలో   పొరుగు సేవల సబ్ందికి వయిటేజీ కల్పంచాలని ప్రభుత్వం 
నిర్ణయించింది. ముందు కోవిడ్ కలంలో సేవలందించిన వ్రికి మాత్రమే వయిటేజ్ కల్పంచాలని భావించిన్, 
చాల్ కలంగా వైద్య శఖలో సేవలందిస్ననా వ్రి ప్రాధాన్యతను గురిం్చి అందరికీ వయిటేజీ వరిం్పజేయాలని 
తీరా్మనించింది. గిరిజన ప్రాంతాలోలో  సేవలు అందించిన వ్రికి 6 నలలకు 2-5 పాయంటలో  చపు్పన, గిరిజనేతర 
ప్రాంతాలోలో  అందించిన సేవలకు 2 పాయంటలో  చపు్పన ఇస్్రు. 6 నలలు పూరయ్ిన వ్రిని మాత్రమే వయిటేజీకి 
అరుహు లుగా పరిగణిస్్రు. 
          పలలోల బాధ్యత తలలో దండ్రులదే ... హంమంత్రి
  పలలోలు తపు్పదారిన పడుతున్నారని, వ్రిని దారిలో పటటీ వలసన బాధ్యత తలలో దండ్రులదే అని తెలంగాణా హం 
మంత్రి మహమూద్ ఆలీ అన్నారు. జూబ్లో  హిల్్స అతా్యచారం కేసలో నిందితులు ఎంతటివ్రైెన్ వదిల పటటీ  
బోమని స్పషటీ ం చేశరు. ప్రతి పకషు లు ఏదైన్ మాట్లో డాలంటే ఆచి తూచి మాట్లో డాలని మహమూద్ హితవు 
పలకరు. న్ంపలలో  లోని హజ్ హౌస్ లో ఏరా్పటు చేసన సమావేశంలో హం  మంత్రి ఈ వ్్యఖ్యలు చేశరు. 
       వినూతనా వ్హన్ల తయార్ లక్షం  -    ఐక్యట్ తో ఐఐటీ హెచ్ ఒప్పందం 
డ్రైవర్ లేకుండానే దూసకు పోయే వ్హన్లను అందుబాటులోకి తేవడమే లక్షంగా ఐఐటీ అడుగులు 
వేస్ంది. ఆ దిశగా పరిశోధనలను ముమ్మరం చేసే ప్రణాళికలు అమలు చేస్ంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా 
ఇంటరేనాషనల్ సంటర్ ఫర్ ఆటోమోటివ్ టెకనాలజీ (ఐక్యట్ )సంసథాతో అవగాహన్ ఒప్పందం కుదురుచేకుంది. 
డ్రైవర్ లేకుండా స్వతంత్రం గా నడ్చే వ్హన్లను అభివృదిధి  చేసేందుకు వీలుగా దేశంలోనే తొలస్రిగా ఐఐటీ 
టెకనాలజీ ఇనోనావేషన్ హబ్ (టీహాన్ ) ను గతంలోనే నలకొల్్పరు. దీనికి కేంద్ శస్త్ర స్ంకేతిక విభాగం అవస-
రమైన తోడా్పటు నందిస్ంది. రానుననా రోజులోలో  నేలపై, ఆకశంలో నడ్చే వ్హన్లను సదధిం చేయాలననాదే ఈ 
ఏరా్పటు లక్షం. 
                        ఇంగీష్ పాఠాలు చపే్పస్్ం అంటే సరిపోదు --- పవన్ కళ్్యణ్ 
 ప్రభుత్వ వైఫల్్యలకు పదో తరగతి విదా్యరుథా లను ఫెయిల్ చేశరని, ఇంటోలో  తలలో  దండ్రులదే తపు్ప అని వ్ళలోపై 
నపం వేస్్రా? అని జన సేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆగ్రహం వ్యకం్  చేశరు. తలలో దండ్రులదే లోపం అంటూ 
వైకపా తమ చేతకని తన్నినా దాచి పటుటీ కున్నా .. విదా్యవ్యవసథాలో వ్రి లోపభూయిషటీ మైన విధాన్లను చరిత్ర 
దాచి పటుటీ కోదని పవన్ అన్నారు. 
                విశఖ వచేచేసంది ...విల్స్ల 'కరేడిలయా' 
  విల్స వంతమైన సముద్ విహార నౌక 'కరేడిలయా' విశఖపటనాంలో అందుబాటులోకి వచేచేసంది. ఈ షిప్ 
బుధవ్రం ఉదయం వైజాగ్ పోరుటీ కు చేరుకుంది. భారత స్గర తీరంలో మాత్రమే ప్రయాణించే 'కరేడిలయా' .. 
విశఖ --పుదుచేచేరి --చనైనై --విశఖ మారగొంలో తొల స్రిగా తన సేవలు అందిస్ంది. కరేడిలయా --క్రూయిజ్ 
సంసథా నడుపుతుననా ఈ విల్స్ల నౌక సముద్ంలో తేలయాడే ఓ స్టీ ర్ హటల్. ఆ హటళలోలో లేని సనీమా థి-
యేటరులో , అడ్వంచర్ యాకిటీవిటీస్ ని కూడా ఇందులో చూడొచ్చే. 11 అంతస్లు ఉండే ఈ నౌకలో ఎనోనా అధు-
న్తన సకరా్యలు ఉన్నాయి. ఈ షిప్ లో విశఖ నుండ్ చనైనై వళిలోనందుకు 36 గంటలు  సమయం పడుతుంది. 
ఇందులో ఒకకొస్రే 1500 ల మంది దాక ప్రయాణించవచ్చే. ఇప్పటికే ఈ పరా్యటక పా్యకేజీ టికకొటులో  హాట్ 
కేకుల్లో  అము్మడు పోయాయి. 
                      వచేచే ఎనినాకలోలో  175 కి 175 స్ధంచాలని సీఎం జగన్ 
  తాడే పలలో  కేంప్ కరా్యలయం లో మంత్రులు, వైకపా ముఖ్య నేతలు, ఎమ్మలే్యలు, నియోజకవరాగొ ల ఇన్ ఛా 
రుజి లతో  నిర్వహించిన వర్కొ షాపులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్య మంత్రి జగన్ మాట్లో డుతూ  వచేచే ఎనినాకలోలో  175 కి 175 



6 జూన్  2022

స్థా న్లు స్ధంచాలని, రానుననా ఎనినాకలోలో  అదే మన లక్షమని, ఇది కషటీ ం కదని అన్నారు. 
     భాజపా గోదావరి గరజిన బహిరంగ సభ 
 రాజమహంద్ వరం ప్రభుత్వ ఆర్టీస్ కళ్శల మైదానంలో మంగళ వ్రం స్యంత్రం 'భాజపా గోదావరి గరజిన 
బహిరంగ సభ' లో కన్నా, పురంధరేశ్వరి, సజన్, జయప్రద, జీవీఎల్, మాధవ్  మొదలైెన వ్రంతా పాల్గొ ని 
రాజ మహంద్ వరం తెలుగు వ్రి చారిత్రిక సంసకృతికి నిలయమని, తెలుగు సంసకృతి ఇకకొడనుండే  మొద-
లైెందని అన్నారు. ఈ జన సమూహానినా చూసే ్రానుననా ఎనినాకలోలో  భాజపా విజయం ఖాయమని అనిపస్ందని 
భాజపా జాతీయ అధ్యకుషు డు జగత్ ప్రకష్ నడాడి  అన్నారు. 
                                 105 గంటలోలో  75 కిలో మీటరలో రహదారి నిరా్మణం. 
   మహారాష్ట లోని అమరావతి ---- అకోల్ జిల్లో ల మధ్య కేవలం 105 గంటలోలో నే 75  కిలోమీటరలో మేర రహదా-
రిని నిరి్మంచి, ఖతార్ పేరిట ఉననా గిననాస్ రికరుడి ను జాతీయ రహదారుల నిరా్మణ సంసథా తిరగరాసంది. దేశీయ 
రహదారులకు కొత ్రూపు నిస్ననా జాతీయ రహదారుల నిరా్మణ సంసథా (NHA ) దేశం మొతం్ గరి్వంచేల్ సరి-
కొత ్రికరుడి  నలకొల్పంది. 
                                     ఢిలీలో  మట్రో సేటీషన్ లో భార్ అగినా ప్రమాదం 
 ఆగేనాయ ఢిలీలో  జామియా నగర్ మట్రో సేటీషన్ పారికొంగ్ ప్రాంతంలో సమారు 90 వ్హన్లు అగినాకి ఆహు-
తయా్యయి. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకుననా అగినామాపక సబ్ంది 11 ఫైెరింజనులో  స్యంతో అతి కషటీ ం 
మీద మంటలను అదుపులోకి తీసకు వచాచేరు. 
                                      ఢిలీలో లో బొగుగొ  వినియోగానినా నిషేధంచండ్ .... ప్రభుతా్వనికి కీలక ఆదేశలు. 
 దేశ రాజధాని ఢిలీలో లో వ్యు కలుష్యం పరుగుతుననా వేళ, వ్యు న్ణ్యత నిర్వహణ కమిషన్ ( caqm ) ప్ర-
భుతా్వనికి కీలక ఆదేశలు జార్ చేసంది. ఢిలీలో  తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలోలో  బొగుగొ  వినియోగానినా నిషేధంచా-
లని, పారిశ్రామిక, గృహ, ఇతర పనులోలో  బొగుగొ  వ్డకుండా ఈ నిబంధన 2023 జనవరి 1వ తేదీ నుండ్ పూరి ్ 
స్థా యిలో అమలోలో కి తీసకు రావ్లని పేర్కొంది. అయితే ధర్మల్ పవర్ పాలో ంటలో లో తకుకొవ సల్ఫర్ బొగుగొ  వ్డక-
నికి మాత్రమే ఈ నిషేధంనుండ్ మినహాయింపు కల్పంచింది. 
                                              స్నియాకు త్వరలో కొత ్ తేదీలతో సమనలో తో 
  నేషనల్ హెరాల్డి  పత్రిక అవినీతి కేసలో కంగ్రెస్ అధన్యకురాలు సనియా గాంధీకి ఎన్ ఫోర్్స మంట్ డైరె-
కటీరేట్ (ED) నోటీసలు జార్ చేసన విషయం తెలసందే. దీనిలో భాగంగా జూన్ 8న ఈడీ ముందు విచారణకు 
హాజరు కవ్ల్స ఉండగా, జూన్ 2న సనియా గాంధీకి కరోన్ పాజిటివ్ గా తేలంది. అందుకే ఈడీ ఎదుట విచా-
రణకు  హాజరు కవడానికి 3 వ్రాల గడువు ఆమ కోరారు. 
       డ్రాగన్ గుప్పటోలో  కంబోడ్యా!  చైన్ భూభాగం బయట రెండో సైనిక స్థా వరం. 
  ఇండో -- పసఫిక్ ప్రాంతంలో బల ప్రదర్నకు చైన్ సదధిం అవుతోంది.  కంబోడ్యాను పావుగా ఎంచ్కుని 
చైన్ భూభాగం బయట రెండో సైనిక స్థా వరానినా ఆసయాలో నిరి్మంచ తలపటిటీ ంది. ఈ స్థా వరం నిరా్మణ పనులను 
గురువ్రం నుండ్ మొదలు పటటీ  నుననాటులో  'ది వ్షింగటీన్ పోసటీ ' కధనం వలువరించింది. అదే రోజు నిరా్మణం,  
ఆరిధిక సహకరంలో చైన్ పాత్ర తేలే అవకశం ఉంది. కంబోడ్యా ప్రభుత్వం అదేం లేదు అని బుకయిస్న్నా 
కేవలం కంబోడ్యా నౌక దళ్నినా బలోపేతం చేయడానికే ఈ ఆధునీకరణ పనులు అని తెలుస్ంది. ఈ నౌక-
శ్రయ అభివృదిధి  పనులకు సంబంధంచి మాత్రం ఈ వ్రం రెండు భూమి పూజలు నిర్వహిస్ననాటులో  కంబోడ్యా 
ప్రతినిధ ఫ్రైసఫాన్ ధృవీకరించారు. దకిషుణ చైన్ సముద్ంలో హకుకొల కోసం వియతానాం చైన్తో తలపడుతోననా  
విషయం విదితమే. 
   2017 లో జబూటీ సైనిక స్థా వరం ప్రారంభించిన ప్రారంభించి, తరా్వత బ్జింగ్ కొత ్వ్టి ఏరా్పటు వేటలో 
పడ్ంది. నౌక దళం, వ్యుసేన, సీ్పడ్, పాదాది దళం రంగాలోలో  బలపడేందుకు వీలుగా కొత ్స్థా వరాలు ఏరా్పటు 
చేయాలని భావిస్ననాటులో  పంటగాన్ నివేదిక పేర్కొంది. ఇందుకోసం డ్రాగన్ కంబోడ్యా, తాంజానియా, 
యూఏఈ మొదలైెన 12 దేశల పేరులో  ఉన్నాయి. అమరిక కు వ్యతిరేకంగా చేపటేటీ  కీలకమైన ఆపరేషనలో కు 
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మద్దతుగా ఉంట్యి. ఇప్పటికే యూఏఈ లోని  అబుదాబ్ పోరుటీ  వద్ద  రహస్యంగా సైనిక స్థా వరం నిరి్మస్ననా 
విషయం  బయటకి పొకికొంది. దీంతో అమరిక అప్రమతమై్ ఒతిడ్్ చేయడంతో నిలప వేశరు. దకిషుణ చైన్ 
సముద్ంలో ని దకిషుణ భాగంలో చైన్ నౌకలు మోహరించేందుకు అవకశం లభిస్ంది. 
               జనన్ల రేటు తగగొడంపై ఎల్న్ మస్కొ హెచచేరిక 
  చైన్లో జన్భా పరుగుదల రేటు భార్ స్థా యిలో పడ్పోతోందని, ప్రపంచ జన్భాలో ఒకరైెన ఎల్న్ మస్కొ 
.. చైన్ జన్భాపై మరోస్రి స్పందించారు. అతి తొందరలోనే జన్భా పతన్నినా చవి చూడనుందని, జనన్ల 
రేటు గణనీయంగా కీషుణిస్ందని, రానుననా రోజులోలో  మరింత పతనం అవుతుందని ఎల్న్ మస్కొ తాజాగా వచిచేన 
వ్రల్పై  స్పందించారు. 
     రాషా్రా లను అలర్టీ చేసన కేంద్ం. 
 పలు రాషా్రా లోలో  వ్్యకి్సనేషన్ మందగించడంతో జూన్ జూలైె నలలోలో  పలు రాషా్రా లోలో  కరోన్ వ్్యకి్సన్ పంపణీ చేసేల్ 
ప్రయతానాలు ముమ్మరం చేయాలని అనినా రాషా్రా లు / కేంద్పాలత ప్రాంతాలకు స్పషటీ ం చేసంది. ముఖ్యంగా 
12 నుండ్ 14 ఏళలో పలలోలకు టీక పంపణీ తకుకొవగా ఉండడం, మరో వైపు ఆ వయస వ్రికి కోవిద్ ముపు్ప 
అధకంగా ఉననాందున వ్రిపై ప్రతే్యక శ్రదధి పట్టీ లని కేంద్ ఆరోగ్య శఖ స్పషటీ ం చేసంది. 
    పాక్ లో ఆంక్షలు ... రాత్రి 10 దాటితే పళిలో  వేడుకలు వదు్ద  
 పాకిస్థా న్ తీవ్ర సంకోషు భంలో కొటుటీ  మిట్టీ డుతుండడంతో, రాజకీయ అసథారత, ఆరిధిక సంకోషు భానికి తోడు తాజాగా 
విదు్యత్ సంకోషు భం కూడా ఆ దేశనినా ఉకికొరిబ్కికొరి చేస్న్నాయి. అందుకే విదు్యత్ ను ఆదా చేసేందుకు వీలుగా 
రాత్రి 10 దాటితే జరిగే వివ్హాలపై నిషేధం విధంచినటులో  అకకొడ్ మీడ్యా దా్వరా తెలుస్ంది. 
      చైన్ నుండ్ ప్రశంసలు అందుకుననా భారత్ 
 తీవ్ర ఆరిధిక సంకోషు భానినా ఎదుర్కొంటుననా శ్రీలంక కు సహాయం చేయడంలో భారత్ ఎంతో కృషి చేసందంటూ 
చైన్ ప్రశంసలు కురిపంచింది. అంతే కక భారత ప్రభుత్వం శ్రీలంకను ఆదుకునేందుకు గొప్ప ప్రయతానాలు 
కూడా చేసందని  అధకర ప్రతినిధ ఝావో లజియాన్ పేర్కొన్నారు. శ్రీలంకను ఆదుకునేందుకు భారత్ తో 
పాటు అంతరాజి తీయ సమాజం చేస్ననా ప్రయతానాలోలో  భాగస్్వమ్యం అయే్యందుకు తాము కూడా సదధింగా ఉన్నా-
మని అన్నారు. 
                                  ప్రస్తం మన రాష్ట, జాతీయ అంతరాజి తీయ పరిసథా లను బటిటీ  చూసే,్ మన ప్రజలంతా కలస 
కటుటీ గా నిస్్వరధింగా ఉండ్, పాకిస్థా న్, శ్రీలంక ల్ంటి దేశలు ఎదుర్కొంటుననా కషాటీ లు దృషిటీ లో ఉంచ్కుని, 
ఎంతో జాగరూకతతో ఉండవలసన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. అమరిక ల్ంటి దేశలోలో ని ప్రజలలో అంటే పేద 
వ్రి దగగొర నుండ్ ప్రతీ ఒకకొరు నిజాయితీగా ఉంటూ, సమయ పాలన 
నిర్వహిస్్ పరిశుభ్రత పాటిస్్ వర్కొ ఈజ్ వరిషుప్ అని ఎంతో నిబదధి-
తగా ఉంట్రు. మన ప్రజలు వ్రి నుండ్ అల్ంటి మంచివి నేరుచే-
కుంటూ, మన జీవితాలను సఖమయం చేసకోవలసన అవసరం 
ఎంతైెన్ ఉంది. ఏ ఒకకొరూ అబదా్ద లు చప్పరు. సమయం అంటే 
సమయమే. ఇళలోలో పని చేయట్నికి వచేచేవ్రు దంగ తనమననా-
ది చయ్యరు. ఇలులో  వ్ళలో మీద వదిలవళ్ళచ్చే, బంగారం ఎదురుగా 
పటిటీ న్ పోదు. ఇల్ంటివి  ఎనోనా ఉన్నాయి. మన వ్ళ్్ళ  ఇల్ంటివి నే-
రుచేకోకుండా  మన సంసకృతికి విరుదధిమైనవి నేరుచేకుని అదే ఫా్యషన్ 
గా గొప్పగా చపు్పకోవడం మన దురదృషటీ  కరం. 
మన భారతీయులంతా ముఖ్యంగా మన సంసకృతికి, స్ంప్రదాయాల-
కు పద్దపీటవేయాలని చైతన్యం సంకల్పబలం కోరుకుంటోంది. 

