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                                                       ఆరోగ్యమే మహా భాగ్యం 
   అస్తవ్యస్తతంగా ప్రజల ఆరోగ్యతం 
        ఏపీ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిలాలో  ఏలూరులో అంతు బట్ట ని వ్్యధికి గురౌతున్నారు ప్రజ లు. 
వింత వ్్యధికి గల కరణాలను తేలేచిందుకు పంపుతుననా శంపిల్స్ ను పరీకిషిస్త ననా డాక్టరులో  విస్త బో-
తున్నారు. అసలు ఇలాంటి పరిసిథాతులలో జనం అక్కడ ఎలా బతుకుతున్నార ని వ్రు ప్రశ్నాస్త న్నారు. 
ముఖ్యంగా అంత్  ఊహంచినటులో గానే  కలుష్యమే ఈ వింత వ్్యధికి కరణమని నిరాధా రణ అవుతుం-
డగా ... ఇందులో క్రిమి సంహారకల శతం కొనినా వేల రెటులో  అధికంగా ఉననాటులో  తేలడం ఆశచిరా్య-
నికి గురిచేస్త ంది, వ్యవస్యం పేరుతొ స్థా నికంగా విచచిలవిడిగా స్గుతుననా పురుగుల మందుల 
వ్డకమే దీని వనకుననాటు్ట  స్పష్ట మవుతంది. వీటివలలో  ప్రజలు ఫిట్స్ వచిచి పడి పోవడం, అపస్్మరకం 
అవడం లాంటివి జరుగుతున్నాయి . ప్రాణాలు కోలో్పవడం లేదు కనీ ఇలాంటి వ్టిత ఏలూరులో 
చాలామంది ఇబ్ంది పడుతున్నారు.
    వతంత వ్్యధి శతంపిల్స్ కూడా భయానకతం  
   ఈ వింత వ్్యధిని వలికి తీసందుకు ఎయిమ్స్, డబ్లో యూహెచ్ వో సీసీఎంబీ తీవ్ంగా శ్రమిస్త న్నా-
యి. ముందుగా రోగుల శరీరాలనుంచి సకరించిన శంపిల్స్ పరీకిషించినపు్పడు అందులో సీసం 
నికెల్ ఉననాటులో  గురి ్తంచారు. ఇపు్పడు నీటి నమూన్లను పరీకిషిస ్త మరినినా ఆశచిర్యకర వ్స్తవ్లు
బయటకి వచాచియి. నీరు ఎననాడూ లేనంత దారుణంగా కలుషితమైందని, వైరస్ ఆనవ్ళ్లో
లేకపోయిన్, పురుగులమందు అవశేషాలు మాత్రం వేల రెటులో  అధికంగా ఉన్నాయని నిరాధా రణ 
ని నిరాధా రణ అవుతంది. దీంత డాక్టరులో  మరింత లోతుగా పరీకిషించేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. 
     దారుణతంగా కృష్ణ గోదావరీ జలాలు      
   నీటి నమూన్లోలో  మధా కిలోకోలో ర్ 17వేల 640 రెటులో  అధికంగా ఉందని డాక్టరలో తేలాచిరు. త్గునీటి-
లో ఈ రస్యనం అసలు ఉండకూడదు. ఒక వేళ ఉన్నా 0.001 మిల్లో  గ్రాములకు మించకూడ-
దు. కనీ త్జా శంపిల్స్ పరీక్షలో ఇది 17. 64 మిల్లో  గ్రాములుననాటులో  తేలడం డాక్టరలోను సైతం కలవర 
పెడుతంది. ఏలూరులో దాదాపు 6 ప్రాంత్లోలో  నీటి నమూన్లను పరీకిషించగా అనినా చోట్లో  ఒకే 
ఫలిత్లు రావడంత, నగరానికి సరఫరా అవుతుననా కృషాణా  గోదావరీ జలాలు విషతుల్యం కవడం వలేలో  
రోగుల శరీరంలో సీసం, నికెల్ చేరినటులో  తెలుస్త ంది. దీంత ఇపు్పడు ప్రభుత్వాల నిరలోక్షం, రైెతుల 
విచచిలవిడితనం బయటకి వస్త న్నాయి.
    పూర్్త స్థా యి వశ్లేషణ అనతంతరతం తుది నివేదిక 
   ఏలూరులో ఈ అంతు చిక్కని వ్్యధికి గల కరణాలను పూరి ్త స్థా యి నివేదిక వచాచికే నగరం లో 
శశవాత చర్యలు చేపడత్మని మంత్రి 'మంత్రి ఆళలోన్ని' తెలిపారు. ప్రస్త తం ఏలూరులో స్ధారణ 
పరిసిథాతులు నెలకొన్నాయని, వ్్యధికి గల కరణాలు జాతీయ సంసథాలు పరిశోధనలు స్గిస్త న్నాయని 
మంత్రి తెలిపారు. ఈ సంసథాలు తుది నివేదిక  అందించిన అనంతరం వ్్యధికి కరణాలు వలలోడిస్్త -
మని, ప్రజలు భయాందోళనలకు గురి కవద్దని మంత్రి చెపా్పరు. 



                                                భారత్ లో జనవరిలో వ్్యకిస్నేషన్
          వ్్యక్స్న్ వచ్చేస్త తంది----- ప్రజల్లే  ఆనతందతం       
      దిన దిన గండం నూరేళ్లో గా ఉననా జీవిత్లత, బయటకు రాలేక, నోటికీ గుడ్డ  కటి్ట , మూసకుని కూరోచిలేక ప్రజలు 

పడుతుననా అవసథాలు అనీనా ఇనీనా కవు. కరోన్ వచిచిన వ్రు బతికి బట్ట కటే్ట  వరకూ అనుమానమే. కొందరి కుటుంబాలైతే 

కరోన్ వ్్యధిత బాధలు పడిన వ్రు, మరి కొనినా కుటుంబాలలో కొందరైెతే వ్్యధి తీవ్తను తటు్ట కోలేక ప్రాణాలనే కోలో్ప-

యారు, కుటుంబాలు చెలాలో చెదురైె పోయాయి. ఇంత కిలోష్ట మైన వ్్యధికి మందు కనిపెట్ట డానికి శస్త్ర వేత్తలు రాత్రి పగలు శ్ర-

మించారు. ఎలాగైతే నేమి మందు టీక రూపంలో వచేచిస్త ంది. అందరికీ అందుబాటులో ఉంచి, ప్రజలందరినీ ఆరోగ్యం-

గా ఉంచాలని  ప్రభుత్వాలు తీవ్ంగా ప్రయతినాస్త న్నాయి. అందులో భాగంగా   దేశ వ్్యప్తంగా కరోన్ వ్్యకిస్న్ ల పంపిణీకి 

ఏరా్పటులో  ప్రారంభమయా్యయి. పోలింగ్  సంటరలో తరహాలోనే వ్్యకిస్న్  సంటరులో  కూడా ఏరా్పటు చేసి, టీకలు వేసందుకు 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగిన చర్యలు తీసకోవ్లి అని కేంద్ర ఆరోగ్య శఖ సూచించింది. వ్్యకిస్న్ స్ట రేజ్ పంపిణీకి సంబంధిం-

చిన అనినా వివరాలను వివ రిసూ్త , గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది. తొలి దశలో కోటి మంది హెల్్త వర్కరలోకు, ఆ తరువ్త 2 కోటలో  

మంది ఫ్ంట్ లైన్ వర్కరలో (పోల్సలు మునిస్పల్ ఉదో్యగులు, ఆర్్మ హంగారు్డ లు, జైళలో శఖ సిబ్ంది డిజాస్టర్ మేనేజ్ 

మంట్  కి మూడో రౌండ్ లో వచేచి ఏడాది జనవరి ఒకటో తేదీ న్టికి 50 ఏండలో  వయస దాటిన వ్రికి, 50 ఏండలో  కంటే 

తకు్కవ వయస ఉండి ఇతర జబ్్లత బాధపడుతుననా వ్రికీ వ్్యకిస్న్ ఇవ్వాలని కేంద్రం చెపి్పంది. వీరు దేశ వ్్యప్తంగా 

27 కోటలో  మంది ఉంట్రని అంచన్ వేసింది. పారలోమంట్ లేదా అసంబీలో  ఎనినాకల ఓటరు కరు్డ లోని వివరాల ఆధారంగా 

వ్రిని వయసల వ్రీగా గురి ్తంచి, స్ఫ్్ట  వేర్ లో సల్ఫ్ రిజిస్రేషన్ కు కూడా అవకశం ఇవవానుననాటులో  వలలోడించింది. అది 

కూడా రిజిస్రేషన్ చేసకుని, ఆ సమయంలో ఏదైన్ ఒక గురి ్తంపు కరు్డ ను వబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్  చేసకుననా వ్రికి 

మాత్రమే వ్్యకిస్న్ ఇవ్వాలని కేంద్రం సూచించింది. అలాగే వ్్యకిస్న్  టీక వేసకుంటుననాపు్పడు ఏదైన్  నెగిటివ్ రియాక్షన్ 

వస్త వంటనే కోవిడ్ వబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్ చేయాలని, వ్ళ్ళకు ట్రీట్మంట్ అందించేందుకు డాక్టరులో , మడికల్ టీములు, 

అవసరమైన మందులు సిదధాంగా ఉంచాలని వివరించింది. కొందరికి దురద లాంటి సమస్యలు రావచ్చి. అలా వస్త  ఎలా 

స్పందించాలి? ఏయే మందులు అందుబాటులో ఉంచ్కోవ్లి? అలాగే టీక వేయించ్కుననా వ్రు కనీసం అరగంటై-

న్ అక్కడే ఉండేలా ఏరా్పటులో  చేస్త న్నారు. కేంద్రం ఆధవార్యంలో రాష్ట్ర స్థా యి అధికరులకు జూమ్ లో శ్క్షణ మొదలైంది. 

తరువ్త డీ ఎంహెచ్ఓ లు, ఇతర ఉననాత్ధికరులకు శ్క్షణ ఇస్్త రు. టీకల పంపిణీపైె ఆరోగ్య కర్యకర ్తలకు నేరుగా శ్క్షణ 

ఇస్్త రు. అమరిక, ఇంగాలో ండ్ లలో డిసంబర్ 14 వ త్రీకున కోవిడ్ వ్్యకిస్నేషన్ ప్రారంభం అయింది. 

మనమతంతా ఒక వషయతం మరచిపోకూడదు. వ్్యక్స్న్ తీసుకున్నామని చెపిపి మనతం అసలు అజా-
గ్రత్తగా ఉతండకూడదు. ఎతందుకతంటే వ్్యక్స్న్ వలలే మన శరీరతంల్ 'యాతంటీ బాడీస్' తయారవ-
టానిక్ సమయతం పడుతుతంది. ఇపపిటివరకు పాటితంచినటేలే  మాస్క్ ధర్తంచడతం, భౌతిక దూరతం 
పాటితంచడతం మాత్తం మరవదుదు . ఈ వషయతంల్ భారత ప్రభుత్వ వదై్య మతంత్రాలయతం ఎపపిటికప్పి-
డు చ్సే సూచనలు పాటితంచాలి.  
             ఇకనతండనై్ కోవడ్  గుర్తంచిన భయతం  మరచిపోయి  ప్రజలతంతా ఆరోగ్య వతంతులుగా 
ఉతండాలని చెతైన్యతం సతంకలపిబలతం కోరుకుతంటతంది. 

తీగవరపు శంతి
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అభిప్రాయవేదిక

1. పత్రిక ఎప్పటికపు్పడు కొత్తదిగా అందంగా ఉంటుంది. ఎడిటో-

రియల్ త సహా అనీనా లేటస్ట గా చాలా బావుంటున్నాయి. ఎలక్రే న్ 

గారు వ్రాసిన్ 'ఆకశంలో చిలులో లు' చాలా బావుంది. అపస్రసలు, 

న్రదుడు అందరిత బావుంది. 'అహం ---- బ్రహా్మసి్మ' అంటూ 

ఎంత అదుభుతమైన కధ వ్రాస్రు  భువన చంద్ర గారు . కధ దావారా 

మటి్ట  త పోలుసూ్త  గొప్పగా సూచనలు అందిచాచిరు. 

రవి ప్రకష్,శ్రీమతి ఇందిరా రాణి --- ఇబ్రహంపటనాం, శ్రీమతి 

విజయ లకిషిమి , శ్రీమతి మాధురి --- రాజోలు, శ్రీ కనకరావు, శ్రీ 

భద్రం, శ్రీమతి లత --- హైెదరాబాదు. 

2. పూరి జగన్నాధుడి గురించి డా. మురళీ కృషణా గారు చాలా బా-

గావ్రాస్త న్నారు. విగ్రాహాలపైె ఉననా వస్రాలను తొలగించడం, ఆక-

శవ్ణి చెపి్పన విషయాలు అనీనా కళ్ళకి కటి్ట నటులో గా అందించారు.  

శ్రీమతి భారతిగారు అందిచిచిన లకీషిమి కవచం దావారా అందరం 

చదువుకుని దేవీ కృపకు పాత్రులయా్యమనిపించింది. 

శ్రీమతి సజన, శ్రీమతి శ్రీదేవి, శ్రీ సత్యన్నారాయణ --- రాజోలు. 

శ్రీమతి కనక లత, శ్రీమతి పలలోవి, శ్రీ రవి --- ఏలూరు. 

3.  శ్రీమతి సరోజ గారికి కృతజ్ఞతలు. పత్రికలో మీ అందరి కృషి 

ఉంది. సినిమాల వివరాలు వ్రాసూ్త  'ఝుమ్మంది న్దం' అంటూ 

వ్రాసి ఫై. సశీల, సనీత సంభాషణ అంటూ సస్పన్స్ పెట్్ట రు. 

బాగా వ్రాస్త న్నారు. భకి ్తత ముంచ్తున్నాయి 'కొత్త రామానందం-

గారు వ్రాస్త ననా సప్త మోక్ష నగరాలు. మధుర గురించి చాలా బాగా 

వ్రాశరు. 

శ్రీ రమాకంత్ , శ్రీమతి బేబి, శ్రీ వంకటేష్, శ్రీమతి సజన --- 

కరూనాలు. శ్రీ సనీల్ , శ్రీమతి లకిషిమి, శ్రీమతి అపరణా ---- పూన్ , శ్రీ 

రమేష్ , శ్రీ మధు, శ్రీమతి సధ -- బంబాయి. 

4. 'పాలపు బ్చిచిరాజు గారు' రాష్ట్ర పతుల గురించి ఎనెనానోనా మంచి 

విషయాలు తెలియ జేశరు. అటువంటి వ్రి గురించి తెలుస-

కోవడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. వేమూరి వంకేశవారరావు 

గారు 'గ్రీస దేశపు పురాణ గాధలు' చాలా బావుంటున్నాయి . మాకు 

తెలియని విషయాలు ఎనోనా తెలుస్త న్నాయి. 

శ్రీమతి అనసూయ , శ్ర్రేమతి చిటి్ట  పాప, శ్రీ భద్రం --- వి-

జయవ్డ. శ్రీమతి సశీల, శ్రీ ఉమా మహేశవార రావు --- 

పిఠాపురం. శ్రీమతి అనుపమ --- ఏలూరు. 

5. శ్రీమతి సందరవలిలో  శ్రీదేవి గారి కవిత బావుంది. 

'ప్రేమంటే ఇంతే' సీరియల్ బాగా తీసకు వస్త న్నారు. 

ప్రేమ అంటే ఒక్క ప్రేమికుల మధ్్య కదు కుటుంబాల 

మధ్య కూడా ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు తెలియ-

జేసూ్త ...బావుంటోంది. 'పోడూరి శ్రీనివ్సరావు గారు' 

భానుమతి గురించి వ్రాయడం నిజంగా ఎంత వ్రాసిన్ 

తకు్కవే అననాటులో  వ్రాస్రు. అది నిజం కూడా . 

శ్రీమతి పలలోవి, శ్రీమతి కమల, శ్రీ శ్రీనివ్సరావు --- వం-

కట్పురం, శ్రీ నరసింహం , శ్రీ కనకరావు --శ్రీమతి 

పూరిణామ --కడప. శ్రీ శశ్ భూషణ్ --- సికిందరాబాదు. 

6. చాగంటి కృషణా కుమారి గారు వ్రాస్త ననా 'గడి -- నుడి' 

చాలా ఉపయోగంగా అనిపిస్త న్నాయి. కనీ ఇంక కొంత 

వరకే చెయ్యగలుగు తున్నాము.

తెలుగు పద్య రత్నాలు మీ పత్రికకు ఒక హైెలైట్. 

మాలాంటి స్హత్య పిపాస ఉననావ్ళ్ళకి ఈ శీరిషిక బాగా 

నచ్చితంది. 

  సబ్రహ్మణ్య శర్మ, విజయవ్డ 

ఆదూరి హైెమవతి గారి పటు్ట దల పిలలోలకోసం వ్రాసిన 

ఒక మంచి కథ! రచయిత్రికి నమసస్లు. 

   రామబ్రహ్మం, సనీత  కుక్కటపలిలో  

 గోరటి వంకననా గారి గురించి రామ్ మోహనరావు గారు 

చక్కగా వ్రాస్రు.

అంజలి, లత, ల్ల, రామారావు, నలలోకుంట
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ఎలక్రే న్
  పదవీ విరమణ చేసి పాతికే-
ళ్ళయింది కబటి్ట  ఏదో ఇంటిప-
టు్ట న ఉండి, ప్రతి ఉదయమూ 
నడవగలిగినంత దూరంలో 
ఉననా రైెతుబజారుకి వళ్్ళ ఒకటో 
రెండో కూరలు తీసకురావడం, 
ఎపు్పడైన్ కథలూ, కకరకయ 
కబ్రూలో  రాసి, పోస్్ట ఫీసకు 
నడిచివళ్లో  పోస్్ట  చేసి తిరిగిరా-
వడం ఒక అలవ్టుగా మారి 
పోయింది. అందుచేత కరోన్ గృ-
హనిర్ంధం వలలో  పెద్దగా చికకు 
కలగలేదు. మధ్య మధ్యలో 
డాబామీద లక్కపెటు్ట కొంటూ 
అటూ యిటూ ఓ వంద పచారులో  
చేసి, పక్కనే ఉననా వరండాలో 
వ్లుకురీచిలో కూలబడి, 
ఎనభై సంవతస్రాల పైెచిలుకు 
జీవితంలో చేసిన తపి్పదాలను, 
తతఫ్లితమైన అనుభవ్లను 
నెమరు వేసకొంటూ కూరోచిడం 
ఒక అలవ్టుగా మారిపోయి-
oది. అయిపోయిన పెళ్్ళకి చట్ట  
వ్యిదా్యలందుకననా ఆలోచన 
రావడంత ఆ పంథాకి సవాసి్త 
చెపే్పసి, వ్ట్స్ప్్ప మహాశయుడికి 
స్వాగతం పలికేసరికి ఇక రోజంత్ 
సందడే సందడి. మీకు ఎనభైలు 
దాట్యి కనక గుమ్మం కదలొ-
దు్ద , అని బంధుమిత్రులనుం-
చి సందేశలే సందేశలు. నేను 
అజా్ఞ తంగా కథలు రాస్్త నననా 

ఓ రచయిత కథ

సంగతి తెలిసిన బహుకొది్దమంది 
అభిమానులూ ‘ఏం రాశరు, ఏ 
పత్రికలోలో  పడా్డ యి, ఇంక రాస్త -
న్నారా’ అని న్లోని రచయితకి 
కుశల ప్రశనాలు కొలలోలు. మహ-
నీయుల వ్క్యలత  కూడిన 
శుభోదయం సందేశలకి ఇక ల-
క్కలేదు.  
    ఇలా ఉండగా మా యింటికి 
అవతలి వీధిలో ఉoడే రఘురామ్  
అనే ఓ పాతికేళ్ళ యువకుడు ఒక 
స్యంత్రం బయటనుంచే ఉననా 
డాబా మటలో కి్క, ముందస్త గా కస్త 
దూరంలో నిలబడి, “నమస్్క-
రం గురువు గారూ!” అన్నాడు, 
చెవినుంచి చెవిదాక  స్గదీయ-
బడి ముకు్కనీ నోరునీ మూససిన 
నీలిరంగు అడ్డగోచీలోంచి. 
      “రఘూ! పరావాలేదులే, వచిచి-
కూరోచి. గుండులా ఉన్నాను. మన 
కలనీలో ఎవరికీ కరోన్ రాలేదని 
అందరూ అనుకొంటున్నారు. 
ఉంటే ఈ పాటికి తెలిసిపోయే 
ఉండేది. దినపత్రిక చదవడానికి 
ముందు స్నిటైజరో్త చేతులు  రు-
దు్ద కోవ్లని  మాత్రం ఓ కఠినమైన 
నియమం పెటే్ట శరు కుటుంబ 
సభు్యలందరూ కలిసి. రెండు 
వస్త్రకవచాలు లోపల ఉన్నాయి. 
భయంగా ఉంటే కటు్ట కొని 
వస్్త ను,”  అన్నాను లేవబోతూ. 

రఘురాం అవసరం లేదని  తల 
అడ్డంగా ఊపడంత ఆ ప్రయ-
తనాం విరమించ్ కొన్నాను. 
       “నేనూ ఇంటి వద్దనుంచే 
పనిచేస్త న్నాను సర్! అందుచేత 
న్ గురించి మీరూ అపోహలేమీ 
పడవదు్ద ,” అంటూ పారిషికమైన 
అడ్డముసగుని తీసి జేబ్లో 
కుకు్కకొన్నాడు. ఎదురుగా ఉననా 
కురీచిని పక్కకు లాగి కూరుచి-
న్నాడు. 
     “మాటల తుంపరులో  ఎదుటి-
వ్రి మొహాలమీద పడకుండా 
కురీచిని పక్కకి లాగి కూరుచిన్నా-
వ్! మంచిది. దీనినా వ్ట్స్ప్ లో 
పెటు్ట !” అన్నాను నవువాతూ. 
    “సర్! ఆఫీసననా తరావాత నలుగురి 
మధా్య కూరుచిని పనిచేస్తనే ఉత్స్-
హంగా ఉంటుంది. ఒంటరిగా 
కూరుచిని టీవీలో బాహుబలి 
సినిమా మజా లేకుండా చూ-
సినటు్ట గా ఇంటినుంచి ఆఫీస 
పని ఉంటోంది. శన్దివ్రాలు 
సలవు. న్కు మిమ్మలినా చూసి 
కథలు రాయాలనిపిస్త ంది. 
ఏవైన్ సలువులు చెప్పండి 
సర్!” అన్నాడు. 
    “అదేమిటి రఘూ? నేనేమంత 
గొప్ప రచయితను కను. మీ 
వీధిలోనే చక్రపాణిగారున్నారు 
కదా? ఆయన దగ్గరకు వళలో లేక-
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పోయావ్?”
     “అదీ అయింది స్ర్! ఆయన 
రాసిన పుస్తకలు ఓ పది తీ-
సకొచిచి, న్ ముందుంచాడు.  
‘సర్! అలాగే చదువుత్ను కనీ, 
మీ రెంత ఖరుచిత ఈ పుస్తక-
లు అచేచియించ్కొన్నారు కదా? 
ఊరికే తీసకోను!’ అంటూ పది 
పుస్తకల ధర ఒకొ్కక్కటీ 150 
చొపు్పన మొత్తం 1500/- ఆయన 
ముందుంచాను. ఆయన ఒక 
వంద తిరిగి ఇసూ్త  ‘మా వీధి 
అబా్యివి  కబటి్ట ,‘ అన్నాడు.  
ఆ తరావాత  నేను పుస్తకలినాపే-
జీలు తిపి్ప చూసూ్త  ఉండగా ఓ 
నిముషం ఆగి అన్నాడు. ‘వీటనినా-
టినీ శ్రదధాగా చదువు. ఈ పుస్తకలోలో  
న్ పాతికేళ్ళ అనుభవం ఉంది. 
కలం చేబటి్ట న న్టినుంచీ నే-
టివరకూ కథా రచయితగా అం-
చెలంచెలుగా నేనెలా పరిణితి 
చెందానో గమనించ్. కథ రా-
యడమలానో తెలిసిపోతుంది!’ 
అన్నారు స్ర్!” 
   “మరింకనేం? చదివ్వ్?”
  “ఒకొ్కక్క పుస్తకం నుంచి 
రెండేసి కథలు తీసి చదివ్ను 
స్ర్! ఆయనినా గురించి చేదుగా 
చెప్పడం భావ్యం కదు కనీ, 
కథలనీనా ఏమిటో అస్పష్ట ంగా 
ఉన్నాయి. ప్రతివ్క్యమూ ఒకటికి 
రెండు స్రులో  చదివితేనేకని 
అరథామై చావటలేలోదు. అసలేం చె-
ప్పదలచ్కొన్నాడో ఆయనకే తెలి-
యదేమో అనిపిస్త ంది! ఆయన 
చెపి్పన పరిణితి న్కు గోచరించ 
లేదు.” 

