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 తెలంగాణాలో ఎనినాకలే లక్షంగా కాషాయం 
                    రాన్ననా శసనసభ ఎనినాకలే లక్షంగా బూత్ స్థా యి న్ండి భాజపాన్ బలోపేతం చేసందుకు 
కషట్ పడితే తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావచ్చని పదాధికారుల సమావేశం లో బీజేపీ నేతలు ఉదాఘా టిం-
చారు. 
ప్రధానమంత్రి మోదీ న్యకత్వంలో పారీట్ విధాన్లు తమకు కీలక విజయాలన్ అందిసు్త న్నాయని బీజేపీ 
పారీట్ అధికారులు అభిప్రాయపడాడా రు. భాజాపా కి దేశ ప్రజల ఆశీసుస్లు బాగా ఉన్నాయని, ఇటీవల జరిగిన 
ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవా, మణిపూర్ రాషా్రా లోలో  విజయకేతనం ఎగురవేయడమే దీనికి నిదర్శన-
మని, యూపీలో గతంలో ఎననాడూ గెలవని రాంపూర్, ఆజంగఢ్ లంటి స్థా న్లోలో  కూడా ఈ మధ్య ఎనినా-
కలోలో  గెలవడం మారుపునకు సంకేతమని అన్నారు. త్వరలో శసనసభ ఎనినాకలు జరగన్ననా హిమాచల్ 
ప్రదేశ్,  గుజరాత్, కరా్ణ టక, న్గాలండ్ లలో విజయమే లక్షంగా శ్రేణులు పని చేయాలని హైదరాబాదులో 
శనివారం ప్రారంభమైన భాజాపా కార్యవర్గ  సమావేశలోలో  భాగంగా ఉదయం పదాధికారుల సమావేశంలో 
అన్నారు. సుమారు 5 గంటల పాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో 148 మంది పదాధికారులు పాల్్గ న్నారు. 
భాజాపా జాతీయ అధ్యకుషు డు జెపి నడాడా , బి. ఎల్. సంతోష్ లు జ్్యతి ప్రజ్వలనం చేస్ ఈ సమావేశనినా ప్రా-
రంభించారు. జాతీయ కార్యవర్గ  సమావేశంలో ప్రతిపాదించాలస్న రాజకీయ ఆరిధిక తీరామున్ల ముస్దియా 
పై సుదీర ఘాంగా చరి్చంచారు. 
దేశంలో ఇటీవల రాజకీయ పరిణామాలే కాక, ఉప ఎనినాకలు, రాన్ననా శసనసభ ఎనినాకలపై చరి్చంచి, 
కేంద్ర ప్రభుత్వ స్వచ్ఛ పాలన, గరీబ్ కళ్్యణ్ యోజన వంటి పథకాలన్ ప్రజలోలో కి మరింతగా తీసుకు వళ్లో -
లని నిర్ణయించడమే కాక , ఆగసుట్  15 లోగా కారా్యచరణ ప్రణాళిక రూపందించాలని ప్రకటించారు. 
        తెలంగాణాలోనూ మంచి వాతావరణం ఉందని, ప్రతీ ఇంట్లో  మూడు రంగుల జెండా లక్షంగా దేశంలో 
20 కోటలో  మంది వద్దకు ఈ కార్య క్రమానినా తీసుకు వళిలో , ఇంటింటిపై జెండా ఎగుర వేస్ దేశ  ప్రజలందరినీ 
ఒక ఉద్యమంల సంఘటితం చేయాలని నిర్ణయించాం అని వసుంధర రాజే తెలపారు. భాజాపా అధ్యకుషు -
డు బండి సంజయ్ మాట్లో డుతూ జాతీయ నేతల ఆశీసుస్లతో రాష్టంలో భాజాపాన్ అధికారంలోకి తీసుకు 
వచే్చందుకు కృషి చేస్్త మని అన్నారు. 
                తొల రోజు రాజకీయ, ఆరిధిక తీరామున్లపై భాజాపా జాతీయ కార్యవర్గ  చర్చ 
       హచ్ఐసీసీ వేదికగా భాజాపా జాతీయ కార్యవర్గ  సమావేశలు తొల రోజు ముగిస్యి. సమావేశంలో 
రాజకీయ తీరామునంపై కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపటిట్ న రాజకీయ చర్చ జరిగింది. కరా్ణ టక, పుదుచే్చరి 
తదితర రాషా్రా లోలో  జరగన్ననా ఎనినాకలు, అన్సరించాలస్న వ్్యహాలపై కార్య వర్గం చరి్చంచగా, కేంద్ర రక్షణ 
మంత్రి రాజన్థ్ స్ంగ్ ఆరిధిక తీరామునం ప్రవేశ పటట్ గా .. మరో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సమరిధించా-
రు. గరీబ్ కళ్్యణ్ యోజన కింద వివిధ పధకాలు విజయవంతమయా్యయని నేతలు పేర్కిన్నారు. 
     మోదీ మరో 20 ఏళలో  పాటు పాలన అందించాల .. నేతల అభిప్రాయం 
  హచ్ఐసీసీ వేదికగా జరుగుతుననా భాజాపా జాతీయ కార్య వర్గ  సమావేశలోలో  చరి్చసు్త ననా అంశలన్ కేంద్ర-
మంత్రి సముృతి ఇరానీ మీడియాకు వలలోడించారు. దేశంలో పేదల అభు్యననాతి, మహిళ్ స్ధికారికత , స్వతం-
త్రతన్ మన స్్వతంత్రర్యసమర యోధులు ఆశంచారని .. ఈ రోజు భాజాపా జాతీయ కార్యవర్గ  సమావేశంలో 
ఇలంటి అంశలపైనే చర్చలు జరుగుతున్నాయని వలలోడించారు. స్మాజిక భద్రతకు సంబంధించి ప్రధాని 
మోదీ అమలు చేసు్త ననా పథకాలపై చరి్చంచిన కార్యవర్గం దేశ ప్రజలకు భారత్ అందించిన సవలు అస-
మానమైనవని  ఆయన పేర్కిన్నారు. 
 రాష్టపతి అభ్యరిథా యశ్వంత్ స్న్హా  పర్యటన  
  బేగంపేట విమాన్శ్రయంలో రాష్టపతి అభ్యరిథా యశ్వంత్ కు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పుషపుగుచ్చం తో స్దర 



స్్వగతం పలకారు. యశ్వంత్ స్న్హా  రాష్టపతిగా గెలస్త దేశ ప్రతిషట్  పరుగుతుంది. ఓటు వేసటపుపుడు రాష్ట-
పతి అభ్యరుథా లన్ బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాల, అంతేకాదు ఎమములే్యలు, ఎంపీలు మనస్స్కిషుని 
అన్సరించి ఓటు వేయాల. అంతకు ముందు వీవీ గిరి కూడా అలగే గెలచారు. ఉననాతమైన వ్యకి ్త రాష్ట-
పతిగా ఉంటె దేశ ప్రతిషట్  పరుగుతుంది. ఆయన ఉననాతమైన వ్యకి ్తత్వం కలవారు. రాజకీయాలోలో  కీలక పాత్ర 
పోషించారు. అనినా రంగాలోలో  విశేషమైన అన్భవం ఉంది. వివిధ హోదాలోలో  అతు్యత్తమ సవలందించారు. 
రాష్టపతి పదవికి అనినా విధాల అరుహా డు అని కేసీఆర్ తెలపారు. 
   విపకాషు ల రాష్టపతి అభ్యరిథా పర్యటన తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో చిచ్్చ రేపింది. అంతర్గతంగా ఉననా విబేధాలు 
మరోస్రి బయట పడాడా యి. దీంతో రేవంత్ రెడిడా , జగా్గ రెడిడా   మధ్య మరోస్రి వార్ మొదలయి్యంది. 
                                            దేశనికి కేసీఆర్ వంటి నేత అవసరం 
  అస్ధారణ పరిస్థాతులలో రాష్టపతి ఎనినాకలు జరుగుతున్నాయని విపకాషు ల అభ్యరిథా యశ్వంత్ స్న్హా  
అన్నారు. భారత పరి రక్షణకు, పిలలోల బంగారు భవిష్యతు్త  కోసం జరిగే పోరాటం ఇది అని, దేశంలో పరి-
స్థాతులు రోజు రోజుకు దిగజారుతున్నాయని, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధాన్లతో ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతున్నారని 
ఆందోళన వ్యక ్తం చేశరు. కేవలం ఒక వ్యకి ్త చెబితే 135 కోటలో  మంది వింటూ కూరో్చవడం కాదని, ప్రసు్త త 
పరిస్థాతులలో కేసీఆర్ వంటి నేత అవసరమని యశ్వంత్ స్న్హా  అభిప్రాయపడాడా రు.  
    మోదీపై కేసీఆర్ తీవ్రమైన విమర్శలు
మోదీ  పనితీరుతో అంతరాజా తీయంగా పరువు పోతోంది. తెలంగాణాపై కనేనాస్త .. ఢిల్లో లో గద్్ద  దించ్తాం. 
మహారాష్ట మాదిరిగా ఇకకిడా చేస్్త మంటే కుదరదు. నరేంద్ర మోదీ  ప్రధాన మంత్రి లగా కాకుండా సల్స్ 
మాన్ లగ వ్యవహరిసు్త న్నారని, విదే్వషాలన్ రెచ్చగొడుతూ భారత భవిష్యతు్త న్ న్శనం చేసు్త న్నారని ము-
ఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆరోపించారు. మోదీ హయాంలో ఏ రంగం బాగుపడలేదు, ఏ ఒకకిరు సంతోషంగా 
లేరు. రైెతులు, సైనికులు, నిరుదో్యగులు, ఉదో్యగులు అందరూ ఇబ్ంది పడుతున్నారని, పట్రోల్, గా్యస్ తో 
పాటు నితా్యవసర సరుకుల ధరలు కూడా పంచారని ధ్వజమతా్త రు. మోదీ ఎనినాకల సమయంలో ఇచి్చన 
హామీలు ఒకకిటీ నెరవేర్చలేదని, తానే శశ్వతం అనే భ్రమలో ఉన్నారని కేంద్రంలో రాజకీయ మారుపు తపపు-
కుండా జరుగుతుందని కేసీఆర్ సపుషట్ ం చేశరు.  ప్రధాని మోదీ  హైదరాబాదు వచా్చరు. ఇకకిడ రెండు 
రోజులు ఉంట్రు. రాష్ట ప్రభుతా్వనికి తెరాస్ కు వ్యతిరేకంగా చాల చెబుతారు. ఎనినా ఆరోపణలు చేస్న్ 
మాకు వచే్చ నషట్ ం ఏమీ లేదు. మేము వేస ప్రశనాలకు హైదరాబాదు వేదికగా సమాధానం చెపాపుల. డీజిల్ 
సహా అనినా ధరలు విపరీతంగా పంచేశరు. దానికి తోడు వ్యవస్య చట్ట్ లు కూడా తెచి్చ రైెతులన్ 
ఇబ్ంది పట్ట్ రు. వాటికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించిన వారిని జీపులతో తొకికించారు. వ్యవస్య చట్ట్ లన్ 
వనకికి తీసుకుని రైెతులకు క్షమాపణ చెపాపుల. ఇషట్ ం వచి్చనటులో  తపుపుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వలలో  700 
మంది రైెతుల ప్రాణాలు పోయిన్ ప్రధానికి బాధగా లేదు అన్నారు కేసీఆర్. 
కాషాయ కమలం భారీ బహిరంగ సభ 
    హైదరాబాద్ లో  క్రికికిరిస్న పరేడ్ గ్ండ్   సోదర సోదరీమణులకు నమస్కిరం అంటూ ప్రధాని మోదీ  
తెలుగులో  ప్రజలందరినీ ఉదే్దశంచి ప్రసంగం ప్రారంభించారు. ఎంతో దూరం న్ండి వచి్చన కార్యకర ్తలకు 
అభినందనలు తెలపారు. తెలంగాణా నేల తలలో కి వందనం సమరిపుసు్త న్నాన్. తెలంగాణా గడడాకు శరసుస్ 
వంచి నమసకిరిసు్త న్నా. తెలంగాణా మొత్తం వచి్చ ఇకకిడే కూరు్చననాటుట్ గా ఉంది. హైదరాబాదు నగరం అనినా 
రంగాల వారికి అండగా నిలుసో్త ంది. ప్రాచీన సంసకృతికీ, పరాక్రమానికి తెలంగాణా పుణ్య సథాలం. తెలంగాణా 
పవిత్ర భూమి. దేశ ప్రజలకు యాదాద్రి నరస్ంహ స్్వమి, గదా్వల జ్గులంబ, వరంగల్ భద్ర కాళీ అమము-
వారి ఆశీసుస్లు ఉంట్యి అంటూ ప్రారంభించిన ఆయన ప్రసంగం లో తెలంగాణాలోని అనినా ప్రాంతా-
లన్, అనినా దేవాలయాలన్ భద్రాచలం లోని రామాలయం లంటి  దేవాలయాలన్ పవిత్ర ప్రాంతాలుగా 
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అభివరి్ణస్్త  ఆయన ప్రసంగం కొనస్గించారు.   భారీ బహిరంగ సభతో   తెలంగాణా ప్రజలు ఆహా్వనం 
పలుకుతూ డబుల్ ఇంజన్ సరాకిరుకు పట్ట్ లు వేసు్త న్నారు అన్నారు భారత ప్రధాని మోదీ. స్కింద్రాబాద్ 
పరేడ్ గ్ండ్ లో ఏరాపుటు చేస్న విజయ సంకలపు సభ లో మోదీ ముఖ్య అతిధిగా పాల్్గ ని ప్రసంగించారు.  
భాజాపా జాతీయ అధ్యకుషు డు జెపి నడాడా , కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ న్థ్ స్ంగ్, కిషన్ రెడిడా , యూపీ 
ముఖ్య మంత్రి యోగి ఆదిత్య న్ధ్ కరా్ణ టక సీఎం బస్వరాజ్ బొమైమై , భాజాపా  రాషా్రా ల సీఎం లు,, డిపూ్యటీ 
సీఎం లు, భాజాపా రాష్ట అధ్యకుషు డు బండి సంజయ్ పలువురు రాష్ట నేతలు హాజరయా్యరు. జలులో లు 
పడుతుననాపపుటికీ వరాషు నినా సైతం లకకి చేయకుండా రాష్టం లోని వివిధ ప్రాంతాల న్ంచి భాజపా కార్య కర ్తలు 
భారీగా తరల వచా్చరు. భారీగా తరల వచి్చన ప్రజలన్ చూస్ .. బండి సంజయ్ న్ మోదీ  శభాష్ అని 
అభినందించారు.  విజయ సంకలపు సభ వేదికగా జీపీ నడాడా  చేవళలో విశే్వశ్వర రెడిడాకి  పారీట్ కండువా కపిపు, విశే్వ-
శ్వర రెడిడాని భాజాపాలోకి ఆహా్వనించారు. భాజాపా అధికారంలోకి వచా్చక తెలంగాణా  ప్రజలకు  భాజాపాపై 
ఎన్నా రెటులో  నమముకం పరిగిందన్నారు. తెలంగాణా అభివృదిధికి కేంద్రం అండగా ఉంటుందని, ఎనిమిదేళలోలో 
కేంద్రం చేస్న అభివృదిధిని వివరిస్్త  ప్రసంగం కొనస్గించారు.  
    రాబోయే రోజులోలో  రాష్ట అభివృదిధికి ఏ పన్లు చేస్్త రో వివరించారు. తెలంగాణలో 35 వేల కోటలో  విలువైన 
5 భారీ స్గునీటి ప్రోజెకుట్ ల పన్లు కొన స్గుతున్నాయన్నారు. సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్ మంత్రం తో 
తెలంగాణా అభివృదిధి  చేస్్త ం, 8 ఏళ్లో గా జీవన ప్రమాణాలు పంచేందుకు ప్రయతినాంచాం. దళితుల, ఆది-
వాసీల ఆకాంక్షలన్ భాజాపా నెరవేరి్చంది. దేశ ఆరిధిక వ్యవసథాలో మహిళల భాగస్్వమ్యం పంచేందుకు ప్ర-
యతినాంచాం అలగే కరోన్ కషట్ కాలంలో ఇకకిడుననా ప్రతీ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నాం అంటూ రాబోయే 
రోజులోలో  ఏ పన్లు చేస్్త రో వివరించారు కానీ తెరాస్న్ ఉదే్దశంచి ఎలంటి విమర్శలు చెయ్య లేదు. 
  డబుల్ ఇంజన్ సరాకిర్ వస్తనే తెలంగాణా వేగంగా అభివ్రుది చెందుతుందని,  డబుల్ ఇంజన్ సరాకిర్ 
వచి్చ తీరుతుందని అన్నారు మోదీ. తెలంగాణా లోని రైెతులకు లబి్ద  చేకూరే్చందుకు ప్రయతినాసు్త న్నామని, 
పంటలకు కనీస మద్దతు్త  ధర పంచామని , తెలంగాణా ప్రజల ఆశీసుస్ల కోసమే వచా్చ అని మోదీ అన్నారు.  
                  టీపీసీసీ వరికింగ్ ప్రెస్డంట్ జగా్గ రెడిడా  రేపు సంచలన ప్రకటన చేస్్త  ... 
 తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో పారీట్ విభేదాలు మరింత ముదిరాయి. విపకాషు ల అభ్యరిథా యశ్వంత్ స్న్హా  పర్యటనపై 
టీపీసీసీ అధ్యకుషు డు రేవంత్ రెడిడా  చరి్చంచ లేదని ... ఎలంటి సమావేశం ఏరాపుటు చేయకుండానే తమతో 
చరి్చంచినటులో  ఆయన చెపాపురని ఆరోపించారు. గోడకు వేస్ కొడతా అంటూ అవమాన పరిచేల రేవంత్ 
మాట్లో డుతున్నారని .. అల రెచ్చ గొటట్ డం వలేలో  తాన్ మీడియా ముందు మాట్లో డుతున్నారని అన్నారు. 
రాజకీయ యుదధిం చేయాలంటే వ్్యహం ఉండాలని అన్నారు.     మొత్తం  మీద హైదరాబాదంతా కాషాయం 
పేలో కీస్లతో, పరేడ్ గ్ండ్  అంతా క్రికికిరిస్ జన్లతో భాజాపా హడావిడి హైదరాబాదులో ముగిస్, మోడీ రాత్రి 
రాజ్ భావంలో బస చేస్, ప్రొదు్ద ట 8 గంటలకు భీమవరం బయలు దేరి వళిలో , అల్లో రి సీతారామ రాజు విగ్ర 
హానినా ఆవిషకిరిస్్త రు.  
   ఏపీకి ప్రతే్యక హోదా కలపుంచండి ---- జగన్ 
  విభజన వలలో  ద్బ్ తిన్నాం, ఏపీకి ప్రతే్యక హోదా కలపుంచండి అంటూ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోదీకి 
విజ్ఞపి్త చేశరు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తిరిగి కోలుకోవాలంటే ప్రతే్యక హోదా ఇవా్వలని, తెలంగాణా డిసకింలు ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ కు చెలలో ంచాలస్న రూ. 6,627 కోటలో  బకాయిలన్ వంటనే ఇపిపుంచేల చర్యలు తీసుకోవాలని జగన్ 
విజ్ఞపి్త చేశరు. ఈ మేరకు మోదీకి వినతి పత్రం కూడా అందిచా్చరు. రీసోర్స్ గా్యప్ గ్ంట్ అంశనినా ప్రధాని 
మోదీ దృషిట్ కి తీసుకు వళిలోన జగన్ గ్ంట్ లో భాగంగా రావాలస్న రూ 34,125 కోటులో  ఇవా్వలని మోదీ ని 
కోరారు. పోలవరం ప్రాజెకుట్ కు సంబంధించి  సవరించిన అంచన్లు రూ 55,548 కోటలో కు ఆమోదం తె-
లపాలని జగన్ విజనాపి్త చేశరు. అలగే జాతీయ ఆహార భద్రతా చటట్ ం కింద ఇచే్చ రేషన్ లో  హేతుబదధిం 
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లేదని ... దీని వలలో   రాషా్రా నికి తీవ్ర నషట్ ం జరుగుతోందని చట్ట్ నినా సవరించి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు మేలు చేస 
విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.    కొందరు ప్రజలు మోదీ గో బా్యక్ అంటూ, నిన్దాలు చేయడమే 
కాక, బాలో క్ బెల్నలో తో నిరసన తెలపడమే కాక విమాన్శ్రయంలో కూడా పైకి ఎగురవేస్ మరీ ఆందోళన కల-
గించారు. అంతే  కాదు అకకిడ ప్రజలు కూడా  విమర్శలు గుపిపుంచారు.   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తెలంగాణా న్ండి 
విడి పోయి న్న్ ఇబ్ందులు పడుతూ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎటువంటి అభివృదిధి  లేకుండా ఉంటే, ఇపుపుడు 
ఓటలో  కోసం వస్్త రా? అంటూ ప్రజలోలో  అసహనం వ్యక ్తమైంది. ఇనినా సంవతస్రాలు మేము పడుతుననా ఇబ్ం-
దులు చూస్్త  కేంద్రంలో ప్రధాన మంత్రి గా ఉండి, మాకేం చేశరు? ముందు ముందు ఏమి ఉదధిరిస్్త రం-
టూ ... వ్యతిరేకత తెలయజేస్రు. 
                   భీమవరంలో వీర దంపతుల కుమారె ్తకు ప్రధాని మోదీ పాదాభివందనం 
   ప్రముఖ స్్వతంత్రర్య యోధులు పసల కృష్ణ మూరి ్త, అంజలకిషుమై కుటుంబ సభు్యలన్ మోదీ కలస్ వారిని 
ఆపా్యయంగా పలకరించి, ఆ వీర దంపతుల కుమారె ్త పసల కృష్ణ భారతికి పాదాభి వందనం చేశరు. 90 
ఏళలో వయసు ఉననా కృష్ణ భారతి వీల్ ఛైర్ లో ఉండగా ఆమ పాదాలన్ తాకి పాదాభివందనం చేస్ ఆశీరా్వ-
దం తీసుకున్నారు. 
                                               అల్లో రి సీతారామ రాజు జయంతి కి  ...  ఎంపీ రఘు రాం 
   మన్యం వీరుడు అల్లో రి సీతారామ రాజు జయంతికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రావడం గర్వకారణమని 
వైకాపా ఎంపీ రామకృష్ణ రాజు అన్నారు. ప్రధాని వచి్చనపుపుడు సభకు వళ్లో లస్న బాధ్యత తనపై ఉందని 
...తనన్ అకకిడకు వళలోకుండా చేశరని, విషన్గులు పాలకులైతే ఇలనే ఉంట్యని ఆయన వా్యఖ్్య-
నించారు. ఢిల్లో లో నిర్వహించిన మీడియాలో మాట్లో డుతూ, 'విష న్గులే' పాలకులవుతారని, లసుట్ లో న్న్ 
పేరు లేదనే సరికి ఆశ్చర్య పోయా అని ఇవనీనా తెలస ప్రోట్కాల్ వంటి అంశలపై అధికారులకు ముందే 
లేఖ రాస్ అని కోరుట్ లు ఆదేశలచి్చన్ న్ పేరు లసుట్ లో ఎందుకు చేర్చలేదు అరధిం కావడం లేదని అన్నారు. 
            మొత్తం మీద తెలుగు రాషా్రా ల మీద ప్రేమతోనే వచా్చరా? ఎనినాకల వ్్యహంతోనే వచా్చరో ప్రజలు 
అంచన్లు వేసు్త న్నారు. 
       అల్లో రి 30 అడుగుల విగ్రహావిషకిరణ 
30 అడుగుల అల్లో రి సీతారామ రాజు విగ్రహావిషకిరణ ప్రధాని మోదీ జులై 4న భీమవరంలో ఆవిషకిరిం-
చన్న్నారు. మన్యం వీరుడు, విపలో వ జ్్యతి అల్లో రి సీతారామ రాజుకు జాతీయ గురి ్తంపు వసు్త ండడంతో 
ఆయన చిననాతనంలో నడయాడిన పశ్చమ గోదావరి మురిస్పో-
తోంది.  అంతే కాదు అల్లో రి సీతా రామ రాజు 124 వ జయంతిని 
జులై 4న ఘనంగా నిర్వహిసు్త న్నారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్-
వాలోలో  భాగంగా అల్లో రి సీతారామ రాజు విగ్రహానినా ఆవిషకిరించి,  
భీమవరం సమీపంలోని పేద అమిరం లో భారీ బహిరంగ సభ 
నిర్వహించన్న్నారు. 
              ఎనినాకల వాడి వేడిలో రాజకీయ న్యకులు ఉన్నారు. 
ప్రజలు అధిక ధరలన్ భరించలేక సతమతమవుతున్నారు. నీతి 
నిజాయితీతో మన సంతోషం కోసమే పాలన చేస న్యకులు 
ఎపుపుడొస్్త రో, ఎవర్స్్త రో .. రాముడా ! న్వే్వ దిగిరా ...అన్కుంటూ 
ప్రజలు ఎదురు చూసు్త న్నారు.. 
                                           సరే్వజన్ సుఖిన్భవంతు  తీగవరపు శంతి
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హరా్యన్ లోని ఓ మారుమూల 
గ్మం. పేరుంది కానీ ఎవ్వ్వరూ 
పేరుపటిట్   పిలవరు. పంజాబ్ 
న్ంచి హరా్యన్  విడిపోయాక 
మాత్రమే ఆ వ్రికి ఓ మాదిరి 
రోడుడా  పడింది. హరా్యన్ రోడ్ 
వేస్ వారు రోజుకో బసుస్ ఏరాపుటు 
చేశరు కానీ, ప్రయాణీకులు అతి 
పలచగా ఉండడంతో ఆపేశరు. 
ఆపేస్నందుకు కూడా ఎవరూ 
బాధపడాలేదు, కంపలో యింట్ చె-
యా్యలేదు.
   అలంటి ఊరులో ఓ న్డు 
మేము ఓ రాత్రి గడపవల-
స్ వచి్చంది.  కారణం చీకటి 
పడటమూ.. దారి సరిగా లేకపో-
వడమే కాక, ఆ ప్రాంతంలో దోపిడీ 
దారులు తిరగటం కూడా. దోపి-
దీదారలోకి మేం భయపడం కానీ, 
మాతో మేం తీసుకువళ్ళే ‘ఎకి్వప్ 
మంట్’ ముఖ్యమైనది. అతి జా-
గ్రత్తగా తరలంచాలస్న మొబైెల్ 
వర్కి షాప్.
  “ముఖియా ఎవరూ?” అడిగా-
నొక ‘దాదూ’ని.
 “ఓ...” దూరంగా ఉననా ఓ ఇలులో  
చూపించాడు. మా వహికిల్స్ ని 

