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తీగవరపు శంతి

                                                                           మహిళా శకి ్త      

       మహిళ మానసికంగా, బుధిహి  పరంగా చాలా శకి ్త వంతురాలు. అంటే శకి ్త వంతురాలైనపు్పడు మహిళా దినోత్సవం అంటూ 

ఉత్సవాలు,  మహిళల హకుకులు అంటూ పోరాటాలు ఎందుకు?  నిజంగా పురుషాహంకారానికి స్త్రీ బలైపోతోందా? తన హకుకుల-

ను కాల రాస్త న్నాడా? పురుషుడు, అంటే ప్రతీ స్త్రీ తనకి  హకుకులు  లేకుండా చేస్త ంటే బానిసతవాపు బ్రతుకు బతుకుతోందా?  అని  

తనకి తాను ప్రశనాంచుకోవలసిన అవసరం ఉంది. అంతేకాని రోడ్లో కికు, పోరాటాలు చేస్్త ఏమైన్ ఉపయోగం ఉందా? కలిసికటుటు గా 

పరిషాకుర మార్ం వతుకోకువాలా? అందులోను ప్రస్త తం మీడియా అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. అది ఒక గొప్ప మార్దర్శకం 

అవుతుంది అందరికీ. స్త్రీ తమ హకుకులను ఆ విధంగా పందొచాచా? ఆలోచించండి.  ప్రతీ స్త్రీ విదా్యవంతురాలైతేనే  కుటుంబానినా 

ఉననాతంగా తీరిచాదిద్దకలదు. పూరవాకాలంలో అయితే తలిలో  పాత్ర చాలా ప్రభావం చూపంచేది పలలోల మీద. కానీ ప్రస్త  పరిసిథాతుల 

దృషాటు యా భారా్య భర ్తలు ఇద్దరు ఉద్్యగం చేస్్తనే కానీ కుటుంబానినా చకకుగా తీరిచా దిదు్ద కోలేని పరిసిథాతి.  అటువంటి పరిసిథాతులలో భారా్య 

భర ్తలిద్దరూ కలిసి మలిసి, ఆడ పని మగ పని అనే తేడా లేకుండా ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా పలలోలని పంచుతూ, తమ కు-

టుంబానికే కాక ప్రపంచంలో కూడా సంస్కురవంతులైన, గొప్ప పేరు ప్రఖ్్యతులు పందే వారుగా పలలోలినా తీరిచాదిద్దవలసిన బాధ్యత 

ప్రతీ తలిలో తండ్రులమీద ఉంది. అంతే కానీ భారా్య భర ్తలిద్దరూ ఎపు్పడూ వాదులాడుకుంటూ ఉంటే, ఆ కుటుంబమే కాదు అలాంటి 

వారివలలో  సమాజం కూడా పాడై్ పోతుంది.  

                     మహిళా శకి ్తని అనవసర పనులకు వ్యరథాం చేయకండి. ఎంతో మంది స్త్రీలు ఉననాత పదవులలో ఉన్నా, ఉననాత 

ఆశయాలు ఉండీ, వారి జీవితాలను దురివానియోగం చేసకునే వారు కూడా లేక పోలేదు. కందరు ప్రొతా్సహం లేదంటూ వనుకంజ 

వేస్ వారు అయితే భర ్తలతో పోరాడి స్ధించేవారు మరి కందరు. ఆలా కాకుండా ... సవాతహాగా ఉననా మానశక ధైరా్యనినా ప్రదరి్శస్్త  , 

తన తెలివితేటలతో కుటుంబంలో ఎటువంటి కలహాలు తెచుచాకోకుండా స్మాజిక విలువలను కాపాడుతూ స్త్రీ అతు్యననాతస్థా న్ల-

ను అధిరోహించాలి. ప్రతీ కుటుంబానినా సంస్కురవంతంగా ఉననాతంగా ఉంచుకోవాలి. అందుకు ఒకకు స్త్రీయే కాదు స్త్రీ తో సమానంగా 

పురుషుడు కూడా కషటు పడాలి. ఎందుకంటే స్త్రీకూడా పురుషుడితో సమానంగా కషటు పడుతోంది. అలా అని ఎంత ఉననాత చదువులు 

చదువుకున్నా, స్త్రీలను కందరు పురుషులు కుటుంబ అవసరాలు స్త్రీలను ఇంటికీ పరిమితం చేస్త న్నారు. అది చాలా తపు్ప. అనినా  

బాధ్యతలను ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకుని, కుటుంబానినా దేశనినా అభివృదిధి  పథంలోకి తీసకువళ్ండి.   

        మీడియాను అభ్యంతరకరమైన, అసహ్యకరమైన వాటికి వినియోగంచకుండా, స్త్రీని గౌరవపధంలో నిలబెటటు దానికి మాత్రమే 

వినియోగంచండి. ప్రజల మనస్సలలో మీడియా పాత్ర చాలా ప్రధానమైనది. స్త్రీని హాస్్యనికి, వ్యంగానికి వినియోగంచకండి. ఒక 

స్త్రీగా న్ అభరధిన. 

    కార్్యషు దాసీ, కరణేషు మంత్రి భో జ్్యషు మాతా అని చెపే్ప ధైర్యం భర ్తలకు లేదు. ఒక వేళ చెప్పన్ ఈ రోజులోలో  స్త్రీలు వినను కూడా 

వినరు. వినేంత సమయం కూడా వారికి ఉండడం లేదు. ప్రస్త తం స్త్రీ మీద  జరుగుతుననా అరాచకాలు, మాన భంగాలు ఇప్పటికైన్ 

మానేసి స్త్రీలను గౌరవంగా చూడడం నేరుచాకోండి. వారికి చేద్డు వాద్డుగా నిలబడండి.     ఉననాత పదవులు చేపటిటు న స్త్రీలు ఎందరో 

ఉన్నారు. అలాంటివారినందరినీ ఆదర్శంగా తీసకుందాం . 

  'యత్ర న్ర్యస్త   పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాాః'  మనుశృతి లో చెప్పనటులో  స్త్రీలు ఎకకుడ పూజింపబడతారో అకకుడ దేవతలు 

నివసిస్్త రు అని మన మను  ధర్ం చెపుతోంది. 

                                   ఆ గౌరవానినా నిలబెటుటు కోవలసిన బాధ్యత మన స్త్రీల మీద కూడా ఉంది కదూ!



అభిప్రాయవేదిక
 శ్రీమతి శంతిగారికి నమస్కురములు. జనవరి 

పత్రికలో వీడియో చూస్ను. న్ అభిప్రాయము 
వ్రాస్త న్నాను. 
"అనుభవజుఞు లు డా. కల్పలత గారితో ఇంటరూ్య 
బాగా నడిచింది.  డాకటురలోకే దిగా్బ్ర ంతి కలిగంచిందం-
టే ఈ  కోవిడ్-19 వైరస్ ఎంత వింత మహమా్రో 
అరథాంచేసికోవచుచా. డా. కల్పలత గారు వైద్యరం-
గంతో పరిచయంలేని వారిని ఉకికురి బికికురి చె-
య్యకుండా సరళంగా కరోన్ను గురించి చకకుగా 
అరథామయే్యలా చెపా్పరు. ఈ వా్యధికి ఉండే ప్రతే్యక 
లక్షణాలు, కనివిని ఎరుగని విధాన్లతో ప్రపంచా-
నినా కలవర పరుస్్త ననా పరిణామాలు వివరించారు. 
ముఖ్యంగా ఈ వాకి్సన్ ల గురించి స్మాను్యలకుననా 
అపోహలు తొలగస్్త  చకకుని సలహాలిచాచారు. మన 
దేశకేషేమము దృష్టు లో పటుటు కని చేస్త ననాస్వలకు 
వారు మికికులి అభినందనీయులు. ఇంత చకకుని 
ఇంటరూ్య చేసిన డా. స్రవంతి గారికి, నిరవాహించిన 
శ్రీమతి శంతిగారికి  ధన్యవాదములు."
- వేదుల సుబరిహ్మణ్యం - బయంగళూరు
మీకు ముందుగా హృదయ పూరవాక అభినంద-
నలు. ప్రజల ఆరోగా్యనినా దృష్ఠి లో పటుటు కుని,వా-
రందరికి మేలు చేకూర్ విధంగా.  దేశ దేశలను 
ఒణికింపచేస్్త , చాలా చోటలో  ఇంకా పటిటు  పీడిస్త ననా 
"మహమా్రి కరోన్ వా్యధి కి" సంబంధించే కాకుం-
డా,మరి ఇతరమైన ఎనోనా వాటికి కూడా. ప్రముఖ 
అమరికా వైదు్యల  సలహాలు,స్చనలు అందించే 
విధంగా,ఇటువంటి మంచి ఆలోచనకు శ్రీకారం 
చుటిటు న..మీకు ఆల్ ది బెసటు  తెలియచేస్త న్నాను.
  మీరు, "చైెతన్యం మాస పత్రిక" సంపాదకురాలు-
,స్నాహ పాత్రులు అయిన శ్రీమతి తీగవరపు శంతి 
గారి కుమారె ్త కావడం,మాకు మరింత సంతోషదా-
యకము.
- నయండూరి సరోజా దేవి
సంఘస్విక బూబమ్ పాత్ర దావారా జీవన్రణాల 
రహస్యం చకకుగా చెప్పంచారు ప్రభాకరశస్త్రి గారు. 
అననాం, నీళ్లో , గాలి ఇలా మనిష్కి ర్షన్ లా ఇచిచా 
దేవుడు భూమి మీదకు పంపస్్త డనటం చాలా 
గొప్పగా ఉంది. రచయితకు ధన్యవాదాలు. 
 ప్రసాద్, విజయవాడ, 

తుంపలి దెయ్యం కథ చాలా సరదాగా ఉంది. భువ-
నచంద్ర గారు బాగా వ్రాస్రు.  అలాగే ఎలకా్రా న్ గారి 
పరిహారం పబిలో క్ సెకటుర్ లో సైెట్ లలో జరిగే వ్యవహా-
రాలకు అద్దం పటిటు నటుటు గా ఉంది. రచయితకు నమ-
స్కురాలు. 
రాజ్లక్ష్మి, విజయశేఖర్ -  హైదరాబాద్
డా.భమిడిపాటి మూరి ్త గారితో డా.స్రవంతి గారు ని-
రవాహించిన ముఖ్ముఖి మీ పత్రికకు హైలైట్. చాలా 
గొప్ప స్వ చేస్త న్నారు మీరు ఇలాంటి వైద్య సంబం-
ధమయిన ముఖ్ముఖీ ప్రచురించటం దావారా. న్కు 
తెలిసిన కిడీనా పేషంటులో  చాలామంది మీ శీరిషేక చదివి 
ఎనోనా విషయాలు తెలుసకున్నారు. వారి తరఫున 
కూడా మీకు ధన్యవాదాలు. 
శశయంక బాబు, సావిత్రి, సుబరిహ్మణ్యం, లక్ష్మి- 
హైదరాబాదు. 
పోడూరి శ్రీనివాసరావుగారు వన్నాలకంటిపై  వ్రాసిన 
వా్యసం చాలా బావుంది. వన్నాలకంటి లాంటి గొప్ప 
రచయితను కోలో్పవడం తెలుగు ప్రేక్షకులకు పద్ద  
లోటు. 
సుబాబా రావు, దమయయంత్ - గయంటూరు 
రామానందం గారు సప్తమోక్ష నగరాలు శీరిషేకలో హరి-
దావార్ గురించి ఎనోనా తెలియని విశేషాలు మాకు అం-
దజ్స్త న్నారు. అలాగే ఆయన యూనియన్ బడ్జెట్ 
గురించి చకకుని వివరం ఇచాచారు. రచయితకు ధన్య-
వాదాలు. 
పురుషోత్త మరావు - కరయంనగర్
భారతిగారు ఎప్పటిలాగానే పాఠకులను ఊహాలోకం-
లోకి తీసకెళాలో రు. రచయిత్రికి ధన్యవాదాలు. 
కమల, పద్మ, రజని - నెల్లూరు.   
బుచిచారాజు గారి సందరకాండ అరటిపండు ఒలిచి 
చేతిలో పటిటు నటుటు గా ఉంది. బాగా వ్రాస్త న్నారు. 
వేమూరి వారు గ్రీస్ పురాణగాథల గురించి మంచిగా 
వివరిస్త న్నారు. ఆయనకు మా థంక్్స. 
అహల్, సూర్నారాయణ - త్రుపత్ 
భారతంలో కరు్ణ డి పాత్ర గురించి బాగా విశేలోష్ంచారు 
హరగోపాల్ గారు. ఇంద్రగంటి వారి ప్రేమంటే ఇంతే 
చకకుగా పాత బాలో క్ అండ్ వైట్ సినిమా చూస్త ననాటుటు గా 
ఉంది. గుడ్!
మురళీధరరావు, కృష్ణారెడ్డి - బయందరు
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వైద్్య  న్రాయణో   హరి: 

'Cancer' మన కణాలను వణు-
కెతి్తంచే ఒక పదం!
మన శరీరం లో ఎనోనా వేల  కోటలో  
cells/కణాలు నిండి ఉంటాయి. 
ఈ కణాలు నిరంతరం ఎదుగుతూ 
విభజిస్్త  కీషేణిస్్త  ఉంటాయి. ఈ 
కణాలలో mutations  పేరుకు-
ననాపు్పడు ఈ cell cycle క్రమశ-
క్షణ తప్ప ఈ సెల్్స తపు్ప దారి పటిటు  
కాన్సర్ సెల్్స గా మారుతాయి. 
ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన కణాల 
ను మన శరీరం లో ఉండే 
ఇమూ్యన్ సిసటుం programmed 
cell death అనే process దావారా 
న్శనం చెయ్యబడతాయి కానీ 
కాన్సర్ సెల్్స కనినా కారణాలు వలలో  
ఈ programmed cell డ్త్ అనే 
processని తప్పంచుకుని వి-
చచాలవిడగా ఎదిగ శరీరమంతా 
పాకుతాయి. 
ఈ మధ్య Cancer చాలా పరిగ-
పోయింది, ఎకకుడ చుసిన్, ఎవవా-

3 వ  భాగం
     'వైద్్య న్రాయణో హరి:'  శీరిషేక క్ంద గత న్ల కోవిడ్ వా్యధిపై డా, భమిడిపా-

టి     మూరి ్త  గారితో డా. స్రవంతి నిరవాహించిన ముఖ్ముఖిని ప్రచురించాం.  ఈ న్ల 

'మలిటు పుల్ మైలోమా' పై  డా. శరావారి యెలాలో ప్రగడ గారితో డా.స్రవంతి జరిపన

ముఖ్ముఖిని ప్రచురిస్త న్నాం.  పకకు నుననా వీడియో ఐకాన్ పై కిలోక్ చేసి ముఖ్ము-

ఖిని చూడవచుచాను.                                                          - ఎడిటర్ 

రికి విన్నా Cancer  అని అందరు 
అనడం మనము వింటున్నాము. 
నిజానికి ఈ cancer వా్యధి కత్తది 
కాదు, ఎనోనా యుగాల నుంచి 
ఉంది కానీ ఇపు్పడు పరిగన 
awaresness వలలో  diagnostic 
testing వలలో  దీని incidence 
పరిగంది. అలంటి ఒక Cancer 
Multiple Myeloma. ఇది బోన్ 
marrow నుండి వచేచా Cancer. 
ఈ Cancer ఎనోనా శతాబా్ద ల 
నుంచి ఉననా దీనిని మొటటు మొద-
టి స్రిగా 18th century లో గు-

రి ్తంచారు. 
ఈ సందర్బంగా  మనతో 
మాటాలో డడానికి మన-
ముందుకు వచాచారు, Dr. 
Sarvari Yellapragada. 
ఆవిడ Madras Medical 
కాలేజీ లో మడికల్ డిగ్రీ 
పూరి ్తచేసకుననా తరావాత, 
న్్య యార్కు లో పోస్టు  గ్రా-

డు్యయేషన్ చేసి Baylor కాలేజీ 
అఫ్ Medicine లో fellowship 
చేసి అకకుడ Hematology-
Oncology లో Associate 
Professor గా పని చేస్త న్నారు. 
Multiple Myeloma లో పరి-
శోధన చేసి ఎనోనా Research 
Papers పబిలో ష్ చేశరు మరియు 
గ్రాంట్్స అందుకున్నారు. దీనితో-
పాటు అనేక స్రులో  Outstanding 
Teacher గా కూడా గురి ్తంపు తె-
చుచాకున్నారు

https://youtu.be/KQFNWpXbTTs
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    "బుదిధి లేకపోతే సరి!", అరిచాడు 
త్రివిక్రమరావు. 
"అది లేకేగా మిమ్లినా పళ్లోచేస-
కుననాదీ!", కూల్ గా అననాది మం-
గతాయారు. 
    "హూ... నీకు తెలివి ఎకుకువని 
అనుకుంటున్నావా?", గుడులో రి-
మాడు త్రివిక్రమ్. 
    "అబ్్బ ... ఆ వస్త వే మా ఇంటా 
వంటా లేదు. ఒకకుకకుకూతురికీ 
పళ్లో  చేసి, అలులో ళ్ కాళలోతో పాటు 
తెలివిని కూడా కడిగేసకున్నాడు 
మా న్ననా. అందరికంటే చివరి 
దానినా కదా, అడుగూ బొడుగూ 
తెలితేటలేమన్నా  మిగలుంటే 
అది మీ కాళ్ కిందకి చేరివుం-
టాయి", ఇంకా కూల్ గా అననాది 
తాయారు.
 "అంటే? న్ మదడూ తేలితేట-
లూ న్ అరికాళలోలోలో   ఉన్నాయ-
న్?", భీకరంగా అరిచాడు త్రి-
విక్రమ్. మామూలుగా అతనిది 
లేత భైరవ సవారం. అరిస్్త 
ముదురు గారధిబానినా వకికురిస్త -
ననాటుటు  వుంటుంది. 
  "మీ వస్త వులు ఏవి ఎకకుడు-
ననాయో్య మీకు తెలియాలి గానీ, 
న్కేం తెలుస్త ందీ?" దీరం్ తీస్్త  
వంటింట్లో కి పోబోయింది మంగ-

తాయారు. 
    "నిన్నా,,, నిన్నా..." పళ్్ 
పటపటా కరికాడు త్రివిక్రమ్. 
  భళ్్న కిటికీ గాలో స బద్దలయిం-
ది. అందులోంచి ఓ వైట్ పాంట్, 
వైట్ షర్టు పలలో  ఇంట్లో కి దూకి, 
చేతిలో ఉననా మైక్ ని    త్రివిక్రమ్ 
నోటి దగ్ర పటిటు , "పళ్్ పటపట 
లాడుతున్నాయంటే అవి మహా 
వీక్ గా ఉన్నాయని అరధిం. ఇంతకీ 
మీ టూత్ పేస్టు  లో ఆముదమూ 
వననాపూస్ వున్నాయా?" అనడి-
గంది. షర్టు మీద ట్ల్ గేట్ బ్డిజె .  
  "నినునా తగలయా్య... బంగారం 
లాంటి అదా్ద నినా పగలగొటిటు  మీ 
టూత్ పేస్టు  లో ఆముదమూ వ-
ననాపూస్ ఉన్నాయా అని అడు-
గుతావుటే? నిన్నా నీ ట్ల్ గేట్ 
కంపనీకి శ్రాదధిం పటాటు ... అయిన్ 
రోజుకి ఎనినాస్రులో  వస్్త వే ముదన-
షటు పుదాన్" సవారాభిషకం మొదల-
టిటు ంది మంగతాయారు. క్షణంలో 
ట్ల్ గేట్ పలలో  మాయం. 
  త్రివిక్రమ్ విక్రమం మంగతా-
యారు నోరు తెరవనంతవరకే. 
ఆవిడ నోరు తెరచిన మరుక్షణం 
అతను వీధిలోకి నిషక్రమిస్్త -
డు. ఈ చర్య గత పదిహేనేళ్గా 
జరుగుతుననాదే. మంగతాయారు 

మల్టు  టాలంటెడ్ విమన్. 
      అరవకుండా 'అరిచి'నంత 
ఎఫెకూటు , తిటటు కుండా తిటిటు నంత 
ఎఫెకూటు , చెయి్య ఎత్తకుండా చెపు్ప 
తెగనంత ఎఫెకూటు , ఇవవాడంలో 
మంగతాయారుని మించినవా-
ళ్లో  లేరు. ఆ విషయం పళలోయిన 
మూడోరోజుకే త్రివిక్రంకి అరధిమ-
యింది.    
    వళలోడం వళలోడం సరాసరి 
నయాగరా శస్త్రి ఇంటికి వళా్డు 
త్రివిక్రమ్. "ఆ... ఏవిట్య్ త్రి-
విక్రమా... మీ ఆవిడ ఏమన్నా 
కోపం చేసిందా?" త్రివిక్రమ్ 
ని చూడంగానే భళ్్న నవివా 
అన్నాడు శస్త్రి. 
 ఏద్ చిననా మాటా మాటా అంతే. 
గురూగారూ ఇంతకీ యీ మధ్య 
మీర్ద్ వూళ్్ తిరిగొచాచారని 
విన్నాను", వినయంగా అన్నాడు 
త్రివిక్రమ్. 
  "అవునోయ్... విదేశీ అభి-
మానులంతా ప్రాణం తీస్శ-
రనుకో.. ! వారి అభిమాన్నికి 
తడిసి ముద్దయిపోయాననుకో! 
ఆనందంగా శస్త్రి అంటుండగా-
నే కిటికీ భళ్్న పగలింది. కిటికీ 

హగ్ బాస్  హంగామా
భువనచంద్ర



8 మార్చి   2021

పకకునే వుననా మామిడి చెటుటు  
కమ్ మీంచి తాడు పటుటు కు-
ని ఒకతి  ఇంట్లో  దూకుతూనే, 
"హలో...  వరషేంలో తడిసి ము-
ద్దయా్యరా? వేప, ముష్టు , రకీకుస, 
కలబంద రస్లు జోడించిన మా 
'బ్రిక్్స 500' ఒకకుటి వేసకోండి. 
క్షణాలోలో  మీ శవాస జలుబు బంద్ 
అయిపోతాయి", ఓ డబ్్బ ఇస్్త  
అననాది.   
  "శవాస బంద్ చేస్్త వటే దికుకు-
మాలినదాన్?" ఒకకు ఉదుటనా  
వంటింట్లో ంచి హాలోలో కి దూకింది 
శస్త్రి గారి భార్య సీతారతనాకుమారి. 
బ్రిక్్స 500 పలలో  ఠకాలనా మాయమై-
పోయింది. 
   "ఏవోయ్... నీకంటే ఆ బ్రిక్్స 
బూచే నయం. రోజుకి పదిస్రె్లో-

న్ కిటికీలోంచి తగలడుతుంది. 
పళ్లో   కాకముందు గురూగారు 
గురూగారు అంటూ ఇంటి 
చుటూటు  తిరిగ కూరగాయలైన్  
కనుకకుచేచావాడివి. ఇపు్పడసలు 
న్లకోస్రైెన్ వస్్త ఒటుటు . హూ... 
ఏంచేస్్త ం...". అంతే సీ్పడుగా 
లోపలికి పోయింది సీతారతనాకు-
మారి. 
 "ఈ గోల మామూలేగానీ, ఆ టి వి 
ఆన్ చెయ్యవోయ్", రిలాకు్సడుగా 
అన్నాడు శస్త్రిగారు. టివి చూస్ 
మూడ్ త్రివిక్రమ్ కి లేకపోయి-
న్, గురువుగారి మాట కాదనలేక 

టివి ఆన్ చేశడు.   
 ఏద్ యాడ్, మడికల్ యాడ్ 
వస్త ంది. 
   "డాకటుర్ సబితా... న్ పేరు 
సషుప్త. ప్రస్త తం నేను ప్రెగనాం-
టుని. బరువులు ఎతొ్తచాచా?", 
అడిగంది సషుప్త. మీడియం 
సైెజు గోధుమ బస్్త లా వుంది ఆ  
పలలో .
  "ఏ బరువులు ఎతు్త తున్నారూ?" 
సెటుతసకుపుని సవరించుకుంటూ 
అననాది డాకటుర్ సబిత. 
   "మా అత్తగార్మో ఫ్రూటూ్స 
బిసకుట్ పేకెటూలో  ఖచిచాతంగా తి-
న్లంటారు గానీ, చకకుగా కోసి, 
తీసిపటటు రు. న్లకి పదిరోజులు 
మా ఆయన దూ్యటీకి పోతారు. 
ఆ రోజులోలో  ఫ్రూటు్సనీ బిసకుటు్స-
నీ నేనే లిఫ్టు  చెయా్యలి్సవస్త ం-
ది", నయగారాలు పోతూ అననాది 
సషుప్త. వింటూనే సెటుత్ ని 
చెవిలో పటుటు కుని, ఓక్షణం ఆగాక 
తీస్సి, "మిస్ సషుపీ్త, అర-
టిపళ్్, ఆపల్ పళ్్ లాంటి 
బరువైన ఫ్రూటు్సని లిఫ్టు  చెయ్్య-
దు్ద . దానిమ్ గంజలూ, ద్రాక్ష 
పళ్్ లాంటివి లిఫ్టు  చెయ్యచుచా. 
సర్న్?        హేపీ డ్లివరీ!", అననా 
ది డాకటుర్ సబిత. 
 "దీని బొంద, పళలోయినదానినా 
మిస్ అంటుందేవిటీ?" అయిన్ 
ఆ ముండా సెటుతసకుపు చెవిలో 