   “వళ్్ళ కలుసకోలేకపోయావ్?”
    “కలుసకొని ఏం చెప్ప-
మంట్రు? అరథాం కవటంలే-
దంటే, ‘ఇంక నువేవాం రాస్్త వు, 
న్మొహం?!’ అని అంట్డే-
మోనని భయం. నేను ఇరుకులో 
పడడం తప్ప ప్రయోజన 
ముండదు! న్కు కథ రాయా-
లననా కోరిక బల్యంగా ఉన్నా, 
ఇతివృత్తం ఎంపిక తెలియటలేలో-
దు! జీవిత్లోలో ంచే కథలు పుటు్ట -
కొస్్త యని చాలామంది చెబ్్త నే 
ఉంట్రు కదా? మా న్యనమ్మ 
మా అమ్మని కపురానికొచిచిన 
కొత్తలో కోడంట్రికం పెటి్ట ందననా 
మా అమ్మమ్మ మాటలు విని ఓ 
కథ రాశను. ఏవో తెలలోకయిత్ల 
అవసరం వచిచి మాన్ననా న్పు-
స్తకల గూడు తెరిచి చూసినపు్ప-
డు అది కంటబడి, ఇంటోలో  ఏమి 
అనక  పారు్కకేసి ఏదో పనుందని 
తీసకు వళ్్ళ, అక్కడ మొహం 
వ్చేటటులో  చీవ్టులో  వేశడు. 
తన లాగుజేబ్లో ఉననా కథల 
కయిత్లు తీసి, పర్రున చింపేసి 
దగ్గరుననా కుందేలుబమ్మ చెత్త-
డబా్లో పడేశడు.”
  “అటు తరావాత?” 
   “స్హతీ సమావేశలకి వళ్లో-
వ్ణిణా . కథలమీద చరచి వచిచి-
నపు్పడు చాలామంది వక ్తలు 
‘రచయితగా కలం పటే్ట ముం-
దు కథాప్రక్రియ తెలుసకోవడం 
చాలా ముఖ్యం. అందుకని మీరు 
విసతృతంగా కథాసంపుటులు, 
కథాసంకలన్లు చదవ్లి. పత్రి-
కలు చదవ్లి. గురజాడ అపా్ప-

రావు, శ్రీపాద సబ్రహ్మణ్య శస్త్రి, 
కళీపటనాం రామారావు, రావిశస్త్రి, 
విశవాన్థ సత్యన్రాయణ, బ్-
చిచిబాబ్, చలం, మధురాంతకం 
రాజారాం, అవసరాల రామకృషాణా -
రావు, అంపశయ్య నవీన్, రామా 
చంద్రమౌళ్, ఇచాచిపురపు జగ-
న్నాధరావు, వసంధర, వ్ణిశ్రీ, 
యండమూరి వీరేంద్రన్థ్, పస-
లపూడి వంశీ ఇత్్యది ఎందరో 
మహా రచయితల కథలని చదివి 
రంగంలోకి దూకండి,’ అని 
సలహాలు గుపి్పంచేసవ్రు!”
     “మరి చదివ్వ్?” 
     “ఎలా స్ధ్యమౌతుంది స్ర్? 
విదా్యరిథాగా ఉననాంతకలం పరీ-
క్షలమీదే ధా్యస! ‘కలేజీ వ్రిషిక 
సంచికలో ఏదో కథా, వ్్యసమూ 
పడింది కదాని పత్రికల వనక 
పరుగులు తీసూ్త , కథలు రాసూ్త  
కూరుచింటే చదువులు కస్్త  
అటకలకే్కస్్త యి!’ అని మా 
ఆంగోలో పన్్యసకుడు రామానుజం 
గారు న్కు కలో సలోనే అందరి 
ఎదుట్   ఎండుగడి్డ పెటే్ట శరు! 
దాంత తలవంపులై, మా కలేజీ 
లైబ్రరీలో కథల పుస్తకలు ఎనోనా-
ఉన్నా ఒక్కటీ చదవలేకపోయా-
ను.”
   “మరిపు్పడు?” నవువాతూ ప్ర-
శ్నాంచాను.
   “కథరాయాలననా కోరిక చంపే-
స్త ంది స్ర్! వీళ్ళందరిపుస్తకలూ 
చదివిన తరావాత  కథాసవారూపానినా 
అరథాం చేసకొని, కలం చేపటే్ట -
సరికి వ్నప్రసథాంలోకి వళ్లో లిస్న 
వయసొచేచిస్త ంది సర్!” 
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ప్రభావితం చేయలేదు. భావ్నినా 
అక్షర రూపంలో వ్యక ్తం చెయ్య-
డానికి నీదీ అననా ఓ శలైి  వ్రికి 
భిననాంగా నిలబడుతుంది.”
   “మీరు చెపి్పంది బావుంది స్ర్! 
ధైర్యం చేస్్త ను. కనీ ఇతివృత్తం 
విషయంలోనే చాలా సందిగధాతగా 
ఉంది. ఏ విషయం చేబట్్ట లో 
తెలియటలేలోదు!           
    “పాతికేళ్ళ వయసలో బాల్యం-
నుంచీ నేటివరకూ ఎనోనా అను-
భవ్లు ఉండి తీరాలే?ఇందాక 
మీ అమ్మగారిపైె మీ న్యన-
మ్మ అత్తగారిపెత్తనం గురించి 
చెపా్పవు కదా? అలాగే .......?”
   “ఉన్నాయి స్ర్! వ్టికి రూపం 
ఇవవాలేక పోతున్నాను. అయిదో 
తరగతి చదువుతననాపు్పడు 
ఆరో తరగతి చదువుతుననా ఓ 
అమా్మయి ముదు్ద పెటు్ట కొం-
ది. ‘ఎందుక’న్నాను? ‘నువువా 
సినిమాలు చూడవ్’ అంది. 
పదోతరగతిలో నేను చేయని 
తపు్పకు ఓ తెలుగు మాస్్ట రు 
ననునా కలో సలోంచి బయటకి 
పొమ్మని అరిచారు. బయటికొచిచి 
తలని గొడకేసి  బాదుకొన్నాను. న్ 
మేనమామలిద్దరు ఆసి్త తగాదా-
లోలో  గొంతుకలు చీలుచికొని అరిచి, 
కొటు్ట కుననాంత పని చేసి కోరు్ట కె-
ళ్లో రు. వ్ళలోకిపు్పడు మాటలేలోవు. 
వ్ళ్్ళద్దరూ విడివిడిగా మా అమ్మ-
మీద తమ కూతురినాకోడలుగా చే-
సకోవలసిందని ఒతి్తడి తీసకు 
వస్త న్నారు. మా న్ననా కనీసం 
రెండకరాల సిథారాసి్తని మొదటి 
పాటగా పెటి్ట  మేనమామలిద్దరి-

కీ వేలపుజాలం వేశడు. న్ కైతే 
అసలు మేనరికమంటే ఇష్ట ం 
లేదు. మా బాబాయి బావమరిది 
ఒక మూడు నక్షత్రాల హటలు 
మీద జరిగిన పోల్సల దాడిలో 
ఒక ఎర్ర చిలకత పటు్ట బడా్డ డు. 
పిననామ్మ తన తము్మణిణా  పోల్స-
లకు లంచమిచిచి విడిపించ్-
కోవడంకోసం మా బాబాయిని 
నసపెటి్ట  నలభైవేలు రాబటి్ట ంది.  
మా న్ననా బాబాయిని తీవ్ంగా 
మందలించాడు. ఆ కోపంత 
మా పిననామ్మ మా అమ్మ మీద 
కోపం పెంచ్కొంది. ఇలా ఎనోనా 
ఉన్నాయి స్ర్! కనీ కథలలా 
రాసది?”
   “రఘురామ్! నీ కథావస్త వులు 
చాలా బలంగా ఉన్నాయి. అయితే 
నువవాననాటు్ట గా ఈ కుటుంబ గా-
థలినాఇతివృత్్త లుగా తీసకొని 
కథలినా, నవలల్నా ఆవిష్కరిం-
చడం కొంచెం కిలోష్ట మే అయిన్ 
అస్ధ్యం మటు్ట కు కదు. 
అయితే కుటుంబ కలహాలు చె-
లరేగుత్యి. అందుకని జీవిత్-
లోలో ంచే కథలు పుటు్ట కొస్్త యననా 
కథాసూత్రానినా  నువువా అమలుప-
రచిదలుచ్కొంటే మటు్ట కు .......” 
ఆపుచేశను. 
  “ఏం చెయ్యమంట్రు స్ర్?” 
రఘురామ్ ఆతృతగా అడిగాడు. 
  “అసలు పేరు అచ్చిలో 
చూసకొని మురిసిపోవ్లననా 
కీరి ్త కంక్షమీద మూత పెటు్ట . నీ 
జన్మనక్షత్రం తపి్పంచి  ఏదైన్  
కలంపేరు పెటు్ట కో. నీకు తెలిసిన 
బంధు మిత్రుల వరా్గ లలోని ఏ 

    “చూడు రఘురామ్, ఒక 
విధంగా నువువా ప్రఖ్్యత రచయి-
తల కథల పుస్తకలు  చదవక-
పోవడమే మేలయింది. లేకపోతే 
రెండు ఉపద్రవ్లు జరిగేవి. 
‘వీళలోలా నేను రాయలేను కనక 
ప్రయాస పడడం దండగ’ అని 
రాయాలననా నీ కోరికకు ఉదావాసన 
చెపే్పస్్త వ్! లేదా ఏ ఒక్క రచయిత 
శలైినో వంటబటి్ట ంచ్కొని అను-
కరణ మార్గంలో వళ్లోపోత్వ్! ఇదీ 
మంచిది కదు. పదా్యనికి మలేలో  
కథలు రాయడానికి ఛoదసస్ 
అనేది అవసరం లేదు. కథ రా-
యడానికి ఏ నియమమూ లేదు. 
కేవలం అక్షరదోషాలు లేకుండా, 
నీకు నచిచిన విషయంపైె, నీకు 
వచిచిన రీతిలో, నీకుననా పదప-
రిజా్ఞ నంత నిరభుయంగా రాసిపా-
రేయి. ఒకవేళ వ్క్యనిరా్మణంలో 
కొత్తపదాలు వ్డాలంటే ఆచార్య 
జి.ఎన్. రెడి్డగారి పరా్యయపదాల 
నిఘంటువు దగ్గరుంచ్కో. వ్-
క్యప్రవ్హంలో కలిస పదాలినా 
ఎంచ్కో. రాసిన దానినా ఒకటికి 
పదిస్రులో  చదివితే చేసిన తపు్పలు 
తెలిసొస్్త యి. అందుకని వ్టిని 
సరిచేసూ్త  సమయ, సందరభు 
దోషాలు లేకుండా చివరి ప్రతి 
రాసి పత్రికలకి పంపించ్. కొ-
లలోలుగా రచనలు చేసూ్త , నీదీ 
అననా ఒక నిరాథా రణమైన కథాశలైి-
ని రూపొందించ్కొననాతరావాతనే, 
ఇతరుల పుస్తకలని విసతృతంగా 
చదువు. లోకోభిననానః రుచి అనే 
సత్యం తెలియవస్త ంది. వ్రి 
భావజాలం నినునా సలువుగా 
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ఒక్కరి పేరూ నీ కథలోలో ని పాత్రల 
నెతి్తన రుద్దకు. కథాసథాలం తూ.గో 
జిలాలో లోని గోదావరి దగ్గరి రావు-
లపాలం అయితే, శ్రీకకుళం 
జిలాలో లోని వంశధార దగ్గరి హ-
రమండలం అని రాయి. నువువా 
ఈ ఊళ్లో నే ఉంటే ఆఫీస 
చిరున్మా పత్రికల వ్ళలోకివువా. 
పోస్ట మేన్ కి పండగ మామూళ్్ళ 
దండిగా ఇవువా. కథ తిరిగి వచిచిన్, 
పారితషకం కవరు వచిచిన్, 
అభినందన పత్రిక వచిచిన్  
కేవలం నీకే ఇచేచిటటులో  ఏరా్పటు 
చేసకో. ఇంకో మార్గ  మేమిటంటే 
ఊరు బదిల్ చేయించ్కొని వి-
శఖపటనాం వళ్లోపో. ఎక్కడున్నా 
స్హతీ సమావేశలకి వళ్లో కని, 
ఎంత పురుగు దొలిచిన్  నువవా-
వరివో ఎవరికీ తెలియనీయకు. 
కథకు బహుమతి వచిచిందనుకో 
నీ ఫోటో పంపకు. నీ వివరాలు 
పాఠకులకు తెలియకుండా 
ఉంచమని సంపాదకులకు వి-
ననావించ్కో. తరావాత్తరావాత నీ పేరు 
నెమ్మదిగా తెలిసినపు్పడు పాఠ-
కులోలో  ఆరాధన్ భావం తలతు్త -
తుంది.”
     శ్రీమతి తెచిచిన కఫీ త్గి, 
ఉత్తరాదివ్ళలోలా వంగి ఒంటి-
చేత్త న్ పాదమంటి రఘురామ్ 
వళ్లోపోయాడు. ఆ పైె ఆదివ్రం 
ఉదయం ఫోన్ చేసి, ఒక రబ్రు 
బా్యండ్ త చ్ట్ట  చ్టి్ట న కయి-
త్లత వచిచి, ఏకహస్త పాదా-
భివందనం చేసి కూరుచిన్నాడు. 
కబ్రలోలో పడితే లోకం మరిచి-
పోత్నని శ్రీమతి రెండు ఉపా్మ 
పేలో టలో త వచిచి ఇద్దరికీ తలోకటీ 

ఇచిచి లోపలికి పోయింది. న్ 
చిననా మనవరాలు రెండుగాలో స-
లత నీళ్్ళ తెచిచి ఇచిచి వళ్లోపో-
యింది. తరావాత కఫీ వచేచిసిం-
ది. ఉదయపు ఆతిథ్యం అయిన 
తరావాత రఘురాం అన్నాడు. 
“సర్! మీరు చెపి్పనటు్ట గానే కథ 
రాశను. చదివి మారు్పలూ, 
చేరు్పలూ ఏమైన్ ఉంటే సలహా 
ఇవవాండి,” అని కథని  అందివవా-
బోయాడు. 
     “నేను నీ కథని చదవదలుచి-
కోలేదు. నువువా రాసిన కథని పత్రి-
కలవ్ళలోనే చదవనివువా. నువువా 
బలవంతం చేసి న్ చేత చది-
వించావనుకో. ఎలా ఉన్నా, ‘చాలా 
బావుంది!’ అని భుజం తట్ట డం 
ఒక పంథా. న్ మీద గౌరవం కొదీ్ద  
కథని చదివి అభిప్రాయం చె-
ప్పమన్నావు కబటి్ట , చదివి, కథ 
ఎంత బావున్నా కొనినా మారు్ప-
లినాసూచించడం రెండో పంథా. 
నీలో ఉత్స్హమూ కలగొచ్చి, 
నీరసమూ కలగొచ్చి. చివరికి 
నిరణాయం తీసకొనేది సంపా-
దకుడిది. అందుకని నువువా ని-
శ్చింతగా పత్రికి్క పంపు. అననాటు్ట  
ముగు్గ లోమాణిక్యం అనే మా-
సపత్రిక కథలపోటీ పెటి్ట ంది. 
దానికి పంపు. వడబోతలోలో  తప్పక 
చదవ్లిస్న అగత్యం పత్రికల-
వ్ళలోకుంటుంది. మామూలుగా 
పంపితే నెలల తరబడీ ఏ సమా-
చారమూ అందదు. పోటీకైతే 
వ్రు బహుమతి పొందిన 
కథలత బాటు స్ధారణ ప్రచ్-
రణల  జాబిత్ కూడా ఇస్్త రు 
కబటి్ట  కథ సంగతి ఏమైందీ తే-

లిపోతుంది. బహుమతి వచిచిన్, 
లేక స్ధారణ ప్రచ్రణకి నోచ్-
కొన్నా ప్రథమ విజయం. లేదా 
తిరస్కరించబడితే కథ తీసకొని 
రా! మనిద్దరం కలిసి విశేలోషిదా్ద ం! 
అపు్పడు మారు్పలూ, చేరు్పలూ 
అవసరమైతేనే చేసి, మరో పత్రికి్క 
హామీ పత్రంత సహా పంపే అవ-
కశముంటుంది,” అన్నాను. 
      మధ్యలో రఘురామ్ రెండు 
మూడు స్రులో  వచాచిడు. ‘మళ్్ళ 
ఏమైన్ రాశవ్?’ అని అడిగితే 
లేదన్నాడు. ‘ఈ కథ సంగతి 
తేలితేనే మరో కథకి కంపూ్యటర్ 
ముందు కూరుచినేది!’ అన్నాడు. 
ఏవో వ్ళలో ఆఫీస కబ్రూలో  అవీ 
చెపి్ప, వ్ళలో అధికరి వ్యవహార 
శలైిని గురించి కథ రాస ప్రయ-
తనాం చేస్్త నన్నాడు. 
    ఒక శుక్రవ్రం ఉదయం 
ఎనిమిదింటి కలాలో   రఘురామ్ 
ఉరుకులు పరుగుల మీద 
వచాచిడు. మొహం మీద ఆనంద 
తరంగాలు త్ండవమాడుతు-
న్నాయి. ఏమిటి సంగతి అననా-
టు్ట గా చూశను. “సర్! ఇవ్వాళ 
ఉదయం ఆరింటికి  ఎవరో 
కుమారస్వామి అనే అతను 
ఫోన్ చేశడు. న్్యయ నిరేణాతలు 
పది కథలినా అంతిమ వడబో-
తలో నిలబెట్్ట రట. అందులో 
న్ కథకూడా ఒకటని చెపా్పడు. 
రేపు సంపాదకుదూ, న్్యయ-
నిరేణాతలూ కూరుచిని ప్రథమ, 
దివాతీయ, తృతీయ  బహుమతు-
ల్నా, ఆరు ప్రతే్యక బహుమతు-
ల్నా నిరాథా రిస్్త రట. అయితే ఏవో 
శత్లు అరి్పంచ్కొంటే మొదటి 
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మూడు బహుమతిలోలో నూ ఏదో 
ఒకటి మనమిచేచి శత్నినా బటి్ట   
పొందే అవకశముందన్నా-
డు. స్యంకలం లోపుగా ఏ 
కబ్రూ చెప్పమంటూ ఫోన్ నెం-
బరిచాచిడు. ఏం చెయా్యలో తచక 
మీ దగ్గరకు వచాఛాను స్ర్!”
      న్కేం సమాధానం చెపా్పలో 
తెలియలేదు. “రఘురామ్! న్
వద్దకు రాకుండా నిరణాయం నువేవా 
తీసకొనుoటే బావుండేది. ఇపు్ప 
డు నేను ఏమని చెప్పగలను?”
  “ఆఖరి వడబోతవరకూ  న్ కథ 
నిలవడం ఆనందంగా ఉన్నా, ఈ 
శత్ల వ్యవహారం సత్యిస్త ం-
ది సర్! అందుకనే మీ దగ్గరికి 
వచాచిను.”
   “నీ నిరణాయమేమిటో చెపు్ప 
మరి,” అన్నాను. 
   “నేను సమాధానం యివవాదలు-
చ్కోలేదు!” అన్నాడు రఘురామ్ 
   “బహుశ కుమారస్వామి న్్య-
యనిరేణాతలోలో  ఒకరు కవొచ్చి. 
ముగు్గ లోమాణిక్యం సంపాదకుడి 
నెంబరుకి  ఫోన్ చేసి ఈ వ్యవహా-
రానినా గురించి చెబా్ద o! నీ మొబైెలోలో  
సంపాదకుడి నెంబర్ రింగ్ చేసి 

న్కివువా. నేను నువవాననాటు్ట గా మా-
ట్లో డత్ను. సరేన్?” అన్నాను. 
రఘురామ్ సరేనని తల ఊపుతూ 
నెంబరు రింగ్ చేసి, లౌడ్ సీ్పకర్ 
ఆన్ చేసి న్కిచాచిడు. తవారలో-
నే సమాధానం వచిచింది. “ము-
గు్గ లోమాణిక్యం సంపాదకుడిత 
మాట్లో డాలి,” అన్నాను. “నేనే! 
చెప్పండి,” అన్నాడు. గొంతు 
చాలా సౌమ్యంగా ఉంది. మరా్య-
దగా ఉంది. 
   “సర్! న్ పేరు రఘురామ్. 
ఒక యువ రచయితను. మీరు 
పెటి్ట న కథలపోటీలో న్ కథ 
మొదటి  పదికథలోలో  నిలిచిందనీ, 
నేనిచేచి శత్నినా బటి్ట  బహుమ-
తుల నిరణాయం జరుగుతుందని 
ఎవరో కుమారస్వామి గారని ఫోన్ 
చేశరు. ఇది మీ దృషి్ట కి తీస-
కువదా్ద మని ఫోన్ చేశను. సర్! 
ఇది ఏమంత న్్యయం? బహుశ 
మీకు తెలియకుండా ఆయన 
ఇలాంటి వ్యవహారం జరుపుతు-
న్నారేమో?” అన్నాను.
    “మీరెవరో న్కు తెలియదు. 
ఆ కుమారస్వామి ఎవరో కదు. 
న్ కుమార రతనామే! ఈ పోటీ 

బలవంతంగా పెటి్ట ంచింది వ్డే! 
నేను  పేరుకే సంపాదకుణిణా కనీ 
వ్యవహర ్త వ్డే! నేను నిసస్హా-
యుణిణా. క్షమించండి!” అని ఫోన్ 
కట్ చేసశడు. 
       వ్రం తరావాత ఫలిత్లత 
పత్రిక విడుదలైంది. మొత్తం 
ఎంపికైన కథల జాబిత్లో 
ఎక్కడా రఘురామ్ కథ లేదు! 
                 ****
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళీ కృషణా

       పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత ప్్రతి పాత్రమై 
నది.కాని ఆ స్వామికి సయంబయంధయంచిన పురాణగాధ సయంపూర్యంగా 
కొదిదిమయందికి మాత్రమే తెలుసు.   
 స్్కయందపురాణయంతర్గతమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యానినా యధామూ 
లయంగా, సరళ, వా్వహారిక భాషలో అనువదియంచి మన పాఠకులకు 
ప్రతి నెల అయందిసుత్ న్నాము.    చదవయండి, చదివయంచి మోకాషేనినా 
పయందయండి.
                                                       -  సయంపాదకురాలు

                                                            21 వ అధా్యయం

                                                  జైమిని - ఋషి సంవ్దం

                                   ( న్రదుడు బ్రహ్మలోకనికి తిరిగి వళ్్ళట)

         ఋగేవాద పండితుడైన ఒక పండితుడు రాజు దగ్గరకు వచిచి, “ రాజా! నీవు చాల అదృష్ట వంతుడవు. 
నీకోసం స్వామి ఇక్కడ అవతరించాడు. ఈ మూరి ్తని ఆరాధించినచో ముకి ్త సలభంగా లభిస్త ంది.
దారు రూపంలో ఉననా ఈ స్వామిని వేదాలు అంగీకరించాయి.        బారత దేశంలో ఓఢ్రదేశం(ఒరిస్స్) 
ఉత్తమమైనది. ఇక్కడ ఉననావ్రు స్వామిని ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతున్నారు. వేదాలలోను, స్మృతులలోను 
చెపి్పన మార్గంలో స్వామిని చేరడం కష్ట ం. ఇక్కడ ఉననా స్వామిని అరిచించినచో ముకి ్తని సలభంగా 
పొందవచ్చి. దరి్శంచినంత మాత్రాన వేయి అశవామేధయాగాలు చేసిన ఫలితం లభిస్త ంది. భకి ్తత అరిచిస్త 
బ్రహ్మస్యుజా్యనినా పొందుత్డు. దునఃఖ్లు నశ్స్్త యి. ఈ కేషిత్రంలో స్వామి మనకు అత్యంత సనినాహతంగా 
ఉంట్డు. రాజా! నీవు ఇక్కడే నివ్సం ఉండు. స్వామినిఅరిచిసూ్త ఉండు” అని బోధించాడు.    ( 1 - 28)  )                        

     బ్రాహ్మణుని మాటలకు న్రదుడు ఆనందించాడు. “వేదాలలోను, ఉపనిషతు్త లలోను చెపి్పనదే ఇతడు 
చెపా్పడు. ఇది బ్రహ్మకు కూడా సమ్మతమైనదే. బ్రహ్మ ఆజా్ఞ పించినటులో గా అంత్ జరిగింది. నీవు ఇక్కడేఉండి 
స్వామిని అరిచించ్. నేను బ్రహ్మదగ్గరకు వళ్్ళ జరిగినది అంత్ చెబ్త్ను. నీ సంపదత ఇక్కడ ఒక 
మందిరానినా నిరి్మంచి నరసింహస్వామిని ప్రతిషి్ఠ ంచ్” అని న్రదుడు చెప్పగా “మహరిషి! నేనుకూడా బ్రహ్మ 
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దగ్గరకు వస్్త ను. స్వామి ప్రతష్ఠ కు అయనినా ఆహావానిస్్త ను” అని ఇంద్రదు్యమునాడు ప్రారిధాంచాడు.

          “ ఓ రాజ! మందిర నిరా్మణం పూరి ్త అయే్యవరకు ఇక్కడే ఉండు. గరభు ప్రతిష్ఠ  పూరి ్త అయిన తరువ్త 
ఇద్దరం కలిసి బ్రహ్మ దగ్గరకు వడదాం” అని న్రదుడు చెపా్పడు.  (29- 33 )

         రాజు న్రదుని ఆదేశనినా అంగీకరించి మందిర నిరా్మణం ప్రారంభించాడు. శ్లు్పలను నియమించాడు. 
మందిర నిరా్మణంలో రాజు ధన్నికి వనకడటం లేదు. కంతి కోసం మధ్యలో మణులు పొదుగుచ్న్నారు. 
అనేక విలువైన వస్త వు దేవ్లయ నిరా్మణానికి రాజు సకరించాడు. రాజులు, దేవతలు ఆ భవన నిరా్మణానినా 
చూసి ఆశచిర్యపోతున్నారు. ( 34 - 56 )

          “ ములొలో కల వ్రు కలలో కూడా ఇలాంటి భవన్నినా చూడలేదు.రాజుకి న్రదుడు, బ్రహ్మ,  సహాయంగా 
ఉన్నారు. విష్ణా  భకు్త లకు అస్ధ్యమైనగది ఏది లేదు. విష్ణా వుకి భకు్త నికి మధ్య దూరం ఉండదు” అని 
దేవతలు మనసస్లో అనుకున్నారు.

   మునీంద్రా!దేవతలకు,రాక్షసలకుస్ధ్యంకని భవన నిరా్మణం న్కు స్ధ్యమైనది. స్కషి త్ విష్ణా వు 
ఆకశ వ్ణి దావారా భవన్నినా నిరి్మంచమని ఆదేశ్ంచాడు. ఆపని నేను పూరి ్త చేస్ను” అని రాజు న్రదుని 
పాదాలకు నమస్కరించాడు. న్రదుడు రాజును లేవనెతి్త,” రాజా! నీకు న్కు భేదంలేదు. జగన్నాధుడు 
ఇక్కడ ఆవిరభువించిన్ లేకపోయిన్ ఈ మూరు్త లను ఆరిచిసూ్త  ఉండు. నీ మనసస్లో భకి ్త ఉననాంత వరకు 
ఇంక ఏమి కవ్లి?భకి ్త ఉంటే , తీరాథా లు, మంత్రాలు, జపం మొదలయినవి ఏమి అక్కరలేదు. భకి ్తచే నీవు 
అనినా స్ధించావు. నీవు చిరకలం జీవించి, జగన్నాధుని అరిచిసూ్త  ఉండు. నేను సప్తరుషి లను తీసకొని 
విగ్రహప్రతిష్ఠ కు వస్్త ను. అపు్పడు మనం బ్రహ్మలోకనికి వడదాం” అని న్రదుడు చెపా్పడు.  ( 57-71)

                             స్్కందపురాణంలోని వైషణావఖండంలో పురుషోత్తమ కేత్రమాహాత్మయూంలోని జైమిని ఋషి 
సంవ్దము అను ఇరవై ఒకటవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                          22 వ అధా్యయం

                                             జైమిని ఋషి సంవ్దము.
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                                     న్రద, ఇంద్రదు్యమునాల బ్రహ్మలోక యాత్ర.