రచ్చబండ దగ్గరే ఆపి అకకిడికి 
వళ్లో ం. బనస్ల్ అనే హరా్యణాకా 
భాయ్ న్తో వచా్చడు. మిగతా-
వాళ్ళే వహికిల్స్ లోనే ఉన్నారు.
  “ఆయీయే...మేరా న్మ్ 
సంతోష్ యాదవ్” ఓ మధ్య 
వయసుకిడు నవు్వతూ ఆహా్వనిం-
చాడు. అందరం కూరు్చన్నాం. 
(అందరం అంటే ముఖియా, 
బనస్ల్, వాళిళేంట్లో  అపపుటిదా-
కా నిలబడి వుననా కుటుంబ 
సభు్యలు.)
  అవా్వళ మమములనా వాళిళేంట్లో -
నే భోజనం చెయ్యమన్నాడు. 
మృదువుగా తిరసకిరించాం. మా 
వాళళేలో కొందరికి చపాతీల్, 
కూరా చెయ్యడం బాగా వచ్్చ. 
భోజన్నికి కావలస్ని వసు్త వు-
ల్, సట్వ్ మాతో వున్నాయి. 
  పంచాయతీ కారా్యలయం 
తలుపులు తెరిపించి మాకు 
విడిది ఏరాపుటు చెయ్యడమే 
కాక న్లుగు న్లక మంచాలనా 
వేయించాడు ముఖియా. 
 చీకటులో  అలుముకుంటున్నా-
యి. చలకాలం మొదటి అడుగు 
వేస్ంది కన్క చలలోగా హాయిగా 

వు ం ది . 
ఎడారులోలో నూ, ఉత్తర ప్రాంతా-
లోలో నూ ఉండే ‘చల’ ఇంకా ము-
దరలేదు. బాలో ంకెటులో  మాదగ్గర 
ఉండనే వున్నాయి. రాత్రి ఏడిం-
టికలలో  భోజన్లు ఫినిష్ చేశం. 
రెండు లంతరూలో  వలుగుతున్నా-
యి. 
  అపుపుడొచా్చడు ఒకాయన. 
మావాళ్ళే ఎలర్ట్ గా లేచారు. 
 ‘’ఆరామ్ కరో భాయ్ స్బ్...
నేనూ ఒకపపుటి ఆరీము వాడినే. 
ఇదిగో న్ ఐడంటిటీ కారుడా ” 
అని చూపించాడు. లంతరు 
వలుగులో చదివాన్...సుఖ్ 
దేవ్ స్ంగ్ సోధీ. పంజాబీ అననా-
మాట. మరి తలపాగా, కృపాణం, 
etc? న్ మనసులో ప్రశనా అరధిమ-
యినటుట్ గా తలడించి, “ఆరీము 
న్ంచి బయటికొచా్చక మోడిఫై 
అయా్యన్ భయా్య” అన్నాడు. 
కొంతమంది అల ‘modify’ 
అయినవాళ్ళే న్కు తెలుసు.
 “చెపపుండి” అన్నాన్. 
 “కేవలం పలకరించి పోదామని 
వచా్చన్. భాయ్.. మిలటరీ 
జీవితం మిలటరీదే. బయట ప్ర-

    గురువులు
భువనచంద్ర
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పంచానికి మనం ఏన్డూ అరధిం 
కాము. ఈ స్విలయన్స్ వంప-
రాలో డేది డబు్ కోసం, పేరు కోసం, 
స్్వరధిం కోసం. స్్వరధి రహిత ప్రేమ-
గురించి పడి జనములతి్తన్ వీళళేకు 
తెల్దు”, ఓ సుదీర ఘామైన నిటూట్ -
రుపు విడిచాడు సుఖ్ దేవ్ సోధీ.
 అపపుటికి న్కు అలంటి 
అన్భవం లేదు గనక, మౌనంగా 
వున్నాన్. ఇపుపుడయితే ఖచి్చ-
తంగా అతని మాటలు నూటికి 
నూరు పాళ్ళే నిజమని చెపపుగ-
లన్. 
 “ఇపుపుడేం చేసు్త న్నారూ?” 
అడిగాన్ కొంచెం కుతూహలం-
గా. 
 “వదుకుతున్నాన్”
 “దేనినా గురించీ?”
 “జీవిత పరమారాధి నినా గురించి 
వివరించే గురువు కోసం వదు-
కుతున్నాన్”
 “ఎల వడుకుతారూ?”
 “ఇదో వతుకులట అంతే. ఒకరి 
దగ్గరికి వళ్లో న్. అపుపుడాయన 
చెపాపుడు. ‘గురువు కోసం వతక-
కకిరలేదనీ....ఆయనే నీ దగ్గరకి 
వస్్త డనీ”
 “నిజం..నిజం.. న్కు స్గరె-
టుట్  తాగటం నేరిపున గురువు 
తనంతట తానే న్ దగ్గరకి 
వచా్చడు. ‘రమ్’ తాగటం నేరిపున 

గురువ్ అంతే!”, నవు్వతూ 
మాటలోలో  దూరాడు బనస్ల్. 
 “స్ల్లో గా మాట్లో డకు!” కస్రాన్ 
బనస్ల్ ని. 
 “అతనననాదీ నిజమే బంధూ. 
గురు బ్రహము, గురురి్వష్్ణ , గురు-
రే్దవో మహేశ్వరః అంట్రుగా. నీ 
చేత సృషిట్ ంపజేసదీ, ఆ సృషిట్ ం-
చినదానినా సమతూకంలో నిలబె-
టేట్ దీ, నీ బుదిధిని లయం వైపుకు 
మళిళేంచేది కూడా గురువే. 
కొందరు ‘బోధ’ గురువులుం-
టే, కొంతమంది బాధించే ‘బాధ’ 
గురువులుంట్రు”, నిరములంగా 
అన్నాడు సుఖ్ దేవ్. 
 ఓ కొత్త ‘అరధిం’ సుఫురించింది. ‘నే-
రేపు’వాళళేందరూ గురు సమాన్లే. 
నేరేపుదానిమీదే ఆధారపడివుం-
టుంది.... గౌరవించడమా, వదా్ద  
అనే విషయం. 
ఆ రోజు అల గడిచిపోయింది. 
               **********
 హిందీలో పాట పాడుతున్నా-
డు దహియా. అతని పూరీ ్త పేరు 
నిరంజన్ దహియా. బిహారీ.  
చాల బాగా పాడతాడు. ‘లరిక్’ 
చెపపుమని అడిగా. Tme లేదని 
వళిళేపోయాడు. అడిగి లేదనిపిం-
చ్కుననాందుకు న్కు స్గే్గస్ంది. 
పాట ‘లరిక్’ (స్హిత్యం) గురు్త  
లేకపోయిన్ టూ్యన్ గురు్త ంది. 

ఆ టూ్యన్ కి సరిగా్గ  సరిపోయేటుట్  
తెలుగు పదాలు ఏరి్చ కూరి్చ పాట 
రాశ. టూ్యన్ ఉననా ‘ఫీల్’ నేన్ 
రాస్న తెలుగు లరిక్ లో ఉండేల 
చూసుకున్నాన్. 
  స్యంత్రం దహియా కనిపించ-
గానే ‘వన్ మినీట్’ అని పదు్ద ననా 
అతన్ హిందీలో పాడిన పాటనే 
తెలుగులో పాడి వినిపించా. 
అతని మొహంలో షాక్. 
 “యీ పాట మీ తెలుగులో కూడా 
ఉందా?”, అడిగాడు.
 “లేదు. పదు్ద ననా న్వు్వ వళిళేపో-
యాక నేనే రాశన్”, అన్నాన్.
 ఆ తరవాత న్ంచీ న్కు నచి్చన 
హిందీ పాట టూ్యనలో కి తెలుగులో 
లరిక్స్ రాయడం మొదలట్ట్ న్. 
చివరికి అదే న్ జీవితమైంది.
  న్ మొటట్ మొదటి మూ్యజిక్ 
డైరెకట్రు స్ల్రి వాస్రావు. 
న్ మొదటి స్నిమా డైరెకట్రు 
శ్రీ విజయ బాపినీడు. మొదటి 
స్నిమా ‘న్కూ పళ్ళేం కావాల”. 
వాస్రావు గారు టూ్యన్ ఇచి్చన 
పది నిముషాలలోనే పాట రాశ. 
 “ఇంతకు ముందు మీరు 
ఎవరి దగ్గర అస్సట్ంట్ గా పని 
చేశరూ?”, అడిగారు వాస్రావు.
 “ఎవరి దగ్గరా పని చేయలేదం-
డీ” అన్నాన్.

 (25 వ పేజీ చూడండి)
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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 

నేన్ ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రానిస్సోకి లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కి చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంస్దధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చ్టుట్  తిరిగి వస్్త న్. అరగంట సపు ఓపిక పటట్ ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జ్రు పంచ్తూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేసది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీ్చకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదై్న్ “ఇరవై 
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేన్. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేన్ నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పటేట్ న్.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనెపుపుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసన్. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేన్. చాల ప్రాచ్ర్యం ఉననా కథ. మా అమాముయిని అడిగితే, 
“చిననాపుపుడు హైస్కిల్ లో చదివేన్” అని చెపిపుంది. నేన్ పుస్తకాల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళే పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళే పటిట్ ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్ళే ఇంకా ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎన్నా తెలుసుకున్నాన్. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాసన్. 
ఇకకిడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంల సపురి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచ్చటించేన్. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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        19. పంకజ ప్రాదురాభావం  

ఎన్నా గ్రీకు పురాణగాథలలో కొ-
నినాంటిని మాత్రమే ఇంతవరకు 
మచ్్చ చూసం. ఇకకిడ ప్రస్్త -
వించకుండా దాటేస్న కథలు 
ఇంకా చాల ఉన్నాయి. ఈ  
కథలు  అనినాటిలోన్ ఉమముడిగా 
కనిపించే అంశలు: సృషిట్  జరిగిన 
విధానం, ఆ సృషిట్ లో మూడు 
తరాల అమరులు అధికారం 

కోసం ఒకరితో మర్కరు పోటీ 
పడడం. ఈ పోటీలో కేవలం ఒక 
ఆటవసు్త వుగా మానవుడి స్థా నం. 

అమరులలో మొదటి తరం 
వారిని ప్రకృతి శకు్త లకు ప్రతీకలైన, 
మూరి ్తత్వం లేని, అభిజా్ఞ న్లు 
(amorphous symbols) గా కానీ, 
అపరావతారాలు (personified 
concepts) గా  కానీ భావించవ-

చ్్చ. ఇవే భూమి, ఆకాశం, వాటి 
కలయిక వలలో  పుటిట్ న సముద్రా-
లు, కొండలు, వింతప్రాణులు, 
వగైెరా.  క్రమేపి మూడవ తరానికి 
వచే్చసరికి ఒలంపస్ పర్వతం 
మీద స్థారనివాసం ఏరపురచ్కుననా 
అమరులకు అతీంద్రియ శకు్త -
లతోపాటు మానవ ఆకారాలు, 
మానవ బలహీనతలు వస్్త యి. 

"The basic theme of mythology is that the visible world is supported and sustained 

by an invisible world." 

- Joseph Campbell
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ఇల పురాణగాథల మీద ఆధార-
పడడా  తత్త్వ జా్ఞ నంతో మన చ్టూట్  
ఉననా ప్రపంచం ఇలనే ఎందుకు 
ఉందో చెపపుడానికి ప్రయతనాం 
చేస్ంది అలన్టి ఆ సమాజం. 
అనగా, ఎదురుగా  జరుగుతు-
ననా కారా్యనికి వనకన్ననా  కారణం 
ఏమిట్ విశదీకరించడానికి  ప్ర-
యతనాం చేస్ంది. ఈ  కారణం 
మనవాతీత శకు్త ల ప్రభావం 
కూడా అయి ఉండవచ్చనే  గటిట్  
నమముకం ఒకటి వారిలో ఉండేది. 
అనగా ప్రతి కరము వనక కర ్త ఒకటి 
ఉంటుందనినీనా, ఆ కర ్త మానవు-
డైన్ కావచ్్చ, అమరలోకంలో-
ఉననా దేవుడైన్  కావచ్్చ. 

ఉదాహరణకి సముద్రాలకి అధి-
దేవత అయిన పసైడన్  సంగతి 
చూదా్ద ం. పద్ద  సముద్రతీరం ఉననా 
ప్రాంతం కన్క గ్రీకులకి సముద్ర-
దేవుడు చాల ముఖ్్యడు. ఈ  ప్రా-
ముఖ్యత చూపడానికి పసైడన్ 
ఆయుధం త్రిశూలం. పసైడన్ కి 
కోపం వచి్చనపుపుడు ఆ త్రిశూలం 
పటుట్ కుని నేలని గటిట్ గా  గుదు్ద -
తాడు. ఆ తాకిడికి భూమి కంపి-
సు్త ంది. అదే భూకంపం. గ్రీకుల 
కారణ-కార్య చయనికలో దేవుళళే 
పాత్ర ఇల ప్రవేశసు్త ంది. కన్క 
గ్రీకుల దృకపుథంలో పసైడన్ 
సముద్రదేవుడు అవడమే 

కాకుండా భూకంపాలకి కారకుడు 
కూడా! ఈ కోణంలో చూస్త ప్రాచీన 
కాలపు గ్రీసు దేశసుథా లకి
ఎదుట కనిపిసు్త ననా దృగి్వషయం 
వన్క ఎదో కారణం ఉండాలనే 
నమముకం ఉండబటేట్  ఆ కారణం 
ఏదో తెలయక కంటికి కనపడని 
దేవుడిని ఆశ్రయించారు.

ఈ  సందరభాంలో హోమర్ తత్త్వ-
జా్ఞ నం గురించి మరి కొంచెం 
తెలుసుకుందాం. హోమర్ 
రచించిన ఇలయాడ్, ఆడస్స్లు 
ప్రాచీన గ్రీకు సంసకృతికి అద్దం  
పడతాయి కన్క ఈ  రెండింటిని 
అధ్యయనం చేయడం గ్రీకుల  
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ఆలోచన్  విధాన్నినా  అరథాం చే-
సుకోవడానికి కీలకం;  ఆ మాటకి 
వస్త పాశ్చత్య న్గరికతని, 
సృషిట్ లో మానవుని స్థా నం గురించి 
వారి ఆలోచన్  విధాన్నినా  అరథాం 
చేసుకోవడానికి కూడా కీలకం. 

భారతీయ విలువలకి, సంసకృతి-
కి రామాయణ, మహాభారతాలు  
ఎలంటివో  పాశ్చత్య విలువలకి, 
సంసకృతికి ఇలయాడ్, ఆడస్స్లు 
అలంటివి అంటే అతిశయోకి ్త 
కాదు. 

ఇలయాడ్ లోని ఒకటి, రెండు 
ముఖ్యమైన అంశలని తీసుకుని 
ఆ రోజులలో సృషిట్  యొకకి నిజ 
స్వరూపం వారికి  ఎల అరథాం 
అయిందో చూదా్ద ం. ఒక ప్రశనాతో 
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మొదలు పడదాం. 
● ట్రోయ్ యోధుడు  హకట్ర్ 
ఎందుకు చచి్చపోయాడు?
● అకిఖిల్లో స్ చంపేడు కన్క  
హకట్ర్ చచి్చపోయాడు!
● అకిఖిల్లో స్ ఎందుకు 
చంపేడు? 
● స్థా లంగా చెపుపుకోవాలం-
టే, గ్రీసు దేశనికీ ట్రోయ్ దేశనికి 
మధ్య యుదధిం జరిగింది కన్క. 
ప్రతే్యకించి కారణం కావాలంటే, 
పాట్రోకలోస్ మరణానికి ప్రతీకారంగా 

అకిఖిల్లో స్  హకట్రినా చంపేడు. 

ఇల వతుకుతూ  పోతే ప్రతి సం-
ఘటనకి, ప్రతి కారా్యనికి వనక 
ఒక కారణం కనిపిసు్త ంది. లేదా, 
ఒక కారణ-కార్య చయనిక కని-
పిసు్త ంది.

మర్క మటుట్  పైకి వళిలో  చూదా్ద ం. 
ఇంతకీ గ్రీసు దేశం, ట్రోయ్ దేశం 
ఎందుకు యుదధిం చెయ్యవలస్ 
వచి్చంది? 

పేరిస్, హలన్ ప్రేమలో పడాడా రు 
కన్క. తన భార్య మర్కని యెడల 
అన్రాగం చూపుతున్నాదని ప్ర-
తీకార జా్వలలతో మనలయస్  
మండిపడుతుననా కారణంగా. 
అగమంన్న్ అధికారదాహం 
ఎకుకివ అయిన కారణంగా. అకిఖి-
ల్లో స్ కి కీరి ్త కాంక్ష ఎకుకివయి. ఇల 
ఈ  జాబితాని పడిగించ్కుంటూ  
పోవచ్్చ. హోమర్ దృక్ కేషుత్రంలో 
మానవుడు చేస కృతా్యలకి ప్రేరణ 
కారణాలు అనేకం: ప్రేమ, ప్రతీకా-
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రం , అధికారదాహం, కీరి ్త. 

పైన ఉదహరించిన కారణ-కార్య 
చయనిక మానవ ప్రపంచంలో 
“సహజం” అని మనం సంతృపి్త 
పడవచ్్చ. ఒక సంకిలోషట్ మైన అం-
తరానాటకంలో మానవుల కోరికలు, 
వాటి ప్రేరేపణలు, తదా్వరా  జరిగే 
చర్యలు, ప్రతిచర్యలు  కారణం-
గానే ట్రోయ్ యుదధిం లంటి 
సమరాలు, హకట్ర్ మరణం 
లంటి సందరాభాలు ఎదురవుతా-
యి. 
కానీ హోమర్ చెపిపున కథ ఇంత 
సజావుగా స్గదు; ఎందుకంటే 
ఆ  కథ అలలో కలో దేవుళళేకి కూడా 
ప్రముఖమైన పాత్ర ఉంది. హకట్ర్ 

కి అకిఖిల్లో స్  కి మధ్య  భీకర 
పోరాటం జరగబోయే ముందు 
హోమర్ కథా  గమన్నినా దేవుళళే 
వైపు తిపుపుతాడు. వారంతా జరు-
గుతుననా కార్యక్రమానినా స్వర్గం-
లో కూరు్చని చూస్్త  ఉంట్రు 
- ఇద్దరు ప్రత్యరుథా ల మధ్య జరు-
గుతుననా చదరంగపు పోటీని 
బయట న్ండి ప్రేక్షకులు చూసు్త -
ననాటులో . కానీ తటసథాంగా ఉండరు; 
ఇరు పకాషు లని సమరిధిస్్త , వాళళేకి 
సలహాలు ఇస్్త , వారి ఆటలలో 
కలుగజేసుకుంటూ  ఉంట్రు. 
హకట్ర్ ని వంటతరుముతు-
ననా అకిఖిల్లో స్  ని చూస్ జూస్ ఒక 
పకకి అకిఖిల్లో స్  ధైర్య స్హస్లని 
మచ్్చకుంటూ, మర్క పకకి ప్రే-

మాన్బంధంతో హకట్ర్ ని సమ-
రిథాస్్త  ఉంట్డు. తాన్ ఎవరి 
పక్షం కాయాల? తన్యతని భరిం-
చలేక ఇతరులని సలహా ఇమముని 
కోరతాడు. 

“Come you immortals, think 
this through. Decide.
Either we pluck the man 
from death and save his life
or strike him down at last, 
here at Achilles’ hands” 
(22:206-209)

ఎథీన్ సలహా మేరకు హకట్ర్ 
చావుకే సమముతిస్్త డు, జూస్. 
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“Go.
Do as your own impulse bids 
you. Hold back no more.”
So he launched Athena 
already poised for action —
down the goddess swept 
from Olympus’ craggy 
peaks. (22: 200-223)

ఇల గ్రీకు దేవతలు మానవుల-
ని చదరంగం లోని  పావులల 
వాడుకుని ఆటలు ఆడుకున్నా-
రు. వారిలో శకి ్త యుకు్త లు ఉన్నా-
యేమోకాని శీల సంపద ఉననాటులో  

కనిపించదు.  అటువంటి దేవత-
లకి  సహజాతీతమైన, ఆధిదై్విక 
(supernatural) శకు్త లు ఉన్నా-
యని నమిము, వారిని  ఆరాధిం-
చిన గ్రీకు ప్రజానీకానికి  మంత్రాల 
మీదా, మహిమల మీదా, దేవుళ్ళే 
ఇచే్చ వరాల మీదా, శపాల మీదా  
నమముకం ఉననాటులో   కనిపిసు్త ంది. 