                        సరే్వజన్ సఖినో భవంతు తీగవరపు శంతి
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భువనచంద్

గురు శిష్్యలు 
"నువు్వ రేపొ్పదు్ద నేనా అడ్వికి వళిలో  
కటెటీ లు కొటిటీ తేవ్ల. కనీసం పది 
మోపులు" కఠినంగా అన్నాడు 
జాఞా నకౌశికుడు. 
"న్కు రాదు" దురుసగా అన్నాడు 
రంతిదేవుడు. 
"సరే... నీకు తోడుగా దండనీతి 
వస్్డు. నీకు కటెటీ లు కొటటీ డం, 
మోపులు కటటీ డం మొయ్యడం 
అనీనా నేరు్పతాడు. వళిలో  పడుకో" 
వ్యంగంగా నవి్వ అన్నాడు జాఞా నకౌ-
శికుడు. 
గుండలోలో  అగినాజా్వల రేగుతున్నా 
మౌనంగా తలూప తన పర్ణశలకు 
వళ్్ళడు రంతిదేవుడు. 
రంతిదేవుడ్ తండ్రి మహీపా-
లుడు. ఆయన కచ్ఛప దేశనికి 
మహారాజు. ఆయన భార్య ల్-
వణా్యదేవి. వ్రిద్దరి ఏకైక 
సంతానమే రంతిదేవుడు. ప్రస్-
తం అతని వయస్స తొమి్మదే-
ళ్లో . జాఞా నకౌశికుడ్ గురుకుల్నికి 
వచిచే సంవత్సరం అయి్యంది. 
రంతిదేవుడ్కి తాను మహారాజు 
కొడుకుననే అహంకరం. కోపం 
ముకుకొ మీదే ఉంటుంది. ఇషటీ ం 
వచిచేంది మాత్రమే చేసే మనస-్
త్వం. అతనికి యీ గురుకులం 
భయంకరమైన చరస్లల్ 
వుంది. జాఞా నకౌశికుడు చప్పన-
పని సక్రమంగా చయ్యకపోతే 
భయంకరమైన శిక్షలు విధస్్-

డు. దయాదాకిషుణా్యలు వుండవు. 
ఆయనకు తోడు దండనీతి 
ఒకడు. దండనీతి మహాబల-
ష్ఠు డు. ఒకకొ జాఞా నకౌశికుడ్ మాట 
తప్ప ఎవరిమాటనీ దండనీతి 

వినడు. శిక్షలు అమలు జరిగేవి 
దండనీతి చేతిలోనే. సంవత్స-
రంలో మొదటి ఆరు నలలూ  
కవ్తు చేయించాడు దండనీతి. 
కవ్తులో ఏ ఒకకొరు తపు్ప చేసన్ 
శిక్ష అందరికీ పడేది. అందువలలో  
విదా్యరుథా లే తోటివ్రిని పసగ-
టిటీ  దండనీతికి అప్పజపే్పవ్-
రు. రంతిదేవుడు చాల్స్రులో  
పటుటీ బడాడి డు. పటుటీ బడడి  ప్రతిస్-
ర్ 'దండకొయ్య' తపే్పదికదు. 
రోజంతా ఆహారమూ పటేటీ వ్-
రు కదు. మిగతా ఆరునలలూ 
కఠినంగా చదివించేవ్రు. రోజుకి 
ఎనిమిది గంటలు చదువు. ఆ 
తరవ్త మననం... ఆ తరవ్త 
పర్క్ష. రోజువ్ర్ పర్క్షలతో రాటు-
దేల్రు విదా్యరుథా లు. తపు్పల్సే ్
తాట లేచిపోయేది. చదువంటే 
అస్సలు గిటటీ ని రంతిదేవుడ్కి జాఞా -
నకౌశికుడ్ బోధనలవలలో  చదువు 
అబ్్ంది. 
రంతిదేవుడ్కి మహాకషటీ ంగా 
వుంది. జాఞా నకౌశికుడు చిత్రవి-
చిత్రమైన పనులు చేయిస్న్నా-
డు రంతిదేవుడ్తో. ఒక రోజంతా 
మొకకొలు పటటీ డానికి గోతులు 
తీయించాడు.  
  ఒక రోజంతా పొల్నికి ఎరువు 
తటటీ లు మోయించాడు. తాటి 
చటులో  ఎకికొంచి    తాట్కులు కొ-

శ్రీబోధ



9జూన్   2022

టిటీ సే,్ మరో రోజు ఆవులు గేదలనా 
మేపుకు రమ్మన్నాడు. ఆశ్రమానినా 
ఊడ్్పంచాడు. పశువుల పేడను 
తీయించి కొట్టీ నినా శుభ్రపరచ-
మని ఆదేశించాడు. వ్రంరో-
జుల పాటు వరసగా   బావినుంచి 
పొదు్ద ననా స్యంత్రం నీళ్లో  
తోడ్ంచాడు. ఆశ్రమానికి దగగొ-
రలో ఉననా ఊరిలో ఓ కుమ్మరి 
దగగొర పది రోజులూ, వడ్ంగి 
దగగొర పదిరోజులూ, చర్మకరుడ్ 
దగగొర పదిరోజులూ ఇల్ రంతిదే-
వుడ్ చేత అతి కఠినమైన పనులు 
చేయించాడు. 
రంతిదేవుడుకి జాఞా నకౌశికుడ్ 
మీద కోపం రోజురోజుకీ కొండల్ 
పరగస్గింది. ఇతర విదా్యరుథా లకి 
చిననాచిననా పనులూ, రంతిదేవు-
డ్కి మాత్రం పద్దవీ, కఠినమైనవీ.
 'స్మాను్యల కొడుకులనా దయగా 
చూస్్, క్షమిస్్ మహారాజు 
కొడుకైన ననునా యీ జాఞా నకౌ-
శికుడు ఇనినా కషాటీ లకు గురిచే-
స్్డా? చూస్్.. చదువయా్యక 
యువరాజు పట్టీ భిషేకం చేసేది 
న్కే గదా ఈ జాఞా నకౌశుకుడ్ 
అంతు తేలుస్్' అని తనలో తానే 
రగిలపోయాడు రంతిదేవుడు. 
పోనీ తలలో కీ తండ్రికీ చబుదామ-
న్నా మహారాజు ముందే చపా్పడు
.."రంతిదేవ్.. నీ  చదువయా్యకే 
నినునా కలసేది. మీ గురువుతో 
వినయంగా ప్రవరిం్చ్. శ్రదాధి  
భక్ులతో విద్య నేరుచేకో... సహ-
విదా్యరుథా లను సేనాహంగా ఆపా్య-
యంగా పలుకరిస్్ నీకు నేరే్ప 
విద్యని వ్రితో పంచ్కుని నీ 
జాఞా న్నినా పంచ్కో. వ్రి విద్యను 

వినమ్ంగా నీవు గౌరవించ్" 
అన్నాడు. ఏం  చయా్యలీ?
రంతిదేవుడ్కి దండనీతి ఓ తల-
నొప్పగా మారాడు. దండనీతి 
గమనించని విషయం అనేది 
ఉండదు. ఒకకొ క్షణం ఆలసంచి-
న్ శిక్ష తపే్పది కదు.
  సంవత్సరాలు గడుస్న్నా-
యి. పకకొ రాజ్యం నుంచి ఇద్దరు 
వీరులు వచిచే రంతిదేవుడ్-
కి ఆయుధ శిక్షణ నివ్వస్గారు.
ఓపకకొ న్్యయ, ధర్మ, మానవ 
మానసక, వైద్య, ఆదాధి యాతి్మక 
గ్రంథాల పఠనం. మరోపకకొ 
గంటల తరబడ్ వ్్యయామం, 
ఈత. విలలోంబులతో, కతిత్ో, కవ్-
ట్లతో, బల్లో లతో, శూల్లతో 
ఆయుధ శిక్షణ, ఆత్మరక్షణ.
 సంవత్సరాలు గడుస్ననా కొదీ్ద  
రంతిదేవుడ్కి జాఞా న కౌశికుడ్ మీద 
పగ పరుగుతూనే వుంది. 
తొమి్మది సంవత్సరాల కఠోర 
శిక్షణ తరా్వత విద్య పూరయ్ిన-
టులో గా ప్రకటించాడు జాఞా నకౌశికు-
డు. ఆ వరమ్ానం మహారాజుకి 
కూడా పంపబడ్ంది. గురుకులం 
విడ్చి వళ్్ననావ్రందరికీ విందు 
ఏరా్పటు చేశడు దండనీతి... జాఞా -
నకౌశికుడ్ ఆజఞాతో. 
 ముందుగా విదా్యరుథా ల తలలో దం-
డ్రులు గురుదకిషుణ సమరి్పస్-
న్నారు.
 కొందరు పది వరహాలూ, ఇరవై 
వరహాలూ ఇచిచే దండం పడ్తే 
ధనవంతులు వయి్య వరహాలూ, 
రెండువేల వరహాలూ ఇచిచే 
నమసకొరిస్న్నారు. రంతిదేవు-
డ్లో ఒకపకకొ నవు్వ మరో పకకొ 

దే్వషం న్ట్యమాడుతున్నాయి. 
మహారాజు రాలేదు. అందువలలో  
తనవంతు రాగానే రంతిదేవుడు 
లేచి నిలబడ్, "గురువరా్య... న్ 
తండ్రి ఈ మహత్సవ్నికి రాలేదు. 
అందువలలో  ఇపు్పడు ఒకకొ వరహా 
కూడా ఇవ్వలేను. కనీ నేను 
యువరాజైన మరుక్షణం మీరు 
జీవితాంతం మరువలేని మర-
పురాని కనుకలు ఇస్్ను. ఇప్ప-
టివరకూ ఏ శిష్్యడూ  గురువుకు  
ఇవ్వని కనుకలు. ఏ గురువూ 
శిష్్యడ్ నుంచి ఊహించని 
కనుకలు" అన్నాడు.  
విదా్యరుథా లూ, వ్రి తలలో దండ్రులూ 
కబోయే యువరాజు మాటలకి 
చప్పటులో  కొట్టీ రు. ఆశ్రమమంతా 
చప్పటలో తో మారుమ్రోగింది
 జాఞా నకౌశికుడు లేచి నిలబడ్ 
చిననాగా చిరునవు్వ నవ్్వడు. రెం-
డుచేతులూ చాచి, "రంతిదేవ్... 
ఇటు రా.." అని పలచి బ్గియారా 
కౌగలంచ్కుని, 
"రంతిదేవ్... ఇదే నువు్వ న్కిచేచే 
ఇచేచే గురుదకిషుణ. న్కు తెలుస, 
తొమి్మదేళ్లో గా నేను నీకిచిచేన 
శిక్షణ, శిక్షలూ కూడా అతి కఠిన-
మైనవి. తటుటీ కుని నిలబడాడి వు. 
అంతేకదు ఏ శిష్్యడూ ఇవ్వని 
కనుకలు ఇస్్నని ఇంతమంది 
ముందు సంతోషంగా చపా్పవు. 
కనీ నువు్వ న్కు ఏ కనుక 
ఇవ్్వల్సన పనిలేది. ఎందుకంటే 
ఒక పరిపూర్ణ శిష్్యడుగా ఈ  గు-
రుకుల్నునాంచి వళలోడమే న్కు 
నువి్వచిచేన గురుదకిషుణ.

(33 వ పేజీ చూడండ్)
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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  వ్్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససకొ లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కొ చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్పోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చ్టుటీ  తిరిగి వస్్ను. అరగంట సేపు ఓపక పటటీ ండ్,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచ్తూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కుర్చేకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పటేటీ ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనపు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకిత్ో చూసేను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచ్ర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడ్గితే, 
“చిననాపు్పడు హైెస్కొల్ లో చదివేను” అని చప్పంది. నేను పుసక్ల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిటీ ందంటే ఈ  కథని వినని వ్ళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్ ఉంటే ఆసకిక్రమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసకున్నాను. 
వ్టనినాటిని క్రోడీకరించి వ్్యస్లుగా రాసేను. 
ఇకకొడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంల్ స్పరి్ంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచేటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలఫోరినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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         18. హెరాకీలోస్   కథ 

గ్రీస పురాణగాథలలోని హె-
రాకీలోస్ అనే మహా యోధుడే 
రోమనుల హెరుకొయాలస్ గా 
రూపాంతరం చందేడు. హె-
రుకొయాలస్ (Hercules) అనే పేరు 
ప్రపంచ వ్్యపం్గా పరిచితం 
అయిన పేరు. ఆ మాటకి వసే ్
గ్రీస యోధులలో ఒకకొ హెరాకీలోస్ 
శిల్పమే - శిధల్వసథాలో - భారత 
దేశంలో, మధుర దగగొర దరికింది. 
అది ఇపు్పడు కోలకొతా లోని పురా-
వస్ ప్రదర్నశలలో ఉందిట! 
హిందూ  పురాణాలలో భీముడ్తో 
తులతూగగల బలశలులు మరో 
నలుగురు ఉన్నారు అంట్రు: 
హిడ్ంబాసరుడు, జరాసం-
ధుడు, కీచకుడు, దురో్యధను-
డు. కనీ గ్రీకు పురాణాలలోను, 
రోమను పురాణాలలోను హెరా-
కీలోస్  (లేదా హెరుకొయాలస్) తో ఉజీజి  
అయిన  అరివీరభయంకరుడైన 
బలశల మర్కడు లేడు. 
హెరాకీలోస్ దైవ్ంశ సంభూతుడు; 
స్కషు త్ు జూస్ కీ  ఒక మానవ 
వనిత ఆల్^కి్మని (Alcmene) 
కి పుటిటీ న కొడుకు అవడం వలలో  
తండ్రి నుండ్ కొనినా దేవ లక్షణా-
లు, తలలో  నుండ్ కొనినా మానవ 

లక్షణాలు అబ్్యి.  
ఈ ఆల్^కి్మని ఎవరు? ఈమ ఎల-
కి ్రాయాన్ (Electryon) కూతురు. 
ఈ ఎలకి ్రాయాన్ ఎవరు? ఇతను 
పరి్సయస్  కీ ఆండ్రోమడా కి పుటిటీ న 
కొడుకు. పరి్సయస్ ఎవరు? జూస్ 
కీ  డనయే (Danaë) కి పుటిటీ న 
కొడుకు. అనగా, జూస్ కొడుకు 
పరి్సయస్, అతని కొడుకు ఎల-
కి ్రాయాన్ కబటిటీ  వరసకి జూస్ కి 
ఆల్^కి్మని  మునిమనవరాలు 
అవుతుంది.
హసయోడ్ చప్పన కథనం 
ప్రకరం ఆల్^కి్మని అంతటి 

అందమైన మానవ వనిత 
మర్కతె లేదు. సననాటి నడుము, 
సంపంగ ముకుకొ, నలలోటి 
కళ్్ళతో ఆమ అందం ఏఫ్రొడీటీ 
అందానినా తలదనేనాల్ ఉండేదని 
హసయోడ్ వరి్ణస్్డు. 
ఒక న్డు ఆల్^కి్మని తన సేనా-
హితుడు, ప్రియుడు, అయిన 
ఏంఫిట్రియాన్ (Amphitryon) 
తో కలస యుదధి రంగంలోని  
విడ్దికి వళ్తుంది. ఏంఫి-
ట్రియాన్ రణరంగంలోఉననా 
సమయంలో ఏంఫిట్రియాన్ 
వేషంలో జూస్ ఆల్^కి్మని మం-
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దిరంలోకి ప్రవేశించి, తన ము-
నిమనవరాలతో రమిస్్ మూడు 
రాత్రులు గడపడం వలలో  హెరాకీలోస్ 
తో ఆమ గర్వతి అవుతుంది! 
న్లుగవ రోజు రణరంగం నుండ్ 
ఏంఫిట్రియాన్ రాకతో జరిగిన 
మోసం ఆల్^కి్మని కి అవగతం 
అవుతుంది. రణరంగం నుండ్ 
తిరిగి వచిచేన ఏంఫిట్రియా-
న్ భార్యతో రమించడం వలలో   
ఆల్^కి్మని గర్ంలో ఇఫికీలోజ్  
(Iphicles) పండం పరగడం 
మొదలవుతుంది. ఇల్ ఇద్దరు 
పురుష్లకి చందిన బ్డడిలు ఒకే 
స్రి తలలో  కడుపులో పరగడం 
స్ధారణంగా జరగదు కనీ 

అసంభవం కదు. (దీనినే ఇం-
గీలోష్లో heteropaternal 
superfecundation అంట్రు.) 
కనుక ఏంఫిట్రియాన్ కి ఇఫికీలోజ్  
సంత కొడుకు, హెరాకీలోజ్  సవతి 
కొడుకు అవుతారు. 
జూస్ పటటీ మహిషి హరా కి జూస్ 
ఒక మానవ వనితతో నడుపు-
తుననా వ్యవహారం నచచేలేదు. 
ఆల్^కి్మని గర్ంలో పరుగుతు-
ననా హెరాకీలోజ్  మీద ఒక రకం 
దే్వషం పంచ్కుంది. ఇల్ రగు-
లుతుననా దే్వషం తన కడుపులో-
నే దాచ్కుని అవకశం కోసం 
ఎదురు చూడస్గింది. హమర్ 
ఇలయాడ్ లో  చప్పన కథనం 

ప్రకరం ఆల్^కి్మని మరున్డు 
ప్రసవిస్ందనగా జూస్ - హరా 
ప్రోద్లంతో - ఒక సంచలన్త్మ-
కమైన ప్రకటన చేసేడు. ఏమని? 
మరున్డు పుటటీ బోయే బాలుడే 
దేవలోకనికి అధపతి అవుతాడ-
ని! హరా హుట్హుటి ఒలంపస్ 
పర్వతం నుండ్ దిగి వచిచే ప-
రి్సయస్ పద్ద  కోడలు నలలు 
నిండకుండానే ప్రసవించేటటులో  
చేసంది. అదే ఊపులో నలలు 
నిండ్న ఆల్^కి్మని మరున్డు ప్ర-
సవించకుండా మంత్ర శకిత్ో ఆపు 
చేసంది. ఈ  కుతంత్రం వలలో  హె-
రాకీలోజ్  కి చందవలసన రాజ్యం 
పరి్సయస్ పద్ద  మనుమడు, నల 
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తకుకొవ వ్డు అయిన, యుర్స-్
యస్ కి దకికొంది. 
హరా వేసన ఎత్ుకి పైయెత్ు 
అననాటులో  ఒక న్డు ఎథీన్ ఆకలతో 
ఉననా చిరుత ప్రాయపు హెరాకీలో-
స్ ని తీసకెళిలో  అన్థ బాలుడని 

చప్ప హరా అకుకొన చేరిచేంది. 
హరా తన చనునాలని చీకడాని-
కి  అందించింది. పాలు తాగు-
తుననా హెరాకీలోజ్ చనుమొనలని 
కొరికేడు. హరా ర్ము్మల నుండ్ 
ప్రవహించిన పాలే ఆకశంలో 

మనకి కనిపస్ననా పాలపుంత! 
అంతే  కదు. దైవ్ంశ ఉననా హరా 
పాలు తాగడం వలలో  హెరాకీలోజ్  
బలం ఇనుమడ్ంచింది, రవంత 
దైవ్ంశ కూడా ప్రాపం్చింది.
ఈ సంఘటనతో హరాకి హెరాకీలో-
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జ్  మీద దే్వషం కూడా ఇనుమ-
డ్ంచింది. ఒకన్డు చంటి బ్డడి  
ఉయా్యలలో పడుకుకొని ఉండగా 
వ్డ్ని చంపడానికి రెండు 
పాములని పంపంచింది. ఆ 
పాములనా చంటివ్డు చేతులతో 
నలప చంపేశడు. 
ఇంతటితో హెరాకీలోజ్  ఇడుములు 
అంతం కలేదు. హరా పగకి 
పటటీ పగాగొ లు లేకుండా పోయాయి. 
హరా పడుతుననా బాధలు భరిం-
చలేక హెరాకీలోజ్  తన భార్యని ప-

లలోలని  చంపేస్్డు. తరువ్త 
పశచేతాపంతో కుంగి పోతాడు. 
చేసన పాపానికి ప్రాయశిచేతం్గా 
యుర్సయ్స్ కొలువులో ఉండ్ 
అతను ఆదేశించిన పనులు 
చయ్యడానికి ఒపు్పకుంట్డు. 
వీటినే హెరాకీలోజ్ చేసన పననాండు 
స్హస కృతా్యలు అంట్రు. 
నిజానికి ఈ పననాండ్ంటిని మించి 
మరెనోనా స్హస్లు చేసేడు. ఈ 
పననాండ్ంటిలో కొనినా మాత్రమే ఈ 
దిగువ చబుతాను. 