   
  “ రాజా! ఈ పుష్ప రధానినా ఎకు్క. మనోవేగంత వడుతుంది” అని న్రదుడు చెపా్పడు. ఇరువురు స్వామికి 
ప్రదక్షణ చేసి భకి ్తత నమస్కరించి వచాచిరు. అందరి దగ్గర అనుమతి తీసకున్నారు. 

      దివ్యవిమానంఎకి్కబ్రహ్మలోకనికిబయలుదేరారు. సూర్యమండలం చ్టు్ట  ప్రదక్షణ చేసి,ధృవమండలానికి 
చేరుకున్నారు.అక్కడనుండిజనలోకనికిచేరుకున్నారు.అక్కడ ఉననా సిదుధా లకి నమస్కరించారు.  
మహరోలో కనికి చేరున్నారు. అక్కడి సిదుధా లు స్వాగతం పలికరు. స్వామికి త్ను నిరి్మంచిన భవన్నినాగురించి, 
అశవామేధ యాగాలగురించి అక్కడ ఉననా వ్రికి రాజు చెపా్పడు. 

          “ న్రదా! మనం ఇలావచిచినతరువ్తభవన నిరా్మణం సక్రమంగా స్గుతుందో, లేదో. శ్లు్పలు 
సమయానికి భవనం పూరి ్త చేస్్త రో,లేదో?స్మంతులు న్ రాజా్యనినా ఆక్రమిస్్త రేమో”అనిరాజువిచారి
సూ్త ండగా “ రాజా! ఎందుకు విచారిస్్త వు. మనం వచిచిన ప్రాంతంలో విచారానికి త్వు లేదు. బాధలు, 
వ్్యధులు, ముసిలితనం. మృతు్యవు ఉండవు. నీవు ధను్యడవు. శరీరంత బ్రహ్మలోకనికి వడుతున్నావు. 
స్కషి తు్త  న్రాయణుని దరి్శంచ్కుంటున్నావు. తుచఛామైన సంస్రవిషయాలగురించి ఆలోచిస్్త వ్?” 
అనిన్రదుడు రాజును ఓదారాచిడు. ( 1- 24)

           “ స్వామి నేను సంస్రంగురించివిచారించటం లేదు. నేను తలపెటి్ట న భవనం ఎక్కడ ఆగిపోతుందో? 
అనివిచారిస్త న్నాను”అనిరాజున్రదునికివివరించాడు. 

         “రాజా! నువువా స్మాను్యడవు కవు.ఎవరికి అపకరం చేయలేదు. నీవు తలపెటి్ట న కర్యం స్వామికి 
ప్రీతికరమైనది.బ్రహ్మలోకనికిచేరుకున్నావు.ములోలో కలు తిరిగావు . నీపైె ఎవరు దాడి చేయగలరు.”   
ఈవిధంగా న్రద,ఇంద్రదు్యమునాలు మాట్డకుంటూ బ్రహ్మ లోకనికి చేరుకున్నారు. ( 25 - 32 )

మహరుషి లు చదువుతుననా వేదాధ్యనం వినబడుతంది.పురాణాలు,స్మృతువు చదువుతున్నారు. బ్రహ్మ సభ 
నడుస్త ంది. ఈ లోకంలోకి వచిచినవ్రికి సంస్ర బంధాలు ఉండవు. దీనినే సత్యలోకం అని పిలుస్్త రు. 
ఈ లోకనికి పైెన ఏమి లేవు.బ్రహ్మలోకనికి పక్కన కపాల లోకం ఉంది. దానికి క్రింద వైకుంఠం ఉంది.

        న్రదునిత కలిసి వస్త ననా ఇంద్రదు్యమునాని చూసి దావారపాలకులు తలవంచి నమస్కరించారు.” 
న్రదా! మీరులేక బ్రహ్మ సభకు నిండు లేదు.మహరుషి లు అందరు మీరాకకోసం ఎదురు చూస్త న్నారు” 
అని పలుకుతూ దావారపాలకులు న్రదునికి దారి ఇచాచిరు.

                                                 ( 33-48)

        స్్కంద పురాణంలోని వైషణావ ఖండంలోని పురుషోత్తమకేషిత్ర మాహాత్మయూంలో జైమిని ఋషి సంవ్దం 
అను ఇరవైరెండవ అధా్యయం సమాప్తం

                                                                                                                              (ఇంక వుంది)
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వేదులానవాయు పలుకు

సరళ మగురీతి సందరభు సముచితమగు 

తెలుగు పద్యసమములను తేటగీతి 

మాలగా గూరిచి అందింప మనస బడితి 

సరస మంచి గుణంబ్ల నరయ వినతి II

శరదాంబను మదినిలి్ప శరణు వేడి 

విద్యనరిథాంప వనుకటి వతలు తొలగి  

కమిత్రథాము సిదిధాంచ్ కరుణ మీర

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  1 

అమ్మ పాలా్ద ్రే వి పెరిగి పెద్దయిన వ్డు 

ఇతర మగుభాష లనినాంటి నెరిగియుననా  

మాతృభాషను మరచి త్ మసల బోడు

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II    2 

 

శకి ్త వంచన లేకుండ శ్రమకు నోరిచి 

కూడబెటి్ట న ధనములో కొంతయైన 

దాన ధర్మములను సల్ప ధను్యడగును     

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II    3 

 

ఆచరించని సలహాల నంటగటి్ట

స్మరస్యము పేరిట సరసమనుచ్   

పెద్దరికమును పణముగ బెట్ట కు సమ!  

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II     

సగుణ సంపతి్త మించిన సయగంబ్

మనుజునకు నుండ దీభువి మరల వేరె 

బాహ్య సౌందర్యములు కల ప్రాభవములు  

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II 5 

హావభావ్లు కలబోసి అవసరారథా   

మొరుల మపి్పంప సలుపు కుయుకు్త లందు 

చికు్క కొనకుండ నుండిన కేషిమమమరు   

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II         6   

ఆకలికి నోరవాజాలక నలమటించ్ 

వ్నికిన్జా లు పిడికెడు వంటకంబ్ 

భూరి విందును కోరడు భువినెవండు

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II          7 

 

ధనము ధాన్యము వస్త వ్హనము లుండి 

మడులు మాన్్యల నేలిన్ మమత లేని   

కపురంబందు సఖ్యత కలుగ దపుడు 

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II          8 

ఆయురారోగ్య సంపద లమరికూడ 

తృపి్త సౌఖ్యము పూరి ్త శంతియును లేని

జీవితంబందు నేముండు చింత తప్ప? 

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II          9 

 

వ్స్తవంబ్ను గురి ్తంచి బాధ్యతరసి  

నిత్యకృత్యములను సలు్ప నేరు్పనెరుగు 

గాలిమేడలలో దేలి కలలు గనకు! 

వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II         10 

 

వేదుల సబ్రహ్మణ్యం
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వ్రి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంత 
సమాయతమైన వ్రికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంట్రు మన పెద్దలు. జా్ఞ నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జా్ఞ నం పొందాలి. ధరా్మరధా  కమమోకషి నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అరధా  కమాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహతంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైెన-
పు్పడు ఏమైన్ మహమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశ్ంచడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్ది్దనిచిచి సన్్మర్గంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎనెనానోనా మారా్గ లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృషి్ట ంచాడు.  వేదాలు పుటి్ట న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవత్రాలుగా 
ఉదభువించి దుష్ట  శ్క్షణలు గావించి తన మహమలత కృపాదృషి్ట త కపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తనోత్స్హానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషిత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమై దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగి ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేషిత్రాలను సందరి్శసూ్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవ్లి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసతు హమాలయ పర్యంతం వ్్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎనోనా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటి్ట  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషిత్రాలు, తీరాథా లు. వ్టిలో అన్దికలం నుంచి విఖ్్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేషిత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కయంచి, అవయంతిక(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు ద్వారక.
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   మోక్ష నగరాలలో రెండవది 
'మాయ'. ఈ మాయాపురియే 
మనందరికి చిరపరిచయమైన 
'హరిదావార్'.. పూరవాకలంలో దీని 
ని 'మాయాపురి' అనేవ్రట. పు-
రాణకలం నుంచి భకు్త లు ఈ 
పుణ్యసథాలిని దరి్శంచి పునీతులై-
నటులో  భావించేవ్రు. మాయాపురి 
ప్రాశస్్త యూనినా విపులంగా గరుడ-
పురాణంలో వివరింపబడింది. 
మాయా అనే పదం అమ్మవ్రి 
అనేక న్మాలోలో  ఒకటి. ఇదీకక 
పరమశ్వుని అరాధా ంగి సతీదేవి 
జని్మంచి సంచరించిన సథాలం. 

    మాయ (నేటి హరిద్వార్)

దక్ష ప్రజాపతి యొక్క రాజధాని 
ఈ మాయాపురియే.    
      దక్ష యజ్ఞం ఇక్కడనే జరిగింది. 
మరియు శ్వనింద భరించలేని 
సతీదేవి దేహ త్్యగం ఈ కేషిత్రంలో-
నే జరిగింది. దకుషి ని పునరీజావితుని 
చేసిన శ్వుడు 'దకేషిశవార స్వామి' 
గా ఈ పుణ్య భూమిపైె అలరా-
రుతున్నాడు. కపిల మహాముని 
ఆశ్రమం ఇక్కడ ఉండడం వలలో  
గంగామాత ఇక్కడకి ప్రవహంచి 
ఈ ప్రాంత్నినా పునీతం చేసిందం-
ట్రు. న్టికీ, నేటికీ తపోభూమి-
గా విరాజిలులో తుననాది. 

  చైెన్ యాత్రికుడు హ్్యవ్న్ 
త్స్ంగ్ క్రీ. శ. ఒకటవ శత్బ్ద ం-
లో తన భారతదేశ  యాత్రలో 
భాగంగా హరిదావార్ ను సందరి్శం-
చి, అప్పటి కుంభమేళ్లో పాలొ్గ -
న్నాడు. ఆయన రచనల దావారా  
ఈ కేషిత్రానినా 'మాయాపురి' అని 
పిలిచేవ్రని రూఢి అయింది.  
క్రీ. శ. 10 వ శత్బ్ద ం నుంచి 15 
వ శత్బ్ద ం వరకు అనేకస్రులో  
ముహమ్మదీయులు ఈ కేషిత్రం-
పైె దండతి్త ఎంత సంపతి్తని కొ-
లలోగొట్ట టమే కక ఆలయాలను, 
అందలి విగ్రహాలను ధవాంసం 



18 డిసెంబరు 2020

చేశరు. అయిన్ మనవ్రు 
వ్టిని పునరినారి్మంచ్కుంటూ 
భారతీయ సంసకృతీ, వైభవ్-
నినా కపాడుకుంటూ వచాచిరు. 
మొగల్ చక్రవరి ్త అక్రు బాదుషా 
ఈ ప్రాంత్నినా సందరి్శంచి, తన 
ప్రియ మిత్రుడు రాజా మాన్ సింగ్ 
పేరు మీద 'మాన్ సింగ్' సత్రం 
కటి్ట ంచాడట. ఈ పుణ్యధామమైన 
హరిదావార్ ను ఎందరెందరో బౌదధా, 
జైన యోగులు, బ్రిటిష్ పాలకు-
డైన డలౌహౌ సీ దరి్శంచి, యాత్రికుల 
సౌకరా్యరథాం అనేక సౌకరా్యలు 
సమకూరాచిరు. 
  ఇంతగా పౌరాణిక, చారిత్రిక, 

ఆధా్యతి్మక ప్రాముఖ్యం ఉననా హరి-
దావార్ కేషిత్రంలోనే హమాలయా-
లలో ఉదభువించిన గంగమ్మ తలిలో  
మొదటిస్రి నదీరూపానినా సంత-
రించ్కుని చక్కగా, వయా్యరంగా 
వేగంగా పారుతుంది. ఈ ప్రాం-
త్నినా సస్యశ్యమలం చేస్త ంది. 
ఈ కేషిత్రమందు అనేక యోగులు, 
ఋషీశవారులు ఆశ్రమాలు ని-
రి్మంచ్కుని యజ్ఞయాగాదులు 
కవిసూ్త , భకు్త లకు జా్ఞ న భిక్ష ప్ర-
స్దిస్త న్నారు. మరియు వేద-
పాఠశలలు నెలకొలి్ప భారతీయ 
సన్తన ధర్మ పరిరక్షణ చేస్త న్నా-

రు. 
శీతల గతంగా తరతంగాలు:
  ఈ పుణ్యధామంలో పవిత్ర 
గంగానది అనినా కలాలలో 
అనినా వేళలోలో  పారుతూ భకు్త ల-
ను పునీతం చేసూ్త  ఉంటుంది. 
మంచ్ ఉననా అతి శీతలమైన 
నీరు వేగంగా ప్రవహసూ్త  అనేక 
పురాతన దివ్య కేషిత్రాల మీదుగా 
పయనిసూ్త  భూలోకవ్సలను 
పునీతం చేస్త ననాది. దివి నుంచి 
భువికి దిగివచిచిన గంగామాత 
గురించి కొది్దగా ముచచిటించ్-
కుందాం.
  
                 (ఇంక  వుంది)
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   “ఆ ప్రోగ్రాం కి గాయని P.స-
శీల గస్్ట  అయితే..ఉపద్రష్ట  సనీత 
యాంకరింగ్ చేసింది” :- ఇది వ్రి 
ఇరువురి మధ్యన సరదా నవువాల 
సంభాషణగ కూడా జరిగింది. ఆ 
వివరాలు ఇలా..
  సనీత:- “మీరు నేరుచికుననావనీనా 
చెబితే..ఆ మీ అనుభవ్లే మాకు 
పాఠాలు అవుత్యి!”
   సశీల:- “నేను ఏదో నేరుచికున్నాను-
,పాడాను..50 ఏళ్్ళ అలా గడిపాను!”
 *అంతకంటే, ముందు బాలసరసవా-
తి గారు వున్నారు. ల్ల గారు, జికీ్క 
వీళ్ళందరూ పాడారు. వ్ళలోందరినీ 
కూడా అవి అడగాలి మీరు?
 “వ్ళ్ళని నేను ఫాలో చేశను..ననునా 
మీరు, ఈ తరం ఫాలో చేయాలి” ( 
పాటలకి ).ఒకళ్్ళ పాడింది, ఇంకొక-
ళ్్ళ పాడడం ఈజీ అవుతుంది అండీ!
  “కొత్తగా పాట ఇచిచినపు్పడు దానినా 
ఒపి్పంచాల్..ఎలాగూ సినిమా 
పాటలు పాడత్రుగా?”
 ** “నేను కూడా లత్ మంగేష్కర్, 
ఆవిడ పాటలు పాడే పైెకి వచాచిను.” 
న్ అదృష్ట ం బాగుండి.. సినిమా 
తెలుగు తలిలో , సినిమా కళ్మ తల్లో  
న్కు భిక్ష పెటి్ట ంది. నేను దాంటోలో  
రాణించాను!
  “ఇపు్పడు చిననా పిలలోలు, పెద్ద  పిలలోలు 
కూడా న్ పాటలు పాడుతున్నారు”..
న్ అంటే న్ సొంతం అని కదు,న్ 
గాత్రం నుండి వచేచి ఆ పాటని వ్ళ్్ళ 
పాడి ఒపి్పస్త న్నారు!
  ఎందుకంటే! “నేను చెపే్పది..ఈ 50 
ఏళ్ళ జీవితంలో నే నేరుచికుననాదీ.”  

వ్ళ్్ళ అంత్ ఈ కలానికి తగిన-
టు్ట  దానినా మారుచికుని, ఆ పాటలని 
మలచ్కుని పాడాల్!  ఇపు్పడు పా-
డుతుననా పాటలు వ్ళ్ళకి అనుభ-
వ్లు ఇస్్త యీ. అందరూ పాడాలి, 
వ్ళ్్ళ పెద్ద  పెద్దవ్ళ్్ళ అవ్వాలి.. 
పాటలోలో  వ్రి వ్రి పేరుని నిలపాల్.
 “నేను పాడుతుననా పాటలు,వ్-
ళ్్ళ అందరూ పాడుతూ ఉంటే” న్ 
పేరు కూడా నిలుస్త ంది కదా మరి 
అక్కడ?” (హాస్యము,నవువా)
  *కొత్త సినిమాలలో కూడా సంగీతం 
అంత కనిదేం చేయటం లేదు..
వ్ళ్ళకి కొనినా పాటలు చాలా బాగా 
వస్త న్నాయి! ఎపు్పడూ పాత పాటలే 
వింటుంటే ఎలా..కొత్త పాటలు కూడా 
రావ్లి కదా?
  “ఎపు్పడూ పాయసమే త్గుత్రా? 
ఆవకయ ముక్క కూడా తిన్లి 
కదా?” (వ్ళ్ళ మధ్య నవువాలు) 
    సనీత:- “అపు్పడు ఆ హేపీ 

పాటలు మీరు పాడారు కదా?”
    సశీల :- “నేనూ పాడాను.అపు్పడు 
అవి అనీనా పాడేయడంత, అదంత్ 
అయిపొయింది..ఇపు్పడు అది మీకు 
చెపు్తన్నాను. (చిరునవువా)
    **దీని త వీరి ఇరువురి సంభాషణా 
పూరి ్త అయి్యందీ!
                     oooooooo
** ఒక రచయిత్రి ని అయిన్, నేను 
ఇక్కడ.. శ్రీమతి P.సశీల గారి 
మాటలు ఎందుకు చెపా్పను అంటే? 
“ఆవిడ సహతం.. లత్ మంగేష్కర్ 
వంటి గాయనీ మణి పాటలని విని 
నేరుచికున్నాను అని అన్నారంటే?” 
సశీల వంటి మహా గాయకురాలు,-
సినీ గీత్ల స్మ్రాజ్ఞని కూడా, తన  సీ-
నియర్స్ ని చూసి నేరుచికుననాటే్ట  కదా? 
ఎటువంటి భేషజము లేకుండా, తన 
అనుభవ్నినా అందరూ గ్రహంచి 
నేరిచికోవ్లనే భావనత విడమరిచి 
చెప్పడం అననాది ఎంత విశేషమే కదా 

నండూరి సరోజాదేవి

      సినిమా
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 అలాగే, న్ ఉదే్దశ్యం ప్రకరంగా 
ఇప్పటి “సినీ నటీ నటులు, గాయ-
నీ-గాయకులూ, డైరెక్షన్, మూ్యజిక్ 
తదితర విభాగాల ముఖ్్యలు అననా-
వ్రు, ఆ సీనియర్ పరస్న్స్ నుండి 
తప్పక..వ్రి  అనుభవ్లనూ కుషి ణణాం-
గా గ్రహంచి నేరుచికోవడం వలన..
తెలుగు సినీ పరిశ్రమ పేరు-ప్రఖ్్యత 
కి సహతం మేలు చేకూరుతుందననా-
ది కూడా.
  అంతే కదు! మరినినా ఉదాహర-
ణలు, వివరణలు తీసకోవ్లం-
టే.. ఈ సినిమా చరిత్ర నుండి ఎనోనా 
ఉంట్యి! “ముక్షంగా కొంత మంది 
సినీ డైరెక్టరులో , వ్రి అసిస్టంట్స్ డైరెక్ట-
రులో గా పని చేసిన కొది్ద  మంది గురించి 
చెపు్పకుంటే.”
    గతంలో వ్రు కొందరు సీనియర్స్, 
వయస మీరి మరణించినప్పటికీ..
  2.** ఇప్పటి సప్రసిదధా దర్శకులు 
K.విశవాన్ధ్ గారిని తీసకుంటే..”-
మంచి సంగీత,నృత్య నేపథ్యంత 
ఎనోనా పేరెనినాక గననా చిత్రాలను తీసిన 
వ్రు కూడా” ప్రారంభంలో దర్శకు-
లు ఆదురి ్త సబా్రావు గారి దగ్గర 
అసిస్టంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేసిన 
వ్రేనట్.
  అలాగే! కీ.శే,దాసరి న్రాయణ గారి 
దగ్గర అసిస్టంట్ డైరెక్టరులో గా..రేలంగి 
నరిస్ంహారావు,కోడి రామకృషణా వంటి 
వ్రు పనిచేస్రు అననాది విదితమే! 
వ్రు ఇరువురి డైరెక్షన్ లో ఎనోనా 
ఏళ్్ళ, ఎంతెంత మంచి సినిమాలు 
వచాచియో అందరికీ తెలుసననాదే.
  ఇక దర్శకేంద్రులు కే.రాఘవేంద్ర-
రావు గారిని తీసకుంటే.. వ్రి దగ్గర 
అసిస్టంటులో గా పని చేసి, ఇపు్పడు 
ఎంత గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసిన 

స్థా యిలో వుననా”కోదండరామి రెడి్డ , 
బి.గోపాల్, రాజమౌళీ లు” డైరెక్టరులో గా 
పేరంది వున్నారు! 
  ఇక పూరి జగన్నాధ్, కృషణా వంశీలు 
అయితే.. ప్రసిదధా దర్శకులు రామ్ 
గోపాల్ వర్మ దగ్గర అసిస్టంట్స్ గా 
అనుభవం పోంది,“ఆ తరావాత తమ 
తమ సినిమాల దావారాఎంత పెద్ద  డై-
రెక్టరులో  గా పేరు గడించడం” ప్రేక్షకు-
లు అందరికీ తెలిసననాదే.
  వీరందరూ,సీనియర్స్ వనక 
“వందల కొదీ్ద  సినిమాలకి అసిస్టంట్ 
గ”పనిచేసి ఉండక పోవచ్చిను. ఏదో 

ఒక్క సినిమా పటలో  తరీఫ్దు పొందిన్ 
చాలు..చిత్ర రంగాన వ్రెంత  పెద్ద  
డైరెక్టరులో  గా నిలదొకు్కకోడానికీ! 
                  000000000
3.అలాగే! ఈ సందరభుంలోనే  కొంత 
మంది మూ్యజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయాల 
గురించి కూడా  కులో ప్తంగా, అను-
కుంటే,అవగాహన కలుగుతుంది 
కబటి్ట ..అవీ కొనినా రాస ప్రయతనాం 
చేయడం అవుతంది.
** ఎంత గొప్ప సంగీత దర్శకు-
లైన కీ/శే K.V.  మహదేవన్ గారు 
కూడా,ఈ సినీ సంగీత ప్రస్థా నం లోకి 
అడుగు పెటి్ట న ప్రారంభంలో..అప్పటి 
మూ్యజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్.వీ. వంకట్రా-
మన్ దగ్గర సహాయకులుగా పనిచే-
సిన వ్రే నట!
   ఇక! సంగీత దర్శకులు,నటులు 
అయిన కీ .శే. K.చక్రవరి ్త గారి దగ్గర..
చలన చిత్ర దర్శకులు కోటి  (స్లూరి 
కోటేశవారావు) కెరీర్ మొదటోలో  అసిస్టం-
ట్ గా పని చేశరట!
  అంతేకదు! మణిశర్మ, ఏ.ఆర్.
రెహమాన్ వ్రి కెరీర్ ప్రారంభంలో 
.. “కీ బోరు్డ  ప్రోగ్రామర్స్“ గా మూ్యజిక్ 
డైరెక్టర్ కోటి త కలిసి వర్్క చేసవ్-
రట.
   మూ్యజిక్ మాస్టర్, మూ్యజిక్ డైరె-
క్టర్, “మూ్యజిక్ మా్యస్రే ” అనే గొప్ప 
పేరు సంపాదించిన ఇళయరాజా 
దగ్గర, ముందులో ఏ.ఆర్.రెహమాన్ 
అసిస్టంట్ గా వర్్క చేస వ్రట.
 ** “ఇలా చెపు్పకుంటూ పోతే ఒకళ్్ళ-
కదు, ఇద్దరు కదు..సినీ రంగాన ఒక 
విభాగమనీ లేదు, ఒక అంశం తనూ 
అయిపోదు”అందుకే, మిగిలినవి 
ఇక తరావాత మళీలో  తెలుసకుందాము!
                                  
                                  సశేషము,



21డిసెంబరు  2020

పాలెపు  బుచ్చిరాజు

     

వ్ల్్మకి రామాయణం మహతు్రుష్ట మైన కవ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావదాభురత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచ్ర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వినిపిసూ్త నే ఉంట్యి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవ్త విశ్ష్ట మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బ్ది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వ్ల్్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషి్ట ంచ బడింది అనిపిస్త ంది.  సీత్నేవాషణలో హనుమ చేసిన అధు్త కరా్యలకి అబ్్రపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరతుని వంటి వ్డవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించ్కున్నాడు. భకి ్త తత్వానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచ్కుంది. 
న్టి రామదాస, త్్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వ్రిని సూఫ్రి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషో్ట త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ త పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశ్స్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పద్దనిమిది కందాలు చేరాచిను. పట్్ట భిషేకం తరవ్త శ్రీరా-
ముడు తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరెలా మసలుకోవ్లో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పిలిపించి వ్రికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బ్చిచిరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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                                                             1)     సుతందర రూప్డు రాముడు
                                 సుతందర్ సీతనెడబాసి సలుచు తిర్గెన్
                           ఎతందతందు సీత గానక
                                       కుతందుచు భూమిజ దలతంచి కూలతంబడియెన్
  1) సీత్రామ లక్ష్మణులు వనవ్సంలో ఉండగా రామ లక్ష్మణులు ఆశ్రమంలో లేని సమయం చూసి రావణుడు 

సీతను అపహరిస్్త డు. అననాదము్మలిద్దరూ అరణ్యమార్గంలో ఆమను వదుకుతూ ఉంట్రు. సీత్వియోగం 

భరించలేక రాముడు చాలా బాధపడుతూ ఉంట్డు. 