ఈ కాలపు ఆధునిక వైజా్ఞ -
నిక, హేతువాద  దృకపుథంతో 
చూస్త  వారిది చాల వనకబ-
డడా  సమాజంల అనిపిసు్త ంది. 
ఇటువంటి “వనకబడడా” సమాజం 

అకస్ముతు్త గా స్. శ. పూ.  5 
శతాబ్ద ం వచే్చసరికి ఒకకిస్రి 
ఉలకికిపడి మేలుకుననాదా అని-
పిసు్త ంది. ఎందుకంటే నేడు 
ప్రపంచం నలుమూలల ప్రజ్వ-
రిలులో తుననా ఆధునిక, శస్త్రీయ, 
తారికిక దృకపుథానికి పున్దులు 
గ్రీసు దేశంలోనే పడాడా యి. పం-
కిలమైన బురద భూమిలో ఈ 
పదముం ఎల పుటుట్ కొచి్చంది? 
ఈ మారుపు ఏ పరిస్థాతులలో 
జరిగిందో ఇటుపైన విచారిదా్ద ం. 
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బహుముఖ ప్రజా్ఞ శల శ్రీ మతస్ర్యరాజ 

లకీషుమైకాంతరావుగారు (పరిగి బాబా)
ఆచార్య మతస్ర్యరాజ హరగోపాల్

బాబాగారి శతజయంతి ఉతస్-
వాల సందరభాంగా విదా్య, స్హితీ 
స్ంసకృతిక రంగాలలో న్ననాగారి 
విశేష ప్రతిభ
బాబాగారి శతజయంతి సంద-
రభాంగా ప్రతే్యక వా్యసం 

జననం ` విదా్యభా్యసం
మన రాష్టంలోని షాద్నగర్ 
తాల్కా పాలముకుల సమీప గ్-
మమైన గూడురులో దుందుభి 
న్మ సంవతస్ర ఆషాఢ బహుళ 
దశమి (21 జులై 1922) న్డు 
నరస్మము, రంగారావు దంప-
తులకు మూడవ సంతానంగా 
జనిముంచిన లకీషుమైకాంతరావుగారు 
తన ఎనిమిదవ ఏట మత్య్సరాజ 
వేంకటమము, రాంకిషన్రావు దం-
పతులకు దత్తత వచా్చరు. అల 
పరిగి వాస్తవు్యలైన్రు. పరిగి(నే-
టి వికారాబాద్ జిలలో ) లోని ఉరూ్ద  
మాధ్యమ పాఠశలలో రెండు, 
మూడు న్లు్గ , అయిదు తర-
గతులు వరుసగా చదివారు. ఆ 
తరా్వత 7,8 తరగతులు మొగి-
లగిద్దలో పూరి ్త చేశరు. ఆపైన 
పాలమూరు ఉననాత పాఠశల-
లో విద్య నభ్యస్ంచారు. ఆంధ్ర 
బాలనంద సంఘ సభు్యడు-
గా ఆన్టి పరిస్థాతులలో కూడా 

తెలుగు భాషాభివృదిధికి ఎంతో కృ-
షిచేశరు. 
విదా్యభా్యసం` ఉద్యమ స్ఫురి ్త
తదుపరి హైదరాబాద్లో-
ని స్టీ కాలేజీలో ప్రవేశంచా-
రు. హిందూమహాసభ, ఆర్య-
సమాజం, సట్ట్కాంగ్రెస్ల 
ఆధ్వర్యంలో జాతీయోద్యమాలు 

నడుసు్త ననా కాలమది. ఉస్ముని-
యా విశ్వవిదా్యలయం విదా్య-
రుథా లపై వందేమాతరం ఉద్యమ 
ప్రభావం పడిరది.  అపపుటికే 
ప్రారంభమైన గోలకొండ పత్రిక, 
నీలగిరి వంటి తెలుగుపత్రికలు 
ఈ ఉద్యమాల వార ్తలన్ ప్రచ్-
రిస్్త  ప్రోతాస్హానినా అందిసు్త ం-
డేవి. అపపుటి పాలకుడైన ఏడవ 
నిజాం ఈ రకమైన ఉద్యమాలన్ 
అణచివేయబూనిన్డు. కాబటిట్  
కొనినా గ్రంథాలన్ నిషేధించాడు. 
కొనినా గ్రంథాలయాలపై దాడులు 
చేయించాడు. సభలలో వం-
దేమాతర పాడటంపై నిషేధం 
విధించాడు. గీతానినా ఆలపిసు్త -
ననావారిని కళ్శలల న్ండి తొల-
గించారు.
ఉద్యమంవైపు మొగి్గన లకీషుమైకాం-
తరావు రెండేళలో కళ్శల చదువు 
మధ్యలో ఆగిపోయింది. అయితే 
హైదరాబాద్లోని సీతారాంబా-
గ్లో ఉననా వేదాంతవరిధిని కళ్శ-
లలో సంసకృతం నేరు్చకొన్నారు. 
రెండు సంవతస్రాలు చదివి ల 
కోరుస్ పూరి ్త చేశరు. 
కాలం వ్యరథాం చేయుటకు శ్రీ 
బాబాగారికి ఇషట్ ం లేదు. న్్య-
యవాదిగా నిలదొకుకికోవాలనే 
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ఆలోచన కలగింది. అందువలలో  
న్్యయవాద వృతి్తకి సంబంధిం-
చిన డిపలో మా పూరి ్త చేశరు. ఈ 
డిపలో మా పూరి ్తతో ల కోరుస్లో చే-
రడానికి ప్రవేశరహాత లభించింది.
హైదరాబాద్లో స్టీ కాలేజ్, సీ-
తారాంబాగ్ ల కాలేజీ అనినా రకాల 
విద్యలపై హైదరాబాదు స్్వతం-
తో్యరో ద్యమ ప్రభావం పడిరది. ఈ 
ఉద్యమాలోలో  పాల్్గ ననా ఉస్మునియా 
విశ్వవిదా్యలయ విదా్యరుథా లకెం-
దరికో రెస్ట్కట్ ఇచా్చరు. ఎందరో 
విదా్యరుథా లు చదువుల మానేస్, 
వ్యవస్య, వా్యపార ఉదో్యగా-
ది రంగాలలో ప్రవేశంచారు. ఈ 
పరిస్థాతులలో శ్రీ లకీషుమైకాంతరా-
వు బాబా విదా్యరంగానినా వదలక 
తపపులేదు.

న్ననాగారిది సంయమన పదధితి. 
సంరెaతా (సంప్రదింపులు) దా్వరా 
వివాదాలు పరిషాకిరం చేయడమే 
మంచిదని, కోరుట్  మారా్గ లు 
పటట్ డం హింస్ దౌరజాన్్యలన్ 
సమరిథాంచడం వారి ఉదే్దశలు 
కావు. వీటినే నేడు మన సుప్ం-
కోరుట్  ప్రధాన న్్యయమూరి ్త జస్ట్స్ 
వంకటరమణగారు కూడా సమ-
రిథాసు్త న్నారు. 
18వ ఏట, మా తలలో గారైెన అన-
స్యదేవిగారితో వివాహ-
మైంది. క్రమంగా ఆ దంపతు-
లకు ఆరుగురు కుమారులు, 
నలుగురు కుమారె ్తలు కలగారు. 
ఈ విధంగా మాది ఒక పద్ద  
సమిషిట్  కుటుంబం.
1936లో కొండా వంకట రంగా-

రెడిడాగారి అధ్యక్షతన షాద్నగ-
ర్లో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభలో 
లకీషుమైకాంతారావు విదా్యరిథా కార్య-
కర ్తగా పాల్్గ న్నారు. ఈ సభలు 
డిసంబరు 15,16,17 తేదీలలో 
జరిగాయి. ఆరవ నిజాం మహ-
బూబ్ఆల్ వద్ద  దివాన్గా పని-
చేస్న మహారాజా కిషన్ప్రస్-
ద్ జాగీరు గ్మం షాద్నగర్. 
అకకిడ జరిగిన ఈ సభలోలో  అనేక 
అభు్యదయకరమైన తీరామున్లు 
ఆమోదింపబడాడా యి. స్ంసకృతిక 
కార్యక్రమాలోలో  భాగంగా లవకుశ, 
శ్రీకృష్ణ రాయబారం న్టకాలు 
ప్రదరి్శతమైన్యి. ఆ సభలోలో  
భాగంగా జరిగిన మహిళ్ మహా-
సభకు బూరు్గ ల రామకృషా్ణ రావు-
గారి సతీమణి అనంతలకీషుమైదేవి 
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అధ్యక్షత వహించారు. ఆంధ్ర-
మహాసభలోలో  పాల్్గ ననాందువలలో  
లకీషుమైకాంతారావుగారిలో ఆంధ్రాభి-
మానమే కాదు, జాతీయాభిమా-
నమూ మేల్కిననాది.
ఆన్టి తెలంగాణ  నిజాం 
పాలనలో రజాకారలో దౌరజాన్్యలతో 
అపర యమలోకంగా మారింది. 
హిందూ ప్రజలు ప్రాణాలు అర-
చేతిలో పటుట్ కొని జీవించారు. 
ఆ అంధకారపు రోజులలో పరిగి 
పటట్ ణ ప్రజలన్ జాగ్రత్తపరుస్్త  
ఒక కాగడాగా నిలచారు లకీషుమ-
కాంతరావుగారు. గ్మంలో ఒకకి 
దుసస్ంఘటన కూడా జరుగ-
కుండా ప్రజలలో ధైర్యం కలగిం-
చారు. పోల్సుచర్య అనంతరం 
స్థా నిక ముస్లోంల రక్షణకు సైతం 
లకీషుమైకాంతరావు శ్రదధి వహించారు. 
నేన్ జనిముంచిన తరువాత మా 
న్ననాగారు 1948 న్ండి రాజకీయ 
ప్రవేశం చేశరు.  
న్ననాగారు రెండు సంవతస్రాల-
పాటు అధా్యపకులుగా పనిచేస్-
రు. తరువాత  విదా్య స్ంసకృతిక 
రంగాలలో బహుముఖంగా కృ-
షిచేశరు. వారికి ఉపాధా్యయు-
లన్నా, ఉపాధా్యయ వృతి్త అన్నా 
ఎంతో ఇషట్ ం. 1952`63 మధ్య 
కాలంలో  పరిగి ఉననాత పాఠశ-
లలో న్ విదా్యభా్యసం జరిగింది. 
పరిగిలో హైస్కిలు ప్రారంభిం-
చడానికి ఆయన ఎంతో కృషి 
చేశరు. వారి సంఘరషుణ దా్వరానే 
అపపుటిదాకా ఉననా ప్రైమరీ స్కిలు 
ఉననాత పాఠశలగా ఏరపుడి కొత్త 
భవన్లతో ప్రారంభించబడిర-
ది. 2, 3 సంవతస్రాలపాటు  మా 

న్ననాగారు ఏ మాత్రం ప్రతిఫలం 
ఆశంచకుండా ఈ పాఠశలలో 
బోధించారు.
1960లో నేన్ 8వతరగతిలో 
ఉననాపుపుడు న్ కాలో సు విదా్యరుథా లు 
ఒక ఉపాధా్యయుని నిరంకుశ 
ధోరణిపై సమము చేశరు. అపుపుడు 
మా న్ననాగారు పాఠశలకు వచి్చ 
అందరినీ సమాధానపరా్చరు. 
ఆ తరా్వత ఆ ఉపాధా్యయుడిని 
ధోరణి పూరి ్తగా మారింది. అదే 
సంవతస్రంలో విదా్యరుథా ల ఉప-
యోగారథాము సరా్ద ర్ వలలోభబాయి 
పటేల్ పేరిట వాచన్లయము 
(గ్రంథాలయం) స్థా పించబడిర-
ది. అందుకు సీనియర్ విదా్య-
రుథా లు కూడా ఎంతో కృషి చేశరు. 
ఆ తరుణంలోనే న్ననాగారు జిలలో  
గ్రంథాలయ సంసథా అధ్యకుషు నిగా 
ఉండి పరిగిలో ప్రభుత్వ గ్రంథా-
లయ స్థా పన చేయించారు. నేన్ 
హైస్కిలు చదువు ముగించిన 
తరుణంలో మా యింటి ప్రకకిన 
నివస్సు్త ననా ఒక ఉపాధా్యయు-
ని పరిహస్ంచినపుడు, నన్నా 
చెంపద్బ్ వేస్ ఆ టీచరు దగ్గ-
రికి తీసుకవళిళే కడుపులో తల 
పటిట్ ంచి క్షమాపణ చెపిపుంచారు. 
ఆయనకు ఉపాధా్యయులం-
టే ఎంతో గౌరవం. ఆ కాలంలో 
మా యింట్లో  అద్్దకుననా వారిలో 
అధికులు ఉపాధా్యయులే.
స్హిత్య స్ంసకృతిక ఆధా్యతిముక, 
ధారిముక స్మాజిక రంగాలలో 
ఇతర ప్రాంతాలకన్నా తెలంగాణ 
ఎంత వన్కబడి ఉందో వారికి 
తెలుసు అందుకే వారు రాజకీయ 
రంగంలో ఉన్నా, ఆధా్యతిముక 

రంగంలో ఉన్నా, వీటి వికాస్-
నికి దోహదం చేశరు. జిలలో ప-
రంగా విదా్యవికాస్నికి దోహదం 
చేస్ సరస్వతీ శశుమందిరాల-
న్, ధారిముక విషయాల దా్వరా 
సంఘటిత శకి ్తని నిరిముంచే విశ్వ-
హిందూపరిషత్ కార్యక్రమాలన్, 
స్హిత్యపరంగా జాతీయచైెత-
న్్యనినా అందించే జిలలో  స్హితీ 
సమితిని, స్ంసకృతిక పరంగా 
పనిచేస సంస్కిరభారతిని, సవా 
దృకపుథంతో నడిచే సవాభారతిని 
విదా్య వైద్య పాలన్ రంగాలకు 
సంబంధించిన ప్రభుత్వ ప్రైవేటు 
స్థా నిక సంసథాల కార్యక్రమాలన్ 
శ్రీ లకీషుమైకాంతరావు బాబాగారు ప్రో-
తస్హించారు. ఇతరులు కూడా 
ప్రోతస్హించేటులో  చేశరు. ఒక 
సమన్వయవాదం, స్మరస్య వా-
తావరణం, ఏకతాభావం ఆశంచి 
పనిచేస సంఘటన తత్త్వం 
వారిలో కనిపిసు్త ంది.
శ్రీ బాబాగారు న్టి దేశ ప్రధాని 
పి.వి.నరస్ంహరావుగారితో, రాష్ట 
ప్రథమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ బూరు్గ ల 
రాంకిషన్రావుగారితో, శ్రీ చెన్నా-
రెడిడాగారలతో లంటి న్యకుల-
తో భుజం భుజం కలపి ఆన్టి 
జాతీయ కాంగ్రెస్ పారీట్కి ప్రధాన 
కార్యదరి్శగా ఎంతో సవలందించి 
రాజకీయంగా విశషట్  స్థా న్లందు-
కొన్నారు. ప్రజాస్్వమ్యంతో కీలక-
మైన కార్యరంగం, విద్య, వైద్యం, 
స్ంఘిక న్్యయం, బీద జన 
ఉదధిరణ ఇల ఎనినా రంగాలకో శ్రీ 
బాబా సవలందించారు.
కశీముర్ పండితుల ఊచకోతపై 
వారి ఉపన్్యస్లలో ఎన్నామారులో  
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ప్రస్్త వించేవారు.  ఈ విషయంలో 
ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం తీసు-
కుననా నిర్ణయాలతో వారు జీవించి 
ఉంటే ఎంతో సంతోషించేవారు.
పూజ్యశ్రీ లకీషుమైకాంతరావు 
బాబాగారి 
జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్ట్ లు
1. పరి్గలో, మహబూబునగర్లో, 
హైదరాబాదు స్టీ కాలేజీలో 
చదువులు,  ఉరూ్ద , తెలుగు-
,హిందీ, సంసకృతం, ఇంగీలోష్ 
భాషల అధ్యయనం,  సంసకృ-
తంలో పరీక్ష, ల లో డిపాలో మా 
చదువు.
2. వందేమాతరం, జాతీయ, 
నిజాం వ్యతిరేక ఉద్యమాల 
కారణంగా చదువుకు స్వస్్త, 
రాజకీయ రంగంలో పి.వి., 
బూరు్గ ల, మాడపాటి వంటివారి 
న్యకులతో కలస్ పనిచేయ-
డం,  పరి్గ  పటట్ ణానికి మునిస్ప-
ల్ చైెరెమున్గా సవలు. రాజకీయ, 
స్మాజిక, ధారిముక రంగాలకు 
విశేష సవలు.
3. రామాయణ, భారత, భగవ-
దీ్గ త, భాగవతాదులపై విశేష ప్ర-
సంగాలు.  వేలకొలది ఆధా్యతిముక 
ప్రసంగాలు, చైెతన్య మహాప్రభు 
న్మ సంకీర ్తనన్ స్మాన్య ప్ర-
జానీకానికి అందించడం దా్వరా, 
వారి సవలకు గురి ్తంపుగా వారి 
విగ్రహానినా ‘నవదీ్వప్’ బెంగాల్ 
హరన్థ్ మందిరంలో ఏరాపుటు 
చేశరు. పరిగి పటట్ ణ సమీపం-
లోని యోగానంద లకీషుమైనరస్ం-
హస్్వమి కేషుత్రమైన రాకమచరలో 
కేషుత్ర ఆలయ జీరో్ణదధిరణ, ఆ కేషు-

త్రంలో సహస్రాధిక భగవదీ్గ త 
జా్ఞ న యజా్ఞ ల నిర్వహణ, సతస్ంగ 
మండల వికాస్నికి కృషి, శ్రీరామ 
జయరామ జయజయ రామ 
జపము. వేంకటదాసులవారి 
ఉమముంతాల పీఠానినా ఆధా్యతిముక 
వికాస కేంద్రంగా చేయడంలో 
తోడాపుటు. పరిగి సమీపంలోని 
ల్ంక ఆంజనేయస్్వమి ఆలయ 
జీరో్ణదధిరణ.
4. పరి్గలో విదా్యవికాస్నికి, పా-
ఠశలకు సథాల సకరణ, సరస్వ-
తీ శశుమందిర్కు సథాల దానం, 
భారతీయ విదా్యవికాస్నికి కృషి, 
భాగ్యనగర్ విశ్వహిందూ పరిష-
త్కు అధ్యక్షత ̀  ఇతర బాధ్యతలు, 
పరి్గలో వైద్యశల వికాస్నికి కృషి, 
రంగారెడిడా  జిలలో లో విశ్వహిందూ-
పరిషత్కు ప్రోతాస్హం.  ఇలంటి 
అనేక సంసథాల స్హిత్య, స్ంసకృ-
తిక, ధారిముక కార్యక్రమాల వికాస్-
నికి కృషి.
5. విన్బా భూదాన్ద్యమానికి 
500 ఎకరాల పైచిలుకు దానం 
చేయడం,  భూదాన్ద్యమం-

లో చ్రుకుగా పాల్్గ నడం. శ్రీ 
జయప్రకాశ్ న్రాయణగారితో 
భూదాన్ద్యమాలోలో  పాల్్గ నడం. 
6 మానవీయత న్ండి 
మానవుడు దివ్యత్వంవైపు స్గా-
లననా తపన, వా్యసుల వారి న్ండి 
వివేకానందుల వరకు అందరూ 
మన గురువులే అననా ఆదర్శం.
ముగింపు
జులై 21, 2022 న్ండి న్ననా-
గారి శతజయంతి ఉతస్వాలు 
ప్రారంభం కాన్న్నాయి. ఈ సం-
దరభాంలో పరిగి పటట్ ణంలోని న్-
ననాగారి విగ్రహంవద్ద  బహిరంగ 
సభ ఏరాపుటు, శ్రదాధి ంజల ఘటిం-
చాలని ఏరాపుటులో  జరుగుతున్నా-
యి. పటట్ ణంలోని కోరుట్  భవన్ల 
న్ండి తహసీల్ ఆఫీసు వరకు 
ముఖ్యమైన రోడుడా   మా న్ననా-
గారు ‘మాన్యశ్రీ లకీషుమైకాంతరావు 
బాబాగారి పేరిట’ న్మకరణం 
చేస్్త   శలఫలకం ఏరాపుటు-
చేయడం. సంవతస్రం పాటు 
జరిగే వివిధ స్హితీ స్ంసకృతిక 
ఆధా్యతిముక కార్యక్రమాలన్ పరిగి 
పటట్ ణం, రాకమచరలో కేషుత్రం జిలలో  
కేంద్రమైన గంగవరం (వికారా-
బాద్), శంకరపలలో , భాగ్యనగరం 
తదితర ప్రాంతాలోలో  జరపాలని , 
తదా్వరా పరమ హైందవ యోగీ-
శ్వరుడు, స్్వతంత్యరో  సమరయో-
ధుడికి ఘన నివాళ్లో  అరిపుంచాల-
ని పద్దలు నిర్ణయించారు.
ఆన్ భద్రాహాః ఱుతవో యంతు 
విశ్వతః (ఋగే్వదం)
అనినా వైపుల న్ండి మంచి ఆలో-
చనలు మనలో ప్రసరించ్గాక.
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పూరి జగన్నాధ స్్వమి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్తి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్్వమికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్కిందపురాణాంతర్గతమైన జగన్నాధ కేషుత్ర మాహాతా్త ర్యనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అన్వదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకాషు నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                   37 వ అధా్యయం
   దకిషుణాయనం

దకిషుణాయనంలో స్్వమిని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాల.అగరు,చందన్లతో స్్వమికి రాస్,పుషపు 
మాలతో అలంకరించాల.భఖ్య,భోజా్యలు స్్వమికి సమరిపుంచి,హారతి ఇవా్వల.నృత్య గీతాదులు స్్వమికి 
సమరిపుంచాల.  ఈ రకంగా అరి్చంచబడిన స్్వమిని చూస్నచో పాపాలు నశంచిపోయి,విష్్ణ లోకం 
లభిసు్త ంది.        దకిషుణాయన సంయంలో స్్వమిని చూస్నవారికి తక్షణం ముకి ్త కలుగుతుంది.ఈ సమయంలో 
బ్రహముకు వాసు్త పురుష్నకు,విష్్ణ వునకు,అగినాలో ఆహుతి ఇవా్వల.రాజు, శ్రౌత,స్ముర ్తం తెలస్న ఆచారు్యని 
నియమించాల.ఈశన్య దా్వరందగ్గర ప్రచండునికి,దకిషుణదా్వరందగ్గరవిరూపునికి,గరుడునికి,నైెరుతిలో 
సరస్వతికి,తూరుపుదికుకిన మహలకిషుమైకి ఇంద్రునికి,ఆగేనాయంలోఅగినాకి,వాయువ్యంలోవాయువునకు,మధ్య 
భాగంలో బ్రహముకి ఆహుతులు ఇవా్వల(1 -19).   ఆచారు్యలన్,సవకులన్ నియమించాల. లకీషుమై దేవి వంట 
చేస్,స్్వమికి నైెవేద్యంగా సమరిపుసు్త ంది.ఆప్రస్దానినా మనం సీ్వకరిస్త,సురాపాన్ది పాపాలు నశస్్త యి.
ప్రస్దానినా వాసన చూస్త మానస్కమైన పాపాలు పోతాయి.కంటికి పూసుకుంటే శరీరకమైన పాపాలు 
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పోతాయి.పితృకార్యంలో స్్వమి ప్రస్దానినా వినియోగిస్త వారు సంతోషపడతారు.హవ్య,కవా్యలలో 
స్్వమివారి ప్రస్దానినా వినియోగించ వచ్్చ,దేవతలు మానవ రూపానినా ధరించి భూలోకానికి వచి్చ 
స్్వమి వారి ప్రస్దానినా సీ్వరిస్్త  ఉంట్రు. ( 16 --26 )

        పూర్వకాలంలో శే్వతుడు అన్ రాజు ఉండేవాడు. అతనికి స్్వమి ప్రస్దం అంటే,విపరీతమైన 
భకి ్త ఉండేది.ఇంద్రదు్యమునాడు ఏరాపుటు చేస్న విధంగా స్్వమికి నైెవేదా్యలు సమరిపుస్ ఉండేవాడు.
నిత్య పూజలు ఏరాపుటు చేస్డు.భోగాలు నిర్వహించేవాడు.    ఒక రోజున శే్వతుడు ఉదయానేనా స్్వమి 
దగ్గర కు వళిళే,దా్వరం దగ్గర నిలబడాడా డు .తాన్ సమరిపుంచిన ప్రస్దాలన్ స్్వమి సీ్వకరిస్్త డా? 
అని సందేహించాడు.స్ంహాసనం దగ్గరకి వచి్చ చూశడు.స్్వమి లకీషుమైదేవితో కలస్ ప్రస్దానినా 
సీ్వకరించడం చూస్డు.