1. కత్ులకూ, బరిసలకూ, 
బాణాలకూ ల్ంగని ఒక భయం-
కరమైన సంహం ఆ ప్రాంతాలని 
బాధస్తోంది.  దానిని చంపాల. 
హెరాకీలోజ్ దాని పీకని చేతులతో 
నలప చంపేస,  దాని చరా్మనినా 
ఒలచి అంగవస్త్రంగా ధరించి, 
దాని శర్రానినా గిరగిరా తిప్ప ఆక-
శంలోకి విసరేసేడు. అదే ఇపు్పడు 
మనకి ఆకశంలో కనిపంచే 
సంహ (Leo) రాశి. హెరాకీలోజ్ వి-
గ్రహాలలో ఈ సంహపు తోలు 
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తరచ్  కనిపస్్ ఉంటుంది. 
2. ఆ ప్రాంతాలలో తొమి్మది 
తలకయల మహా సర్పం ఒకటి 
ఉండేది. ఈ పాముని స్కషు -
త్ూ హరా పంచి పద్దచేసంది; 
హెరాకీలోజ్ మీద కస తీరుచేకునే 
నిమితం్!  ఆ పాము తల ఒకటి 
నరికితే మర్కటి పుటుటీ కొస్్ 
ఉండేది. దానిని చంపాల. హె-
రాకీలోజ్ దాని తొమి్మది తలలూ ఒకే 
వేటులో నరికేస, తిరిగి  తల మొ-
లవకుండా  కలుతుననా శల్కతో 
వ్తలు పటిటీ , చంపేసేడు. అదే 
ఇపు్పడు ఆకశంలో అజగరం 
(Hydra) అనే నక్షత్ర రాశిగా 
మనకి కనిపస్ంది. 
3. హెరాకీలోజ్ స్ధంచిన 

ఘన విజయాలు చూస యు-
ర్సయ్స్, హరా లు సహించ-
లేక పోయారు. ఈ మారు ఒక 
మృగానినా  చంపడానికి బదులు 
ప్రాణాలతో పటిటీ  తెమ్మని ఆదే-
శించారు. అది డయాన్ దేవతకి 
చందిన లేడ్. అతి వేగంగా పరి-
గెతగ్ల, బంగారు కొము్మలు 
ఉననా  లేడ్. ఆ లేడ్ని గాయ-
పరచకుండా పటుటీ కుని, తెచిచే, 
రాజుకి ఇవ్్వల. హెరాకీలోజ్ ఒక 
ఏడాది పాటు ఆ లేడ్ని వంట్డ్ 
చిటటీ చివరికి పటుటీ కున్నాడు. 
యుర్సయ్స్ ఏమనుకున్నా-
డంటే అడవిలోతిరుగాడే లేడ్ని 
బంధసే ్ వనదేవత ఆరెటీమీస్ కి 
కోపం వస్ంది. అపు్పడు “కగల 

కరా్యనినా ఆరెటీమీస్ తీరుస్ంది” 
అనుకున్నాడు. కనీ లేడ్ని పటుటీ -
కుని వస్్వుంటే ఆరెటీమీస్, ఆమ 
కవల సదరుడు ఆపాలో ఎదు-
రయా్యరు. వ్రికి తన కథ చప్ప 
లేడ్ని పటుటీ కుననాందుకు క్షమా-
బ్క్ష వేడుకున్నాడు. ఏ కళనుందో 
ఆరెటీమీస్ ‘సరే’ అంది. హెరాకీలోజ్ 
బతికిపోయాడు! 
4. ఆరేకొడ్యాలో పంట 
భూములని న్శనం చేస్ననా 
అడవి పందిని ప్రాణాలతో పటుటీ -
కోవ్ల. ఖైరాన్ సహాయంతో హె-
రాకీలోజ్ ఆ అడవి పందిని పటుటీ -
కుంట్డు.
5. వయి్య పశువులు ఆక్ర-
మించి, ముప్ఫయ్ ఏళ్లో గా సంర-
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క్షణ లేకుండా పడ్ ఉననా లెజియన్ 
రాజు గారి పశువుల స్లని శుభ్రం 
చయా్యల. రెండు నదీప్రవ్హాలని 
మళిలోంచి, పశువుల స్ల గుండా 
ప్రవహింపజేస, ఒకకొ రోజులో ఆ 
స్లను శుభ్రపరచాడు. 
6. కంచ్ ముకుకొలు, 
లోహపు రెకకొలతో బాటస్రులను 
వేధంచి తింటుననా రాక్షస పకుషు ల-
ని చంపాల. ఎథీన్ సహాయంతో 
వీటిని ఎదుర్కొని పారదోలుతా-
డు. అవి చల్లో చదరు అయిన 
తరువ్త వ్టిలో కొనినాంటి-
ని చంప కొనినాంటిని తరిమి 
కొడతాడు. అల్ పారిపోయిన 
పకుషు లే మరల అరోగొ న్టులని 

ఎదురోకొడానికి జేసన్-అరోగొ న్ట్ 
ల కథలో వస్్యి.
7. ముకుకొ లోంచి మంటలు 
చిము్మతూ, బుసలు కొడుతూ, 
క్రీట్  ది్వపానినా ధ్వంసం చేస్ననా 
పొసైడన్^  దేవుడ్ ఆంబోతులని 
అదుపులో పట్టీ ల. 
ఇల్ మొతం్ పననాండు స్హస 
కృతా్యలు చేసేడు. అంట్రు కనీ 
నిజానికి మరెనోనా స్హస్లు 
చేసేడు.
సఫోకిలోస్ చప్పన కథనం ప్రకరం 
రకరకల జంతువుల రూపాల-
లోకి, పకుషు ల రూపాలలోకి మా-
రిపోగలగే అఖేలస్ (Achelous) 
అనే జలదేవుడుతో యుదధిం చేస 

డ్యనీరా (Deianira) అనే 
అందగతెన్ి పళిలో  చేసకున్నాడు. 
చివరికి పరోక్షంగా ఆమ వలలోనే 
అతనికి చావు మూడ్ంది. అదల్ 
అంటే వీరిరువురు ఒక పడవలో 
ఒక నదిని దాటుతూ ఉండగా  
నస్సస్ (Nessus) అనే పేరు గల 
ఒక నరతురంగం (centaur) 
డ్యనీరా ని ఎత్ుకుపోయిం-
ది. హెరాకీలోజ్ దానిని వంబడ్ంచి 
చంపుతాడు. అది ప్రాణాలు వి-
డచిపడుతూ డ్యనీరా కి తన 
రక్నినా కొది్దగా  బహుమానంగా 
ఇస్్డు. ఇచిచే, “నీ భ ర ్ నినునా 
గాక మర్కరిని చేరదీస్న్నాడ-
ని అనుమానం  వసే ్ అతను  
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కటిటీ  విడ్చిన బటటీ ని ఈ  రకం్లో 
ముంచినటలో యితే నీ భ ర ్ నీ వ్-
డవుతాడు.” అని చబుతాడు. 
ఒక స్రి  హెరాకీలోజ్ ఒక బానిస పలలో  
ప్రేమలో పడతాడు. డ్యనీరా  కి 
ఆ విషయం తెలసంది. అపు్పడు 
తన భర ్ కటిటీ  విడ్చిన బటటీ లని 
ఆ నరతురంగం ఇచిచేన రకం్లో 
ముంచింది. నిజానికి ఆ రకం్ 
ప్రమాదకరమైన విషం. ఆ విషం 
హెరాకీలోజ్ ని చంపంది. అపు్పడు 
జూస్ మరుపులు పడుగుల-
తో కూడ్న తన వజ్రాయుధానినా 
హెరాకీలోజ్ మృత శర్రం మీదకి 
విసరుతాడు. హెరాకీలోజ్ ఆత్మ 
ఒలంపస్ పర్వతం మీద ఉననా 
ఇతర దేవగణాలని చేరుకుంది. 
హెరాకీలోజ్ భౌతిక శర్రం మీద 
మంటలు లేచాయి. ఆ మంటలు 
ఎగస స్వరగొం దాక  వళ్్ళయి. 
ఆకశం ఎర్రబడ్ంది. హెరాకీలోజ్ 
నక్షత్ర లోకంలోచిరస్ధి యిగా ని-
లచిపోయేడు. 
చీకటి రాత్రి తలెతి ్ ఆకశం వైపు 
చూసే ్ హెరుకొయాలస్ నక్షత్ర మం-
డల్నినా గురిం్చడం అంత తేలక 
కదు. ఎందుకంటే ఆ రాశిలో 
పేరెనినాకగననా నక్షత్రాలు ఏవీ లేవు. 
ఈ రాశి బూటెస్ (భూతేశ), లైెరా 
(వీణ) మండల్లకు మధ్యసం్-
గా, అఫియాకస్  కి  తల తగులు-
తోందా అననాటులో  తలకిందులుగా 

కనిపస్ంది. 
హెరుకొయాలస్ నక్షత్ర మండల్నినా 
జాగ్రతగ్ా చూసే ్ఒక తెలలోని మచచే 
కనిపస్ంది. దీనిని దురి్ణి-
లో చూసే ్ఇది ఆణిగుచ్ఛం (ఒక 
నక్షత్రాల గుతి,్ star cluster) అని 
తేలంది. దీనిని వేదకలపు భార-
తీయులు గురిం్చి ఋగే్వదం (1-
154-5) వ మంత్రంలో, “విష్ణ ోః పదే 
పరమే మధ్య ఉత్సోః” అన్నారు. 
అంటే “విష్్ణ పద మండలంలో 
గొప్ప తేనపటుటీ  వంటి చకకొని 
దృశ్యం” అని అరథాం!
హెరాకీలోజ్ గ్రీకు యోధులంద-
రిలోకి ఎకుకొవ కీరి ్ ప్రతిషఠు లు 
గణించేడు. ప్రపంచవ్్యపం్గా 
ఇతనికి ఉననానినా విగ్రహాలు మరే 

గ్రీకు యోధునికి లేవేమో! ఇతని 
విగ్రహాలనినాటిలోను గడడిం లేని 
ముఖం,  కండలు తిరిగిన శర్రం, 
చేతిలో విలలోము్మలలోకి బదులు 
దుడుడి కర్ర ఉండడం, సంహపు 
చర్మం వీపు మీద వళ్్ళడుతూ 
ఉంటే సంహపు పంజాలు మడ  
కింద ముడేసనటులో  ఉండడం 
సర్వస్ధారణం. హెరాకీలోజ్ చేసన 
వీరవిహారాలలో భారతదేశపు పొ-
లమేరల లోకి కూడా వచేచేడని ఒక 
నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకనికి 
ఋజువుగా మధురలో దరికిన 
తల లేని హెరాకీలోజ్ విగ్రహం 
ఒకటి కోలకొతా లోని సంగ్రహాల-
యంలో ఉంది! 
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‘వైవిధ్య భరిత యాత్రాసథాల 
సంహళమ్’

ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్

క్యండీనగర సందర్నం లేని 

శ్రీలంక (సంహళ) యాత్ర 

అసంపూరి ్ అని చప్పవచ్చే. 

ఇది శ్రీలంక దేశపు స్ంసకృతిక 

రాజధాని. చ్టూటీ  ఎతె్ైన కొండలు 

మధ్యలో సరస్స, బౌదధి, హైెందవ 

దేవ్లయాలు, అందమైన వి-

శలమైన తోటలు, ముఖ్యంగా 

ప్రాచీన కళ్సంపదలకు నిల-

యమైన ఈ ప్రదేశం చూడము-

చచేటగా ఉంటుంది. మరువలేని, 

మరుపురాని అనుభూతులనా కలగొ -
జేస్ంది.

మరున్డు (న్లగొ వరోజు) 

ఉదయమే 258 ఏళ్ళన్టి సల్వ 

విన్యక మందిరానినా దరి్ంచాం. 

ఇకకొడ శివపార్వతుల గణేశ, దు-

రగొమందిరాలతోపాటు నవగ్రహ, 

నటరాజ శిల్్పలు, శ్రీ వేంకటే-

శ్వరస్్వమివ్రి ఆలయం కూడా 

ఉంది. ఇకకొడ పూజ, దీపారాధన 

చేసకున్నాం.

అకకొడ నుండ్ క్యండీనగరాని-

కి వననా చేకూరిచేన ‘మహాబోధ 

మహావిహార’ 850 అడుగుల 

ఎత్ుపై కొండపై భాగంలో ఉండ్, 

88 అడుగుల బుదధిభగవ్ను-
ని విగ్రహానినా దరి్ంచాం. ఈ 

విగ్రహము క్యండీనగరంలో-

ని ఎకకొడ నుంచైన్ బాగా కని్ప-
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తీరాన క్రిందట క్రీ.శ.1374లో చిననా 

తోటగా ప్రారంభమై నేడు 147 

ఎకరాల విసీర్్ణంలో వివిధ రకల 

ఫల, పుష్ప వృకషు లతో, దేశంలోనే 

అతి ప్రసదధిమైన గారెడిన్స్గా ఉంది. 

నేడు న్లుగువేల రకల వృకషు లు 

ఇకకొడ ఉన్నాయి. వివిధ దేశధప-

తులు, శ్రీలంకను సందరి్ంచిన-

పుడు ఇకకొడ్ ‘మొకకొ’ను న్టకం 

పరిపాటి. మా సందర్న రెండు 

గంటలపాటు స్గింది. తరా్వత 

ఈ ప్రయాణం లంక నగరంలో-

ని మరో విశేష నగరం ‘నువ్రా 

ఈలీయా’ వైపు. మారగొమధ్యం-
లో ‘రంబోడా’ అనే ప్రదేశంలోని 

కొండపై స్్వమి చిననాయానంద 

మిషన్వ్రి అధ్వర్యంలోని ‘భక-్
హనుమాన్’ మందిరానినా సంద-

రి్ంచాం. ఎతె్ైన ఆంజనేయస్్వ-
మి విగ్రహం కొండ క్రింది భాగంలో 

‘మహావళీనది, ఎదురుగా ఎతె్ైన 

కొండలు ఈ ప్రదేశనికి ఆధా్యతి్మక 

శోభను ది్వగుణీకృతం చేశయి.

ఈ కొండపై ‘సీతాదేవి’ని వద-

కడానికి శ్రీలంక వచిచేన ఆంజ-

నేయస్్వమి మొదట పాదాలనా 

మోపన్డని ప్రచారంలో ఉంది. 

చిన్మయిమిషన్వ్రి పుసక్ వి-
క్రయశల, భోజన్లయం 

ఉన్నాయి. తప్పక సందరి్ంచద-

గిన సథాలమిది ` ‘స్రా్యసమ్య’ 

దృశ్యనినా ఈ కొండ పైభాగం 

స్ంది. నగరానికి వననా తెచిచేంది. 

దాదాపు గంట సమయం ఇకకొడ 

గడ్ప, కొండపై భాగం నుంచి 

నగర సందరా్యనినా తిలకించాం. 

అదు్త దృశ్యమిది. క్రిందికి దిగిన 

తరా్వత క్యండీ సరస్స చ్టూటీ  

కరోలో  మరోస్రి తిరిగి, దగగొరోలో ని 

భారతీయ హటలోలో  మన వంట-
కలలో భోజనం చేశం. తరా్వత 

ఇకకొడ్ దుకణాలోలో  స్థా నిక చేతివృ-
త్ులవ్రు తయారుచేసన కొనినా 

స్వనీరలోను కొన్నాం.

మధా్యహనాం ఈ నగర శివ్రలోలో-
ని రాయల్ బాట్నికల్ గారెడిన్్స 

(Royal Batanical Gardens) 

సందరి్ంచాం మహావళీ నదీ 
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నుంచి వీకిషుంచి, రాత్రికి ‘నువ్రా 

ఈలయా’ చేరుకున్నాం. రాత్రికి 

గ్రెగోర్ సరస్స దగగొర హటల్లో 

బసచేశం.

మరున్డు (ఆరవరోజు) ఉదయం 

నగర సందర్న్నికి బయలు-

దేరాం. సముద్ మట్టీ నికి 6182 

అడుగుల ఎత్ున, చ్టూటీ  పర్వ-
తాలు, లోయలు, జలపాతా-

లు, టీగారెడిన్స్తో చూడముచచే-
టైెన ప్రదేశమిది. శ్రీలంక వేసవి 

విడ్దిగా, ఆసయా ఖండంలోని 

ప్రముఖ ‘గారెడిన్సటీ’గా ప్రస-
దిధిగాంచిన ‘నువ్ర ఈలీయా’, 

మన ‘రామాయణ గాథ’తో కూడా 

ముడ్పడ్ ఉంది. ఇకకొడే ‘లంక’లో 

‘సీతాదేవి’ని రావణాసరుడు 

బంధంచి ఉంచిన సథాలంలో నేడు 

సీతానదీ తీరాన సీత అమ్మవ్-

రి ఆలయముంది. మందిరంలో 

సీతారామ లక్ష్మణులు ఆంజనే-

యస్్వమి విగ్రహాలు చూడము-

చచేటగా ఉంట్యి.

        

 ఈ ప్రదేశంలోనే ఆంజనేయ 

స్్వమివ్రు సీతాదేవిని సంద-

రి్ంచిన్డట. ఇదే ‘అశోకవన’ 

ప్రాంతమని. నేడు వీటిని ‘హగ-

కలవన’మని పలుస్న్నారని 

వినికిడ్. ఈ విశలమైన వనంలో 

అశోకవృకషు లను చూశం. నగ-
రానికి మరోవైపు విశలమైన 

తేయాకు తోటలున్నాయి. ఈ 

ప్రాంతం కేరళలోని ‘మున్నార్’ 

(Munnar) ను తలపస్ంది. 

వివిధ రకలైెన ‘తేయాకు’ ఇకకొడ 

పండ్స్్రు, అము్మతారు.

వివిధ రకల తేయాకుతో తయా-

రుచేసన తే నీటిని సేవించాం 

తరా్వత మళీ్ళ ‘రంబ్డా’ పర్వతంపై 

ఆంజనేయస్్వమిని సందరి్ంచి, 

స్రా్యసమ్ాన్నినా చూశం. దగగొ-
రోలో ని జలపాతాలకు చూస రాత్రికి 

హటల్ చేరుకున్నాం. మరుసటి 

రోజు (ఏడవ దినం) నగరంలో-

ని గాయత్రీ పీఠానినా దరి్ంచాం. 

ఇకకొడే, రామాయణ కలంలో 

‘ఇంద్జిత్’ నికుంభల్ యజాఞా -
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నినా చేశడని చబుతారు. ఈ 

అందమైన, చారిత్రాత్మక నగరానినా 

వదిల, శ్రీలంక పశిచేమ తీరంలోని 

బంటోట్ (Bentota) వైపు ప్ర-

యాణించాం. మారగొమధ్యంలో, 

సయింట్ కేలోరా డావన్ జలపాతా-
లను చూశం. ‘కిటుగుల’ అనే 

ప్రదేశంలో ‘కెల్నీ నది’ (Kelani 

River) లో తనివితీర జలకల్-

డాము ` అత్యంత రమణీయ ప్ర-

దేశమిది. నదీ ప్రవ్హం అతివే-

గంగా ఉంటుంది. ‘White River 

Rafting’ కొరకు యాత్రికులు 

స్గర తీరంలోని ‘బంటోట్’ చే-

రుకున్నాం.

మరున్డు (ఎనిమిదవరోజు) 

దగగొరోలో ని ‘కోసగోడ’ (Kosgoda) 

ప్రాంతంలో సగంధ ద్వ్్యల 

తోటలు (Spice Gardens) 

చూశం. ఇకకొడ పలు రకలైెన 

ఆయురే్వద ఔషధ మొకకొలు, 

సగంధ ద్వ్్యల చటులో  పంచ-

బడుతాయి. ఈ ప్రాంతంలోని 

‘మూడు’ నదిలో బోటింగ్ చేశం. 

నదీ మధ్యలో అకకొడకకొడ చిననా 

దీ్వపాల్లో ంటి సథాల్లోలో  ` ఏలకుల 

తోటలున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోనే 

అతి ప్రసదధిమైన Turtle Hachery 

(తాబ్ళ్ళ సంరక్షణ కేంద్ం)లో తా-

బ్ళ్ళను పంచే విధానం, రకరకల 

తాబ్ళ్ళను సంరక్షణా నైపుణ్య ప్ర-

దర్న చూశం ` ఇదంతా సము-

ద్తీరం అయినందువలలో  చేపల, 

తాబ్ళ్ళకు సంబంధంచిన సంర-

క్షణా సథాల్లున్నాయి. శ్రీలంకలోని 

సముద్తీరం (Beaches) లో ఈ 

ప్రాంతాలకు సందర్కుల పోటు 

ఎకుకొవ. దినమంతా వివిధ ప్రదే-

శలకు చూస స్యంత్రం 1. కంద 
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విహార’ (kande Vihara)అనబడే 

బుదధి / హిందూ ఆలయ సము-
దాయానినా సందరి్ంచాం. చారిత్ర-

కంగాను, స్ంసకృతికపరంగాను 

అత్యంత ప్రాముఖ్యం కలగొ న ఈ 

ఆలయ ప్రాంగణం ` అతి విశ-

లమైంది. ఎతె్ైన కొండపై ఉండ్, 

అనేక దేవీదేవతలకు నిలయ-

మైందీ ఆలయం.