                                                             2)     లెమామా రామా యనచున 
                                       తముమాడు చ్యూతనిచిచే తట్టు చు లేపెన్ 
                                       అమమాన దచెచేద వగవకు 
                                       తముమాని నముమాము పయోధి దాటియు నెనైన్ 
   2) అపు్పడు లక్ష్మణుడు అననాగారిని ఓదారిచి సీత కేషిమంగానే ఉండి ఉంటుందనీ, ఎంతటి కష్ట మైన్ ఓరిచి పరవాత్-

లు సముద్రాలు దాటి అయిన్ సరే సీత జాడను కనుకు్కంట్నని చెపి్ప ఊరడిస్్త డు. 

                                                   3)   వ్ర్ని మారుతి కనగొని 

                                          మీరలు మహనీయులగుట మేలగు మీకున్ 

                                          మారుతి యతందురు ననినాట

                                          న్ రాకకు కారణతంబు నయముగ వనడీ!

    3) వ్రలా అడవులోలో  తిరుగుతూ ఉండగా హనుమంతుడు వ్రిని చూసి మహనీయులుగా గురి ్తంచి,వ్రిదగ్గర-

కు వస్్త డు. తనను త్ను పవన పుత్రునిగా  పరిచయం చేసకుని , తన రాకకు  కరణం చెపుత్నని అంట్డు.

                                                             4)   వ్లి యుదతంతము చెపపిగ
                                      జాలిగ  "సుగ్రీవు గాచి జయమిపిపితంతున్
                                      ఆలస్యమేల నడువుడు
                                      వ్లిని జతంప్టది యెతంత వ్యుకుమారా"
  

 4) వ్లి సగ్రీవులనే అననాదము్మల కథ వినిపించి, అననాగారు తము్మడిని యుదధాంలో ఓడించి, భార్యను, రాజా్యనినా 

కజేస్డని ఆ కథనంత్ వివరంగా చెపు్పత్డు. సగ్రీవునిత మైత్రి ఉభయత్రకంగా ఉంటుందని ఆశభావం. 

వ్యక ్తం చేస్్త డు.
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                                                              5)  అని పలుకగ శ్రీ రాముడు 
                                      వనయముతో వతంగి హనమ వేగమె నడచెన్ 
                                      వనచరుని వనక నడిచెన
                                      అనయాయుని తోడ గూడి అననాయు  వడిగా
   5) రాముడు వ్లిని చంపి సగ్రీవునికి రాజా్యనినా, భార్యను ఇపి్పస్్త నని  మాట ఇస్్త డు. హనుమంతుడు చాలా 

సంతషించి, రామ లక్ష్మణులినా తన వంట తీసకుని వళ్్త డు. 

                                                              6) చ్తులు కలిపి కపివరుడు 
                                     సీతన కనగొన గలమని సేనల జూపెన్ 
                                     చూతువు వ్లిని బాణము
                                     నేతున నముమామని రాము డితంప్గ పలికెన్  
   6) రాముడికి, సగ్రీవుడికి సనాహం కలుస్త ంది. రాముడు వ్లిని చంపి, సగ్రీవుడిని తిరిగి రాజును చేస్్త నని 

ప్రతిజజా  చేస్్త డు. సగ్రీవుడు తన పరివ్రానినా చూపించి, వ్రిలో వీరులు, బలవంతులు, యోధులు ఉన్నారని, సీత 

జాడ తప్పక తెలుసకోగలరని మాట ఇస్్త డు.

                                                              7)  వ్లిని వధితంచి రాముడు 
                                      పాలన సుగ్రీవుక్చిచే ప్రతినన నిలిపెన్
                                      పాలకుడతంపెన సేనల
                                      మేలుగ జానక్ వదుకగ మేలగు నతంచున్

   7) వ్లి సగ్రీవులు యుదధాం చేస్త ండగా రాముడు ఒక్క బాణంత వ్లిని చంపుత్డు. తన ప్రతిజక్ష ప్రకరం, స-

గ్రీవుని వ్నర రాజా్యనికి రాజును చేసి పట్్ట భిషేకం చేస్్త డు. కృతజజాత్ భావంత, సగ్రీవుడు,తన సైన్్యనినా న్లుగు 

భాగాలుగా చేసి న్లుగు దికు్కలా సీతకోసం వదికి, జాడ తెలుసకుని రమ్మని పంపుత్డు. 

                                                               8) పావని వతంతుకు వచెచేన
                                      పోవగ దక్షిణముగాన భూమిజ జూడన్
                                      సేవకు పొమమాని రాజనె
                                      నీవే మా యాశలనినా నిజముగ హనమా!
   8) సగ్రీవుని ఆజ్ఞ మేరకు హనుమంతుడు దకిషిణ దికు్కవైపుగా ప్రయాణమై వళ్్త డు. హనుమంతుడు ఎంత కష్ట -

మైన పని అయిన్ తేలిగా్గ  స్ధించ్కు రాగలడనే ధైర్యం సగ్రీవునికి ఉంది. 

                                                                                                                                        (సశేషము)
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జాతి చండాలునికి కలాంతరమున 

భగవదభుకు్త డు అయే్య అవకశం 

ఉంది. కనీ దోషపూరితమైన క్రూర 

కర్మలత భాగవత్లను మానసిక,-

శరీరక బాధలకు గురిచేస వ్డు 

కర్మ చండాలుడుగా పిలువబడత్-

డు. జన్మతనః ఛండాలుడు భగవం-

తుని అనుగ్రహం లభిస్త ఒకొ్కక్క 

మటు్ట  పైెపైెకి చేరి ఎపుడో ఒకపు్పడు 

పరమ భాగవతత్తముడుగా మారే 

అవకశం ఉంది. కర్మ ఛండాలుడు 

పైె మటు్ట  నుండి క్రిందకు తసివే-

యబడత్డు. దాంత నశ్ంచడం 

తప్ప తిరిగి ఉదభువించే అవకశం 

ఈ సృషి్ట  అంతం వరకూ అవకశ-

మే లేదు. ఉదాహరణకి త్రిశంకు-

డు ఆకశంలో తలక్రిందులుగా ఈ 

జగతు్త  ఉననాంతవరకూ తిరుగు-

తూనే ఉంట్డు. ఈ విషయానినా 

వివరంగా తెలుసకుందాం. 

ఇకషి ్కు వంశంలో పురుకుతుస్-

నికి త్రయా్యరుణి కుమారుడు. 

ఇతని కుమారుడు సత్యవ్తుడు. 

ఇతని భార్య సత్యవ్త. సత్యవ్తు-

డు తన పరాక్రమానినా ప్రదరి్శంచి 

రాజా్యధికరానినా చేపట్్ట డు. పరిపా-

లన సక్రమంగా కొనస్గుతంది. 

కొంతకలం తరవ్త రాజు తన పు-

రోహతులు వశ్ష్్ఠ లవ్రిని పిలిచి, 

త్ను దేహంత సవార్గం చేరి ఈ 

శరీరంత సవార్గ  సౌఖ్్యలు అనుభ-

వించాలని కోరికగా ఉంది. న్ కోరిక 

నెరవేరుచిటకు మీరు ఏ కర్యక్ర-

మం చేపట్్ట లన్నా నేను సిదధాంగా 

ఉన్నాననగా వశ్ష్్ఠ లవ్రు 'మీరు 

కోరిన కోరిక సరియైనది కదు, పైెగా 

అస్ధ్యమయినది'  అని తెలియ-

చేశరు. దాంత సత్యవ్తుడు పటు్ట -

వదలని విక్రమారు్కనిలా వశ్ష్్ట ని 

కుమారుల చెంతకు వళ్లో  నమస్క-

రించి, 'గురుపుత్రులారా! మీ తండ్రి 

గారిత సమానంగా మీరు కూడా 

మాకు ఆచారు్యలు. అందువలలోనే న్ 

కోరిక తెలియజేస్త న్నా. ఈ సృషి్ట లో 

ఎవవారూ పొందలేని విధంగా నేను 

న్ శరీరంత దేవేంద్ర లోకం చేరి 

సవార్గ  సౌఖ్్యలు పొందాలి. దీని కొరకు 

మీరు ఎటువంటి యజ్ఞయాగాదు-

లు నిరవాహస్్త మన్నా, ఎంతమంది-

త నిరవాహస్్త మన్నా నేను సిదధాంగా 

ఉన్నా. ఆజా్ఞ పించండి' అని అంటే 

వశ్ష్్ట ల వ్రి కుమారులు 'ఈ వి-

షయానినా మా తండ్రి గారికి తెలి-

యజేశరా?' అని ప్రశ్నాంచగా సత్య-

వ్తుడు 'మీ తండ్రిగారిని అడిగా. 

న్వలలో  కదని తెలియజేయడమే 

కదు, ననునా అవమానించడం 

కూడా జరిగింది. కనీసం మీరైెన్ న్ 

కోరె్క నెరవేరిచి ఇకషి ్కు వంశం కీరి ్త 

ప్రతిష్ట లు పెంచ్త్రని కోరుకుం-

టుననా' అన్నాడు. దాంత వశ్ష్్ట ని 

కుమారులు 'ఓ రాజా! నీవు మా తం-

డ్రిగారి శ్ష్్యడవు. శ్ష్్యనిగా నీకు 

ఏది హతమో   తెలియజేయవలసి-

నది మా తండ్రిగారు. వ్రు నినునా ఈ 

కోరిక విరమించ్కోమని చెపా్పరు. 

గురువుగారి మాట కదనడం, ని-

ర్ంధించడం మంచిది కదు. 

వ్రు నీ శ్రయసస్ కోరేవ్రు గాన 

బ్దిధాగా నీ కోరికను విరమించ్-

కో' అని తెలియజేశరు. మీరు, 

మీ తండ్రిగారు కదన్నారు గాన 

న్ కోరె్క నెరవేరుచికోవడానికి మరో 

గురువును వతుకు్కంట్ అని రాజు 

చెప్పగా, వశ్ష్ట  పుత్రులు కోపంత 

'చండాలతవాం గమిష్యసి' (ఛండాల-

తవామును పొందుదువు గాక) అని 

శపించారు. సత్యవ్తుడు చిననాన్-

టినుండి దోషంత కూడిన పనులు 

చేసూ్త  తలిలో తండ్రులను మానసికం-

గా బాధిసూ్త  వ్రి పరువు ప్రతిష్ట లకి 

కర్మ  చండాలుని దోషములకు నిషకృతి లేదు

వేంకట్చారు్యలు
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ఇబ్ంది కలిగించేవ్డు. రాజ్యం-

లోని ఒక పౌరుని భార్యను అపహ-

రించి రాజభవనంలో ఉంచి ఆమత 

కపురం చేస్డు.ఇటువంటి అనేక 

పనులత తండ్రి విసిగి... కుమారుని 

బయటకు పొమ్మన్నాడు. నేను ఎలా 

బ్రతకలి అని కుమారుడు అడిగితే 

తండ్రి 'నీవు పుటు్ట కకు ఛండాలు-

డవు కకపోయిన్ కర్మ ఛండాలు-

నిగా బ్రతుకుతున్నావు గాన వ్ళ్్ళ 

తినేదే తిని బ్రతుకు పో' అన్నాడు. 

ఆ సమయంలో వశ్ష్్ఠ లవ్రు 

అక్కడున్నా తన తండ్రికి తన పటలో  

జాలి కలిగే విధంగా నచచిజపే్ప ప్ర-

యతనాం చేయలేదని వ్రిపైె కోపం 

పెంచ్కున్నాడు. అడవికి చేరాడు. 

మృగాలను వేట్డి లభించిన 

మాంస్హారానినా భుజిసూ్త  జీవన్నినా 

కొనస్గిస్త న్నాడు. ఒకచోట విశవా-

మిత్రుని భార్య తన పిలలోలకూ తనకూ 

తినడానికి తిండిలేక తన ముగు్గ రు 

మగపిలలోలత మధ్యవ్డిని కనీసం 

నూరు గోవులకు అమా్మలని ప్రయ-

తినాస్త ంటే సత్యవ్తుడు కలసి నమ-

స్కరించి విశవామిత్రులవ్రి గురించి 

వివరములు అడుగగా ఆమ 'వ్రు 

బ్రహ్మరిషి కవ్లని పశ్చిమ దికు్కకు 

తపసస్కు వళ్లో రు. న్ వద్ద  నుననా 

సంపద అయిపోవడంత ముగు్గ రు 

పిలలోలను పెంచే శకీ ్త లేక, పెద్ద-

వ్డు తండ్రికి, చిననావ్డు తలిలో కి 

ఇష్్ట లు అవుత్రు గాన మధ్యకు-

మారుని అమా్మలని భావించాను.. 

లేకపోతే వీరికి ఆహారం అందిం-

చలేకపోతున్నాను' అని దునఃఖిసూ్త  

చెపి్పంది. సత్యవ్తుడు ఆమను 

ఓదారిచి, నేనున్నానని ధైర్యం చెపి్ప 

అడవిలో జంతువులను వేట్డి, 

తనత పాటు వ్రి ఆకలి కూడా 

తీరుచితున్నాడు. ఒకరోజు వేటకు 

వళ్తే ఒక్క మృగం కూడా పటు్ట బ-

డలేదు. అలా వదుకుతూ ఉంటే 

తన రాజ్యంలోని గోవులను మేతకు 

అడవికి కొంతమంది తీసకురా-

గా వ్రిత తన రాజ్య పరిసిథాతులను 

అడిగి తెలుసకోవ్లని ప్రశ్నాంచగా 

వ్రు సత్యవ్తుని తండ్రి రాజా్యనినా 

వదలి తపసస్కు వళ్లో రని, ప్రస్త -

తం రాజా్యనినా వశ్ష్్ట లవ్రే పాలి-

స్త న్నారని తెలియజేశరు. దాంత 

వశ్ష్్ఠ లవ్రిపైె కోపంత, మేతకు 

వచిచిన ఆవులలో వశ్ష్్ట లవ్రి 

గోవును గురి ్తంచి, దానిని చంపి, ఆ 

మాంస్నినా త్ను  తిని, తనపైె ఆధా-

రపడిన విశవామిత్రుని కుటుంబ 

సభు్యలకు కూడా అందించారు. 

సత్యవ్తుడే తన గోవును వధించా-

డాని వశ్ష్్ఠ లవ్రు తెలుసకుని 

పిలచి, అతనిని పిలచి, 'నీ ప్రవర ్తన-

త నీ తలిలో  తండ్రులను బాధపెట్్ట వు. 

గోవును సంహరించావు, మరియు 

గోమాంసం భుజించావు. ఈ మూడు 

శంకలవలలో  నినునా లోకం 'త్రిశంకుని' 

గా పిలుస్్త రని శపించాడు. తదుపరి 

రాజు అయిన తరువ్త విశ్ష్్ట ని 

కుమారులచే ఛండాలుడు కమ్మని 

శపించబడా్డ డు. దాంత సత్యవ్తుని 

దేహం మబ్్ రూపంగా మారింది. 

ధరించిన వస్త్రం నలలోగా మారింది. 

అందమైన జుటు్ట   చింపిరి జుటు్ట గా 

మారింది. ఆభరణాలు ఇనుపము-

క్కలుగా, యజోనాపవీతం తలుగా 

మారిపోయింది. త్రిశంకుని చూసి 

అంత్ దూరంగా ఉంటున్నారు. 

ఈ సమయంలో విశవామిత్రులవ్-

రే తనకు రక్షకులని భావించి వళ్లో  

వ్రిని శరణు వేడి విషయం వివ-

రించాడు. విశవామిత్రుడు ఆదరించి 

అభయమిచాచిడు. ముఖ్యంగా వ్రు 

తపసస్లో ఉననా సమయంలో తన 

భారా్యపిలలోలు కష్ట ంలో ఉననాపు్పడు 

త్రిశంకుడు ఆదరించి ఆడుకు-

న్నాడని అభిమానం. అందువలలోనే 

త్రిశంకునిత, 'నీ శపం తొలగించ-

డం కష్ట ం. అయితే నినునా మాత్రం 

ఈ శరీరంతనే సవారా్గ నికి పంపుత్' 

అనడంత త్రిశంకుడు ఆనందంత 

నమస్కరించగా విశవామిత్రుడు అత 

నిని ఆశీరవాదించాడు.

        త్ను కుమారులను పిలచి 

నిరవాహంచబోయే యజ్ఞ విషయాలు 

వివరించి, 'ఋష్లు, ఋతివాజు-

లు అందరినీ యజ్ఞ ప్రారంభానికి 
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పిలవండి. ఎవవారైెన్ రానంటే న్కు 

తెలియజేయండి' అని అన్నాడు. 

అందరూ వస్్త మనే  తెలియజే-

శరు. వశ్ష్ఠ కుమారులు మాత్రం 

'యజ్ఞం చేస అధికరం బ్రహ్మరిషి-

కి తప్ప క్షత్రియునకు లేదు. కర్మ 

ఛండాలుని ధనంత బ్రాహ్మణు-

లు భుజించరు. దేవతలు త్ము 

హవిసస్ తీసకోవడానికి రారు. గాన 

మేము యజ్ఞంలో పాలొ్గ నమని తి-

రస్కరించడంత విశవామిత్రునికి 

తెలిసి కోపంత వసిష్ఠ  కుమారులను 

కుక్క మాంసం వండుకు తినే జన్మ 

ఎతి్త జీవిస్్త రని శపించాడు. యజా్ఞ -

నికి  వసిష్ఠ  కుమారులు తప్ప అంత్ 

హాజరయా్యరు. యజ్ఞ ప్రారంభానికి 

ముందు విశవామిత్రుడు, త్రిశంకుని 

పరిచయం చేసూ్త  'ఇతడు ఇకషి ్-

కు వంశపు రాజు. యితడు తన 

శరీరంత సవార్గం చేరాలని ననునా 

ఆశ్రయించాడు. గాన మీరంత్ 

న్కు త్రిశంకుని కోరిక ఫలించే 

విధంగా సహకరించాలని' కోరాడు. 

యజ్ఞం ప్రారంభం అయి్యంది. 

ఒకొ్కక్క దేవతనూ హవిసస్ తీసకో-

మని ప్రారిధాస్త ంటే ఎవవారూ రావడం-

లేదు. అపు్పడు విశవామిత్రుడు యజ్ఞ 

విధాన్నినా పక్కన బెటి్ట  తన తపనః 

శకి ్తత యజ్ఞఫలానినా  ధారపోయగా 

అందరూ చూస్త ండగానే త్రిశం-

కుడు శరీరంత సవారా్గ నికి చేరాడు. 

అక్కడివ్రు త్రిశంకుని చూసి, 'నీకు 

గురు శపముంది. నీకు అసలు సవా-

రా్గ నికి అరహౌతే  లేదు. పైెగా ఎవవారికీ 

శరీరంత సవార్గం చేరే అరహౌత లేదు' 

అని అంటూ త్రిశంకుని క్రిందకు త-

సివేశరు. దాంత తల క్రిందకి, కళ్్ళ 

పైెకి ఉండే విధంగా క్రింద పడిపోస్-

గాడు. పడుతూ 'స్వామీ రకిషించండి.. 

రకిషించండి అంటూ విశవామిత్రుని 

ప్రారిధాంచగా, విశవామిత్రుడు తన తపనః 

శకి ్తత ఆకశంలో అలాగే నిలిపి సప్త 

ఋష్లు, నక్షత్రాలు సృషి్ట ంచి, 

ఇంద్రాది దేవతలను కూడా సృషి్ట ంచే 

ప్రయతనాంలో ఉండగా దేవతలు వి-

శవామిత్రుని ప్రారిధాంచి ఆ ప్రయతనాం 

నుండి విరమింపజేశరు. ఇంత-

వరకూ నేను చేసిన సృషి్ట కి అడు్డ  

పెట్ట వద్దని విశవామిత్రుడు దేవత-

లను కోరగా సరేనని అంగీకరించి 

దేవతలు సవారా్గ నికి వళ్లోపోయారు. 

    త్రిశంకుడు మాత్రం అలా ఆకశంలో 

తలక్రిందులుగా ఈ సృషి్ట  అంతం 

వరకూ తిరుగుతూనే ఉంట్డు. 

కరణం తలిలో తండ్రులను, ఆచా-

రు్యలను, భాగవతులను గోవులను 

జంతువులను హంసించాడు. త్రి-

శంకుడు కర్మ చండాలుడై కఠిన శ్క్ష 

అనుభవిస్త న్నాడు. ఈ విషయానినా 

మనం కూడా గురి ్తంచి నడచ్కోవ-

డం శ్రయస్కరం.                
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వ్్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రానిస్స్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్క చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధాం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చ్టు్ట  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట సపు ఓపిక పట్ట ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచ్తూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేసది ఏమీ లేకపోవడంత  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెటే్ట ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తత చూసను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచ్ర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిననాపు్పడు హైెసూ్కల్ లో చదివేను” అని చెపి్పంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటి్ట ందంటే ఈ  కథని వినని వ్ళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేసూ్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసకున్నాను. 
వ్టనినాటిని క్రోడీకరించి వ్్యస్లుగా రాసను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్శంచిన్ ఇది  పెద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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    ఒలింపస్ పరవాతం గ్రీస 
దేశంలో మికి్కలి ఎత్తయిన 
పరవాతం (2,918 మీటరులో  ఎతు్త ). 
దాని ఠీవి, దాని రాజసం, దాని 
అందంత పాటు అది అందరికి 
అందుబాటులో లేని కరణంగా  
ప్రాచీన గ్రీస దేశస్త లు దానిని 
దేవతల ఆలవ్లంగా ఆరాధిం-
చేరు. ఈ పరవాతం మీదనే “టైటన్ 
మహాసంగ్రామం”లో విజయం 
స్ధించిన ముఖ్యమైన పనెనాండు 
మంది దేవతలు నివ్సమున్నా-
రని  ప్రాచీన కలంలో గ్రీస దేశ-
స్త లు నమే్మవ్రు. ఈ పనెనాండు 
మందిని “ఒలింపియనులు”  
అని పిలుస్్త రు. 
ఈ  పనెనాండు మంది ఒలింపి-
యను దేవతలలో -- 
క్రోనస్ కి రేయాకి పుటి్ట నవ్రు 
ఐదుగురు: జూస్,  పొసైడన్, 
హేరా, డిమిటర్, హెసి్ట యా. 
జూస్ కి హేరా కి పుటి్ట న పిలలోలు 
ఇద్దరు: ఆరీస్, హెఫయస్టస్. 
జూస్ కి ఇతరులత ఉననా వివ్హే-
తర సంబంధాల వలలో  పుటి్ట నవ్-
రిలో ఒలింపియను దేవతలుగా 
లక్కలోకి వచేచివ్రు నలుగురు: 
హెరీ్మస్, ఎథీన్,  ఆరె్టమిస్, 
అపాలో. 
చిట్ట చివరగా, యూరెనస్ 
వృషణాల నుండి పుటి్ట న ప్రేమ 
దేవత ఏఫ్రొడైటి. (పాత్ళలోక-
నికి అధిపతి అయిన హేడీస్ ని 

ఈ పనెనాండు మందిలో లకి్కంచ-
రు.)
4.1 జూస్ కొలువులోని  ఒలింపి-
యను దేవతల సమాచారం  
బమ్మ:  జూస్ 
జూస్ కొలువులో ఉననా పనెనాండు 
మంది ఒలింపియను దేవ-
తలని  మరక స్రి మరక 
కోణంలో చూదా్ద ం. కొనినా కొనినా 
పేరులో  దరిదాపు ఒకేలా ఉంట్యి 
కనుక  అనినా పేరలోని ఇంగీలోష్ 
వరణాక్రమంలో కూడా చూపుతు-
న్నాను. ఉత్స్హం ఉననావ్ళ్లో  
గూగుల్ ఉపయోగించి  ఇంక 
సమాచారం సకరించగలరు. 

జూస్ (Zeus): (రోమక పురాణాల-
లో జూపిటర్, Jupiter).  క్రోనస్ 
- రేయాల కొడుకు. దేవతలకి 
అధిపతి. ఆకశనికి అధిపతి.  
ఇతని ఆయుధం మరుపులు, 
పిడుగులు. ఒకొక్కస్రి ధర్మ 

నిరతుడు. ఒకొక్కస్రి క్రూరంగా 
ప్రవరి ్తస్్త డు. మన ఇంద్రుడి 
లాంటివ్డు;  వేద భాషలోని 
ధౌషి్పతృ (दददददददददद) కీ 
, గ్రీకు భాషలోని  జూస్ కి, లాటిన్ 
భాషలోని జూపిటర్ కి మధ్య 
పోలిక చూడండి. ఋగేవాదం 
(1.164.33) ప్రకరం ఇంద్రుడు 
ద్యయుష్ (ఆకశం) కి, పృధివా 
(భూదేవి) కి పుటి్ట న కొడుకు. 
హేరా (Hera):  (రోమక పురా-
ణాలలో జూనో, Juno). క్రోనస్ 
- రేయాల  కూతురు. జూస్ 
చెలలోలు, పట్ట మహషి.  ఈమలో  
అసూయ, క్రూరతవాం కనిపిసూ్త  
ఉంట్యి.  భర ్తలో ఉననా పరస్త్రీ 
వ్్యమోహం ఈ లక్షణాలని రెచచి-
గొడుతూ ఉంట్యి.
పొసైడన్ (Poseidon): 
(రోమక పురాణాలలో నెపూ్ట యూ-
న్,  Neptune). జూస్ తబ్టు్ట -
వు; ఒలింపియనులలో జూస్ 

 4. గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు: ఒలింపియనులు 
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తరువ్త ముఖ్్యడు. సముద్రా-
లకి అధిపతి. పొసైడన్  కి కోపం 
వస్తనే  సముద్రంలో తుపానులు 
వస్్త యని నమే్మవ్రు. ఒడీసి-
యస్ మీద దశబా్ద ల పాటు కక్ష 
పెంచ్కున్నాడు.
డిమిటర్ (Demeter):  (రోమక 
పురాణాలలో సీరీస్, Ceres). 
పాడి పంటలకి అధిపతినా, క్రోనస్ 
- రేయాల కూతురు; జూస్ తబ్-
టు్ట వు; జూస్ కీ పొసైడన్  కి ప్రి-
యురాలు.
ఎథీన్ (Athena): (రోమక పు-
రాణాలలో మినరావా, Minerva).  
విద్యలకి అధిపతినా; జూస్ శ్రసస్ 
నుండి సచేలంగా, స్లంకృతం-
గా పుటి్ట ంది;  ఒడీసియస్  అంటే 
ఇష్ట ం; ఆరె్టమిస్,  హేసి్టయాల 
వల  నిష్కళంకమైన శీలం; 
అపాలో (Appolo): (రోమక 
పురాణాలలో కూడా అపాలో, 
Appolo).  జూస్ - లేత లకి  
పుటి్ట న కొడుకు.  ఆరె్టమిస్-అపా-
లోలు కవలలు. సంగీత స్హ-
త్్యలలో దిట్ట . డలైఫైలో ఉననా 
ఇతని ఓరకిల్ (గణాచారి) చెపే్ప 
జోశ్యల మీద అందరికీ ఎకు్కవ 
నమ్మకం. (రెండవ తరం ఒలిం-
పియను.)
ఆరె్టమిస్ (Artemes):  (రోమక 
పురాణాలలో డయాన్, Diana.) 
జూస్ - లేత లకి  పుటి్ట న కూతురు. 
ఆరె్టమిస్-అపాలోలు కవలలు. 
ఎతిన్  వల  కసింత మగరా-
యుడు. ఈమ మృగయావినోదా-
లకి అధిపతినా. మంచి అందగతె్త. 