          “ స్్వమి! నీ దయన్ న్పై ప్రసరించ్.నీ దగ్గర ఉండేటటులో  అన్గ్రహించ్.న్ రాజ్యంలో అకాల 
మరణాలు లేకుండా చూడు. సహజ మరణం పందిన వారు ముకి ్తని పందేటటులో  చూడు.”అని 
శే్వతుడు ప్రారిధించాడు.           ( 27 - 49 )

              “శే్వతా! నీవు కోరిన ప్రకారం అనినా జరుగుతాయి.న్ దకిషుణ భాగంలో నీవు ఉంట్వు.న్ 
ప్రస్దం సీ్వకరించడం వలన నీవు రాజువు అయా్యవు. నీ పాపాలనినా నశంచాయి.ఇకకిడ ఉననా వట 
వృకాషు నికి,సముద్రానికి మద్య ఉననా భాగంలో న్ మొదటి అవతారం జరిగింది. అకకిడ నీవు సఫుటిక 
రూపంలో వలుస్్త వు.శే్వత మాధవుడవు అన్ పేరుతోనిన్నా కొలుస్్త రు. ఈ ప్రదేశంలో మరణించిన 
వారు ముకి ్తని పందుతారు.దేవతలుకూడా ఇకకిడ మరణించాలని అన్కుంట్రు. ఇకకిడికి ఉత్తర 
దికుకిన ఒక సరసుస్ ఉంది. ఆ సరసుస్లో స్నానం చేస్న వారు ముకి ్తని పందుతారు.న్ ప్రస్దానినా 
తీసుకుననా వారికి అపమృతు్య భయం ఉండదు.

స్కింద పురాణం లోని వైష్ణవ ఖండంలో చాతురాముస్య వ్రత దీక్ష అన్ ముఫై ఏడవ అధా్యయం 
సమాప్తం.
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    అనగనగా పూర్వం ఒక అడవిలో 
ఒకపద్ద  మఱ్ఱి  చెటుట్  ఉండేడి. 
మొదట్లో  ఆమఱ్ఱి  చెటుట్ పై ఒక కాకి 
గూడు కటుట్ కుని వంటరిగా నివ-
స్ంచేది.దానికి వంటరిగా అల 
' ఒంటికయ సంఠికొముముల ' 
జీవించడం చాల  విసుగా్గ  అని-
పించింది.ఎలగైెన్ చాలమంది 
సనాహితులనా సంపదించాలని 
అన్కుంది. ఆవంటరి తనం 
భరించలేక కాకి తన అవ్వవ-
ద్ద  కెళిళే అడిగింది కదా, "అవా్వ! 
అవా్వ! న్కు చాలమంది సనాహి-
తులు కావాలంటే ,ఏంచేయాల్ 
! దయచేస్ చెపపువ్?“ అని. 
అవ్వనవి్వ, ఇల చెపిపుంది " పిచి్చ 
దాన్! అదేమంత కషట్ మైన పనేం 
కాదు. నీవు అందరినీ ప్రేమిం-
చి,అందరికీ స్యంచెయి్య , 
ఎవ్వరినీ బాధించకు, దే్వషించకు 
అపుపుడం తా నీసనాహితులే అవు-
తారు."అంది. 
వంటనే కాకి అడవిలోకి వేగంగా 
వళిళేంది.అకకిడ కనిపించిన  పి-
టట్ లనినాంటినీ ప్రతిరోజూ పలక 
రించి, ఎవరికి స్యం అవస-
రమై న్ అవి అడకకిండానే చే-
యస్గింది.అడవిలో పిటట్ ల-

నీనా కాకి స్యానికీ , దాని సనాహ 
భావానికీ ఎంతో సంతోషించి 
, కాకితో సనాహం చేయాలన్-
కున్నాయి.అంతే  అనీనా ఆపద్ద  
మఱ్ఱి చెటుట్  కొమములపై గూళ్ళే-
కటుట్ కుని నివస్ంచ స్గాయి. 
కాకి వాటికి గూళ్ళే కటుట్ కోన్ తన 
వంతుస్యం అందించింది.
అనీనా తమ కొత్త నివాస్లోలో కి వచి్చ 
చేరాయి.సమీపపు చెఱువు వాటి 
దాహం తీరు్చకోన్ సదుపా-
యంగా ఉంది. ఇపుపుడు కాకికి 
చాలమంది సనాహితులు ఏరపుడా్ద -
రు. రామచిలుకలు, కోయిలల్, 
పావు రాల్,పిచ్్చకల్,వడ్ం-
గిపిటట్ ల్ , పాలపిటట్ ల్, ఇంకా 
ఎన్నా కాకిని అభిమానించే సనాహి-
తులు .
 ఆపకుషు లనీనా తమగూళళేలో ఆపద్ద  
మఱ్ఱి చెటుట్ పై ఎంతో సనాహంగా 
,కలస్ మలసీ నివస్ంచేవి. ఆ 
మఱ్ఱి చెటుట్  సమీపంలో ఉననా  
చెఱువులో చాల నీటిపకుషు ల్ 
ఉండేవి . కాకిది చాల దయగల 
మనసుస్, ఎవరికేం అవసరం 
వచి్చన్ కాకి వళిళే స్యపడేది. 
అందుకే ఆనీటిపకుషు లనీనా కూడా 
కాకిని ప్రేమించేవి. తలలో పకుషు -

లు ఆహారంకోసం వళిళేనపుడు 
కాకి వాటి పిలలోలన్ జ్రాగ్రత్తగా  
చూసది. అందువలలో  నీటిపకుషు లు 
సైతం కాకి అంటే ప్రాణం ఇచే్చవి. 
ఒకరోజున ఒక వేటగాడు 
తరుముకురాగా ఒక నెమల 
ఎంతోదూరం న్ండీ పరుగె-
తు్త కువచి్చ ఆమఱ్ఱి చెటుట్  నీడకు 
చేరింది, అది బాగా అలస్ పోయి, 
ఆకలతోనూ దాహంతోనూ ఉంది. 
కాకి ఆ నెమలని చూస్,
" ఓ నెమలమాము!  బాగా అలస్-
నటులో న్నావ్ !నీకు దాహానికి నీళ్ళే 
తేన్?" అని అడిగింది.  
నెమల అందికదా " ఔన్   దాహం 
కావాల " అని. కాకి "మిత్రమా! 
న్గూటికిరా! నీకు నీరు, కొంత 
ఆహారం కూడా ఇస్్త న్, నీవుమా 
అతిధివి." అని ఆహా్వనించింది.
నెమల కాకిని ఏహ్యంగా చూస్,
" నేన్ ఎంతో అందంగా ఉన్నా-
న్,నీవేమో నలలోగా అసహ్యం-
గా ఉన్నావు ,నేన్ నీ ఇంటికి 
ఎలరానూ? " అంది గర్వంగా.  
ఈమాటలు విననారామచిలుక 
వచి్చ " నెమలమాము!నీవున్కంటే 
అందగాఉన్నావా?” అంది.                                                           
నెమల " ఔన్ కావాలంటే న్ 

మంచి మనసు ఆదూరి హైమవతి
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పింఛం చూడు, రంగులతో 
ఎంత అందంగా ఉందో!"  
అంటూ తన పింఛం విపిపుం
ది.                                     రామ-
చిలుక " అబా్! ఎంత అందంగా 
ఉన్నావు!" అంది ఆశ్చర్యంగా.                                                                                    
కోయిల దిగివచి్చ అడిగింది " 
ఇకకిడ ఏం జరుగుతోంది?" అని.                                                                                           
చిలకమము చెపిపుంది " మన ని-
వాస్నికి ఒక అతిధి వచి్చంది, 
చూడూ ఆ పింఛం ఎంత 
అందంగా ఉందో!" వడ్ంగిపిటట్  
దిగి వచి్చ అడిగింది ".ఇకకిడ ఏం 
జరుగుతోంది?" కోయిలచెపిపుంది 
." అందమైన నెమల మన ని-
వాస్నికి అతిధిగా వచి్చంది. ఆ 
రంగుల  ఈకలు చూడూ!" ఒకోకి-
పిట్ట్  చెటుట్ దిగి వచి్చ అడిగాయి 
' విషయమేంటని ?' అవనీనా నె-
మలపింఛం  అందం చూశయి 
. చెటుట్  మీది పిటట్ లేకాక , నీటిపి-
ట్తల్ వచా్చయి అకకిడికి. నెమల 
పింఛం రంగుల అందంచూస్, 
ముచ్చట పడాడా యి. మచ్్చకు-
న్నాయి కూడా! నెమల వాటిని 
అడిగింది" మీరంతా నన్నా చూశ-
రుకదా! నేనెంత అందంగాఉన్నా-
న్! ఇపుపుడు చెపపుండి ఈ వికారపు 
కాకి నన్నా తన ఇంటికి విందుకు 
రమముంటే ఎల వళళేన్?"                                                                                                        
పిటట్ లనీనా ఎంతో బాధపడాడా యి. 

చిలకమము " ఓమా నూతన సనాహి-
తుడా!నీవు కోయిలమముల కమముగా 
పాడగలవా?" అంది. కోయిలమము 
అడిగింది " నీవు చిలకమముల 
మృధువుగా మాట్లో డ గలవా?వి-
ననామాట్లన్ తిరిగి చెపపుగలవా? 
".                                  " నీవు 
వడ్ంగి పిటట్ ల  చెటలో పై చిత్రాలు 
చిత్రించ  వేయగలవా?"    
" పిచ్్చకమముల మంచి గూళ్ళేక-
ళ్తముకంగా కటట్ గలవా?"         " 
నైెటింగేల్ పిటట్ ల కమముని రాగాలు 
తీయగలవా?“                                    " 
హంసల అందంగా నడవగల-
వా?"          "పావురం  తంబిల 
శంతి సందేశలు తీసుకెళళేగల-
వా?”                                           "కొం-
గమముల నీటిలో ఒంటికాలపై  
ఎంతో సమయం నిలువగలవా?"   
“బాతకకిల నీటిలో వేగంగా ఈద-
గలవా?",                                   “ఆస్్రా-
చ్అంకుల్ ల వేగంగా నేలపై 
నడవగలవా?“            “ డేగననా-
ల ఆకాశంన్ండీ దూరపుచూపు 
చూడగలవా?"                        " 
పాలపిటట్ ల చీకటిలో చూ-
డగలవా?"     పిటట్ లనీనా 
నెమలని తలోప్రశనా వేశయి.                                                                                     
“కనీసం నీవు కాకమముల 
అందరినీ ప్రేమించగలవా? కాకి 
ఎపుపుడూ వంటరిగా తినదు.నీవు 

అందంగా ఉండవచ్్చకానీ నీ 
హృదయంలో దయ, కరుణ, 
ప్రేమ ,సనాహభావన లేనేనేవు.
దయగల హృదయమే దై్వ-
మందిరం.శరీరాకృతి అందంగా 
ఉంటే ఏం లభంచెపుపు! వేటగాడు 
నీపింఛం చూస్ నిన్నా చంపాలని 
వంట్డితే నీవు ప్రాణ రక్షణకోసం 
పరుగెటిట్  ఇకకిడికి చేరావు!  దయ, 
కరుణ లేని అందం ఏంచేసుకో-
న్?నీ అలసట చూఇస్ దాహం 
కావాల? అని అడిగిన కాకమమున్ 
నిధా్యకిషుణ్యంగా అవమానిం చావు." 
అని అడిగింది పకుషు లరాజు గ్రద్ద .                                                                                                                                   
నెమల ఈ మాటలనీనావిని స్గు్గ తో 
తన గరా్వనికి విచారించింది. 
వకికి వకికి ఏడి్చంది." ఓ మి-
త్రులరా! నన్నా మనినాంచండి. 
పగరుగా మాట్లో డి ఆదరించ 
వచి్చన కాకమమున్ బాధించాన్.
దయతో ననూనామీతో ఉండని-
వ్వండి, మీరననాటులో  న్పింఛం 
అందగా ఉందని గరి్వంచాన్, 
న్స్వరం అసహ్యంగాఉంటుంద-
ని మరచాన్.మనినాంచండి"అని 
అందరీనా తలవంచి అడిగింది. 
కాకమము ముందుకు వచి్చ " సనా-
హితులరా! మన కొత్త నేస్తం 
ఆకలతో ఉంది.దాహంగా ఉంది, 
అలస్ ఉంది.మాటలు ఆపి రండి 
విందుచేదా్ద ం. " అనిపిలచింది.                                                                                                                                    
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        పిటట్ లనీనా నెమలని ఆహా్వ-
నించాయి. గ్రద్ద  నెమలతో" 
నెమల మిత్రమా!చూడూ కాక-
మముని!ఎపుపుడూ ఆమ ఇతరులకు 
స్యం చేయాలనే ఆలోచిసు్త ం-
టుంది. ఎంత మంచి మనసో 
చూశవా? కాకమము న్ంచీ మన 
మంతా ఈ మంచి గుణం నే-
రు్చకోవాల." కాకమము నెమలతో " 
మిత్రమా!నీకు ఇంత అందమైన 

పింఛం ఉందికదా! నీవు నృత్యం 
నేరు్చకుని  పురివిపిపు ఆడావంటే 
ఎంత అధు్తంగా ఉంటుందో-
కదా!" అని ప్రొతస్హించింది, విం-
దుసమయంలో. నెమల నృత్యం 
నేరు్చకుంది. నృత్య రాణిగా పేరు 
తెచ్్చ కుంది. ఆతరా్వత భారత 
జాతీయపకిషుగా గురి ్తంపుపందిం-
ది. కాకి ప్రోతాస్హమేదానికి అంత 
గొపపు గురి ్తంచ్తెచి్చంది.

నీతి-- మనకు సవాభావనఉం-
టే ,అందరూ మనకుమిత్రులవు 
తారు.  పైకి కనిపించే అందం 
గురించీ గరి్వంచరాదు.అది అశ-
స్వతమైనది.అందరినీ ప్రేమించే 
మంచి మనస్ కలగి అవస-
రమైనవారిని సవించడం మన 
ధరముం .  

 “వాట్? ఎవరి దగ్గరా పని చెయ్యలేదా? మరి టూ్యన్ కి పాట రాయటం ఎల వచి్చందీ?” ఆశ్చర్యంగా 
అడిగారు. 
‘దహియా’ వృతా్త ంతం చెపాపున్. 
 ఇంతకీ చెపుపుకొచే్చదేమిటంటే, పాట రాయటం న్కు నేరిపున గురువు ఎవరూ? దహియా న్? కాదే. న్లోని 
అభిమానమా? కాదే. ఇపుపుడిపుపుడే న్కు తెలుసో్త ంది. న్కు పాట రాయటం నేరిపున గురువు ‘కాలం’
 కాలనినా మించిన గురువు సృషిట్ లో మర్కరు లేరు. అనేకానేక రూపులతో మనని మలచేది కాలమనే 
గురువే. ఏ క్షణంలో ఎల ప్రవరి ్తంచాలో నేరేపుదీ కాలమనే గురువే. అందుకేనేమో కాలయ, కాలకాలయ, 
కాలరూపాయ అంట్ం.
  నిరంకార, నిరంజన, నిరు్గ ణ, నిరముల గురుస్వరూపమే కాలం. గురువు కాలనికి అతీతుడు గనకనే, కాల-
రూపుడై మనని నడిపిసు్త న్నాడు.
 ప్రతి శ్వస్ ఒక గురువే.
 ప్రతి నిశ్వస్ ఒక గురువే.
 అజా్ఞ నమనే చీకటిని అన్క్షణం తొలగిస్్త , యీ శరీరమనే శకట్నినా ముందుకు నడిపిసు్త ననా ‘అజా్ఞ త’ 
గురువులకి పాదాభివందన్లరిపుస్్త ,
 మీ భువనచంద్ర 

గురువులు (9వ పేజీ తరువాయి)
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గోవింద గురుస్్వమి మఠం

 ___పలుగురాళళేపలలో

కడప జిలలో  అంటే ఇపుపుడందరికీ 

కతు్త ల్, కఠారూలో , బాంబులు నరు-

కోకివడాలు, చంపుకోవడాలు--- 

పగలు, ప్రతీకారాలు మాత్రమే అనే-

విధంగా స్నిమాలలో చూపించి 

డబు్లు దండుకుంటున్నారు. కానీ 

వాస్తవానికి కడప జిలలో  బాంబుల 

గడడా  కాదు. ఫ్్యక్షన్ కు అడాడా కాదు, 

అత్యంత మృదువైన, సునినాతమైన, 

సనాహ సౌహారా్ద రో లకు, నిజాయితీకి 

పుటిట్ నిలులో .

తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వరుని చేరు-

కోవడానికి మొదటి "గడప" ఈ 

"కడప". స్హితీ దిగ్గజాలు, కవులు, 

కళ్కారులు, అషాట్ వధాన్లు, శతా-

వధాన్లు, ఆధా్యతిముక వైతాళికు-

లు, స్దధిగురువులు, స్ధకులు, 

ప్రవచన కర ్తలు పుటిట్ న పుణ్యభూమి 

"ఈకడప" జిలలో .

కడపజిలలో  "బ్రహముంగారి మఠం" 

సమీపానగల పలుగురాళళేపలలోలో 

జీవ సమాధి పందిన " శ్రీగోవిం-

దగురుస్్వమి" అలంటి మహ-

నీయులలో సుప్రస్దుధి డు. 17_18 

శతాబ్ద ంలో ఈ యోగి పుంగవుడు 

ఇకకిడ నివస్ంచారని తెలుసు్త ంది. 

ప్రసు్త తం స్దధియ్య గారి మఠం వుననా 

ఊరు

" ముడమాల" లో నివస్సు్త ననా శ్రీ 

యాదాటి పార్వతమము, రామచంద్ర-

భటుట్  అనే వైదిక దంపతుల పద్ద  

కుమారుడే ఈ "గోవిందగురుస్్వ-

మి".

మహాతుముల రాక అరుదుగా జరుగు-

తుంది. బాహ్య ప్రపంచ సౌకరా్యలకో 

భౌతిక సుఖ్లకో బానిసలు కారు 

. బాలగోవిందయ్య ఊయలలో 

ఊగుతుననా సమయంలో తలవైపున 

ఒక భయంకరమైన ఘట సరపుం 

పడగవిపిపు ఆయనకు గొడుగుల 

పటిట్ న దృశ్యనినా చూస్ తలలో దండ్రు-

లు ఆశ్చర్య పోయారు. చిననా న్టి 

న్ండే వీరి చర్యలు మిగతా పిలలో-

లకు భిననాంగా వుండేవి. అందరూ 

ఆడుతూ పాడుతూ కేరింతలు కొ-

డుతూవుంటే........బాలగోవిందయ్య 

మాత్రం ఊరి చెరువు గటుట్ కు వళిళే 

బంకమటిట్  తో పళళేం చేస్ , అయిదు 

రకాల "గులకరాళళేన్"

"పంచాయతన" దేవతలుగా నమరి్చ 

, తెలలో  సుద్దరాయి పడిని విభూతిగా 

ధరించి, ఎఱఱి టి రాళళే పడిని 

కుంకుమగా పటుట్ కొని, గడిడా  పూలన్ 

పూజా పుషాపులుగా చేసుకుని, గడిఢి  

వన్నాలన్ అక్షతలుగా చేసుకొని 

, చెరువునీళళేతో అభిషేకం చేస్ , 

తుంగ గడడాలు నైెవేద్యంగా సమరిపుం-

చి ," ప్రకృతే పరమాతము, పరమాతము-

యే ప్రకృతి " అని ప్రబోధించినవారు 

"శ్రీగోవిందగురుస్్వమి" వారు.

ప్రకృతి ఆరాధు్యలైన "గోవింద-

య్య" గారు ఆన్డే మానవాళికి ఒక 

చకకిటి సందేశమిచా్చరు " ప్రకృతిని 

కాపాడు కోండి__అది మిముములన్ 

కాపాడుతుంది " అని. కానీ విజా్ఞ నం 

పేరుతో పరిగిన అజా్ఞ నం తో ప్రకృతి-

ని తమ అధీనంలో ఉంచ్కోవాలని, 

ఈన్డు మన ఈ దుస్థాతికి మనమే 

కారణభూతుల మయా్యము. ఇనినా 

అనరాథా లకు, కడగండలో కు మనమే 

సమాధానం చెపుపుకోవాల. మహా-

తుముల మార్గం ఇపపుటికైన్ మనం 

పాటించక తపపుదు.

నందుల ప్రభాకరశస్త్రి
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అభౌతికానందం పందుతూ పద్ద-

వాడవుతుననా "గోవిందయ్య" గారు 

"గరుడాద్రి స్రయ్య " అనే సదు్గ -

రువు వద్ద  మంత్రం నేరు్చకుని, 

దగ్గర లోన్ననా " ముచికుంద" అననా 

పేరుగల గుహలో స్ధన చేయటం 

ప్రారంభించారు. యుక ్త వయసుస్ 

రాగానే తలలో దండ్రులు లక్ష్మమము తో 

వివాహం చేశరు. " సంస్ర స్గరా-

నినా " ఈదలేనివాడు " భవస్గరానినా" 

ఏమీదగలడు? ఒకవైపు సంస్ర 

జీవన్నినా స్గిస్్త  "ఋతుంభర" 

ముననాగు యోగ స్ధనలు 

చేయటంలో, స్ధించటంలో స్దిధి 

పందారు.

ప్రముఖంగా "ఋతుంభర" ప్రజా్ఞ  

యోగ విద్య దా్వరా అనేక శకు్త లు 

స్ధించారు. "ఋతుంభర" 

అంటే అనంతమైన చేతన్ంభుధి. 

మనసు కు గొపపు "ప్రజ్ఞన్" "జా్ఞ న్-

నినా" ప్రస్దించగల విద్య. ఈవిద్య 

భౌతిక సంబంధమైనది కాదు. ఇది 

సహజాతమైనది. అంతరంగ ప-

నినాధిలో నికిషుప్తమై న ఈ ప్రజ్ఞన్ తటిట్  

లేపడం చేశరాయన. ప్రకృతిలో 

భాగమై ఉంటుందీవిద్య. "ఋతం" 

అంటే "సత్యం", ..."భర" అంటే 

"నిండినది" అని. మనసు, ఆతము, 

శరీరం అంతా

"సత్యం" తో నిండినది. తథాతముర్యం-

లోనిండినది. యథా తథ్యమైనది, 

అశ్చలమైన విద్యన్ స్ధించారు 

"గోవిందగురుస్్వమి" గారు.

ఇల అనేకమైన యోగ విద్యలన్ 

స్ధించి, తన భౌతికావసరాల-

కు ఉపయోగించ కుండా కేవలం 

ప్రజా బాహుళ్్యనికి ఉపయోగించే-

వారు. ఆన్డు కాశీన్ండి రామే-

శ్వరం పోయే భకా్తదులకు ఆయన 

ఆతిథ్యం ఇచే్చవారు. ఏసమయాని-

కి ఎంతమంది వస్్త రో

తెలయదు. అందుకై పదిమందికని 

వండిన వంటకాలన్ అభిమంత్రిం-

చి వందలమందికి సరిపోయేవిధం-

గా చేసవారు. మహాతుముల జీవితాలు 

ప్రజాకేషుమానికే అంకితంకదా !

"గోవిందస్్వమి"కి చ్టుట్  ప్రకకి పలలో-

లోలో  అనేకమంది శష్్యలుండేవారు. 

పలుగురాళళే పలలో  కేంద్రంగా తన-

కార్యకలపాలన్, స్ంస్రిక, పార-

మారిథాక, జీవితానినా కొనస్గించారు. 

స్్వమివారు అనేక మహిమలన్ 

కలగియుండేవారనట్నికి ● రెండు 

ఉదాహరణ లు చెపపువచ్్చ.

స్్వమివారు శష్య పరివేషిట్ తులై 

యుండగా ఒకకి క్షణం ధా్యనంలోకి 

వళిళే హఠాతు్త గా గరిజాంచారట. భయ-

భ్రాతులైన శష్యబృందం ఏం జరు-

గుతుందో తెలయక తికమక పడాడా -

రట. యథాతథ స్థాతికి వచి్చన స్్వమి 

వారిని శష్్యలు అడుగగా జరిగిన 

విషయం చెపాపురట. నలలోమల 

అడవిలో మేసు్త ననా తమ కామధేన్ 

గోమాత మీద పుల లంఘించడం 

ధా్యనంలోన్ండి

గమనించిన స్్వమి వారు ఆ పులని 

తమ "హుంకారంతో " పారద్రోల-

న్రట. ఈవిషయం విననా శష్్యలు 

నివ్వరపోయారు. స్యంత్రానికి 

పశువుల కాపరులు తిరిగివచి్చ , 

ఆవుపై పుల చేస్న దాడికి గీరు-

కుపోయిన పుల గోళళే గురు్త లు , 

రక ్తపు మరకలు చూస్ శష్్యల-

కు న్టమాటరాలేదట. పుల దా-

డిచేస్న సమయం స్్వమి వారు 

"హుంకరించి" పులని పారద్రోలన 

సమయం ఒకకిటేనని

పశుల కాపరులు చెపపుడంతో 

మరోస్రి నివ్వర పోయారట. మహా-

తుముల ల్లలు అలగే వుంట్య్.