మరున్డు (తొమి్మదోరోజు) దేశ 

రాజధానిjెైున కొలంబో మారగొంగా 

‘నగోంబో’ స్గరతీరం ప్రదేశ-

నికి మా ప్రయాణం. దినమంతా 

‘కొలంబో’ నగర సందర్న.. తెలు-

గువ్రి హటలోలో  మధా్యహనాం భో-
జనంచేస నేషనల్ మూ్యజియం-

ను సందరి్ంచాం. అనురాధపుర 

ప్రాంతంలోని (క్రీ.శ.300`500) 

బుదధి విగ్రహం మూ్యజియం 

ప్రవేశ దా్వరంలో అదు్తంగా 

ఉంది. పాల్న్నారువ శిథిల్లలో 

లభించిన హిందూ, దేవీ దేవతల 

విగ్రహాలు కూడా ఇకకొడ భద్పర-

చబడ్న్యి.

ముఖ్యంగా 12వ శతాబధిం న్టి 

కంస్య విగ్రహాలు (నటరాజస్్వ-

మి, శివపార్వతులు, నందీశ్వర, 

మొదలైెనవి), ఆన్టి న్ణా్యలు 

(Coins), సంహళరాజు శ్రీ విక్రమ 

రాజసంఘే వ్రి సంహాసనం, 

కిర్టం మనలనా ఆకరిషుస్్యి. మరో 

విభాగంలో శ్రీలంక గ్రామీణ ప్రాం-

తాలోలో  వ్యవస్యానికి సంబం-
ధంచిన పనిముటులో , ఆన్టి వ్రి 

జీవన విధాన్లు వృత్ులకు సం-
బంధంచిన చిత్రాలు, కళ్ఖండా-

లున్నాయి. తప్పక చూడవలసన 

ప్రదర్నశల ఇది. తరువ్త పాత, 

కొత ్పారలోమంట్ భవన్ల, అధ్యక్ష-
భవనం చూస కొంతసేపు ‘ఇండ్-

పండంట్ సేకొవేర్’ (Independent 

Square) లో గడ్పాము. తరా్వత 
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కొలంబో నగరానికే తలమానిక-

మైన ‘గంగారామ’ బుదధిమందిరం 

చూశం. గంగారామ మందిరంలో 

బుదధి భగవ్నుని ‘వంట్రుక’(Hair) 

నేడు ‘గాజు పాత్ర’లో భద్పరచబ-

డ్రది. గర్గుడ్లో మనం చూ-

డవచ్చే. ఇకకొడ్ ముఖ్య పూజారి 

‘జీనరతనా’ మాట్లో డుతూ భారత-

దేశంలో గంగానది ఎంత పవిత్ర-

మైనదో, శ్రీలంకలో గంగGఆరామ 

గంగారామ మందిరం అంత 

పవిత్రమైనదని తెలపాడు. చూ-

డముచచేటైెన సథాలమిది. దగగొరోలో ని 

‘బైరే సరస్స’ (Baire Lane)లోని 

‘సమాన లంకన్’ బుదధిమందరం 

చూస, ‘బాలమురుగన్’ మం-

దిరానికి వళ్్ళ... కొలంబోలోని 

ప్రసదధి దేవ్లయంలో ఇది ము-
ఖ్యమైంది. కర్క్ేయస్్వమి ఆల-
యంతోపాటు వివిధ దేవీదేవతల 

విగ్రహాలు ఆలయ ప్రాంగణంలో 

ఉన్నాయి. స్రా్యసమ్య సమ-
యానికి కొలంబోలోని అతి సం-

దరమైన ‘గాలే ఫేస్ గ్రీన్’ (Galle 
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Face Green) సముద్ తీరంలో 

గడ్పాం.

ఇకకొడ సముద్ తీరంలో గంట-

కుపైగా గడ్ప, రాత్రికి నగోంబో 

(negombeo) చేరుకున్నాం.

మరున్డు (పదవ రోజు) 

హటల్ దగగొర సముద్తీరంలో 

కొంతసేపు గడ్ప, అరవై కిలో-

మీటరలో దూరంలోని ‘మన్్వరి’ 

(Manvari) అనే సథాలంలోని 

పురాతన శివ్లయంలో సైక-

తలంగానినా దరి్ంచాం. రావణ 

సంహారం తరా్వత బ్రహ్మ హతా్య 

పాతక నివ్రణారథాం, శ్రీరాముడు 

తన తిరుగు ప్రయాణంలో ఇకకొడ్ 

సైకత లంగ స్థా పన చేశడని శ్రీ-

రామునిచే స్థా పంచబడ్న మొ-
టటీ మొదటి సైకతలంగమని 

చబుతారు. గర్గడ్లో రాజరాజే-

శ్వర్దేవి, శ్రీరామలంగేశ్వరస్్వమి-

వ్రి దివ్యదర్నము మరుపురాని 

అనుభూతిగా మిగిలపోతూంది. 

ప్రశంతమైన వ్తావరణంలో, 

నగరానికి దూరంగా ఈ ఆలయం 

ఆధా్యతి్మకతకు నిలయమైంది ` 

తరా్వత కొంత దూరంలో అతి ప్ర-

సదధిమైన ‘మనీశ్వర మందిరం’ 

(చిల్వ్ పటటీ ణ సమీపంలో) 

వళ్్ళం. రావణ వధానంతరం శ్రీ-

రాముడు ఇకకొడ శివుని పూజిం-

చాడని అంట్రు. అతి విశల-

మైన మందిరమిది. ఈ ప్రదేశం, 

ఆలయాలు ‘రామాయణ కలం 

న్టివే కక, ‘రామకథ’కు సం-

బంధంచినవైనందున ప్రాముఖ్య-

తను సంతరించ్కున్నాయి.

ఆ రోజు స్యంత్రం ‘నగోంబో’ 

నగర సందర్న, సముద్ తీరంలో 

గడ్చిపోయింది. శ్రీలంక పశిచేమ 

తీరంలోని సముద్ తీరంలో 

‘నగోంబ్’ ముఖ్యమైంది.

మా సంహళయాత్రలో చివరి రోజు 

(11వ రోజు) ఉదయం హటల్ 

యాజమాన్యం నిర్వహణలోని 

‘ప్రైవేట్ బ్చ్’లో కొంత సమయం 

తరా్వత ‘ఈత కొలను’లో గడ్ప 

కొలంబో ఎయిర్పోరుటీ కు బయ-
లుదేరాం.

మారగొమధ్యంలో ‘నేగొంబో’ నగ-
రంలోని అతిపద్ద  చేపల పరి-

శ్రమ / మారెకొల్, పోర్టీ, మారగొం 

పొడువున్ బ్రిటిష్వ్రు నిరి్మంచిన 

నీటి కలువలను చూస్్ కొలంబో 

విమాన్శ్రయానికి చేరుకున్నాం. 

కొలంబో ` మధురైె`హైెదరాబాద్ 

విమాన ప్రయాణంతో స్యంత్రా-

నికి హైెదరాబాద్ చేరుకున్నాం.

ఇల్ పదకొండురోజులపాటు మా 

సంహళ (శ్రీలంక Pearl of the 

East)`యాత్ర. వైవిధ్యభరితం-

గా స్గడం, మధురాను భూతిగా 

మిగిలంది.
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పాలెపు  బుచిచేరాజు

     

వ్లీ్మకి రామాయణం మహతు్రుషటీ మైన కవ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసన్ ఇంతకంటే ఎకుకొవగా ఏం చప్పగ-
లరు? యావదా్రత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉతర్ భారత దేశంలో గోస్్వమి తులసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచ్ర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకొడో ఒక దగగొర వినిపస్్నే ఉంట్యి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేల్ది భక్ులు రామాయ-
ణానినా రాస, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడ్ తరవ్త విశిషటీ మైన పాత్ర హనుమది. స్్వమి భకిక్ి, కర్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వ్లీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషిటీ ంచ బడ్ంది అనిపస్ంది.  సీతానే్వషణలో హనుమ చేసన అధు్త కరా్యలకి అబు్రపడ్ శ్రీరాము-
డు “నువు్వ న్ తము్మడు భరతుని వంటి వ్డవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలంచ్కున్నాడు. భకి ్తతా్వనికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడ్ంది కనుకనే సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచ్కుంది. 
న్టి రామదాస, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరిం్చడం దా్వరా ధను్యలయా్యరు.  
వ్రిని స్్ఫరిగ్ా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషటీ తర్ శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకల్  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్చేయ గలగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్రని ఆశిస్న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పద్దనిమిది కందాలు చేరాచేను. పట్టీ భిషేకం తరవ్త శ్రీరా-
ముడు తము్మలనా, మంత్రులనా, స్మంతులనా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరెల్ మసలుకోవ్లో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలనా కూడా పలపంచి వ్రికి భకి ్ తతవ్ేం బోధస్్డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలెపు బుచిచేరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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పురజన గీత 

1)          శ్రీరాముని దయ చేతను    
 
           దారాసుత సహితులై నిదానమునందున్  
  
           పేరందిరి పుర జనములు     
  
           శ్రీరాముడు రాజ్యమేల శ్రీలకు కొదవే ! 

2)          రాజనిన సేవకుడగును

          రాజే తల్లియు పితయును రాజే గురువౌ

          రాజే ప్రజలను ముక్తిక్

          దా జేర్చ దలచి సతతము దారులు చూపున్  

(అనుబంధము)

3)          అని తలచి మదిని రాముడు    
  
           వెనువెంటనె భటుల బిలచి వేగమె ప్రజలన్  
  
           తన సభలోనిక్ రమ్మని  

           తన యానగ చెపిపిరాగ తావుల కంపెన్  
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కొత ్ రామానందం                                                                 

‘కథ కంచికి ` మనం ఇంటికి’ 
అంటూ ప్రతి రసవతర్ గాధను, 
ప్రతి రమణీయ కథను చివరికి 
కంచికిచేరిచే మనం ఇంటికి మర-
లరావడం, మనకు కథలు చపే్ప 
పద్దలు అలవ్టు! బహుశ, 
ఇందుకు ముఖ్య కరణం, పద్దలు 
మనకు కంచి ప్రాముఖా్యనినా, ఘన 
చరిత్రను విశిషటీ తను తరుచ్ తె-
లయచప్పడం లేదా జాఞా పకం 
చేయడం అవసరమని భావించి 
ఉండటం వలలోనే కవచ్చే. కంచి 
కేషుత్రానినా మన ఋష్లు మహిత 
‘మోక్షపురం’గా కీరిం్చారు. 
మన దేశంలో మొతం్ 7 పురాలను 
‘మోక్ష పురాలు’గా విజుఞా లు పే-
ర్కొన్నారు. ‘అయోధ్య, మధుర, 
మాయా, కశీ, కంచి, అవంతి-
కపురి, దా్వరావతి ‘శవై సపయ్ి-
తే మోక్షదాయిక’ అనే పురాతన 
స్కి ్ ప్రకరం, అయోధ్య, 
మధుర, మాయా(హరిదా్వర్), 
కశీ, కంచి, అవంతిక(ఉజజియి-
ని) దా్వరావతి(దా్వరక) ఈ ఏడు 
మోకషు నినా ప్రస్దించే పురాలు! 
ఆధా్యతి్మక రాజధాని కంచి, కైల్స 
వైకుంఠాలు ఒకచోట కూడ్న ది-
వ్యకేషుత్రం. కంచిలో ప్రతిషిటీ తమైన 
కమాకిషుమాతకు, కమనీయమైన 
కంచికి అవిన్భావ సంబంధం 

దేవదేవుని  పంచ భూత లంగాలు

ఉననాది. న్యన్్మరలో నుంచి 
ఆళ్్వరలో వరకు ఆది శంకరుల 
నుంచి రామానుజుల వరకు 
ఎందరినో తన కడుపులో బటుటీ కొ-
ని ఆదరించిన అమృత హృదయ 
ఆధా్మతి్మక ఉననాతితోపాటు, అతి-
పురాతన చరిత్ర కలగిన కంచి సం-

దర్నం ఒక అలౌకిక అనుభవం. 
ఒకపు్పడు శివపార్వతిలరువు-
రూ వినోదంగా పాచిక ల్డుకుం 
టున్నారు. ఆటలో శివుడు ఓడ్-
పోయాడట. అపు్పడు పార్వ-
తీదేవి ఆయనను ఎగతాళి 
చేసందట. శివునికి కోపం వచిచే 

ఓం పృదీ్వ లంగం ` ఏకమ్రేశ్వరుడు
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యాలలోని బదరికశ్రమనివ్-
స అయిన కతా్యయన మహరిషు 
సంతానం కోసం మహదేవుని 
గూరిచే తీవ్రమైన తపస్స చేశడు. 
శివుడ్ అనుగ్రహం వలలో  స్కషు త్ు 
పార్వతీదేవే ఆ మహరిషు కుమా-
రెగ్ా అవతరించి మురిపంగా 
ప్రాకుకుంటూ వచిచే ఆయన 
ముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. 
ఆ రహస్యం గ్రహించిన మహరిషు 
తన జన్మ ధన్యమైనటుటీ  భావించి, 
ఆ దేవతని యుక ్ వయస 

దాక పంచి, ఆమ ప్రియనఖు-
ని పళ్లో డడానికి గాను పుణ్యసథా-
లమైన కంచికి వళలోమన్నాడు. 
కరణ జను్మరాలైెన కతా్య-
యని దకిషుణ భారతం చేరి తన 
పయనం కొనస్గిస్్ కం-
చికేషుత్రం చేరి శివుని తన హృ-
దయేశ్వరునిగా ఎంచ్కొని 
ఆయనను పొందేందుకు గాను 
తపమాచరింప తలచింది. 
ఒక అపురూపమైన మామిడ్ 
వృక్షం నీడలో తపస్స చేయ-

నువు్వ అందవికరివి అయిపో’ 
అంటూ అమ్మవ్రిని శపం-
చారట. పార్వతి క్షమాపణ కోరి 
శపవిముకిన్ి స్చించమని 
శివుని అరిథాంచింది. భూలోక-
నికి వళిలో  ఒకకొపండు మాత్రమే 
ఉననా మామిడ్ చటుటీ  (ఏకమ్ం) 
క్రింద కూరుచేని తపస్స ప్రారం-
భించింది. శివుడామను భయ-
పటిటీ  తపస్స భగనాం చేయడానికి 
తన జట్జూటంలోని గంగను 
వేగంగా ప్రవహింప చేస్డట. 
దాంతో పార్వతి భయపడ్పోయి 
తన ఎదురుగా ఉననా శివలంగానినా 
కౌగిలంచ్కుననాదట. అపు్పడు 
ఆమ పటలో  ప్రసనునాడయా్యడు. 
మొదట ఆమ విష్్ణ వు అనుగ్ర-
హంతో అందవికరానినా పోగొటుటీ -
కొని ప్రేమగొలపే చకకొని కళ్ళతో 
అందాల సందర్యరాశి అయింది. 
తపస్సతో శివుని మప్పంచి ప్ర-
త్యక్షం చేసకుననా పార్వతి తనతో 
పాటు ఆ ఒంటిపండు మామిడ్ 
చటుటీ  క్రిందే ఉండ్పొమ్మని శివుని 
కోరిందట. శివుడు అల్గే ఉం-
డ్పోయాడు. అందుకే శివుడ్కి 
ఇకకొడ ఏకమ్న్థుడు, ఏక-
మ్రేశ్వరుడు, ఏకంబరుడు, 
ఏకంబన్ అనే పేరులో  వచాచేయి. 
ఈ ప్రదేశనికి పశిచేమంగా ప్ర-
వహిస్ననా ‘కంచై’ నదిని బటిటీ  
శివునికి ‘ఏకంబన్’ అనే పేరు 
వచిచేందని కొందరంట్రు. 
స్్వమివ్రి ఆవిరా్వమునకు 
సంబంధంచిన ఒక పురాణగాధ 
ప్రచారంలో ఉంది. హిమాల-
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దలచి ఆ జగన్్మత స్దిమొ-
నపై నిలచి  ఇసక లంగానికి 
పూజ చేయడం ఆరంభించింది. 
అయితే శివుడు ఆమను పర్-
కిషుంచదలచి గంగచేత ఆ ప్రదే-
శనినా ముంచతిం్చాడు. ఆమతో 
ఉననా చలకతెల్ు ఆ వరద ఉదృ-
తానినా ఆపలేకపోయారు. వరద 
నుంచి రకిషుంచమని విష్్ణ వును 
అరిధించింది. మహావిష్్ణ వు విశ్వ-
రూపం ధరించి గంగ పొంగును 
పూరిగ్ా నిరోధంచాడు. ఇంత 
వరద వచిచేన్ అచచేట ఇసక 
లంగం గాని, మామిడ్ చటుటీ  గాని 
చకుకొ చదరక సథారంగా నిలవడం 
చూస ఆశచేరా్యనికి లోనయింది. 
ఇసక రూపంలో ఉననా స్్వమి 
తన ప్రాణన్ధుడు శివదేవు-
డే అని గ్రహించి ఆస్్వమిని 
గాఢంగా అలంగనం చేసకొంది. 
ఆ పరమేశ్వరుడు సంతోషించి 
తన నిజరూపం దాలచే` కతా్య-
యిని రూపంలోన ఉననా పా-

ర్వతీదేవిని పరిణయమాడను. 
ఈ విధంగా అది దంపతులైెన 
శివపార్వతుల కల్్యణ వేదికగా 
నిలచిన కమనీయ సీమ కంచి. 
కంచి శివకేశవులరువురికి సం-
బంధంచిన కేషుత్రమని స్పషటీ ం 
చేస్ంది. ఇకకొడ కమాకిషు ఏక-
మ్న్ధుడంతో, వరద రాజస్్వ-
మి కూడా అంతే. పటటీ ణానికి 
తూరు్పన వరదుడు కొలువైతే 
పశిచేమాన ఏకమ్న్ధుడు 
కొలువై ఉంట్డు. శివుడుననాది 
శివకంచి విష్్ణ వుననాది విష్్ణ కంచి. 
ఇల్ శవై వైష్ణవుల కుభయులకూ 
కంచి ముఖ్య కేషుత్రం. అయోధా్య, 
మధుర, కశీ, అవంతి, దా్వరక, 
హరిదా్వర్లతోపాటు కంచిని 
కూడా మోక్షనగరంగా పేర్కొం-
ట్రు. వీటిలో మూడు శివునికీ, 
మూడు విష్్ణ వునికీ ప్రధాన కేషు-
త్రాలైెతే కంచి ఇరువురికి ముఖ్య 
కేషుత్రమని మొదటి నుండ్ భావన. 