ఎందుకు పటుటు కుననాటూటు ?", 
ఎపు్పడొచిచాంద్ గానీ, ఆరాతీసింది 
సీతారతనాకుమారి. 
  "వాళ్్ డాకటురూలో  కాదూ, అడిగ-
నవాళ్లో   పేషంటూలో  కాదు. అద్ 
యాడ్, అంతే!", భళ్్న నవావారు 
శస్త్రిగారు. 
  కిటికీలోంచి లోపలి దూకబో-
యిన బ్రిక్్స 500 పలలో  సీతారతనా-
కుమారిని చూసి రివర్్స జంప్ 
చేసింది. 
"గురూగారూ", ఏద్ చెప్పబోయా-
డు త్రివిక్రమరావు. 
    "నో టాకింగ్. అదిగో 'హగ్ 
బాస్' స్టు ర్టు అయింది", గటిటు గా 
అరిచింది సీతారతనాం. ఓ పద్ద  
బ్ంగ్ తరవాత యాంకరొచాచాడు. 
"వల్ కమ్ వూ్యయర్్స! దిసీజ్ హగ్ 
బాస్ స్్పన్సర్డ్ బైె మిల్లో  చిల్లో  స్స్ 
అండ్ ఇనయతులాలో  అబు్ద లాలో  
బటర్. కమాన్ లట్్స గో టూ 'తూ' 
'జా' టివి" అనగానే కెమరా హగ్ 
బాస్ ఇంట్లో కి ఫోకస్ అయింది.    
 మిగతావాళలో సంగతేమోగానీ, 
త్రివిక్రమ్ కి మాత్రం హగ్ బాస్ 
చూడటం అదే మొదటిస్రి. 
ఇద్దరు ముగ్ురు ఆడవాళ్లో  కపు్ప 
నడిన్తి్తకి వచేచాటుటు  పటుటు కుని 
అటూ ఇటూ యమా హడావి-
డిగా తిరిగేస్త న్నారు. మొగాళ్్ 
ఐదారుగురు రకరకాల డ్రెస్సలోలో  
విడివిడిగా, కలివిడిగా మళ్్ వి-
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డివిడిగా మాటాలో డుకుంటున్నారు. 
ఆడా మగా అందరికీ 'జంధా్యలాలో -
గా' కండకటుర్ బ్గులు తగలించి-
వున్నాయి. 
  "అందరికీ బ్గులున్నాయ్.... ఆ 
బ్గులోలో  ఏముంటుందీ?", కు-
తూహలంగా అన్నాడు త్రివిక్రమ్. 
"ఎంత చిననాగా మాటాలో డిన్ పటేటు స్ 
టేపు రికారడ్రులో  ఉంటైె. ఎవరు 
ఎవరితోటి మాటాలో డిన్ వంఠనే 
హగ్ బాస్ కి  తెలిసిపోతుందననా-
మాట" చిరునవువాతో వివరించిం-
ది సీతారతనాకుమారి. 
  "మరి బాత్రూమ్ కి పతే?" ముకుకు 
మూసకుని అన్నాడు త్రివిక్రమ్. 
    "ఛీ.. ఛీ.. అపు్పడు మాత్రం తి-
య్్యచుచా", మొహం వికారంగా 
పటిటు  అననాది సీ.ర. కు. 
   త్రివిక్రమ్ చూస్్త  వుండగానే 
ఇద్దరి మధ్య యుదధిం. "నేను చేస్ 
ప్రతి పనిలోన్ కలి్పంచుకుం-
టున్నావ్. ఐ కాంట్ టాలర్ట్", 
అరిచింది అందులోని ముప్ఫయ్ 
ఏళలో ముదిత. చూడాడ్ నికి బంగా-
ళాదుంపలా వుంది. 
   "అసలు నువువా పనిచేసిందె-
పుడూ?", కాలుదువావాడు మరో 
ముదురు బెండకాయ.   
     "పీలో జ్ స్టు ప్...  ఎవరు గటిటు గా 
అరిచిన్ న్కు ఏడుపస్త ం-
ది', చిననా పలలోలా మొహం పటిటు  
అననాది మరో లేత వంకాయలా 
కనిపంచే వయా మీడియమ్ 

పటిటు  కాకరకాయ. 
    "ఓ... బ్బ్...!", గుమ్టంలా 
వుండేవాడొకడు వరండాలోంచి 
పరిగతు్త కచిచా పటిటు  కాకరకాయ-
ను కావలించుకున్నాడు. అంతే 
కాదు, "నువేవాడిస్్త నేను చూడలే-
న్రా!" అనీ అన్నాడు. పటిటు కాకర-
కాయ హాయిగా కౌగట్లో  ఒదిగపో-
యి కళ్్ మూసకుంది. 
    "హగ్ బాస్.. చూడండి... నేను 
పనులే చెయ్యటేలో దు అంటు-
న్నాడీ బెండకాయ. ఐ  కాంట్ .. 
ఐ కాంట్  బ్ర్ ఇట్ హగ్ బాస్", 
భోరుమంది బంగాళాదుంప. 
 వంటనే బిలబిలా అందరూ వచిచా 
బంగాళాదుంపని స్మూహికం-
గా కౌగలించుకుని ఓదార్చాస్త -
న్నారు. "నువువా ఏడవకూడదకాకు.. 
అది బహుశ  హగ్ బాస్ ఇచిచాన 
'టాస్కు' అయివుంటుంది", 
గుసగుసగా అందరికీ వినిపంచే-
టుటు  అననాది మరో  బుడంకాయ్.
    "యా...!", ఓ క్షణం కౌగలి 
సడలించి, మళ్్ పటిటు  కాకర 
కాయని కౌగట్లో  బిగంచాడు 
గుమ్టం. 
    మళ్్ ఒకవైపు నుంచి ఒకామ, 
"హగ్ బాస్.. మీ టాస్కు పూరి ్త చేశ" 
అననాది. 
       "ఏమిటేమిటీ?", అందరూ  
ఉతా్సహంగా ఆ పలలో  వైపు పరిగ-
తా్త రు.     
"అదే ససె్పన్్స!"పళ్్ బయట ప-

టిటు ందాపలలో . 
  "కూరలు తరగటానికి సరిపోతా-
యా పళ్్... వేర్ చాకులూ కతి్త-
పీటలూ ఎందుకూ?", గొణిగాడు 
త్రివిక్రమ్. 
    "ముయ్యవోయ్... మూడుస్-
రులో  మూడు బూ్యటీ కంటెసటు లో 
ఫస్టు చిచాందీ!", కోపంగా అననాది 
సీతారతనాకుమారి. 
   "అందరీనా హాలోలో కి రమ్నమని 
హగ్ బాస్ ఆజాఞు పస్త న్నారు!", ఓ 
బొంగురు గొంతు వినిపంచగానే 
బిలబిలాలో డుతూ హాలోలో కి పరిగతా్త -
రు అందరూ.  మళ్్ అదే గొంతు. 
"మీ ఎదురుగా వుననా టేబుల్ 
మీద ఓ కవర్ వుంది. ఆ కవర్ ని 
శంపాలత చదువుతారు. ఆల్ ది 
బెస్టు !", అననాది.
      బంగాళాదుంపలా ఉననా 
శంపాలత గభాలనా లేచి కవర్ 
అందుకుని, "హౌస్ మేట్్స, మీ 
నడవా పకకున రెండు బురద 
గుంటలు ఉంటాయి. ఒక 
గుంటలో మగవాళ్్, మరో 
గుంటలో లేడీస్ వుంటారు. టాస్కు 
ఏమంటే, లేడీస్ తమ గుంట 
లోంచి బయటకి వచిచా జంట్్స 
గుంటలోకి చేరాలి. అలా గుంట 
మారి్పడి జరిగేటపు్పడు ఒకరి-
నొకరు అడుడ్ కోవాలి. గలిచిన 
టీమ్ కి అయిదు కిలోల వడ-
పపు్ప, అయిదు ల్టరలో పానకం, 
మూడుననార కేజీల కబ్బరి అరటి 



10 మార్చి   2021

ముకకుల మిశ్రమం ఇవవాబడ-
తాయి. ఆల్ ది బెస్టు . హగ్ బాస్ 
మీకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నా-
రు", అని చదివింది.  
    మహోతా్సహంగా చూస్త న్నాడు 
త్రివిక్రమ్. మామూలుగా అంత 
అట్రాకిటువ్ గా లేకపోయిన్, బు-
రదలోకి దిగంతరవాత మాత్రం 
శంపాలతా, పటిటు  కాకరకాయ, 
బుడంకాయలు అదుభుతంగా 
అనిపంచారతనికి. 
 తోపులాట మొదలైంది. వాళ్ని 
వీళ్లో , వీళ్ని వాళ్్ తోస్స్్త , 
మహోతా్సహపరుస్్త  ఆట స్-
గస్త న్నారు. "భలే వుంది కదూ" 
త్రివిక్రమ్ ఏద్ అనబోయేలోగానే 
కరెంట్ కట్ అయి్యంది. 
 ఈ బొంద  కరెంటుని తగల-
యా్యని. మాంఛి ఎక్సయిటింగ్ 
వుననా టైెంలో కరెంట్ కట్ చేశరు. 
అయో్య ఈ వారం ఎలిమినేష-
న్ వుంది కూడాన్!", నిటూటు రిచా 
లేచింది సీతారతనాకుమారి. 
  "ఇద్య్ ఈన్టి న్గరికతాను-
న్నా, సంసకృతీనున్నా!", నిటూటు -
రాచాడు శస్త్రిగారు. లోపలోలో పల 
కరెంట్ కట్ అయినందుకు వి-
చారిస్్త . 
    "అంతే గురూగారూ, అసలు 
ఆడా  మగా అననా తేడా లేకుండా-
పోతోంది!", తాన్ నిటూటు రాచాడు 
త్రివిక్రమ్. బుడంకాయ అతనికి 
తెగ నచేచాసింది మరి. 

"అవున్, ఇంతకీ ఎందుకచిచా-
నటూటు ?", అడిగాడు శస్త్రి. 
      "బొతి్తగా తీసిపార్స్త ంది 
గురూగారూ. అసలు భర ్త అనే-
వాడికి గౌరవమివావాలని ఇంగత 
జాఞు నం కూడా మంగతాయారు-
కి లేదు", బుడంకాయ వంపు 
స్ంపులినా మనసలోనే మం-
గతాయారుతో పోలుచాకుంటూ 
అన్నాడు త్రివిక్రమ్. 
"హ.. హ.. అవనీనా పటిటు ంచుకో-
కూడద్య్"ఎందుకంటే ఇవావాళా 
ర్పూ ఆడా మగా పబిలో క్ గా కావ-
లించుకున్నా, ముదు్ద లు పటుటు -
కున్నా అదంతా ఫ్్యషన్ కిందకే 
వస్త ంది గానీ, తపు్పగా జన్లు 
అనుకోవటేలో దుగా. అనుకుంటే 
యీ 'హగ్ బాస'లూ, 'కిస్ బాస' 
షోస్ ఇంత పాపు్యలర్ కావుగా!"
"అదేంటి గురూగారూ... వీళ్ం-
దరూ ఆల్రెడీ సినిమావాళ్లో . వాళ్్ 
సినిమాలోలో ని వేషం లాగే యీ 
గేమ్ లోన్ యాక్టు చేస్త న్నారు. 
నిజంగా అయితే ఇలా హగ్ చేస-
కుంటారా?" నిష్టు రంగా అన్నాడు 
త్రివిక్రమ్. 
"అకకుడే పపు్పలోన్ చారులోన్ 
కూడా కాలు వేశవు. ఇకకుడ యీ 
హౌస్ లో ఉననా అందరూ సినిమా-
వాళ్లో  కాదు. అయిన్ త్రివిక్రము-
డూ, మనం ఆలోచించాలి్సంది 
ఒకటి వుంద్య్. అటు నీ భారా్య 
ఇటు నీ భారా్య కాస్త గయా్యళ్-

వాళ్లో గానీ చెయి్య చేసకునే టైెపు 
కాదుగా! సంతృపో్త య్ సంతృప్త. 
ఎకకుడికకకుడ సంతృప్త పడకపోతే 
జీవితం నడవదు మరి!", జీవి-
తస్రం శషు్యడికి వినిపంచారు 
శస్త్రిగారు. 
   మరో ఆరువారాల తరవాత స-
దీరం్గా నిటూటు రాచాడు త్రివిక్రమ్. 
హగ్ బాస్ సీజన్ అయిపోయిం-
ది. ఆన్డే గ్రాండ్ ఫిన్లే. ఈస్రి 
వరైెటీగా ప్రేక్షకుల ఓటింగ్్స తో 
పాటు ప్రతీ కేండిడేటూ చేసిన 
'ఇండివిడు్యవల్ హగ్్స' ని కూడా 
లకకులోకి తీసకోవడంతో -
       ట్టల్ గా పదెధినిమిదివేల 
పన్నాండు వందల పదహారు 
హగ్్స తో గుమ్టంగాడు ఫస్టు చిచా 
ప్రయిజ్ తనునాకుపోతే, పదెధినిమి-
దివేల పన్నాండు వందల పదానా-
లుగు  హగ్్స తో సెకండ్ గా సిథార-
పడింది బుడంకాయ్. 
'ఛీ.. మరో రెండు హగ్్స ఇచిచా 
ఉంటేన్!' మనసలోనే బుడం-
కాయని తలుచాకుని నిటూటు రాచాడు 
త్రివిక్రమ్.
"ఛీ... ఆఫ్్రా ల్ త్రీ  హగ్్స ఇస్్త 'కోటి' 
గలుచాకునేదిగా!" బయటినుంచి 
వస్్త  శండిల్్స ని విసిరికటిటు ం-
ది వినత - శ్రీ త్రివిక్రమ్ అండ్ 
శ్రీమతి మంగతాయారలో ముదు్ద ల 
కూతురు. ఆ పలలో  వయస 13. 
నోరెళలోబెటాటు డు శ్రీయుత  త్రివిక్ర-
మరావు.
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ఎలకా్రా న్

దశమగ్రహం కాదు 

          విశఖవాసి అయిన కూ-
రా్పురం కుటుంబరావుకి, జో్య-
తిశ్శస్తం మీద, హస్తస్ముద్రికం 
మీద, వాస్త శస్తం మీద  శకున్ల-
మీద, మీద విపరీతమైన నమ్కం. 
అందుచేత ప్రతీ పద్ద  పని కంత 
సవాయంగ్రహణ శస్తపరిజాఞు నంతో-
న్, కంత ఆయాశస్్రా లలో ప్రజుఞు -
లైన వారి సలహాలతోన్ చేస్వాడు. 
కుటుంబరావు దంపతులకి కుచేల 
సంతానం. ఆరుగురు పుత్రికలు, 
ఆఖరుగా పుటిటు న  ఏడో కుమారుడు 
వంశోదాధి రకుడు. వంశోదాధి రక న్-
మధేయుడు. చెలామణిలో ఉననా 
పేరు వంశీ. జో్యతిష్యశరోమణి రా-
మశస్త్రి కుటుంబరావుకి కడుకు 
తప్పక పుడా్త డని హామీ యివవాడం-
తో, సంజయ్ గాంధీ నిరా్ద కిషేణ్యంగా 
దేశవా్యప్తంగా అమలుపరిచిన కు-
టుంబనియంత్రణ శస్్రా స్తప్రయోగా-
లకి చికకుకుండా తప్పంచుకన్నాడు. 
   కుచేల సంతానం అయితే 
అయు్యండొచుచాగాక, ఉత్తర దిశధి-
పతి కుబ్రుడి కరుణా కటాకాషే లవలలో  
చేస్్త ననా బియ్యం, అపరాల ట్కు 
వా్యపారం లాభస్టిగానే జరిగపో-
తుండడం వలలో , ఆరిథాకంగా ఇబ్బం-
దులు పడకుండా దరాజె గానే జీవితం 
కనస్గ పోయింది. కననాందు-
కు బాధ్యత న్తి్తమీద వేసకని, 
చదువులు చెప్పంచి, ఆరుగురు 
ఆడపలలోల వివాహాలు ఏడాదికి, లేక 
రెండేళ్కీ ఒకటి చొపు్పన వైభవంగా 

చేశడు. ఏద్ ఊగసలాడుతూననా  
వా్యపారం  కది్దగా పుంజుకోవడం-
తో  కుటుంబరావు మనోసె్థార్యం 
పరిగంది.  
‘ఇదేం వర్రితనమయా్య నీకు! చు-
టుటు పకకుల ఇళ్లో  నీ యింటి మీద 
ఎలా వాస్త  ప్రభావం చూపస్్త య-
యా్య!’ అని కందరు హేళన చేస్్త, 
‘పకికుళలో వాళ్లో , వనకిళలోవాళ్లో  బ్రహ్-
చారులకు  కంపలు అదె్దలకిస్్త, 
మనింటి అమా్యిలకి డాబాలకికు 
హాయిగా గాలి పలుచాకనే అవకా-
శముండదు. ఇదీ అలాగే!’ అని 
సమాధానమిచాచాడు.       
కడుకు వంశీ విశవావిదా్యలయపు 
స్నాతకోత్తర పటాటు  తీసకని మంచి 
ఉద్్యగంలోనే చేరాడు. వంటనే 
కుటుంబరావు భార్య ‘ఆరుగురు 
అలులో ళ్కి అత్తగా ఉండడం వేరు, 
కోడలుకు అత్తగా మారడం వేరు’ 

జరిపంచేశడు. దాంతో సంపాదిం-
చిన ఆస్త లు ఒకటొకటిగా కరిగ-
పోయి, చేస్త ననా వా్యపారం దినదిన 
గండంలా మారింది. కుటుంబరావు  
ఇంటికి ఈశన్యంలో  అయిమూ-
లగా అవతల వీధిలో ఉననాఖ్ళ్ 
జాగా యజమాని పదవీ విరమణ 
చేసిన తరావాత, ఆ జాగాలో  రెం-
డంతస్త ల మేడ కటేటు శడు. ఇరు-
గుపరుగులు ఆ యింటిని లంచా-
లగూడు అని గుసగుసలాడుకనే 
వారు. ఆ ఈశన్యం మూలాయన  
అలా మేడ కటటు డం వలలో   కుటుం-
బరావింటికి  ఈశన్యంలో బరువు 
పరిగ పోయిందని దానివలలో  
వా్యపారం పడిపోయిందని, అం-
దువలలో  కుటుంబరావు ఇంట్లో  కనినా 
ద్షాలు తలతా్త యని కనినా పరిహార 
మార్ాలు చూపంచాడు వాస్త శస్త-
జుఞు డు. కుటుంబరావు ఆ మారు్పలు 
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అనుకంది. ఆ కోరిక బల్యంగా 
న్టుకు పోవడంతో, తన అత్తగా-
రికి ‘మనవడి పళ్లో  చేయించేయ-
మని మీ అబా్బయితో చెప్పండి,’ 
అని కిర్రెకికుంచి వదిలింది. కోడలు 
మాటవిని ముసలావిడ తన మర-
ణానికీ, మనవడి పళ్్కీ లంకె 
పటేటు సి కడుకుని సతాయించేసిం-
ది. ‘అలాగే నమా్, సంబంధాలు 
చూస్్త నే ఉన్నాను. ముని మనవడు 
పుటేటు దాకా మరణం సంగతి ఎత్తకు,’  
అని తలిలో ని సముదాయించాడు.  
“అసలైన అత్తవైపోదామని  ఆశే 
కానీ, ఈ కాలపు కోడళ్్ నీలాం-
టివారు కాదు. కుడి కాలుతో  
గడప దాటుతూ బియ్యం నింపన  
చెంబుని తనేనాసి, ఇంట్లో  ప్రవేశం-
చి అత్తల తలలమీద శఠగోపాలు  
పటేటు స్త న్నారు. అలాగని  అందరి-
లాంటి అతా్త  మా అమ్ కాదు, అం-
దరిలాంటి కోడలూ నువువా కాదు.  
నేన్ సంబంధాలు చూస్త న్నాను. 
అయిన్ ఘటన అనేది ఉండాలి-
కదా? మన రామశస్త్రి తండ్రి కామ-
శస్త్రి  భార్యమీద అలిగ, ఇలులో వదిలి 
కాశీలో పదేళ్లో ండి, అకకుడ అపార-
మైన శస్తం నేరుచాకని, ర్పో మాపో 
వస్త న్నాడు. ఆయన రాగానే కుర్ర-
వాడి జాతకం చూపస్్త ను. కంగారు 
పడకు,” అని భార్యకి చెపా్పడు. 
భర ్త తనకి కితాబ్ ఇస్త న్నాడో, వ్యం-
గ్యబాణమే విసరుతున్నాడో ఆమకు 
అరథాం కాలేదు.  
న్యనమ్ “ఒర్య్, తారకం! నీ 
అమా్ న్ననాలు పళ్లో  సంబంధాలు 
చూస్త న్నారు. నువూవా ఓ ఇంటి 
అలులో డివైపోతే ఈ యింటి హోదా 
పరుగుతుంది. ఇపు్పడపు్పడే కాదని 
వర్రిమొర్రి మాటలు    మాటలాడక 

వంటనే ఒపే్పసకో!” అని నేపథ్యం-
లో మనవడికి చెప్పంది. 
“అలాగే న్యనమా్! నువూవారికే 
కంగారు పడబోకు. పద్దకాకు, రెండో 
అకాకు, బావగారూలో   వాళలోమా్యిలినా 
న్కు ఇవవాడానికి అమ్ మీద ఒతి్తడి 
తీసకువస్త న్నారు. అది న్ కిషటు ం 
లేదు. ఈ విషయంలో అటువంటి 
ప్రతిపాదనలు అకకులనుంచి 
వస్్త మటుటు కు, నువువా నీ అత్తగా-
రి అధికారం చూపంచి, సస్మిరా 
కూడదు అని అమ్ని కటటు డిలో 
ఉంచు.  న్యనమ్ చనువుతో 
అకకుల వీపులు నిమురుతూ నచచా-
చెపు్ప. ఈ మాత్రం చెయి్య చాలు, 
మిగతా పళ్లో  సంగతీ, మునిమ-
నవడి సంగతీ న్కు వదిలేయ్!” 
అన్నాడు తారక రామారావు. 
రామశస్త్రి  తండ్రి కామశస్త్రి ఆ 
శనివారం వచాచాడు. తెలిసననా ఊరి-
పద్దలు పోయి ఆయన దర్శనం 
ఫలపుషా్పదులతో చేసకన్నారు. 
కాశీశస్త్రి గారని కత్తపేరు పటేటు శ-
రు.  భార్యమీద అలిగ ఇలులో  వదలి 
వళ్డం తపైపైన్, వేదమాత ఇషాటు -
నుస్రమే అలా జరిగ ఉంటుందని 
నలుగురి ముందూ ఓ సమరథాన 
చేసకని, అన్్యపదేశంగా కాశీశస్త్రి 
క్షమాపణలు చెపు్పకన్నాడు. 
కాశీశస్త్రి కాస్త తెరిపన బడడ్  తరావాత 
కుటుంబరావు తీరుబడిగా వళ్్ 
దర్శనం చేసకన్నాడు. కుర్రవాడి 
వివాహయోగం గురించి  అడిగాడు. 
రామశస్త్రి  తన ఖ్తాదారుల 
చిటాటు లో ఉననా వంశీ జాతకం తీసి 
తండ్రికిచాచాడు. ఆయన జాతకం 
చూసి, కళ్లో మూసకని అయిదు 
నిముషాలు ధా్యన నిమగునాడై్, ఆత-
రావాత కుటుంబరావుతో అన్నాడు. 

“నీ కుమారుడికి వివాహ యోగం 
దగ్రలోనే ఉంది. అయితే నీలాగే 
నీ కుమారుడికి ఆరుగురు ఆడప-
లలోలు పుటిటు న తరావాతనే, మీ యింట, 
రాబోయే తరం వంశోదాధి రకుడు 
జని్స్్త డు!”
 “యిదేమిటి స్వామీ? న్లాగే వాడికీ 
మాటిమాటికి అలిగ చంపే అలులో ళలో-
ను సముదాయించే పరిసిథాతా? ఇది 
దారుణం స్వామీ.!” అన్నాడు కు-
టుంబరావు. 
“నీ ముతా్త తకి ఆరుగురు 
కడుకులు. వియా్యలవారిని 
పీడించి ఎనోనా కటనాకానుకలు సం-
పాదించాడు. ఆ కర్ఫలం పద్ద  
ముని మనవడై్న నినునా వంటా-
డుతోంది. నీ తరం నుంచీ మొదలై  
న్లుగు  తరాల వరకూ ముందుగా 
ఆడపలలోలు పుటిటు , ఆ తరావాతనే మొ-
గపలలోవాడు కలుగుతాడు. అయిన్ 
నీ కుమారుడికి శుభస్చికమే 
ఉంది. కంగారు పడకు,” అని హామీ 
యిచిచా పంపాడు.  తన తండ్రి ఊరి 
మంచికోసం మహారుద్రయాగం 
తలపటాటు డని రామశస్త్రి చెప్పడం-
తో, కుటుంబరావు  వయి్యరూపా-
యలు భకి ్తతో సమరి్పంచాడు. 
   ఆ మరానాటినుంచే వంశీకి 
సంబంధాలు రావడం మొదల-
టాటు యి. కుటుంబరావు లోని వా్య-
పారవేత్త తలతా్త డు. తన ముతా్త త 
చేసిన దారుణాలకి తాన్, తన 
కదుకూ, మనవడూ, వాడికి  పుటటు -
బోయే ముని మనవడూ ఎందుకు 
భరించాలి? 
మొదటగా మందు మాధవరావు 
అనే ఆయన తన రెండో కూతురూ, 
న్లుగో సంతానమూ అయిన స-
మలిలో క ఫోట్ జ్బులో పటుటు కని, 
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ఆయన కుటుంబ పురోహితుడిని  
వంటబెటుటు కని  వచాచాడు. కుటుం-
బరావుకి పలలో  ఫోట్లో బాగానే ఉం-
దనిపంచింది. “సవాయంగా చూస-
కోడానికి రండి. కుర్రాడూ, కుర్రదీ 
ఒకరితో ఒకరు మాటాలో డుకోవచుచా! 
ఈ కాలపు పదధితే కదా?” అన్నాడు 
మాధవ రావు.  
“అవుననుకోoడి. చూసిన తరావాత 
మా కోరికలు వినిపంచడం సవ్యం 
కాదు మరి,” అన్నాడు కుటుంబరా-
వు. 
“అది మంచిదే. ఆడపలలో  మనస 
నొప్పంచడం భావ్యం కాదు కదా? 
చెప్పండి. చెబె్తనే కదా తెలిస్ది,” 
అన్నాడు మాధవరావు. 
“మాకు కటనాం అఖ్ఖర్లోదు. పళ్లో  అతి-
స్మాన్యంగా మీ యింట్లో  చేసిన్ 
పరావాలేదు. పూరవాకాలపు వివాహాల-
నీనా అలాగే జరిగేవి కదా?”
“అవును నిజమే! ఇరుగు పరుగు 
వారి ఇళలో అరుగులు విడిదులయే్య-
వి.”
“మీరూ ఈ ఊరిలోనే మహారాణీ 
పేటలో ఉంటారు కాబటిటు  ఆ 
అవసరం మీకు ఉండదు. న్ 
చుటాటు లందరూ చాలామంది ఈ 
ఊళ్లో నే ఉన్నారు. మావైపు వారి 
వసతి విడిదిల గురించి మీరు 
ప్రయాస పడనవసరం లేదు.”
“మీరు చాలా ఉదార సవాభావంతో, 
ఆశయపూరవాకంగా మాటాలో డుతు-
న్నారు. నేను మా పద్ద  పలలోకు పళ్్ 
చేసినటుటు గానే  ఈ వివాహమూ చే-
యగలను,” అన్నాడు మాధవరావు 
ఒది్దకగా.
“సర్ అసలు విషయమేమిటం-
టే న్కు ఆరుగురు కూతుళ్్. న్ 
ఆశయాలు వారికీ, న్ శ్రీమతికీ 

పూరి ్తగా నచచావు. అందుకని వాళ్ 
లాంఛన్లు మీ స్థా యిని బటిటు  
ఇచేచాయండి. ఇక అసలు సంగతే-
మిటంటే-దంపతులకు పుటటు బో-
యే సంతానంలోని ఆడపలలోలం-
దరికీ అంటే మీ దౌహిత్రిల అందరి 
వివాహాలూ మీరు చేయించాలి. ఈ 
విషయమై అయిదుగురు స్కుషే -
లముందు  ఒప్పందం చేసకోవా-
లి. అనకూడదుకానీ, మీ కేమైన్ 
అయిందనుకోండి, ఆ బాధ్యత మీ 
పుత్రరతానాలు న్రవేరాచాలి!” 
“ఏమండీ ఇలా వచిచా కాఫీలు 
తీసకు వళ్ండి,” అననా భార్య 
మాటలు వినబడి,   కుటుంబ 
రావు లోపలికి వళా్డు. పళ్ంలో  
మూడు కపు్పల కాఫీ తీసకువచేచా-
సరికి, మాధవరావు కూడావచిచాన 
మనిష్తో సహా మాయమైపోయా-
డు. 
ఇలా మొత్తం తొమి్ది సంబంధాలు 
గుమ్ం తొకికు వనకికు వళ్లోపోయా-
యాయి. సర్ కళా్యణ ఘడియ 
వచేచాసింది. కోనసీమలోని నలభై 
ఎకరాల కబ్బరి తోటల యజమాని 
కోదండరాం వచిచా, తన కూతురు 
ఫోట్ చూపంచి మంతన్లకు 
దిగాడు. కుటుంబరావు చెప్పన 
షరతులు విని గటిటు గా నవేవాశ-
డు. “దీనికింత మొహమాటపడూ్త  
చెపా్పలా ఏమిటి స్ర్?న్కు ఇద్దరు 
కడుకులు. తరావాత  ఈ అమా్యి. 
అయితే ఇకకుడొక ముఖ్య విషయం 
మీతో చెపా్పలి. మీ కుర్రాడు విదా్యధి-
కుడు. న్ కూతురు ఏడో తరగతితో 
చదువు అపుచేసి, ఇంటి పనులు, 
వంట పనులోలో  ఆరితేరింది. మీరు 
సర్నంటే సరి, లేకపోతే ఇంతటితో 
మన మాటలు సరి! ఏమంటారు?”