(రెండవ తరం ఒలింపియను.)
ఆరీస్ (Ares):  (రోమక పురా-
ణాలలో మార్స్ , Mars) యుదధా 
విద్యలకి అధిపతి;  జూస్ - హేరా  
లకి  పుటి్ట న కొడుకు;   రక ్త పిపాస 
మండు; 
ఏఫ్రొడీటి (Aphrodite):  (రోమక 

పు రా ణా ల లో 
వీనస్, Venus) 
లైంగిక  ప్రేమకి 
అ ధి ప తినా ; 
యూ రె న స్ 
జనన్ంగాలని 
కోసి సము-
ద్రంలో పా-
రే సి న పు్ప డు 
వ్టి నుండి 
స్ర వి ం చి న 
తెలలోటి నురుగు 
నుండి పుటి్ట న 
వ్యకి ్త అని ఒక 
కథనం ఉంది. 
ట్రోయ్ లోజ-

రిగిన యుదాధా నికి ప్రేరణ కర-
కులలో ఈమ ఒకరు. అందాలు 
చిందే ఏఫ్రొడైటి కురూపి, అవిటి 
అయిన హెఫయస్టస్ ని పెళ్లో  
చేస కోవడం కసింత ఆశచిర్యం 
కలిగించే విషయం. (టైటనుల 
తరానికి చెందిన  ఒలింపియ-
ను); 
హెరీ్మస్ (Hermes): (రోమక పు-
రాణాలలో మరు్కరీ, Mercury)  
కృతి్తక కన్యలలో ఒకరు, 
ఏటలో స్ కూతురు అయిన 
మాయియా (Maia)  కీ జూస్  
కి పుటి్ట న కొడుకు. దేవ దూత; 
బహుముఖ ప్రజా్ఞ వంతుడు; 
దేవతల వ్రా్తవ్హకుడు. చెల-
గాట్లు ఆడడంలో దిట్ట . వీణ 
లాంటి వ్యిదా్యనినా పటు్ట కు-
ని విశవా పర్యటన చేసూ్త  ఇక్కడి 
వ్ర ్తలు అక్కడకి చేరుచితూ 
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ఉంట్డు.  ఈ కోణంలో హెరీ్మస్ 
కి మన న్రదుడికి పోలిక కనిపి-
స్త ంది.  హెరీ్మస్ కొడుకు ఒకడు 
నరమేషం  (సగం మనిషి, సగం 
మేక) లా పుడత్డు. హెరీ్మస్ కి 
ఏఫ్రొడీటికి పుటి్ట న  కొడుకు హె-
రే్మఫ్రొడీటస్ అరధాన్రి - అనగా 
ఒకే శరీరంలో అడా, మగా ఉననా 
సవారూపం. మరణించిన వ్రి 
ఆత్మలని దగ్గర ఉండి, చెయి్య 
పటు్ట కుని అధో (యమ) లోకనికి 
తీసకెళత్డు. 
 హెఫయస్టస్ (Hephaestus):  
(రోమక పురాణాలలో వల్కన్ , 
Vulcan) అగినా దేవుడు, దేవతల 
కమ్మరి; కురూపి; అందాలరాసి  
ఏఫ్రొడైటిని పెళ్లో  చేసకున్నాడు; 
హేరాకి కొడుకు; తండ్రి ఎవవారో 
తెలియదు (జూస్ కవచ్చి).   
హేసి్టయా (Hestia) కనీ డయ-

నీసస్ (Dionysus)  కనీ:
క్రోనస్ కి రేయాకి పుటి్ట న ప్రథమ 
సంత్నం హేసి్టయా. జూస్,  
పోసైడన్, డిమిటర్, హేరా  ల 
సదరి. అపాలో, పొసైడన్ ఇద్దరూ 
ఈమ కోసం పోట్లో డుకుంటూ 
ఉంటే వ్రి పోట్లో టని ఆపడానికి 
జీవిత్ంతం కన్యగా ఉండిపోత్-
నని ప్రతిన పూనుతుంది. దీనికి 
ప్రతిఫలంగా పూజలనినాటిలోను 
ప్రథమ త్ంబ్లం ఇవ్వాలని 
జూస్ ఈమకి “వరం”  ఇచేచిడు. 
జూస్ కీ మానవ వనితకు పుటి్ట న 
బిడ్డ  కనుక డయనీసస్ సంపూరణా 
దైవతవాం లేని వ్యకి ్త (demigod) 
కనుక దావాదశ ఒలింపియనుల 
జాబిత్లో  ఇమడక పోవచ్చి. 
ఒలింపస్ పరవాతం మీద నివ్సం 
ఉండే ఈ మూడవ తరం దేవత-
లలో  జూస్ - హేరా ల సంత్నమే 
ఎకు్కవమంది! 
4.2 గ్రీస పురాణ పాత్రల వంశ-
వృక్షం
ముఖ్యమైన పాత్రల వంశ-
వృక్షం, టూకీగా -
మొదటి తరం:
యూరెనస్ కీ గాయా కీ 
→ క్రోనస్, రేయా, థేమిస్ 
(పెద్ద )
రెండవ తరం (టైటనులు):
క్రోనస్ కి  రేయా కీ → జూస్, 
హేరా, పొసైడన్, హేడిస్, 
డిమిటర్, హేసి్టయా    
మూడవ తరం (ఒలింపి-
యనులు)
జూస్ కి హేరా కీ → ఆరీస్, 
హెఫయస్టస్  (లేదా,  హేరా 
→ హెఫయస్టస్?)

జూస్ కి మేటిస్  కీ → ఎథీన్ 
జూస్ కి లేత  కీ → అపాలో, ఆరి్ట-
మిస్ 
జూస్ కి మయియా  కీ → హెరీ్మస్ 
జూస్ కి సమిల్  కీ → డయనీసన్ 
జూస్ కి డయోన్ కీ  → ఏఫ్రొడీ-
టి? లేదా యూరెనస్ వృషణాల 
నుండి → ఏఫ్రొడీటి?  (లేదా,  జూస్ 
కి డయోన్ కీ  → ఏఫ్రొడీటి?)
జూస్ కి ఇతరులత → పెరిస్ఫొ-
నీ, పెరిస్యస్, హెరాకిలోస్, ట్రోయ్ 
కి చెందిన హెలన్, మినోస్, 
కకుండా తొమి్మది మంది మూజ్  
లు. (ఈ మూజ్  లు కళలకి, వి-
ద్యలకి  అధిపతునాలు.)
హేడీస్ (Hades):  క్రోనస్ - రేయా 
ల కొడుకు. జూస్,  పోసైడన్, 
డిమిటర్, హేరా, హేసి్టయా  ల 
సదరుడు. క్రోనస్ ని పదవీ  బ్ర-
ష్్ట డిని చేసక క్రోనస్ రాజ్యం ము-
క్కలైపోయింది.  పాత్ళం హేడీస్ 
కి దకి్కంది. అపు్పడు హేడీస్ తన 
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రాణి పెరిస్ఫోనిత గద్ద  కెకి్క మర-
ణించిన ఆత్మలపైె  అధోలోకంలో 
పాలన స్గించేడు. ఈ పరిపా-
లనలో సరి్రస్ అనే మూడు 
తలల కుక్క అతనికి సహాయప-
డింది. 
థేమిస్:  క్రోనస్-రేయా ల పుత్రిక.  
ఈమ ధర్మపరిపాలనకి అధినేత్రి. 
ఈమ కుడి చేతిలో దుష్ట  శ్క్షణకి 
ఒక కతి్త,  ఎడమ చేతిలో నిష్ప-
క్షపాత ధర్మపాలనకి గురుతుగా 
ఒక త్రాస ఉంట్యి. ఈమ 
కళ్ళకి కటి్ట న గుడ్డ  తీరు్ప కొరకు 
వచిచిన ప్రత్యరుథా ల స్ంఘిక 
స్థా యికి అతీతంగా ఆమ తీరు్ప 
ఉంటుందని సూచిస్త ంది. జాస్ 
అంతటివ్డు తనకి వచిచిన 
ధర్మసందేహాలని తీరుచికుందుకి 
ఈమని సంప్రదిసూ్త  ఉంట్డు. 
గ్రీస చరిత్రలో మరక థేమిస్ 
ఉంది ఈ “పెద్ద” థేమిస్ యూ-
రెనస్-గాయా  ల కూతురు. 
ఈమకి భవిష్యతు్త  లోకి చూడగ-
లిగే శకి ్త ఉంది. ఈ  శకి ్తని ఆమ 
తన పెరింటిగతె్త  అయిన ”చిననా” 
థేమిస్ కి ధారపోసిందని ఒక  

ఐతిహ్యం ఉంది.
4.3 గ్రీస పురాణ కథలపైె ఒక 
వ్్యఖ్య 
గ్రీస పురాణ కథలు అనీనా కేవలం 
పుకి్కటి పురాణ గాథలని మనకి 
ఇపు్పడు తెలుస. కనీ మనకి  
ఈ రోజులలో రాముడు, కృష్ణా డు, 
బ్దుధా డు, జీసస్, మహమ్మద్, 
వగైరాలు ఎటువంటి “చారిత్రక” 
వ్యకు్త లో ఆ కలంలో ప్రజలకి 
ఒలింపియను దేవతలు కూడా 
“చారిత్రక” వ్యకు్త లే! కనీ కలక్ర-
మేణా ఇవి మానవులకి నీతులు 
నేరే్ప పురాణ కథలుగా పరిగణన 
చెందడం మొదలయింది.
విమర్శకులకు గ్రీస దేశపు పురాణ 
కథలలో తరచ్ మానవ జీవిత్-

లలో దేవతలు తల దూరిచి మా-
నవులని ఆటలలో పావులులా 
ఉ ప యో గి ం చ్ కు ం టు ననా టులో  
కనిపించవచ్చి. లేదా, ఆశ దృ-
క్పథంత చూసవ్రికి గరవామ-
దాంధకరంత ప్రవరి ్తంచడం  
వలలో  కలిగే నష్ట ం ఎలా ఉంటుందో 
చూపించే నీతి కథలా ఉండొచ్చి. 
ఎపు్పడైన్  ఒక మనిషి కనీ, ఒక 
చిలలోర దేవత కనీ తన కంటే పైె 
మటు్ట లో ఉననా దేవతత సమాన 
ఉజిజా  నని విర్రవీగడడం  మొదలు 
పెడితే ఆ వ్యకి ్త తక్షణం శ్క్ష అను-
భవించడం మనం తరచ్ 
చూస్్త ం.

               (ఇంక వుంది)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

 మనము ఇద్దరూ 
ఒకరినొకరు ఇష్ట పడా్డ ము, 
అ భి మా ని ం చ్ కు న్నా ము , 
ప్రేమించ్కున్నాము అలాగే 
మన తలిలో తండ్రులకి, మన 
తడబ్టి్ట నవ్రికి మన పటలో  
ప్రేమాభిమాన్లు మనం 
ప్రేమించ్కోక ముందు 
నుంచి, నిజానికి మనం 
పుటి్ట న దగ్గరనుండి మన మీద 
వున్నాయి. అయితే మనిషికి 
వయసత బాటు ఆలోచన్ 
శకి ్త పెరిగి సవాతంత్రంగా 
ఆలోచిస్్త డు, అందుకని మన 
పెళ్్ళ విషయమనే కదు, మన 
పెద్దలు కొనినా విషయాలలో 
తీసకునే నిరణాయాలత మనం 
విభేదిస్్త ము, అంతమాత్రాన 
వ్రిత తెగతెంపులు చేసకోము 
కదా? కొనినాస్రులో  వ్రు మన 
అభిప్రాయాలని మనినాస్్త రు, 
కొనినాస్రులో  మనం వ్రి 
అభిప్రాయలని గౌరవించాలి 
లేదా తల ఒగా్గ లి, రాజీ పడాలి 
తప్పదు’. దురదృష్ట వశతు్త  
మన పెళ్్ళ విషయంలో మనం 
రాజీ పడవలసి వస్త న్నాది. 
ఒక విషయం గురు్త  పెటు్ట కో 
‘భవిష్యతు్త లో మనం కలుసకు 
న్నా లేకున్నా, ఎక్కడ వున్నా న్ 
మనసలో నీకు, నీ మనసలో 
న్కు వుననా స్థా న్లు పదిలంగా 
వుంట్యి, అవి శశవాతం దానిని 
ఎవవారు ఏమీ చేయలేరు’.

సినిమాకి తీసకు వళ్్ళ”  
“వదు్ద , నీ పెళ్్ళకి ముహ్ర ్తం 
కూడా పెట్్ట రు, ఈ సమయంలో 
మనలని ఎవరైెన్ చూస్త అది నీకు 
తీవ్మైన నషా్ట నినా కలిగిస్త ంది” 
“కృషాణా  నువువా అననాటులో  జీవితంలో 
మళీ్ళ ఎపు్పడు కలుస్్త మో, 
అసలు కలుస్్త మో లేదో 
తెలియదు. అందుకని బావ్ ఈ 
రోజు నీత సంతషంగా గడపనీ, 
ఆ మధురమైన అనుభూతి న్కు 
మిగలనీ. పీలో జ్, నినునా ఇంకెపు్పడు 
ఏదీ అడగను కదనకు” ఆమ 
అతని చేతులు పటు్ట కుని 
దీనంగా అభ్యరిథాంచింది. 
   ఆమ అలా దీనంగా 
అభ్యరిథాంచేసరికి కృషణామోహన్ 
కదనలేకపోయాడు.  
   “సరే ముందు నువువా 
మామూలుగా వుండి చీరుఫ్లా్గ  
వుండాలి, అలాగయితేనే తీసకు 
వళత్ను”
“అలాగే బావ్” 
   ఇద్దరు బయలుదేరి కోఠీలో 
వుననా కమత్ హటలి్క వచిచి 
కబ్రులో  చెపు్పకుంటూ భోజనం 
చేస్రు. 
కృషణామోహన్ కవ్లనే ప్రకష్ 
ప్రస్్త వన తెచిచి అతని గురించి, 
అతని కుటుంబం గురించి 
వివరాలు అడిగి తెలుసకున్నాడు. 
అలా చెయ్యడం వలన 
అనూరాధకి తన భవిష్యతు్త  పటలో  

 (గతసంచిక తరువ్యి)

“మనకి ఆ రాధాకృష్ణా ల 
పేరులో  పెటి్ట నందుకు వ్ళ్ళ 
మాదిరిగానే ప్రేమికులుగానే 
మిగిలిపోతున్నాము...మన ప్రేమ 
ఓడిపోయింది బావ్”       
“రాధా ప్రేమలో ఓటమి, గలుపు 
అననావి వుండవు, ఎందుకంటే 
అది ఆట కదు, అనుభూతి, ఆ 
అనుభూతి అనిరవాచనీయము, 
అచంచలము. రాధాకృష్ణా ల 
ప్రేమ నిజమైనది, పవిత్రమైనది 
అందుకే ప్రేమ గురించి 
మాట్లో డేటపుడు రాధాకృష్ణా లనే 
ఉదహరిస్్త రు. ప్రేమికులు 
రోజూ సంభాషించ్కోవలసిన 
అవసరం లేదు, ఎలలో  వేళలా 
కలిసి వుండనక్కరలేదు. వ్ళ్ళ 
హృదయాలలో ఆ బంధం 
వుననాంతకలం వ్రు ఎపు్పడూ 
విడిపోరు” 
    “బావ్ ఆ కృష్ణా డి పేరు 
పెటి్ట నందుకు నీకు ఎవరిని 
ఎలా నచచిజపాలో, ఎలా 
ఒపి్పంచాలో బాగా అలవడింది. 
నీ మాటకరితనంత ఎవరినైెన్ 
ఇటే్ట  ఒపి్పస్్త వు”
    “సరే పద, ఏడిచి ఏడిచి నీరసం 
వచిచి వుంటుంది, ముందు 
భోజనం చేదా్ద ము, లేకపోతే 
నీరసం మీద కళ్్ళ తిరుగుత్యి”
“బావ్ ఇవ్ళ అంత్ ఇలాగే 
కూరుచిని నీత గడపాలని వుంది. 
సరే భోజనం చేస్క ననునా 
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ఆందోళన తగి్గ , బెంగ పోయి 
సౌకర్యంగా వుంటుందని అని 
అతని నమ్మకం.
“బావ్ నువువా న్ పెళ్్ళకి 
తప్పకుండా రావ్లి”
“రాధా మీ న్ననాగారికి నేను 
రావడం ఇష్ట ం వుండకపోవచ్చి, 
న్ రాక వలలో  అక్కడ 
అనవసరమైన ఇబ్ందికర 
పరిసిథాతులు ఏర్పడత్యని ననునా 
పిలవకపోవచ్చి, ఎందుకులే 
అనవసరంగా ఆయనని ఇబ్ంది 
పెట్ట డం ఆ సంగతి వదిలయి్య” 
“నినునా పిలవడం గురించి 
ఇంటోలో  ఇప్పటికే చరచి జరిగింది. 
న్ననాగారు వదు్ద  అతను వచిచి 
ఇక్కడ గలాట్ చేస్్త డు అన్నారు. 
అయితే అననాయ్యలిద్దరూ 
మోహాన్ అలాంటి పనులు చేస 
దురా్మరు్గ డిలా, కుసంస్్కరిలా 
మీకు కనబడుతున్నాడా? అసలు 
మనం అతనికి చేసిన అన్్యయం 
గురించి సిగు్గ  పడాలి, అతనిని 
మేము పిలుస్్త ము, ఇంక మీరు 
ఏమీ అడు్డ  చెప్పకండి అని 
తెగేసి చెపా్పరు, అమ్మ కూడా 
అననాయ్యలని సమరిథాంచింది. 
అననాయ్యలిద్దరు నినునా 
పిలుస్్త మని న్కు చెపా్పరు”  
“సరే లే చూదా్ద ము”
“చూదా్ద ము కదు…అసలు 
సంగతి మరచిపోయాను. నువువా 
న్కు మూడు విషయాలు మీద 
వ్గా్ద నం చెయా్యలి. ఒకటి న్ 
పెళ్్ళకి తప్పకుండా రావ్లి, 
రెండు న్ పెళ్్ళ తరువ్త 
నువువా ననేనా తలచ్కుంటూ 
దేవదాసలా మారకూడదు, 
న్కంటే అందగతె్త అయిన 
మంచి కోనసీమ అమా్మయిని 

పెళ్్ళ చేసకోవ్లి,  మూడు ఈ 
రోజు నుండి జీవితంలో ఎపు్పడూ 
డ్రింక్ చెయ్యనని న్ చేతిలో 
చెయి్య వేసి చెపు్ప బావ్” 
“అలాగేలే”
“ఊరికే అలాగే అంటే కదు, న్ 
చేతిలో చెయి్య వేసి చెపు్ప” 
“రాధా ముందరి కళ్ళకి బంధం 
వేస్త న్నావు. సరే నీ పెళ్్ళకి పిలిస్త 
తప్పకుండా వస్్త ను, న్ పెళ్్ళ 
సంగతి గురించి ప్రస్త త్నికి నేను 
ఆలోచించను, కొంత కలం 
పోయాక చూదా్ద ము. ఇక డ్రింక్స్ 
విషయం నేను నీకు గతంలో 
కూడా చెపా్పను డ్రింక్స్ అంటే న్కు 
ఆశకి ్త లేదని, నీ కోసం తప్పకుండా 
మానేస్్త ను, కని ఈ రోజు నుండి 
కదు, నీ పెళ్్ళ జరిగిన మరానాటి 
నుండి మానేస్్త ను సరేన్” అని 
అనూరాధ చేతిలో చెయి్య వేసి 
చెపా్పడు కృషణామోహన్. 
“అదేమిటి, ఆ గడువు 
ఎందుకు?”
“అదంతే కరణం అడగదు్ద , 
మానేస్్త ను అని మాట ఇచాచిను 
కదా, నీకు ఇచిచిన మాట 
నిలబెటు్ట కుంట్ను”
“థాంకూ్య బావ్, మన ఇన్నాళ్ళ 
కలయికలో ఎపు్పడైన్ నీ 
మనస నొపి్పంచి వుంటే ననునా 
మనినాంచ్. నీకు అన్్యయం 
చేసి ఉంకొక వ్యకి ్తత పెళ్్ళ 

చేసకుంటుననాందుకు ననునా 
క్షమించ్ బావ్” 
      “ఏయ్ రాధ ఏమిటిది? 
ఇలాంటి మాటలు మాట్లో డి 
ననునా పరాయివ్డిని చెయ్యకు. 
సరే నువువా కూడా న్కు ఒక మాట 
ఇయా్యలి” అన్నాడు చెయి్య చాపి.
“ఏమిటది”
“పెళ్్ళ అయిన తరువ్త గతం 
గురు్త  చేసకొని బాధ పడకుండా 
ప్రకషో్త  సంతషంగా వుంట్నని 
న్కు మాట ఇయి్య. ఎందుకంటే 
అతను తన దాంపత్య జీవితం 
గురించి ఎనోనా కలలు కంటూ 
ఆతృతత ఎదురు చూసూ్త  
వుంట్డు”
“బావ్ నీ మాట న్కు శసనమని 
ఏన్డో చెపా్పను, తప్పకుండా 
అతనికి భార్యగా న్ బాధ్యతలని, 
న్ ధరా్మనినా నిరవారి ్తస్్త ను”
“ఇపు్పడు న్కు చాలా సంతషంగా 
వుంది, రాధ మంచి పిలలో” అని 
ఇదిగో నీ చాకెలోట్స్ అని ఇచాచిడు.
“థా్యంకూ్య బావ్, మళీ్ళ 
ఎన్నాళ్ళకి నీ చాకెలోట్స్ తింట్నో…
నీ అభిమాన హరో అకి్కనేని 
నటించిన ఆలుమగలు సినిమాకి 
వళదాము”
“వదు్ద  రాధ మనం ఆలుమగలు 
కలేకపోతున్నాము కనుక ఆ 
సినిమాకి వదు్ద , న్రాయణగూడ 
శంతి థియేటరోలో  జీవితనౌక 
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సినిమాకి వళదాము. అందులో 
నీ అభిమాన హరో శోభనబాబ్ 
వున్నాడు, మనిద్దరి అభిమాన 
దర్శకుడు విశవాన్థ్ గారి సినిమా 
అది”…’ఆలుమగలు’ పదం 
అననాపుడు కొంత ఉదేవాగానికి గురి 
అయా్యడు కృషణామోహన్. అయితే 
అతను తన ఉదేవాగానినా ఎంత 
దాచ్కోవడానికి ప్రయతినాంచిన్ 
అనూరాధ పసిగటి్ట ంది.
“అలాగే బావ్ నీ ఇష్ట మే న్ 
ఇష్ట ం”               
సినిమా చూస్త ననాంతసపు 
అనూరాధ కృషణామోహన్ భుజం 
మీద తల వ్లిచి అతని చెయి్య 
గటి్ట గా పటు్ట కుని కూరుచింది. 
సినిమా అయిన్క “బావ్ ఒక్క 
పది నిముషాలు దగ్గరలో వుననా 
బర్కతు్పర పారో్కలో కూరుచిని 
రిలాక్స్ అయి, చిక్కడపలిలో లో 
మిరపకయ బజీజా లు తిని సధా 
హటలోలో  కఫీ త్రాగి మనం వళ్్ళ 
పోదాము” అంది అనూరాధ.
ఆనూరాధ ఈ రోజు 
స్ధ్యమైనంతసపు తనత 
గడపాలని అనుకుంటున్నాది అని 
కృషణామోహని్క అరధామయి్యంది, 
ఆమని నిరుత్స్హపరచడం 
ఇష్ట ం లేక “సరే” అన్నాడు. 
పారి్కకి వళ్్ళక “వీలైనంత 
తొందరగా పెళ్్ళ చేసకో బావ్, 
నువువా పెళ్్ళ చేసకొని సిథారపడేదాక 
న్ పరిత్పము తగ్గదు. 
నువువా కూడా ఒక ఇంటివ్డివి 
అయితేనే న్ మనసకి శంతి 
లభిస్త ంది, అంతవరకు నీకు 
అన్్యయం చేసనననా భావన 
ననునా దహంచివేస్త ంది”     
“అలాగేలే, అనవసరంగా 
ఆలోచించి నీ జీవిత్నినా ధురభురం 
చేసకోవదు్ద ”

సధా హటలోలో  ఫేమల్ రూంలో 
కూరుచిని కఫీ త్రాగి “ఇక 
బయలుదేరుదాము” అని 
కృషణామోహన్ లేచి నిలబడా్డ డు. 
అనూరాధ కూడా లేచి హట్తు్త గా 
అతనిని గటి్ట గా కౌగిలించ్కొని 
అతని గుండల మీద 
చ్ంబించింది. కృషణామోహన్ 
కూడా ఆమని తన కౌగిలిలోకి 
తీసకొని నుదిటి మీద ముదు్ద  
పెటు్ట కున్నాడు. 
అనూరాధ కనీనాళ్ళత కృషణామోహన్ 
గుండల దగ్గర షర్్ట తడిసింది, 
కృషణామోహన్ కనీనాళ్్ళ ఆమ 
నుదిటిని తడిపి ఆమ కనీనాటిత 
సంగమించింది. అనూరాధని 
ఇంటి దగ్గర వరకు దిగబెట్్ట డు 
కృషణామోహన్.
రెండు రోజుల తరువ్త 
రాజేశవారరావు, రవి కృషణామోహన్ 
రూముకి వళ్్ళ అనూరాధ 
పెళ్్ళకి రమ్మని ఆహావానించారు. 
అనూరాధ పెళ్్ళకి అవిన్శో్త 
కలిసి వళ్్ళడు కృషణామోహన్, 
సత్యన్రాయణ, వైదేహ పెళ్్ళకి 
వచాచిరు. 
అనూరాధ కోసం కొననా 
బంగారు గాజులు తన 
అక్కయ్యకి ఇచిచి అనూరాధ 
చేతికి తొడగమని చెపా్పడు. 
అనూరాధ పారవాతమ్మగారు 
ఇద్దరే వుననాపుడు వైదేహ ఆ 
గాజులు అనూరాధ చేతికి తొడిగి 
కృషణామోహన్ ఇచిచిన కనుక అని 
చెపి్పంది. పెళ్్ళ కర్యక్రమం పూరి ్త 
అయిన తరువ్త భోజన్లు 
చేసి విశవాన్ధంగారిని, మిగత్ 
కుటుంబ సభు్యలందరిని, 
సత్యన్రాయణ, వైదేహని 
కలిసి వళ్్ళస్్త మని చెపా్పడు 
కృషణామోహన్. 