ఏకమేశ్వర ఆలయం:  

ఈ ఆలయానికి దకిషుణం వైపు 
ఉననా 9 అంతస్లతో 60 మీటరులో  
ఎత్ుకు ఎగసన కళ్త్మకమైన 
రాజగోపురం ప్రధాన ప్రవేశ దా్వరం 
అత్యంత సందరమైన ఆలయ 
గోపురంగా అలరారుతుననాది. ఈ 
గోపురానినా 1,509 సం॥లో శ్రీ కృ-
ష్ణదేవరాయులు నిరి్మంపచేస్రు. 
చోళ్లు, పలలోవులు ఈ ఆలయా-
నినా అభివృదిధి  పరిచారు. వ్రందరి 
కృషితో ఆలయానికి నూతన 
శోభ చేకూరింది. సముననాత-
మైన వైభవ గోపురాలు, కల్్యణ 
మండపాలు శిల్పకళ్ సంపననాం-
గా తయారయా్యయి. వ్రి ధైవ-
భకి,్ కళ్శకి ్ప్రశంసనీయమైనది. 
ప్రధాన రాజగోపురం నుంచి 
లోనికి ప్రవేశించిన భక్ులు తమ 
ఎడమవైపున వయి్యసం్భాల 
మండపం, ఎదురుగా సరే్వశ్వర 
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మహిమల మామిడ్చటుటీ : 
ఆలయ తొల ప్రదకిషుణ మారగొంలో 
గంగ పొంగును నిరోధంచిన 
మహితశకి ్ మందిరం, పకకొనే 
సమసకొంద నిలయం ఉన్నాయి. 
విఖా్యతి గాంచిన మామిడ్చటుటీ -
ను తిలకించవచ్చేను. ఈ వృక్షం 
నీడ క్రిందే పార్వతీమాత పరమే-
శ్వరుని స్కషు తాకొరానికై తీవ్రమైన 
తపస్స చేసందంట్రు. ఈ చటుటీ  
వేదకలం న్టిదనియు, దీని 
వయస నిరాధి రించలేమనియు 
అంటున్నారు. గతంలో ఈ వృ-
కషు నికి ఉననా న్లుగు కొమ్మలకు 
న్లుగు విభిననా రుచ్లు ` తీప, 
చేదు, వగరు, పులుపు గల పళ్్ళ 
కచేవట. వీటిని తిననావ్రికి సకల 
సభాగా్యలు, సంతానప్రాప ్లభిం-
చేదట. నేడు ఈ మామిడ్ చటుటీ  
కింద కతా్యయని అమ్మవ్రి 
విగ్రహం, సమీపంలో శివస్్వమి 

సందర లంగ రూపానినా చూస 
భకిత్ో అందరు నమసకొరిస్్రు. 
యీ తొల ప్రదకిషుణ మారగొంలో 
వివిధ ఆకృతుల లంగాలు, 
అనినాంటినీ మించి  1,008 
లంగాలతో కూడ్న సహస్ర లంగం 
అపురూపంగా తిలకిస్ంట్-
రు. 1,008 న్మాలు సంకేతంగా 
ఒకే లంగంపై 1,008 లంగాలు 
చకకొగా రూపొందించారు. ప్రద-
కిషుణ` దకిషుణ భాగంలో 63 మంది 
ప్రముఖ నయన్్మరలో ప్రతిమలను 
చూడవచ్చేను. ఆ మారగొంలోనే 
గంగ వరద ఉధృతిని తన విశ్వ-
రూపంతో నిరోధంచిన విష్్ణ మూ-
రి ్ వ్రి సనినాధ ఏకంబరన్ధు-
నికి ఎదురుగా ఉంది. విశ్వరూప 
ధారణ సమయంలో విష్్ణ దేవుని 
కంఠంపై చంద్కంతి మరిస-
నందున ఆ స్్వమిని ‘‘నీలతుండ 
పరుమాళ్’’ అంట్రు. ఈ విశేషా-

మండపం అకకొడ్కి చేరువలో-
నే పుణ్యతీరథాం కనపడతాయి. ఆ 
సరే్వశ్వర మండపం పై కపు్పపై 
అనేక ఆకృతులు చిత్రీకరింపబ-
డాడి యి. అందులో నేటికి అత్యంత 
సందరంగా (1) ఆనంద 
తాండవం చేస్ననా నటరాజస్్వ-
మి మరియు (2) ఆంజనేయ-
స్్వమి చిత్రాలు భక్ులు తిలకించి 
నయన్నంద భరితులౌతారు. 
ఈ ప్రాంతంలో ఒకపు్పడు 
కంపానది ఉద్వించింది. 
ఆలయంలో గంగానది పొంగి 
పొరలనపు్పడు కతా్యయిని 
కంపన (భయంచందింది) ఆ 
కంపానది నేటి కలయుగం-
లో కృశించ్కుపోయింది. ఉననా 
కొది్ద  గంగ తట్కంగా తయారైె-
యిందని అంట్రు. ఈ తట్-
కనినా ఈ ఆలయంలో అతి 
సందరంగా తీరిచేదిదా్ద రు. 
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నినా తెలయజేయడానికి శివ`విష్్ణ  
దేవుల మధ్య భేదం ఏమిలేదని, 
వ్రిరువురు ఒకటేనని ఆపర-
మాతు్మని స్వరూపాలేనని వలలోడ్-
రచడానికిగాను శివ్లయంలో 
విష్్ణ నిలయానినా ఏరా్పటుచేశరు. 
ఏకంబరేశ్వరుని సనినాధ: 
సైకతలంగం రూపంలో ఉననా ఈ 
స్్వమి బహుసందరంగా కనవ-
స్్డు. ఆ దివ్య లంగానినా పూరిగ్ా 
వండ్ తొడుగుతో కప్పవేశరు. 
అంతేకదు అభిశేకలకు దీటుగా 
లంగానికి నీరు అంటని గుణం 
కలగిన పునుగుతో తయారు 
చేసన ఒక ప్రతే్యక తైెల్నినా 
పూస్్రు. స్్వమిపై కపు్పన ఉననా 
గోపురానినా ‘రుద్కోటి విమానం’ 
అని పలుస్్రు. భూలోకంలో 
కల ప్రభావం వలన, కల మాయ-
వలన వైభవ దేవతామూర్ులు 
కూడా కొంత కలం ఇతర సథాల్ల-
లో తలదాచ్కోవలసన విపర్త 
పరిసథాతి వచిచేంది. శ్రీరంగన్-
ధుడు తిరుమలలో, చిదంబర 
నటరాజస్్వమి తిరువ్రూరు-
లో కొనేనాళ్లో , యుదధి పరిసథాతుల 
వలన నివ్సం ఉననా విశేషం 
తెలసందే. అదే తీరులో కంచిలో 
వైరి రాజుల మధ్య పోరాట్లు 
జరుగుతున్నా సమయంలో 25 
సంవత్సరాలపాటు ఏకంబరే-
శ్వరునికి జంబుకేశ్వరంలో తా-
తాకొలక నివ్సం ఏరా్పటుచేశరు. 
ఏకంబరేశ్వరుడు నితో్యత్సవ్ల 
దేవుడు. ఆలయంలో నిత్యం 
పండుగ వ్తావరణం కనవ-
స్ంది. ఇకకొడ నిర్వహింప బడే 

ప్రధానమైన ఉత్సవం ` ‘పంగుణి 
ఉతిర్ం’ పాలుగొ ణమాసంలో పౌ-
ర్ణమిన్డు అత్యంత వైభవంగా  
దివ్య కళ్్యణానినా నిర్వహిస్్-
రు. లక్షల్ది భక్ులు ఈ వేడు-
కలలో పాల్గొ ంట్రు. ఆరోజు 
జరిపంచే మావడ్సేవ, వండ్ 
రథంపై ఊరేగిస్్రు. దేశం 
నలుమూలల నుంచి భక్ులు 
ఈ ఉత్సవ్లలో పాల్గొ నటం 
ఒక ఆనవ్యితీగా వస్ంది.  
వి ష్్ణ క ం చి : 
కంచి పటటీ ణానికి తూరు్పన కంచి 
వరదరాజస్్వమి ఆలయం 
ఉననాది. శ్రీ వరదరాజస్్వమి 
ఆలయం ఒక కొండగుటటీ పైన 
ఏర్పడ్రది. ఆలయం గోడలపై 
ఎనోనా శసన్లు కనిపస్్యి. శ్రీ-
కృష్ణదేవరాయులు వంటి విజ-
యనగర రాజులు కంచి వరదుని 
భకిత్ో సేవించి విలువైన అనేక 
కనుకలు, ఆగ్రహారాలు ఇవ్వ-
డమే కక మరికొనినా విషా్ణ వేల-
యాలు ఇకకొడ నిరి్మంపజేశరు. 
ఆంగలో సేన్ని రాబర్ట్కెలోవ్ కూడా 
వరదరాజస్్వమికి ఒక విలువైన 
స్వర్ణ హారానినా బహూకరించాడు. 
వరదరాజస్్వమి ఆలయం ఒక 
అదు్త నిరా్మణం. ఆలయ-
ముందు భాగాన ఒక పుషకొరిణి, 
దాని ప్రకకొన కల్్యణ మండపం 
ఉన్నాయి. ఇకకొడ భక్ులు ప్రతే్య-
కంగా బంగారు, వండ్ బలులో ల-
ను తాకుటకు ఆశకి ్చూపుతారు. 
ఆలయంలోని బలులో లనా తాకితే 
బలలో  పడ్న దోషం పోతుందని 
నమ్మకం. ఇకకొడ బలులో లనా 

తాకి వచిచేన వ్రిని ఇతరులు 
తాకే ఆచారం కూడా ఉంది. 
వరదరాజస్్వమివ్రు గరా్ల-
యంలో చతురు్జాలతో, స్థా నిక 
భంగిమలో నిలబడ్ కొలువు 
తీరి శంఖ, చక్ర, గధ, అభయ 
ముద్లను చేతులలో ధరించి 
దివ్య మనోహరమూరిగ్ా భక్ు-
లకు దర్న మిస్ంట్రు. 
ఆలయ ప్రాంతానినా ‘హసగ్ిరి’ 
అని భక్ులు పలుస్్రు. నిజానికి 
ఈ ప్రదేశనినా ‘అతిగ్ిరి’ అని 
పలవ్ల. పూర్వం బ్రహ్మ గారు 
స్్వమి వ్రి మూల విగ్రహానినా 
అతి ్ కలపతో తయారు చేశరు. 
మూల విరాట్ పుషకొరిణి నీటిలో 
అడుగున వేల్డే పటిటీ లో 
భద్ంగా ఉంచ్తారు. ప్రస్త 
పూజలందుకుంటుననా `స్్వమి 
విగ్రహానినా పళయసీవరం గ్రామం 
నుంచి తీసకువచిచే ప్రతిషిటీ ం-
చారు. శ్రీరామానుజుల వ్రి 
ఆదేశం మేరకు 40 సంవత్సర-
ముల కొకస్రి బయటకు తీస 
ఒక విశలమైన మండపంలో 
భక్ుల దర్న్రథాం 40 రోజులు 
ఉంచ్తారు. దేశం నలుమూ-
లల నుంచి భక్ులు ‘ఆదివ-
రదర్’ విగ్రహానినా కనుల్రా 
తిలకించ్టకు వేంచేస్్రు. 
2019 సంవత్సరంలో ‘ఆదివ-
రదర్’ విగ్రహానినా బయటకు 
తీస పూజలు నిర్వహించారు. 
వరదరాజస్్వమి వ్రి దేవరి 
పేరు పేరిందేవి తాయారు ఆమ 
వరదముద్తో రెండు చేతులలో 
పదా్మలను ధరించి దర్నమి-
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వ్యవహరిస్ంట్రు. కమకొ-
టటీ ం అనేది ఈ ప్రదేశం యొకకొ 
పాతపేరు. కంచి కమాకిషు అమ్మ-
వ్రి దర్నం నిమితం్ భకి ్ ప్ర-
పత్ులతో తమవంట పసపు 
కుంకుమలు, పూలు, పండులో , 
చీర తీసకొని వళిలో , పూజలు 
చేయించి తీరథాప్రస్దాలు సీ్వక-
రిస్్రు. అమ్మవ్రు ఆదిపరా-
శకి ్ అదు్త అవతారమైన దివ్య 
మంగళ స్వరూపం. ఎలలోవేళల్ 
భక్ులను కేవలం అకిషు(నేత్రము-
లు)తోనే వ్త్సల్యం కురిపంచి, 
ఆశీస్సలు అందజేసే కరుణామ-
యి. ఆమ ‘బంధకసరుడు’ అనే 
దానవుని, దేవతల విననాపము 
మేరకు సంహరించింది. నేడు 
ఆలయంలో ఆమ ప్రసననా చిత-్
శంత స్వభావినిగా రూపం దాలచే 

అందరి కోరికలు తీరుచేచ్ననాది. 
కమాకిషుదేవి ఆలయం చక్ర-
పీఠ రూపంలో తీరిచేదిద్దబడ్ర-
ది. ఆదిశంకరాచారు్యలు వ్రు 
శ్రీ చక్రానినా అమ్మవ్రి దివ్య వి-
గ్రహానికి ప్రతిషిటీ ంచారు. ఆమ 
గరా్లయంలో పదా్మసనం-
లో న్లుగుచేతులతో పాశం, 
అంకుశం, చరుకుగడ, ధనస్స 
పుష్పబాణాలను ధరించి కరు-
ణామృతానినా వదజలులో తూ దర్-
నమిస్ంది. ఆమ దర్నం ఒక 
మహత్ భాగ్యంగా భావిస్్రు. 
ప్రతి శుక్రవ్రం అమ్మవ్రి ఉత్సవ 
విగ్రహానినా శుక్రవ్ర మండపంలో 
ఉంచి విశేష పూజలు నిర్వహి-
స్ంట్రు. ఈ మండపం చంత 
దూరా్వస మహాముని విగ్రహం 
నలకొల్పబడ్రది. దూరా్వసడే 

స్్ ‘భక్ుల మనోభీషాటీ లను’ 
నరవేరుస్ంట్రు. ఆమ ఎలలో-
వేళల్ గర్గుడ్కి పరిమితమై 
ఉంట్రు. వ్రు ఊరేగింపులలో 
పాల్గొ నరు. ఈ వరదరాజస్్వమి 
ఆలయంలో వైశఖమాస ఉత్స-
వ్లు ఘనంగా నిర్వహిస్ంట్-
రు. 10 రోజులపాటు జరుపబడే 
ఈ ఉత్సవ్లలో వివిధ వ్హన 
సేవలు నిర్వహిస్ంట్రు. ఇక 
ధనురా్మసంలో వైకుంఠ ఏక-
దశిన్డు కృషా్ణ షటీ మి, సంక్రాంతి 
సమయాలలో ప్రతే్యక అలంకర-
ణలు, పూజలు నిర్వహిస్ంట్రు. 
కంచికమాకిషు ఆలయం:  
అమ్మవ్రి ఆలయం ఏకంబరే-
శ్వర ఆలయానికి సమారు ఒక 
కిలోమీటరు దూరంలో ఉననాది. 
ఇచచేట స్థా నికులు ‘కమ కొటటీ ం 
కమాకిషు అమ్మన్ ఆలయం’గా 
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ఆలయంలో ఆచరించవలసన 
పదధితులు, నియమాలు రూపొం-
దించగా వ్టిని నేటికీ అమలు 
జరుపుతున్నారు. దూరా్వస 
విగ్రహం పకకొనే దత్ాత్రేయుని 
తలలో దండ్రులైెన అనస్య అత్రి 
మహరుషు ల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. 
అమ్మవ్రి గుడ్లో సరస్వతి, స్వర్ణ 
కమాకిషు, విన్యక, అననాపూర్ణ 
కశీవిశే్వశ్వర, మహిషాసరమ-
రిథాని, సబ్రహ్మణ్య స్్వమి తదితర 
ఉప ఆలయాలను చూడగలము. 
ఇచచేటి విన్యకుని పూజిసే ్
భక్ుల కోరికలు నరవేరుతాయని 

భక్ుల నమ్మకం. ఇకకొడ కొందరు 
భక్ులు ‘సంతాన సం్భం’ 
చ్టూటీ  ముమా్మరు భకి ్ శ్రదధిల-
తో ప్రదకిషుణ చేసే ్ వ్రి కోరికలు 
నరవేరుతాయని నము్మతారు. 
అమ్మవ్రికి మాఘమాసంలో 
జరిగే బ్రహ్మత్సవ్లలో, అశ్వ-
యుజమాసం జరిగే శరననావరా-
త్రి ఉత్సవ్లలో భక్ులు అధక 
సంఖ్యలో అమ్మను ఆరాధ-
స్్రు. ఇతర నలలో అమ్మవ్-
రిని దరి్ంచ్టకు మంగళ-
వ్రం, శుక్రవ్రం, ఆదివ్రం 
రోజులు ఎంచ్కొని ఆలయ 

దర్న్నికి కుటుంబ సమేతంగా 
వస్్రు. ఆ తలలో ని నము్మకుం-
టే అనీనా సమకూరుతాయి. 
నడ్చే దైవంగా, అపర శంకరు-
లుగా, ఆధా్యతి్మక తేజోపుంజంగా 
కీరిప్ొంది శత వరాషు లు జీవించిన 
శ్రీ చంద్శేఖరేంద్ సరస్వ-
తి స్్వమి వలలో  చరితారథామైన శ్రీ 
కంచికమకోటి పీఠం చకకొటి 
స్ంఘిక సేవలు, వేద పాఠశ-
లలు, డ్గ్రీకళ్శలలు నిర్వహి 
స్ంది  

 ఓం నమశి్వ్య

    న్యన్, నీచేత గడ్డి  
కోయించా, పశువులు మేపంచా. 
అనినా కులవృత్ుల వ్రిదగగొరా 
నీతో ఊడ్గం చేయించా. కనీ 
నువు్వ అవనీనా దేనికని ప్రశినాం-
చకుండా పాటించావు. అయిన్ 
నీకు నేను చపా్పల... అదంతా 
ఎందుకు చేశనో. నువ్్వక గొప్ప 
రాజువి కవ్లంటే ప్రతి వృతిల్ో 
ఉండే కషాటీ లు నషాటీ లు నీకు 
తెలయాల. స్వయంగా అనుభ-
వించి తెలుసకోవ్ల. మిగతా 
నీతోటి విదా్యరుథా లు స్మాను్యలు. 
వ్రికి తగుమాత్రం విద్య చాలు  
పొటటీ పోసకోవడానికి. నీకల్ 

కదు.రాజనేవ్డ్కి అంతులేని 
పరాక్రమమే కదు, అంతులేని 
సహనం ఉండాల, సమరథాత 
ఉండాల. సమస్య ఎకకొడుందో 
తెలుసకుని పరిషకొరించే తెల-
వితేటలుండాల. అవనీనా పుసక్-
లోలో  వ్రాయబడ్ వుండవు. నీ పు-
సక్ంలో నువే్వ నీ అనుభవ్లనా 
నికిషుపం్ చేసకోవ్ల. అందరికీ 
అయిదారు గంటలు శిక్షణ ఇచాచే. 
నీకు మాత్రం రోజుకి పద్దనిమిది 
గంటలు పనిగంటలుగా చేసేవ్-
డ్నా. రాజు అప్రమతం్గా ఉండాల. 
సమరితనం పనికిరాదు. క్షణా-
లమీద నిర్ణయాలు తీసకోవ్ల. 
అవసరమైన తక్షణం రంగంలోకి 

దిగాల. అందుకే నీ శర్రాని-
కి శ్రమ ఇచిచే నినునా యోధుడ్గా 
మారిచేంది. నీవంటి శిష్్యడ్నా 
పొందటం న్ సకృతం" అన్నాడు 
జాఞా నకౌశికుడు, మరోస్రి రంతి-
దేవుడ్నా అకుకొన చేరుచేకుంటూ. 
రంతిదేవుడ్కి కంటి వంట గంగా 
యమునలు ప్రవహిస్్ ఉండగా 
గురువు పాదాలమీద వ్లపో-
యాడు. 'గురుబ్రహ్మ గురువిష్్ణ , 
గురుదేవో మహశ్వరోః' అనే శోలో కం 
ఆశ్రమమంతా ప్రతిధ్వనించడమే 
కదు రంతిదేవుడ్ అణువణువు-
న్ నిండ్పోయింది.     
మళీ్ళ కలుదా్ద ం. 
మీ భువనచంద్

గురు శిష్్యలు ( 9 వ పేజీ తరువ్యి ) 
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మనిషి మంచివ్డు కవ్చ్చే. 
అల్గని దేవుడ్మీద నమ్మ-
కముండాలని ఎకకొడా లేదు. 
మనిషి చడడివ్డు కవ్చ్చే. 
చడడివ్డ్కి దేవుడ్మీద నమ్మ-
కముండకపోవచచేని అభిప్రా-
యం కలగడం చాల్ సహజం. 
అయితే దుషాకొరా్యలు చేస్్నే 
దేవుడ్కి దండాలూ, ముడుపులూ 
సమరి్పంచ్కొనేవ్రికి కొదవలే-
దు. ఓస్రి గుడ్చ్టూటీ  మూడు 
ప్రదకిషుణలు చేస, దైవదర్నం 
చేసకొని, చంపలు వ్యిం-
చ్కొని, తిరిగి  తనకు అల-
వ్టైెపోయిన గతమారగొంలోనే 
పోయేవ్రు అధకులే ఉంట్రు. 
న్సక్ులనేవ్రు ఇరువరాగొ లలో-
నూ ఉంట్రు. అయితే అధ-
కశతం జన్లనా సన్్మరగొంలో 
పయనించేటటులో  చేయడమే 
ధ్్యయంగా సమాజమే భగవం-
తుణి్ణ సృషిటీ ంచిదననా వ్దనకూడా 
ఉంది. దేవుడున్నా, లేకపోయిన్ 
ఓ రకమైన భకిత్ో కూడ్న భయం 
ఉండడం సమాజానికి మంచిదే.  
విజాఞా నశస్్రా నినా ఔపోసన పటిటీ  
హతువ్దానినా వినిపంచే విజుఞా లు 