“సంస్రపక్షంగా ఉననా పలలోంటే 
మాకు సమ్తమే. అభిమతం 
కూడాను. చదువు ముఖ్యం కాదు1”    
“అయితే ఇకనేo? ఆడా,మగా 
భేదం లేకుండా పుటిటు న పలలోలంద-
రి వేడుకలు-పురిటి ఖరుచాలనుం-
చి వివాహాల వరకూ నేను బతి-
కుననాంత కాలం న్వే. ఆ తరావాత 
న్ అబా్బయిలవే. వారికి చెలలోలు 
మదాలస అంటే చాలా అభిమానం. 
ఏవీ, అగ్రిమంట్ కాయితాలు ఇలా 
ఇవవాండి. న్ కుర్రాళలో చేతకూడా 
సంతకాలు పటిటు ంచి యిస్్త ను,” 
అన్నాడు. 
“సర్లండి కాని, పలలోవాడూ, పలాలో  
ఒకరినొకరు చూసకోవాలి కదా? 
ఆ సంప్రదాయం పాటించాలి.  
మంచిరోజు చూసకని వస్్త ం,” 
అన్నాడు కుటుంబరావు.  
అటుపైన కుటుంబరావు కోనసీ-
మలో ఉననా తన బంధువుల దావారా 
ఆరాలు తీశడు. కోదండరాం 
చెప్పంది నిజమే. నలభై ఎకరాల 
కబ్బరితోటల యజమానే. ఇద్దరు 
మగ పలలోలు, ఒక ఆడపలలో . మగ-
పలలోలిద్దరూ స్కులు ఫైెనల్ తో 
చదువాప కబ్బరితోటల స్ద్యం 
చేస్త న్నారు. ఆ నిరాథా రణ కాగానే, 
అనుకననాటుటు గానే కుటుంబరా-
వు భారా్య,సపుత్రులతో పళ్లో  చూ-
పులకోసం వళా్డు. కోదండరాం 
కూతురి పేరు మదాలస. మంచి 
రూపసి. వంశీ మదాలసతో ఓ 
అయిదునిముషాలు మాత్రమే 
బయటి కబ్బరితోటలో మాటాలో డా-
డు. వివశుడై్ తలిలో దండ్రులినా పకకుకు 
తీసకుపోయి పలలో  నచిచాందని 
చెపా్పడు.  చూపుల తతంగం పూ-
రి ్తయింది. కోదండరాం అగ్రిమంట్  
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మీద అయిదుగురి  సమక్షంలో  
తాన్, కుర్రాళ్్ సంతకం చేసి కు-
టుంబరావుకి ఇచాచారు. కుటుం-
బరావు కంచెం చిననాబోయిన్, 
అనుకననా  మాటే కదా అని సరిప-
టేటు సకని  తీసకన్నాడు. 
యింటికి తిరిగ వచిచాన వంశీ ప్రతి-
రాత్రీ మదాలస ఫోట్ ఓ అతిమత్తటి 
తలగడ మీద  పటుటు కని, దానినా కౌగ-
లించుకని పడుకని, పళ్లో  ఎపు్పడా 
అని ఎదురు చూడస్గాడు. 
కోనసీమ గోదావరి తీరాన కబ్బరి-
తోటలలో పళ్లో  వైభవంగా జరిగంది. 
మదాలస అతి్తంట్లో  అడుగు పటిటు , 
అత్తమామాల పటలో , భర ్త న్యన-
మ్ పటలో  ఎంతో ఒది్దకగా ప్రవరి ్తం-
చింది. ఉదయమే లేచి స్నానం 
చేసి, ఓ అరగంట దేవుడి మందిరం 
ముందు కూరుచాని పూజ చేసి, 
హారతి ఇచేచాది. అందరికీ కాఫీ కలి 
ప యిచేచాది. వరసకి తనకి అమ్-
మ్ గారైెన వంశీ న్యనమ్కి ప్ర-
తిరోజూ అరికాళలోలో కబ్బరిన్న్ 
రాసి మర్దన్ చేస్ది.  కుటుంబరా-
వు భార్యకు కూడా మనస కలిగన్, 
అయినింటి ఆడపడుచు చేత 
కాళ్్ పటిటు ంచుకోవడం మంచిది 
కాదనిపంచింది. తనకూ వయస 
మీద పడే్త అపు్పడు చూసకో 
వచుచా. ఎపు్పడై్న్ కాస్త తలనొప్ప-
గా ఉందంటే, మదాలస అమృ-
తాంజనం తీసకచిచా, నుదుటికి 
రాస్్త  కబురులో  చెపే్పది. అత్తగారు 
ఇంటి బాధ్యత తనదే అనుకోవడం 
వలలో , మదాలస ఇంటి పత్తనంలో 
ఏ విధంగాన్ చెయి్య కలగచేస-
కోలేదు. పలలోటూరి పలలో  అయిన్ 
మదాలస వంశీకి పడగ్దిలో రంభే 
అయే్యది. మదాలస ఉదయమే 
లేవడం వలలో  వంశీకి కంత బాధగా 

ఉన్నా, ఇంట్లో  అందరికీ ఒక క్రమశ-
క్షణ ఏర్పడిపోయింది. 
సరిగా ఏడాది మీద ఆరెనాలలోకి  మదా-
లసకి  పండంటి ఆడపలలో  కలిగంది. 
అ తరావాతా ఒకటి, రెండు, మూడు, 
న్లుగు , అయిదు... పదిహేను 
సంవత్సరాలైన్ మదాలస గరభుం 
దాలచా లేదు. మనవడు కలగనం-
దుకు, ఆఖరికి మరో కూతురు కూడా 
కలగనందుకు కుటుంబరావు కు-
దేలైపోయాడు. అయితే మదాలస 
ఇంట అడుగు బెటిటు న దగ్రునాంచీ 
వా్యపారం ఉధృతంగా పరిగంది. 
మహాలకిషేమి ఇంట్లో  అడుగు పటిటు ంద-
ని అందరూ సంతోష్ంచారు.  
కాశీశస్త్రి  చెప్పన భవిష్యత్ జరగలే-
దు. అసలు జరిగందేమిటంటే ... 
ఏడో న్ల అతి్తంట సీమంతం 
జరిగన తరావాత మదాలస పు-
టిటు ంటికి  పురిటికోసం వళ్లోంది. 
అపు్పడు వంశీ మామ కోదండ-
రాంతో అన్నాడు. “మావయ్యగారూ! 
మా న్ననాకి మీరు అగ్రిమంట్ పత్రం 
రాసిచిచానపు్పడు నేను చాలా సిగ్ుతో 
కుంచించుకుపోయాను. కాదంటే 

ఎకకుడ మదాలసను పోగొటుటు కుం-
టానేమోనని మౌనంగా ఉండిపో-
యాను. అసలు, సంబంధాలు 
వస్త ననా మొదట్లో నే న్ననా తీరుని 
ఎదిరిస్్త, న్ వివాహం జరగదేమోన 
ని భయపడడ్ మాట కూడా వాస్తవం. 
నేను డాకటురమ్కి మా న్ననా మనస్త-
త ్్త ం చెపు్పకని, ఆవిడకి  నచచాచె-
ప్ప లింగ నిరాథా రణకోసం స్కునింగ్ 
చేయించాను. కడుపులో ఉననాది 
ఆడపలలో . కాశీశస్త్రిగారి జోస్యం ని-
జమేనని అనిపస్త ంది. అందుకని 
పురిటి సమయంలో మదాలసకి
టూ్యబెకటుమీ చేయించేస్్త 
బావుంటుంది. ఆ పదధితి చాలా 
సలువు కూడాను.”
“వంశీ! కాగల కార్యం గంధరువాలే 
తీరిచానటలో యిపోయింది. నీ విదా్య-
ధికతన్, మదాలసకి తీసిపోని 
అందమూ, నీ ఉద్్యగమూ చూసి, 
ముఖ్యంగా నీ నడవడిక గురించి 
కంత సమాచారం స్కరించి నువువా 
చాలా బుదిధిమంతుడవని

 
తె లు -  (24 వ పేజీ చూడండి)
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వేదులానవాయు పలుకు -3 
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బడిని చేరిన పలలోల నొడిని జ్రిచా 
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భావి తరములవారికి బంధములగు 
చర్యలను నేడు చరిచాంచు సమయమందు 
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భద్రతా సంసథాలను దుయ్యబటుటు  కంటె 
ప్రజలు చైెతన్యవంతులై వరలునటులో
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళ్ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కది్దమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్కుందపురాణాంతర్తమైన జగన్నాధ కేషేత్ర మాహాతా్త యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి న్ల అందిస్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకాషే నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

       రధయాత్ర జరిగే సమయంలో రధం పడిపోతే గ్రామాలలోని వారికి న్శనంకలుగుతుంది.
బలిఇవావాలి, శంతి హోమం చేయాలి. అననాదానం చేయాలి. రధానికి ఈశన్యభాగంలోఅగనానిఏరా్పటుచే
యాలి.హోమంచేయాలి. రధంలో ఉననా లోపాలు చూసి, ఆప్రదేశంలోహోమం చేయాలి. బ్రాహ్ణులతో 
శంతి చేయించాలి. ఈవిధంగా చేస్్త విశేషమయిన శుభాలు కలుగుతాయ. బ్రాహ్ణులకు శుభము      
కలుగుగాక. రాజుకి శుభము కలుగు గాక. ఆవులకు, ప్రజలకు,శుభముకలుగుగాక. పశు పకాషే యాదులకు 
శుభము కలుగుగాక,మానవులకు, దేవతలకు శంతి లభించు గాక. దేవా!నీవేఈలోకాలను సృష్టు ంచిన 
వాడవు, రకిషేంచువాడవు.”అనిజగన్నాధుని ప్రారిధించాలి.దుషటు గ్రహాలనుశంతింపచేయాలి.అనిన్రదుడు 
ఇంద్రదు్యమునానికి చెపా్పడు.                  (30- 74) 

        స్కుంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని, పురుషోత్తమ కేషేత్ర మాహాత్యాంలోని జైమిని -ఋష్ సంవాదం 
అను ఇరవై ఐదవ అధా్యయం సమాప్తం

                                                                            26 వ అధా్యయం

                                                                    జైమిని ఋష్ సంవాదం

                                                                ( గాలవుని వృతా్త ంతము)

     విశవాకర్ అకకుడ ఒక కలను నిరి్ంచాడు. హోమానికి కావలసిన వస్త వులనినా ఏరా్పటు చేస్డు. ప్రతిషఠి కు 
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కావలసిన వస్త వులు ఏరా్పటు చేస్డు. 

            ఆ సమయంలో గాలవుడు అను రాజు రాజా్యనినా పాలిస్త న్నాడు. ఇంద్రదు్యమునాడు చేస్త ననా 
ప్రతిషఠి గూరిచా, చారులు రాజుకు చెపా్పరు. గాలవుడు కోపంతో సైెన్్యనినా తీసకని ఇంద్రదు్యమునానిపైకి 
యుదాధి నికి బయలు దేరాడు. నీలాచల పరవాతంపైకి చేరుకని అకకుడ జరుగుచుననా ప్రతిషఠి  చూసి ఆశచార్య 
పోయాడు.బ్రహ్లోకంనుండి వచిచానఇంద్రదు్యమునాడు ఈ ప్రతిషఠి  చేస్త న్నాడని తెలుసకన్నాడు. దేవతలు, 
న్రదుడు,పద్నిధిఇకకుడకువచాచారనితెలుసకున్నాడు. బ్రహ్ ప్రతిషటు చేయడానికిసత్యలోకంనుండివస్
తున్నా డని తెలుస కున్నాడు. ఇంద్రదు్యమునాని సమీపంచి “ రాజా! నేను అజాఞు నిని. ఇకకుడే ఉననాస్వామిని 
గురి ్తంచ లేకపోయాను. ప్రతి సంవత్సరం స్వామికి ఉత్సవాలు నేను చేస్్త ను. అనుమతించమని గాలవుడు 
వేడుకున్నాడు. “రాజా! నీవు స్రవాభౌముడివి. మానవులు, మరుతు్త లు రాజు అధీనంలో ఉంటారు. అషటు  
దికా్పలకుల అంశతో బ్రహ్ రాజును సృష్టు స్్త డు. నీవు విషు్ణ భకు్త  డవు.విషు్ణ వుయ్కకుఅరాచామూరు్త లనునీవుప్
రతిష్ఠి ంచి, ముకి ్తనిపందు. విషు్ణ లోకానికిచేరుకుంటావు. ఈ విగ్రహాలను బ్రహ్ ప్రతిష్ఠి స్్త డు. వాటిని నీకు 
అప్పచెబుతాను. ఆ విగ్రహాలను నీవు శ్రదధిగా అరిచాంచు. బ్రహ్ చెప్పనటులో  యధావిధిగా పూజించాలి.” అని 
ఇంద్రదు్యమునాడు గాలవునికి చెపా్పడు గాలవుడు ఆనందంతో అంగీకరించాడు. ఆకాశంలో దేవ దుంధుభులు 
మ్రోగాయి. పుష్పవృష్టు  కురుస్త ంది. ఏనుగుల ఘంకారం వినిపస్త ంది. ఆకాశంలోకాంతిపుంజంకనబడింది. 
ఆ కాంతివలన అందరి కళ్లో  మూసకుపోయాయి. ఆకాంతి న్మ్దిగా భూమిపై వాలింది. విమానం 
ముందు భాగం కనబడింది. వంద హంసలు విమాన్నినా లాగుతున్నాయి. దికా్పలకులు, ముఖ దేవతలు 
ముందు నడుస్త న్నారు. కందరుగంగ యమున నదుల నీరు పటుటు కని వస్త న్నారు. స్ర్య, చంద్రులు 
గొడుగులు పటుటు కన్నారు. గౌతముడు మొదలయిన మహరుషే లు స్త త్రాలు చదువుతున్నారు. వారి మధ్య 
బ్రహ్ఉన్నాడు.ఇంద్రదు్యమునాడుబ్రహ్ను స్త తిస్త న్నాడు.దేవతలుజయజయధావాన్లుచేస్త న్నారు.అప్సర
సలున్ట్యంచేస్్త ండగాఆహాఊహూలుగానం చేస్త న్నారు. ( 1-52)

      సిదుధి లు, కిననారులు వీణా న్దం చేస్త న్నాన్నారు. తాపసలు బ్రహ్కునమసకురిస్త న్నారు. 
స్విత్రి,శరదవిచిత్రమైన ప్రబంధాలు చదువుతున్నారు. కందరు దేవతలుబెతా్త లుపటుటు కనిబ్రహ్కు
దారిచూపస్త న్నారు. బ్రహ్ మండపానికి చేరుకోగానే దేవతలు లేచి నిలబడాడ్ రు. ఇంద్రదు్యమునాడు 
నమసకురించి , లోపలికి ఆహావానించాడు. గాలవుడు,న్రదుడు స్షాటు ంగ నమస్కురం చేస్రు. లేచి, 
నిలబడి తాముధను్యలయినటులో  భావించారు. ఇంద్రదు్యమునాడుచేతులుజోడించి,ఆనంద స్గరంలో 
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మునిగపోయాడు.(53-62)

       స్కుందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని,పురుషోత్తమ కేషేత్ర మాహాత్యాంలోని జైమిని- ఋష్ 
సంవాదముఅను ఇరవై ఆరవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                                       27 వ అధా్యయం

                                                              జైమిని ఋష్ సంవాదము.

                                                         ( బ్రహ్ విగ్రహ ప్రతిషటు  చేయుట)

        బ్రహ్ విమానంనుండి క్ందకు దిగాడు. విశవాకర్ నిరి్ంచిన రతనామయమైన బంగారు మటలో పై 
నడుస్త న్నాడు. గంధరువాలు మార్ంచూపస్త న్నారు. న్రదుడు, దురావాసడు చేయి అందివవాగా  
మటలో పైనుండి క్ందకు దిగాడు.  నమసకురించి, స్త తిస్త ననావారినందరిని బ్రహ్ చూపులతోఅనుగ్రహించాడు.
పాదాలకునమసకురిస్త ననా ఇంద్రదు్యమునాని ఆశీరవాదించాడు.”రాజా! నీవు అదృషటు  వంతుడవు. అనినాలోకాలు 
ఈన్డునీవశంఅయా్యయి” అనిబ్రహ్చిరునవువాలుచిందిస్్త అన్నాడు.జగన్నాధుని రధందగ్రకు వళ్లో , 
మూడుస్రులో  ప్రదక్షణచేసి, నమసకురించి, ఈవిధంగా స్త తించాడు.

బ్రహ్ జగన్నాధుని స్త తించుట-------

       “ దేవా! నమస్కురం. నీవు నేను ఒకటే. ఈ చరాచర జగతు్త  అంతా నీవే. మహతు్త  మొదలయినవి 
నీ మాయవలననే కలుగుతున్నాయి. ఈ కనిపస్త ననాదంతా ఆభాస అనే జాఞు నం నీ వలన కలుగుతుంది. 
అదివా తీయుడుగా లోకాలకి కనిపస్త న్నావు. సహజానందానికి రూపం నీవే. జీవులనినా నీవలేలో  జీవిస్త న్నాయి. 
నిషప్రపంచ, నిరివాకార,నిరాశ్రయ, స్థా ల, స్క్ష్మ, అణు, మహిమ రూపాలనినా నీవే.గుణాతీతా, గుణాధారా, 
త్రిగుణాలు కలిగనవాడా నీకు నమస్కురం, నీ మాయా ప్రభావం వలన నేను సృష్టు ని చేస్త న్నాను. అయిన్ 
న్కు ఆనందం లేదు. నీ న్భి కమలం నుండి నేను జని్ంచాను. నీ ప్రతిరోమంనుండి అనేక వేల 
బ్రహ్లు సృష్టు ంచబడాడ్ రు. వారెవరు నీ తతావానినా తెలుసకోలేకపోయారు. నీ మహిమను ఊహించుటకు 
కూడా వీలులేదు. దివా్యదివ్యరూపం కలవాడా! మృతు్యవు లేనివాడా! మృతు్యరూపా! అగనారూపా! 
మృతు్యవునకు మృతు్యవైన వాడా! భకి ్తకి ఇషుటు డై్నవాడా! తలిలో   తండ్రి నీవే. దుాఃఖ్లను పోగొటుటు వాడా! 
విశ్రమించనివాడాదయారూపుడా! పరాపరరూపా, పరహేతువయినవాడా! అపారస్రభూతా! బ్రహ్రూపా! 
పరహేతువు ఐనవాడా నీకు నమస్కురము. ఈ సృష్టు  భారానినా తగ్ంచమని నినునా ప్రారిధించాను. నీవు ఈ 
భారానినా తగ్ంచకపోతే నేను ఏమి చేయగలను?అజాఞు నంనుండి బయటపడు మార్ం నేను తెలుస 
కనలేక పోతున్నాను. నీవే ననునా రకిషేంచగలవు. జగదేకవందా్య! సరాసరలచే మ్రొకుకు పాదాలు కలవాడా! 
తాపాలను హరించు చంద్రుడా! ఆనందానినా ఇచుచావాడా! కల్పవృక్షము వంటి వాడా! దీనరక్షకా! ఆశ్రయరకాషే ! 
అని బ్రహ్ జగన్నాధుని స్త తించాడు. 1-39

       బ్రహ్ బలరాముని రధం దగ్రకు వళాలో డు.భకి ్తతో నమసకురించి ఈ విధంగా స్త తించాడు.

బ్రహ్ బలరాముని స్త తించుట------

“బలరామా! ఆకాశము నీ శరస్స. నీరు నీ శరీరము. పాదములు భూమి. అగనా నోరు.నీ ఉచాఛ్్శ నిశవాసలు, 
వాయువు, మనస్స చంద్రుడు. కనునాలు స్రు్యడు. చేతులు ఆకాశము. జాఞు నమునకు అద్దమువంటి 
వాడవు అగు నీకు నమస్కురము. పదున్ల్ు లోకాలకి నీవే మూలస్తంభం. 

                                                                                                (ఇంకా  వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్క లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకునుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగ, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంటారు మన పద్దలు. జాఞు నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్ --పరమాత్ జాఞు నం పందాలి. ధరా్రధి  కామమోకాషే నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అరధి  కామాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాత్ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైెన-
పు్పడు ఏమైన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశంచడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్ం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్బది్దనిచిచా సన్్ర్ంలో నడిపస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎన్నానోనా మార్ాలు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృష్టు ంచాడు.  వేదాలు పుటిటు న ఈ పవిత్ర 
భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్ అనేక అనేక అవతారాలుగా 
ఉదభువించి దుషటు  శక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టు తో కాపాడుతున్నాడు, మరియు న్-
తనోతా్సహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి దావారవతి చైెవ 
సపతైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషేత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్క చైెతన్యం విరాజమానమై దైెవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగ ఆత్ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్ బద్దమైన జీవన్నినా ఎంపక చేసకుని పుణ్య కేషేత్రాలను సందరి్శస్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధే్యయంగా చేసకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపంచిన మన భారతావనిలో ఎనోనా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటు  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషేత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖ్్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య కేషేత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కయంచి, అవయంత్క(నేటి ఉజ్జ-
యిని) మరియు ద్వారక.
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4. పావన ధామ్ 
  హరి కి పైడి మూడు కిలోమీటరలో 
దూరంలో ఉననా ఈ మందిరంలో 
అమరచాబడిన దేవీ దేవతల విగ్ర-
హాలు వరుసగా దరి్శంచి ఆనం-
దపరవశులవుతారు. 

5. గీతా భవనం 
    ఇచచాటి గీతాచారు్యడు - శ్రీ 
కృషు్ణ ని మహోననాత శలా్పరాజానినా 
సందర్శకులు అందరూ చూసి 
తన్యులవుతారు. గీతా ప్రబో-
ధాలను మందిర గోడలపై చకకుగా 
చిత్రీకరించారు. ఇది తప్పక చూ-
డదగన యాత్రాసథాలం. 
   ఈ పుణ్యసథాలిలో ఇంకా అనేక 

మాయ (నేటి హరిదావార్)

దర్శనీయ సథాలాలయిన దక్ష ప్ర-
జాపతి ఆలయం, సప్త సరోవర్ 
లోని మహేశవార మందిరం వంటి 
ఆలయాలు, పపటటు ణ పలిమేర-
లోలో  ఉననా మానవ కళా్యణ ఆశ్రమం, 
అవధూత ఆశ్రమం, కాంతికుంజ్ 
ఆశ్రమం,, శీ్శ్ర రామ్ జీ ఆశ్రమం, 
రఘున్థ్ ఆశ్రమం, ఆనంద-
మయ ఆశ్రమం, దూధ్ ధారీ 
ఆశ్రమం, పరమాత్ ఆశ్రమం 
మొదలయినవి చూసి ఎందరెం-
దరనో కలసి ప్రవచన్లని విని 
మన మనసను నిర్లంగా ఉం-
చుకోవచుచాను. ఆధా్యతి్క సం-

సకృతిని అలవరుచాకుని మనలను 
మనం తీరిచాదిదు్ద కోవచుచాను. 