ఆఖరున అనూరాధని కలిసి 
“వళ్్ళస్్త ను రాధ” అన్నాడు. 
“అదుభుతమైన కనుక ఇచాచివు 
థాంకూ్య బావ్. న్కిచిచిన మాట 
గురు్త ందిగా? తొందరలో నినునా 
పెళ్్ళకొడుకుగా చూడాలి” అంది 
అనూరాధ. 
“నీకిచిచిన మాట తప్పక 
నిలబెటు్ట కుంట్ను” 
ఇంతలో ప్రకష్ అక్కడికి వచాచిడు 
అతనిని కృషణామోహన్, అవిన్శలోకి 
పరిచయం చేసింది అనూరాధ. 
కసస్పు మాట్లో డుకుననా 
తరువ్త “ప్రకష్, రాధా మీ 
వైవ్హక జీవితం ఆనందంగా, 
సౌభాగ్యవంతంగా నూరేళ్్ళ 
స్గాలని మనసూ్పరి ్తగా ఆ 
భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను” 
అని అక్కడ నుండి 
బయలుదేరారు అవిన్శ్, 
కృషణామోహన్. 

నలభై రెండవ భాగం
కరు హారన్ విననా అవిన్శ్ 
వర ్తమానంలోకి వచాచిడు.
అవిన్శ్ ఇంటికి చేరుతూనే 
రుకి్మణి ఒక్క అంగలో కరు 
దిగి గాభరాగా ఇంటోలో కి వళ్్ళంది. 
ఎదురుగా వచిచిన అవిన్శ్నా 
“ఆయన ఎలా వున్నారు 
అననాయా్య?” అని అడిగింది.
“మీ ఆయనకేం అమా్మ, అదిగో 
శేషపానుపు మీద విష్ణా మూరి ్తలా 
ఎలా పడుకున్నాడో చూడు” అని 
సఫాలో పడుకుననా కృషణామోహనినా 
చూపించాడు.
ఈ లోపల కరు పార్్క చేసి 
వచిచిన మురళ్ సఫాలో 
పడుకుననా కృషణామోహనినా చూసి 
“ఏమైంది అననాయ్యకి, అలా 
పడుకున్నాడు” అని కంగారుగా 
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అవిన్శ్నా అడిగాడు.
“కంగారు పడకు, కొంచెం 
అపెస్ట్ అయా్యడు, రిలాక్స్ 
అవుతున్నాడు, కొది్ద  సపటిలో 
లేస్్త డు” అని రుకి్మణి ప్రక్క తిరిగి 
“చూడమా్మ, బావ లేచిన తరువ్త 
అతనిని నియత్రించడం న్ వలలో  
కదు, ఆ బాధ్యత నీదే. నువువా 
కసస్పు సత్యభామగా మారి 
ఈ శ్రీకృష్ణా డి సంగతి చూడు” 
అన్నాడు అవిన్శ్.    
మురళ్కి అసలు ఏం 
జరుగుతున్నాదో అరధాం కవడం 
లేదు. అననాయ్యని వదిన 
నియత్రించడం ఏమిటి? 
అననాయ్య ఏం చేస్డు? అననాయ్య 
అపెస్ట్ అవడానికి కరణం 
ఏమిటి? ఏమిటి ఇదంత్?…ఇక 
ఆ ఉత్కంఠ భరించలేక “బాస్! 
అసలేం జరిగింది న్కంత్ 
గందరగోళంగా వుంది” అని 
అవిన్శ్నా అడిగాడు.
అవిన్శ్ జరిగినది ఎక్కడ 
చెబ్త్డో అని రుకి్మణి కలుగ 
చేసకొని “మీ అననాయ్య లేచాక 
అనినా విషయాలూ చెబ్త్రు” 
అంది. మురళ్కి విషయం 
తెలియడం రుకి్మణికి ఇష్ట ం లేదు 
అందుకే అననాయ్య పేరు చెపి్ప 
మురళ్ని ఊరుకో బెటి్ట ందని 
అవిన్శ్ గ్రహంచాడు. ఇంతలో 
కృషణామోహన్ అటు ఇటు కదిలి 
లేచాడు. లేసూ్త నే ఎదురుగా 
రుకి్మణి కనిపించడంత, 
నేను ఇంటికి ఎలా వచాచిను 
అనుకున్నాడు. తరువ్త మురళ్, 
అవిన్శ్ కనబడా్డ రు, చ్టూ్ట  
కలయ చూసి అవిన్శ్ ఇంటోలో నే 
వున్నాను అనుకున్నాడు. “బావ్ 
వీళ్్ళపు్పడు వచాచిరు?” అని 
అవిన్శ్నా అడిగాడు. ఎందుకో 

రుకి్మణిని నేరుగా అడగట్నికి 
మొహమాటం వేసింది. 
“నేనే రమ్మన్నాను” అని 
ముక ్తసరిగా చెపా్పడు అవిన్శ్.
“అవనీనా తరువ్త 
మాట్లో డుకుందాము, సమయం 
పదకొండు దాటింది, ముందు 
మీరిద్దరూ భోజనం చేయండి” 
అంటూ రెండు కంచాలు 
డైనింగ్ టేబ్ల్ మీద వేసి వడ్డన 
మొదలుపెటి్ట ంది రుకి్మణి. 
  తనకి విషయం తెలియనీ 
యకుండా వదినగారు ఎందుకో 
విషయానినా దాటవేస్త న్నాదననా 
సంగతి మురళ్కి అరధాం 
అయింది. ఇలాంటి సమయంలో 
విషయం తెలుసకోకుండా 
వుండటమే సబబ్ అనిపించి, 
ఇక ఆ విషయం ఎత్తకూడదు 
అనుకున్నాడు. భోజన్లు 
చేస్త ననాంతసపు ఎవరూ ఏమి 
మాట్లో డలేదు, కని రుకి్మణి 
మౌన్నినా కృషణామోహన్ భరించలేక 
పోతున్నాడు. రుకి్మణికి జరిగిన 
దంత్ తెలిసిందననా సంగంతి 
అతనికి అరధామయింది, అందుకే 
రుకి్మణిత మాట్లో డడానికి ఇబ్ం 
ది పడుతున్నాడు. 
    భోజన్లయిన తరువ్త 
“మురళీ నువువా అననాయ్య 
సూ్కటర్ తీసకొని బయలుదేరు, 
అననాయ్య వదిన కరులో వస్్త రు. 
నువువా నేరుగా పెళ్్ళవ్రింటికి 
వళ్్ళ, వ్ళ్్ళద్దరు ఇంటికి వళ్్ళ 
కస్త రిలాక్స్ అయి ఉదయం 
ఆరుననార కలాలో  పెళ్్ళవ్రి 
ఇంటికి వస్్త రు” అన్నాడు 
అవిన్శ్. అలా పంపడం వలలో  
మోహన్ రుకి్మణిలకి ఏకంత్నినా 
కలుగచేసి, వ్ళ్్ళద్దరూ మనస 
విపి్ప మాట్లో డుకోవడానికి 

అవకశం కలి్పంచాడు అవిన్శ్.   
మురళ్ వళ్్ళన తరువ్త “ననునా 
మనినాంచ్ బావ్! నీ పరిసిథాతి 
చూసి న్కు చాలా ఆందోళన, 
భయం కలిగింది. అందుకే మా 
చెలలోలుకి ఫోన్ చేసి రపి్పంచాను. 
నీకు తెలివి వచిచిన తరువ్త 
నినునా డ్రింక్ చేయకుండా 
నేను ఆపలేను, ఎందుకంటే 
అరగంట తరువ్త నీ నిరణాయమే 
న్ నిరణాయమని మాటిచాచిను, 
అందుకే న్కు ఇంత కంటే వేరే 
మార్గం కనబడలేదు” అన్నాడు 
అవిన్శ్.
    “అంటే నేను నీకు లొంగనని 
భయపడి, మీ చెలలోలిని 
చూపెటి్ట  ననునా భయపెటి్ట  
లొంగదీసకున్నావ్ బావ్” 
అంటూ జోక్ చేస్డు కృషణా 
మోహన్.  
“మా అననాయ్య అమాయకుడు 
గనుక ననునా చూసి మీరేదో 
భయపడత్రు అని అనుకున్నా 
డు ...ఇంతకీ రాధ, రుకి్మణిలత 
సరా! లేదా సత్యభామ ఎంట్రీ 
కూడా వుందా?” అని నవువాతూ 
రుకి్మణి చమత్కరించింది. 
   హమ్మయ్య! వీళ్్ళద్దరూ 
మామూలుగా నవువాతూ మాట్లో డు 
కుంటున్నారు అని మనసలో 
అనుకొని రిలాక్స్ అయా్యడు 
అవిన్శ్.
  “ఆనువుగాని చోట 
అధికులమనరాదు అన్నారు 
ఇక్కడ మజారీ్ట మీది, అందుచేత 
నో కమంట్స్” అన్నాడు 
కృషణామోహన్.

                (ఇంక వుంది)
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భయం

         

 భయం అంటే ఏమిటి? 

మనసలో కలిగే ఒక భావోదేవాగ 

ప్రక్రియ. అది ఎందుకు కలుగు-

తుంది? ఏదో జరుగబోతుందనే 

భావనలో నుండి కలుగుతుంది. 

అంటే అప్పటి దాక జరగని ఏదో 

ఇక ముందు జరుగుతుందనే 

అనుమానమే భయం. అనుకుననా 

కలేజీలో సీటు వస్త ందా? అను-

కుననా సబెజా క్్ట లో సీటు వస్త ందా? 

కోరుకుననా ఉదో్యగం వస్త ందా? 

పెటి్ట న వ్్యపారం ఫలప్రదమౌతుం-

దా? చేస్త ననా ఉదో్యగంలో ఉననాతి 

లభిస్త ందా? కోరుకుననా లక్షణాలు 

కలిగిన జీవిత భాగస్వామి లభిస్త ం-

దా? ఇవనీనా భయానికి మూలాలే. 

నిజానికి లేనిదాని గురించి మాత్రమే 

మనలో భయం ఉత్పననామౌతుం-

ది. అంటే మనస మన అదుపులో 

లేకుండా మరక దాని ప్రభావ్నికి 

గురైెనదనే అనుకోవ్లి.

 ఒకటి కవ్లనుకున్నాము... 

అది లభించలేదు... దానిత అది 

దొరకదేమో అనుకుననా సమయంలో 

మనసలో కలిగే అలజడి... భయం. 

మన అరహౌతను పటి్ట ంచ్కోకుండా 

ఒక అమా్మయిని/ అబా్యిని ప్రే-

మిస్్త ము... మన ప్రేమ యదారధామ-

యే్య పరిసిథాతులు మృగ్యమైపోతుననా 

సంకేత్లు వస్త ననాపు్పడు మనలో 

కలిగే మానసిక వైకల్పమే భయం. 

దాని నుండి కోపం వస్త ంది... కోపం 

క్రోధానికి దారి తీస్త ంది. భయం 

ప్రతిక్రియకు(Reaction) దారి 

చూపుతుంది. 

 భయం.. భయం ఈ 

భూమిపైె ఉననా అనినా జీవరాసల-

లో స్ధారణమైన ప్రతిసఫ్ందన. 

ప్రతి నిత్యం ప్రతి వ్యకీ ్త తీసకునే 

ప్రతి శవాస్ అతనిని మరణాని-

కి దగ్గరగా తీసకు వళ్్ళతుననాదనే 

విషయం అందరికీ అవగాహనలో 

ఉననాదే.  మృతు్యవు కన్నా జీవులను 

భయపెటే్ట దేదీ లేదనే విషయమూ 

తెలిసిందే.. అయిన్ భయపడాలిస్న 

పరిసిథాతు లదురైెనపు్పడు భయప-

డడం స్ధారణంగా జరిగేదే. ఒక-

విధంగా చూస్త భయం యొక్క 

ఉనికిని గురి ్తంచక పోవడం కూడా 

పిరికితనమే అవుతుంది. జీవితంలో 

ఎదురయే్య ప్రమాదాలను ఎదురు-

కొ్కనే సమయంలో భయమే జాగ్ర-

త్తలను నేరు్పతుంది. ఆ పరిసిథాతుల 

నెదురుకు్కనే మానసిక శరీరక 

సంసిదధాతను లేదా సననాదధాతను 

పొందేందుకు భయమే సహాయ-

కరిగా ఉంటుంది. ఈప్రపంచంలో 

కొనినా విషయాలను మనం మారచిలే-

మనే విషయం అవగాహన చేసకొని 

దానికి తగ్గ రీతిలో మన జీవిత్లను 

మలచ్కోవడం తదావారా సంతృపి్తగా 

ఉండగలగడం భయం వలలోనే కదా 

స్ధ్యపడుతుంది.

 భగవదీ్గ త పదున్లగవ 

అధా్యయంలో మొదటి మూడు 

శోలో కలు ఇరవై ఆరు దైవీ గుణము-

లను ప్రస్్త విస్త న్నాయి. అందులో 

ప్రముఖంగానే కక మొదటగా పే-

ర్కననాది భయరాహత్యం లేదా ని-

రభుయత గూరిచి. ప్రపంచంలో ఏ 

వ్యకి ్త యైన్ దురు్గ ణముల పాలబ-

డా్డ డంటే దానికి మూలం అతనిలో 

ఏ మూలో పొడచూపిన భయము. 

ఈ భయం నుండే అనినా దురు్గ ణా-

లూ బయట పడత్యి. "అభయం 

పాలకురి ్త రామమూరి ్త
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వై జనక ప్రాపో్త ౨సి" అంటున్నాయి 

ఉపనిషతు్త లు. భయ రహత సిథాతి 

స్కషి తూ్త  బ్రహ్మ పదముగానే వరిణా-

స్్త యి ఉపనిషతు్త లు. ఈ సృషి్ట లో 

జరిగే ప్రతి సంఘటన లేదా తన 

కెదురైెన ప్రతి సనినావేశం ప్రతి వ్యకీ ్త 

త్ను వినియోగించ్ కునేందుకు 

లేదా ఆనందించేందుకు ఉదే్దశ్ంప-

బడిందే అయిన్ విజు్ఞ లైన్, అజు్ఞ లై-

న్ చాలామంది దానిని గురి ్తంచరు. 

ఈ సృషి్ట లో ప్రతిదీ నిజానికి భగవం-

తుని అంశయే... వ్యకు్త లైన్ లేదా 

జరిగే సంఘటన లేదా కనిపించే 

సనినావేశనికి సంబంధించిన వేవైన్ 

అనీనా భగవదంశలే... మనలో 

ఉననాదీ ఎదుటి దానిలో ఉననాదీ 

ఒక్కటే అంశ… అదీ భగవంతుని 

అంశయే.. కబటి్ట  మనలినా చూసి 

మనమే భయపడడం నిజానికి అరథా 

రహతం. అయిన్ భయపడత్ము. 

ఇది సహజం.

 రెండవది ఉననాదనే ఆలో-

చనయే భయానికి మూలం 

అంటుంది, వేదాంతం. రెండవది 

ఉంటే ఎపు్పడైన్ మొదటిదానిని 

రెండవది అధిగమిస్త ందనే ఆలో-

చనయే ఆ భయానికి మూలం. 

 అక్షరాలను నేరాచిం.. ఎనోనా 

చదివ్ం.. ఎందరి ఉపన్్యస్లనో 

విన్నాం... అవగాహన కుదిరింది.. 

తత్్త ం అరథాం అయినటేలో  అనిపి-

స్త ంది. ఎనోనా వేదికలపైె భగవత్తత ్్త ం 

గూరిచి ప్రసంగించాం.. విషయం 

మనకు తెలుస... అయిన్ భయ-

పడత్ం. ఎందుకు.. తెలిసిన 

విషయం మదడుకే పరిమితమై 

మనసను త్కలేక పోవడం వలలోనే. 

ఎదురయే్య సనినావేశం ఎలాంటిదై-

న్ ఆనందంగా సీవాకరించే మానసిక 

సిథాతికి చేరుకోలేక పోవడం వలలోనే. 

ఎవరైెతే అలా ఆనందంగా ఉండగ-

లుగుత్రో వ్రు భయరహత సిథాతికి 

చేరుకుంట్రు. 

 భారతంలో ఉదంకుని 

గూరిచి చెపుతూ నననాయగా-

రు... అన్తంకమతి అనే పదానినా 

వ్డుత్రు. అన్తంకమతి అంటే 

భయానినా జయించిన వ్డని 

అరథాం. భయానినా జయించేందుకు 

అదేమైన్ కతి్త డాలు లేదా ఆధునిక 

తుపాకులో పటు్ట కొని ఎదురుగా ని-

లుచ్ంటుందా... అలాంటి వస్త వు 

కదుకదా... కని ఎవరైెతే భయం 

యొక్క తత్్త ్నినా తెలుసకుంట్-

రో, అరథాం చేసకుంట్రో... వ్రు 

భయానినా జయించ గలుగుత్రు. 

అంటే భయానినా వ్రు ఆదరిం-

చరు.. తనదిగా చేసకోరు. తనది 

అనుకుననాది స్వారథాంగా ఒదిగిపో-

తుంది... మనదైన దానినా విడిచి పె-

ట్్ట లంటే మనం ఇష్ట పడం.. అలాగే 

భయం ఎపు్పడైతే మనదిగా భావిస్్త -

మో అపు్పడు దానిని కూడా సవాతంగా-

నే భావిస్్త ము కబటి్ట  విడిచి పెట్ట ం.. 

అలా కక అది మనది కదని ఆద-

రించడం మానేస్త అన్దరణకు 

గురైెన భయం మనలినా విడిచిపో-

తుంది. దేనినా దేవాషిస్్త మో నిరంతరం 

దానేనా స్మరిస్్త ము. శ్రీ హరిని దేవాషిం-

చిన హరణ్యకశపుని మదిలో సదా 

శ్రీహరి స్మరణయే... అలా భయానినా 

దేవాషించే వ్రి మనసలో కూడా ఆ 

భయమే గూడు కటు్ట కొని అంచె-

లంచెలుగా ఎదుగుతూ ఉంటుంది. 

అలా వ్్యపి్త చెంది చెంది సమీప 

భవిష్యతు్త లో మనసలో భయం 

మాత్రమే నిండిపోతుంది. అలాగే 

ఏదైతే ఆదరింపబడక నిరాదరణకు 

గురౌతుందో అది మనలినా విడిచిపెటి్ట  

వళ్్ళపోతుంది. మన ఇంటికి వచిచిన 

అతిథి, అతనెంత గొప్పవ్డైన్ ... 

కవలసిన వ్డైన్ ఇంటోలో  ఎవరూ 

పటి్ట ంచ్కోకపోతే ఎలాగైతే నిరా-

దరణకు గురైె వళ్్ళపోత్డో అలాగే 

భయం కూడా మన మనసస్ యొక్క 

అంతరంతరాల పొరలనుండి వళ్్ళ-

పోతుంది. ఏదైతే మననుండి విడి-

పోతుందో అది మనలినా బాధించదు. 

భయం ఎపు్పడైతే ముఖం చాటే-

స్త ందో ఆ స్థా నంలోకి "అభయం" 

లేదా "ధైర్యం"వచిచి చేరుతుంది 

(ఏ స్థా నమూ ఎపు్పడూ ఈసృషి్ట లో 

ఖ్ళీగా ఉండదు కబటి్ట ).

 నిజానికి భయం అనేది 

వ్యకి ్తలో కనిపించే భావోదేవాగ సిథాతి 

మాత్రమే. కొంత వరకు అది అవ-
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సరమే కని దానిని ఎలా నిరవాహం-

చ్కోవ్లో (మేనేజ్ చేయాలో) 

తెలియాలి. ఆ విధానం తెలిస్త 

దాని మారా్గ నినా మళ్్ళంచి దానిని 

ఉపయుక ్తం చేసకోదగిన విధా-

న్నినా అనేవాషించవచ్చి. నిపు్ప 

కలుతుంది అనే విషయానినా తె-

లుసకుంట్ం.. అవగాహన 

పెంచ్కుంట్ం.. అపు్పడపు్పడు 

అనుభవంలోకి వస్త ంది కూడా! 

కలుతుందనే భయం ఉననాపు్ప-

డు నిపు్పను దూరంగా పెడత్ము. 

కని దాని సవాభావం అరథాం అయింది 

కనుక దానిని దూరంగా పెట్ట డం 

కన్నా నిపు్పత జాగ్రత్తగా ఉంటూ.. 

దానిని ఎలా ఉపయోగించ్కోవ్లో 

ఆలోచించడం వలలో  ఉపయోగం 

ఉంటుంది. భయానినా జయించడం 

అంటే ఇదే..

భయం ప్రశంతతకు మొదటి 

శత్రువు. భయానినా జయించడం నే-

రుచికుంటే ప్రశంతత మనదౌతుం-

ది. అపనమ్మకం భయానికి ఊపి-

రులూదుతుంది. నిజానికి భయం 

ధైర్యం రెండూ మానసిక సఫ్ందనలే. 

భయానినా జయించాలి అంటే "న్కు 

భయం లేదు" అనేది తెలుసకోవ్-

లి. ఆ "తెలుసకోవడానినా" అభ్యసిం-

చే మారా్గ నినా అనేవాషించాలి. అనేవాషిత 

మార్గంలో గమించడం వలలో  భయం 

తొలిగిపోతుంది. ఆస్థా నంలో ధైర్యం 

వచిచి చేరుతుంది. ధైర్యంత విచ-

క్షణ, విచక్షణత ప్రశంతత వస్్త యి.  

 భయం సవాభావ్నినా అరథాం 

చేసకోవడం వలలో  అది మన కల్ప-

నయే అననా సత్యం బోధపడుతుం-

ది. సృషి్ట ంచడం చేతనైెతే దానిని 

అంతం చేయడం స్ధ్యమేనననా 

సూత్రాననానుసరించి మనం సృ-

షి్ట ంచ్కుననా లేదా కలి్పంచ్కుననా 

భయానినా మనమే అంతం చేయ-

గలిగిన మారా్గ నినా అనేవాషించ్కో-

వడం స్ధ్యపడుతుంది. ఏ పని 

చేయాలంటే మనకు భయమో, 

ముందుగా ఆ పనిని చేయడం వలలో  

భయం దూరం అవుతుంది. బల-

వంతంగానైెన ఆ మానసిక సిథాతిని 

పొందడం, భయం యొక్క పరి-

ణామాలను అరథాం చేసకోవడం, 

ఆ పనిని చేయకపోతే మనం ఏం 

కోలో్పయే ప్రమాదం ఉందో దాని 

వలలో  ఎదురయే్య పరిణామాలేంటో 

అరథాంచేసకోవడం, హేతుబదధాం-

గా స్ధా్యస్ధా్యలను పరిశీలించ-

డం, భయానినా జయించాలనే తీవ్-

మైన కోరికను పెంచ్కోవడం, ఆ 

తపనను ప్రజవాలింప చేసకోవడం, 

ప్రయతనాలోపం ఏ మాత్రం లేకుండా 

యతినాంచడం; వచేచి ఫలితం 

జయమైన్ అపజయమైన్ సమ-

భావనత సీవాకరించ గలిగే మానసిక 

సిథాతిని సననాదధాం చేసకోవడం వలలో  

భయం మనలినా విడిచి పారిపో-

తుంది. భయరహతమైన మనసస్ 

ప్రశంతతను అనుగ్రహస్త ంది.

ఒక రాజ్యం ఉంది. ఆ రాజా్యనికి 

రాజు "కంగారు", మంత్రి "అజా్ఞ నం", 

సన్ని "కోపం".  ఆ రాజ్యం పైె 

"భయం" దండతి్త వచిచింది. రాజు 

కంగారు పడా్డ డు, మంత్రిని సలహా 

అడిగాడు... మంత్రి అజా్ఞ నంత 

సన్నిని ప్రేరేపించాడు... సన్ని 

కోపం స్మరస్్యనినా మరచింది. 

ఫలితం... భయం గలిచింది.

 మరక రాజ్యం ఉంది. ఆ 

రాజా్యనికి రాజు "ఆత్మ స్థార్యం", 

మంత్రి "విచక్షణ", సన్ని "ధైర్యం".  

ఆ రాజ్యం పైె "భయం" దండతి్త 

వచిచింది. రాజు బాధ్యతత వ్య-

వహరించాడు, మంత్రిని సలహా 

అడిగాడు... మంత్రి విచక్షణత 

ఆలోచించి వ్్యహానినాచాచిడు.... 

సన్ని స్హసంత ఎదిరించాడు. 

ఫలితం... భయం పారిపోయింది.

 భయరహత మనసస్లో 

భగవంతుడే సిథార మూరి ్తయై నిలు-

స్్త డు.

      ధైర్యంగా మీరక నిరణాయం తీ-
సకున్నారు. అది మీ జీవిత్నినా 

మారేచిస్త ంది. అది ఎటైన్ కవచ్చి. 

స్హసంత ముందడుగు వేస్త మీ 

తరతరాల చరిత్రను మీరు మా-

రేచిస్్త రు. కని మీలోని అంతర్గత 

భయం ఆ నిరణాయానికి అనుక్షణం 

అడు్డ  తగులుతుంది. 

                         (ఇంక వుంది)
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 ఆర్. శర్మ దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 20

   ఈ నెల పద్యం మరోస్రి పోతన మహాభాగవతంలోనిదే.  మహాభాగవతంలో ఈ పదా్యనికుననాంత ప్రససిథా, ప్రాము-
ఖ్యం మరే పదా్యనికీ లేదంతే అతిశయోకి ్త కదు. దానిక్కరణం కిందన చూదా్ద ం.