భాగవత వీక్షణం
ఎలక్రా న్

–మరణం తరా్వత ఏమీ లేదననా 
సదాధి ంతాలనా కూడా ప్రచారం 
చేస్్రు. నేరాలు చేస న్్యయవ్య-
వసథానుంచి అవలీలగా తప్పం-
చ్కొనేవ్రికి ఈ సదాధి ంతాలు 
కర్ణపేయంగా ఉంట్యి. 
    ఒకొకొకకొ పుటిటీ నరోజూ మనలనా 

మరణానికి దగగొరగా చేరుస్ం-
దననాది వ్సవ్ం. స్ధారణంగా 
నలభైలు దాటేసరికి ఈ భయం 
క్రమేపీ మనసలో విసర్ిస్్ 
ఉంటుంది. నమ్మదిగా ఆసక్-
తవ్ేంవైపు అడుగులు వేయడం 
జరుగుతుంది. అవట్నికి నేను 

ఓ విజాఞా నశస్త్రవేతన్ి. స్ంకేతిక 
నిపుణుణి్ణ. చిననాపు్పడు, అంటే 
నేను ఉననాతపాఠశల చదువు 
పూరిచ్ేసేవరకూ మా ఊరి వంక-

టేశ్వరస్్వమి వ్రి దేవ్లయంలో 
ధనురా్మస్లలో జరిగే దశవతార 
ఉత్సవ్లకి, హరికథలకీ అరథాసం-
వత్సరపు పర్క్షలు జరుగుతున్నా 
ఇంటోలో వ్రి కనునా కప్ప వళ్్ళవ్-
ణి్ణ . శ్రవణం దా్వరా రామాయణ, 
మహాభారత,భాగవతాలనా గురించి 
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చాల్ అవగాహనే కలగింది. దే-
వుడనేవ్డున్నాడని, రాముడూ, 
కృష్్ణ డూ, విష్్ణ వుయొకకొ అవ-
తారాపురుష్లనీ, బ్జం పడ్ంది.  
అయితే పోనుపోనూ కళ్శలలో 
అడుగుపటిటీ న తరా్వత, ఆలోచ-
నల తీరులో మారు్ప వచిచేంది. 
వేదాలు ప్రకృతి శక్ులను 
గురించీ, ప్రాచీన విజాఞా నపరమైన 
విషయాల గురించీ ప్రస్్వించా-
యి కని, దేవుళ్ళని గురించిక-
దని తెలసంది. అయితే విజుఞా లైెన 
మునులు అనేకనేకమైన పురా-
ణాలని రచయించి, దేవతల, రా-
క్షసల పాత్రలు సృషిటీ ంచి, శపాల 
రూపేణా దుషటీ శిక్షణా, వరాల 
రూపేణా శిషటీ రక్షణా, ఇతా్యది-
ని అత్యంత  ప్రతిభావంతం-
గా ప్రస్్వించి  మన భారతీయ 
సమాజంలో దైవప్రతిషాటీ పన 
చేశరనిపంచింది. అందుచేత 
మనకి ఇతర మతాలవలే కక 
ముకోకొటి దేవతల రూపకల్పన 
జరిగిపోయి ఉండాల.      అయితే 
ఆదిశకిచ్ే సృషిటీ ంచబడ్న బ్ర-
హ్మ,విష్్ణ ,మహశ్వరులే ప్రధాన 
దేవతలుగా పరిగణింపబడాడి రు. 
పురాణాలలో వీరి దర్నం పునోః-
పునోఃగా జరుగుతుంది. వీరి అనే-
కమైన అవతారాల అదు్తాలు 
చప్పడం జరుగుతుంది. 
       ఉదో్యగ నిర్వహణలో ఆధా్య-

త్మకతకి దూరంగా అడుగులు 
వేసన్, పననావయసలో పడ్న 
ముద్లు ననునా మంచిమారగొం-
లోనే నడ్పంచాయనుకోవడం-
లో స్వతకొరషు లేదు. అందుకనే 
నలభైలు దాటుతోండగా దైవ-
చింతన న్లో అధకమైందని 
చపు్పకోవడంలోనూ సగుగొ పడ-
టలేలోదు. పురాణాల గురించి అవి 
కకమ్మ కథలని ఎవరైెన్ పరి-
హససే ్ అవి సమాజ ప్రవరన్-
లనీ, పరివరన్లనీ న్గరికతలనా 
నిర్వచిస్్యనీ, గ్రీక్, మాయన్ 
పురాణాలుకూడా అందుకు నిద-
ర్న్లని వ్దించేవ్ణి్ణ. చిత్రని-
రా్మతలు తీసన పురాణ, జానపద 
చిత్రాలనా సంభావ్యతని గురించి 
ప్రశినాంచకుండా, ఓ రకమైన కు-
తూహలంతో చూసేవ్ణి్ణ. ప్ర-
త్యక్ష న్టక ప్రక్రియల కవలగా, 
తెరమీద స్ంకేతిక ప్రమాణా-

లతో దృశ్యశ్రవణాల మేళవింపు 
తరా్వత, నటిటీ ంట బులలో  తెర ని-
లుచేననా తరా్వత, సమాజ స్వరూ-
పమే మారిపోయిందనుకోవ్ల. 
దూరదర్న ప్రస్రవ్హినులు 
జీవితాలోలో  ఒక భాగమై కూరుచేచు-
న్నాయి. అనీనా వయసలవ్రికీ, 
ఎనోనా అభిరుచ్లు కలవ్రికీ  
ఎనలేని ప్రక్రియలు ప్రస్ర మా-
ధ్యమాలోలో  చోటు చేసకొన్నాయి.
       న్కు పదవీ విరమణ జరిగింది. 
గోదావరి తీరాన ఓ పటటీ ణపు శివ్-
రలోలో ఉననా అద్ద  కొంపలో తాతాకొ-
లక నివ్సం ఏర్పరుచ్కొన్నా-
ను. ఉదో్యగర్తా్య రాషా్రా లు పటిటీ  
తిరిగిన మాతో- ఆచారవ్యవహా-
రాలు కొనస్గవననా నపంతో మా 
అమ్మగారు మా రెండో అననాగారి 
వద్దనే ఉండ్పోయింది. పదవీ 
విరమణ తరా్వత, మా అమ్మగార్నా, 
న్ శ్రీమతి తప్ప ఇతర సంతులేని 
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మా అతగ్ార్నా మాతోనే ఉండేట-
టుటీ  చేసకొన్నాను. వ్రిద్దరిమధా్య 
నలకొననా సయోధ్య సేనాహానికి ని-
ర్వచనమని చపు్పకోక తప్పదు. 
బులలో  తెరమీద ఉదయపు వేళలో 
వచేచే ఆధా్యతి్మక ప్రసంగాలు, ప్ర-
వచన్లూ తొంభైలు దాటిన మా 
అమ్మగారూ, ఎనభైలు దాటిన 
మా అతగ్ారూ చూస్్ ‘బుదు్-
దప్రాయమైన ఈ జీవితాలకో-
సం ఎందుకీ తపన?” అని వ్రు 
వైరాగ్య ధోరణిలో మాట్లో డుకొనే 
విషయాలు న్ చవినపడేవి.   
       సరిగా అపు్పడే ఓ ప్రముఖ ప్రస్-
రవ్హినీ సంసథా బాపూ, రమణల 
నిరే్దశికత్వంలో భాగవతానినా ధా-
రావ్హికగా ప్రస్రం చేస్్మ-
ని ప్రకటించింది. తరా్వత తేదీ 
వలువరించింది. ఆ రోజుకోసం 
అందరం ఎదురు చూశం. మా 
అమ్మగారూ, అతగ్ారూ స్రో్య-
దయానికి మునుపే లేచి స్నానం 
చేస, సల కంచ్ గాలో సలోలో  ఫిలటీ ర్ 
కఫీ తాగి, బులలో  తెరముందు 
ఎదురుగా ఉననా రెండు పేము-
కుర్చేలోలో  కూరుచేన్నారు. భాగవత 
ప్రస్రం మొదలైెంది. అయిదు 
నిముషాలు కకమునుపే ప్రకట-
నల విరామం. మా అమ్మగారూ, 
అతగ్ారూ కళ్్ళ మూసకొన్నారు. 
నేను  లేచి బయటకు వళ్లో ల్సవ-
చిచేంది.  అరగంట  కర్యక్రమం-

లో రెండుమూడు స్రులో  బుర్రలు 
మరోవైపు తిపా్పల్స వచిచేందని 
శ్రీమతి చప్పంది. ‘చ, ఛ! ఆచాచే-
దన లేని ఎదలు (..ము్మలు) 
చూప, సము్మలు చేసకోనే ఈ 
సంసకృతినేమన్ల? మన చిననా 
తనంలో జరిగే మేజువ్ణీలు 
చాల్ హుందాగా ఉండేవి!’ అననా 
మా అమ్మగారి మాటలుకూడ 
న్తో చప్పంది. ఆ మరుచటి 
దినం నుంచి ఆ ప్రస్రం వస్-
ననాపు్పడు నేను టీవీ చూడడిం మా-
నుకొన్నాను. ముగుగొ రు ఆడవ్-
ళ్్ళ ఇక చీకూ చింతా లేకుండా 
భాగవత ప్రస్రానినా చూడస్గా-
రు. 
      అయిదో రోజున ఇంట్యన 
పలకరించాడు. “మాది ఎపు్పడో 
కొననా బాలో క్ అండ్ వైట్ టీవీ. 
మీది కలర్ టీవీ. మీకు అభ్యం-
తరం లేకపోతే భాగవత ప్రస్ర 
సమయంలో నేనూ, న్ శ్రీమతీ, 
న్ పలలోలూ వచిచే మీ కలర్ టీవీలో 
చూడొచాచే?” అని అడ్గాడు. 
    న్కు ఏమన్లో తోచలేదు. 
అంత్యనిష్టీ రం కంటే ఆది ని-
ష్టీ రమే మంచిదనుకుంటూ న్ 
క్రమవరన్ గురించి చప్ప, “మీ 
శ్రీమతిగారిని వచిచే నిరభ్యం-
తరంగా చూడమనండ్. కనీ 
అందరూ వచిచే చూస్్మంటే మా 
అమ్మగారికీ, అతగ్ారికీ ఇబ్ంది-

కరంగా ఉంటుంది. ఏమీ అను-
కోకండ్.” అని చపే్పశను. 
   “మీరననామాట నిజమే! పారద-
ర్కమైన వలువలతో విలువలు 
దిగజారిచే చూపంచే ప్రస్రమధ్య-
మాల ధోరణులు అందోళనకరం-
గా మారుతున్నాయి, కదనను. 
నేనూ ఓ కలర్ టీవీ కొనందే మా 
ఇంటోలో  అలజడ్ రేగుతుంది! 
స్యంత్రం న్తోబాటు బజారుకి 
రండ్. మంచి కలర్ టీవీ 
ఎంపకలో సహాయపడుదురు-
గాని,” అన్నాడు. 
   ఆయనకి మనస్రా కృతజఞాత-
లు తెలుపుకొన్నాను. 
   కొంతకలం తరా్వత వృదుధి ల-
ద్దరికీ పలుపొచిచే కైల్స భూ-
ములదా్వరా వైకుంఠ దా్వరాలు 
వతుకొకొంటూ వళి్ళపోయా-
రు. సంవత్సరాలు గడ్చాయి. 
ఇపు్పడు నేను వక్రీకరించబడ్న 
భారత చరిత్రను గురించికక, 
అసలైెన ససలు భారత చరిత్ర 
మీద వస్్ననా ఎనోనా పుసక్లు 
చదువుతానేకని, ప్రస్రమా-
ధ్యమాల కేస దృషిటీ  స్రించను. 
ఎందుకంటే వృదాధి ప్యం కరణంగా 
కొడుకుల పంచన వంతులవ్-
రిగా నివసంచే మాకు, తరాల 
అంతరాలు అడుడి గా నిలుస్్యి 
మరి. 
                ***
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తుమూ్మరి రాంమోహనరావు

ఉద్యమ హృదయం 
కలగిన కవి
డా.నందిని సధారెడ్డి

  ప్రపంచస్హిత్యం ఏదైన్ ‘మనిషి’ 

కేంద్ంగా రాయబడ్ందే. మనిషి నడవడ్ 

మారచేడానికో, మనిషి మనుగడ తీరచే-

డానికో, మనిషి చరిత్రను చప్పడానికో, 

మనిషి గుటుటీ ను విప్పడానికో, కథైన్, 

కవిత్వమైన్, నవలైెన్, న్టకమైన్,

ప్రక్రియ ఏదైన్ మనిషి సథాతిని మరుగు 

పరచడానికేనననాది కదన లేని 

సత్యం. అనేక మంది కవులు రచ-

యితలు తాము చప్పదలచ్కుననా-

దానినా చప్పడం వరకే కని, చేయడం 

వరకు వచేచే సరికి వనకడుగు వేస్్రు.

మరి కొంతమంది ఎవరైెన్ ఒక పని తలపడ్తే, సమరిథాంచటమో, సహాయపడటమో చేస్్రు కని అతి తకుకొవ 

మంది తాను నమి్మన సదాధి ంతానినా కరా్యచరణరూపొందించడానికి తమ సర్వశక్ులూ ధారపోస జీవితానినా లకషు యా-

నికి అంకితంచేయగలుగొ తారు. అల్ంటి అరుదైన కర్యశీల, ఉద్యమజీవి, కవి, రచయిత డా.నందిని సధారెడ్డి.

‘మొట్టమొదట 
నిపుపి పుట్టంచిన వాడు కవి
మంట పెట్టనవాడు కవి
మంటలా భగభగ మండినవాడు కవి
రండు చేతులోతి భూప్రపంచానిని తడిమి చూసినవాడు మహాకవి‘

అంట్రు కవిని నిర్వచిస్్. అందుకు తానొక ఉదాహరణగా నిలచి చూపారు కూడా. ఇంక,
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‘నిజమెైన కవి చావడు
మాటలోతినే మంటలోతినే 
మౌనానిని ప్రక్షాళనం చేసుకుంటాడు’ అని అంట్రు.

     పేరుకోసమో, పురస్కొరం కోసమో కక తాను చేపటిటీ న ఉద్యమం కోసం కవితా్వనినా ఆయుధంగా మలచ్కుననా 

కవి సధారెడ్డి.    కడగండలో ను కడ్గా కటుటీ కుని, స్టిమనుష్ల కడుపునింపే కరవ్్యపరాయణుడైన రైెతుల బతుకు 

వతలను కళలోకు కటిటీ  చూపన కవి.

అపరాత్రి ఆపత్ ఎవరిదో
పూలు దుుఃఖభారానిని మోయలేవు
చేనుకు క్పలా వెళ్లిన మనిషి
చెటు్ట కు వేలాడితే
కుటుంబమంతా ఎంత చీకట‘
‘ఎటు పక్కకు పొరిలినా
అపుపి పలేలిరుగాయలక్క గుచ్్చకుంటుననిది‘

ఇల్ంటి పరిసథాతులే అననాంపటేటీ  అననాదాత చటుటీ కు వేల్డే పరిసథాతి. మటిటీ న నము్మకుననామనుష్ల వతలను తన 

కవిత్వం  నిండా వల్రిచేన ‘భూమి స్వపనాం’ ‘ప్రాణ హిత’,’ఇకకొడ్ చటుటీ  గాల’ఈ కవి.  ‘న్రుమళలోతో కలువలు మా-

ట్లో డ్నటులో ’ అంట్ర్క కవితలో... అల్గే,

మాకుననావి రెండు చేతులే
మేం నము్మకుననాదీ మా రెండు చేతులే
కడుపు కొడ్తే చూస్్ ఊరుకున్నాం
రెండు చేతులు కటేటీ స కొడ్తే 
ఎట్లో  ఊరుకుంట్ం’

రాసన కలం సధారెడ్డిదే కవచ్చే, వతలు, గొంతు మాత్రం పీడ్త జన్లదే. 

అంతగా మమేకమై రాస్రు కవితలనా.

న్గేటి స్లలిలలి  న్ తెలంగాణా 
న్ తెలంగాణా,
నవే్వటి  బతుకులు న్ తెలంగాణా
 న్ తెలంగాణా!
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ఉద్యమానికి ఊపరి పోసంది. ఎనినా వేల గొంతుకలు ఎలుగెతి ్పాడాయో ఆ పాటను. ఆపాట తెలంగాణా స్ధన 

సమరంలో పాశుపతాస్త్రం వంటిది.

అయితే పాటంతా తెలంగాణా పలెలో  సంసకృతి వర్ణనే. ఎవరినీ దూషించటమో, రెచచేగొటటీ టమో అందులో లేదు.

అందులో ఉననాది ఆత్మగౌరవ ప్రసకి ్మాత్రమే. ఇదే పాట తరువ్త ఒక సనిమాలో కూడా ఉపయోగిసే ్దానికి నంది 

అవ్రుడి  వచిచేంది. ప్రసదధి తెలంగాణ దర్కుడు శంకర్ తీసన సనిమా ’జై బోలో తెలంగాణా’ కు సధారెడ్డిగారితో 

బతకమ్మ మీద పాట రాయించ్కున్నారు.

 ఉద్యమ స్్ఫరిత్ో దగా చేసన వలస న్యకులకు హెచచేరికగా

‘మా మౌనానిని ఎపుపిడూ ప్రమతతి తే అనుకుంటావ్
క్నీ, నీకు తెలుసో తెల్యదో,
గోడకు వేలాడే తుపాకీ కూడా మౌనంగా ఉంటుంది

అని తెలంగాణా ఉద్యమానినా తలపాగా చ్టుటీ కుననా కవియోధుడు సధారెడ్డి. అంత బలంగా ఉంటుంది కవిత్వప-

రంగా నిరసన వ్యకీక్రణ ఈయన కవిత్వంలో.

నందిని సధారెడ్డి  కవిత్వపు కొనినా మతుకులే ఇవి అయిన్ చాలు ఆయన కవిత్వం స్థా యితెలపడానికి. అంతే గాక 

వ్్యసవిసర్భీతి కూడా ఉంది.  మంజీరా రచయితల సంఘం స్థా పంచిన్, తెలంగాణా రచయితల వేదిక ఏరా్పటు 

చేస ఉద్యమ స్్ఫరిత్ో ఊరూరూ తిరిగి ‘సయి’ దచిచేన కర్యశీల.  మాట ముకుకొస్టితనం కలగినదైన్, మనస 

వననాపూసమయం.  అరథాం చేసకుననా వ్రికి ఆయన ఆర్ద ్ర హృదయం కనిపస్ంది.

    ఎవరేమనుకునాని చిటకెన వేలులా
    జీవించలేను
    ఎవరు తపపిదనాని మద్దెల పటు్ట కు త్రగలేను

ఇదీ సధారెడ్డి  వ్యకిత్్వం.

ఈయన కలం వలువరించిన 

పుసక్లు

1.భూమిస్వపనాం, 2.సంభాషణ 

3.ఆధు నిక  తెలుగుకవిత్వం - 

వ్సవ్ికత - అధవ్సవ్ికత(సదాధి ం-

తగ్రంథం), 4.దివిటీ, 5.ప్రాణహిత, 

6.ఒక బాధ కదు,7.నది పుటుటీ బడ్, 

8.ఇగురం, 9.ఆవరథానం,10.న్గేటి 

చాలలలో  (పాటలు), 11.ఇకకొడ్ చటలో -

గాల, 12.చిత్రకనునా (కథాసంపుటి), 

13.అనిమేష (దీర ్ఘకవిత)-అనీనా 

ఆయన జీవనప్రస్థా న ప్రతి- బ్ంబాలు.