హరిదావార్ లో కుంభమేళా 
     హరిదావార్ లో ప్రతి 12 సంవత్స-
రాలకు ఒకస్రి నిరవాహించబడే 
ఉత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా 
నిరివాహిస్్త యారు. ఈ కుంభ-
మేళాలో పాల్ొనేందుకు దేశం 
నలుమూలల నుంచి యోగులు, 
స్ధువులు, స్ధకులు ఈ 
సమయంలో దరి్శస్్త రు. అనినా 
ఘాటలో లో లక్షల సంఖ్యలో గంగా 
స్నాన్లు ఆచరిస్్త రు. కందరు 
తమ గురువులనుంచి మంత్రో-
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పదేశనినా పందుతారు. దానధ-
రా్లు చేస్్త రు. విదేశీయులైన 
బౌదుధి లు, టిబెట్, చైెన్, జపాన్ 
దేశలనుంచి గంగా స్నాన్లు 
చేయటానికి అధిక సంఖ్యలో 
వస్్త రు. ఉత్తరాంచల్ ప్రభుతవాం 
వారు భకు్త లకు వసతి, భోజన 
సౌకరా్యలు ఏరా్పటు చేస్్త రు. 
హృషీకేశ్ దర్శనం 
     హరిదావార్ నుంచి హృషీకేశ్ 24  కి-
లోమీటరలో దూరంలో ఉంటుంది. 
ఈ పవిత్ర స్థా న్నికి రైెలు, బస్స 
సౌకరా్యలు ఉన్నాయి. చార్ ధామ్ 
గా వినుతికెకికున న్లుగు ప్రసిదధి 
ధామాలు - గంగోత్రి, యమునోత్రి, 
కేదార్ న్థ్, బదరీన్థ్  దరి్శంచే 
యాత్రికుల వాహన్లు విధిగా 
హృషీకేశ్ ను దాటి ఘాట్ రోడ్ పై 
పయనించాలి. కేవలం బదరీన్-
థ్ దరి్శంచగోరువారు హృషీకేశ్ 
నుంచి ఘాట్ రోడ్ పై 295 కిలో-
మీటరులో  ప్రయాణం చేసి అకకుడకు 
మరానాడు చేరవలసిఉంటుంది.
  రైెభ్య మహరిషే చేసిన ఘోర తప-
స్సకు మచిచాన న్రాయణుడు 
హృషీకేశుని రూపంలో దర్శన-
మిచిచాన ప్రదేశం కావున ఈ ప్రాం-
తానినా హృషీకేశ్ గా పలుస్్త రు. ఈ 
ప్రాంతమందే విషు్ణ మూరి ్త మధు-
కైటభులని సంహరించాడు. 
హృషీకేశ్ కి అనినా వైపులా మహో-
ననాత పరవాత శఖరాలు. పచచాని 
ప్రక్రుతి, గంగామాత గలగలలు 
దర్శనమిస్్త య. ఇకకుడ బహు 
ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. యోగ 
శక్షణ కేంద్రాలు., ధా్యన కేంద్రాలు 

ఇకకుడ అనేకం ఉన్నాయి. ఇవి 
అనినాయూ గంగానది ఒడుడ్ నే 
ఉంటాయి. ఆధా్యతి్క చింతనపై 
తమ దృష్టు ని కేంద్రీకరిస్త న్నాయి. 
   ఇచచాట ఆశ్రమాలలో ఎకుకు-
వమంది విదేశీయులు 'యోగ' 
నేరుచాకనుటకు వస్త ంటారు. 

ఇచచాటి యోగ శక్షణ లోని పదధి-
తులు ప్రపంచంలోనే అరుదైెన-
విగా పేరుగాంచాయి. గంగానది 
ఒడుడ్ నే ఉననా శవానంద ఆశ్రమం 
ఒక పద్ద  ఆశ్రమం. 1936 వ సం-
వత్సరం నుంచి ఈ ఆశ్రమంలో 
యోగశక్షణ, మరియు రోగులకు 
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చికిత్స, సమాజ స్వలు మొద-
లగునవి నిరవాహిస్్త  భారతదే-
శంలో పేరు మోసిన ఆశ్రమం-
గా మారింది. వారి స్వలు, వారి 
ఆధా్యతి్క బోధనలు ఆంధ్రులం-
దరికీ సపరిచితం. 
హృషీకేశ్ అనగానే ముఖ్యంగా 
మనకు జాఞు పకమొచేచాది లక్ష్మణ్ 
ఝూలా మరియు రామ్ ఝూలా 
అనే రెండు వంతెనలు. స్తంభాలు 
లేకుండా కేవలం ఇనప తీగల 
ఆధారంగా వేలాడే వంతెనలు 
ఈ రెండూను. ఎవరైెన్ మనిష్ 
వంతెన మీద గటిటు గా ఎగరి 
దూకితే మొత్తం వంతెన అంతా  
కదులుతుంది. ఈ రెండిటిలో 
లక్ష్మణ్ ఝూలా పురాతనమైనది. 
దీనిని 1030 సంవత్సరములో ని-
రి్ంచారు. 
 భారతమాత మందిరం 
 లక్ష్మణ్ ఝూలాకు ఆవలి ఒడుడ్ న 
భారతమాత మందిరం వుంది. ఈ 
మందిరంలోని 13 అంతసథా లలో 

దేవతామూరు్త లను అలంకరిం-
చారు. ఈ మందిరానికి చేరువలో 
ఎతెతైన రుద్రాక్ష చెటుటు  ఉంది.  
రామ్ ఝూలా
ఇచచాట ఉననా ఆశ్రమంలో 
బదరీన్రాయణుని పూజలు 
గావించి యాత్రికులు బదరీన్-
థ్ యాత్ర ప్రారంభిస్్త రు. ఇకకుడ 
ఉననా సవార్ాశ్రమం, గీతాభవన్ 
లు యాత్రికులు భకి ్త ప్రపతు్త లతో 
దరి్శంచి తీరథా ప్రస్దములు సవీ-
కరిస్్త రు. యాత్రికులు ఎకుకువ 
సంఖ్యలో త్రివేణి ఘాట్ లో గంగా 
నదీ స్నానం చేసి ఆనందిస్్త  
వుంటారు. ఇకకుడ లోటు తకుకు-
వగా ఉంటుంది. పూరవాకాలంలో 
ఇకకుడ గంగా యమున్ సరసవాతి 
నదులు సంగమం అయే్యవని 
చెబుతారు. 
ఇచచాటి సవార్ాశ్రమం స్వామి ప్రకా-
శనంద కాళ్ కమల్వాల వంటి 
యోగులు యాత్రికుల కోసం 
కటిటు ంచిన ఆశ్రమం. గీతా మందిర్ 

దగ్రనే పరమారథా నికేతన్ అనే 
ఆశ్రమానినా షాజహాన్ పూర్ 
మహారాజావారు కటిటు ంచారు. ప్ర-
తిరోజూ గంగానది తీరాన గంగా 
హారతి స్యంత్రం సమారు 7 
గంటలకు ఇస్్త  'గంగామయా్య' 
పాటలు పాడతారు.     
        2. కిలోమీటరలో దూరంలో ఉననా 
హృషీకేశ్ ఊళ్్ ఆంధ్రా ఆశ్రమం 
ఉంది. ఈ ఆశ్రమంలో అధిక 
సంఖ్యలో బదరీన్థ్ యాత్రికు-
లు బస చేస్్త రు. ఈ ఆశ్రమానినా 
తిరుపతి తిరుమల దేవస్థా నం 
వారు చకకుగా నిరవాహిస్త న్నారు. 
ఆశ్రమం వనుక భాగాన ఉననా శ్రీ 
వేంకటేశవారస్వామి  ఆలయం శ్రీ 
చంద్రమౌళ్శవారాలయం దరి్శంచి 
పూజలు చేయించుకుని తిరుగు 
ప్రయాణం చేబడతారు. తపో-
భూమిని దరి్శంచి, గంగామాతను 
స్వించామననా తృప్తతో అనుభూ-
తులు న్మరువేసకుంటారు.   
          (ఇంకా  వుంది)
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స్త్రీ  గొప్పతనం
పోడూరి శ్రీనివాసరావు

    పవిత్ర భారతదేశంలో మహిళ-
కుననా స్థా నం మహోననాతమైనది. 
సృష్టు కి మూలాధారం ఆదిపరాశ-
కి ్త.  స్త్రీ కుననా గొప్ప ఆసి్త సహనం, 
ఓరు్ప, క్షమాగుణం, దయ, ప్రే-
మాభిమాన్లను పంచడం-
....ఆ గొప్ప లక్షణాలినా దృష్టు లో 
ఉంచుకునే, ఆమకు మహోననా-
తస్థా నం కలి్పంచడం జరిగంది. 
తలిలో , బిడడ్ను నవమాస్లు 
గరభుంలో మోయడమే కాకుండా, 
ప్రాణాలకు తెగంచి తన బిడడ్  
భూమి మీద పడడానికి అవకాశం 
కలి్పస్త ంది.
మహోననాతతవాంలో, సహనంలో, 
క్షమలో తలిలో  పాత్ర ఎనలేని-
ది. ఆమకు ఆ ప్రాధాన్యత, ప్రా-
ముఖ్యత ఉండబటేటు , గొప్ప గౌ-
రవానినా ఆపాదిస్్త , భూమాత, 
గోమాత అంటూ ఎంతో సహనం 
గల భూమిని, ఆవుని కీరి ్తస్్త  
ఉంటాము. ‘క్షమయా ధరిత్రి’ 
అని ఊరికే అనలేదుకదా. 
పరిపూర్ణ స్త్రీ లో.....అందరూ 
ఉన్నారు, ఒక తలిలో , ఒక చెలిలో , ఒక 
ఉపాధా్యయురాలు, ఒక బిజిన్స్ 
ఉమన్, ఒక వైదు్యరాలు. ఒక 
స్నాహితురాలు ... ఇలా  ఒకర్మి-
టి? ఎనోనా అవతారాలు ఆమవే... 
నవమాస్లూమోసి బిడడ్ను కన-
డంతోబాటు, చిననాతనంలో వచేచా 
ఎనోనా బాలారిషాటు లను తానే ఎదు-
రుకుంటుంది. పలలోలకు కాస్త ఒళ్్ 
చలలోబడితే వంటింటి వైద్యం తనే 

చేస్త ంది. పలలోలకు చదువు తనే 
చెపు్తంది. రామాయణ, భారత, 
భాగవతాలోలో  కథలు, ల్లలు వారికి 
వంటబటేటు లా చెబుతుంది. భర ్త 
తెచిచాచిచాన న్ల జీతపురాళ్్ జా-
గ్రత్తగా వాడుకుంటూ, ఎపు్పడూ 
ఇంట్లో  లేదనేమాట లేకుండా, 
పదుపుగా కాపురం చేస్్త  మేనేజ్ 
చేస్ MBA ఆ మహాతలిలో .  పలలోల 
చదువు విషయమే కాదు, సమ-
యానికి భర ్తకు సలహాలనిచేచా 
అడై్్జర్ కూడా ఇంటి ఇలాలో లు.
పురాణాలు చూసకున్నా, చరి-
త్రపుటలు తిరగేసిన్.. మహిళ 
గొప్పతనం అవగతమౌతూనే 
వుంటుంది. వీర శవాజీకి దేశభకి ్త 
న్రిపోసింది ఆయన మాతృ-
మూరి ్త కాదా...  మహనీయుడు, 
భారతదేశ ఖ్్యతిని ఖండాంత-
రాలోలో  విస్తరింపచేసిన స్వామి 
వివేకానందునికి దిశనిర్్దశనం 
చేసింది ఆయన తలిలో  కాదా...  
భరతమాత దాస్యశృంఖల వి-
ముకి ్తకై, ఆంగేలోయుల న్దురుకుని 
కదనరంగాన దుమికి  అరివీర-
భయంకరిగా, శత్రువులను చీలిచా, 
చెండాడిన ఝాని్స లకిషేమిబాయి, 
రాణి రుద్రమదేవిల పరాక్రమం 
ఏ స్వాతంత్రయాసమరయోధుల 
యుదధి కౌశలానికీ తీసిపోదు.
నేటి నవీనయుగంలో కూడా 
ఎందరో మహిళాశరోమణిలు 
చారిత్రాత్కవిజయాలు సృష్టు స్్త  
చరిత్రపుటలకు ఎకుకుతున్నా-

రు. మనభారతదేశంలోనే గణిత 
శస్తవేత్త శకుంతలాదేవి, అం-
తరికాషే నికి అవల్లగా అంగలు 
వేసిన కల్పన్ చావాలో , ప్రధాని 
ఇందిరాగాంధీ, బయోటెకానాలజీ 
రంగంలో ప్రపంచ ప్రఖ్్యతిగాం-
చిన కిరణ్ ముజుందార్ షా, లేడీ 
ఐ ప ఎస్ కిరణ్ బ్డి, అథ్లో టిక్ 
రంగంలో చరిత్ర సృష్టు ంచిన ప.టి. 
ఉష, అశవానీ న్చప్ప, హిమాదాస్ 
లాంటి వాళ్్, మహిళా క్కెట-
రులో  మిథాలిరాజ్ వగైరాలు ...... 
ఇలా ఒకళా్, ఇద్దరా....అనేక-
మంది మహిళాశరోమనులే కదా..  
మరోవైపు అగ్రరాజ్యమైన అమ-
రికాలో సైెతం, ఇటీవల జరిగన 
ఎనినాకలోలో , భారతీయుల ప్రతిభ 
ప్రకటితమవవాడం మనం కళా్రా 
చూస్ం. శ్రీమతి కమలా హేరీస్ 
తదితర భారతీయ మహిళా 
సంతతికి చెందిన మహిళా స్-
నేటరలో ప్రాభవం  ప్రపంచానికి-
కంతా తెలిసింది. మహిళలు 
ఏ రంగంలోనై్న్, పురుషుల-
కు ఏ విధంగాన్ తీసిపోరననా-
ది విదితమే.  దేశ మహారాణు-
లాలో , రాజకీయాలోలో  మంత్రులుగా, 
మేయర్ లుగా, దేశ ప్రధానులు-
గా, దేశధ్యకుషే లుగా, పారీటు అధ్య-
కుషే లుగా...  విభిననా హోదాలలో 
సమర్దవంతం గా పనిచేయడ-
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మేకాకుండా, పేరు ప్రఖ్్యతులు 
గడించారు, రాణించారు.
గతంలో సమిష్టు  కుటుంబాలు 
ఉండేవి. రోజువారీ వ్యవహారా-
లోలో  కాదు, సెలవలోచాచాయం-
టే కాదు....  ఇలులో  పదిమందితో 
కలకలలాడుతూ ఉండేది. పలలో -
లకు ఆడుకోవడానికి బొమ్లు 
తెచాచారంటే, ఆ తెచిచాన బొమ్ 
తోటే, ఒకటవనీ, న్లుగవనీ, 
ఇంట్లో ని పలలోలంతా హాయిగా 
ఆడుకనేవారు. తాటాకులతో ప-
ళ్్కడుకు, పళ్్కూతురు బొ-
మ్లుచేసి, వాటిని సింగారించి 
బొమ్లపళ్్ళ్్ చేసి వినోదించి, 
ఆనందించేవారు. అపు్పడు ఆ 
బొమ్లు చేయడం, వాటిని 
అలంకరించడం, ఆ పళ్్ళ్్ 
చేయడం అంతా అమా్యి-
లే చేస్వారు. ఆ తాటాకు పళ్్-
కూతురిని అందంగా చీరకటిటు  
అలంకరించడం, ఒది్దకగా భు-
జాననావేసికని పాటలు పాడడం...  
అంతా చకకుగా ఉండేది. అంత 
చిననావయసలోనే, ఆ చిననాపలలో  
పద్ద  ఆరిందాలా వ్యవహరించేది. 
ఆ ఆటలే వేరు ...
మరిపు్పడు, సమిష్టు  కుటుంబాల-
ననావే లేవు. కేవలం భారా్యభర ్తలు 
కలిసననాకుటుంబాలే ఉంటు-
న్నాయి. కనై్నైతే,  అవీ మృగ్యమే. 
ఒక సంతానం చాలు, తప్పతే 
రెండు.  గతంలో ఒకటి రెండు 
బొమ్లతో అందరూ ఆడుకోనే-
వాళ్యితే, ఇపు్పడు ఒకోకుకకుళ్కీ 
ఒకోకుబొమ్ కావాలి. అదికూడా, 
ఇదివరకులా తాటాకు బొమ్లూ, 

బొమ్లపళ్్ళ్్ కాదు. అబా్బ-
యికైతే, కారూలో , బైెకులు, గన్ 
లు, ఎవంజ్ర్ బొమ్లు, అమా్-
యిలకైతే బారీ్బ డాల్, మరింకో-
టేద్ అలాంటిది. పలలోలోలో కూడా  
హింస్త్క  ప్రవృతు్త లు  పరిగ-
పోయాయి.
మనతరంలో అయితే, అయిదు 
సంవత్సరాలకు గాని అక్షరాభా్య-
సం చేస్వారు కాదు. అంతవర-
కు అమ్ ప్రేమ, ఆపా్యయతలతో 
కూడిన గోరుముద్దలు తినిప-
స్త ంటే, “చందమామ రావే...
జాబిలిలో  రావే” అంటూ అమ్ 
పాడుతుంటే, ఆ చకకుటి పాటలు 
వింటూ, అమ్ పుసె్తలతో, స ్తన్-
లతో ఆడుకుంటూ, ఆ మాధు-
రా్యనినా ఆస్వాదిస్్త , పాలుత్రాగన, 
గోరుముద్దలు తిననా ఆనందం 
నేటి బాలలకు ఎకకుడుంది ?? 
ఇపు్పడై్తే రెండుననార సంవత్సరా-
లయితే చాలు, పలలోవాడిని పద్ద  
కారొ్పర్ట్ స్కులోలో  జాయిన్ చేసె-
యా్యలి. వాడికో గన్నాలో సెరెలాక్ 
కలిపేసి, వాడి మొఖ్నికో ఇంగీలోష్ 
రైెమ్్స ఛాన్ల్ పటేటు సి, ఓ సెలోలో , ఓ 
టివి నో ఆన్ చేసి వాడి తిండేద్-
వాడు తింటూంటే, మన పనులు 
మనం చేసకోవడం.  ..వాడు 
గబగబా చదివేసకుని, అమరికా 
వళ్్పోయి డాలరులో  సంపాదిం-
చేయాలి. ఈ ఆలోచన తప్ప 
వాడికి ప్రేమానురాగాలు పంచాలి, 
అభిమానం, ఆతీ్యత, కు-
టుంబవిలువలంటే ఏమిట్ తె-
లియచెపా్పలి అననా ఆలోచన 
ఉననా తలిలో తండ్రులు ఎంతమంది 

ఉన్నారు? నేటి తరంలో. రెం-
డుననార సంవత్సరాల వయస 
నుంచీ, ఎంతస్పూ ఆ శశువుకి, 
న్లుగు గోడలూ, పుస్తకాలూ, 
మొబైెల్, ఎదురుగా టీవీ, పో-
టీతతవామూ తప్పతే...ప్రేమాభి-
మాన్లూ, కుటుంబవిలువలూ, 
ఆపా్యయతలూ, అనురాగాలు 
... ఇవనీనా ఎలా తెలుస్్త యి ? 
ఇలాంటివాళ్్ ప్రేమ విలువలు 
తెలియక పద్దయా్యక తలిలో తం-
డ్రులను వృదాధి శ్రమంలోచేరుస్త -
న్నార్మో అనిపస్్త  వుంటుంది.  
నేటితరం తలులో లు ఈదిశగా 
కూడా ఆలోచించాలి.
దేవతల విషయం తీసకున్నా 
కూడా, స్త్రీ కి విశేషమైన ప్రాము-
ఖ్యత ఇవవాడం జరిగంది. బ్రహ్ 
తన వాకుకులో సరసవాతీదేవి-
నీ, విషు్ణ వు తన హృదయంలో  
లకిషేమిదేవినీ, ఈశవారుడు తన 
తనువులో అరధిభాగానినా పారవాతీ-
దేవికి సమరి్పంచారు. అలాగే ఒక 
వ్యకి ్త జీవితంలో కూడా, బాల్యం 
నుంచీ స్త్రీ ప్రభావం పడుతూనే 
వుంటుంది. స్త్రీ దేవతల అనుగ్ర-
హం, అమ్వారలో దయ లేనిదే, ఏ 
వ్యకి ్త పరిణితి చెందలేడు. చదువు 
బాగా రావాలంటే, చదువుల-
తలిలో  సరసవాతీదేవి అనుగ్రహం 
ఉండాలి. జీవితంలో సిథారపడి 
కాస్త ఆస్త లు సంపాదించి సఖ-
సంతోషాలతో ఉండాలంటే, లకీషేమి-
దేవి అనుగ్రహం ఉండాలి్సందే. 
నిత్యం సమస్యలతో ఎదురుకుం-
టూ విజయాలను స్ధించి, 
ఆనందమయజీవితానినా గడపా-
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లంటే దుర్ామాత కరుణామయదృష్టు  తప్పనిసరి.
ఎంత అభివృదిధి  చెందుతుననాప్పటికీ, నేటితరం మారు్పలకనుగుణంగా పరిసిథాతులు మారుతుననాప్పటికీ, 
మహిళామణులు కూడా తమ తమ ఆలోచన్విధానంలో  మారు్పలు చేసకుంటూ, కుటుంబ విలువలకు 
ప్రాధాన్యత ఇస్్త , పలలోల పంపకంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్్త ,  భర ్తకు సహాయ సహకారాలను అందిస్్త  సం-
స్రజీవితానినా ఆనందమయం చేసకోవడం కేవలం ఆడవారి చేతిలోనే ఉంది. ప్రతీ పురుషుడి విజయం-
వనక స్త్రీ ప్రధాన పాత్రపోష్స్త ందననా న్నుడి ఊరికే రాలేదు కదా !    
మహమా్రి కరోన్ సమయంలో, ప్రపంచ ఆరిధికవ్యవసథా అతలాకుతలం అయిన తరుణంలో, చాలామంది 
ఉద్్యగాలు కోలో్పయి, ఉపాధి కరవడిన తరుణంలోకూడా...ధైర్యం కోలో్పక ఎనోనాకుటుంబాలలో ధైర్యం 
నింప, సంస్రనౌకను సమరధివంతంగా నడిపన ఎందరో మహిళామణులకు వందనం.                
                     

దశమగ్రహం కాదు (13 వ పేజీ తరువాయి)

సకననా తరావాత నీ సంబంధం ఎటిటు  పరిసిథాతులోలో న్ వదులుకోవడం ఇషటు ం లేకపోయింది. 
ఇంకో సంగతి ఏమిటంటే న్ కోడళ్్ద్దరూ చాలా స్వారథాపరులైన మొండిఘఠాలు. మీ న్ననాగారికిచిచాన 
వాగా్ద నం న్రవేరచాడంలో న్కు చాలా ఇబ్బందులదురౌతాయని తెలుస. అయిన్ నంద్రాజా భవిష్యతి 
అనుకంటూ మీ న్ననా చెప్పన షరతులకు అంగీకరించేశను. ఇపు్పడు ఆపదా్బంధవుడిలా నీ మనసలోని 
మాట చెపా్పవు. నీ లాంటి అలులో డు దొరకడం మా అదృషటు ం. అలాగే కానిదా్ద ం,” అన్నాడు ఆపా్యయంగా.
యికపోతే ప్రస్త తంలో బాగా పేరొందిన కాశీశస్త్రి చాలా వృదుధి డై్పోయాడు. కుటుంబరావు వళ్్ “స్వామీ!మీ-
రు చెప్పనటుటు గా జరగలేదు. వంశం న్ కుమారుడితో ఆగపోవలసిందేన్?” అని అడిగాడు. 
“నువువా నీ ముతా్త త కర్ఫలం నుంచి తప్పంచుకోడానికి ఆంక్షలు పటిటు  తపు్ప చేశవు. మదాలస జాతకం 
చాలా అదృషటు మైనది. అందుకనే మీ యింట అడుగు పటటు గానే గతవైభవానికి మరినినా రెటులో  వైభవలకిషేమి నీ 
యింట అడుగు పటిటు ంది. అంతేకాదు, ఆమ నిత్యపూజాఫలం నీ ముతా్త త కర్ఫలానినా అడుడ్ కోగలిగంది. 
సంతోష్ంచు. అయితే కర్దేవత అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్త నే ఉంటుంది. అందుకని పేదల అమా్-
యిల పళ్లోళలోకు సహాయం చేస్్త  ఉండు! నీకే బెడదా ఉండదు! నీకు  వంశోదాధి రకుడు కలగనందుకు 
చింతించకు. కానీ  మీ వంశం పేరు మటుటు కు పది కాలాలబాటు శశవాతంగా నిలిచిపోతుంది!” అన్నాడా-
యన. 
కుటుంబరావు ఆయన మాట అక్షరాల పాటించాడు. దౌహిత్రి పళ్లో  చేయిస్్త నని మాధవరావు ముందుక-
చిచాన్, “అపు్పడేద్ మూర్ఖతవాంతో అలా ప్రవరి ్తంచాను. న్ మనవరాలి పళ్లో  మీరు చేయించడమేమిటి? న్ 
కడుకే చేయిస్్త డు. ఏద్ పద్దరికం వహిస్్త  మనం ఓ మూల కూరుచాని ఆశీరవాదించడమే!” అన్నాడు కు-
టుంబరావు నవువాతూ.
ఆ తరావాత కుటుంబరావు ఎందరో పేదలింటి పళ్లోళలోకు ఆసరాగా నిలబడాడ్ డు. మదాలస్ వంశీలు కనినా 
వివాహాలోలో  కన్్యదాతలుగా కూడా వ్యవరించారు. 
                                                                                       *****     
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

     

వాల్్కి రామాయణం మహోతుక్రషటు మైన కావ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకుకువగా ఏం చెప్పగ-
లరు? యావదాభురత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకుడో ఒక దగ్ర వినిపస్్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్గా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశషటు మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కార్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కలమానంగా చిత్రించాడు వాల్్కి. అసలు రామాయణంలో సందర కాండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృష్టు ంచ బడింది అనిపస్త ంది.  సీతానేవాషణలో హనుమ చేసిన అధు్బత కారా్యలకి అబు్బరపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్డు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భకి ్త తతావానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కాండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాస, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్్ఫరి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కాండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోటు త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘న్టపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశస్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కందాలు చేరాచాను. పటాటు భిషకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్లినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైెన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పలిపంచి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బుచిచారాజు

న్టపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకాండ

            మనవి
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                                                       25)       అపు్పడు మారుతి చెప్పను 

                                                                   “గొప్పగ దాటెద జలనిధి కోరిక దీరన్

                                                                     ఇపు్పడ్ లంకను జ్రెద

                                                                     గపు్పన స్ధించి వతు్త  కార్యము వినుడీ!”

       25)  పోయింది. ఎకకుడలేని బలం వచిచాంది “అయితే చూడండి, ఇప్పటికిపు్పడే మీరంతా చూస్్త  ఉండగా ఈ 

సముద్రానినా దాటుతాను. లంకలో సీతాదేవి జాడ తెలుసకుని వస్్త ను.” అని ముందుకుఅదంతా విని ‘నేనంత 

గొప్పవాడిన్’ అని పంగపోయారు మారుతి. ఆయన శరీరం పులకించి రికాడు. .