మ.               అలవైకుయంఠపురయంబులో నగరులో న్మూల సౌధయంబుద్
                    పల మయంద్రవన్యంతరామృతసరః పా్రయంతయందుకాయంతోపలో
                    త్పల పర్యంకరమావనోదియగు న్పననా ప్రసనునాయండు వ
                    హవాలన్గయంద్రము పాహిపాహియన గుయా్లయంచి సయంరయంభియై  
                                                                                                           (గజయంద్ర మోక్యం 79)

     గజేంద్రుణిణా మొసలి పటు్ట -
కుంది. న్కింత బలం ఉంది కదా 
ఈ మొసలి ననేనాం చేయగలదు 
అనుకుంటూ – అంటే ‘నేను’ 
అనేది మనసలో ఉననాంతకలం 
– పోరాటం స్గించింది ఏనుగు. 
ఎననాటికీ వదలడం లేదు ఈ పటు్ట . 
అపు్పడు, మనసలో మదిలిన 
భావన ఏమంటే – ఈ ప్రపంచం-
లో ఇలా కర్మలు జరగడానిక్కర-
ణం మనమే, అయితే ఈ జన-
నమరణ చట్ంలోంచి బయటకి 
రావడానికి మన బ్దీధా, ఇంద్రి-
యాలూ, మనసూస్ ఎందుకూ 
పనికి రావు. ఈ దరిద్రం తపి్పం-
చ్కోవడానికి మరో స్ధనం ఏదో 
ఉండి ఉండాలి. దానినా ధర్మం 
అనీ సత్యం అనీ, భగవంతు-
డనీ ఏదో ఒకటి అనుకోవచ్చి. 

ఆయన/ఆవిడ కృప ఉంటే తప్ప 
నేను అశకు్త ణిణా . ఆ శకి ్త, పరమే-
శవారుడు అనుకుంటే, ఆయనే 
వచిచి ఏదో చేయాలి తప్ప న్ వలలో  
కదు అని మననఃసూ్పరి ్తగా శరణు 
జొచేచి సమయానికి ఏమౌతుంది 
అనేదానికి ఈ పద్యం సమాధానం 
చెపు్తంది మనకి.
ఆ వైకుంఠ పురంలో ఏదో మూల 
సౌధంలో ఎక్కడో ఉన్నాడు భగ-
వంతుడు. ఎలా ఉన్నాడో చూ-
సినవ్ళలోకి తప్ప తెలియదు. ఆ 
వైకుంఠం చూసినవ్రు భగవం-
తుణిణా చూస్రు కనక ఆయనలో 
ఐక్యమైపోయి మాట్ పలుకూ 
చెప్పలేరు. ఏదైతే మనం వివరిం-
చగలమో అది మన బ్ధిధా మీద 
ఆధారపడుతుంది కదా? అయితే 
మన బ్దీధా మనస వివరించగ-

లిగేది మన పరిధులోలో  ఉననాది. 
అందువలలో  అది భగవంతుడు 
కదు. భగవంతుడు అవ్యకు్త డు 
– ఇదీ అని ఎవరూ వ్యక ్తపరచ-
లేరు; అవ్యయుడు అంటే ఎనినా 
కోటలో  ప్రాణులోలో  ఆయన అంశ 
ఉన్నా ఇంక ఎప్పటికీ వ్యయం 
అయిపోని వ్డు. పరిధులు 
అనేవి లేని వ్డు. అటువంటి 
వ్ణిణా  ఎవరైెతే వివరించి ‘ఇదీ’ 
చెప్పగలరో వ్ళ్్ళ అసలు భగ-
వంతుణిణా చూసినవ్ళ్్ళ కదు 
అంట్రు రామకృషణా పరమ-
హంస. మరి ఇటువంటి వ్డు 
ఉండే వైకుంఠం ఎలా ఉంటుంది 
అంటే అది చూడాలి తప్ప 
‘ఇలా ఉంటుంది’ అని చెప్పడం 
అసంభవం కదా. సరే మరి 
ఇలా ఉంటుంది అని నోటితనే 
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చెప్పలేం కనక మరి చూడలేని 

దానినా ఎలా వివరించి రాయడం? 

    అందువలేలో  పోతన ‘అలవై-
కుంఠపురంబ్లో నగరులో’ అని 

రాస్క తరావాత ఏం రాయాలో 

తెలియక ఆ పదా్యనినా అలా 

వదిలేసి బయటకి వళ్్ళట్ట  ఏదో 

పనిమీద. వనకి్క వచిచి చూససరికి 

ఈ పద్యం మొత్తం రాససి ఉంది. 

‘అరే ఇది ఎవరు పూరి ్త చేస్రు,’ 

అని ఇంటోలో  ఉననా కూతురినా పిలిచి 

అడిగాడు. ‘నువేవా కదా ఓ అరగంట 

ముందు వచిచి రాసి వళ్్ళవు?’ 

అందిట ఆ అమా్మయి.  ‘అదేమిటి 

నేను బయటకి వళ్్ళ ఇపు్పడే కదా 

రావడం’ అని పోతన అనేస-

రికి ఇద్దరూ ఆశచిర్యపోయారు. 

అందువలేలో  ఈ పద్యం స్కషి తూ్త  

మహావిష్ణా వే పోతన రూపంలో 

వచిచి రాస్డని దీనికంత ప్రా-

ముఖ్యం. ఈ పద్యం రాయడాని-

కూ్కడా కరణం ఆ వైకుంఠపురం 

లో మహావిష్ణా వు లకీషిమిదేవిత ఆ 

మూల సౌధంలో ఎలా ఉంట్డో 

ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే వరిణాం-
చగలడు కనక. 

     ఈ పద్యంలో చెపే్పదేమంటే, వై-

కుంఠపురంలో ఆ మూల సౌధాలోలో  

ఎక్కడో మందారవన్ల అవతల 

(కల్ప వృకషి లత నిండిన వన్లు), 

అమృతం వంటి నీరుండే 

కొలనులో దొరికే సఫ్టిక మణుల-

వంటి నలలోకలువలత ఉండే పా-
ను్పమీద (మందార, వన్ంతర, 

అమృతసరనః ప్రాంత, ఇందుకం-

తపలోత్పల, పర్యంక) లకీషిమిదేవిత 

వినోదంగా ఉననా (రమా వినోది), 

భగవంతుడు (ఆపననా, ప్రసనునాం-

డు – ఆపనునాలకి, అంటే శర-

ణుజొచిచినవ్రికి సవాహస్తం ఇచిచి 

ఆదుకునేవ్డు, ప్రసననామైనవ్-

డు), ఈ న్గేంద్రం ‘పాహ పాహ’ 

అనేసరికి ఒక్కస్రి లేచాడు - గు-

యా్యలించి సంరంభియై (మొర 

విని బయలే్దరాడు).

    భగవంతుడో స్కిషి మనకర్మలకి. 

మనం ఏదో చేస్త ఈ జన్మ వచిచింది. 

చేసిన పనికి ఫలితం తప్పదు 

కనక అనుభవించి తీరాలి. ఈ 

జన్మలో అనుభవిస్త సరే లేకపోతే 

ఆయుష్షి  చాలకపోతే వచేచి జన్మకి 

ఆ కర్మ తప్పదు. అయితే ఈ 

అనుభవించడంలో ‘చేసదంత్ 

నేనే’ అనే భావన ఉననాంతవరకూ 

ఆయన అలా వినోదంగా చూసూ్త  

ఉంట్డు మనకేసి. ఎపు్పడై-

నే ‘ఇంక నేను ఏమీ చేయలేను, 

కవవే రకిషింపు భద్రాత్మక’ అనే 

భావన రాగానే ఆయన బయలే్ద-
రుత్డు. ఎలా బయలే్దరుత్డం-
టే – ‘గుయా్యలించి సంరంభియై, 

సిరికిం జప్పడు, శంఖ చక్రయు-

గమున్ చేదోయి సంధింపడు..’ 

అంటూ. మనం ఒక అడుగు 

ముందుకు వేస్త మనని ఆదు-

కోవడానికి భగవంతుడు పది 

అడుగులు ముందుకు వస్్త డు. 

అయితే ఇక్కడ గురు్త ంచ్-
కోవ్లిస్నదేమంటే మనం ఓ 

అడుగు వనకి్క వేస్త ఆయన పది 

అడుగులు వనకి్క వళత్డు. మరి 

మళీ్ళ వస్్త డా మరోస్రి మనం 

ముందుకు వళ్ ్త? తప్పకుండా. 

ఎందుకంటే కంచెరలో గోపననా చెపి్ప-
నటూ్ట  ఆయన – ‘దాశరధీ కరు-

ణాపయోనిధీ’ కనక.

ఈ పద్య వృత్తం మతే్తభం; అంటే 

ఏనుగు. తిరుమల తిరుపతి దేవ-

స్థా నం వ్రు తెలుగులో ముద్రిం-

చిన మహాభాగవతం పుస్తకలకి 

జంధా్యల పాపయ్య శస్త్రి గారు 

సంపాదకులు. ఆయన ముందు 

మాట రాసూ్త  ‘ఈ గజేంద్ర మోక్షం 

లో పోతన మతే్తభం మీద మతే్తభం 

ఎలా రాస్డో?’ అంట్రు. అందు 

కే ఈ పోతన భాగవతం అనేది తె-

లుగువ్డు చేసకుననా అదృష్ట ం. 

ఈ పదా్యలు చిరకలం మన న్-

లుకలమీద నిలవడానిక్కరణం 

కూడా పోతన చెపి్పనదే – ‘పలి-

కించెడువ్డు రామ భద్రుడట…’  

ఇపు్పడీ పద్యం, ఇది రాసిన విధం 

చూస్త ‘పలికించెడు వ్డు, అది 

పూరి ్తగా రాసిపెటి్ట నవ్డు రామ-
భద్రుడట’ అని కూడా చెపు్పకోవ్-

లిస్ందే.
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    "బామా్మ! బామా్మ!"అంటూవచిచి 
ఇంచ్మించ్ ఒళ్్ళ కూరుచిననాటేలో  
ఆనుకుని కూరుచింది కుమారి.
 "ఏమైంది కుమారీ !"అంటూ 
మనవరాలి బ్గ్గమీద ముదు్ద  
పెటు్ట కుని అడిగింది బామ్మ 
భానమ్మ.
"బామా్మ! మాసూ్కలోలో  మాతెలుగు 
టీచరుగారు వచేచి శనివ్రం ఒక 
కివాజ్ పెట్్ట రు బామా్మ!అదేంటం-
టే సంఖ్ శస్త్రం గురించీ.అంటే 
మాకలో సలో 30మందిమి ఉన్నాం 
మాటీచర్ మమ్మలినా పదిగ్రూపులు 
చేశరు. మాది తొమి్మదో గ్రూపు.
ఒకో్క గ్రూపులో ముగు్గ రం .ఆకివాజ్  
లో ఆధా్యతి్మక సంబంధమైనది.
అంటే మేమంత్ సంఖ్్యశస్త్రం 
ప్రకరం ఒకటినుండీ పది వరకూ 
పది గ్రూపుల వ్రమూ ఆధా్య-
తి్మకకవిషయాలు నీతి దాయ 
కంగా చెపా్పలిట. బామా్మ! మాది 
తొమి్మదిసంఖ్య, దీంత మేము  
చెపా్పలి .బామా్మ పీలో జ్ చెప్పవ్!-
న్కు కథలను ఇచాచిరు,ఒకరేమో 
పదా్యలు ,మర కరు శోలో కలు, నీతి 
వ్క్యలూనూ.పీలో జ్ బామా్మ!అం-
టూ బ్గ్గలుపటు్ట కుని బ్రతిమా-
లుతుననా కుమారిని మురిపేంగా-
చూసూ్త  అంది బామ్మ.
"చెపా్త ను,తప్పక చెపా్త ను.అడ-
గాలేకనీ మేం  టీచరలోము కదా! 
అడిగితే చెప్పకుండా ఉండలేము. 
మరి జాగ్రత్తగా విను.నవసంక్యత 
చాలానే ఉన్నాయి.  
భకి ్త అంటేఒక పవిత్రమైన భావన. 
మనుష్లలో భకి ్త భావన కల-
వ్రిని భకు్త లు అంట్రు.భకి ్త 
యోగం గురించి భగవదీ్గ తలో 

ఉంది. న్రద భకి ్త 
సూత్రాలోలో  కూడా చాలా విధాల 
భకి ్తగురించి ఉంది.
భగవంతుని పొందడానికి భాగ-
వతంలో నవవిధభకి ్త మారా్గ లు 
అనగా 9 రకలైన భకి ్త మారా్గ లు 
చెప్పబడా్డ యి. భాగవతంలోని 
ప్రహాలో ద చరిత్ర లో ఈ 9 రకల 
భకు్త లగురించీ చెపి్పన శోలో కం 
ఏంటంటే 
శ్రవణతం కీర్తనతం వష్ణ ోః 
సమారణతం పాద సేవనతం
అరచేనతం వతందనతం దాస్యతం 
సఖ్యమాతమా నివేదనతం
అంటే భగవంతుని పూజింప-

డానికి అనేక విధాలైన మారా్గ -
లున్నాయి.నవవిధ భకి ్తమార్గం : 
1.శ్రవణము 2.కీర ్తనము 3.స్మర-
ణము 4.పాదసవనము 5.అరచి-

నము 6.వందనము 7.దాస్యము 
8.సఖ్యము 9.ఆత్మ నివేదనము-
"అని
"బామా్మ! ఇదంత్ చెపే్త ఎవవారూ 
వినరు మమ ఓడిపోత్ం.బామా్మ 
కథగాచెపు్ప బామా్మ!"
"చెపా్త నుంతల్లో  ఐఅతె ఏవరైెన్ 
అడిగితే నీకు బేసిక్స్ కొంతైెన్ తె-
లియాలావదా! వ్రికి సమాధాన్మ 
చెప్పలైఅకే్ద! అందుకె అముందు 
భకి ్త గురించీ చెపి్ప, ఆతరావాత నీ-
క్కవలిస్న కథలు చెపా్త గా!విను.
మొదటిది శ్రవణం.

శ్రవణం: భగవంతుని గూరిచిన 
కథాలు, భజనలు, కీర ్తనలు వినటం 
- ఇలా వినితరించిన వ్రు ధర్మ-
రాజు, జనమేజయుడు, శౌనకది 
మునులు.

నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైెమవతి
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రెండవది కీర ్తనం: భగవంతు-
ని గుణగణములను,శకు్త ల-
ను, మహమలనూ  కీరి ్తంచ్ట: 
రామదాస, దాసగణు, అననామ-
య్య, త్్యగరాజు, తులసీదాస, 
మీరాబాయి -ఇంక చాలామంది 
గాయకులు ఇలాకీరి ్తంచారు..
మూడవది -స్మరణం: భగవం-
తుని స్మరించ్ట - ప్రతి నిత్యం-
ధా్యనం చేస కోట్లో ది భకు్త లననా-
మాట. 
పాదసవ: దేవుని పాదముల 
పూజ సయుట
తరావాతది అరచినం: గుడిలోగాని, 
ఇంటిలోగాని, హృదయములో 
గాని భగవంతుని అరిచించ్ట.
తరావాతది వందనం: భగవంతు-
నికి మనస్రా ప్రణామం చేయుట
దాస్యం: భగవంతునకు దాసడ-
గుట - హనుమంతుడు, రామ-
దాసమొదలైనవ్రు.
సఖ్యం: అంటే సనాహ భకి ్త అరుజా -
నుడుశ్రీకృష్ణా ని సనాహతునిగ 
అభావించి అనునిత్యం దగ్గరగా 
ఉంది తరించాడు.
చివరిది ఆత్మనివేదనం: తనను 
త్ను పూరి ్తగా దేవునకు సమ-
రి్పంచ్కొనుట - గోదాదేవి, 
మీరాబాయి వంటివ్రు.
నీకిపు్పడు మొదటిదైన శ్రవణం 
గురించినకథ చెపా్త ను విను.
1.శ్రవణం.
పూరవాం అవంతీరాజా్యనినా 
అనుపమ వర్మ అనేరాజు పా-
లించేవ్డు. ఆయన చాలా 
మంచివ్డు.ప్రజలందరినీ బా-
గాచూసకునేవ్డు. ఆ రాజ్యం-
లోప్రజలంత్ చాలా సఖంగా 
ఉన్నా అపు్పడపు్పడూ పెద్ద  ఎతు్త న 
దొంగతన్లు జరుగుతుండేవి.
ప్రజలు భయపడిపోస్గారు.  

మహారాజు తన మంత్రులత,-
పురోహతునిత, బాగా చరిచించి 
"భకి ్త గురించీప్రచారం చేస్త ఆదొ-
గలేవరో వ్రు విని దొంగతనం 
చేయరనే ఉదే్దశ్యంత తన రాజ్యం 
నలుమూలలా భగవత్ భకి ్తని 
గురించీ ప్రచారం చేయను 
అనేకమంది కళ్కరులను 
పిలిపించి , హరికథలూ, బ్ర్ర 
కథలూ, సతస్ంగాలూ, ఉపన్్య-
స్లూ చెపి్పంచస్గాడు. 
 ఆనగరంలో ఉననా ఒక గజదొంగ 
ఇదివిని తనకుమారునిపిలిచి 
"న్యన్! మనవృతి్త దొంగతనం 
. నీవు మనరాజ్యంలో జరిగే ఏ 
హరి కథా ,బ్ర్రకథల వంటివి 
ఏవీ వినకు. నీకు ఇపు్పడిపు్పడే 
మన వృతి్త గురించిన పాఠాలు 
చెపు్తన్నాను. నీవు వేరే విషయాలు 
వింటే నేను చెపే్పవి   తలకెక్కవు.
జాగ్రత్త " అని చెపా్పడు .
 ఆ దొంగ కుమారుడు మాధవుడు 
తండ్రిమాటకు తలఊచాడు, ఐతే 
పిలలోలకు ఏది వద్దంటే అది చేస 
ఆసకి ్త కలుగుతుందని   పాపం 
చదువంటే తెల్ని  మాధవుని  
తండ్రి ఐన పెద్ద  దొంగ  గంగులుకు 
తెలియదు.   
తండ్రి ఏదివద్దన్నాడో అదేంటో 
తెలుస కోవ్లని మాధవుడు 
ఆరాత్రి తన గ్రామ సమీపాన 
జరుగుననా భాగవత సపా్త హ 
పురాణ శ్రవణానికి వళ్లో డు.
అక్కడ ఆ వేద పండితుడు 
"భకు్త లారా భగవంతుడు దయా-
మయుడు ఎవరైెతే తనను 
పూజిసూ్త  జపిసూ్త  ధా్యనిసూ్త  
ఉండేవ్రిని ఎంతకష్ట ంలోవున్నా 
కోరగానే కపాడుత్డు. మాన-
వులకు అసలైన తల్లో , తండ్రీ, 
గురువు, దైవం, సనాహతుడు, 

సరవాం ఆయనే. మిగత్వ్రంత్ 
ఎప్పటికైన్ వళ్్ళపోవచ్చి, వదలి 
పోవచ్చి. కనీ దైవం భకు్త లను 
ఎననాటికీ వదలడు , మనం మన 
మనసస్లోలో  ఆయన రూపానీనా 
ధా్యనిసూ్త  న్మానినా జపిసూ్త  
అంటే అనుకుంటూ ఉంటే 
తప్పక దైవం కపాడుత్డు."అని 
వ్రికి  అరధామయే్య తేలిక భాషలో  
చెపా్పడు. చక్కగా పదా్యలు, 
పాటలూ పాడాడు. 
 చివరలో "భకు్త లారా! మీకు 
అంత్ గురు్త ండకపోతే భగవం-
తుని ఒక్క న్మానినా నిద్రలోసైతం 
మరువక జపించండి.పైెకి అన-
క్కరలేదు.లోపల అనుకుంటే 
చాలు. 'రామా! అనో కృషాణా  అనో  
జపించండి" అని చెపా్పడు. 
ఎందుకో మాధవునికి ఆయన 
మాటలు బాగా నచాచియి.
ఆక్షణం నుంచీ అతడు 'కృషాణా ' 
అనేపదం పలుకలేక సలువైన-
దిగా భావించిన 'రామ'  న్మానినా 
జపించడం మొదలట్్ట డు.
ఆక్షణంనుండీ గాలి పీలిచిన్, 
వదలిన్ రామ రామ అనుకోడం 
గాలిపీలిచినంత సహజంగా చే-
యస్గాడు.అంతేకక తమగ్రా-
మంలోని విదా్యలయానికి వళ్్ళ 
విద్యనభ్యసించస్గాడు. మంచి 
పండితుడుగా మారాడు.
 రోజులుసంవతస్రాలుగా గడు-
స్త న్నాయి. ఒకరోజున తండ్రి 
గంగులు పెద్ద  దొంగతనం చేసూ్త  
రాజసైనికులకు పటు్ట బడా్డ డు. 
రాజు అతనిని విచారించి అతడే 
రాజ్యంలోని అనినా దొంగతన్ల-
కూ దోపిడీలకు  కరకుడని రు-
జువయా్యక అతడికి మరణ శ్క్ష 
విధించాడు.
                    (ఇంక వుంది)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

     (గత సంచిక తరువ్యి)

 ఊరిలో అందరు చందాలు 
ఇచిచి, భోజన్లు పెటి్ట  వ్రి పశు-
వులకు మేత కూడా ఇచిచి వ్రం, 
పది రోజులు సత్కరించేటప్పటి-
కి ఊరికి భారమై పోతుంది. ఆ 
తరావాత వేరే ఊరికి బయలుదేర-
త్రు.     
    తనకు ఎపు్పడు ఇష్ట మైతే 
అపు్పడు బ్రాహ్మణుల ఇళ్ళకి వచిచి 
ఉభయం చెపు్పకుంట్డు. ఆ 
రోజంత్ ఊరిలో భజన చేస్్త డు. 
ఆంజనేయ భకు్త డు ఈయన. 
ఈయన పేరు అనంతయ్య. భకి ్త 
పారవశ్యంలో భజన చేసటపు్ప-
డు ఆంజనేయుడిలాగా  మూతి 
బిగించి, తన్మయతవాంలో మునిగి 
పాటలు పాడత్డు. ఊరి జనం 
అంత్ ఈయన చ్టూ్ట  మూగి 
ఆనందిస్్త రు. ఊరిలో  ఎవరైెన్  
ప్రశనా అడిగితే చెపుత్డు. భవిష్య-
తు్త  గురించి, జరగబోయే మం-
చి-చెడుల గురించీ చెబ్త్డు. 
మితభాషి. ఎవవారితనూ ఎకు్కవ-
గా కలిసిపోడు. ఆయన ఏంటో, 
ఆయన పనేంటో... అంతే. 
   మరో అతిథి... తిక్క నర-
సింహులు. ఈయన సవాసథాలం 
కోడూరు. ఎవరికైన్, ఏదైన్ 
సహాయం అవసరపడితే బ్రా-
హ్మణ ఇళలోలోలో  సహాయం చేస్్త డు. 
మరీ ముఖ్యంగా అపరకర్మలకు 
ముందుంట్డు. ఈయన ప్ర-
తే్యకత ఏమిటంటే... ఈయన 

చేతికి ఎపు్పడూ గడియారం 
ఉంటుంది. అది ఎపు్పడూ 
పని చేయదు. దానికి ముళ్్ళ 
ఉండవు. కేవలం డబా్ మాత్రమే 
ఉంటుంది. ఈయనను చూచిన 
ప్రతి ఒక్కరూ 'టైము' అడుగు-
త్రు. ఈయన కూడా విసకో్క-
కుండా ఎంతమంది అడిగిన్ 
చాలా ప్రతే్యకంగా 'ఫీల్' అయి 
చెపా్త డు. అయితే ముందు 
ఆకశంలో సూరు్యడి వైపు ఒక 
కంటిత  చూసి, ఆ గడియారం 
వైపు చూసి 'టైం' చెపా్త డు. అడి-
గినవ్రు నవువాకుని సంతషిస్్త -
రు. ఆయన తన గడియారానినా 
ప్రజలు గురి ్తంచినందుకు ఆనం-
దిస్్త డు. చదువుకునే పిలలోలు 
'వ్రాలు' మాట్లో డుకుని ఏవ్రం 
ఎవరింటోలో  అయితే ... వ్ళ్ళ 
ఇంటికి వచిచి పోతుంట్రు. ఇక 
నెతి్త మీద చీరాల మూటలవ్ళ్్ళ, 
ఇసర్రాళ్్ళ మలిచేవ్రు వసూ్త నే 

ఉంట్రు. 
 మాలేపాటి గోవిందమ్మ. ఈమ 
కూడా బ్రాహ్మణుల ఇండలో లోని 
శుభాశుభాలకు తప్పక వచేచిది. 
ఏమీ ఆశ్ంచకుండా అనినా 
పనులు చేసి కేవలం భోజనం 
చేసి వళ్్ళది. ఈమ యుక ్తవయ-
సలో ఉండగా చేసిన ఒక పని 
వలలో  స్ంఘికంగానూ, కులప-
రంగానూ వలివేయబడింది. ఒక 
పోల్స అధికరిని ప్రేమించి 
ఆయనత వళ్లోపోయిందట. ఆ 
తరువ్త కొది్ద  సంవతస్రాలకు 
తిరిగి వచిచింది. పలుగురాళ్ళప-
లలో  లోని బ్రాహ్మణ అగ్రహారులు 
ఆమను వలివేశరు. 
  వీరి అమ్మ మాలేపాటి లక్ష్మ-
మ్మ. మా న్యన నందుల స-
బ్రామయ్య గారి దగ్గరకు వచిచి 
ఈ వలివేసినదానినాంచి తనను 
కపాడుకోమని వేడుకుంది. న్-
ననాగారు అప్పటికే సంఘ సం-