స్్వమివారి మరోమహిమ చె-

పుపుకోదగిన ది, కడపజిలలో  కల-

కట్రుగారు "జమాబందీ" అంటే 

పన్నాలు వస్లు నిమిత్తం మై-

దుకూరులో కా్యంపులో వుండగా, 

గ్మాధికారు లందరూ కలకట్రు-

గారితో మంతన్లు జరుపుతుననా 

సమయం. "గోవిందస్్వమి". వారు 

ఆదారిలోనే వారి ఎదుట అదేవీధి-

లో పోతూ ...." అయో్య...అయో్య..." 

అంటూ చేతులు పిసుకుకింటూ 

సంతాప వచన్లు పలుకుతూ వ-

ళ్తున్నారట. "గోవిందస్్వమి" ని 
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గురించి తెలస్న ఆ గ్మాధికారు-

లందరూ ఆయనవైపు తిరగటంతో 

స్్వమిని గుఱ్ంచి కలకట్రు గారు 

అడిగి, ఆయన అల అనట్నికి 

కారణం తెలుసుకోమన్నారట. గో-

విందస్్వమి గొపపుతనం కలకట్రుగా-

రికి వివరించారట. కారణం స్్వమి-

వారిని అడిగారట.

అందుకు స్్వమి వారు, " కంచి వర-

దరాజస్్వమి వారి పటం ( తెరపై 

చిత్రించినది) కాలపోతూ వుననాది" 

అన్నారట. అందుకు కలకట్రువారు 

"ఆ "తెరపటం" ఇంకా కాలుతూ 

వుందా?" అని అడిగారట. స్్వమి-

వారు "అవున్" అని సలవిచా్చరట. 

వంటనే కలకట్రువారు చెంగలపుటుట్  

మండలధికారికి టెలగ్మ్ (తం-

తివార ్త) పంపితే ఆవార ్త సత్యమని 

తేలందట. స్్వమివారి అదుభాతమైన 

శకి ్తకి ఆశ్చర్యపడడా  కలకట్రుగారు స్్వ-

మివారికి ప్రొదు్ద టూరు రామేశ్వరం 

దగ్గర గల "దొరస్ని పలలోలో" మూ-

డకరాల భూమిని పారితోషికంగా 

సమరిపుంచ్ కున్నారట.

స్్వమివారు ఎన్నామహిమలన్ 

ప్రదరి్శస్్త  అనేకమంది శష్్య-

లకు ఆధా్యతిముక దారిచూపుతూ 

దగ్గర దగ్గర నూరు సంవతస్రా-

లు భౌతిక శరీరం లో నివస్ంచా-

రు. వీరు శ్రీ వీరబ్రహేముంద్రస్్వమి 

వారి కంటే వయసులో కొంచం 

చిననావారు, ముడమాల స్దధియ్య-

స్్వమి గారికంటే పద్దవారు. కుల, 

మత, జాతి, ధనిక, పేద, గొపపు .......

ఇలంటి భౌతిక విషయాలకు విలువ 

నీయక అందరినీ చేరదీస్ తనన్ 

ఆశ్రయించిన వారి కందరికీ ఆధా్య-

తిముక బోధచేస్ శష్్యలకు ఆరాధ్య 

దై్వమయా్యరు. స్్వమి శుశ్రూష చేస్ 

తతో్వపదేశం పందిన అనేక మంది 

శష్్యలు గొపపు రచయిత లైన్రు. 

తత్వవేత్తలైన్రు. జీవన స్ఫల్యం 

పందారు.

భౌతిక ప్రపంచానికి తమ రాకపో-

కలు తెలస్నవారు కాబటిట్  తమ 

జీవ సమాధికి సమయమాసననా 

మైనదని తెలుసుకొని కాశీకి పోయి 

శవలంగం తెచి్చన్రు. మఠంలోనే 

ప్రతిషి్ఠ ంచారు . ఈ ఆలయమే " 

మీన్కీషు నరముదేశ్వరుల " ఆలయం.

కుల వివక్ష నిరూములనలో , స్త్రీ , 

పురుష వివక్షకు వ్యతిరేకంగా అరుహా -

లైన ప్రతియొకకిరికీ బ్రహోముపదేశం 

చేశరు. వీరి శష్్యలలో "రామమము" 

అనే మహిళ, "రామయ్యరెడిడా" అనే 

ఆయన స్్వమివారి దగ్గర ఉపదేశం 

పంది అరిషడ్వర్గములన్ గెలచి 

ముచికుంద గుహలో యోగంలో 

వుండి అషాట్ ంగయోగం స్ధించార-

ని తెలుస్్త ంది.

గోవిందగురుస్్వమి వారి శష్్యడు 

" రామావఝల కొండు భటుట్  " 

" కపిలగోసంవాదం " అనే ఆరు 

ఆశ్వస్ల గ్రంథం రచించాడు. 

కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులు 

గారు తమ కవుల చరిత్ర (1895) 

మూడవ భాగంలో ఈ అముద్రిత 

గ్రంథము న్ండి ఆరు పదా్యలు 

ఉదహరించారు. సంఘసంసకిర ్తగా 

గోవిందగురుస్్వమి చిరసమురణీ-

యుడు.

గోవిందగురుస్్వమి వారిది స్వ-

చా్ఛమరణం. సన్్యస్శ్రమం సీ్వక-

రించిన తరా్వత ● శుభతిథి న్డు 

తాము జీవసమాధి అవుతున్నామని 

ప్రకటించారు. శష్్యల కోరిక మేరకు 

మరో ఆరు రోజులుండి కొడుకు 

పండిలో  కార్యక్రమాలు ముగించి జీవ-

సమాధి అయిన్రు. పరమ శంత-

మూరు్త లు, సత్యవచన్లు, అదై్్వత 

స్దాధి ంత ప్రచారకులు, ప్రస్థా నత్రయ 

భాష్య కారులు, పితౄణం కొఱకు 

గృహసుథా  గా మారిన యోగిపుంగవు-

డు, ఆతరువాత దండియైె, శరూ్ద ల 

చరముంపై, కుశకాసనం వేసుకుని , 

చిన్ముద్ర ధరించి , ఆతామువలోకనం 

చేస్్త  17-12-1750 న్డు అంటే 

మార్గశర అమావాస్యన్డు జీవస-

మాధి పందారు. కానీ వారి ఆజా్ఞ న్-

స్రం తమకు గురూపదేశం జరి-

గినన్డు, అంటే మాఘ పూరి్ణమ 

న్డు మాత్రమే ఆరాధన్తస్వాలు 

నిర్వహించాలన్నారు.

ఈన్టికీ ఆయన శష్యపరం-
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పర అనేకులు ఆయనన్ తమ 

గురువుగా దేవునిగా భావించి మఠ-

ప్రాంగణంలో నిద్రలు చేస్్త , సంతాన 

ప్రాపి్త కొరకు మ్రొకుకిలు మ్రొకుకితూ 

తమ సంతాన్నికి గోవిందయ్య, గో-

విందమము, గోవిందుడు, గోవిందరె-

డిడా, అని పేరులో  పటుట్ కుంటూ తరిస్్త  

వుంట్రు.

తరాలు మారుతూ వున్నాయి, 

అంతరాలు పరుగుతూ వున్నాయ్, 

అంతరాంతరాలలో స్్వరథాం చోటు 

చేసుకుంటూ వుంది. భౌతికావ-

సరాలు , భౌతికానందాలు, పరు-

గుతున్నాయ్, అంతరంగ శూన్యం 

ఏరపుడుతూంది, మహనీయులు, 

ప్రాభవాలు తగు్గ తున్నాయ్ వేషధా-

రుల వలయంలో చికుకికుంటున్నా-

రు, శతాబా్ద లన్టి వైభవం సననాగి-

లలో ంది, మఠంలో

ఒకపుపుడు "సన్యస్ంచిన" వారుంటే 

ఇపుపుడు "సన్నాసులు" వుంటు-

న్నారు.

అనినాటిన అపవిత్రం చేయడమే 

లక్షంగా స్గుతూంది. అయిన్కానీ 

"గోవిందగురుస్్వమి" మఠాధిపతు-

లు స్్వమినే నమిము కటిక దరిద్రానినా 

చవిచూస్్త కూడా నియమం తపపుక 

తమ విధి తాము నిర్వరి ్తస్్త  వసు్త -

న్నారు.

మఠానికైన్, మనిషికైన్ చీకటి-

వలుగులు సహజం. వలుగొచి్చన-

పుపుడుపపుంగకుండా, చీకట్లో చి్చన-

పుపుడు కృంగిపోకుండా , ఆరెండూ 

మనవి కావు , చీకటి వలుగులు 

ప్రకృతి సహజాలని సమభావం 

నేరేపుదే "ఆధా్యతిముకత" , అదే 

పాటించారు మఠాధిపతులు.

ఆరు తరాలతరా్వత ఏడవతరంలో 

యాదాటి శ్రీనివాస శరము గారి పర్య-

వేక్షణలో శ్రీగోవిందగురుస్్వమి 

వారి మఠం పూర్వ వైభవం సం-

తరించ్కుంది. తాన్ "లండన్ " 

మహానగరంలో స్ఫ్ట్  వేర్ ఉదో్యగం 

చేస్్త  శని ఆదివారాలలో అకకిడ" 

పౌరోహిత్యం " నిర్వహిస్్త , తదా్వరా 

వచి్చన ఆదాయానినా మఠం పునరు-

దధిరణకు ఉపయోగించి ప్రతిసంవ-

తస్రం ఆరాధనలు, నిత్యపూజలు, 

జరిపిస్్త  , అన్్యక్ంతమైన మఠం 

భూములన్ తిరిగీ మఠం స్వంతం 

చేస్ దూరమైన భక ్త బృందానినా 

ఒకచో చేరి్చ, " యాదాటి గోవింద 

స్్వమి ట్రస్ట్ " స్థా పించి, భకు్త ల 

న్ండి, మిత్రుల న్ండి విరాళ్-

లుసకరించి పూర్ణ పూర్వ వైభవానినా 

తీసుకు వచా్చరు. ప్రసు్త తం మఠం 

కళకళ లడుతూ వుంది.

సంప్రదించాలన్కుననా వారు " 

యాదాటి గోవిందగురుస్్వమి ట్రస్ట్ "

" www.yadati.org " న్ సంప్ర-

దించ వచ్్చ.
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 1930 జులై 6వ తేదీన  ఆషాఢ శుదధి 

ఏకాదశ న్డు తూరుపు గోదావరి జిలలో  

రాజ్లు తాల్కా శంకరగుప్తం లో 

పట్ట్ భి రామయ్య, స్ర్యకాంతం 

దంపతులకు జనిముంచారు.  

  సరస్వతీదేవికి భూలోకానికి రావాలనే 

కోరిక తీరు్చకోవడానికి ఇలంటి 

మహాన్భావులకి  జనమునిచి్చ, మనలనా 

ఇలంటి పుంభావ సరస్వతి సంగీతం 

దా్వరా మనలనా ఆనందపరుసు్త ం-

ది. ఇంతటి గొపపు మహాన్భావుల 

కుటుంబంలో "మంగళంపలలో " 

పుటిట్ ంటి పేరుతో ఆ కుటుంబంలో 

పుటట్ డం, చిననాపపుటి న్ంచి మాకు 

వారితో సనినాహిత సంబంధాలు 

ఉండడం ఒక అదృషట్ ంగా భావిస్్త -

న్. బంధుత్వంలో వరుసకు  న్కు 

బాబాయి.  మా న్ననాగారి కంటే ఒక 

సంవతస్రమే చిననా అవడం, ఆయనకీ 

తలలో , మా న్ననా గారికి తండ్రి లేకపో-

వడంతో ఇద్దరు చాల సనినాహితం-

గా ఉంటూ, ఎకకిడ కచేరీ అయిన్ 

ఇద్దరూ వళ్ళేవారుట. వాళిలోద్దరూ 

కజిన్స్.  అల అల మా కుటుంబంతో 

కూడా సంహితంగా ఉంటూ, అమ-

లపురంలో ఎపుపుడు కచేరీ అయిన్ 

మరున్డు  ప్రొదు్ద టే వాళలోంతా మా 

ఇంటికి వస్త  బాబాయికి ఇషట్ మైన 

నేతి పసరటుట్ , ఉపాము చేస్ అమము 

పటేట్ ది. వదిన్ అంటూ ఎంతో ఆపా్య-

యంగా తింటూ, కాసపు మా అందరి 

చదువులు గురించీ అడిగేవాడు.   

అలగే మా వివాహం అయా్యక కూడా 

నేన్ మావారు చెనైెనై వళిళేనపుపుడు 

ఆయన ఇంటికి వళిలో  కలస వాళళేం. 

చాల ఆపా్యయంగా మా పినినా(బాల 

మురళీ భార్య ) బాబాయ్ ఉండేవారు. 

అల వళిళేనపుపుడు ఒక స్రి వాళిళేద్ద-

రి తోనే కాక, కూతురు, మనవరాలతో 

కూడా ఇంటరూ్వర్య చేస్, మన పత్రికలో 

వయ్యడం జరిగింది. 

    ఇక నేన్  ఫోన్ లో కూడా మాట్లో డు-

తూనే ఉండేదానినా. న్కు చాల చన్వు 

బాబాయితో అనే చెపాపుల. 

   మా న్ననాగారి కుటుంబంలో చాల 

మంది సంగీత విదా్వంసులు, జ్్య-

తిష్యం, అలగే కవులు ఉండేవారు.  

మా న్ననా గారు వాసు్త , జ్్యతిష్యం. 

ముఖ్యంగా ఈ పత్రిక ఇల నడుపు-

తానని మా న్ననాగారు న్ చిననాపుపుడే 

చెపాపురు. మా పిలలోలకి కూడా 

 కారణ జన్ములు .... సరస్వతీ అవతారం ... 
శ్రీ మంగళంపలలో  బాలమురళీ కృష్ణ తీగవరపు శంతి

 (42 వ పేజీ చూడండి)
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కొత్త  రామానందం                                                                   అగినాలంగం అరుణాచలేశ్వరు-
డిగా ఆవిరభావించడానికి న్ంధీ 
ప్రస్థా వన` మొదటి కలపుంలో 
బ్రహము విష్్ణ వుల మధ్య అహాంకా-
రపూరిత వాగి్వవాదం వలలో  జరిగి-
నటులో  సథాలపురాణం. 
ఒకస్రి బ్రహమువిష్్ణ వులు పరసపు-
రం తాము గొపపుంటే తాము 
గొపపుంటూ కలహించ్కుంటుం-
డగా, హఠాతు్త గా వారి మధ్య 
నలుదికుకిలనూ తేజసుస్తో నిం-
పివేస్్త  ఒక జ్్యతి సథాంభరూపం-
లో ఆవిరభావించింది. 
బ్రహమువిష్్ణ వులు ఘరషుణ మానేస్ 
ఆ జ్్యతిసథాంభం వైపు ఆశ్చర్యంగా 
అయోమయంగా చూస్్త  ఉండి-
పోయారు. ఇది ఎకకిడ న్ంచి 
వచి్చంది. దీని తుది, మొదలు 
ఎకకిడ అని ప్రశనాంచారు. ప్రత్యక్ష-
మయిన శవుడు ఆ వివరాలన్ 
వారిద్దరినే తెలుసుకోమన్నాడు. 
బ్రహముదేవుడు హంస రూపంలో 
పైకీ, విష్్ణ వు వరాహ రూపంలో 
కిందికి పయనించారు. వారు 
ఎంత దూరం వళిళేన్ ఆద్యంతా-
లు కానరాలేదు. ఇద్దరూ తుది 
మొదలు కన్గొనలేక తిరిగి 
వచే్చస్్త రు. విష్్ణ వు శవునితో 
వినయ పూర్వకంగా తాన్ అగినా-
= చూడలేకపోయానని విననావిం-

దేవదేవుని  పంచ భూత లంగాలు

చ్కున్నాడు. బ్రహముదేవుడు అగినా-
లంగం ఉపరితలనినా చూచానని, 
అందుకు స్క్షం అకకిడ ఉననా 
మొగల పుషపుమని అబదధిం 
పలకాడు. దీనితో శవుడు బ్రహము 
యొకకి ఐదవ శరసుస్ ఖండిరచ-

మని కాలభైరవునికి ఆజా్ఞ పించా-
డు. కానీ అకకిడ చేరిన దేవతలు 
అందరి ప్రారధిన మనినాంచి బ్రహము-
న్ క్షమించాడు కాని అతని అబ-
దాధి నికి శక్షగా బ్రహముకు ఎకకిడా 
ఆలయం ఉండదని 

అగినా లంగం ` అరుణాచలం
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స్్త యి. భగవాన్ రమణుల ప్రేర-
ణతోనే అరుణాచల గిరి ప్రదకిషుణ 
ప్రస్దధికెకికిందని అనవచ్్చ. 
అరుణాచల ప్రదకిషుణం శవ పార్వ-
తులకు చేస స్కాషు త్ ప్రదకిషుణతో 
సమానమని ఆయన పేర్కిన్నారు. 
అరుణాచలమే శవుడని 
రమణులు చెపిపున అంశనినా 
స్ధన్ మార్గంలో మాత్రమే 
ద రి్శ ం చ గ ల రు . 
ఈ పర్వతం ఎతు్త  2668 
అడుగులు. నేలపై చ్టుట్  కొలత 

14 కిలోమీటరులో . అందుచేత ఈ 
గిరి ప్రదకిషుణం చేస్త పూర్ణ 
శవలంగా ప్రదకిషుణ చేస్న ఫలం 
వలలో  భకు్త లకు ముకి ్త లభిసు్త ంద-
నీ, దీని చ్టూట్  
అనేక పవిత్ర సథాలలు ఆవిరభావిం-
చి భకు్త లకు ఐహిక ఆముకి ్తక 
ఫలలు ప్రస్దించగలదని 
శవుడు వరమిచా్చడు. ఈ ప్రదే-
శంలో చేస్న పూజలు, దాన్ల్ 
అనేక రెటులో  ఫలతాలునిస్్త యి. 
ఈ ప్రాంతంలోని ప్రతీలంగం, 

తీరామునించాడు. అయినపపుటికి 
బ్రహము పశ్ఛతాపానికి కరిగిపోయి, 
అతని మీద ప్రేమతో ఏ యజ్ఞమై-
న్ అతని ప్రస్థా వన లేకుండా పరి-
పూర్ణం కాదని వరమిచా్చడు. 
దేవతలు శవుని ప్రారిధించి నిన్నా 
సవించ్కునే అవకాశం మాకు 
ప్రస్దించ్ అని కోరగా శవుడు 
అదే ప్రదేశంలో పర్వతాకారంగా-
నూ, లంగ రూపంలోన్ 
ఉంట్ననీ తన లంగాకృతిని 
మీరందరూ పూజిస్త కొంతకాల-
నికి ఆ లంగం న్ంచి తన్ రు-
ద్రుడిగా వలువడి అందరిని 
అన్గ్రహిస్్త ననీ చెపాపుడు. 
ఆయన చెపిపునటులో  ధన్రాముసం-
లో ఆరుద్ర నక్షత్రంన్డు 
జ్్యతిరిలోంగమైన అరుణగిరి 
స్వయం భూలంగం అవతరిం-
చింది. శవుడు చెపిపున పదధితిలోనే 
బ్రహముదులు ఆ లంగానినా 
పూజించారు. అపపుటిన్ంచి 
లంగార్చన ప్రారంభమైంది. 
అరుణాచలం ప్రాశస్తర్యం గురించి 
అనేక పురాణాలోలో  ప్రస్థా వన ఉంది. 
గౌతముడు, అగసు్త ర్యడు 
మొదలైన మహారుషు లు ఈ గిరిని 
శోణాచలమని కీరి ్తంచారు. 43 కో-
ణాలుననా శ్రీ చక్కారంతో విలస్లేలో  
సుదర్శన గిరి` అరుణగిరి. 
అందుకే దీనినా శంకరులు మేరువు 
అన్నారు. అరుణాచలం కొండపై 
ఉననా గృహాలనీనా తపోవన్లు. 
కొండంతా నిండి ఉననా అనేక 
దివ్య ఔషధ వృకాషు లు, స్ధుకుడి-
కి శరీరక ఆరోగా్యనినా అన్గ్రహి-
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ఆలయం, ఆశ్రమం, పుషకిరిణి, 
చివరకు ప్రతిరాయి కూడా పవిత్ర-
మైనది. కాబటిట్  గిరి ప్రదకిషుణం చే-
సటపుపుడు చెపుపులు లేకుండా 
తిరగాల. ప్రదకిషుణ సమయంలో 
నిశ్శబ్ద ం పాటిస్్త , భకి ్త పూర్వక కీ-
ర ్తనలు గానీ, భగవన్నామానినాగాని 
ఉచ్ఛరిస్్త  స్గిపోవాల. రమణ 
మహరిషు ఆశ్రమం కుడివైపు 
న్ంచి బయలుదేరి కొండన్ 
చ్టిట్  తిరిగి ఆశ్రమానికి రావడం 
గిరి ప్రదక్షణలో ఆనవాయితీగా 
వసు్త ంది. ప్రదకిషుణ మార్గంలో 
విన్యక ఆలయం వద్ద  నిలబడి 
చూస్త అరుణాచలం నందీశ్వరు-
నిల కనిపించడం యాత్రకులం-
దరికి అన్భవంలోకి వసు్త ంది. 
భకు్త లు అందరూ విశేష సంఖ్యలో 
పగటి వేళలోలో  ఉదయం 9గం॥ 
లోపుగా ప్రదకిషుణ ముగిసల జా-
గ్రత్త పడతారు. స్యంత్రం 5గం॥ 
న్ండి ప్రదక్షణ ప్రారంభిస్్త రు. 
రాత్రిపూట, తెలలోవారుజామున గి-

రిప్రదక్షణ చేయడానికి వీలుగా 
విదు్యదీ్దపాలు ఏరాపుటు కూడా 
ఉంది. ఈ గిరి పరిక్రమ పౌర్ణమి-
న్డు, గ్రహణంన్డు చేస్త విశేష 
ఫలతం లభిసు్త ందని నమముకం. 
ఆరోగ్యరీతా్య కాలనడకన్ వళళే-
లేనివారు ఏదై్న్ వాహనంపై వ-
ళళేవచ్్చ గాని, ప్రదకిషుణ మాన్కో-
వలస్న అగత్యం లేదు. ఈ 
పరిశ్రమ చేయదలచినవారు 
స్నానం చేస్, పరిశుభ్రమైన తెలలోని 
వస్్రా లన్ ధరించి, విభూది, 
కుంకుమధారణ చేస్, కాళళేకు 
చెపుపులు లేకుండా శకి ్తకొలది ధా-
నధరాములు చేస్్త  నెమముదిగా 
నడవాల. గిరిప్రదకిషుణ 
చేసు్త ననాపుపుడు భకి ్త భావం 
పంగాల. అనేక లంగాలు, 
తీరాధి లు, ఆశ్రమాలు, ఆలయాలు 
గిరి వలయములో సందరి్శంచే 
అవకాశం లభిసు్త ంది. స్ధకుణి్ణ 
అంతరుముఖ్ణి్ణ చేస్, 
జ్్యతిరముయమైన వలుగున్ 

ఆతము స్వరూపంగా దరి్శంపజేస 
అదుభాత అన్భూతి. 
అనేక పురాణాలలో ఈ అరుణగి-
రి విశషట్ తన్ గురించి లఖించ-
బడిరది. కృత యుగంలో ‘అగినా 
పర్వతం’ త్రేతాయుగంలో ‘రతనా 
పర్వతం’ దా్వపరయుగంలో 
‘కంచ్ పర్వతం’ గా ఉననా ఈ 
అరుణగిరి. ఈ ప్రసు్త త కలయు-
గంలో ‘శల పర్వతం’గా రూపు 
చెందినటుట్  పురాణ కధనం. 
ఆలయ సందర్శనం: 
పరమశవుడు స్వయంభువుగా 
వలస్న కేషుత్రానినా అరుణాచలం 
అని పిలుస్్త ంట్రు. తమిళంలో 
తిరు అంటే శ్రీ అణా్ణ ళ్ అంటే 
అగినా. మలై అంటే పర్వతం అని 
అరథాం. కాబటిట్  తిరువణా్ణ మలై 
అంటే శ్రీయుతమైన అగినా 
పర్వతం అని అరధిం. 
తిరువారూర్లో జననం, కాశీలో 
మరణం, విలలోమ్ (ఆడంబరం)
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సు్త ం ట్ యి . 
ప్రసు్త తం మనం చూసు్త ననా 
ఆలయం 25 ఎకరాల సథాలంలో 
వా్యపించి, ఏడు ప్రాకారాలు, 
తొమిముది గోపురాలతో 
విరాజిలులో తుననాది. 1517 సంవతస్-
రంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయులువారు 
తూరుపు వైపు ఉననా 11 అంతసు్త ల 
గోపురం, పుషకిరిణి, ఉతస్వ 
మూరు్త ల మంటపం, విన్య-
కుని రథం అరుణాచలేశ్వరునికి 
అంకితం చేశరు. 
ప్రతి ఒకకి ప్రాకారం అనేక ఉపా-
లయాలతో, కోనేరులు, సథాల దృ-
శ్యలతో కన్విందు చేసు్త ంది. 
ఆలయానికి న్లుగు వైపుల 
న్లుగు గోపురాలు 
నిరిముంచబడాడా యి. తూరుపువైపు 
ఉననా గోపురానినా ‘రాజగోపు-
రం’అని, పడమర గోపురానినా 
‘వేయి గోపురం’ అని ఉత్తరం వైపు 
న్ననా గోపురానినా ‘అమముణి 

అమాముళ్’ అని దకిషుణం వైపు గోపు-
రానినా ‘తిరుమంజరు’ గోపురం 
అని పిలుసు్త ంట్రు. 
రాజగోపురం న్ంచి భకు్త లు 
ఐదవ ప్రాకారం లోకి ప్రవేశస్్త రు. 
ఇచ్చట వేయిస్తంబాల మంటపం 
కనిపిసు్త ంది. ఇచ్చట అభిషేక, 
తిరుమంజన సవలు 
నిర్వహిసు్త ంట్రు. ఈ మండపా-
నికి ఎదురుగా కంబతు్త  అయ్య-
న్ర్ మండపం తిలకించవచ్్చ. 
దీనికి దకిషుణంగా శవగంగ తట్కం 
చూడవచ్్చ. ఈ తట్క జలమే 
పూజలకు వాడతారు. ఈ తట్కం 
ఉత్తర దికుకిన సర్వస్దిధి విన్యక 
ఆలయానినా దరి్శంచ్కోవచ్్చ. 
ఈ గణేశ ఆలయం పకకిన ఒక 
పద్ద  నందిని తిలకించవచ్్చన్. 
ఈ నంది విగ్రహానికి ఎదురుగా 
దేవసన, వల్లో  సమేత సుబ్రహము-
ణు్యడు భకు్త లన్ అన్గ్రహి-
సు్త ం ట్ డు . 