                                                      26)          తెపు్పన కాయము బెంచెను

                                                                     ఉప్పంగ కపజనసంద్రమురకలు వేసెన్

                                                                     కుప్పంచి యెగసె మారుతి 

                                                                     ఉప్పంగను ఉపు్ప సంద్రమువివాళ్లూరెన్

   ఉననాటుటు ండి హనుమంతుడు తన శరీరానినా పంచాడు. ఒక పద్ద  పరవాతంలా పంచిన శరీరంతో, వాయువేగ మనో 

వేగాలతో, గాలిలో కెగరాడు. అది చూసిన కపస్న సంతోషంతో ఉకికురి బికికురి అయింది. ఆయనలా సముద్రం 

మీద దకిషేణ దికుకుగా దూసకు పోతూ ఉంటే సముద్రం లోంచి అలలు ఉవవాతు్త న లేచాయి. (ఈ విధంగా అలలు 

పైకి లేవడం అనే ప్రక్య భౌతిక శస్ర ప్రమాణాల ప్రకారంగా కూడా నిరూపంచ వచుచాను. బహువిశలమైన ఒక 

వస్త వు ఒకటి నీటి మీదుగా అతివేగంగా దూసకు పోతుననాపు్పడు తాతాకులికంగా వనుకవైపున అల్పపీడనం 

ఏర్పడుతుంది. అపు్పడు ఆ ప్రాంతంలో అలలు పైకి లేస్్త యి. వేల సంవత్సరాలకి పూరవామే ఈ విషయం మన 

ఋషులు గురి ్తంచడం గమన్రహిం.) 

                                                      27)         దవువాల మారుతి యెగురగ

                                                                     నవువాలతో నిండి పోయె నలువురి ముఖముల్ 

                                                                     మువువారు మూరు్త లు మురిసిరి

                                                                     పువువాల వానలు కురిసెను భువిపై నంతన్

                                          

    27) ఆ విధంగా మారుతి ఎగురుతూ దూర తీరాలకి పోతూ ఉండగా చూసిన వానరులంతా ఆనందంతో 

ఉప్పంగ పోయారు. హనుమ తప్పక కార్యం స్ధించుకు రాగలడనే విశవాసంతో  ఉన్నారు. త్రిమూరు్త లు, దేవతలు 

సంతోషంతో పూల వరషేం కురిపంచారు. 

                                                      28)          మారుతి దొకటే ధే్యయము 

                                                                      వేరు తలపు లేమి లేవు వేగమ సీతన్

                                                                      జ్రి శుభవార ్త తల్లో !

                                                                      శ్రీరాముడు స్మమంచు చెప్పగ వలయున్
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 28)  మారుతి ముందుకు వళ్్న కదీ్ద  ఇంకా వేగం పంచాడు. ఎంత తొందరగా లంక చేరుకుని, సీత ఎలా 

ఉంద్ చూసి, శ్రీరామ లక్ష్మణులు కేషేమంగా ఉన్నారని, చెపా్పలా అని తహతహలాడుతున్నాడు. ఆయన మనస 

నిండా ఇవే ఊహలు. మరొక ఆలోచనే లేదు. 

                                                      29)         కార్యము దేవుడు రాముని

                                                                     భార్యది యైెనను ఎదురగు బాధలు ధరలో

                                                                     ఆరు్యల మాటలు నిజములు 

                                                                     ధైర్యము కలిగన జయంబు తథ్యము కాదే!

  29) ఏదైెన్ ఒక మంచి పని తలపటిటు నపుడు, అది దైెవ సమానుడై్న రాముడిది అయిన్సర్, దారిలో అడడ్ం-

కులు రాక మానవు. అందుకే పద్దలు అంటారు. ఎనినా అవరోధాలు వచిచాన్ నిరుతా్సహపడక వాటిని దాటుకుంటూ 

ముందుకు స్గపోవడం వలలోనే ఎవరైెన్ విజయం స్ధించగలరని.                                                     

                                                      30)           సగమే వళ్ను మారుతి

                                                                       నగమొకటి ఎదురుగ నిలిచా న్పై హనుమా!

                                                                       దిగుమొకకుస్రి యనియెను

                                                                       ఎగరెగరి అలసితివేమొ యీవడి యేలన్

    30)  హనుమంతుడు ఇంకా సగం దూరమే వళా్డు. ఇంతలో సముద్రం మధ్యనుంచి ఒక మహా పరవాతం పైకి 

లేచి, అడడ్ంగా నిలిచింది. “అయా్య! న్ పేరు మైన్కుడు. నేను నీకక ఉపకారం చేస్్త ను. ఇంతదూరం ఎగరి ఎగరి 

అలసిపోయి ఉంటావు. న్ శఖరం మీద  కాస్త విశ్రాంతి తీసకుని మరీ వళ్్. “ అంది. 

                                                        31)           ఎగురుట న్కలవాటుయె

                                                                         నగరాజా! పవన సతుడ నన్నారుగవుగా!

                                                                         తగవే? న్దారి వదలు 

                                                                         మగుడనవాచెచాద మరువక మైన్క యన్న్

   31) అపు్పడు మారుతి “ పరవాత రాజా! ఇలా ఎగరడం  న్కు అలవాటే. ఎపు్పడూ అలుపననాది ఎరుగను. న్ 

మంచి కోరిన వాడివి, స్వామి కార్యం మీద వళ్్త ననాననునా ఇలా ఆపు చేయడం ఉచితం కాదు. కావాలంటే తిరుగు 

ప్రయాణంలో నినునా కలుస్్త ను. ఇపు్పడు న్ దారికి అడడ్ం రాకు.” అని ముందుకు స్గపోయాడు. 

                                                      32)             సరులందరు యోచించిరి

                                                                         సరసను బంపన భయపడి శూరుడు చూడన్

                                                                         పరమాత్ కార్యమునకై 

                                                                         అరుదగు విఘనాము జయించి అరుగునొ లేద్!

   32) హనుమ ఇలా వళ్డం దేవతలకి ఇషటు మే! కాని అతని కార్య శీలత ఎంతటిద్ పరీకిషేంచాలని భయంకర 

రూపణి అయిన సరసను పంపారు. స్ధించలేనిది ఏదీ లేదు. ఇంక ఆలస్యం చేయవదు్ద . మన మహారాజు 

సగ్రీవుడు ఇచిచాన గడువు కూడా దాటి పోయింది. నువువా తప్ప మా ప్రాణాలు ఎవరు కాపాడగలరు?” అని వేడుకు-

న్నారుసహాయం చేయగలను.                                                                                                                 
                                                                                                                                                  



29మార్చి    2021

వేమూరి వేంకటేశవారరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససకు లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, న్ అర్కు చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటుటు  తిరిగ వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచుతూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచాకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పటేటు ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేన్పు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్యిని అడిగతే, 
“చిననాపు్పడు హైస్కుల్ లో చదివేను” అని చెప్పంది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇకకుడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచాటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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7. ట్రోయ్ మహా సంగ్రామం
      గ్రీకు పురాణ గాథలలో ప్రసి-

దిధికెకికున ఈ మహా సంగ్రామానికి, 

తదావారా జరిగన మారణ హోమానికి 

మూల కారణం ఏరిస్ (Eris) అనే 

ఒలింపాయన దేవత అని మనం 

తీరా్నం చెయ్యవచుచా. (ఏఫ్రొడీ-

టి కడుకు ఈరోస్ (Eros) మన 

మన్ధుడికి పోలిక! ఏరిస్ బంగారు 

ఏపల్ పండుని  పళ్లో  పందిరిలోకి  

విసిరిన వ్యకి ్త.) 

ఒక వివాహ సందరభుంలో  ఒలిం-

పయన్  దేవతల అధినేత అయిన 

జూస్ ఒక బ్రహ్ండమైన విందు 

చేస్్త డు.  కోరుకుని కరివితో తలగో-

కోకువడం ఎందుకని పేచీకోరు ఏరిస్ 

ని ఆ విందుకి పలవడు. జరిగన 

పరాభవానికి ఆతా్భిమానం దెబ్బ-

తిననా ఏరిస్ పలవని పేరంటంలా 

విందుకి రానే వచిచాంది. జూస్ 

ఆజాఞు నుస్రం హరీ్స్ ఆమని 

లోపలికి రాకుండా అటకాయి-

స్్త డు. ఏరిస్ తకుకువ తిననాదా? 

బయట నుండే బంతి భోజన్ల 

మధ్యకి ఒక బంగారు ఏపల్ 

పండుని విసరి వళ్లోపోతుంది. ఆ 

పండు మీద “మీలో అందమైన 

ఆడదానికి ఈ బహుమానం” అని 

రాసి ఉంటుంది. 

                                              --->

విందులో ఉననా ముగ్ురు దేవతలు 

- హేరా, ఎథీన్, ఏఫ్రొడీటి - “ఆ 

పండు న్ కోసమే” అంటూ ఎగబడి 

తగువులాడుకుంటారు. తీరు్ప చె-

ప్పమని ముగ్ురూ జూస్ ని అడుగు-

తారు. ఎటు తీరు్ప చెప్పన్ ఇబ్బందే 

అని జూస్ ఈ ముగ్ురికీ హరీ్స్ 

ని తోడు ఇచిచా భూలోకంలో ఉననా 

పేరిస్ దగ్రకి పంపుతాడు. ముగ్ు-

రిలోన్ ఏఫ్రొడీటి  అందమైనద-

ని పేరిస్ తీరు్ప చెబుతాడు. దానికి 

బహుమానంగా  పేరిస్ ని భూలోక 

సందరి హలన్ - మనలావూస్ 

భార్య - వరించేలా వరం ఇస్త ంది. 

హలన్ కననాతలిలో  స్్పరాటు కి రాణి 

అయిన లేడా (Leda). హంస 

రూపంలో జాస్ వచిచా లేడాని అను-

భవించగా హలన్ పుటిటు ందని ఒక 

కథనం ఉంది. కనుక హలన్ 

దైెవాంశ సంభూతురాలు.  స్్పరాటు కి 

రాజైన టిండారియస్ (Tyndareus) 

హలన్ ని తన స్ంత కూతు-

రిలాగే చూసకున్నాడు. హలన్ 

అందానినా చూసి ఎంతోమంది 

రాజులు, ధీరులు ఆమని చేపటటు టా-

నికి ముందుకి వచేచారు. ఒకరి వైపు 

మొగ్ు చూపతే మరొకరికి కోపం 

వస్త ందని టిండారియస్ భయప-

డాడ్ డు. చివరికి ఇతకా రాజైన ఒడీసి-

యస్ (Odysseus) తనకి పన్లొప 

(Penelope)ని ఇచిచా పళ్లో   చేస్్త -

నని వాగా్ద నం చేస్్త ఒక పరిషాకుర 

మార్ం స్చిస్్త నన్నాడు. ఆ మార్ం 

ఏమిటంటే హలన్ ఎవవారిని పళ్లో  

చేసకున్నా సర్ మిగలిన రాజులంతా 

ఆ వివాహానినా సమరిధించాలి. అంతా 

ఒపు్పకున్నారు. అపు్పడు టిండారి-

యస్ తన కోరిక మేరకు హలన్ ని 

మనలావూస్ (Menelaus) కి ఇచిచా 

పళ్లో  చేస్డు. 

మనలావూస్ కి హలన్ ని ఇవవా-

డంలో రాజకీయం లేకపోలే-

దు. మనలావూస్ ధనవంతు-

డు. అతనికి పద్ద  సైెన్యం ఉంది. 

పద్దల యెడల ఎలా ప్రవరి ్తంచాలో 

ఎరిగన వ్యకి ్త. పళ్లో  విషయంలో 

కూడా తనంత తానుగా ఎగబడలే-Eris
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దు; తన అననాగారైెన అగమేమానాన్ 

(Agamemnon) దావారా వర ్తమా-

నం పంపేడు. ఈ అగమేమానాన్ 

మరెవరో కాదు; హలన్ కి స్కాషే తు్త  

మరిది. ఎందుకైన్ మంచిదని ఈ 

పళ్లో  జరిగతే  ప్రేమదేవత ఏఫ్రొడీటికి 

వంద గత్తలు బలి ఇస్్త నని మన-

లావూస్ మొకుకుకున్నాడు కూడా. ఆ 

మొకుకు సంగతి మరచిపోయి ఏఫ్రొ-

డీటి  ఆగ్రహానికి గురి అవుతాడు; 

అది వేర్ సంగతి!

ట్రోయ్ నగరపు రాయబారి వర్ంలో 

ఒక వ్యకి ్తగా పేరిస్ చొరబా్యటుతో  

స్్పరాటు లో ప్రవేశస్్త డు. పేరిస్ రా-

జప్రాస్దం లోకి ప్రవేశంచే లోగా 

ఏఫ్రొడీటి  అందాల పోటీలో తాను 

పేరిస్ కి ఇచిచాన వరం న్రవేరచాడా-

నికిగాను ఈరోస్ (Eros) సహాయం 

కోరుతుంది. ఈరోస్  తన పువువాల 

బాణంతో హలన్ లో కామాతురత-

ని రెచచాగొడతాడు. ఏఫ్రొడీటి ఇచిచాన 

వరం ప్రకారం పేరిస్ ని చూడగానే 

హలన్ ప్రేమలో పడుతుంది. హలన్ 

ని వంటపటుటు కుని పేరిస్ ట్రోయ్ వ-

ళ్్పోతాడు.

హలన్ అపహరణ అనే పని ఆ 

రోజులోలో   కతే్తమీ కాదు. ఇటువంటి 

“స్త్రీ గ్రహణాలు” ఆ రోజులోలో  తరచుగా 

జరిగేవి. మైసినే (Mycenae) నుండి 

లో (Lo) అపహరణ, ఫినీష్యా 

(Phoenicia) నుండి యూరోపా 

(Europa) అపహరణ కేవలం 

రెండు ఉదాహరణలు. కలిచాస్ 

(Colchis) నుండి మీదా్య  (Medea) 

ని జ్సన్ (Jason) అపహరిస్్త డు. 

ట్రోయ్ నగరం నుండి హరాకిలోస్ 

(హరుకుయాలిస్) రాకుమారి  హీషన్ 

(Hesione)ని అపహరించి 

ఆమని టెలామన్ (Telamon) 

కి కానుకగా ఇస్్త డు. ఈ అప-

హరణలు జరిగనపు్పడు పర్య-

వస్నంగా అనుకోని విపతు్త లు 

ఏవీ రాకపోవడంతో హలన్ ని 

దొంగలించడానికి పేరిస్ కి ధైర్యం 

వచిచాందని చరిత్రకారుడు హరొ-

డోటస్ వా్యఖ్్యనిస్్త డు. 

హోమర్ చెప్పన కథనం ప్రకారం 

మనలావూస్ తన స్నాహితు-

డై్న ఒడీసియస్ ని వంటబెటుటు -

కుని ట్రోయ్ నగరంతో సంప్రదిం-

పులు జరిప హలన్ ని వనకికు 

తెచుచాకుందామని ప్రయతినాస్్త -

డు. ఆ రాయబారం విఫలం 

అవుతుంది. ఇది సంగ్రామానికి 

న్ంది అవుతుంది. 

రాయబారం విఫలం అవడంతో  

హలన్  వివాహానినా రకిషేస్్త నని మాట 

ఇచిచాన ఆగమేమానాన్ ని మాట ని-

లుపుకోమని మనలావూస్ అడు-

గుతాడు. అపు్పడు మసిన్యి కి 

రాజు అయిన ఆగమేమానాన్ గ్రీకు 

యోధులని సమకూరుచాకుని, 

వయి్య పడవల బలగంతో ట్రోయ్ 

మీదకి దండయాత్ర చేసి, నగరా-

నినా ముటటు డించి, నగరానినా  పదే-

ళ్పాటు దిగ్బంధం చేస్్త డు. ఈ 
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ఘోరమైన యుదధింలో అఖిల్లో స్ 

(Achilles), ఏజాక్్స (Ajax) వంటి 

గ్రీకు యోధులు, హకటుర్ (Hector), 

పేరిస్ (Paris) వంటి ట్రోయ్ 

యోధులు వీరసవార్ం పందుతారు. 

యుదధింలో పేరిస్  మరణించిన 

తరువాత హలన్ అతని అననాద-

ము్డై్న డియఫోబస్ ని పళ్లో  చేస-

కుంటుంది. ట్రోయ్ నగరం పతన-

మైపోయిన తరువాత  డియఫోబస్ 

ని వదిలేసి తిరిగ మనలావూస్ తో 

కలిసి  స్్పరాటు  వచేచాసి శేష జీవితం 

గడుపుతుంది. 

యుదధిం ముగసిన తరువాత ఒడీ-

సియస్ (యులిసిస్) తిరుగు 

ప్రయాణం చేసి ఇతకా చేరుకుందికి 

పదేళ్లో  పడుతుంది. ఈ తిరుగు ప్ర-

తేడాలు ఉన్నాయి.  భారతం మీద, 

హిందూ పురాణాల మీద  వా్యఖ్్య-

న్లు చేసిన అనేక పాశచాతు్యలు 

(ముఖ్యంగా, మేక్్స ములలోర్ ప్రభృ-

తులు)  గ్రీకు పురాణ గాథల వలలో  

ప్రభావితులై, గ్రీకు పురాణ కాలపు 

పటటు కం దావారా చూస్్త  చేస్రు తప్ప 

సవాతంత్రమైన దృక్పథంతో చేసినవా-

రు కారెమో అని  న్ అభిప్రాయం.

భారత యుదాధి నికి మూల కారణం  

దురో్యధనుడికి ఉననా అసహనం, 

ఈరషేయా, అస్య కారణాలు అను-

కోవచుచా.  ట్రోయ్ యుదధిం దేవతల 

చెలగాటాల వలలో  జరుగుతుం-

ది. ట్రోయ్ యుదధింలో మానవులు 

దేవతల చేతిలో కేవలం పావులు. 

రెండు యుదాధి లూ రాయభారాలు 

విఫలం అయిన తరువాతే జరు-

గుతాయి. యుదధిం వద్దని పదేపదే 

చెప్పన పద్దలు రెండు కథలలో-

ను ఉన్నారు. ట్రోయ్ యుదధింలో 

సైెనికులు వాడిన ఆయుధాలు మన 

ఊహకి అందుతాయి. భారతంలో 

కనబడే అస్్రా ల వనక ఉననా స్ంకేతిక 

నై్పుణ్యం మనకి ఇప్పటికీ  లేదు. 

రెండు కథలలోను దేవతల అదృశ్య 

హస్తం కనిపస్్త నే ఉంటుంది; 

ట్రోయ్ యుదధింలో ప్రత్యక్షంగా కని-

పస్త ంది, భారత యుదధింలో పరో-

క్షంగా ఉంటుంది.

యాణంలో ఒడీసియస్ ఎదురుకు-

ననా సవాళ్ని హోమర్ తన రెండవ 

గ్రంథం “ఆడ్సి్స” లో వరి్ణస్్త డు. 

“ఆడ్సి్స” రూఢ్యరథాం మహా ప్రస్థా నం. 

“ఇలియాడ్” రూఢ్యరథాం కషటు కాలం. 

స్ .శ. పూ .1 వ శతాబ్ద ంలో రోమ్ 

కి చెందిన కవి వరిజెల్ “ఎనియాడ్” 

(Aeneid) అనే గ్రంథంలో యుదధిం 

ముగసిన తరువాత కందరు గ్రీకు 

యోధులు, ఎనియస్ (Aeneas) 

నేతృతవాంలో సముద్రం దాటుకుని 

ప్రస్త తం టునీష్యాలో ఉననా 

కార్ ్తజ్ (Carthage) వచిచా, అకకుడ 

నుండి ఇటల్ వచిచా,  రోమ్ నగరం 

స్థా పనకి కారణభూతులు అవు-

తారని చెబుతాడు. హోమర్  

రెండవ గ్రంథం “ఆడ్సి్స”, వరిజెల్ 

రాసిన “ఎనియాడ్” సమాంతర 

గ్రంథాలు;  ఆడ్సి్స లో ఒడీసియ-

స్ (యులిసిస్) కథాన్యకుడు 

అయితే ఎనియాడ్ లో ఎనియస్ 

కథాన్యకుడు అయినప్పటికీ 

రెండింటిలో కథలు మాత్రం ఒకటి 

కాదు.

పాశచాతు్యలు హోమర్  రాసిన 

“ఇలియాడ్” (Illiad),  “ఆడ్సి్స” 

(Odessy) లతో వా్యసడు రాసిన 

భారతానినా పోలుస్్త రు.  కేవలం 

ఉపరితలం మీద కనినా పోలికలు 

కనిపంచవచేచామో కానీ లోతుగా 

పరిశీలిస్్త రెండిటి మధ్య చాల 
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్బరావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

 రుకి్ణి ప్రకకునే వుననా కమల, 
సౌజన్య వీళ్్ద్దరి మాటలూ విని 
ముసముసిగా నవువాతున్నారు. 
“బావగారు ఇవాళ డిఫరెంట్ గాను, 
స్్ర్టు గాను కనబడుతున్నారు” 
అని వేళాకోళంగా అంది కమల .
కమలకి వంత పాడుతూ “అవును 
బావగారు ఇవాళ చాలా స్్ర్టు గా 
కనబడుతున్నారు, ఐ థంక్ దేర్ 
మస్టు  బి సంథంగ్”.  
  అకకుడికి వచిచాన మురళ్ ఆ మాట 
విని “మా అననాయ్య ఎపు్పడూ 
స్్ర్టు గానే వుంటాడు, వాడికేమి 
వాడు బిగ్ బాస్” అన్నాడు…
కృష్ణమోహన్ కి కుటుంబసభు్యలు 
పటిటు న ముదు్ద పేరు అది.
“ఏముందీ! లావణ్య పళ్్ అది 
సె్పషల్ కాదా?” వాళ్్ద్దరూ 
అనురాధని ఉదే్దశ్యంచి 
అంటున్నారని అరధిమయిన్, 
వాళ్ నుండి తప్పంచుకుందికి 
అలా అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“అది మన అందరికీ సె్పషల్, 
కాని మీకు సంబంధించినంత 
వరకు ఇంకేదైెన్ వుందా? అది 
చెప్పండి” అన్నారు కమల, 
సౌజన్య. ఈ సంభాషణ అంతా 
నిశ్శబధింగా వింటూ కృష్ణమోహన్ 
వంక చూస్్త  ముసి ముసి 
నవువాలు నవువాతూ కాఫీ 
కలపడానికి లోపలికి వళ్్ంది 
రుకి్ణి. ఈ చరచాకి ఇకకుడితో ఫుల్ 
స్టు ప్ పటాటు లి, లేకపోతే వీళ్్లాగే 
ఆట పటిటు స్్త  సరదాగా అననా 

చిననామామయ్యగారు న్ 
ముందు, రాధ ముందూ 
మందలించడం ఆవిడ చాలా 
అవమానంగా భావించి న్మీద, 
రాధమీద పీకల దాకా కోపంతో 
వున్నారు. నిననా రాత్రి నుండే ఆవిడ 
ప్రచారం మొదలుపటిటు ంది, 
ఇపు్పడు మీరు ఆట ఆడించడం 
మొదలుపడితే ఇక ఆవిడ ననునా, 
రాధని కబాడీ ఆడుకుంటుంది. 
మీకేం మీరు మగవాళ్్, బయట 
పనులలో బిజీగా వుంటారు, 
మేము ఇంట్లో నే వుంటాము 
అందుకని మా పరిసిథాతి కాస్త 
ఆలోచించి, మా మీద దయ 
ఉంచి వదినగారిని ఏమీ 
అనకండి”
“బాబయ్య మందలిస్్త మీ 
ఇద్దరి మీద కోపం ఎందుకు? 
మీర్ం చేస్రు” అమాయకంగా 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్.   
“ఏమిటండీ అంతా తెలిసి 
కూడా అలా అడుగుతారు, 
ఆవిడకి కారణం వుండాలేమిటి? 
ఏద్లాగ అవతలి వాళ్ని 
పరాభవించటమే ఆవిడ 
సిదా్ద ంతం. నిననా రాత్రి రాధతో 
మాటాలో డుతూ ఆవిడ రావడం 
నేను గమనించలేదు, అరగంట 
తరువాత పలకరించాను 
అదీ నేను చేసిన తపు్ప. రాధ 
విషయానినా ఆయుధంగా 
చేసకని న్కు రాధకి మధ్య 

 (గతసంచిక తరువాయి)

ఇచాచారు.
“మీ ఇద్దరికీ న్తో వేళాకోళం 
ఆడే హకుకు వుంది, స డోంట్ 
వర్రీ, ఫర్ గట్ ఇట్ ఎండ్ బి 
చీర్ ఫుల్” వాళ్్ద్దరి మనస 
నొచుచాకోకూడదని అలా అన్నాడు.               
రుకి్ణి కాఫీ తీసకచిచా ఇస్్త  
“ఏమిటండి! వాళ్్ద్దరిని అలా 
బెదరగొటేటు స్రు! కమలతో ఈ 
కాఫీ మీ బావగారికి ఇచిచారా 
అంటే, అయ్యబాబోయ్ బావగారి 
దగ్రికి కాస్్సపు పయేదాకా 
మేము వళ్ం అన్నారు”    
కాఫీ న్మ్దిగా తాగుతూ 
“అపు్పడే విషయం తమరికి 
తెలిసిందననామాట, నీ వలేలో  
రాధ విషయం వాళ్కి తెలిసి 
వుంటంది” అని ముదు్ద గా 
రుకి్ణి మీద కోపం చూపంచాడు 
కృష్ణమోహన్. 
“న్కు తెలుస మీరు ననేనా 
అంటారని కాని వీళ్కి సజాత 
వదినగారి దావారా తెలిసింది. 
ఆవిడ మీద ఫిరా్యదు చేయడం 
కాదు గాని, ఆవిడ ఈ విషయం 
పనిగటుటు కని ప్రచారం 
చేస్త న్నాది” అని నిననా రాత్రి 
జరిగన విషయం, నరహరిగారు 
సజాతని మందలించడం అనినా 
చెప్పంది.  
“ఓహ్! అలాగా, ఇంత వ్యవహారం 
జరిగందా! సర్ అకకుయ్య రానీ, 
ఒక ఆట ఆడిదా్ద ము” 
“చూడండీ, నిననా 
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గొడవ పటిటు  వేడుక చూదా్ద మని 
అనుకుంటున్నారు ఆవిడ 
ఇప్పటికైన్ అరధిం అయిందా?” 
విడమరిచా చెప్పంది రుకి్ణి.
“ఓహ్ గాడ్ ! అదా 
సంగతి, నువువా వర్రీ అవకు 
అలాంటిదేమి జరగకుండా నేను 
చూసకుంటాను”
“ఆహ! ఏమీ అరధిం కానటులో  ఎంత 
అమాయకతవాం నటిస్త న్నారు, 
అంతా న్ చేత వాగదా్ద మని. 
కృష్ణమాయ” 
“అవును బసంతీ” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్ రుకి్ణిని ఉడికిస్్త .