44 డిసెంబరు 2020

స్కర ్తణలపైె అధ్యయనం చేసివు-
న్నారు. పశచిత్్త పానికి మించిన 
శ్క్ష లేదని నమే్మవ్రు. అందుకే 
ఈమ విషయమై తెన్లిలో బస 
చేసిన శృంగేరి పీఠాధిపతుల 
దగ్గరకు వళ్లో  ప్రస్్త వించగా, వ్రు 
ఆమను క్షమించి  పశచిత్్త ప-
పడుతున్నారు కబటి్ట  వంట, 
వ్రూ్ప విషయం లాంటి విష-
యాలలో ఆమకు భాగస్వామ్యం 
ఇవవాకుండా కేవలం ఊరిలోకి 
అనుమతి ఇచిచి బ్రాహ్మణుల 
ఇండలో లో మిగత్ కులాలవ్రిగా 
ఉండవచచిని ఆజా్ఞ పించారట. 
మా పెద్ద  మేనత్త చనిపోయిన 
రోజు ఆమ దహన సంస్్కరాలు 
చేయట్నికి, శవ్నినా మోయట్-
నికి ఎవరూ లేకపోతే మా న్యన 
ఒక వైపు, తిక్క నరసింహులు, 
తొలశమ్మ అనే మరో బ్రాహ్మణ స్త్రీ 
ఇంకో వైపు పాడ మోశరట . ఈ 
తొలశమ్మ కూడా ఒక సంఘస-
విక అనే చెపా్పలి. చిననాపిలలోలకు 
స్నానం చేయించినటు్ట  శవ్నికి 
స్నానం చేయించి పాటలు పాడి 
శవ్నినా మోసింది. ఈమ కూడా 
అపు్పడపు్పడు అతిథి లాగా మా 
ఊరికి వసూ్త  ఉంటుంది. 
    ఒకరోజు ఎవరికీ పరిచయం లేని 
అతిథి తమిళన్డు కుంభకోణం 
నుంచి వచాచిడు. ఆయన 
పేరు చెప్పలేదు గానీ అందరూ 
కుంభకోణం అని పిలిచేవ్-
రు. కనీ చాలా పెద్ద  పొట్ట , భారీ 
కయం, కదలటం చూస్త బ్ల్ 
డోజర్ కదిలినటే్ట  ఉంటుంది. 
నెతి్తన ఒక పెద్ద  మూట పెటు్ట -
కుని, మా పెద్దన్ననా దగ్గరకు 

వచిచి భోజన్నికి ఇంటికి వస్్త -
నన్నాడు. అపు్పడు మా పెదన్ననా 
'తప్పకుండా రండి మాకుననాది 
కలో, అంబలో, సంకటో పెడ-
త్'మన్నాడు. ఆమాట వినంగానే 
నిజంగా సంగటే పెడత్రేమోన-
ని రాయిపెది్ద  వంకటరమణయ్య 
గారి ఇంటికి వళ్్ళడు. భోజన్నికి 
వళ్ళగానే మీ 'ప్రవర' ఏమిటో చె-
ప్పమన్నాడు ఆయన.
     మాలాంటి సదా్్రే హ్మణుని 
'ప్రవర' అడిగి ఆవమానిస్్త వ్? 
అంటూ కోపగించ్కుని మళీ్ళ 
మా ఇంటికే వచిచి భోజన్నికి 
వస్్త నన్నాడు.
      మా అమ్మకు ఇలాంటి వ్రి 
భోజన్ల విషయాలు తెలుస. 
అందుకే ముందుగా తగు జా-
గ్రత్తలు తీసకుని పెద్ద  గినెనాడు 
పచచిడి, కుండడు మజిజా గ, 
రెండు శేరలో బియ్యం, వండి సిదధాం 
చేసింది. ప్రతే్యకంగా బాదం 
ఆకులత చేసిన విస్తరి పెద్దగా 
కుటి్ట  వడ్డన సిదధాం చేసింది. 
ఆయన మంచినీళ్లో  వేరేవ్ళ్ళ 
పాత్రలోలో   త్గరు.ఆ మూటలో 

పలురకల సైజులోలో  వుననా 
చెంబ్లు, లోట్లు మడుగు 
నీళలోత నింపుకుని భోజన్నికి 
కూరుచిన్నాడు. 
   దగ్గర దగ్గర రెండు గంటల 
సమయం పటి్ట ంది. అనీనా సం-
పూరణాముగా తినేసి తృపి్తగా త్ంచి 
లేచాడు. అమ్మ మా అందరికీ 
మళీ్ళ వంట చేయాలిస్వచిచింది. 
స్యంత్రం వరకు పండుకుని 
కోడూరు బయలుదేరాడు. మా 
తము్మడు రవీంద్ర శర్మ ఆయన 
మూట ఎతు్త కుని కోడూరు కొండా 
పెద్ద  మోటు వరకు స్గనంపి 
వచాచిడు. అప్పటినుండి ఎవరు 
అననాం అవసరానికి మించి తిన్నా 
'కుంభకోణం' అని పిలిచేవ్రు.
     సంవతస్రానికో స్రి వచిచి, ఓ 
న్లుగు రోజులుండి, అందరికీ 
వినోదానినా పంచి, విస్మయానినా 
కలిగించి, కధలు, గాధలు చెపి్ప, 
అలరించి పోయే అతిథి 'బీగాల 
స్యిబ్'.ఈయన పేరు ఎవరికీ 
తెలియదు.

             (ఇంక వుంది)
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1  2    3   4 5

   6    7

   8 7    9   10

  9    11

  12     13

   14

   15   16 17

   18

  19    20

        గడి - నుడి
చాగంటి  కృషణాకుమారి

సూచనలు:                                                        నిలువు:

2. దీ నిని  రస్యానికులు ‘అవును’  అని 
అరధాం వచేచి అక్షరం త సూచిస్్త రు(3) 
3.కలప , ఇగీలోష్లో  టింబర్  అనికూడా అనవ-
చ్చి(2)  ( కిందనుండి పైెకి) 
5.బగు్గ పులుస వ్యువు(7) 
7. భార్య (2)( కిందనుండి పైెకి)
8. ఇంధన్లు  అసంపూరణాంగా  దహన 

మైనపుడు వలువడే  మండే విషవ్యువు (7 ) 
( కిందనుండి పైెకి)
9.  మంథనము(5)   
16.వృది్ద  (2) 
17.ఈ లోహ మూలకపు పరఁఆణు సంఖ్య 24 
(3) 
18.  ఏమిటిది అంట్వ్?    శకి ్త పరిమాణానినా  
వ్యక ్త పరచే యూనిట్ అని నేనంట్ను (2) 
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   ప    ర    ప    రా     గ    సం    ప   ర్క    ము

   రా     క్ష     ర     గ్గ        ర్క

   అ   ము 7     ళ    ము     ప

   య     తీ 9     పా    ము    లు     సీ    సం

  స్్కం    దో      ర     త్     ర     గ

   త     పీ     కు   ము    దం     గి     రా

   ధ    ము    క    ము     ప

   ర్మ    య     న    వవా     త్మ

   ము     ణ      క్ష    ల    క     రషి    క    రాధా     ఆ

సూచనలు:                                                         అడ్డము:
1.తెలలోని స్ఫ్ టిక చూరణాము. వండి సమే్మళనమైన  ఇది 

కంతి  తగిలితే  నలలోగా మారుతుంది.(6)

2. లోటులేదుకచిచితమే అంటున్నాన్ ---  మొదటి 

రెండు(2)

6. ఉలికిపడదు, శ్లా్పలను చెకు్కతుంది.(2)

8.  సలఫ్ర్  మూలకపు  ఇన్రా్గ నిక్  ఆనయాన్ . ( 3) 

వనకనుండి  ముందుకి

10 . ఈ కర్న సమే్మళనంలో 8 కర్న్ పరమణువు-

లు 18 హైెడ్రొజన్ పరమాణువులు ఉంట్యి. దీని ఐ 

స (iso- )రూపమైన ఒక  సమే్మళన్నినా  పెట్రోల్  లో  

పెంటేన్ త పాటూ కలుపుత్రు.అటువంటి మిశ్రమంలో 

90 శతం ఇది వుంటే ఆ పెట్రోల్  ఆకే్టన్  రేటింగ్  90 అని 

లక్కకడత్రు. (3) 

11    దేవ కంచనంలో వుననాదో మంచ్ పరవాతపు 

మొదలు (3)

12.తొమి్మది  కర్న్  పరమాణువులుననా ఒక పారఫిన్( 3) 

13 .  ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత...... (3) 

14. ఇంగోలో ష్లో exponentఅంట్రు. ఉదాహర-

ణకి   bn,లో b యొక్క --- n (3) 

15. గాసొలిన్ లో ఐసొ ఆకే్టన్ తపాటూ ఈ 

పారఫిన్ నినా   కలుపుత్రు.(3)  

17.శస్త్రీయ  న్మము Etroplus maculatus 

ఆరంజ్   లేదా పసపు రంగుత ఎర్రని మచచిల-

త  వుండే ఒక జాతి చేప (3)

18.Meningitis ని తెలుగులో మదడు—రోగము 

అంట్రు. మదడు, వనునాపూసను కపి్ప ఉంచే 

రకిషిత పొరలకు  వైరస్ లు, బా్యకీ్టరియా లేదాఇ-

తర సూక్ష్మజీవులు  సకడం వలలో  వస్త ంది.(2) 

వనకనుండి ముందుకి

19.ఈ చెటు్ట  వృక్ష శస్త్ర  న్మం Coffea.

20. సలూఫ్యూ రస్  ఆమలో పు  బేరియం  లవణము             

                                                                  (6) 

నవంబరు  నెల  గడి -నుడి  సమాధాన్లు         
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తుమూ్మరి రాం మోహనరావు

కవి దేవరాజు -రచయిత మహారాజు

     డా. దేవరాజు మహారాజు వృతి్త-

పరంగా శస్త్రవేత్త. కథా రచయితగా, 

న్టక కర ్తగా, కవిగా, అనువ్దకుడి-

గా, కలమిస్ట గా, వ్్యసకర ్తగా అనేక 

రచనలను చేశరు. సమాజంలో 

శస్త్రీయ అవగాహనను పెంచడానికి 

సరళ విజా్ఞ న శస్త్ర గ్రంథాు, వ్యంగ్య-

రచను కూడాచేశరు.

 దేవరాజు మహారాజు ఫిబ్రవ-

రి 21,1951 న జని్మంచారు.  పుటి్ట ంది 

వరంగల్ జిలాలో  కోడూరులో ఐన్, వి-

దా్యభా్యసం వీరి సవాగ్రామమైన వడ-

పరి ్తలో మరియు భువనగిరి, హైెద-

రాబాదులలో స్గింది. ఉస్్మనియా 

విశవావిదా్యయం నుండి జంతుశ-

స్త్రంలో ఎం.ఎసీస్ చేసిన వీరు ఆ 

తరువ్త డాక్టరేట్ కూడా అందుకు-

న్నారు. వృతి్తపరంగా జువ్లజీ ప్రొ-

ఫసర్ గా పనిచేసూ్త  పరాననా జీవులపైె 

విశేష పరిశోధన సల్పటమే గాక 

అనేకమంది పరిశోధక విదా్యరుథా ల-

కు గైడ్ గా ఉన్నారు. వృతి్తపరంగా 

బిజీగా ఉన్నా, వీరుప్రవృతి్త పరంగా 

కూడా అంతకంటే బిజీగా ఉండటం 

వీరి సమయ సదివానియోగ లక్షణా-

నినా తెలుపుతుంది. కొందరి గురించి 

రాయవలసిన విషయాలు ఎకు్కవై 

ఏవిరాయాలో ఏవి వదిలి వయా్యలో 

తెలియని పరిసిథాతి ఏర్పడుతుంది.

ఇపు్పడు వీరి గురించి అంతే.

    మిత్రుడు త్ళలోపెలిలో  మురళీధ-

ర్ గౌడు దావారా పరిచయమైన డా. 

దేవరాజు మహారాజుగారి పుస్తకల-

ను సమీకిషించే అవకశం కలిగింది 

చాలా రోజుల క్రితం. ఆ వ్్యస్నినా 

దేవరాజు మహారాజు ‘ఆవరణం’ లో 

సంకలించారు. దానిలో వ్రిలోని 

కథారచయిత పారా్శ్నినా కొంతవర-

కు చెపే్ప ప్రయతనాంచేశను ఇలా......

        ఎంచ్కుననా అంశం కవిత్వా-

నికి లొంగకపోతే లేదా ఒదగకపో-

తే కథా ప్రక్రియచేపటి్ట న రచయిత 

డా॥ దేవరాజు మహారాజు. విజా్ఞ న  

సపాన్ ల నధిరోహసూ్త నే నూనూగు 

మీస్ల నూతనా యౌవనంలో త్ను 

పొందిన అనుభూతులినా కవితలు-

గా మలుసూ్త  పట్్ట త పాటు కవిత 

చిట్్ట ను పెంచ్కుంటూ అపూరవాం 

గా తెలంగాణా మాండలికంలో 

కవిత ను వలువరించి తనకంటూ 

ఒక ప్రతే్యక ముద్రను ఏర్పరచ్కు-

ననావ్రు దేవరాజు. జంతుశస్త్రంలో 

నిమటోడ్స్ వంటి పరాననాజీవుల-
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పైెన పరిశోధన సలి్పన ఈ శస్త్రవేత్త 

సమాజంలోని పరాననాజీవులపైెన 

తమ పరిశీలన చేసి ప్రతిస్పందన-

గా కవిత రూపం లోనో కథానికగానో, 

డాకు్యమంటరీస్గానో, మనిషి కత-

లుగానో వలువరించారు. 

   ఆహారం జీరణామయితేనే శకి ్త రూ-

పొందుతుందనేది శస్త్రీయ సత్యం. 

అలాగే అంశం పూరి ్తగా అవగా-

హన అయితేనే అచచిమైన స్హత్య 

రూపం ఏర్పడుతుందనేది వీరికి 

అనుభవైకవేద్యం. వీరి న్లుగు 

దశబా్ద ల స్హత్య ప్రస్థా నంలో కవి-

తలను పండించారు. కథను చైెత-

న్యవంతం చేశరు.   

     పైెన చెపి్పనటులో గా సమాజం-

లోని పరాననాజీవులను పరిశీలిస్త 

హానికరకమైనవీ, ప్రయోజనక-

రమైనవీ ఎందుకూ పనికిరానివీ 

వుంట్యి. పరుల సొము్మ న్శ్ంచి 

లంచగొండులుగా మారిన ప్రభు-

తవాదో్యగులు మొదటి రకనికి, చే-

యూతనందిస్త చేతనైెనంత పని-

చేయగలిగే బడుగు వరా్గ లవ్రు 

రెండవరకనికి చేరుత్రు. తలిలో -

దండ్రులో,  పోషకులో సంపాదిస్త 

ఊరికే తిని తిరుగుతూ ఏ పనీ పాట 

లేకుండా జులాయిగా తయారయి-

నవ్ళ్్ళ మూడోరకనికి వస్్త రు. 

దేవరాజు గారి దృషి్ట  ఈ మూడు 

రకల వ్రి మీదా వుంది. ఈ మూ-

డురకల వ్యకు్త ల వలలో  ఎలాంటి 

సమాజం ఏర్పడుతుందో వ్రి రచ-

నలోలో  మనకు స్పష్ట ంగా కని్పస్త ంది. 

తనకు తెలిసిన విషయానినా ఎవరికి 

చెపా్పలి? ఎందుకు చెపా్పలి? ఎలా 

చెపా్పలి? అనేది అరథామయితే ఆ 

రచయిత ప్రయతనాం స్ఫల్యం 

చెందుతుంది. ఈ విషయంలో 

దేవరాజు మహారాజు కృతకృతు్యడైన-

స్హతీ స్రేష్ట .

     ‘పాలు ఎర్రబడా్డ యి’ ‘దేవరాజు 

మహారాజు’ కథలు అననా వీరి పు-

స్తకలు చదివినపు్పడు ఆయన 

ఎనునాకుననా అంశల గురించి చూ-

సినపు్పడు వీరు సమాజంపటలో  ఎంత 

బాధ్యతను కలిగివున్నారో అవగత-

మౌతుంది. 

       పేదరికం జీవిత్నినా ఎలా అత-

లాకుతం చేస్త ందో వీరి కథలోలో  కని-

పిస్త ంది. మచ్చికి` 

    ‘‘భయంకరమైన వ్టిని చూస్తనే 

భయం కలుగుతుందనటం పొరపా 

టు. మనస ఎదుటి వస్త వుపైె 

ఏర్పరచ్కొననా అభిప్రాయానినా బటి్ట  

వుంటుంది అనుభూతి’’.

       ‘‘ఆమ దగ్గర పాలనినా వున్నాయో 

అంతకు పదిరెటులో  కనీనాళ్్ళ ఉన్నా 

యి. కనీ కనీనాళ్ళకు ఖరీదు కటి్ట  

ఎవరూ తీసకోరు’’.

      ‘‘పాలు చేతి రక ్తమూ కలిసి 

సననాని ధారగా ఆమ కడుపు మీద 

పారుతున్నాయి’’.

      ఇవి ‘పాలు ఎర్రబడా్డ య్’ 

కథలోని మౌలిక  జీవదావాక్యలు. 

వీటిని పెనవేసకుననా పేద నిసస్-

హాయ తెలంగాణా మాతృమూరి ్త 

జీవితం బడుగుజీవుల  బతుకుకు 

మచ్చితునక. 

     చాకిరేవు దగ్గర ఒంటికలు ము-

సలాయనినా చూసి, ప్రమాదంలో 

కలుకు గాయమైన పెనిమిటిని 

ఊహంచ్కుని, పచిచి బాలంతరా-

లు పసిదాని నోరుకొటి్ట , ఇంటికి పె-

ద్దదికు్కను కపాడుకోవటం కోసం 

పెది్దంటి బాబ్కు పైెసలకు పాలిచేచి 

దయనీయ పరిసిథాతిని గుండకరి-

గేలా చూపించారు కథలో. మనస 

కంటి లోకి దూరిందా అననాటులో ం-

టుంది కథ. 

   అలాగే మరోకథ ‘చీకటి’`

     ‘అశంతి కలిపోతంది. 

భయంకర శంతి మాత్రం నగరం 

నుమూలా నిలిచి వుంది’. 
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      ‘ఆమ వృతి్త చెడు. దాని ఫలితం 

నుంచే మంచిని పెంచ్తంది’. 

‘ఆమకు  బగు్గ కూ తేడాలేదు’. 

    ‘వచేచివ్ళ్్ళ ఆమ శవంత పోరాడి 

మరీ పోత్రు. అమకు వ్ళ్్ళ 

అయిష్ట ంత కవ్లి’. 

      పైె మాటలు చీకటి కథకు అసిథా-

పంజరం లాంటివి. ముగింపు వ్క్యం 

అన్్యయానినా అశంతిని కపలా క-

స్త ననాటులో  పోల్స బ్టలో  టకటక. 

కవిత్త్మక వ్క్యం. కరువులోకరూఫ్యూ` 

చీకటి బతుకుదరువులో చీకటి. 

భ్రషా్ట చార రక్షణ వ్యవసథా బజారు 

జీవితం కన్నాహనం అనిపించే కథ 

‘చీకటి’.

కవిత్త్మక వ్యంగ్య కథ ‘నీడలు 

-నిజాలూ’

     న్గరికం వరదలో కొటు్ట కుపోయే 

పువై్తే ఎలా అని బిచచిపు కుంటిది 

చంటిదానినా చెంపదబ్ కొట్ట డం 

కుహన్ సంస్్కరానికే చెంపదబ్. 

పూలమే్మవ్డి ఆలోచనలోలో పూల-

మనస దూరటం కథనవైచిత్రి. 

    జీవించినంతసపూ శవంలా 

వుండి, శవంగా మారిన తరావాత 

జీవించిన ‘ఆమ’ కలనిచితి ‘వకోషి -

జావాల’

      ఉననావ్డూ, ఉదారుడూ అయిన్ 

పోయిన్నాడు పీనుగ ఊరేగింపు 

పుడక దాక చేరకపూలపడవై 

వరదలో కొటు్ట కుపోవడం`శవం 

నడిచి వళ్్త ంది.

   నిరాశ త్రస్థా యికి చేరి ఆత్మ-

హతే్య శరణ్యం అననా ఆలోచనత 

కథ స్గుతూ అకస్్మతు్త గాచూ-

పులోలో కి అడుగేసూ్త  ఆశలు న్టిన 

అమా్మయి పలుకరింపుత మలుపు 

తిరిగిన కథ‘బతుకు తీపి’. నైెరాశ్యం 

రేకెతి్తంచే ఆలోచన తీవ్తకు అద్దం 

పడుతుంది. 

    అలాగే కనీనాళ్్ళ తిరగబడా్డ యి. 

దొంగలు వంటికథలోలో  మానవతవాం 

మరణించిన ఆసపత్రి` భార్యను 

బతికించ్కోలేని మధ్యతరగతి 

మనిషి గుంజాటనలో నుండి ఆవి-

రభువించిన ఆగ్రహజవాల, అలాగే 

నమి్మంచి మోసం చేస ఆరితేరిన 

దొంగలుంట్రు అని తెలియజే-

పే్ప అంశలున్నాయి. ప్రాబబ్లిటీ 

కలిగిన కథలు. 

      ఇక దేవరాజు మహారాజు కథలు 

చదివితే వ్రి ప్రయోగశీల మన-

స్తతవాం గోచరిస్త ంది. ఈసంపుటి 

లోని కొనినా కథలు కొనినా డాకు్య-

మంటరీ స్ట రీస్ మరికొనినా మనిషి 

‘కత’లున్నాయి. దీనికి తడు 

'కదు  సమా` కథ కదు సమా!    

రచయిత నేపథ్యం మరియుప్రతి-

స్పందను వరశ్ రచయిత దృక్పథం 

చాలావరకు అవగతమవుతుంది.

     డాకు్యమంటరీ ఫిలిం గురించి 

తెలుస. ‘ముక్క ఫిలిం’ అనేవ్ళ్ళం 

చిననాపు్పడు. సమాచారశఖ వ్ళ్ళ 

వ్్యను వస్త పరుగతు్త కొనిపోయి 

చూసవ్ళ్ళం. దేవరాజు మహారాజు-

గారు కొనినా జీవనదృశ్యలినా ఉననాదు-

ననాటు్ట గా డాకు్యమంటరీ కథలుగా 

ఇందులో మనకందిస్్త రు. సం-

ఘటనలను యథాతథంగా దృ-

శ్యనినా తీయడం కెమరాకి సళ్వు                   

కవచ్చి కని కలానికి కష్ట మైన పనే. 

కనీ అందులో కృతకృతు్యలయా్యరు 

రచయిత. 

      అలాగే మనిషి కతలనినాంటి-

కి శతకపదా్యనికి మకుటంలాగా 

ఓ ముగింపు వ్క్యంవుంటుంది. 

‘మనిషి దేనికోసమో అనేవాషిసూ్త ` 



దేనికోసమో బతుకుతున్నాడు. 

అయితే ఈమకుట్నికీ ఆ మకుట్-

నికి తేడా ఏమిటంటే శతకమకుటం 

సంబోధన వరకే పరిమితమయితే 

ఇది కథకు ప్రతిపాదకంగా నిలు-

స్త ంది. 

         ఇందులోని కథలోలో  ముఖ్యంగా 

తెలంగాణా నేపథ్యం ప్రస్పటం-

గా వుంటుంది. తెలంగాణా యాస 

సంభాషణలోలో  సహజసందరం-

గా కని్పస్త ంది. వనుకబాటుతనం, 

అమాయకతవాం అరికలు మండితే 

అగి్గవీరుడయే్య మనస్తత్వాలినా 

మహారాజు మకుట్యమానంగా-

చూపుత్రు కథలోలో . 

  విజా్ఞ నవేత్తగా, అధ్యయనపరు-

డుగా, అధా్యపకుడుగా, కవిగా, 

రచయితగా ద్రష్ట గా స్రష్ట గా వృతి్తనీ, 

ప్రవృతి్తనీ సమంగా నిరవాహంచే 

సవ్యస్చి దేవరాజు మహారాజు. 

తెంగాణా ముదు్ద బిడ్డగా తెంగాణా 

స్హతీమతలిలో కి తనవంతు కర ్తవ్్య-

నినా సమరథావంతంగా నిరవాహంచిన 

ఈయన ధను్యడు.  

 డా.దేవరాజు మహారాజు 

దాదాపు 150 మంది భారతీయ 

కవులినా, 50 మంది మరాఠి దళ్త-

కవులినా కవిత్భారతి, మటి్ట గుండ 

చపు్పళ్లో  కవిత్ సంకలన్ల  దావారా 

పరిచయం చేశరు. వీటి దావారా 

భారతీయ భాషల కవిత్వానినా కథలినా 

తెలుగులోకి అనువదించి తెలుగు 

కళలోకు ఇరుగుపొరుగు దృశ్యలినా 

చూపించారు. 

 తెలంగాణా జనుల భాషలో 

కవిత కథ చెపి్ప మపి్పంచి కవిగా, 

కథకుడిగా రాణించారు. త్నొక శస్త్ర 

వేత్తగా ఎయిడ్స్పైె అవగాహన 

కోసం తొగలోపుస్తకం రాసి స్మాజిక 

బాధ్యత నిరవారి ్తంచారు. చైెన్కథను  

చిన్నారి బాలలకోసం అనువదించా-

రీయన. హేతువ్ద దృక్పథం గ డా. 

దేవరాజు మహారాజు స్హత్య కృషి-

అనన్యస్మాన్య మైనది, వైవిధ్యం-

త కూడుకొననాది. 

              వీరి కృషికి తగ్గటు్ట -

గానే వీరికి అనేక గౌరవ సత్్కరాలు 

లభించాయి. రాష్ట్రప్రభుతవాం ఉగాది 

సత్్కరం, తెలుగు విశవావిదా్య-

లయ కవిత్ పురస్్కరం, దాశరథి 

దంపతుల సత్్కరం, తొలి ఎక్స్రే 

పురస్్కరం, సరమౌళ్ అవ్రు్డ , 

డాక్టర్ పరచ్చూరి రాజారాం 

 స్హత్య పురస్్కరం వంటి పురస్్క-

రాల నందుకున్నారు డాక్టర్ దేవరా-

జుమహారాజు.

ఒక దశబి్ద  కలంగా నేషనల్ బ్-

క్ట్స్్ట  వ్రికి (నూ్యఢిల్లో )సలహా 

సంఘ సభు్యలుగా ఉననా వీరు, 

ప్రపంచ ప్రఖ్్యత కథకుల కథలినా 

అనువదించారు.వ్్యస విసతృతిని-

దృషి్ట లోఉంచ్కుని వీరి రచనలను 

వివరించలేకపోతున్నాను.ఒకశస్త్ర-

వేత్తగా, స్హతీవేత్తగా తమ రచ-

నలను వలువరిస్త ననా సవ్యస్చి 

రచయిత దేవరాజు కవి మహారాజు.