ఇక జీవిత విశేషాలకు వసే ్ 2-5-
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1954  న సది్దపేట జిల్లో , కొండపాక 

మండలం, బండారం గ్రామం 

లో జననం. తండ్రి బాలకృషా్ణ రెడ్డి  

రజాకరలో నదిరించిన కమూ్యని-

సటీ యోధుడు. తలలో  రతనామాల .రైె-

తుకుటుంబం. తెలయకుండానే 

తండ్రి నుండ్ ప్రగతిశీల భావ్లను

వ్రసత్వంగా గైెకొన్నారు. తలలో నుం-

డ్ శ్రమైకజీవన సందరా్యనినా సీ్వ-

కరించారని వ్రి జీవిత గమనం 

పరిశీలసే ్ అరథామౌతుంది. ఊరి-

గ్రంథాలయంలోని పుసక్లు తె-

చ్చేకుని చదువుతుంటే చూచి 

వ్ళలో బాపు అననామాట మదిలో 

పదిలంగా దాచ్కుని, ఆ తరువ్త 

అందరూ సబా్స్ అనే విధంగా 

చేస చూపంచాడు. ఇంతకీ సధారెడ్డి  

వ్ళలో  బాపు అననామాటేమిటంటే-

“పుసక్లు చదువుడు గాదు, పుస-్

కలు రాసే ్గొప్ప”ఎంత గొప్ప స్్ఫరి ్

ఆ బాపు బాలకృషా్ణ రెడ్డి  గారి మాట.

      పాఠశలలో అల్ంటి గురువే 

దరికరు. అషటీ కల నరసంహరామ 

శర్మ ఆయనకు స్హిత్యం వైపు దృషిటీ  

పడేటటులో  చేశరు. ఆపైన  సదిధిపేటలో

మిత్రులు బడ్ద రాజేశ్వర్, భగ-

వంతరెడ్డి  గారలో స్ంగత్యం-

తో విపలో వ కవిత్వం వైపు దృషిటీ  

మళలోటం అపు్పడే మిత్రులతో కలస

‘దివిటీ’ అనే కవితా సంపుటి ప్ర-

చ్రించటం సధారెడ్డి  స్హిత్య జీ-

వితానికి న్ంది అనిచప్పవచ్చే. 

ఇంటర్్మడ్యేట్ లో గణితము, 

విజాఞా న శస్్రా లు ఐచి్ఛకలైెన్,

ఇంజనీరింగు  వంటి కోరు్సలకు వ-

ళలోకుండా బ్.ఏ, ఆపై ఎం.ఏ.,ఎం.

ఫిల్., పహెచ్.డీ. లు తెలుగు 

భాషతో చేయటం తెలుగు అధా్య-

పకులుగా చేరటం తన మనస 

చప్పన తోవను ఎంచ్కోవడమే.

డా.స.న్రాయణరెడ్డి గారికి సధారెడ్డి  

అంటే వ్త్సల్యం, సధారెడ్డికి న్రా-

యణరెడ్డి అంటే అభిమానం, 

గౌరవం. దృక్పథాలు వ్రైన్ వ్రివురి 

మధ్య సత్సంబంధాలుండటం, 

స్హిత్యం నేరి్పన సంస్కొరం.

స్హిత్యం లో స్రు్యడు అనే 

అంశంపై సన్రె స్చనతో 

ఎం.ఫిల్. ఆ తరువ్త.

ఆ తరువ్త ఆయన నేతృత్వం-

లోనే ఆధునిక కవిత్వంలో వ్సవ్ి-

కత-అధవ్సవ్ికత అనేఅంశంపై 

సదాధి ంతవ్్యసం సమరి్పంచి డాకటీరే-

ట్ అవటం ఇదంతా విదా్యపరమైన 

ప్రగతి.

 తెలుగు అధా్యపకులుగా పనిచే-

స్్ మంజీర రచయితల సంఘం 

ఏరా్పటు చేస కవులకు స్్ఫరి ్ కల-

గించింటం తో ఆయన లోని స్-

నృమాజిక సపృహ కలగిన ప్రగతి 

శీల కర్యశీల నడుంకట్టీ డు. ఆ 

తరువ్త తెలంగాణ ఉద్యమ స్్ఫ-

రిత్ో తెలంగాణ రచయితల సంఘం 

ఏరా్పటు చేస జిల్లో ల వ్ర్ గా సభలు 

నిర్వహించటం ఆ తరువ్త ‘సయి’ 

పత్రిక వలువరించటం అంచలం-

చలుగా ఆయన ఉద్యమపూరిత 

కవితా్వదర్ ప్రస్థా నం,

తెలంగాణా రాష్టం ఏర్పడ్న  తరువ్త

ఆయనను తెలంగాణా 

స్హిత్య అకడమీ 
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కి  తొల  అధ్యకుషు నిగా  చేయగలగాయి. ఆయన హయాంలోనే

అనిదంపూర్వంగా తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలు వైభవోపేతంగా జరిగిన విషయం జగది్వదితం.

     తెరవే వేదిక ఏరా్పటైెన కొతల్ోలో  ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడ్ంది. నేను ఆదిల్బాదు జిల్లో లో పనిచేస్ననాపు్పడు

తెరవే కర్యకరగ్ా ఉన్నాను.ఆదిల్బాద్ తెరవే సభలో తొటటీ తొల కర్యక్రమ ప్రారంభకునిగా నేను పా-

ల్గొ నటం మరచిపోలేని విషయం. ఆ తరా్వత ఎనోనాస్రులో  కలుసకోవడం జరిగింది, జరుగుతూ-

నే ఉననాది. ఆయనను చూసే ్ న్కు నననాయ్య ఉదంకోపాఖా్యనంలోని పద్యభాగం గుర్ుకు వస్ంది.

‘నిండు మనంబు నవ్య నవనీత సమానము పలుకొ దారుణాఖండల శస్త్ర తుల్యము’-అని.

      ప్రతిభ  ఉననా చోటికి ప్రశంసలు పురస్కొరాలు పరుగెత్ుకుని వస్్యి.

అవంటే సధారెడ్డికి అయిషటీ మే అయిన్ ఆతీ్మయతకు, అనుబంధాలకు తలఒగగొకతప్పదు. అల్ వరించిన పురస్కొ-

రాలు కొనినా:

1986లో భూమిస్వపనాం కవితాసంపుటికి ఫ్రీవర్్స ఫ్ంట్ పురస్కొరం

1988లో భూమిస్వపనాం కవితాసంపుటికి ఇందూరు భారతి వ్రి దాశరథి పురస్కొరం

2001లో ప్రాణహిత కవితాసంపుటికి తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం వ్రి పురస్కొరం

2009లో ఒక బాధకదు కవితాసంపుటికి విశ్వకళ్పీఠం వ్రి సేనాహనిధ ఉతమ్కవితా పురస్కొరం

2010లో 'న్గేటి స్లలోలో  న్ తెలంగాణా' పాటకు ఉతమ్ గేయ రచయితగా నందిపురస్కొరం

2016లో తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం నుండ్ స్హిత్యంలో విశిషటీ  పురస్కొరం.                              

   అల్గే హదాలు కూడా కొనినా లభించాయి.అవి: 2014లో తెలుగు భాషాపాఠ్యపుసక్లను సమీకిషుంచే కమిటీలో 

నందిని సధా రెడ్డి  సభు్యడ్గా పనిచేశరు.

2015లో రిక్రూట్మంట్ పర్క్షల కోసం సలబస్పై తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వ కమిటీకినియమించబడాడి రు.

తెలుగు భాషపై నిరంతర పరిశోధన, విశేలోషణ, ప్రచ్రణ, ప్రచారం కోసం 2017, మే 2న ఏర్పడ్నతెలంగాణా స్హిత్య 

అకడమీకి తొల చైర్మన్గా నియమించబడ్, 2020 మేవరకు పనిచేశరు.

2017 ఆగసటీ లో కళోజీ న్రాయణ రావు అవ్రుడి కు అరుహు లైెన ప్రముఖ వ్యకిన్ి ఎంపకచేసేందుకు ఒక పా్యనల్కు 

నేతృత్వం వహించారు.

2017 డ్సంబరు 15 నుండ్ 19 వరకు హైెదరాబాదులో జరిగిన ప్రపంచ తెలుగుమహాసభలకు అకడమీ బాధ్యతలు 

నిర్వరిం్చారు.

 ముగించే ముందు ఆయనను ఆకశనికిఎతిన్ పాట పూరిగ్ా ఇకకొడ పొందుపరుస్న్నాను.ఇందులో తెలంగాణ 

ఆత్మను నికిషుపం్ చేశరు డా.నందిని సధారెడ్డిగారు

నాగేట సాలలిలలి నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా ,

నవేవేట  బతుకులు నా తెలంగణా
 నా తెలంగాణా!
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పారేట నీలలిలలి పానాదులలలి ,  
పూసేట పువువేలలి పూనాసలలలి

కొంగు సాపిన నేల నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా.

పాలు దాపిన తల్లి నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా /నాగేట /

తంగేడు పువువేలులి తంబాలమంత,
తీరక్క రంగుల తీరిచి్చన పువువే
తీరక్క రంగులలి తీరిచి్చన పువువే,

బంగారు చీరలు బజారులనిని
బతుకమ్మ పండుగ నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా,
బంత్పూల తోట నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా /నాగేట /

వరద గూడు కడితే వానొచ్చనంట 
బురద పొలము దునిని మురిసుననిరంత,

శివుని గులలి  నీలులి, చీమలకు షక్కరి, వాన కొరకు 
భజన జడ కొపుపిలేసి,

వాగులలి వంకలలి నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా

చూపు రాల్న కండులి  నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా /నాగేట /

కొతతి  బట్టలు గట్ట కోట ముచ్చటులి ,
పాల పిట్టల జూసి పడుచ్ చపపిటులి ,(2)

పాల పిట్టల జూసి పడుచ్ చపపిటులి
జొనని కర్రల జండ జోరుననిదేమి,

అలాయ్ బలాయ్ దీసె నా తెలంగాణా నా 
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తెలంగాణా
దుండి పంచిన ఆరితి  నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా /నాగేట /

మోట కొట్్ట రాత్రి మోగిన పాట,
తాడు పేనిన తండిరి తలుపుల ఉనని అపుపి,(2)

తాడు పేనిన తండిరి తలుపుల ఉనని అపుపి
కలలిమూడిసిన అవవే కలలోని గింజ(2)

ఆరు గాలం చెమట నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా

ఆకల్ దపుపిల మంట నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా /నాగేట /

ఊరు క్సె తల్లి ఉరిమి సూడంగ,
బువవే లేని తల్లి బోనం వండింది(2)

బువవే లేని తల్లి బోనం వండింది
సేను కొచి్చన పురుగు సెరిగి పూసింద(2) 

బోనాల పండుగ నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా

క్టారావుల ఆట నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా /నాగేట /

గట్ట కట్టన రోజు డపుపి సపుపిలులి,
పీరీల గుండంల పిలగాండలి ఆట,(2)

పీరీల గుండంల పిలగాండలి ఆట
కుడుక పేరలి మొకు్క కూల్ బతుకులులి,
వాలు పాడిన పాట నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా
ఆత్మ గలలి చెయ్్య నా తెలంగాణా 
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నా తెలంగాణా /నాగేట /

కల్సేట సేతులలి కనీనిట పాట,   
సిందోలలి సిందులలి సిగురించె నాట్యం.(2)  

సిందోలలి సిందులలి సిగురించె నాట్యం
ఓగుగు  మద్దెల డపుపి వాద్య సంగీతం.(2)  

కళలకే పుటు్ట క నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా

పాట గాచిన పటు్ట  నా తెలంగాణా 
నా తెలంగాణా /నాగేట /

బురుజు గోడల పొగరు మెడలు వంచంగ, 
గుటలిలలి సెటలిలలి

గోగు పువువేలు(2) 
సదిదె మోసిన తల్లి సావు బతుకులులి, 

పారాణమిచి్చన వీర కథలు పాడంగ(2)  
గోరు కొయ్యల పొదుదె  నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా
గోరింకలా  సభలు నా తెలంగాణా 

నా తెలంగాణా /నాగేట /

ఈ ఒకే పాట మతుకు చాలు నందిని సధారెడ్డి  తెలంగాణా పలెలోబతుకును ఎంత బ్గిగొత అలుముకుననాడో చప్పడానికి.

        చివరగా మనిషి గురించి తండాలో డే నిఖారైెస్న మనిషి, నిరాడంబరతతో నిజాయితీకి చిరున్మా అనదగగొ స-

దిధిపేట సధారెడ్డి  గురించి అనేక పద్దలు రాసన వ్్యస్లసంకలనం ఆయన 44ఏళలో స్హిత్య ప్రస్థా న సందర్ంగా 

అభినందన సంచికగా డా.గంట్ జలంధర్ రెడ్డి  సంపాదకత్వంలోవలువడ్న ‘మందారం’ చాలు, బండారం ఊరి 

పేరుకు కీరి ్ తెచిచేన బంగారుకవి సధారెడ్డిస్హిత్యకృషిని, వ్యకిత్్వ విశిషటీ తను చాటి చప్పడానికి. ఆయన మరినినా 

దీపక్వ్్యలు వలువరించాలని అభిలషిస్్ ముగిస్ న్నాను
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  సంసకృత స్హిత్యం ఆకశం 
కంటే విశలమై౦ది, సముద్ం 
కంటే లోతైె౦ది. ఎ౦దుకం-
టే  సంసకృత స్హిత్యం అనినా 
ప్రాచీన స్హిత్య ప్రక్రియలకు 
నిధ అవడమే కకుండా అనినా 
ఆధునికస్హిత్యప్రక్రియలకు 
కూడ మాతృకగా కనిపస్ం-
ది. అది ప్రాచీనంలో ప్రాచీనం 
ఆధునికంలో ఆధునికం . ఇక 
ఆంగలో స్హిత్యంలో Repartee 
అనే ఒక స్హిత్య ప్రక్రియ ఉంది. 
రిపార్టీ అంటే  Ready reply 
అని A witty reply అని 'Talk 
characterized by clever and 
witty replies' అని నిర్వచిస్్రు 
  స్ధారణంగా మానవులలో 
ఇతరులను ఆకేషుపంచే స్వభావం 
ఎకుకొవగా కనిపస్ంది. ఏదో 
వంక పటుటీ కుని ఎకకొడో అకకొడ 
ఎవరో ఒకరిని ఆకేషుపస్్నే 
ఉంట్రు. ఆకేషుపణలు  సహిం-
చలేని వ్ళ్్ళ తగిన సమాధానం 
చబుతూనే ఉంట్రు.   

   ఈ ఆకేషుపణ ముఖ్యంగా 
మూడు స్థా యిలోలో  ఉంటుంది. 
కొంతమంది వేళ్కోళంగా ఇత-
రులను ఆకేషుపస్్ ఉంట్రు, 
వ్రి మనస్సలోలో  ఎటువంటి 
చడు ఉదే్దశం ఉండదు. 
మరికొంత మంది మనస్సలో 
ఒకటి పటుటీ కుని ఇతరులను 
ఆకేషుపస్్ ఉంట్రు. మరికొం-
తమంది స్టిగా కఠినంగా 
ఆకేషుపస్్రు. ఎవరు ఏస్థా -
యిలో, ఎంత మోతాదులో, 
ఏ విధంగా ఆకేషుపసే ్ వ్రికి ఆ 
స్థా యిలో అంతే మోతాదులో ఆ 
విధంగా సమాధానం చప్పడం 
Repartee అనుకోవచ్చే. ఈ 
విధంగా మృదువు, కఠినం, అతి-
కఠినంగా చేసే ఆకేషుపణలు దానికి 
తగిన సమాధాన్లు సంసకృత 
స్హిత్యంలో కోకొలలోలు. అవి 
ఎల్ ఉంట్యో స్థా లీపుల్క 
న్్యయంగా కొనినాటిని పరిశీల-
దా్ద ం. ఆది దంపతులైెన  పార్వతీ 
పరమేశ్వరుల చిలప సంభాషణ-

.సంసకృతస్హిత్యంలో 
రిపార్టీ కవితా ప్రక్రియ
( Repartee in Sanskrit 
Literature)

లు, వేల్కోల్లు జగతప్రసదాధి లు. 
పార్వతి వ్సవ్్నికి అచలపుత్రికే 
అయిన్ చలచితం్ కలది. చాల 
చిలపది. ఒకన్డు సరదాగా తన   
భరన్ు ఒక ఆటపటిటీ దా్ద మను-
కుంది. కని ఆయన తనకంటే  
తెలవైన వ్డని మాత్రం ఊహిం-
చలేక పోయింది పాపం.  
ఏమండ్! న్కు అమ్మ న్ననా 
ఇద్దరూ ఉన్నారు. న్కుననాటులో గా 
మీకు అమా్మన్ననా లెకకొడున్నారో 
చూపంచండ్ అంది కొంటెగా. 
శివుడు దానికి సమాధానంగా  
ఓహ అదా! న్కు అత్ా మామ 
ఇద్దరూ ఉన్నారు. న్కుననాటులో -
గా నీకు అత్ా మామలు ఎకకొ-
డున్నారో చూపంచ్  అన్నాడు 
నవు్వతూ. ఏ౦ చూపస్ంది? 
వంటనే ఉడుకుకొంటూ బుం 
గమూతి పటిటీ  ఆయన ఒడ్లోకి  
వంగి వ్లపోయి ఉంటు౦దని 
ఊహిదా్ద ం. ఈ విధంగా పార్వతి 
కొంటె ప్రశనాకు తగిన సమాధానం 
చప్పన ముకకొంటి మాటలు 
మనలనా రకిషుంచ్గాక.

చిలకమరి ్దురాగొ ప్రస్దరావు
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ఒకస్రి శివకేశవులద్దరూ తమ 
భార్యలతో ఒక చోట సమావే-
శమయా్యరు. ఒక ప్రదేశంలో 
శివకేశవులులద్దరూ కూర్చేని 
ఏవో మాట్లో డుకుంటున్నారు. 
మర్క ప్రదేశంలో   లకీషుమీపార్వ-
తులు కూర్చేని కబురులో  చపు్ప-
కుంటున్నారు. పార్వతి లకిషుమీతో  
ఏమమా్మ! చంచలమైనదాన్! ని-
నోనామాటడుగుతాను సమాధానం 
చబుతావ్? అంది . సరే అడగవ-
మా్మ! శివుని పళ్్ళమా! అoది లకిషుమీ 
. మీన్ననా ఎవరు? అంది పార్వతి 

. వంటనే లకిషుమీ సముద్రుడు అని 
సమాధానం చప్పంది. వంటనే 
పార్వతి ఊరుకోవమా్మ! ఎవరు 
నము్మతారు. నీళలోకెకకొడైన పలలో -
లుపుడతారా! నేను నమ్మను గాక 
నమ్మను అంది. ఓహ! సరేలే!  
నువు్వ నమ్మకపోతేమానయి్య. 
పర్వతాలకు పలలోలు పుటటీ గాలేం-
ది సముద్రానికి మాత్రం పలలోలు 
పుటటీ రా ఏంటి? అంది . అది    
ఎవరు నము్మతారో వ్ళ్లో ఇది  
కూడా నము్మతారులే అని లకిషుమీ 
సమాధానం చప్పంది . నువు్వ 

పర్వతం కూతురవైనపు్పడు నేను 
సముద్ం కూతురినా ఎందుకు 
కకూడదు అని లకిషుమీ సమాధానం 
లోని అంతరారథాం.
ఈ విధంగా పరస్పరం వేళ్కోళ్-
ల్డుకుoటుననా లకీషుమీపార్వతుల 
సరససల్లో పాలను వింటూ హరి-
హరులు లోలోపల ఎంతో  ఆనం-
దిస్న్నారట . అటువంటి ఆ శివ-
కేశవుల ఆనందం మన విఘ్నాలు 
పోగొటిటీ  మనలను రకిషుంచ్గాక 
అని ఒక కవి అందమైన శోలో కం 
వ్రాశడు.

కవే  త్ష్ఠత: తే పితరౌ మమేవే త్యప-
ర్ణయోకేతి పరిహాసపూరవేం
కవే వా మమేవ శవేశురౌ తవేత్ తా-
మీరయన్ ససి్మతమీశవేరోవా్యత్

ఇపు్పడు ఎంతో సేనాహం గల ఇద్దరు యువతులమధ్య వేళ్కోళం (ఆకేషుపణ సమాధానం ) ఎంత అందంగా 
ఉంటుందో చూదా్ద ం.