                ********
 తొమి్దిననార కలాలో  అందరూ 
కాఫీ, ఫలహారాలు పూరి ్త చేసి 
మైన్ హాలోలో కి వచాచారు. అకకుడ 
పళ్్కూతురిని చేయడానికి 
కావలసిన అనినా ఏరా్పటులో  
ఆడవారు సిద్దం చేస్రు. 
వీడియో, సన్నాయి మేళం 
వాళ్్ కూడా వచాచారు. వచిచాన 
అతిధులని పలకరించి 
స్దరంగా ఆహావానిస్త న్నారు 
వైదేహి, సత్యన్రాయణ. 
చైెతన్య, సధ కారు దిగ వస్్త  
“మామయా్య, అత్తయా్య 
బాగున్నారా” అని సత్యన్రాయణ 
దంపతులను పలకరించారు   
 “బాగున్నాము, మీరెలా 
వున్నారు, ప్రయాణం బాగా 
జరింగందా? రండి ముందు 
టిఫిన్ పూరి ్త చేస్యండి, 
ముహూరా్తనికి ఇంక అరగంటే 
టైెం వుంది” అన్నారు 
సత్యన్రాయణ దంపతులు. 
వాళ్్ టిఫిన్ చేస్్త  వుండగా 
కృష్ణమోహన్ దంపతులు 
అకకుడికి వచాచారు “చైెతు, సధా 

ఈ అంకుల్ పేరు కృష్ణమోహన్, 
ఆంటీ పేరు రుకి్ణి. ఈయన 
వైదేహి అత్తయ్యకి తము్డు, ఈ 
అంకుల్ నేను మీ మామయ్యలూ, 
పద్ద  అత్తయ్య అందరం మంచి 
స్నాహితులము. ఈయన 
కాకిన్డలో చదువుకునేటపు్పడు, 
ఆ తరువాత హైద్రాబాద్ లో 
ఉద్్యగం చేస్టపు్పడు మేమంతా 
కలసి సరదాగా గడిపే వాళ్ం” 
అని పలలోలకి పరిచయం చేసింది 
అన్రాధ. వాళ్్ద్దరూ ఏం 
చదువుతున్నారో అడిగ వారి 
గురించి తెలుసకుని చైెతన్య రాధ 
లాగ, సధ ప్రకాష్ లాగ వున్నారు  
అనుకున్నాడు కృష్ణమోహన్.         
“అంకుల్ మిమ్లినా చూడడం 
ఇదే మొదటిస్రి కాని మీ పేరు 
వీళ్ందరి నోటా చాలా స్రులో  
వినడం వలన మీతో ఎనోనా 
ఏళ్్గా పరిచయం వుననాటులో  
అనిపస్త న్నాది. మీ అనుమతితో 
ఒక మాట చెపా్పలని వుంది, 
అదేమిటంటే మీ జోడి మీ పేరులో  
లాగానే చాలా కూ్యట్ గా ‘మేడ్ 
ఫర్ ఈచ్ అదర్’ లా వున్నారు” 
అన్నాడు చైెతన్య.    
“ఏయ్ చైెతు! ఏమిటది 
పద్దవాళ్లాగ ఆ మాటలేమిటి?” 
అంది అన్రాధ.
“థాంకూ్య చైెతు, ఏయ్ రాధా! 
ఎందుకు అతనిని మందలిస్్త వు, 
అతను అనకూడని 
మాటలేమి అనలేదుగా, 
అతని అభిప్రాయానినా అతను 
నిరొ్హమాటంగా చెపా్పడు నీ 
పోలికే” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
రాజ్శవారరావు, సధ, చైెతన్య 
టిఫిన్ పూరి ్త చేసి వాష్ రూంకి 
వళా్రు, అన్రాధ, కృష్ణమోహన్ 
మిగలారు.   

“వాడసలే వాగుడు కాయ, 
నువివాలా సమరి్దస్ ్త వాడు న్తి్తకెకికు 
న్ మాట అసలు వినడు” అంది 
అన్రాధ. 
“అబ్బ ఛా, మరి తమరు మీ 
న్ననాగారి సపోర్టు తీసకని...” 
అని మధ్యలో ఆపేస్డు 
కృష్ణమోహన్.  
“ఏం ఆపేస్వేమి, పూరి ్త చెయి్య” 
అంది అన్రాధ.
“వదు్ద లే రాధా, అవనినా ఇపు్పడు 
మాటాలో డు కోవడం సబబు కాదు” 
“కృషా్ణ , కనినా విషయాలు ఎప్పటికి 
మరచిపోలేము. వాటిని మనం 
పంచుకుంటేనే మనసకి తృప్తగా 
వుంటుంది, మనస తేలిక 
పడుతుంది”
“సర్లే, పలలోలు వస్త న్నారు. 
సమయం, సందరభుం 
వచిచానపుడు తప్పకుండా 
పంచుకుందాము”  
పది గంటల పదహారు నిమిషాలకి 
లావణ్యని పళ్్కూతురిని 
చేస్రు. ఆ కార్యక్రమం పూరి ్త 
అయిన తరువాత కాస్త విశ్రాంతి 
దొరికింది. ఆ సమయంలో 
కృష్ణమోహన్  రుకి్ణి అన్రాధని 
పలిచి “నీ ప్రోగ్రాం ఏమిటి, నీ 
తిరుగు ప్రయాణం ఎపు్పడు” అని 
అడిగారు.
“ర్పు పళ్్ అయిన తరువాత, 
ఎలులో ండి మధా్యహనాం న్ననాగారు, 
అమ్ లావణ్యతో బాటు మగ 
పళ్్వారితో కలిసి కత్తపేట 
వళ్తున్నారు. ఇరవైన్ల్వ 
తేదీన విజయనగరంలో ఒక 
ఫంక్షన్ కి పద్ద  అననాయ్య, వదిన 
వళ్తున్నారు. నన్నా రమ్న్నారు 
కానీ నేను వళ్ను, అందుకని 
నేను ఇకకుడే వుంటాను, ఆ రోజు 
రాత్రి అననాయ్య ననునా వాళ్్ంటికి 
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తీసకు వళతాడు. ఇరవైఅరున 
గోదావరిలో మా ప్రయాణం” అని 
వివరంగా చెప్పంది అన్రాధ.
“మీ పలలోలు మీతోనే తిరిగ 
వళతారా?” అని రుకి్ణి 
అడిగంది.
“లేదు, ఇరవైమూడు కోణార్కు లో 
వళతారు” అంది అన్రాధ.
“సర్, నువువా పలలోలికి సెండ్ ఆఫ్ 
ఇచిచాన తరువాత మా ఇంటికి 
వచేచాయి, ఇరవైన్ల్వ తేదీన మా 
ఇంటొలో  మా ఆతిధా్యనినా సీవాకరించి
మమా్నందింపజ్యగోరుతు-
న్నాము" అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
 "వదు్ద లే, ఈ స్రి వచిచానపుడు 
తప్పకుండా వస్్త ను" మొహమాట 
పడుతూ అంది అన్రాధ   
"అలా అనకండి, మా పళ్-
యిన ఇనేనాళలోలో మీరు ఇకకుడికి 
రావటం మొదటి స్రి చూస్ను. 
మళ్్ ఎపు్పడు వస్్త రో? మీరు 
మొహమాట పడుతుననాటులో న్నా-
రు, మీ ఇంటికి మీరు వస్త న్నా-
రనుకోండి, తప్పకుండా రండి" 
అంది రుకి్ణి.  
"ఎందుకు అనవసరంగా శ్రమ 
పడతారు, అసలే మీ ఆరోగ్యం 
సరిగా లేదని వదిన చెప్పంది" 
అంది అన్రాధ.
"ముందు ఆ ‘మీరు’ అని సంబో-
ధించడం మానేస్్త అపు్పడు మని-
ద్దరి మధ్య స్నినాహిత్యం పరుగు-
తుంది. ఇదే మీ సవాంత చెలలోలు 
ఇంటికైతే ఇలాగే రాకుండా వళ్-
పోతారా?" చనువుగా అడిగంది 
రుకి్ణి. 
"కృషా్ణ  రుకి్ణీదేవికి బాగానే 
తరీ్ఫదు ఇచిచానటులో న్నావు, నీ 
ప్రభావం కనబడుతున్నాది 

మాటలతో కటిటు  పడేస్త న్నాది" 
అంది అన్రాధ. 
"చూడండి, నేను న్రీ న్రీ 
నడుమ మురారీ కాదలుచుకోలే-
దు, మీరిద్దరూ ఒక మాట మీదకు 
వస్్త న్కు సంతోషం" అని చమ-
తకురించాడు కృష్ణమోహన్. 
"ఎంతైెన్ శ్రీ కృషు్ణ లవారి రాజ-
కీయల దగ్ర మేమంత" అని 
కౌంటర్ ఇచిచాంది రుకి్ణి.
"అక్షర సత్యం రుకి్ణిగారు, స్రీ 
రుకి్ణి" అని అంది అన్రాధ.
"మొతా్త నికి ఇద్దరూ ఏకాభిప్రా-
యానికి వచాచారు, రాధ మంచి 
పలలో " అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
"రుకి్ణి చెడడ్పలలో  అననామాట" 
అంది రుకి్ణి కృష్ణమోహన్ని 
ఏడిపస్్త .
"న్యన్ గోకులనందన్, 
పదహారు వేలమందితో ఎలా 
న్టుటు కచాచావయా్య?" అని కృ-
ష్ణమోహన్ సరదాగా అనగానే 
ముగ్ురూ నవువా కున్నారు.
"సర్ ఎలులో ండి రాత్రి పలలోలినా బండి 
ఎకికుంచి నినునా మా ఇంటికి తీస-
కెళతాము" అన్నాడు కృష్ణమోహ-
న్.
"మీ ఇషటు ం" అంది అన్రాధ.
"థాంకూ్య" భారా్యభర ్తలిద్దరూ ఒకే 
స్రి అన్నారు. 
వంశీ వచిచా "అమా్ మామ్గారు 
నినునా పలుస్త న్నారు" అన్నాడు. 
రుకి్ణి లోపలికి వళ్్ంది.
"అయా్య గోపాలకృష్ణగారు, 
ఏమిటి న్రీ న్రీ నడుమ 
మురారీన్, నీకసలు సిగ్ుందా? 
మీ ఆవిడ ముందు అలా జోకు-
లేస్్త ఆవిడ ఏమనుకుంటుంది?" 

అంది అన్రాధ కృష్ణమోహన్తో.
"తను అలా అనుకునే మనిష్ 
కాదు, విన్నావుగా తన కౌంటర్. 
ననునా అరధిం చేసకునే మనిష్ 
న్ భార్య కావటం న్ అదృషటు ం 
రాధా, రుకి్ణి కూడా మంచి పలలో " 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
"ఇలాగే మంచి పలలో  అని ననునా 
అపు్పడు మాటాలో డనియ్యలేదు, 
ఇపు్పడు రుకి్ణి మీద కూడా 
అదే మంత్రం వేస్వు నిజంగా 
నీది కృష్ణ మాయే. కాని ఒకకు 
విషయం, రుకి్ణి లాంటి ఉత్త-
మురాలు, సంస్కురవంతురా-
లు నీకు భార్యగా రావడం న్కు 
చాలా సంతోషంగా వుంది" అంది 
అన్రాధ. 
"హలో మేడం, మళ్్ మునగ 
చెటుటు  ఎకికుస్త న్నారు"
 "ఎంత మాత్రం కాదు, ఇదే మాట 
నిననా రుకి్ణితో కూడా అన్నాను, 
ఈ మాట హృదయం లోంచి 
వచిచాన మాట" అని నిననా రుకి్-
ణితో జరిగన సంభాషణ గురించి 
చెప్పంది.
"మీ పగడ్తకి ధన్యవాదములు" 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
మధా్యహనాం భోజన్లు అయిన 
తరువాత కృష్ణమోహన్, 
అన్రాధ, రాజ్శవారరావు, కవిత 
కూరుచాని ఒక రెండు గంటలు 
వాళ్ంతా గత స్ృతులని న్మరు 
వేసకుంటూ అడాడ్ ట ఆడుకు-
న్నారు.       
స్యంత్రం సత్యన్రాయణ 
దంపతులు కృష్ణమోహన్ రుకి్-
ణిలను పలిచి "మీరిద్దరూ కూడా 
మా పనినా, బాబయ్యలతో బాటు 
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లావణ్యతో మనుగుడుపులకి క-
త్తపేట వళా్లి" అన్నాడు సత్యన్-
రాయణ.
కృష్ణమోహన్కి వాళ్తో వళ్డం 
ఇషటు ం లేదు. ఒకప్రకకు తను, 
రుకి్ణి ముమ్డివరం వళ్్ 
అత్తగారిని చూసిరావాలి, మరో 
ప్రకకు రాధని ఇరవైన్ల్వ తేదీన 
తమ ఇంటికి రమ్ని పలిచారు. 
అందుకని ఏం చెయా్యలా అని 
కంచం ఆలోచించి "బావగారూ 
నేను రిల్వ్ అయే లోపల ము-
మ్డివరం వళ్్ అత్తగారిని 
చూసి రావాలి, ఇంకా బొంబాయి 
వళ్్ లోపల చాలా పనులు చకకు-
బెటాటు లి న్కు సెలవుకి ఇబ్బంది 
వుంటుంది అందుకని న్కు 
అవదు, అన్యధా భావించకండి. 
పద్ద  వాళ్్ వళ్తే బాగుంటుంది 
అందుకని పనినా, బాబయ్య-
ని పంపండి, అపుడు బ్లన్్స 
అవుతుంది" లౌక్యంగా నవువాతూ 
అన్నాడు.
"అది కాదురా మీరిద్దరు రావాలని 
లావణ్య పటుటు బడుతున్నాది, 
మీరు వళ్తే దానికి కాస్త సదు-
పాయంగా వుంటుంది" అంది 
వైదేహి.  
"వదినగారు బహుశ న్కు వీలు 
పడకపోవచుచా, న్కు ఆటంకం 
రోజులు నేను ఇప్పటికే పో-
స్ట్పోన్మంట్ టేబెలో ట్్స వా-
డుతున్నాను. పరవాలేదు చిననా 
అత్తయ్యగారి దగ్ర లావణ్యకి 
చనువుంది. మురళ్, సౌజన్యల-
ని కూడా పంపుదాము. లావణ్య-
కి సౌజన్యకి మూడేళ్్ వయస 
తేడా వుండటం వలన వాళ్్ద్దరూ 

చాలా సనినాహితంగా వుంటారు. 
అవసరం అయితే సౌజన్యతో 
మనసవిప్ప ఏ విషయానై్నైన్ 
లావణ్య చెప్పగలదని న్ ఉదే్దశ్యం. 
మురళ్ని పంపతే కుర్రాడు కనుక 
ఏదైెన మారెకుటింగ్ అదీ అవసర-
మైతే అందుబాటులో వుంటాడు. 
అందుకని నేను లావణ్యతో మా-
టాలో డుతాను, నచచా చెబుతాను." 
అంది రుకి్ణి.           
"సర్ మేము మురళ్, సౌజన్య-
లతో మాటాలో డతాము, మీరిద్దరూ 
లావణ్యతో మాటాలో డండి" అన్నారు 
సత్యన్రాయణ దంపతులు.
స్యంత్రం కంచెం వీలు 
చేసకని కృష్ణమోహన్, రుకి్ణి 
మారెకుట్కి వళ్్ అన్రాధ 
కోసం ఒక చకకుటి చీర, జాకె-
ట్గుడడ్ కన్నారు. రాధకి తన 
గురు్త గా ఏదైెన్ మంచి వస్త వు 
కని కానుకగా ఇవావాలని వుంది 
కృష్ణమోహన్కి,    కాని రుకి్ణి 
ఎలా అరథాం చేసకుంటుంద్ 
అని ఆలోచిస్త న్నాడు. శ్రీవారు 
ఏద్ ఆలోచనలో వున్నారని 
గ్రహించి "ఏమిటి ఆలోచిస్త న్నా-
రు" అని అడిగంది. చెప్పటానికి 
మొహమాట పడి "ఏమీ లేదు" 
అన్నాడు.
"పరవాలేదు  చెప్పండి"  
"సర్ చెబుతాను, ఆ తరువాత 
ననునా తపు్పగా అరధిం చేసకోకు, 
ఆట పటిటు ంచదు్ద " అని తన 
మనసలో ఉదే్దశ్యనినా చెపా్పడు 
కృష్ణమోహన్. 
"రాధని మన ఇంటికి రమ్ని ప-
లుదా్ద మని స్చించింది నేను, 
లాంగ్ డ్రైవ్కి అననావరం వళ్మని 

సలహా ఇచిచాంది నేను, అలాం-
టపు్పడు నేను ఈ విషయంలో 
తపు్పగా అనుకుంటానని ఎలా 
అనుకున్నారు? అంటే మీరు 
ననునా ఇంకా పూరి ్తగా విశవాసంలో-
కి తీసకోలేదని అనుకోవాలా?"  
"అలా అని కాదు రుకూకు, 
‘ఎంత భార్య, కడుకు, తలిలో , 
తండ్రి, ఆతీ్యులయిన్ అనినా 
విషయాలూ నిరొ్హమాటంగా 
చెప్పలేము, కనినా మొహమాటా-
లు వుంటాయి’. అదీగాక అపు్పడు 
అలా సలహా ఇచాచావని నేను 
అనినా విషయాలలోని న్ ఇషటు ం 
వచిచానటులో  నిర్ణయం తీసకని 
నువువా ఇచిచాన అవకాశనినా దురివా-
నియోగం చెయ్యకూడదు కదా" 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
"సర్ న్కేమి ప్రెజంట్ ఇస్్త రు" 
అని కంటెగా అడిగంది రుకి్ణి.    
"నీది కానిదేది లేదు న్లో, 
నిజానికే నేనుననాది నీలో” అని 
పాట పాడి “నీకు నేనే పద్ద  
ప్రెజంట్" అన్నాడు. 
"మాటలతో ఎదటి వాళ్ని మాయ 
చేస్్త రు మీతో గలవలేము" అంది 
రుకి్ణి. 
షాప్లో ఒక అందమైన రాధా-
కృషు్ణ ల విగ్రహానినా రుకి్ణి సెలక్టు 
చేసింది, కృష్ణమోహన్కి కూడా 
బాగా నచచాటం వలన వంటనే 
గఫ్టు  పేక్ చేయించారు.   
              ********

మగ పళ్్వారు మరానాడు 
ఉదయం ఆరు గంటలకే వస్త -
ననాందున స్యంత్రమే అనినా 
స్మానులో  కలా్యణమండపాని-
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కి చేరవేస్రు. రాత్రి భోజన్లు 
అయిన తరువాత అందరూ 
అకకుడికే వళ్్ బస చేస్రు.
ఉదయం ఐదుననారకలాలో  పళ్్-
వారందరు తయారయి మగ ప-
ళ్్వారి రాక కోసం ఎదురు చూ-
స్త న్నారు. ఆ హడావిడి అంతా 
చూసి "పళ్ంటే ఇంతేగదా పళ్్ 
కడుకుకి, పళ్్ కూతురికి అది 
ఒక మధురమైన అనుభూతి, 
మరపురాని రోజు, జీవితమం-
తా ఆ తీప గురు్త లు పదిలంగా 
దాచుకునే ముఖ్యమైన ఘటటు ం. 
మిగతా వాళ్ందరికి చాలా 
కాలానికి కలుసకని బంధు-
మిత్రులు, స్నాహితులు, అస్దీ-
యులు, తస్దీయులు అంతా 
కలసి సృష్టు ంచే హడావిడి, గం-
దరగోళం, సరదాగా గడపడానికి 
అది ఒక వేదిక" అనుకున్నాడు 
కృష్ణమోహన్.             
మగ పళ్్వారి బస్స వచిచాంది. 
ఒకకుస్రిగా కోలాహలం మొదలైం 
ది. మగపళ్్ వారందరికీ మే-
ళతాళాలతో స్వాగతం పలికారు 
సత్యన్రాయణ, వైదేహి, చంద్రం, 
కమల. మొదట పళ్్ కడుకుకి, 
అతని తలిలో కి కుంకుమ బొటుటు  
పటిటు , హారతి ఇచిచాంది వైదేహి. 
మిగతా ముతెతైదువులకి రుకి్ణి, 
కమల, సజాత బొటుటు  పటిటు  
స్వాగతం పలికారు.  
మగపళ్్ వారిలో తొంభై శతం 
మంది కోనసీమ వారు కావడంతో 
అకకుడ ఒకకుస్రి కోనసీమ యాస, 
కోనసీమ వాతావరణం వలిలో విరి-
సింది. కృష్ణమోహన్ ఆ హడావిడి 
చూసి రుకి్ణి ప్రకకు తిరిగ ఓ చి-

రునవువా నవావాడు. ఎందుకంటే 
కృష్ణమోహన్ రుకి్ణిని కోనసీమ 
హడావిడి గురించి అపు్పడపు్పడు 
ఆట పటిటు స్్త  వుంటాడు. 
...ఒకస్రి వాళ్ పళైళైన కత్తలో 
కృష్ణమోహన్, రుకి్ణి ఇద్దరు 
అమలాపురం నుండి రాజమం-
డ్రి ఎక్స్ప్రెస్ బస్సలో వస్త న్నా-
రు. రావులపాలంలో ఒక గ్రామీణ 
యువతిని ఆమ భర ్త ఆ బస్స 
ఎకికుంచాడు. ఆ యువతి బస్స 
కండకటుర్తో "కండకటుర్గోరు కడు-
పులంకకి ఒక టికట్ ఇవవాండి" 
అని అడిగ డబు్బలు ఇచిచాంది. 
వంటనే కండకటుర్ టికట్ ఐదు 
రూపాయలు, ఉంకో మూడు 
రూపాయలియి్య అని అడిగాడు. 
వంటనే ఆ యువతి బయటకు 
తొంగ చూసి "మావోయ్! టికట్ 
ఐదు రూపాయలంట, ఉంక 
మూడు రూపయలియి్య" అని 
తన భర ్తని అడిగంది. ఆమ భర ్త 
వంటనే "రెండు రూపాయల 
బస్స ఎకికుస్్త ను దిగపో" 
అన్నాడు. ఆ అమా్యి బస్స 
దిగపోయింది, కండకటుర్ "దిగు, 
దిగు భలే బ్రం" అని విసకుకు-
న్నాడు. ఇదంతా కండకటుర్ వనక 
సీటులో కూరుచాననా కృష్ణమోహన్, 
రుకి్ణికి ఏద్ వినోద కార్యక్ర-
మం చూసినటులో ంది. కృష్ణమో-
హన్కి ముందు ఇదేమిటి బస్సకి 
సరిపడ డబు్బలివవాకుండా బస్స 
ఎలా ఎకికుంచాడు అని చిరాకు 
కలిగంది. 
"కడుపులంక అనే వూరు వుందా?" 
అని రుకి్ణిని అడిగాడు.  
"కడుపులంక కాదు, ఆ వూరి 

పేరు కడియపులంక" అని 
రుకి్ణి చెప్పంది.  
రాజమండ్రి స్టుషన్ రాగానే 
"పలోలో య్! రాజమంద్రి టేషన్ 
ఒచేచాసింది దిగు" సరదాగా 
అన్నాడు రుకి్ణితో. అప్పటినుం-
డి అపు్పడపు్పడు రుకి్ణిని ఆ 
యాస లో మాటాలో డి ఆట పటిటు -
స్్త  వుంటాడు. అందులో రుకి్ణి 
బంధువులు ఎవరైెన్ కోనసీమ 
నుండి వస్్త రుకి్ణికి ఇంక ఈ ప్ర-
పంచంతో సంబంధం వుండదు, 
అటువంటి సమయంలో ఇలా 
ఏడిపస్్త  వుంటాడు.                        
అంతవరకూ అందరితోన్ 
మామూలుగా మాటాలో డిన పళ్్-
కడుకు తండ్రి కృష్ణమోహన్ని, 
రుకి్ణిని పరిచయం చేస్సరికి 
ఒకకుస్రి ఆనందంగా "అమా్! 
నేన్ మీన్ననాగారి శషు్యడినే, 
మాదీ కోనసీమే, మా వూరు క-
త్తపేట. అకకుడ మీ న్ననాగారు 
పని చేసినపుడు ఆయన దగ్ర 
చదువుకున్నాను, ఉద్్యగరీతా్య 
విజయనగరంలో వుంటున్నా-
ను. ఇప్పటికీ అటువంపు వళ్్-
నపుడు మీ న్ననాగారిని కలుస్్త  
వుంటాను. మీరు మా మేషాటు రి 
పోలిక, మిమ్లినా చూస్్త వుంటే 
మా గురువుగారిని చూసినటులో ం-
దమా్, మిమ్లినా కలుసకుననాం-
దుకు న్కు చాలా ఆనందంగా 
వుంది" అని కృష్ణమోహన్తో 
కరచాలనం చేస్్త  "మీ గురించి 
చాలా విన్నాను. మీరు, మీ అననా-
దము్లు మా వియ్యంకులుగారి 
కుటుంబానికి ఎపు్పడూ వననాంటి 
వుంటారని మా వియ్యంకుడు-
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గారు చెపా్పరు, చాలా సంతోషం. 
ఇలాంటి పద్ద  కుటుంబంలోంచి 
వచిచాన అమా్యి మా కోడలుగా 
రావటం మాకు చాలా ఆనందంగా 
వుంది. అందులో ముఖ్యంగా 
మీరు మా న్రాయణమూరి ్త 
మేషాటు రి అలులో డు కావటం న్కు 
చాలా ఆనందానినా ఇస్త న్నాది" 
అన్నాడు.                          
ఆయన హడావిడి చూసి కృ-
ష్ణమోహన్కి కంచెం మూడ్ 
వచిచా "ఆయ్! మీతో పరిచయం 
అవటం, బంధుతవాం కలవటం 
మాకు చాలా ఆనందంగా 
వుందండి. మీరూ, మా బావగారూ 
ఇద్దరూ మా మామగారి శషు్యల-
వడం బ్రహా్ండమైన ఆనందా-
నినా ఇస్త న్నాదండి" అని న్టికి 
న్రుపాళ్్ కోనసీమ యాసలో 
అన్నాడు. 
కృష్ణమోహన్ని నియంత్రించడా-
నికి రుకి్ణి అతనిని వనకాల-
నుండి ఒక గలులో  గలిలో ంది. అతను 
వనుకకు తిరిగ రుకి్ణి వంక 
ఏడవలేక నవువాతూ చూస్డు. 
"ఏమిటీ అలలోరి? తికకు కుదిరిందా" 
అననాటులో  కోపంగా ఓ చూపు 
చూసింది రుకి్ణి. 
ఈ గలలోటం తరువాత కోపంగా 
చూడటం ఎవరైెన్ చూస్ర్మో 
అని కృష్ణమోహన్ చుటుటు ప్ర-
కకుల వాళ్ని గమనిస్త న్నాడు. 
అందరూ ఎవరి హడావిడిలో 
వాళ్్ వున్నారు. అలా చూస్్త  
వుండే సమయంలో అన్రాధ 
ప్రకకు చూస్డు. అన్రాధ 
అతని దగ్రకి వచిచా "మా కోన-
సీమని వటకారం చేస్్త వా? తికకు 

కుదిరిందా? చాలా, నేన్ ఒకటి 
ఇవవాన్?" అని చాలా న్మ్దిగా 
అతనికి మాత్రమే వినబడేటటులో  
అంది. 
పళ్్ తంతు అంతా చాలా ఆహాలో -
దకరమైన వాతావరణంలో 
సరదాగా ముగసింది. మరానాడు 
మధ్యహనాం భోజన్లు చేసి 
రెండు గంటలకి మగ పళ్్వా-
రు బస్సలో కత్తపేట బయలు-
దేరారు. మురళ్, సౌజన్య కూడా 
విశవాన్ధం దంపతులు, నరహరి 
దంపతులతో పాటు పళ్్కూతు-
రికి తోడుగా కత్తపేట వళా్రు. 
రాత్రంతా మేలుకుని వుండటం 
వలన, మగపళ్్వారు వళ్్న 
తరువాత ఆడపళ్్వారంతా ఒక 
రెండు గంటల పాటు విశ్రాంతి 
తీసకుని మళ్్ తమ తమ 
పనులలో నిమగనామయా్యరు. 
కలా్యణమండపం, కేటరింగ్ 
మిగతా వారందరికీ డబు్బలు 
చెలిలో ంచి రాత్రి భోజన్లు అయా్యక 
ఒకరి తరువాత ఒకరు వారి వారి 
ఇళ్కు బయలుదేరారు. సత్య-
న్రాయణ దంపతులు అందరికీ 
బటటు లు పటిటు  సతకురించారు.
"అకాకు, రాధ ఇపు్పడు మాతో మా 
ఇంటికి వస్త ంది, ర్పు నేను రాజా 
వాళ్్ంట్లో  దిగబెడతాను" అని 
వైదేహితో అన్నాడు కృష్ణమోహన్
వీళ్్ద్దరూ ఇప్పటికే గతం తల-
చుకని బాధపడుతున్నారు, 
ఇపు్పడు ఎమిటి చేస్్త రో అని 
అనుకని "ఒర్య్ జాగ్రత్త!" గతం 
తలచుకుని మీరిద్దరూ కృంగ 
పోకండి, సరదాగా గడపండి” 
అంది వైదేహి.  