లో దర్శనం, 
తిరువణా్ణ మలైసమురణం మోక్షదా-
యకం. ఓ తమిళ స్కి ్త. అలగే 
వీలైనపుపుడలలో  ‘ఓం’ అరుణాచ-
లేశ్వరాయనమ: అనే మంత్రానినా 
జపిస్త అనినా రకాలైన బాధల 
న్ంచి విముకి ్త పందుతామననా-
ది పద్దలవాకుకి. 
న్డు పాండవ మధ్యముడు 
అరుజా న్డు, అగస్తర్యమహరిషు, స్్వ-
మివారిని దరి్శంచ్కుని అభీష్ఠ  
స్దిధిని పందగా, ఈ యుగంలో 
రమణ మహరిషు అరుణగిరి 
న్ధుడు, శేషాద్రిస్్వమి వంటి 
మహాయోగులు ఈ 
పుణ్యకేషుత్రంలోనే సతా్యనే్వషణకై 
స్ధన చేస్ తరించారు. ఇంతటి 
పుణ్యకేషుత్రమైన ఈ కేషుత్రం పాద 
భాగం న్ండి గంగ, ఆకాశం 
న్ండి యమున, శఖరస్నానం 
న్ంచి నరముదా నదులు, అరుణా-
చలేశ్వరుడుని అదృశ్యంగా సవి-
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న్ల్గ వ ప్రాకారంతో బ్రహముతీరథాం, 
దీని పకకిన కాలభైరవ మందిరా-
నినా దరి్శంచవచ్్చన్. మూడవ 
ప్రాకారంలో 16 సథాంబాల మండ-
పానినా చూడగలం. దీనినే ‘దీపద-
ర్శన మండపం’ అని అంట్రు. 
కారీ ్తక దీపోతస్వ సమయంలో 
ఇకకిడుననా విగ్రహాలన్ కొండకు 
అభిముఖంగా ఉంచి, కొండ 
శఖరంపై వలుగుతుండే జ్్యతికి 
చూ పి స్్త రు . 
ఈ మండపానికి ఎదురుగా ఉననా 
ధ్వజసథాంబంపై ఎగురవేస 
పతాకం ఉత్తరాయణ, దకిషుణా-
యన కారీ ్తక దీపోతస్వ ప్రారంభా-
లన్ తెలయజేసు్త ంది. ధ్వజసథాం-
బానికి పకకినే కనిపించే నందిని 
ప్రదోష నంది అని అంట్రు. ఈ 
నందికి నెలలో రెండుస్రులో  ప్రదో-
షకాలంలో అభిషేక అర్చనలు 
చేస్్త రు. ఈ మండపానికి ఉత్తర-
దికుకిన గ్మదేవత ‘ఒడియార-
మమున్’ సనినాధి చూడగలము. 
ఆమ యావతు్త  ‘తిరువణా్ణ దులై’ 
పటట్ ణానినా కాపాడుతుందని 
భకు్త ల ప్రగాఢ విశ్వసం. 
రెండవ ప్రాకారం ప్రవేశదా్వరం 
ఇరువైపుల విన్యకుడు, పళని 
సు బ్ర హము ణు్య డు 
కొలువైయున్నారు. ఈ ప్రాకారం-
లో 63 మంది నయన్రులో న్, సప్త 
మాతృకలు, 108 శవలంగాలు, 
రుకిముణీ సమేత వేణుగోపాలురు 
మరియు ఇచ్చట పంచభూత 
లంగాలకు చెందిన ఐదు ఆల-
యాలున్నాయి. అందుకే తిరువ-
ణా్ణ మలై కేషుత్రానినా దరి్శంచ్కుంటే 

పంచభూత కేషుత్రాలనినాంటిని 
దరి్శంచ్కుననాంత పుణ్యం లభి-
సు్త ందని పద్దలు అంట్రు. 
ఇచ్చట పాతాళ లంగం ఆలయా-
నినా తిలకించవచ్్చన్. ఈ లంగం 
చెంతనే రమణ మహరిషు తపసుస్-
తో నిమగనామై ఉండేవారని 
అ ం ట్ రు . 
ఇక స్్వమివారి మొదటి ప్రాకా-
రంలో అనేక ఆలయాలన్ 
దరి్శంచవచ్్చ. ముఖ్యమైన 
అరుణాచలేశ్వరుడు, బంగారు 
కవచంతో కానవస్్త డు. స్్వమి 
చెంతన మేరుచక్రం, శయనప్ర-
తిమ, యోగశకి ్త అమమువారిని 
దరి్శంచ్కోవచ్్చ. అచ్చట వై-
కుంఠదా్వరం న్ంచి భకు్త లు 
అరుణాచల పర్వతానినా భకి ్తతో 
దరి్శంచి నమసకిరిస్్త రు. ముఖ్య 
ఆలయానికి సమీపంలోనే పార్వ-
తీమాత, ఉన్నామలై అమము 
పేరుతో తనన్ చూడవచి్చన 
భకు్త లందరికీ అభయమిసు్త ంది. 
అమమువారి ఆలయంలో న్ననా 
శలలపై అషట్ లకీషుమై విగ్రహాలు చె-
కకిబడి ఉండటం 
తి ల కి ం చ వ చ్్చ న్ . 
తిరువణా్ణ మలైగిరి ఎల ప్రస్దధి-
మో, ఈ కేషుత్రంలో కారీ ్తక దీపోతస్-
వం కూడా అత్యంత ప్రస్దధిం. 
కారీ ్తక మాసం ఉత్తరాషాడ నక్ష-
త్రాన ప్రారంభమయే్య ఈ వేడుక 
భరణీ నక్షత్రం రోజున 
ముగుసు్త ంది.  కారీ ్తక 
పౌర్ణమిన్డు తెలలోవారురaమాున 
స్్వమివారి గరాభాలయంలో భర-
ణీదీపం వలగిస్్త రు. ఆరోజు 

స్యంత్రం ఆరు గంటలకే తి-
రువణా్ణ మలై మహాదీపం వల-
గించబడుతోంది. శంతి ప్రదా-
యక జ్్యతిగా ప్రతి సంవతస్రం 
కారీ ్తక మాసంలో కృతి్తకా నక్షత్ర-
వేళ అరుణగిరిపై దర్శనమిస్్త న-
ని పరమేశ్వరుడు భకు్త లకు 
వాగా్ద నం చేశడంట్రు. అదే 
విధంగా ప్రతిఏడు ఇకకిడ లక్షల-
వేల భకు్త ల సమక్షంలో కొండపైన 
అతిపద్ద  ప్రమిదలో దీపానినా వల-
గిస్్త రు. దీని కోసం పది అడుగుల 
ఎతు్త , ఏడు అడుగుల చ్టూట్  
కొలతగల లోహపు పాత్రన్ 
కొండపై చేరుస్్త రు. ఒక పద్ద  
వస్్రా నినా దీపపు వతి్తగా వినియోగి-
స్్త రు. అనంతరం ఈ లోహపు 
పాత్రలో వేయి కిలోల స్వచ్ఛమైన 
నేతిని పోస్ మంత్రాచా్ఛరణతో వ-
లగిస్్త రు. బ్రహాముండమైన రీతిలో 
వలుగులు చిముముతుంటే ఆ 
జ్్యతి తిరువణా్ణ మలైకు చ్టూట్  
సుమారు యాభై కిలోమీటరలో 
దూరం వరకు కనిపిస్్త  ఆ జ్్యతి 
మూడు రోజుల పాటు నిరంతరా-
యంగా వలుగుతూ కనిపిసు్త ంది. 
రాత్రికి ఉతస్వమూరి ్త అయిన 
న్యగర్ స్వర్ణమయ వృషభవా-
హనంపై అధిరోహించి ఉరేగుతా-
డు. ఆపీతకుచలంబ, సుబ్రహము-
ణ్యసమేతుడైన చంద్రశేఖరుడు 
తెపోపుతస్వంలో పాల్్గ ంట్డు. 
అకకిడ న్ంచి అరుణాచలేశ్వరు-
డు ఉరేగింపుగా గిరి ప్రదక్షణ చేస్ 
ఆలయానికి చేరుకుంట్డు. 
కారీ ్తక పౌర్ణమి సందరభాంగా జరిపే 
దీప దర్శన్తస్వం అత్యదుభాతం. 
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గుడి, అందులో వారు వాడిన 
స్మాగ్రి, ధా్యనమందిరం, వారి 
భకు్త ల స్మురక మందిరాలు 
గోశల, కారా్యలయం, పుస్తక 
విక్రయ కేంద్రం, భోజనశల మొ-
దలైనవి ఆశ్రమంలో చూడవ-
చ్్చన్. ఉదయం 7 గంటల 
న్ండి రాత్రి 7.30 వరకూ 
అభిషేకం. పూజలు, వేద 
పారాయణ, భజన, గ్రంథపఠనం 
వంటివి తిలకించవచ్్చన్. 
ఆశ్రమంలో వసతి కావలస్న 
భకు్త లకు వారం రోజులు 
ముందుగా రాస్త ఆశ్రమం వారు 
ఉచిత వసతి భోజన్లు కలపుస్్త -
రు. భగవాన్ శ్రీరమణ మహరిషు. 

అరుణాచల గమనం గురించి 
తెలుసుకుంటే అరుణాచల 
మహాత్యం ఎటువంటిదో మరింత 
సపుషట్ ంగా తెలుసు్త ంది. 
తిరువణా్ణ మలై కేషుత్రానినా దరి్శంచ్-
టకు వచి్చన భకు్త లకు ఆలయ 
సమీపంలో సత్రములు, ప్రైవేటు 
లడీజాలు లభ్యమగుతాయి. 
తిరుపతి న్ంచి తిరువణా్ణ మలైకు 
నేరుగా రైెలు, బసుస్ సౌకర్యము-
లుననా వి.

` ఓం నమశ్శవాయ

అరుణాచల శవసమురణం ముకి ్త-
దా య క ం . . 
శ్రీ రమణుల తపోభూమి: 
తిరువణా్ణ మలైలోని ప్రధాన దర్శ-
నీయ సథాలలలో శ్రీ రమణాశ్రమం 
ఒకటి తమ ప్రసననా ప్రశంతమైన 
చూపులతోనే, భకు్త లలో వివేకపు 
వాకిళ్లో  తెరిపించి వారి మనసుస్-
లో జా్ఞ నజ్్యతిని వలగించిన 
రమణ మహరుషు ల వారి 
తపోభూమి. అరుణగిరి ముగింట 
ముత్యంల ప్రకాశంచే రమణాశ్ర-
మం పరిసరాలు పరమ పశ్ం-
తంగా అలరారు తున్నాయి. ఆశ్ర-
మంలో మహరిషు సమాధి. శల 
విగ్రహాలు ఉననా విశలమైన 
హాలు, మహరిషు నిరాముణం చెందిన 
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ఆ కుర్రవాడి న్మకరణ మహోతస్-

వంన్డు కొంత రభస జరిగింది. 

ఇరువైపుల పితామహ, మాతామ-

హుల పేరూలో , న్యనమాము,అమము-

మములు మొకుకికుననాపేరూలో , పేటలోని, 

ఊరిలోని. కొండలమీది దేవుళలో పేరూలో , 

కననాతలలో  చదువుతోననా, చూసో్త ననా ధా-

రావాహికలోలో ని న్యకుల అతా్యధు-

నికమైన న్మధేయాల్-అనీనా గజి-

బిజిగా కలపేస్ చాంతాడంత పడుగు 

పేరులో  కాస్త ఎగతాళిగా స్చిస్్త  

ఆహా్వనితులు ఆనందించారు. కుర్రాడి 

తండ్రి పవన్ కుమార్,

“న్కొడుకు దకుషు డౌతాడు, వరథా-

మాన్డౌతాడు, నందన్డౌతాడు. 

అందుచేత వీడిపేరు దక్షవరథానందన్. 

ఇక మీరెవరూఅనవసర రాదాధి ంతం 

చేయకండి. తండ్రిగా ఇది న్ అంతిమ 

నిర్ణయం,” అంటూ, పురోహితుడు 

‘జనమునక్షత్రం,

న్మనక్షత్రం సరిపోవు!’ అని 

లోలోపల గొణుకుకింటూ ఉండగా 

బియ్యంలో పేరు రాసశడు. పురోహి-

తుడు తన సణుగుడిని ఏవో లకకిలు 

కడు్త ననాటుట్ గా మారి్చ, “ అదుభాతం! 

జాతకానికి తగ్గపరు. దేవతలే ఈ 

పేరు మీ న్టమముట పలకించేశరు!” 

అన్నాడు గటిట్ గా. ఆయనగారికి పిలలో-

వాడి భవిష్యత్ కన్నా, అపపుటికపుపుడు 

తనకి ముటేట్  సంభావన ముఖ్యం.

“మరీ అంతా కసట్మైన పేరు న్రు 

తిరగొదు్ద రా !?” అంది కుర్రవాడి న్-

యనమము.”పరా్వలేదమాము! దకాషు , 

వరాథా ,నందా అన్, లేదా దకూషు , వరూథా , 

నందూ అన్ ఎవరిషట్ మొచి్చన పేరలోతో 

వారు పిలుచ్కోవచ్్చ.కాదంట్రూ, 

అనినా ముందక్షరాల్ కలపి దవనం 

అని పిలవండి. న్లకా సులువుగా 

తిరుగుతుంది, వినడానికీ వింతగా 

ఉంటుంది!”

అన్నాడు. ఏది ఏమైన్ తండ్రి పవన్ 

కుమార్ చెపిపునటుట్ గా కుర్రవాడి 

పేరు దవనంగా స్థారపడిపోయిం-

ది. అంతేకాదు, అంతవరకూ పవన్ 

గా చెలమణీ అయిన అతని పేరు 

పవనంగా మారి, పవనంగారబా్యి 

దవనం అని వన్కబాటు మాటలు 

కూడా ప్రచారంలోకి వచే్చస్యి.

అననాప్రాశన జరిగిన రోజు న్ంచీ, తలలో  

అన్రాగవలలో  దవన్నినా టీవీ ముందు 

ఒళ్ళే కూర్్చబెటుట్ కొని, గోరుముద్ద-

లు తినిపించడం మొదలు పటిట్ ంది. 

దవనంగాడి బుదిధివికాస్లు టీవీ వీ-

క్షణంతోనే పరగస్గాయి. వాడికి టీవీ 

ముందు లేందే ముద్ద  దిగేది కాదు. 

స్కిలున్ంచి తిరిగి రాగానే పుస్తకాల 

సంచీనీ ఒ మూల గిరవాటేస్, టీవీ 

ముందు కూలబడేవాడు. స్యంత్రం 

ఆఫీసున్ంచి తిరిగివచే్చ తండ్రి 

స్కిటర్ చపుపుడు వినగానే దవనం 

ఠకుకిన టీవీ ఆపేస్, చదువులగదిలోకి 

పోయేవాడు. ఏమాటకామాటే చెపుపు-

కోవాల, ఈ భయమే దవన్నినా చదు-

వుమీదకూడా దృషిట్ స్రించేటటుట్  

చేస్ంది. కానీ, టిఫిన్, భోజన్లేవైన్ 

సరే టీవీ ముందరే. పవనం కూడా 

ఈ విషయంలో దవన్నికి స్వచ్ఛని-

చే్చశడు.

దవన్నికి అయిదో సంవతస్రంన్ం-

చే లోకజా ఞ నం విపరీతంగా పరిగి 

పోయింది. వంటల కార్యక్రమం 

చూస్త అలంటివి వండమని పేచీ 

పటేట్ వాడు. ఆ వంటలోలో  వాడే కొనినా ఆ 

ఊరి దుకాణాలోలో  దొరికేవి కావు. వాడి 

సణుగుడు భరించ లేక తండ్రి ఎపుపుడై-

న్ పద్ద  ఊరులో  పోయినపుపుడు స్పర్ 

మారెకిటలో లో కొని తీసుకొని వచే్చవాడు. 

మనవడి తలతికకి వ్యవహారం చూస్ 

న్యనమము వాడికి గోంగూరపచ్చడి, 

న్వు్వలనూనే, పచి్చఉలలో పాయ ముకకి 

మపేపుస్ంది.

స్ఫ్ట్  స్కిల్స్
ఎలకా్రా న్
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దాంతో దవనం రెండు పూటల దానికి 

అలవాటు పడిపోయాడు. ఓ రోజు 

ఉననాటుట్ ండి ‘న్కు ఉలలో పాయ ము-

కకిల్దు్ద , చక్లు కావాల !‘ అని పేచీ 

పట్ట్ డు. కా్యరట్, కీరా, టమేట్ సలడ్ 

సమతుల్యహారం అని టీవీ లోని ఓ 

అమములకకి చెపిపున మాటలు విని, 

పగల్ రాత్రీ సలడ్ లేనిదే ఆహారం 

ముటేట్ వాడు కాదు. అవైన్ ముకకిలు 

ముకకిలుగా ఉండకూడదు. అనీనా 

చక్లరూపంలోనూ, వీలైతే విష్్ణ  

చక్ల రూపంలోనూ ఉండాల. తండ్రి 

నెట్ లో చూస్ కూర గాయాలనా వివిధ 

ఆకృతులోలో  తరిగే రెండు స్ధన్లనా 

తెపిపుంచాడు. దవనం తిండిపోతు 

కాదనీ, కానైెతే తిండి రుచికరంగా 

ఉండాలనీ, దరాజా గా తిన్లనే తాపత్ర-

యంగలవాడని గురి ్తంచాడు. అం-

దుకోసమని మంచి చైెన్ బోన్ వేర్, 

డిననార్ సటూలో , కపుపుల్, మేలురకం 

కలోబ్ హౌస్ గాజు గాలో సుల్ కొని, టీవీ 

ముందు భోజనం చేస దవనం అల-

వాటుని నెమముది నెమముదిగా డైనింగ్ 

టేబుల్ మీదకు మళిలోంచాడు పవనం.

అయిదో తరగతిలోకీ, పదో ఏడులోనూ 

ప్రవేశంచిన దవనం డైనింగ్ టేబుల్ 

మీద న్యనమాము, లేదా అమము 

వండిన పదారాథా లతో రకరకాల ప్ర-

యోగాలు చేసవాడు. ఘాటుగా చేస్న 

ఇంగువ చారులో గోంగూర పచ్చడి 

కలపి చారుకావాలంటే చారు, పులు-

సుకావాలంటే పులుసు అనేవాడు. 

తిని రుచి చూస్ ఉపాయం బాగానే 

ఉందన్కొన్నారు.

వీడి వాలకం చూస్త ఏ కా్యటరింగ్ బి-

జినెసోస్ న్దుటిమీది గీతగా రాసుం-

దేమోనని అన్రాగవలలో  ఆందోళన 

వ్యక ్తం చేస్త,“వాళ్ళే లక్షలు గడిసు్త -

న్నారు, పరా్వలేదు!” అని సముదా-

యించాడు పవనం.

”న్ బెంగ అది కాదండీ! రేపు వీడు 

పరిగి పద్దయిన తరా్వత పిలలోనెవరిస్్త -

రు? సంపాదించేద్ంతైెన్ వంటవాడు 

వంట వాడే, స్ఫ్ట్  వేర్ ఇంజనీర్ 

కాలేడు కదా?”

“వీడికిపుపుడు పదేళ్ళే. పదహారుకి పది 

పాసవుతాడు. పద్్దనిమిదికి ఇంటర్, 

ఇరవై రెండుకి ఇంజనీరింగ్ అయిపో-

తుంది. ఢోకాలేదు. కానైెతే పనెనాండేళళే 

తరా్వత అపపుటి ఇంజనీరింగ్ విదా్య-

రుథా లు దేశమంతట్ కనీ, వినీ ఎరుగని 

ఉదో్యగాలు చేసు్త ంట్రు. వంటలో 

వీడి నేరుపుచూస్, చిననాతనంన్ంచి 

వంటగది మొహం చూడక, ఉదో్యగా-

లు చేస అమాముయిలు వరస కడా్త రు. 

బెంగ పడకు. పరా్వలేదు, ప్రయోగా-

లనా చెయ్య నివు్వ!” అని భార్యకి నచ్చ 

చెపాపుడు.

ఓ రోజు పవనం చిననాన్టి సనాహితుడు 

అన్కోకుండా కలస్త, చెపాపుపట్ట్ కుం-

డా, ఇంటికి భోజన్నికితీసుకొచే్చశ-

డు. ఆ రోజు ఆదివారం కాబటిట్  దవనం 

ఇంట్లో నే ఉండిపోయాడు. దవనం, 

పవనం, దవనం తాతా, పవనం సనా-

హితుడూ- నలుగురూ భోజన్నికి 

కూరు్చన్నారు. మామిడికాయ పపూపు, 

బెండకాయ వేపుడూ, గోంగూర 

పచ్చడి అతిథిగారికి అతిగా నచే్చస్-

యి. ఆయన చారు గినెనామీది మూత 

తీస్ రెండు గరిటులో  అననాలో పోసుకొని 

కలుపుకున్నాడు. రెండుముద్దలు తి-

నేసరికి వికారంగా మొహం పట్ట్ డు. 

దవనం విషయం గ్రహించాడు. ఏదో 

విధంగా న్యనమము పేరు పోకుండా 

కాపాడాలన్కొన్నాడు.