లోలే! బూ్రహి కపాల్క్మిని ! పితాకసేతి? పత్: పాథసాం
క: ప్రతే్యత్ జలాదపత్యజననం? ప్రతే్యత్ య: ప్రసతి రాత్
ఇత్ం పారవేత్సింధురాజసుతయోరాకర్ణ్యవాక్్చతురీం
సంసే్మరస్య  హరేర్హరస్య చ ముదో నిఘనింతు విఘనిం తు వ:  
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ఇవి కేవల వేల్కోలపు మాటలు 
వ్నికి తగిన సమాధాన్లు.
ఇపుడు కొంచం   మోతాదు 
మించిన ఆకేషుపణలు దానికి తగిన 
సమాధాన్లు ఎల్ ఉంట్యో 
తెలుసకుందాం
          మనం ఎంత గొప్ప వ్-
ళలోమైన్ కవ్చ్చే గాని ఇతరులనా 
కించపరిసే ్ అది మనకు ముపు్ప 
తెచిచే పడుతుంది. ఒకొకొకకొపు్ప-
డు మన అసత్ా్వనికే ప్రమాదం 
తెచిచే పడుతుంది. ఆత్మశలో ఘ 
ఎంత ప్రమాదమో పరనింద 
అంతకంటే ఎకుకొవ ప్రమాదం.
అందువలలో  మనం ఎంత ఉననా-
తంగా ఉన్నామో అంత అణకువ-
గా కూడ ఉండడం నేరుచే కోవ్ల. 
లేకపోతే సమాజమే మనకి గొప్ప 
గుణ పాఠం చబుతుంది. ఇతరు-
లనా కించపరిసే ్ కలేగొ  నషాటీ నినా ఒక 
సంసకృత కవి ఎంత చకకొగా వివ-
రించాడో స్వయంగా చూడండ్.
ఒకరోజు లకిషుమీ వైకుంఠం నుంచి 
బయలుదేరి కైల్సంలో ఉననా 
పార్వతి ఇంటికి వళిలోంది. 
పార్వతి, ఇంటికి వచిచేన అతిథిని 
స్దరంగా ఆహా్వనించి కూరోచే-
బటిటీ ంది. లకి్మీ ఆ పరిసరాలనీనా 
పరికించింది. పార్వతికి లకిషుమీ-
కుననాంత ఐశ్వర్యం లేదు, డాబు 
లేదు. పరిసరాలనీనా స్మాన్యంగా 
ఉన్నాయి. లకిషుమీకి అనుకోకుందా 
పార్వతిని ఓ ఆట పటిటీ ంచాలనే 
ఆలోచన కలగొ ంది.

"భికషు ర్థా స క్వ యాత:?” 
అని చిననా ప్రశనా వేసంది. మీ 
ఆయన ఎకకొడ్కెళ్లో డమా్మ అంటే 

బాగుండేది కని లకిషుమీ అల్ 
అనలేదు. ఆ ముషిటీ వ్డు ఎకకొడ్-
కెళ్లో డమా్మ? అంది.  శివుడు ఆది 
భికుషు వు కదా! లకిషుమీ ఆ విషయానినా 
ఎతిప్ొడుస్్ వటకరంగా మా-
ట్లో డ్ంది. పార్వతి కి ఈ ప్రశనా చాల 
బాధ కలగొ ంచింది. ఏ ఆడదైన్ 
తనను ఎననాన్నా సహిస్ందిగాని 
తన భరన్ు నిందిసే ్ ఏమాత్రం 
సహించలేదు కదా! కని ఏంచే-
స్ంది. ఇంటికి వచిచేన అతిథిని 
మందలసే ్బాగుండదు. అల్గని 
సరిపటుటీ కుని ఊరుకోనూలేదు. 
ఏదో సమాధానం చపా్పల. ఏం  
చపా్పల? కొంచం ఆలోచించిం-
ది.

"సతను బలమఖే" అంది. 
'బలచక్రవరి ్   చేస్ననా యాగం 
దగగొరకు వళ్లో రమా్మ! అని 
సమాధానం. ఆ సమాధానం వినే-
సరికి లకిషుమీకి తలతిరిగి పోయింది. 
బల దగగొరకు వళిలోన ముషిటీ వ్డు 
తనభర ్ శ్రీమహావిష్్ణ వు. వ్-
మన్వతారంలో ఆయన బల-
చక్రవరిన్ి మూడడుగులు నేల 
అడగడం లోకవిదితమే.  'మా 
ఆయనే కదు మీ ఆయన కూడా 
ముషిటీ వ్డే, మా  ఆయనకన్నా 
మీ ఆయనే దారుణం. కేవలం 
మూడడుగుల నేలకోసం ముషిటీ -
వ్డయా్యడు' అనే భావం పార్వతి 
మాటలోలో  తొంగి చూసంది. లకిషుమీ 
కొంతసేపటికి ఎల్గో తేరుకుంది. 
మళీలో  ఏదోవిధంగా పార్వతిని ఉడ్-
కించాలని సమాయతమ్యింది. 
రెండో ప్రశనా వేసంది.

తాండవం క్వద్య భద్రే! 
అనడ్గింది. అమా్మ! మీ ఆయన 
ఈ రోజు న్ట్యం ఎకకొడ చేస్్డు? 
అని దానరథాం. మీ ఆయన ఏ 
పని పాట లేకుండా దిగంబరం-
గా న్ట్యం చేస్ంట్డని లకిషుమీ 
మాటలోలో ని అంతరారథాం. అప్ప-
టికే ఆరితేరిన పార్వతి వంటనే 
అందుకుంది.
మనే్య బృందావన్ంతే అంది. 
బృందావనంలో అనుకుంటు-
న్నానమా్మ! అని ఆ మాటలకరథాం. 
బృందావనంలో న్ట్యం చేసే ప్ర-
బుదుధి డు కృష్్ణ డు, శివుడు కదు. 
'మా ఆయనే కదు మీఆయన 
కూడ న్ట్యం చేస్్డు. ఎటొచీచే 
మా ఆయన ఒంటరిగా న్ట్యం 
చేస్్డు అంతే గాని మీ ఆయన 
ల్గ అందరి ఆడవ్ళలోను వంటే-
సకుని న్ట్యం చయ్యడు' అని 
సమాధానం. పార్వతి సమాధానం 
ఇంత పదునుగా ఉంటుందని 
లకిషుమీ ఊహించలేదు. ఆమకు 
మతిపోయినంత పనయింది. 
ఏల్గో సంబాళించ్కుంది. ఈ 
స్రి తనకు ఇబ్ంది లేని విధంగా 
మాట్లో డాలనుకుంది.

క్వనుచ మృగ శిశు:? అని 
మరో ప్రశనా వేసంది. మీ ఏనుగు 
మొగంవ్డు ఎకకొడమా్మ? అని 
అరథాం. లకిషుమీ కొడుకు మన్మథుడు 
చాల అందగాడు. పార్వతి కొడుకు 
విన్యకుడు ఎంత అందగాడో 
వివరించి చప్పనవసరంలేదు.
'మా అబా్యి చాల అందగాడు 
మీ అబా్యి మాత్రం కురూప' 
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అని లకిషుమీ ఆకేషుపణలోని అభి-
ప్రాయం. పార్వతి చాల నొచ్చే 
కుంది. కకి పలలో  కకికి ముద్దననా-
టులో  ఎవరిపలలోలు వ్ళలోకు ముదు్ద . 
పార్వతి మదడులో ఒక ఆలోచన 
తళ్కుకొమని మరిసంది. వంటనే 
అంది.
"నైవ జానే వరాహం" అని 
"ఇకకొడేదో పంది తిరుగుతూ 
ఉంటే దానివంట వళ్లో డమా్మ! 
ఎకకొడున్నాడో తెలీదు" అంది. మా 
అబా్యిది ఏనుగు ముఖమేగా-
ని మీ ఆయన పూరిగ్ా వరాహా-
వతారమే సమా! అని పార్వతి 
సమాధానం లోని చమతాకొరం. 
ఇది లకిషుమీకి దిగా్్ర ంతి కలగొ ంచింది. 
కొంతసేపటికి ఎల్గో తేరుకుంది. 
ఈస్రి జాగ్రత్్తగా తనకు ఎదు-
రుదబ్ తగలని విధంగ పార్వ-
తికి దబ్కొట్టీ లనుకుంది. అటు 

ఇటు కసేపు చూసంది.
బాలే! కచిచేననా దృషటీ : జరఠ 
వృషపతి:? అనడ్గింది. 'మీ 
వ్హనం, అదే ఆ ముసల 
ఎదు్ద  ఎకకొడా కనబడడం లే-
దేమిటమా్మ!' అని ప్రశనా. మాది 
గరుడ వ్హనం విమాన్లోలో  వలే 
ఆకశంలో తిరుగుతాం. మీరు 
నేలపై తిరుగుతారు. మీ వ్హనం 
ముసల ఎదు్ద . అది కదలేలోదు మ-
దలేలోదు' అని ఆకేషుపం. మేం పై 
స్థా యి వ్ళలోం మీరు నేలబారు 
మనుష్లు అని వకికొరింపు. ఆ 
వకికొరింపు అరథాం చేసకోలేనంత 
అమాయకురాలు కదు పార్వతి. 
అందుకే వంటనే అందుకుంది.

"గోప ఏవ్స్య వేత్ా" అంది. 
'ఆవులసంగతి ఎదు్ద లసంగతి 
గోవులనా కసేవ్ణి్ణ అడ్గితే తెలు-
స్ంది గాని నననాడ్గితే ఏం ల్భ-

మమా్మ? పో మీఆయనేనా అడుగు' 
అని చిననా చ్రక అంటించింది. 
మా ఆయన నడ్పే వ్హన్నినా 
మీ ఆయన మేపుతాడు. మీకంటే 
మేమే ఎకుకొవ అని పార్వతి 
ఆంతర్యం. ఈ సమాధాన్ని-
కి లకిషుమీ పూరిగ్ా అవ్కకొయింది. 
తిననాగా జారుకుంది.
నిజానికి ఇదంతా వ్రిద్దరి మధ్య 
వేళ్కోళంగా జరిగిన సంభాషణ. 
ఇందులో నిందగాని వకికొరింపు-
గాని ఏమాత్రంలేవు. ఇతరులను 
అవమానపరిసే ్ అది మనకు 
ప్రమాదానినా తెచిచేపడుతుంద-
నే సతా్యనినా చప్పడానికే ఒక కవి 
లకీషుమీపార్వతులను పాత్రలుగా 
చేసకుని ఈ సనినావేశనినా కల్పం-
చాడు. ఇందులో నీతి ముఖ్యం 
గాని ప్రశనాలు సమాధాన్లు 
ముఖ్యం కదు. వ్రిరువురి మధ్య 
జరిగిన ఈ సరసమైన సంభాషణ 

భిక్షారీ్ స కవే యాత: ?సుతను బల్మఖే తాండవం క్వేద్య భదేరి ?
మనే్య బృందావనాంతే కవేను చ మృగశిశు:? నైెవ జానే వరాహం
బాలే కచి్చనని దృష్ట: జరఠవృష పత్:? గోప ఏవాస్య వేతాతి
లీలాసంలాపఇత్ం జలనిధిహిమవత్కన్యయో: తారాయతాం న :

మనందరిని రకిషుంచ్గాక అని 
చమతకొరించాడోకవి. ఇంత సర-
సమైన భావ్నినా తనలో దాచ్కు-
ననా ఈ శోలో కం చదవండ్.

          పళలోంటే కొంతమందికి 
నూఱేళలో పంట. మరి కొంత-
మందికి నూఱేళలో వంట. ఇంక 
కొంతమందికి నూఱేళలో  పంట. 

ఒకయన తన సేనాహితుని-
తో ' ఒరేయ్! నేను ఇంటికి వళ్లో 
దాక న్ భారా్యపలలోలు భోజనమే 
చయ్యరు' అన్నాడట. ఆ సేనాహి-
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వనుక ఒదిగే ఉంటున్నాడు. 
వంట చయ్యనంటే జీవితంలో 
మిగిలేది పంటే.
వంట పేరుతో తమ  జీవితా-
లనా పంట పాలు చేసకుననా ఒక 
జంట మధ్య  జరిగిన వ్గి్వవ్దం   
ఇకకొడ పొందుపరచ బడ్ంది.  
సరదాగా చదువుకుని ఆనందిం-
చండ్. ఇది చదివేక వంటరాని 
వ్రు కొదో్ద  గొపో్ప వంట నేరుచే-
కోండ్. కనీసం వంటచేసేవ్రికి 
సహాయసహకరాలు అందజ-
య్యండ్.
ఒకయన  పాపం ఎపు్పడూ ఇంటోలో   
ఆయనే వంట చేసేవ్డు. అను-
కోకుండా ఒకరోజు పొరుగూరు 
వడుతూ ఆపని భార్యకు పురమా-
యించాడు. ఆమ అయిషటీ ంగానే 
తలూపంది
తిరిగి తిరిగి ఎప్పటికో ఇంటికి 
చేరుకున్నాడు. కడుపు నకనక 
ల్డుతోంది. వంటచేశవ్? 
అన్నాడు. వంటనే 'నో' అంది. 
అసలే ఆకలతో ఉన్నాడేమో ఒళ్లో  
మండ్ పోయింది.
పాపాతు్మరాల్! వంట ఎందుకు-

చయ్యలేదే ? అన్నాడు.
ఏంటి నేను పాపాతు్మరాల-
న్! కదు మీన్నేనా పాపాతు్మడు 
అంది.
ఏమే తపు్పడుదాన్ ఏంటి వ్గు-
తున్నావు అన్నాడు.
ఆ పదం  మీఅమ్మకి మీచలలో  కి 
వరిస్్ంది న్కకొదు అంది.
వంటనే ఈ ఇంటోలో ంచి బయటికి 
పోవే  అన్నాడు .
 ఇది నీ ఇలులో  కదు పొమ్మనడాని-
కి నీకు హకుకొ లేదంది.
భగవంతుడా! న్కు కనీసం 
చావునైన  ప్రస్దించవయా్య 
అన్నాడు .
ఆవిడ కూడ తకుకొవదేమీకదు. 
'మీలో తపు్పంటే మీరు పోతారు 
న్లో తపు్పంటే న్ మాంగళ్యం 
పోతుంది' అనేంతటి  గొప్ప 
ఇల్లో లు.   అందుకే  ఏమీ తడు-
ముకోకుండా  న్కంత అదృ 
షటీ మా అంది.   ఇంతటి భీకరమైన 
వ్గి్వవ్దం తనలో పొందుప-
రచ్కుననా ఈ మనోహర శోలో కం 
చదవండ్.

తుడు చాలసంబరపడ్పోతూ,  
'అబా్! నువ్వంటే నీ భారా్య ప-
లలోలకు ఎంత ప్రేమరా! నువు్వ 
నిజంగా చాల అదృషటీ  వంతుడ్వి' 
అని మచ్చేకున్నాడట.  వంటనే 
వ్డు ప్రేమాకదు దోమాకదు. 
ఇంటికెళిలో  నేనే వంటచయా్య-
ల' అన్నాడట తాపీగా. నిజానికి 
మానవ జీవితానికి వంటకి 
అవిన్భావ సంబంధం ఉంది.  
కబటిటీ  ఎంతటి బంగారు పళ్లోని-
కైన్ గోడచేరు్ప ఎల్ అవసరమో 
ఎంతటి గొప్పమగాడ్కైన్ వంట 
నేరు్ప కూడ అంతే అవసరం.
 ఒక విధంగా ఆలోచిసే ్
దమయంతి  ఇంద్రాది దేవతలం-
దరినా త్రోసరాజని స్మాను్యడైన 
నలమహారాజునే పళిలో  చేసకోడా-
నికి,  అల్గే ద్రౌపది పాండవులోలో  
అందరికంటే భీముణే్ణ ఎకుకొ-
వగా ఇషటీ  పడడానికి కరణం  
వ్రికి గల  పాకశస్త్ర ప్రావీణ్యమే 
అని అనిపంచక మానదు.  ఏది 
ఏమైన she  లో he ఒదిగి నటులో గా  
woman లో  man  ఒదిగినటులో గా 
వంటపనిలో  పురుష్డు భార్య 

ఆ : పాకం న కరోషి పాపిని? కథం పాపీ తవేదీయ: పితా
రండే జలపిసి క్ం? తవైెవ జననీ రండా తవేదీయా సవేసా
 నిరగుచ్ఛ తవేరితం  గృహాద్బహిరితో నేదం తవేదీయం గృహం
హాహా ! నాథ ! మమాద్య  దేహి మరణం తావనని  భాగో్యదయ:

కబటిటీ  ఇతరులతో మాట్లో డేటపు్పడు వ్రిమనస్స నొచ్చేకోకుండా మా-
ట్లో డగలగడం ఒక కళ. అది అందరు నేరుచేకోవ్ల.                                   



పలలోలూ దేవుడూ నైవేద్యం 

ఎల్ తీసకుంట్డు అననా-

దానిమీద  కథ చపుతాను 

పూర్వం ఒక గురువుగారి దగగొర 

కొంతమంది శిష్్యలు చదువుకుం-

టూ వుండేవ్రు  ఒకరోజు వ్రిలో 

ఒక పలలోవ్డ్కి ఒక సందేహం 

వచిచేంది అదేమిటంటే  గురువుగా-

రు దేవుడు మనం పటిటీ న నైవేద్యం  

తింట్డా  తింటే పటిటీ న పదారథాం 

పటిటీ నటులో గా వుంటుననాది ఎందుకు 

కొంచమన్నా అయిపోవటం లేదు  

అని అడ్గాడు  .గురువు గారు ఏమి 

సమాధానం ఇవ్వకుండా పాఠాలు 

చప్పస్గారు .ఆరోజు పాఠం . ఓం 

పూర్ణ మదహ పూర్ణ మిదం  పురా్ణ త్ 

పుర్ణముడచ్యతే  పూర్ణస్య పుర్ణమా-

డాయ పుర్ణమేవ్చ సష్యతే .అనే 

శోలో కం .పాఠం చప్పటం పూరయ్ిన 

పదప అందరినీ ఆపుసక్ం చూస 

శోలో కనినా.నోటికోవచచేటులో   నేరుచేకో-

మని చపా్పరు .కొది్దసేపటి తరా్వత 

నైవేద్యం గూరిచే ప్రశినాంచిన శిష్్యడ్ 

దగగొరకు వళి్ళ. నేరుచేకున్నా వ్ అని 

అడ్గారు .నేరుచేకున్నాను అని 

వంటనే అప్పజపా్పడు శిష్్యడు. 

శోలో కం సరిగా చప్పనప్పటికీ  గురువు 

గారు.తల అడడింగా ఊపా రు  దానికి 

ప్రతిగా శిష్్యడు  కవ్లంటే పుసక్ం 

చూడండ్ అని గురువు గారికి 

పుసక్ం  తెరిచి చూపంచాడు  శోలో కం 

పుసక్ం లోనే వుందిగా  నీకు శోలో కం 

ఎల్ వచిచేంది అని అడ్గారు గు-

రువుగారు  శిష్్యడ్కి ఏమి చపా్పలో 

తెలయ లేదు  గురువుగారు మళీ్ళ 

అన్నారు పుసక్ంలో వుండే శోలో కం 

స్థా ల సథాతిలో ఉననాది.స్థా ల సథాతి  

అంటే కంటికి కనిపంచే ది  స్క్ష్మ 

సథాతి  అంటే కంటికి కనిపంచని ది  

.నువు్వ చదివినపుడు నీ బుర్ర లోకి 

అది స్క్ష్మ సథాతి లో ప్రవేశించిం-

ది  అదే సథాతిలో నీ మనస్సలో ను 

ఉననాది  అంతేకదు నువు్వ చదివి 

నేరుచేకోవటం వలలో  పుసక్ం లో స్థా ల 

సథాతిలో వుననా శోలో కనికి ఎటువంటి 

తరుగు జరగలేదు.  అదేవిధం-

గా విశ్వమంతా  వ్్యప ్ అయి ఉననా 

పరమాతు్మడు నైవేదా్యనినా స్క్ష్మ 

సథాతిలో గ్రహించి  స్థా ల రూపం లో 

ఎటువంటి నషటీ ం లేకుండా చేస్్డు  

దానేనా మనం ప్రస్దంగా తీసకుం-

టున్నాం  అని వివరించారు గురు-

వుగారు  పలలోలూ ఇపు్పడు మీకు 

కూడా అరథామైంది అనుకుంట్ను 

దేవుడు నైవేద్యం ఎట్లో  సీ్వకరిస్్డు 

అని    కథ కంచికి. మనం ఇంటికి

  నైవేద్యం
వ్్యకరణం లకీషుమీదేవి
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