"అలాగే" 
రాజ్శవారరావు, కవిత వైదేహి 
వద్దకు వచిచా "వదిన్, మేమింక 
బయలుదేరుతాము, చైెతూని, 
సధని కోణార్కు ఎకికుంచి అలా 
ఇంటికి వళతాము. ర్పు విజ-
యనగరం వళ్్ స్యంత్రానికి 
వస్్త ము" అన్నాడు రాజ్శవారరావు.  
"సధా అండ్ చైెతూ బెస్టు  అఫ్ 
లక్ అండ్ హేపీ జరీనా" అన్నారు 
రుకి్ణి, కృష్ణమోహన్. 
"థాంకూ్య ఆంటీ, అంకుల్. హైద-
రాబాద్ వచిచానపుడు మా ఇంటికి 
తప్పకుండా రావాలి" 
"వదిన్ కృషా్ణ  వాళ్్ంటికి వ-
ళ్తున్నాను" అని అన్రాధ 
వైదేహితో చెప్పనపుడు, వైదేహి 
కృష్ణమోహన్తో చెప్పనటేలో  జాగ్రత్త 
చెప్ప “రుకి్ణి చాలా ఉత్తమురా-
లు, తనకి మీ విషయాలు అనీనా 
తెలుస, నువువా తనతో నీ తో-
బుటుటు వుతో వుననాంత చనువుతో 
వుండచుచా" అని చెప్పంది.
"అలాగే వదిన్, గతంలో నువువా 
రుకి్ణిని పగుడుతూవుంటే 
ఏమో అనుకున్నాను, గత రెండు, 
మూడు రోజులనుండి ఆమని 
దగ్రనుండి చూస్ను, నువువా 
చెప్పంది న్రు శతం నిజం, 
ఆమ చాలా ఉత్తమురాలు. నువువా 
కంగారు పడకు, రెండు రోజుల-
నుండి మీ అందరితో వుండటం 
వలలో  న్ వేదన కంత తగ్ంది" 
అంది అన్రాధ.   
"వళ్్స్్త ము" అని చెప్ప కృ-
ష్ణమోహన్, మిగతా వారంతా 
బయలుదేరారు.
                  (ఇంకా  వుంది)
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 'మాతృదేవోభవ' - వేద్కి ్త, సన్-
తనహైందవ ధర్ంలో 'మహిళ' 
స్థా నం మహోననాతమైంది. మా-
తృగరభుం నుండి జననమొం-
దిన మానవుడు, మరణంవరకు 
ఆయా ఆశ్రమాలలో మహిళల-
పై ఆధారపడుతూనే ఉంటాడు. 
సన్తన ధర్ంలో స్త్రీ మూరి ్త లేని 
దేవుడు లేడు. ఉమామహేశవార, 
సీతారామ, రాధాకృష్ణ, లకీషేమిన్-
రాయణ, మొదలైనవి కనినా దృ-
షాటు ంతాలు మాత్రమే.... ప్రథమ 
దైెవం తలిలో  - ఇది మన ధర్ం. 
వేదకాలం నుండి నేటివరకు 
అనేకానేక రంగాలలో మహిళలు 
పురోగమిస్్త నే ఉన్నారు. ప్రతి 
పురుషుడి విజయం వనుక 'స్త్రీ' 
ఉంటుందనేది నిరివావాదాంశం.
  శ్రీమద్ వాలి్కి రామాయణం-
లో సీతాపహరణంతో ప్రారం-
భమైన సీతారాముల విరహవే-
దన, ఒకరిపై మరొకరికి ఉననా 
ప్రేమ, ఆపా్యయత, అనురాగాలు 
బహురమ్యంగా వరి్ణస్్త డు మహరిషే 
వాల్్కి అరణ్యకాండంలో. అకకు-
డితో ప్రారంభమై, సందరకాం-
డలో లంకలోని అశోకవనంలోని 
సీతా- హనుమత్ సంవాదం వారి 
అనో్యన్య దాంపతా్యనికి దర్పణమ్ 
పడుతుంది. 'ఒకే బాణం... ఒకే 
పతినా'  - ఏకపతీనావ్రతుడు శ్రీరా-
ముడు - మరా్యద పురుషోత్తము-
డు... శ్రీమద్రామాయణం మనకు 

అడుగడుగున్ మార్దర్శనం 
చేస్త ంది.
  ఇక శ్రీమదాభుగవతంలో రాధా-
కృషు్ణ లు, శ్రీకృష్ణ, రుకి్ణీ సత్య-
భామల ఉదంతాలలో (రాసల్ల, 
పారిజాతాపహరణం లాంటివి) 
రసవంతమైన ఘటాటు లు.
- 'యత్రనార్సు్త  పూజ్యంతే 
రమయంతే తత్ర దేవతాః' (మను-
స్ృతి)
ఏకకుడై్తే 'మహిళ' గౌరవింప-
బడుతుంద్ అకకుడ దేవతలు 
విహరిస్్త రు. ఆ ఇలులో  కళకళ-
లాడుతుంది. అకకుడే లకీషేమి - సర-
సవాతులు నడయాడుతారు. అది 
మన హైందవ ధర్ భావన. 
'ముదితల్ నేరవాని విద్ యి-
టువలదే ముద్దా ర నేరి్పయంపగ-
న్'                 (పోతన భాగవతం)
అంటాడు పోతన్మాతు్యడు భా-
గవతంలో. ఇది వారి కుశగ్రబు-
దిధికి నిదర్శనమే.
   బ్రహ్చర్యంలో తలిలో పై ఆధా-
రపడతాం. కని, పంచి, పోష్ంచి 
మనలినా జాఞు నవంతులినా చేస్త ంది 
తలిలో  (మహిళ).
  'కుపుత్రో జాయతే కవాచిదపి 
కుమాత న భవత్' అందుకే 
మాతృప్రేమ మహోననాతమైంది. 
   గృహాస్థా శ్రమంలో అరాథా ంగ, 
సహధర్చారిణి, జీవన సహచరి 
మహిళ, భార్యగా మన జీవితంలో 
ప్రవేశస్త ంది.

  సఖదుాఃఖ్లోలో , ధర్, అరథా, 
కామ, మోక్ష (చతురివాధ పురుషా-
రాథా లోలో ) స్ధనలో భాగస్వామి. 
  మన పలలోలకు తలిలో యైె, కుటుంబ 
సభు్యలకు అండగా నిలుస్్త , 
సరవావేళలా మనలినా కనురెప్పలా 
కాపాడుతుంది మహిళ (భార్య) 
ఆ ఇలేలో  బృందావనం. సవార్ప్రేమ, 
అందుకే 'గృహిణే గృహము-
చ్ఛ్యతే' - అన్నారు.
వివాహ వ్యవసథా -
'మాయంగల్యం తయంతునానేన 
మమజీవన హేతున
కయంఠే భద్రోణి శుభదే తయంజీవ 
శరద్యంశ్శతమ్'
ధర్్మచ, అర్థేచ, కామేచ నాత్ 
చరామి / నాత్ చరితవ్మ్
 ఇది సన్తన ధర్ం బోధించే 
సంస్కురయుతమైన జీవనము. 
అందుకే చతురాశ్రమాలలో గృ-
హస్థా శ్రమం గొప్పదని పద్దలు 
చెబుతారు. సంస్ర జీవనంలో 
భారా్య భర ్తలిద్దరూ రెండు చక్రా-
లాలో ంటివారు. ఏ చక్రం పని-
చేయకపోయిన్ సంస్రంలో 
కలతలు... జీవనయానంలో 
నవరస్లుండాలి. 
'శృయంగార హాస్ కరుణా వీర 
రౌదరి భయానకాః
భీభత్స అదుభుత శయంతస్ నవ 
నాట్్ రసాస్మృతాః
      అయితే అనీనా సమపాళ్లో 
ఉండరాదు. కేవలం 'శృంగార- 

సన్తన (హైందవ) ధర్ంలో మహిళ
మత్సయారాజ హరగోపాల్
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హాస్య- కరుణ - శంత అదుభుత' 
రస్లు స్తివాక రస్లు. మిగతావి 
రాజస తామస్లు. కాబటిటు  స్తివా-
కరస్లు మాత్రమే గృహసథా జీవ-
న్నినా నందనవనంలా, ఆహాలో దక-
రంగా నిలబెడుతాయి.
'పుత్రపౌత్ర వధూభావై్య రాకీరణా 
మసి సరవాతాః
భారా్ హీన గృహసథేస్ శూ-
న్మైన గృహయం భవేత్
     పుత్ర పౌత్రాదులు, కోడళ్లో , 
కూతుళ్లో  ఎందరున్నా గృహసథా 
జీవన్లో భార్యతో సమానం 
కాదు. కాజాలదు. భార్య రహిత 
గృహం, ఇలులో  కాదు... ముఖ్యంగా 
గృహస్థా శ్రమంలో అరథా-కామాలు 
'పలలోల పంపకం తదితర బా-
ధ్యతలతో తలమునకైల ఉననా 
మనిష్కి, వానప్రసథాంలో భారా్య-
భర ్తలు ఒకరికకరు జీవిస్్త రు. 
జీవించాలి. జీవిత చరమాంకం-
లో ఒకరికకరు తోడుగా నిలబ-
డాలి. జీవన మధురస్ృతులు, 
కషటు సఖ్లు పంచుకుంటూ   
ఒకరికరకు జీవించే, గడిపే వా-
నప్రస్థా శ్రమం. మానవ జీవితంలో 
మధురం... ఇది ప్రకృతి మనకు 
ప్రస్దించిన వరం.
    ఇటీవల కాలంలోని యువ-
తీయువకులోలో  రాజస తామస 
రస్లు హచుచా స్థా యిలో ఉననాం-
దువలలోనేమో, గృహసథా జీవనం 
మూణా్ణ ళ్ ముచచాటగా మారి, 
పళ్్ళ్్ పటాకులుగా మారుతు-
న్నాయి - 'కామం' - శృంగారానికి 
పరా్యయపదంగా మారుతుననా 
సమాజంలో 'మహిళా' కేవలం 

భోగ్య వస్త వుగా మాత్రమే చూడ-
బడడం.
   'కామాతురాణామ్- న 
భయయం న లజా్జ ' అనే రీతిలో 
'మనుష్య రూపేణ మృగాశచారంతి' 
అనేది నిత్య సత్యంగా మారడం 
చూస్్త నే ఉన్నాం. మనుష్య 
రూపంలో నుననా మానవ మృ-
గాలవలలో  ఎందరో మహిళలు 
బలకావడం దురదృషటు కరం..... 
ఏన్డై్తో సవాతంత్య్ర  భారతదేశం-
లో 'మహిళ' నడి రాత్రిలో కూడా 
ఒంటరిగా, నిరభుయంగా ఉండగ-
లద్ ఆన్డే నిజమైన స్వాతంత్య్ర ం 
లభించినటులో  అంటారు మహా-
తా్గాంధీ.
    నేటి సమాజంలో మహిళ-
లపై జరిగే అకృతా్యలు, మాన-
భంగాలు, ఆమలో దాడులు సభ్య 
సమాజం ఏన్డు హరిషేంచదు. 
ఇందుకు మన విదా్య వ్యవసథా-
లో మారు్ప రావాలి. మానవీయ 
విలువలు, నీతివంతమైన ధారి్క 
జీవన ఆవశ్యకత, మహిళలను 
గౌరవించడం లాంటి విషయాలు 
పాఠ్య ప్రణాళ్కలో భాగం కావాలి. 
ఇందుకు తలిలో దండ్రులు, అధా్య-
పకులు, పాలకులు, సమాజం-
లోని అనినా వర్ాలు తమ తమ 
పరిధిలో కృష్చేయాలి. ఆన్డే 
సన్తన ధర్ంలోని బోధనలను 
(మహిళాభు్యదయం, మహిళా 
శ్రేయస్స, స్ధికారత గౌరవమైన 
స్థా నంలాంటివి) మనం దరి్శంప-
గల్ుతాము. 
 'మాతృవత్ పరద్ర్షు - 
పరదరివే్ణ లోష్టవత్' అననా 

మహోననాత బోధనలు నిజమవు-
తాయి.
'ధరో్మహయంలో యత్హయంత్ 
ధరో్మరక్ష్త రక్ష్త'
ధరా్నినా రకిషేస్ ్త అది మనలను 
రకిషేస్త ంది.
  ధరా్నికి హాని కల్ిస్్త అది సమా-
జానికి హాని చేస్త ంది. కాబటిటు  
సమాజంలో, సంస్ర జీవనంలో, 
నిత్యజీవనంలో మహిళలకు 
సముచిత స్థా నం కలి్పంచడం. 
వారిని గౌరవించడం, ఆదరించ-
డం సమాజ ధర్ం. బాధ్యత.
'ఆనోభదరిాః ఋతరో యయంతు 
విశవాతాః' (ఋగేవాదం) అననాటులో -
గా అనినా వైపుల నుంచి సదాభువ-
న్లు మనలో ప్రసరాముగాక.... 
సన్తన ధర్ం వరిథాలులో గాక. 
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               పాదస్వనం    

నవవిధ భకి ్తమార్ాలు-న్ల్వది 
   బామ్చెప్పస్గంది."నవ విధ 
భకి ్త మార్ాలోలో  న్ల్వది పాదస్వ: 
దేవుని పాదములను పూజ చేస్్త  
ఎంతో మంది మన పురాణా-
లోలో  తరించారు తల్లో !ముఖ్యంగా 
క్యాశకి ్త సవారూపణి, ధన్నికి 
రూపమైన లకీషేమిమాత నిరంతరం 
న్రాయణుని పాదాలు వతు్త తూ 
ఎంత వారైెన్ ఎంత గొప్ప ధని-
కులైన్, విదా్యవంతులైన్ గొప్ప 
పదవులోలో  ఉన్నా వినయంగా భగ-
వంతుని పాదాలను నము్కుని 
ఉండాలని చెప్పటానికా అననాటులో  
లకీషేమిమాత పాదస్వనం చేస్త ం-
టుంది. 
 అంతేకాదు తల్లో  గురువుల-
కూ పాదస్వ చేయాలి, వారి 
అనుగ్రహం సంపాదించాలి. 
ఆది శంకరాచారు్యల శషు్య డై్న 
తోటకాచారు్యలు, పద్పాదు-
డు గురుస్వ వలన జాఞు నసిధిధి  
పందారు. కనుక గురువును 
స్వించడం మన భారతీయ 
సంసకృతిలో ఉందమా్! గురువే 
దైెవంగా భావించాలి. దీనికి ఒక 
కథ చెపా్త ను విను.
అనపరి ్త అనే గ్రామంలో  అన-
స్యమ్ అనే ఒక పేద రాలు 
ఉండేది.ఆమకు సము అనే ఒక 
ఐదార్ళలో కడుకు ఉండేవాడు.
ఆమకు వాడిని బాగా చదివించి 

గొప్పవాడిని చేయాలనే  అకోరిక 
ఉండేది.ఐతే ఆమ కడుపదరా-
లు. తనకోరికను భగవంతుడే 
తీరాచాలని నిత్యం ప్రారిధించేది.
ఆమ అడవిలో మఱ్ఱి  చెటుటు -
నుండి ఆకులుకోసి తెచుచా 
కుని విస్తళ్్కుటుటు కుని వాటిని 
చకకుగా కటటు లుకటిటు  పకకునే 
ఉననా నగరంలో అము్కుని ఆ 
స్ము్తో న్కలు కని వాటితో 
తామిరువురి కడుపులూ నింపేది. 
  ఆమ అడవికి వళ్్పు్పడూ, నగ-
రానికి విస్తళ్్ అము్కు రాను 
వళ్్ పు్పడూ, ఇంచుమించు 
రోజూ తన కడుకును తీసకెళలోలేక 

ఆఊరోలో   చదువుచెపే్ప పంతులు 
పరమేశవారయ్య ఇంటివద్దవా-
డిని కూరోచాబెటిటు  "అయా్య! కాత్త 
మావోడినా స్డండి బాబూ!ఊరికే 
వదు్ద  ఏదైెన అచిననా పన్ స్తా్త -

నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైమవతి

ద యా్య ! "    
అనిచెప్ప వళ్లోది.  
 దానికి బదులుగా ఆమ వారికి 
ఒక విస్తళ్ కటటు  ఇచేచాది. ఊరోలో  
పంతులు గారి వద్ద  చదువు నేర్చా 
వారంతా పంతులు గారికి ఏద్ 
ఒకటి తెచిచా ఇచేచావారు. పపు్పలో, 
కూరలో, ధాన్యమో, వాటితో 
ఆయన్ ఆయన భారా్య బతికే-
వారు. అందుకే అనస్యమ్ 
ఆయనకు విస్తళ్ కటటు  ఇచేచాది.
 పంతులు గారు ఊరోలో  వాళ్కు 
చెపే్ప పాఠాలు, కథ లు, పదా్యలూ, 
శోలో కాలూ వింటూ మంచి తెలివైన 
వాడై్న సము బాగా నేరుచాకో-

స్గాడు. రాత్రులు తలిలో కి మంచి 
కంఠంతో  పాడి పదా్యలూ 
పాటలూ వినిపంచేవాడు. తలిలో  
వాడికి "సమూ పంతులయ్య 
పాదాలొత్తయా్య! పంతులు దేవు-
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డు"అని చెపే్పది.   
కడుకు పాడే పాటలూ, పదా్యలూ 
నేరి్పనందుకు అనస్య-
మ్ పంతులు గారిపాదాలకు 
మొకేకుది. తలిలో  పంతులు గారి 
పాదాలకు మొకకుడం చూసిన 
సమూ తాన్ పంతులు 
పాఠాలు చెపు్తననాంత స్పూ 
ఆయన పాదాలు ఒతు్త తూ, 
వింటూ ఉండేవాడు. వాడికి 
ఆర్ళ్్ నిండగానే పంతులు తన 
వద్ద  ఉననా ఒక పాత పలక ఇచిచా 
వ్రాయడం, పాత పుస్తకాలు ఇచిచా 
చదవడం నేర్ప స్గాడు.
 సము ఆయన భోజనం 
అయా్యక మంచం మీద నడుం 
వాలిస్్త కాళ్ దగ్రచేరి పాదాలు 
వతు్త తూ ఆయన నిద్రించేవరకూ 
పాద స్వ చేస్వాడు. పంతులు-
గారి శ్రీమతి సరోజనమ్ వాడు 
చేస్ పనిచూసి ముచచాటపడి 
సముకు కడుపునిండా అననాం 
పటేటు ది. 
  అలా వాడు పంతులుగా-
రింటి బిడడ్గా మారిపోయాడు. 
పంతులు గారికి సంతానం లేదు. 
అందుకే  వాడికి మిగతావారిలా 
కాక ఎకుకువ సమయం పాఠాలు 
బోధించే వారు. అలా వాడు 
గొప్ప పాండిత్యం సంపాదిం-
చాడు. చూస్త ండగానే రోజులు, 
వారాలుగా న్లలుగా సంవత్స 
రాలుగా మారిపోయాయి. 
 పంతులుగారు సము చదువు-
మీద శ్రధధి  ప్రతిభా చూసి వాడిని 
వంట బెటుటు కెళ్్ పటనాంలో 

వేద పాఠశలలో చేరి్పంచారు. 
అకకుడ సమూ వేదాలు నేర్్ప 
పద్ద  పంతులు గారి పాదస్వ-
చేస్్త , ఆయన వద్దన్నా వినక 
పాదస్వలో ప్రేమను ప్రతిఫలం-
గా పంది, ప్రతే్యకంగా రాత్రులు 
సైెతం సంసకృతం, వేదాలూ నే-
రుచాకుని కాలం గడిచేకదీ్ద , గొప్ప 
వేద పండితునిగా ఘన్పాటిగా 
రూపందాడు. 
 ఎవరినై్న్ వేదపాండిత్యంలో 
ఇటేటు  గలిచే స్మరధియాం సంపా-
దించాక, పద్ద  పంతులు పంపగా  
అకకుడి సంసకృత కళాశలలో 
అధా్యపకునిగా నియమించ 
బడాడ్ డు.
 ఆరోజు అనపరి ్త గ్రామంలో జాతర 
జరుగుతుననాది. ఎకకుడ్కకుడి-
వారో వచాచారు. మూడురోజులు 
గంగమ్ జాతర ప్రతి ఎడాదీ  ఆ 
గ్రామానికి అంతా వచేచా మూడు 
రోజులు వేడుకాన్. 
 గ్రామమంతా కళకళ లాడి 
పోతుంటుంది. ఒక పద్ద  
పండితుడు గంగమ్ జాతరలో 
ఒక రోజు ఉపన్్యసకుడి గా 
వచాచాడు. అంతా బహు భకి ్తతో 
వింటూ ఉండగా ఆదిశంకరా-
చారు్యల వారి గురించీ మాటాలో -
డుతూ 'ఆ గొప్ప ఆచారు్యల వారి 
వద్ద  ఉండే నలుగురు శషు్యలలో 
తోటకాచారు్యలు అనే 'గరి' అనే 
ఏమీ చదువురాని వాడి లాంటి 
వాడిని నేను, న్గురువైన ఈ 
ఊరి పంతులు పరమేశవారయ్య-
గార్ న్ గురువు న్పాలిటి శంక-

రాచారు్యల వంటివారు" అంటూ 
ఉపన్్యసం ఆప బలలో  దిగవచిచా 
ముందు కూరుచానుననా పరమే-
శవారయ్య గారి పాదాలకు మొకికు 
"పంతులుగారూ ! నేనండీ మీ 
సమును. సమేశవారాచార్యగా ప-
లువబడే నేనే. 
  మీ పాద స్వచేసకుంటూ, 
అమ్పటిటు న బువవాతింటూ మీ 
ఇరువురి ప్రేమతో పరిగ ఇంత-
వాడినయా్యను " అంటూ వనకుకు 
నడిచి పాత చీర కటుటు కుని ఉననా 
తన తలిలో  'విస్తరలో అనస్యమ్' 
గా పలువబడే తలిలో ని నడిపస్్త  
తెచిచా అందరిమూందూ నిలిప 
"ఈ విస్తళ్ అనస్యమే్ న్-
మాతృమూరి ్త, ఆమ ఆశీరవాచ-
నం, ఆలోచన, పటుటు దల, ప్రో-
తా్సహాలతో ఈరోజు ఇలా ఎదిగా 
నంటే అది పద్దల పాదస్వనం 
వలన మాత్రమే" అని కంటినీరు 
తుడుచుకుంటూ,
 "నేన్ అనుకుననాది, మాతలిలో  
కోరికా తీర్చా వరకూ తిరిగ ఈ 
ఊరు రాకూడదనే పటుటు దలతో 
ఈరోజున సమేశవారాచారు్యలు-
గా పద్దల ఆశీస్సలతో ఎదిగ మీ 
ముందుకచాచాను.  న్తలిలో నీ, 
సంతానం లేని పంతులు గారి 
దంపతులన్ న్తో నగరానికి 
తీసకెళ్ను వచాచాను" అని చె-
పు్తండగా అంతా కరతాళ ధవానులు 
చేశరు."ఇదమా్! పాదస్వనం 
వలన లభించే ప్రతి ఫలం"అని 
ముగంచింది బామ్.     
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్య  కధ 

     (గత సంచిక తరువాయి)

    రాజకీయ న్యకులు 
రాజకీయ న్యకుడనగానే ఆ 
రోజులోలో  గురొ్తచేచా స్మత 'ముసి-
లోడై్న్ బసిరెడిడ్  మేలు' అని. 
 ఈయన జిలాలో  పరిషత్ అధ్యకుషే ని-
గా పనిచేసి చాలా మంచి పేరు తె-
చుచాకున్నాడు. తరువాత కాలంలో 
ఈయన క్ంద పనిచేసినవారు 
చాలా ఎతు్త కు ఎదిగపోయారు.  
ఈయన కుటుంబంతో మా పద్ద  
న్ననాకుననా అనుబంధం ఇంతకు 
ముందే వివరించటం జరిగంది. 
  ఆ తరువాత చెపు్పకోతగ్వాడు 
మా సమితి ప్రెసిడ్ంటు. మా పో-
రుమామిళలో సమితికి ముగ్ురు 
పోటీపడేవాళ్లో . ఈ సమితి ప్రెసి-
డ్ంటును   గ్రామ పంచాయితీ ప్రె-
సిడ్ంటులో  ఎనునాకుంటారు. ము-
గ్ురిలో ఇద్దరికీ దగ్ర దగ్ర 26 
ఒకరికీ, 27 ఒకరికీ పంచాయితీ 
ప్రెసిడ్ంటులో  ఉంటారు.  మూడవ 
ఆయన బొము్ రామారెడిడ్. 
ఈయనకు అయిదు లేదా ఆరు 
మంది పంచాయితీ ప్రెసిడ్ంటులో  
ఉంటారు. మిగతా ఇద్దరూ బదధి 
శత్రువులు. తాము సమితి ప్రెసి-
డ్ంటు కాకపోయిన్ తమ ప్రత్య-
రిథా కావాలని కోరుకోరు. అందుకే 
ఇరవై ఆరు మంది మద్దతు వుననా 
అభ్యరిథా ఐదారు మంది మద్దతు 
వుననా అభ్యరిథా బొము్ రామారెడిడ్ని 
సమితి ప్రెసిడ్ంటును  చేస్్త డు. 
చాలాస్రులో  ఇలానే జరిగంది.        