“ అంకుల్! చారెల ఉంది? దాని పేరు 

బన్న్ రసం. మొననా స్యంత్రం 

మహారుచీ టీవీ చానెల్ లో ఈ చారెల 

చెయా్యలో సురుచి అనే ఆవిడ 

చూపించింది. చారుకాచి అందులో 

ఒక చక్రకేళి, ఒక అమృతపాణి, ఒక 

చిరుతచ్కకిల అరటిపందూ వేస్ 

మికీస్లో గిలకొకిటట్ మని చెపూ్త , చేస్ 

చూపించింది. మా న్యనమము చారు 

కాస్త నేన్ దానినా బన్న్ రసంగా మా-

రే్చశన్. బాగాలేకపోతే వదిలేయండి. 

నన్నా క్షమించండి!” అన్నాడు.

ఆయన నవు్వతూ, “పరా్వలేదు! ఉగాది 

పచ్చడిలో అరటిపళలో ముకకిలు 

వయ్యడం ఆనవాయితే! మామిడి 

పులుపు కన్నా, వేప చేదుకన్నా, నమి-

లతేకాని రుచి తెలయని చెరకు కన్నా, 

మత్తగా తియ్యదన్నినా అందించే అర-
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టిపండు చాల మంచి రుచిని ఉగాది 

పచ్చడికి కలపుసు్త ంది. కానైెతే సురుచి 

చెపపుడమే మరిచిందో, లేదా న్వే్వ 

కంగారులో మరిచావొ కానీ అరటి 

పళళేని తొకకితీయకుండా మికీస్లో 

పడేసుంట్వు!” అన్నాడు.

“లేదంకుల్! అరటిపండు తొకకి-

లోకూడా చాల పోషక పదారాథా లుం-

ట్యని మొననా నెట్ లో చూశన్. 

అందుకని నేనే తొకకి వలచకుండా 

మికీస్ పటేట్ శన్. తపుపు న్దే, సురుచిది 

కాదు!” అన్నాడు దవనం. పవన్-

నికి కూడా కొడుకుని మందలంచే 

అవకాశం దొరకలేదు. అయితే ఆ రాత్రి 

దవనం వదలకుండా మామము చేస్న 

చారులో తొకకివలచిన అరటిపళ్ళే 

వేస్ బన్న్ రసం చేశడు. ముంద-

సు్త గా అందరికీ అదోల అనిపించి-

న్, అననాంలో కలుపుకోకుండా ఉతి్తనే 

తాగితే బావుందనే అనిపించింది. 

తరా్వత మామిడిపండు చారు, అన్స 

చారు, పనస తొనలచారులంటి ప్ర-

యోగాలన్నా చేశడు. అందరూ కాస్త 

భరించి తాగేవారు. “ పచి్చ ఆకుకూ-

రల రస్లు మారినాంగ్ వాక్ చేసవారు 

జాగింగ్ ట్రాక్ ల వద్ద  విరగబడి తాగు-

తున్నారు. ఇంట్లో  చేస్న బలవరథాకమైన 

రస్నికేం తకుకివ న్ననాగారూ?” అని 

దవనం వాదన చేసవాడు.

మరోస్రి దవనం తలలో  అన్రాగవలలో  

సనాహితురాలు మకరంద తన ఆరేళళే 

కూతురితో ఓ స్యంత్రం కలవడానికి 

వచి్చంది. ఆ అమాముయి పేరు కుషు దిత. 

దానికెపుపుడూ ఏదో తిన్లని యావ. 

అడిగిన వంటనే ఏదై్న్ తినడానికి 

యివ్వకపోతే పైకపుపు బీటలు వారే-

టటులో  ఏడుసు్త ంది. దవనం అపుపుడే 

తన పదోతరగతి కాలో సున్ంచి ఇంటికి 

వచా్చడు.

కుషు దిత ఏడుపు అపపుటికి మొదటి 

శ్రుతిలో ఉంది. అన్రాగవలలో  

కొడుకుని చూసో్త నే, “ స్కిలు న్ంచి 

ఎపుపుడొస్్త వా అని నీ కోసమే చూ-

సు్త న్నాన్. పాప ఏడుసో్త ంది. పోయి 

దుకాణంలో ఓ కా్యడ్ బరీస్ చాకెలోట్ 

కొని పటుట్ కురా. ఓ అరకిలో

శెనగపిండి కూడా పటుట్ కు రా. మనం-

దరికీ పకోడీలు చేస్్త న్,” అంది.

“మన వీధి షావుకారు ఇవా్వళ 

దుకాణం తెరవలేదు. వాళళేమముని 

ఆసపుత్రిలో చేరా్చరట. పద్ద  బజారుకి 

పోయిరావాల. అలస్యమౌతుంది. 

కుషు దీ! న్తో లోపలకి రా, నీకో మంచి 

సీ్వటు చేస్ పడా్త న్,“ అన్నాడు.

కుషు దిత ఏడుపున్పి దవనం వనకాల 

నడిచింది. దవనం ఫ్రిజ్ తలుపుతీస్ 

రూ అఫ్జా  షర్త్ సీస్ పైకి తీశడు. ఓ 

చిననా బౌల్ తీసుకొని అందులో అరక-

పుపు షర్త్ పోశడు. షెల్ఫు లోంచి బొ-

రనావిట్ డబా్ తీస్ న్లుగు చెంచాలు 

బౌలోలో  వేశడు. అలగే అరడజన్ 

చెంచాల హారిలోక్స్ పౌడరినా వేస్, బౌల్ 

లో మిశ్రమానినా కలపాడు. అది చికకిగా 

కా్యరట్ హల్వ రూపు సంతరించ్కొం-

ది. తలలో  ఫ్రిజ్ లోపలకంట్ ఉంచిన 

రెండు పా్యకెటలో న్ బయటకి తీస్ ఓ 

అరడజన్ జీడిపపుపు పలుకుల్నా, 

ఓ పది కిస్ముస్ పళలోనీ వేస్ కలపాడు. 

పరట్లో  ఉననా తులస్ మొకకిన్ంచి 

మూడు ఆకులుతుంచి, నీళళేతో కడిగి 

పైన అదా్ద డు. ఓ చిననా సీట్ల్ చెంచాతో-

సహా దానినా కుషు దితకందించి, ముందు 

హాలోలో కి తీసుకుపోయి, కూరో్చబెటిట్ , 

“వంటిమీద పడకుండా జాగ్రత్త-

గా తిన్. లేకపోతే నీ డిజైెనర్ గౌన్ 

పాడైపోతుంది !” అని తన గదిలోకి 

పోయాడు.

మకరంద కూతురి చేతిలో ఉననా సీ్వట్ 

బౌలనా చూస్ంది. ఆమకు రంగు చూస్ 

న్రూరింది. అయిన్ సభ్యత అడుడా  

రావడంతో, “అననా చెపిపునటుట్  జాగ్ర-

త్తగా తిన్. లేకపోతే అయిదొందదల 

రూపాయల డిజైెనర్ గౌన్ మరకలు 

పడిపోతుంది!” అంది. ధర సంగతి 

సనాహితురాలకి తెలయాలగదా? 

కుషు దిత మూడు చెంచాలు ఆబగా న్ట్లో  

వేసుకొని న్లుగో చెంచా తీసుకొని 

తిందామని న్రు తెరావడానికి ప్రయ-

తినాస్త పదాలు విడక గింజుకో స్గింది. 

ఆ వంకన మకరంద, “అయో్య 

ఏం జరిగింది?” అంటూ ఆ చెంచా 

లకుకిని న్ట్లో  వేసుకొంది. రూ అఫ్జా  

తియ్యదనం, జీడిపపుపు కమముదనం, 
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బోరనావిట్ చిరుచేదుతో హల్వ న్టికి 

రుచిగానే ఉంది. కానీ ఎకుకివైపోయిన 

హారిలోక్స్ పడి బంకల న్టిని టెట్ స్ంది. 

ప్రయతనాం మీద న్రు తెరిచి,” మీ 

దవనం అస్ధు్యడే! రూ అఫ్జా తో ఇన్ 

సట్ంట్ హల్వ చేశడు. చాల బాగుంది, 

కానైెతే పాళ్ళే ఇంకా సరిగా పడాల 

!” అంది లేని నవు్వ తెచ్్చకొంటూ. 

కుషు దిత నెమముదినెమముదిగా న్ట్లో కి

వళిలోనదానినా కరిగించ్కుంటూ మొతా్త -

నికి బౌల్ ఖ్ళీ చేస్ంది.

న్లుగోరోజు స్యంత్రం మకరంద 

అన్రాగవలలో  ఇంటికి దవనం స్కిలు 

న్ంచి వచే్చ వేళకు చేరుకొని, దవ-

న్నినా ఓ పకకిగా తీసుకుపోయి, “ఈ 

న్లుగు రోజులోలో నూ ఒక సీస్ హారిలో-

క్స్, ఒక డబా్ బోరనావిట్, ఒక సీస్ 

రూ అఫ్జా , వందగ్ముల జీడిపపుపు, 

వందగ్ముల కిస్ముస్ పళ్ళే అవగొటేట్ -

స్ంది. దాని ఈ అలవాటు మానిపుంచే 

బాధ్యత నీదే! లేకపోతే అంకుల్ కి 

వచే్చ జీతం చాలదు!” అంటూ రుదధి-

కంఠంతో కళ్ళే తుడుచ్కుంది.

“కంగారుపడకు ఆంటీ! దాని రోగం 

నేన్ కుదురుస్్త న్. మీరు వళిళే 

అమముతో మాట్లో డుతూ కూరో్చండి. 

నేనిపుపుడే వస్్త న్,” అని ఆవిణి్ణ  

ముందుహాలోలో కి పంపించి రూ అఫ్జా  

హల్వ చేశడు. దవనం న్యన-

మము దగు్గ  నివారణ కోసం కరకాకియ 

పడి వాడుతుంది. దానినా ఓ చెంచా-

ననార అందులో కలపి కుషు దితకిచా్చ-

డు. అది రెండు చెంచాలు ఆబగా 

న్ట్లో  వేసుకొని, వంటనే ఉమేముస్ 

ఏడుపు లంకించ్కొంది. తొడుకుకి-

ననా గౌన్ ముందుభాగం ఖరాబైెంది. 

మకరంద ఏమైందేమైంది అని తన్ 

ఓ చెంచాడు న్ట్లో  వేసుకొని, దవనం 

కన్సననాలందుకొని, తమాయించ్-

కొని,” ఇంత బావుంటే అల ఉమేము-

యడమేమిటే, ఆర్ందల డిజైెనర్ 

గౌన్ మరకలైపోయింది!” అంది. వా-

స్తవానికది క్రితం స్రి తొడిగిన అయి-

దొందల డిజైెనర్ గౌనే!

“ నేన్ చెపపుడం మరిచాన్ ఆంటీ! 

దీనినా మితిమీరి తింటే న్లకలోని రు-

చికణాలు ద్బ్ తిని తరా్వత చేదు

అనిపిసు్త ంది. కుషు దితా! బయటకి-

పోయి నీళళేతో న్రు పుకికిలంచి రా!” 

అన్నాడు.

మకరంద కూతురితో ఆ పని 

చేయించి లోనికి తీసుకు వచి్చంది. 

దవనం జేబులోంచి రెండు చిననా ట్-

ఫీలలో ంటివి ఇచా్చడు. అవి అతిపల్చ-

టి సలోఫిన్ కాయితాలోలో  చ్టట్ బడి 

ఉన్నాయి. కుషు దిత రేపర్ తీస్త నలలోగా 

నిగనిగ లడుతూ కుంకుడు గింజంత 

ట్ఫీ కనబడింది. కుషు దిత దానినా న్ట్లో -

వేసుకొని చపపురించి, “భలేబావుంది!” 

అంటూ రెండో దాని రేపర్ తియ్య-

స్గింది. “ ఏయ్, కుషు దీ! ఇవి అననాం 

తిననా తరా్వత ఒకటంటే ఒకటే తిన్ల. 

తిననాది బాగా అరుగుతుంది. అలగని 

ఎపుపుడుపడితే అపుపుడు తింటే పళ్లో  

పాడైపోతాయి, జాగ్రత్త!” అని హచ్చ-

రించాడు. దవనం లగు జేబులోంచి 

మరో రెండు తీస్ ఒకటి మకరంద-

కీ, మర్కటి తలలో కీ ఇచా్చడు. వాళ్ళే 

వాటిని న్ట్లో  వేసుకొని, ‘’నిజంగానే

బావున్నాయి!” అంటూ చపపురించారు.

“ఆంటీ వీటి తయారీలో చింతపందూ, 

పంచదారా తపపు మరేమీ లేవు. స్పర్ 

మారెకిట్లో  వందగ్ములకీ నలభై తీ-

సుకొంటున్నారు. ఎల ఉంట్యో 

చూదా్ద మని పది రూపాయలకి పాతిక 

గ్ములు తీసుకొన్నాన్.” అన్నాడు 

దవనం.

“ దవనం! వచే్చ ఆదివారం ఓ 

పావుకిలో చింతపండుతో ట్ఫీలు 

చేస్ చూడు. తాతగారూ, నయనమాము 

అననాం తిననా తరా్వత రుచిగా చపపురి-

స్్త రు!” అంది అన్రాగ వలలో . అపపుటి-

కి గండం గడిచిన్, ముందుముందు 

ఏమౌతుందేమోనని మకరంద 

కూతురు జబ్ పటుట్ కొని కదిలంది. 

ఇంటికి వళళేగానే గౌన్ పాడు చేసుకొ-

ననాందుకు న్లుగు ఉతికింది. కుషు దిత-

కు దాంతో తలలో  అంటే భయం పటుట్ -

కొని కాస్త మాట వినస్గింది.

దవనం ఆ వచే్చ ఆదివారం కాస్త 

వాము పడికూడా కలపి ప్రయోగం 

చేస్ అందరి మపూపు పందాడు. 

నెలవారి సరుకిల లస్ట్  లో ఓ పావు 
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కిలో చింతపండు అదనంగా చేరి్చంది 

అన్రాగవలలో .

చూస్్త ండగానే దవనం మరో రెండే-

ళలోలో ఇంజనీరింగ్ లో అడుగు పటేట్ -

శడు. ఆ కాలేజీ ప్రినిస్పాల్ పేరు

 మిసస్ సమహక్. “రోజులు  మిసస్ 

మిసస్ సమహక్. “రోజులు మారాయ్! 

ఆలుమగలు ఉదో్యగాలు చేస రోజులు 

పోన్పోనూ ఇంకా పరిగిపోతాయి. 

మగవారు కూడా వంటలు చెయ్యడం 

నేరు్చకోవాల. తలులో లు చేసు్త ననా 

గారాబం వలలో  వంటింటి ముఖమే 

చూడని ఆడపిలలోల సంఖ్య కూడా పరిగి 

పోతోంది. అందుకని ప్రతి ఆదివారం 

మీరు వంతులవారీగా పదేస్ మంది 

హాసట్ల్ కుక్స్ ఆధ్వర్యంలో వంటపన్-

లోలో  పాల్్గ ంటూ, వంటలు నేరు్చకోవాల. 

కా్యంపస్ ఇంటరూ్వర్యలు చేయడానికి 

పంచనక్షత్రాల హోటలు యాజమా-

న్్యలు ఆసకి ్తని చూపిసు్త న్నాయి. ఈ 

స్ఫ్ట్  స్కిల్ మీ భవితకి ఇంట్బయట్ 

కూడా మంచిది.!” అంటూ ప్రోతాస్హం 

ముసుగులో మానస్కంగా బెదిరిం-

చింది.

దవనం కుక్స్ అందరికీ అభిమాన-

పాత్రుడైపోయాడు. వారిచేత పలు 

ప్రయోగాలు చేయించి, మస్ బిల్ 

పరగకుండా కొత్తకొత్త వంటకాలు 

చేయించేవాడు. వంతులవారినే 

కాకుండా వీలుననా ప్రతీ ఆదివారం 

తన మస్ వంటశలకి చేరుకొనేవా-

వీపువనక బిరుదు ఇతర విదా్యరుథా లు 

ఆపాదించేశరు.

ఆరెనాలలో  తరా్వత సమహక్ వంటల 

పోటీ పటిట్ ంది. కుక్స్ ఓ పదిమంది వి-

దా్యరుథా ల పేరులో  స్చించారు. వారిలో 

అయిదుగురు విదా్యరుథా లు, అయి-

దుగురు విదా్యరిథాన్లు. న్్యయనిరే్ణ-

తలుగా ముగు్గ రు జిలలో  అధికారుల 

భార్యలు నియమితులైయా్యరు. జిలలో  

కలకట్ర్, జిలలో  జడిజా , జిలలో  డి.ఎస్. పి 

ల భార్యలు. ఇంట్లో కూడా నిత్యమూ 

వంటవాళలో భోజన్లే అలవాటుపడడా 

గృహిణులే కానీ చెయి్య కాలు్చకొనే-

వారు కాదు.

అవా్వలట్  పోటీ వంటకం చారు. పది 

టేబుళలోమీద పది గాస్ సట్వ్ లు. 

ఒకొకికకిరికీ ఒకొకికకి సహాయకుడు 

లేక సహాయకురాలు. ఎవరి టేబుల్ 

మీద వారికి కావలస్న సంభారాలనీనా 

సమకూరు్చకొన్నారు. వనక రెండు 

టేబుళలోమీద అయిదేస్ మికీస్లు. 

వాటిముందు నెంబరులో  వేస్న అటట్ -

ముకకిలు. 

ఛీఫ్ కుక్ విజిల్ ఊదగానే అందరూ 

తమతమ ప్రయతానాలు మొదలు 

పట్ట్ రు. కొందరు ఎమ్.జి. రసం 

మస్ల, కొందరు మైస్రు రసo 

మస్ల, కొందరు మలబారు రసం 

మస్ల –ఇల స్నీతారాల ప్రక-

టనల దా్వరా ప్రాచ్ర్యం పందిన 

మస్ల పడులన్ వాడారు. దవనం 

మటుట్ కు మారెకిట్ తయారీ పోడులమీ 

వాడకుండా అపపుటికపుపుడు కొది్దగా 

వేయించిన ధనియాలు,జీలకర్ర, 

మిరియాలు, కంది పపుపులన్ కేవలం 

పది సకన్లో  గరుకుగా మికీస్ పటిట్ ంచి 

వాడాడు. దండిగా కొతి్తమీర తీసుకొని 

సహాయకుడుకిచి్చ మికీస్లో ముద్దచేస్ 

తీసుకు రమమున్నాడు. ఇరవై నిముషాల 

వ్యవధిలో అందరి చారూ తయారైెపో-

యింది. న్్యయ నిరే్ణతలు ముగు్గ రూ 

తమ భారీ కాయాలతో సుతారంగా 

నడుచ్కొంటూ, ఆడపిలలోలవైపు 

న్ంచి ఒకటీ రెండు చెంచాలు రుచి 

చూస్్త , మారుకిలు వేసుకొంటూ 

ముందుకు కదిలరు. చివరికి దవనం 

వద్దకు వచి్చ అల రుచి చూస్్త నే 

ఇల ‘యాక్’ మంటూ ఉమేముశరు. 

మిసస్ సమహక్ కూడా రుచి చూస్ 

‘యాక్’ అంది.

వరసలో రెండవదై్న అనూహ్యకి 

మొదటి బహుమతి, న్ల్గ వదై్న కు-

సుమకుమారికి రెండవ బహుమతి,

అరవవాడైన అరవముతు్త కి మూడో-

బహుమతి ప్రదానం చేశరు. దవన్-

నికి పదో స్థా నంకూడా ఇవ్వకుండా వి-

ఫలుణి్ణ చేశరు. దవనం తన్ కాచిన 

చారు రుచి చూస్, దీనంగా చీఫ్ కుక్ 

వైపు చూశడు. ఛీఫ్ కుక్ కూడా రుచి 

చూస్, ‘’న్యన్, దవనం!. నీకు 

ప్రథమ బహుమతి ఖ్యమన్కొ-

న్నాం. ఏదో మోసం జరిగింది. ఉద్రే-

కపడకు. ఇది సరదా పోటీయేకాని 
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యూనివరిస్టీ పరికేషుమీ కాదు,” అని 

ఊరడించాడు.

కార్యక్రమం ముగిస్న తరా్వత మిసస్ 

సమహక్ దవన్నినా పిలచి కాలేజీకి 

అవమానం జరిగిపోయిందని గది్దం-

చింది. ఇటువంటివాణి్ణ ఎందుకు 

పోటీకి రికమండ్ చేశవని ఛీఫ్ కుక్ 

మీద ఆగ్రహం ప్రకటించింది.

ఛీఫ్ కుక్ చేతులు ముడుచ్కొ-

ని వినయంగా అన్నాడు. “మేడమ్! 

దవనం కొతి్తమీరని మికీస్లో ము-

ద్దచేస్ తీసుకురమముని సహాయకు-

డు దిగి్వజయ్ కి చెపాపుడు. అతగాడు 

రహస్యంగా దవన్నినా, మరువానీనా 

కొతి్తమీరతో కలపి మికీస్ పటేట్ శడు. 

ఇది దవనం తపుపు కాదు.!” అన్నాడు. 

సమహక్ దిగి్వజయ్ ని పిలచి నిలదీ-

స్ంది. అనూహ్య అంటే తనకి

అభిమానమనీ, దవన్నినా ఓడించడా-

నికీ, ఆమకు గెలచే అవకాశం కల్గ ం-

చడానికీ తపుపు చేశనని ఒపుపుకొన్నాడు.

“ దవన్నినా తపిపుస్త ఆమే గెలుసు్త ం-

దని ఎల అన్కొన్నావ్?” మిసస్ 

సమహక్ ప్రశనాంచింది.

“అనూహ్యకి రోయి్యలపటుట్ కల చా-

రుపడిని అందించింది నేనే! దాని 

రుచి అమోఘం!” అని చెంపలు వే-

సుకొన్నాడు.

“ మేడమ్! దిగి్వజయ్ ని దండించకం-

డి. అతన్ అనూహ్యన్ గాఢంగా ప్రే-

మిసు్త న్నాడు. ఎవరు చేస్న వంటన్

వారు తయారుచేసు్త ననాపుపుడు రుచి 

చూడకూడదననా మీ నిబంధన సరైెనది 

కాదు. వంటచేస వాడికి ముందుగా 

రుచి చూస అవకాశముండాల. అ 

అవకాశమే ఉంటే న్ అంతట నేనే 

పోటీన్ంచి నిషక్రమించే వాణి్ణ,” 

అన్నాడు దవనం.

“ వృదిధిలోకి వస్్త వయా్య దవనం. నిన్నా 

చూస్ నేన్ గరి్వసు్త న్నాన్. అయితే 

మీరు ముగు్గ రూ ఈ విషయమై ఎవరి-

తోనూ చెపపుకండి. పత్రికలు చెడుగుడు 

ఆడేస్్త యి!” అంది సమహక్ వేడుకో-

లుగా.

ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చేబటిట్ న తరా్వత 

దవనం మనూ్య కనస్లట్ ంట్ సంసథాన్ 

స్థా పించి చాల పద్దపద్ద  హోటళళేకు

సలహాదారుడిగా ఉన్నాడు.

                          ***

 కారణ జన్ములు .... సరస్వతీ అవతారం ... 
శ్రీ మంగళంపలలో  బాలమురళీ కృష్ణ

(30 వ పేజీ తరువాయి)

అంట్ ఆయన చెపిపునటేలో  జరిగాయి 

. ఇపపుటికీ జరుగుతున్నాయి.  అలగే 

ఎంతో మందికి ఎన్నా చెపిపు, ప్రజా సవే 

ఆయన జీవితం అన్కునేవారు. 

బాల మురళీ కృష్ణకి ఏదై్న్ కావలస్త 

న్ననాగారిని అడిగే వారుట జ్్యతిష్యం 

గురించి. అలగే న్ననా గారు కవి. ఎన్నా 

మంచి మంచి పుస్తకాలు వ్రాస్రు. 

    అంతేకాదు బాల మురళీ కృష్ణ 

చివరి కచేరీ వరకు ఆయన గొంతులో 

ఎటువంటి జీర ఉండదు. అది కూడా 

ఆయన కుటుంబంలోనే ఉంది అన్-

కుంట్న్. ఎందుకంటే బాలమురళీ 

కృష్ణ మేనమామ కూతుళ్లో  పాడతారు 

ఇపపుటికీ. వారి వయసుస్ 85 సంవతస్-

రాలు అయిన్ కూడా ఇపపుటికీ అలగే 

పాడతారు.       ఆయన ఏకాదశ న్డు 

పుట్ట్ రు. మరి డేట్స్ లో ఎందుకు చే-

సుకుంట్వు? అని అడిగితే, తది్దనం 

తిధులలో పడతారు కదా! అందుకని 

న్కు తిథి రోజున పుటిట్ న రోజు చేసుకో-

వడం ఇషట్ ం ఉండదు అన్నారు. 

    "మంగళంపలలో "  ఇంటి పేరుకే 

అంత గురి ్తంపు తెచి్చన బాల మురళీ 

బాబాయ్ మంగళంపలలో  ఇంటి పేరు 

కలగిన మేమంతా నీకు ఋణపడి  

ఉన్నాము. ఎంతో అదృషట్ వంతులం ... 

ఎనినా జనములతి్తన్ నీ కుటుంబ సభు్య-

లుగానే పుట్ట్ లని కోరుకుంటూ...

పాదాభివందనములు
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తుమూమురి రాంమోహనరావు

బతుకుపోరు న్ండి 
తెలంగాణ బి.స్.ఛైరమున్ 
దాకాఎదిగిన స్మాజిక 
తత్త్వశస్త్రవేత్త బి.ఎస్.
రాములు

“స్మాజిక వాస్తవికతకు భిననాంగా 

రాయడం,పాఠకులన్ భ్రమ-

లోలో  ముంచడంన్కిషట్ ముండదు. 

స్మాజిక వాస్తవికత చిత్రించిన-

పుపుడే సమకాల్నస్హిత్యం,స్హి-

త్యంలో స్మాజిక చరిత్రగా రికారుడా  

చేయడం వలలో  అదివర ్తమాన్నికి,-

భవిష్యతు్త  తరాల వాళలోకు 

ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుతుంది 

అంట్రు ఒక ఇంటరూ్వర్యలో, ప్ర-

స్దధి స్మాజిక తత్త్వవేత్త,రచ-



44 జూన్  2022

యిత తెలంగాణ బి.స్కమిషన్ తొల 

ఛైరమున్ అయిన బి.ఎస్.రాములు 

ఉరఫ్ బేతి శ్రీరాములు.

      కొందరి జీవితాలన్ పరిశీలస్త 

పరిస్థాతులు వారిని,వారి గమా్యలవై-

పు తీసుకుని వడతాయనిపిసు్త ంది. 

కాలన్గుణంగా తానెదురుకుననా 

సంఘటనలన్ండిఎపపుటికపుపుడు 

తనన్ తాన్ తీరి్చ దిదు్ద కుంటూ,త-

నన్ తాన్ మలచ్కుంటూ నిత్య-

చైెతన్య శీలగా తాన్ గ్రహించిన జా్ఞ -

న్నినా పది మందితో పంచ్కోవాలని 

కలం చేతబూనిబహుగ్రంథ కర ్తగా 

స్మాజిక తత్త్వవేత్తగా రూపందిన 

బి.ఎస్.రాములు గారిది నిజంగా-

బతుకుపోరే.’బతుకుపోరు’ అని 

ఎందుకు అంటున్నానంటే నలభై-
ఏళలో క్రితం  ఆయనవలువరించిన 

ఆయన తొలనవల పేరు.విదా్యరిథా 

దశన్ండే స్హిత్యం పటలో  ఆసకి ్త-

తో రచనలు చేయడం,చిననాచిననా 

రచనలు చేయడం

అలవాటు గన్క తాన్ ఏ ఉద్య-

మంలో ఉన్నా తన రచన్ వా్యసం-

గానినా మాత్రం వదలుకోలేదు.

      విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే 

ఐదు దశబా్ద ల క్రింది బి.ఎస్.

రాములు గారినిచూచిన వారెవ్వరూ 

ఆయన ఈ స్థా యికి ఎదుగుతారని 

కలలో కూడా ఊహించేఅవకాశం 

లేదు.నేన్ అపపుటి న్ండి ఇపపుటి 

దాకా చూస్్త  వసు్త ననా వాళలోలో 

ఒకణినా కన్కఈ విషయం గటిట్ గా 

చెపపుగలన్.

     ఎకకిడి హాసట్ల్ వారెడాన్-ఎకకిడి 

స్మాజిక తత్త్వవేత్త? ఎకకిడి రహ-

సో్యద్యమ కార్యకర ్త-ఎకకిడి బి.స్.

కమిషన్ ఛైరమున్? 

పుటిట్ న ఊరు జగితా్యలలోచిననాపుపు-

డు స్తాని అయో్యరు పంతులు 

దగ్గర బాలశక్షతోమొదలయి్యం-

ది విదా్యభా్యసం. మరకిజి ప్రైమరీ 
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తరువాత మల్ట్  పరపుస్ పాఠశల 

మేగజైెన్కిసం కందపదా్యలు రాస్న 

బాలుడు తెలుగు పండితుడు కాా-

లన్కున్నాడో ఏమో,

ధరముపురి శ్రీలకీషుమైనరస్ంహ సం-

సకృతాంధ్ర కళ్శలలో డిపలో మా ఇన్ 

ఓరియంటలలో ంగే్వజెస్,బా్యచిల-

ర్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ లంగే్వజెస్ 

చదివి ఆపై కాకతీయయూనివ-

రిస్టీకి చెందిన బి.ఇడి.కళ్శలలో 

తెలుగు పండిత శక్షణ కూడా పూరి ్త 

చేస్రు.

     కాని మనం అన్కుననావి జరిగితే 

అది జీవితమందుకవుతుంది?

అపపుట్లో  మల్ట్  పరపుస్ లేదా హచ్.

ఎస్.స్.లో ఎకుకివ మారుకిలు 

వచి్చన వారికి పోసట్లడాపారుట్ మం-

టులో ఉదో్యగాలు భారీ ఎతు్త న 

వచా్చయి.ఇతర ప్రాంతాల వారి వలలో   

ఆపోసట్ల్ డిపారుట్ మంటులో కూడా 

రావలస్న ఉదో్యగం రాలేదు.దాంతో 

తొమిముదేళలోపాటు ఏవో చిననాచిననా 

వృతు్త లు చేస్్త  నిరుదో్యగ జీవితం 

అన్భవించారు.

  నిరుదో్యగ పర్వంలోనే శ్యమలగా-

రితో వివాహం జరిగింది.చివరకు 

పళ్లోన రెండేళలోకు చాలమందిలగే 

చదివిన చదువుకు సంబంధంలేని 

ఉదో్యగం స్ంఘిక సంకేషుమశఖలో-

దొరికింది.

అల ఉదో్యగరీతా్య మా ఎలగందుల-

లో మూడేళలోపాటు పనిచేస్నపుపుడు 

ఒకే ప్రాంగణంలోపకకి పకకిఇండలో లో 

నివస్ంచినపుపుడు తొల పరిచయం.

అపపుటికి ఆయన మామూలు 

ఉదో్యగిగా మాత్రమే తెలుసు.

ధరముపురిలో చదువుకునే రోజులోలో  

ఆరెసస్స్ లో  చేరి ముఖ్యశక్షక్ గా 

పనిచేస్న వ్యకి ్త,

ఉదో్యగం వచి్చన తరువాత ఉదో్య-

గుల సంఘం నిరా్వహకుడిగా 

ఉంటూ తదుపరియువజనసం-

ఘాల నిరాముణంవైపు  మళిలో  ,అంబేదకి-

ర్ సంఘాల నిరాముణం,క్రమంగాపౌ-

రహకుకిల సంఘం,విరసం,రాడికల్ 

యువసంఘాలు ఇల ఆయన జీ-

వితానినాకొత్తబాటకు మళిలోంచాయి.ఈ 

దశలోనే కొంతకాలం ఉదో్యగంలో 

అంతరాయం ఏరపుడిఐదేళ్లో  బహి-

రంగజీవితానికి దూరమయా్యరు.ఆ 

సమయంలో ఆయన సతి శ్యమల-

గారుఎంతో నిబ్రంతో ఇలులో  వళలోదీ-

యటం ఆయన ఎననాడూ మరువ-

లేని విషయం.

    ఇటు అనేక ఉద్యమాలలో 

క్రియా శీల కార్యకర ్తగా ఉంటూ,అ-

టు అధ్యయనం కూడాచేయటం 

మామూలు విషయం కాదు.అలగే 
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రచనలు చేయడం కూడా 

ఎననాడు ఆపలేదు.లేకపోతే గత 

న్లుగు దశబా్ద లలో ఆయన వలు-

వరించిన పుస్తకాలసంఖ్య వందకు 

దాటిఉండదు.

     కథలు, నవలలో గాక తత్త్వ శ-

స్్రా నికి ,వర ్తమాన రాజకీయాంశ-

లు - స్ మా జి కా ం శ లు మ రి యు 

వ్యకి ్తత్వ వికాసం,స్హిత్య విశేలోషణ 

-అలంకార శస్్రా లు,బీసీ లగురిం-

చిరాస్నవి,తెలంగాణ రాష్ట ఉద్య-

మాలు చరిత్ర,సంసకృతి గురించి 

ఇల వైవిధ్యం తో కూడుకుననా పు-

స్తకాలు శతాధిక పుస్తకాలు వలువ-

రించిన ఘన్డు బి.ఎస్.రాములు-

గారు.!ఇంకా అముద్రితాలు కూడా 

ఉన్నాయంటే ఆయనరచన్ దీక్ష 

ఎంతటిదో అరధిమౌతుంది.ఇవే గాక 

ఈయనపై వచి్చన పుస్తకాలుపది-

పనెనాండు ఈయన సంపాదకత్వం 

లో వచి్చన పుస్తకాలు నలభైకి పైగా 

ఉన్నాయనేదిఆయన ఉద్యమశీల 

తతా్త ్వనినా చాటి చెబుతుంది.

ఉత్తర తెలంగాణ జిలలో లలోని బీడీ-

కారిముకుల ఒడిదుడుకుల జీవితాల-

న్ ఉననాదిఉననాటుట్ గ నవల్కరిం-

చిన ‘బతుకు పోరు’దాశరథి వంటి 

మహాకవులమననానలందుకుననా ది.

మరో నవల ‘చూపు’అనేక పాత్రల 

దా్వరాసమయోచిత చర్చల దా్వరా 

కథన్ నడిపించడంతో తెలంగాణ 

రాష్టం,భారత దేశంగురించిన సమ-

కాల్న పరిస్థాతులు అవగాహనకు 

వస్్త యి.ఒక రకంగా ఇది పాఠకు-

లన్ఎన్ెలోట్ చేయడం కోసం రాస్న 

నవల.జారఖిండ్,ఛతీ్తస్ ఘడ్,ఉ-

త్తరాఖండ్ రాషా్రా లఏరాపుటు ఆవ-

శ్యకతన్ న్లుగు కుటుంబాలకు 

చెందిన వ్యకు్త లతో అవగాహనకల-

పించడం రచయిత రచన్ నైెపుణికి 

గీటురాయి.

 నిదానకవి నీరజ,అసోస్యేట్ 

ప్రొఫసర్ (తెలుగు) ప్రభుత్వ డిగ్రీ 
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కళ్శల ఖైరతాబాద్ గీరి ఆధ్వ-

ర్యంలో ‘బి.ఎస్.రాములు  స్హిత్య 

సమాలోచన రెండు రోజుల పాటు 

జరిగి పలువురు ఆయన రచనల-

పైపత్రసమరపుణచేయటమైన్,బి.

ఎస్.రాములు స్హిత్యం సమగ్ర 

పరిశీలన అననా అంశంపైస్దాధి ం-

తగ్రంధం సమరిపుంచిన డా .కర్రె 

సదాశవ్ గారి ప్రయతనామైన్ బి.ఎస్ 

.రాములురచనలు ఎంత విశషట్ మై-

నవో తెలయపరుస్్త యి.

 50 ఏళలో తెలుగు కథ తీరు తెన్నా-

లన్ ‘సమగ్ర స్మాజిక కథ-తాతి్వక 

భూమిక అనే పేరుతో ,కథల బడి 

స్హిత్య అలంకారశస్త్రం రాస్న 

రాములు గారు అడవిలో వనెనాల,-

కాలం తెచి్చన మారుపు వంటి కథల 

సంపుటులు వలువరించారు.

కొత్త స్లబస్ అనే స్మాజిక శస్త్రం,

ప్రాంతీయ అస్్తత్వం తెలంగాణా 

అస్్తత్వం,ఒక సృషిట్ కర ్త ఆతము చింతన 

వంటి ఎన్నావిలువైన పుస్తకాలు 

రచించిన స్మాజిక కరముయోగి 

బి.ఎస్.రాములు.

ఒకపపుటి కరీంనగర్ జిలలో  లోని 

తాలుకా కేంద్రమైన జగితా్యల నేడు 

జిలలో కేంద్రం.ఆజగితా్యల పటట్ ణం-

లో అగసుట్  23,1949 న జనిముంచారు.

తలలో దండ్రులు పదముశలకుటుంబా-

నికి చెందిన శ్రీమతి బేతి లకిషుమైరాజు-

,మిటట్ పలలో  న్రాయణ దంపతుల-

ది్వతీయపుత్రుడు.బొంబాయి బటట్ ల 

మిలులో  కారిముకుడైన తండ్రి చిననాత-

నంలోనే మృతిచెందడంతో తలలో  

బీడీ కారిముకురాలగా పిలలోలన్ పంచి 

పద్ద  చేస్ంది.

ఇక అవారుడా ల విషయానికి వస్త 

తెలుగు విశ్వవిదా్యలయం వారి 

‘హేతువాదపురస్కిరం,’మమత-

లు-మానవ సంబంధాలు’ కథల 

సంపుటికి ఉత్తమ కథారచయితపు-

రస్కిరం,దాశరధి రంగాచార్య,ఆ-

చార్యకొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ పుర-

స్కిరాల వంటివిఎన్నా ఉన్నాయి.

రాష్ట్రేతరంగా పానిపట్ లోని ‘రా-

మవృక్ష బేనిపురి’ పురస్కిరం , 

తెలంగాణ తలలో  రూపకలపునకు 

తెలంగాణ సంబురాలు కార్యక్ర-

మంలో బంగారుగండపండేరం-

తో సతాకిరం, డా.పి. యశోదారెడిడా 

స్మురక తొల పురస్కిరంగా స్వర్ణ కం-

కణంవంటివి ఎన్నా ఉన్నాయి.

      ప్రసు్త తం తన ఆతముకథా రచనలో 

సం లగనామై ఉననా రాములు స్రు  

న్కుఆతీముయులనటం కంటే 

ఎందరికో ఆతీముయులు.మనిషిని 

మనిషిగా ప్రేమించేనిగరి్వ.సమాజ 
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హితం కోసం నిరంతరం తపించే అరుదై్న వ్యకు్త లు ఏ కొందరోఉంట్రు.అలంటి అరుదై్న వ్యకి ్త బి.ఎస్.రాములు 

గారు మరినినా విలువైన పుస్తకాలువలువరించాలని వారికి అందుకు కావలస్న శకి ్త ఒనగూడాలని మనస్ఫురి ్తగా 

కోరుకుంటూ చిరు పరిచయవా్యసం కొండన్ అద్దంలో చూపినటుట్ గా ముగిసు్త న్నాన్.
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అది ధారా నగరంలో వారవనితల 
వీధి. ఆ వీధిలో ఒక రంగుటదా్ద ల 
మేడ! ఆ మేడ వస్రాలో, పూసల 
తెరల వన్క,  పందొమిముదేళళే 
పడుచ్ పిలలో  తూగుటుయా్యలలో 
ఊగుతూ ఏవేవో శోలో కాలు రాగ-
యుక ్తంగా వలలో  వేసో్త ంది.   
అదే వీధమముట పిచా్చపాటి 
కబురులో  చెపుపుకుంటూ భవభూతి, 
కాళిదాస్ వీన్ల విందుగా విన-
బడుతుననా ఆ స్వరానికి ఆకరిషుతులై 
అటు వైపు చూస్రు. తాంబూల 
చర్వణంతో ఎర్రగా పండిన ఆ 
అమాముయి అధరాలు చూడగానే 
వారిరువురికి తాంబూలం సుఫుర-
ణకు రాగా తమ తమ తాంబూల 
కరండాలని తెరచి చూసుకున్నా-
రు. భవభూతి పటెట్ లో సుననాము 
నిండుకుంది. అపుపుడు భవభూతి 
ఆ అమాముయిని ఉదే్దశంచి,
“తూర్ణమానీయతాం చూర్ణమ్ 
పూర్ణచంద్రనిభాననే” 
అని అడిగేడు. అనగా, “పుననామి 
చంద్రునివంటి ముఖము గల ఓ 
సగసరీ! కాస్ంత సుననాం తెచి్చ-

పటుట్ ” అని అరథాం. తన పటెట్ లో 
తమలపాకులు కూడా లేకపోవ-
డం చూస్, వంటనే కాళిదాసు,   
“వరా్ణ ని స్వర్ణపరా్ణ ని కర్ణంతాకీర్ణ-
లోచనే”
అంటూ శోలో కానినా పూరి ్త చేసడు. 
అనగా, “చెంపకి చేరడేస్ కళ్ళే 
గల ఓ చకకిని చ్కాకి! పస్డివనెనా 
గల లేత తమలపాకులు కూడా!” 
అని అరథాం. 
మహాకవులు వల ఉననా ఆ ఆగం-
తుకులని చూచి, చటుకుకిన 
లేచి, అంజల ఘటించి, వారిరు-
వురికి ఉచితాసన్లు చూపించి, 

లోపలకి వళిలో  ఆకుల్, వకకిలు, 
సుననాం ఉననా వండి పళలోం వారి 
ముందు ఉంచి, వినయము, 
విలసము ఉటిట్ పడుతూ ఉండగా 
మొదట కాళిదాసుకి తమల-
పాకులు, తదుపరి భవభూతికి  
సుననాం అందించింది ట! 
ఈ ప్రవర ్తన చూస్ భవభూతి కో-
పోద్రేకుడై, “ఏమిటీ పక్షపాతం? 
సుననాం తెమముని ముందసు్త గా 
అడిగింది నేన్. తరువాత కదా 
కాళిదాసు ఆకులు అడిగింది? 
ఇద్కకిడి ధరముం?” అని నిలదీస్ 
అడిగేడు ట. 
దానికి ఆ అమాముయి స్గు్గ తో 
ఎర్రబడిన బుగ్గలతో, “క్షమించా-
ల. పూజా వ్యతిక్రమం జరిగితే 
మనినాంచాల. స్మాన్య ధరముం 
మాట ఎల ఉన్నా, మా వృతి్త 
ధరముం ప్రకారం మికికిల ర్కకిము 
ఇచి్చనవారంటేనే మా కులంవారు 
ఎకుకివ మకుకివ ప్రదరి్శస్్త రు. 
తకికినవాళ్లో  తరువాతే!” అని 
గడుసుగా సమాధానం చెపిపుం-
దిట!

కాళిదాసు తెలుగువాడా?
వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు



ఆ జవాబు విని ఆ అమాముయి 
సమయస్ఫురి ్తకి, సంవాద చాతు-
రా్యనికి ముచ్చటపడి, కవులద్దరూ 
ఆమని మనస్రా ఆశీర్వదించి, 
ముందుకి కదిలేరుట! అదీ కథ!!
ఈ కథ కంచికి వళళేలేదు. 
ఎందుకంటే ఈ కథనంలో 
ఎకకిడా డబు్ ప్రసకి ్త లేనే లేదే! 
ఆ కవులు ఇచి్చనదీ  లేదు, ఆమ 
పుచ్్చకుననాదీ లేదు. 
పైన ఉదహరించిన శోలో కంలో ఒక 
చమతాకిరం ఉంది. అదే కథకి 
ఆయువుపటుట్ . భవభూతి చెపిపున 
శోలో క పాదంలో తూర్ణ, చూర్ణ, పూర్ణ 
అనే మాటలలో మూడు “ణ” లు 
ఉన్నాయి. కాళిదాసు పూరి ్త  చేస్న 
పాదంలో వర్ణ, స్వర్ణ, పర్ణ, కర్ణ, 
అకీర్ణ అనే మాటలలో అయిదు 
“ణ” లు ఉన్నాయి. ఈ ణ అనే 
అక్షరానినా తెలుగువారు “అణా” 
అని ఉచ్చరిస్్త రు: ట, ఠ, డ, ఢ, 
అణా. కానీ  అణా అనేది ఒక 
న్ణం కూడా కదా! ఈ కోణంలో 
చూస్త భవభూతి ముటట్ జెపిపున-
ది మూడు అణాలు, కాళిదాసు 
ఇచి్చనది అయిదు అణాలు అని 
మనం అన్వయించ్కోవాల. 
ఇంతవరకు వచి్చన తరువాత 
నిజం చెపపుకపోతే మరా్యదగా 
ఉండదు. కాళిదాసు, భవభూతి 
సమకాలకులు కానేకారు! ఇది 

కేవలం కటుట్ కథ! పైపచ్్చ 
కాళిదాసు తెలుగువాడు 
కాదనేదే అందరి అభిమత-
మూన్. భవభూతి సంగతి న్కు 
తెలయదు కానీ, తెలుగువాడు 
కాకపోవచ్్చ. అలంటపుపుడు ఈ 
కథలోకి అణా ఎల వచి్చందబా్? 
మూడొంతుల ముపాపుతిక ఆ 
అమాముయి పదహారణాల తెలుగు 
పిలలో  అయి తీరాల. 

పోనీ, మాటవరసకు కాళిదాసు, 
భవభూతి, ఆ విలసవతి - 
అందరు ఆంధ్రులే అన్కుందాం. 
అయిన్ కలకాలం కాకపోతే 
కాళిదాసు కాలం న్టికి  మన 
దేశంలో అణా లు ఎకకిడివి? 
అణా అనే మాటకి అస్్తత్వం 
ఇటీవల కాలంలో వచి్చంది.. 
ముస్లోం పాలన చివరి రోజులలో 
పదహారో వంతుని “అన్” అని 
పిలచేవారు.  “పటుట్ బడిలో అణా 
వంతు” అనే వాడుక అకకిడి-
న్ండి వచి్చనదే. ఇంగీలోష్వా-
ళ్ళే ఇండియా వచి్చన తరువాత 
రూపాయలో పదహారో వంతుకి 
అణా అనే న్ణం వాడుకలో 
ఉండేది - మనకి స్వతంత్రం 
వచే్చదాకా! రెండణాల విలువ 
గల న్ణం పేరు బేడ, న్లుగు 
అణాల విలువ గల న్ణం పేరు 

పావల. అణా లో సగం విలువ 
గలది అరధిణా. అణా లో న్లుగో-
వంతు విలువ గలది కాలణా; ఈ 
కాలణా క్రమేపి కానీ అయింది. 
అణాలు కాలగరభాంలో కలస్పో-
యినపపుటికీ బంగారానినా తూకం 
వేసటపుపుడు తులంలో పదహారో 
వంతుని “అణా ఎతు్త  బంగారం” 
అని అనేవారు; ఇపుపుడంటున్నారో 
లేదో తెలయదు. 

ఈ కథన్నినా బటిట్  ఈ కథ అంతా 
నూటికి నూరు పాళ్ళే తెలుగు 
వాళళే సృషిట్ ! 
ఈ కథ విననా తరువాత “భోజనం 
దేహి రాజేంద్రా …మాహిషంచ-
శరశ్చన్ద రోచంద్రికా ధవళందధి”   
అననా శోలో కం కూడా ఎర్రగా కాచిన 
బర్రె పాలని తోడు పటట్ గా వచి్చన 
మీగడ పరుగుని తినమరిగిన తె-
లుగువాడే సృషిట్ ంచి ఉంట్డేమో 
అనే అన్మానం పీకుతొంది. 
గమనిక: ఈ కథ మొదటిస్రి 
కీ. శే. ఆచార్య తూమాటి దొణపపు 
(ఉపకులపతి, తెలుగు విశ్వవి-
దా్యలయం) చెపపుగా విననాది. ఈ 
కథ రకరకాల మారుపులతో ప్ర-
చారంలో ఉందని మరికొందరు 
చెపేపురు. 