 పలలోలోలో  ఈయన పేరు 'బొంగు' 
రామారెడిడ్గా ప్రచారంలో వుండేది. 
ఎవరైెన్ తకుకువ పటుటు బడితో 
ఎకుకువ లాభం పందితే వీడు 
'బొంగు రామారెడిడ్' అనేవారు. 
ఇక మా పలుగురాళ్పలలో  పంచా 
యితీ రాజకీయాలకు వస్్త, బస-
వయ్యగారికి, వీరారెడిడ్గారికి పో-
టాపోటీగా వుండేది. పలుగురా-
ళ్పలలో  పద్ద  ఊరు కావటం, ఓటలో  
శతం ఎకుకువ అకకుడే ఉండటం, 
మిగతా న్లుగైదూ చిననా పలలోలు 
కావటంతో, ఎపు్పడూ బసవయ్య-
గార్ ప్రెసిడ్ంటుగా అయే్యవారు. 
వీరారెడిడ్గారిది ఔకుపలలో . 
 ఈయన 'రెడిడ్  పని' కూడా 
చేస్వారు. ఆరడుగుల ఆజాను-
బాహుడు. స్్ఫరద్రూప. జమా-
బందికని బదేవాలు వళ్తే.... 
డబుల్ కపు్పల షర్టు, బంగారు 
గుండీలు, కిర్రు చెపు్పలు వేసకుని 
బదేవాలు వీధులోలో  నడుస్త ంటే.... 
ఆడవాళ్లో  తలుపుల చాటునుంచి 

తొంగ చూస్వాళ్ని చెపే్పవారు. 
న్ననాకు, పద్దన్ననాకు మంచి 
స్నాహితుడు. పలుగురాళ్పలలో -
లో రెండవ సంస్రం ఉండేది. 
ఆమకు  పద్ద  సంతానమే 
వుండేది. ఆందరినీ గౌరవంగా 
పోష్ంచేవాడు. మా అమ్ చేసిన 
కాఫీ అంటే చాలా ఇషటు ం.     
  అపు్పడపు్పడు వచిచా అడిగ కాఫీ 
తాగపోయేవాడు. చనిపోటానికి 
ముందురోజు కూడా కాఫీ తాగ, 
ఆ కాఫీ గాలో స బోరిలోంచాడు మొ-
దటిస్రి. అమ్ దానినా రాబోయే 
విపతు్త కు శకునంగా భావించి 
న్ననాకు చెపే్త, ఆయన పటిటు ం-
చుకోలేదు. మరుసటి తోజు రాత్రే 
ఆయన పరమపదించారు. 
జాతీయ స్థా యి న్యకులు 
ఇద్దరు వచేచావారు. వారిలో 'ఎదు్ద  
ల ఈశవారరెడిడ్ ' ఒకరు. ఈయన 
కమూ్యనిస్టు   పారీటు ల్డరు. అయి-
దేళలోకకస్రి వచేచా ఎనినాకలైన్ 
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ఈయన అపు్పడపు్పడు నియో-
జకవర్ంలో అనినా పలలోలు తిరి-
గేవాడు. నిరాడంబర జీవి. జీవి-
తానినా ప్రజాస్వకు, పారీటు స్వకు 
అంకితం చేసిన మనిష్. పారీటు 
సిదాధి ంతం కమూ్యనిజమైన్
ఆయన జీవన విధానం గాంధే 
య మార్ం. కేవలం రెండు జత 
ల బటటు లు గుడడ్ల సంచీలో ప-
టుటు కుని ఊరూరా తిరిగేవాడు. 
ఎవరింట్లో  ఆతిథ్యమిస్్త వాళ్్ం 
ట్లో  ఉండేవాడు. ఏవిధమైన    'ఎ 
చుచాలు' చూపేవాడు కాదు.  'ఈశవా 
రెడడ్ననా' వచిచాన్డంటే జనం పల-
కరించి, పులకరించిపోయేవారు. 
  ఎనినాకలకు ముందు మాత్రం ప్ర-
జాన్ట్య మండలివారు ప్రతి గ్రామ 
పంచాయితీలో న్టకం వేస్వా-
ళ్్. పాలకుల ద్పడీ, దొరతనం, 
అభాగు్యల ఆర ్తన్దాలు, అబలల 
బలిదాన్లు, చిన్నారుల ఆకలి-
కేకలు, ధనవంతుల  దౌరాభుగ్యపు 
పనులు, ఈ న్టకంలోని పాటల 

దావారా, నటన దావారా అటటు డు-
గు ప్రజానీకానికి చేరవేస్వారు. 
ఆయా ఊరోలో  ఉండే ప్రముఖులు, 
ప్రజారంజకుల పేరులో  చేరిచా పాటల 
దావారా ఓటులో  అడిగేవాళ్్. 
  మా పంచాయితీలో న్టకం 
వేసినపు్పడు, 'ఏమయా్య... స-
బ్బరామయా్య.. నీ ఓటెవరికి వే-
స్్త వయా' అనే పాట చాలా జన్-
దరణ పందేది. ఎనినాకలయిన 
ఆరున్లల తరువాత కూడా ఈ 
పాట పలాలో  పద్ద  నోట పలుకుతూ 
వుండేది. ఈశవారెడడ్ననా మాత్రం 
ఊరికి వచిచా పారీటుకి ఓటెయ్య-
మని, ఓటు గురు్త  గురు్త పటుటు కో-
మని చెపే్పవాడేగానీ, న్కు ఓటు 
వయ్యమని అడిగేవాడు కాదు. 
ఆది ఆన్టి న్యకుల లక్షం,.
లక్షణం. 
మరో గొప్ప జాతీయన్యకుడు 
వడలో మాను చిదానందమయ్య. 
వేల ఎకరాల ఆసి్తపాస్త లను, 
ధనధాన్య వస్త  సంపతి్తని ప్రజా-

స్వకు, రాజకీయాలకు అంకితం 
చేసిన మనిష్. సవాతంత్ర పారీటు ప-
టిటు నపు్పడు, ఆ పారీటులో ప్రప్రథమ 
న్యకుడిగా ప్రచారం పందాడు.              
 ఆరోజులోలో  అపు్పడపు్పడు 
గుఱఱి ం మీద కూడా వచేచావాడు. 
ఆయన వచాచాడంటే ఊళ్్ ఊరోలో  
అందరికీ ఆనందం. ఊరోలో  వుండే 
అంగళ్నినాటిలో బ్డీ కటటు లు 
అయిపోయేవి. నిమిషానికి ఒక 
బ్డీ కాలిచా రెండు పీలు్పలు పీలిచా 
పడేస్వాడు. ఊరోలో  తుంట బ్డీలు 
ఏరుకుని తాగే అలలోరి పలలోలంద-
రికీ ... ఓ న్ల రోజులపాటు తుంట 
బ్డీలు దొరికేవి.    
 ఎనినాకల ప్రచారం హోరాహోరీ-
గా జరిగే రోజులోలో  ఓస్రి వాళ్ 
ఊరినుండి మనిష్ వచాచారట. 
విషయమేమిటంటే, చిదానంద 
మయ్య వారి గడిడ్వామిని అమా్ 
రు. కననావాళ్్ లారీలతో వరిగ-
డిడ్ని వారం రోజులు తరలించారు.    
                           (ఇంకా వుంది)
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భాగవతులతో అనుబంధం

 
ఆ విధంగా సమశర్ బ్రహ్ రా-
క్షసనిగా మారి ఒక అడవిలో బ్ర-
తుకుతున్నాడు. సమశర్ పూ-
రవాజన్ సకృతం వలలో  కౌశకుని 
దర్శనం లభించింది.     
  వీరి దర్శనంతో రాక్షసరూపంలో 
ఉననా రామశర్ అజాఞు నం తొలగ 
తన పూరవా స్్ర తి జాఞు పకం వచిచా 
వారి రాకకు ఎదురుచూస్త న్నా-
డు. కౌశకుడు తిరుకుకురుంగుడి 
కేషేత్రానికి వళ్లో  తన వీణాగానంతో 
స్వామిని మేలుగొలిప స్వామి-
నుండి శెలవు తీసకుని అననా-
మాట ప్రకారం బ్రహ్రాక్షసని 
చెంతకు వచిచా 'ననునా భుజించి 
నీ ఆకలి తీరుచాకోమని కోరగా 
బ్రహ్రాక్షసడు దుాఃఖిస్్త ,  'న్ 
పాపాలే ననునా బ్రహ్రాక్షసని-
గా మారాచాయి. వాటిని తొలగంచే 
శకి ్త మీచెంత ఉంది' అంటూ 
కౌశకునికి స్షాటు ంగ నమస్కు-
రం చెయా్యలని ప్రయతినాస్త ంటే 
కౌశకుడు 'నేను ఛండాలకులం-
లో పుటిటు నవాడను. మీరు న్కు 
నమసకురించరాదు' అంటూ 
దూరంగా జరుగుతుంటే, రాక్షస 
రూపంలో ఉననా సమశర్  'శవాప-
చోప మహీపాల విషు్ణ భకో్త దివాజో-
ధికాః విషు్ణ భకి ్త విహీనస్త  యతిశచా 
శవాపచాధమాః'  - ' ఛండాలుడై్న్ 
విషు్ణ భకి ్త ఉంటే బ్రాహ్ణునికన్నా 
గొప్పవాడు. విషు్ణ భకి ్త లేని సన్్యసి 

చండాలునికన్నా తకుకువవాడు. 
గాన నేను మీకు స్షాటు ంగ నమ-
స్కురం చేయవచుచా' అంటూ 
నమసకురించి,  'కనీసం నీ గాన 
ప్రభావం చేతనై్న్ న్ దుాఃఖం 
తొలగే విధంగా న్ రాక్షస సవారూ-
పానినా మరియు న్ పాపరాశని 
తొలగంపు'మని ప్రారిధింపగా, ఆ 
భాగవతోత్తముడు 'యన్యా 
పశచామం గీతం సవారం కైశక ము-
త్తమమ్' - తాను ఆరోజు స్వామి 
చెంత చివరిగా పాడిన  కైశకమ-
నే రాగఫలానినా ఆ బ్రహ్రాక్షస-
నకు ధారపోయగా రాక్షసరూపం 
తొలగ బ్రాహ్ణరూపంతో పాటు 
భగవదభుకు్త నిగా ఉజీజె వించే ఫలం 
లభించింది. మరో వృతా్త ంతము-
గా:
శ్రీరంగమునకు నై్ఋతి దికుకున 
కావేరీ తీరమున నిచుళాపురం-

(ఉరయూర్) అను గ్రామము 
కలదు. ఈ గ్రామమునందు మా-
లదాసరి ఇంట తిరుపా్పణాళావారు 
పరిగ జాఞు న భక్ వైరాగ్యములతో 
ప్రకాశస్్త  ఉండేవాడు. వారి  కు-
టుంబములో స్వామిని కీరి ్తస్్త  
జీవన విధాన్నినా కనస్గంచ-
టం ఆచారం. వీరు ప్రతి రోజూ 
బ్రహీ్ ముహూరా్తనికి ముందే 
లేచి, వీణను చేత ధరించి రంగ-
న్థుని ఆలయానికి దూరంగానే  
నిలబడి తన వేదం గానంతో 
రంగన్థుని మేలుకలిప భగ-
వంతుని తీరథా బిందె వంటి కా-
ర్యక్రమాలకు తన కార్యక్రమము 
అడుడ్  లేకుండా చూసకుంటూ 
తదుపతి నగర సంకీర ్తన జరిప, 
వారు పటేటు   భిక్షతో జీవిస్్త  
ఉండేవాడు.    
                      (ఇంకా వుంది) 

 శ్రీవేంకటాచారు్యలు
(గత సంచిక తరువాయి)
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   గడి - నుడి చాగంటి  కృష్ణకుమారి

స్చనలు:  నిలువు:
1. మూడు భుజమలు కలది(3)  

2. కకకురో కో (2)  

4. కోడి పందాలలో కోడి పుంజు కాలికి కడతారు (2) కిందనుండి 

పైకి. కంతమంది తెలుగు వారి  ఇంటి పేరు కూడా  

5. ఆయుర్వాద వైద్యంలో వాడే వృక్ష సంబంధమైనది(3) 

7.నీరు.(2) 

9. తనదైెన సవాభావమ , సవాభావికము ( 3) కిందనుండి పైకి 

10. భారతీయ బౌతిక శస్తవేత్త  సతే్యంద్రన్థ్  బోస్ గారి పేరును  

ఈ కణాన్నికి  కణ  బౌతికశస్తవేత్తలు పటాటు రు(3)

13.  తరంగ కణ సవాభావములు రెంటిని కలిగన కాంతి  కణము(3)  

15. దుడుడ్  కర్ర  (2)

 16 .ప్రవచన్లను ఉపదేశంచే పండితుడు (3)    

18. జహంగీర్ రతన్జీ దాదాభాయి టాటా గారు ప్రవేశపటిటు న 

వాణిజ్య సంసథాలకు ఏపేరున పలుస్్త రు? (2)    

19 అసలుకంటే ముదొ్ద చేచాది   పైకి పోతుననాది (2)     

స్చనలు: అడడ్ము:
1. మూడు కో ణములు   కలది (3) 

3. శలలు శధిలమవగా  ఏర్పడే పదారాథా ము (3) 

6.  బుజాజె యి నడకలు  

 8. ప్రసథా తము నడుస్త ననా యుగము (2)  

9. నై్వేద్యము (3) అటునుంచి ఇటుగా 

11. తనదైెన (2) 

12.   ఈ పురుగు శస్త్రీయ న్మము Araneae(2) 

14.పాలి అమైడ్ లని పలువబడే కనినా రకాల  పాలో సిటు  క్ పదారాధి ల కు చెందిన  

రస్యనము దీనితో  బటటు లు తయారవుతాయి. (3) 

17. వీడోకులు చెపే్పటపు్పడు  ఈ దీర్ా క్షరానినా  రెండు స్రులో  పలుకుతూ ఇక 

వుంటాను శలవు అంటావు (2)

 19.   అటునుంచి ఇటు తిరిగన  వంకటాచలపతి  ఈ  కాసల వాడు   (2)

20. పరమాణు కేంద్రకంలో వుండే  దీనికి  ధన్వేశముంటుంది(3)  అతు-

నుంచిటు

21. విడదీయబడిన (3)  

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21
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      “ముదితల్ నేరవాగ రాని వి-
ద్యగలదే ముదా్ద ర నేరి్పంచినన్ 
“చిలకమరి ్త వారి పై పద్యపాదం-
లోక ప్రసిదధిమైనది.పూరి ్త పద్యం 
చూడండి.
చిలకమరి ్తవారి "ప్రసననాయాద-
వం"నుండి --
చం. చదవనేనారు్త రు పూరుషుల్బ-
లన్ శస్తంబుల్ పఠంపంచుచో
నదమనేనారు్త రు శత్రుస్నల ధను-
రావాయా పారముల్ నేరు్పచో
నుదితోతా్సహము తోడ నేలగలరీ 
యురివాన్  బ్రతిష్ఠి ంచుచో
ముదితల్ నేరవాగరాని విద్య గలదే 
ముదా్ద ర నేరి్పంచినన్.
         పై పద్యంలోని నిరూపం-
చడమ న్రీమణులు ఎందరో 
ఉన్నా వారిలో మాలావత్ పూర్ణ 

మాత్రం ప్రతే్యకం.ఒక ఇందిరా 
గాంధీ ప్రధాన మంత్రి అయి్యం-
దంటేఆమ ఒక ప్రధాన మంత్రి 
కూతురు.ఒక జయలలిత ముఖ్య 
మంత్రి అయిందంటే ఆమపే-
రుగాంచిన సినిమాతార.మనకు 
పురాణాలోలో  సత్యభామ,చరిత్రలో 
రాణీ రుద్రమ,ఝానీ్సలకీషేమిబాయి 
లాంటి వారు తారసిలులో తారు.కాని 
వారికి పటిషటు మైన గృహనేపథా్య-
లున్నాయి.
అంతేగాక పైవారందరికీ తగన 
వయస్స,విద్య,అనుభవాలు,ఉ-
ననాత కుటుంబవారసతవాం అనీనా 
ఉన్నాయి.
        కాని పూర్ణ మాలావత్ కు పైవేవీ 
లేవు.ఆ అమా్యి నిజామా 
బాదు జిలాలో  సిరికండమండలం-

,పాకాల గ్రామం లో ప్రకృతి ఒడిలో 
జీవనం గడిపే దళ్త దంపతులు 
దేవీదాస్, లకిషేమి గారల కుమారె ్త. 
పదమూడేళలో వయస్సలోనే ఈ 
దళతబాలిక ఎవరెసటు శఖరాననా-
ధిరోహించి మహిళా పురోగతికక 
మంచి తారాకుణమై నిలచింది.
అతి చిననావయసలో అటటు డు-
గు వర్ానికి చెందిన అమా్యి 
ప్రపంచలోనే అత్యంత ఉననాత-
శఖరమైన ఎవరెసటు  నధిరోహిం-
చి ప్రపంచ రికారుడ్  స్ధించటం 
మామూలు విషయంకాదు.
     అంత చిననా వయసలో 
అపరిచితులతో,వళ్తే తిరిగవ-
స్్త మననా భరోస్లేనివాతావరణ 
పరిసిథాతులకు సంసిదధిమై అను-
కుననా పనిని స్ధించి అటు తలిలో -

పదమూడేళలో వయస్సలోనే ఎవరెసటు  శఖరానినా 
అధిరోహించిన  పూర్ణమాలావత్
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దండ్రులకు ఇటు ప్రోత్సహించిన 
గురుకులపాఠశలల కమీషనర్ 
ఆర్.ఎస్.ప్రవీణ్ కుమార్ గారికీ 
పేరు తెచిచాన పూర్ణ ఒక సంపూ-
ర్ణవిజ్త.
రాష్ట్రపతి,ప్రధానమంత్రి,ముఖ్య-
మంత్రి వంటి ప్రముఖుల ప్ర-
శంసలు పందడమే గాకపాతిక 
లక్షల పారితోష్కం గృహ నిరా్-
ణానికి లభించటం వనుక కంత 
నేపథ్యం ఉంది.
      స్ంఘిక సంకేషేమ గురుకుల 
పాఠశలలో తొమి్ద్ తరగతి 
చదివే పూర్ణ ఆటలలో తనప్ర-
తిభను నిరూపంచుకోవడం తో 
ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు 
తమ సంసథాలోచదువుకునే వన్-
నుకబడిన విదా్యరుథా ల కోసం 
తలపటిటు న పరవాతారోహణ శక్ష-
ణాకార్యక్రమానికి ఎంపకైంది.
మొదట భువనగరి గుటటు మీద 
,ఆ తరువాత డారిజెలింగ్, లఢకలో-
లో శక్షణ ఇప్పంచారు. పూర్ణకు 
మౌంటెనీరింగ్ లో సశకిషేతులైన 

శేఖర్ బాబుగార కోచ్ గాఉన్నా-
రు.శక్షణలో భాగంగా యోగా-
భా్యసం,విపరీత మైన చలికి 
ఎలా తటుటు కోవాలి,ఆకలిదపు్పలు 
ఎలా ఓరిచుకోవాలి ,ఏయే పరి-
సిథాతులోలో  ఎలాంటివనీనా తరీ్ఫదు 
ఇచిచాన తరువాతేమౌంట్ ఎవరెస్టు  
ఎకేకుందుకు నిర్ణయం జరిగంది.
అనినా పరీక్షలోలో  పటుటు దలతో ప్రథ-
మస్థా యిలో న్గ్ తన ప్రతిభతో 
అవకాశం చేజికుకుం చుకుంది 

పూర్ణ.52 రోజుల పాటు జరిగన-
సదీర ్ పరవాతారోహణ యాత్రను 
దిగవాజయంగా పూరి ్త చేసకుని-
,మాతృదేశనికి,మహిళాజాతికి-
,విదా్యరుథా లకు,దళ్తవర్ానికి,తె-
లంగాణల రాషా్రా నికి అనినాటికంటే 
ముఖ్యంగ స్వారోనిరా్త ఆర్ ఎస్ 
ప్రవీణ్ కుమార్ కననా కలలు నిజం 
చేసిన పూరా్ణ  మాలావత్అభినం-
దనీయ.
25 మే2014 ఉషోదయవేళ 6.30 
గంటలకు సముద్రమటాటు నికి 
8,849 మీటరలో ఎతు్త న ఉననాఎ-
వరెస్టు  పరవాత శఖరాగ్రం మీద 
పాదం మోపనపుడు తన అను-
భూతిని వ్యక ్తం చేస్్త  ‘ఎంతో 
గరవాంగా అనుభూతి చెందాను-
,న్ తెంపలమీదఆనందాశ్రు-
వులు జారటం గమనించాను ‘ 
అకకుడ అపు్పడే పడుతుననా స్-
ర్యకిరణాల అందం చూసి పర-
వశంచాను.అలాగే ముందుగా 
తన రాకెట్ లోనుండి తెలంగాణ 
పతాకానినా తీసిఅకకుడ పాతటం 
తనకు ఆనందం కలిగంచిన 
విషయంగా చెప్పంది పూర్ణ.
అవకాశం లభిస్్త అమా్యిలు 
ఏ పనై్న్ స్ధిస్్త రు అని ని-
రూపంచిన పూర్ణ మాలావత్ ఆ 
తరువాత ప్రభుతవా సహకారంతో 
విదేశలలో ఉననా పలు ఎతెతైన-
పరవాతాగ్రాలను ఎకాకులని,సివిల్్స 
పరీక్షలు రాసి ఉననాతోద్్యగ సం-
పాదించాలనే ఆశయంతోముం-
దుకు స్గుతుననాది.మహిళా 
దినోత్సవ సందరభుంగా ఆ అమా్-
యికి అభినందనలు.
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ఆడవాళ్లో  ఆనందంగా ఉంటే అదుభుతాలే

  చైెతన్యం పాఠకులకు నమస్కు-
రములు. ఈ న్ల 8 వ తారీఖున 
ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం. 
ఈ సంరభుంగా మహిళలందరి-
కీ ధన్యవాదాలు. ఈ సంచికలో 
మనం మహిళల గురించే మా-
టాలో డుకుందాం. ఈ కరోన్ లాక్ 
డౌన్ పరిసిథాతులలో గత సంవ-
త్సరం నుండి అందరూ చాలా 
రకాల ఒతి్తడులకు గురి అవు-
తూనేవున్నారు. ఆడవాళ్లో  ఈ 
ఒతి్తడిని మరింత ఎదురుకుం-
టున్నారనే చెపా్పలి. ఉద్్యగం 
చేస్ ఆడవాళైళైతే ఇంటినుండే 
పనిచెయ్యటం, ఇంట్లో  అందరికీ 
అనీనా అమరిచాపటిటు  ఆఫీస పని 
చూసకోవడం, ఇంట్లో  అందరి 
ఆరోగ్యం దృష్టు లో పటుటు కుని 
కూరగాయలు కడగడం దగ్ర-
నుండి, కషాయాలు కారచాడం, 
ఆవిరులో  పటిటు ంచడం, బలవరధిక-
మైన ఆహారానినా అందించడం 
ఇలా శరీరకంగా, మానసికంగా, 
ఉద్్యగాలు పోయిన్ లేక జీతాలు 
తగ్ంచేసిన్ ఇళలోలోలో  ఆరిధిక ఇబ్బం-
దులు కూడా ఎదురొకుంటున్నారు. 

ఈ ప్రస్త త పరిసిథాతి అందరీనా కు-
దిపేస్త న్నా - ఆడవాళ్ మీద దీని 
ప్రభావం చాలా కనిపస్త ననాది. 
పళ్్ళ్్ పేరంటాలకు వళలోడం 
తగ్పోయింది. కిటీటు  పారీటులు, 
షాపంగులు లేవు... నిరంతరం 
ఇంట్లో  పని చేస్్త  ఉంటే ఇక 
ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోతామా 
అననా దిగులు, నిరాశ తలతు్త -

తున్నాయి. ఈ మానసిక, శరీరక 
ఒతి్తడిని ఎవరూ తగ్ంచలేరు. 
మనకు మనమే దీనికి ఏమైన్ 
ఉపశంతి ఉందేమో ఆలోచిం-
చుకోవాలి. మనకంటూ రోజులో 
ఓ గంట, గంట కుదరకపోతే 
కనీసం ఓ నలభై  నిముషాలు 

మనకిషటు మైన పనిని చేస్్త  మనం 
ఒతి్తడిని తగ్ంచుకోవచుచా. 
 కందరు పాటలు వింటూ 
రిలాక్్స అయిపోతారు. కందరికి  
ఫోనోలో  మాటాలో డడం చాలా రిల్ఫ్ 
గా అనిపస్త ంది. ఇంకందరి-
కి తోట పని, ఇలా మనకు ఏపని 
చేస్్త ఉతా్సహం ఆనందం కలు-
గుతుంద్ ఆలోచించుకుని ఆ 
పనికి  రోజుకు కనీసం నలభై 
నిముషాలు కేటాయించుకుని, 
ఆ పని చేస్్త  మనతో మనం 
మమైక్యం అవడంవలలో  కత్త శకి ్త 
వచిచానటులో  అవుతుంది. మీకు 
పూజలు ఇషటు మైతే ... సపా్త కం 
లేదా మండల దీక్షలు అనుకుని 
హనుమాన్ చాల్స్నో, సం-
దరకాండో, విషు్ణ సహస్రమో, 

లేదా బాబా చరిత్రో ఇలా రోజూ ఒక 
సమయంలో అది పారాయణ 
చేసకుంటే ఇంట్లో వాళ్్ మీ 
గంటని మీకు వదిలేస్్త రు.  వాళ్కీ 
అరధిమవుతుంది. ఇపు్పడు ఆన్ 
లైన్ లో బోలడు పయింటింగ్ 
కిట్్స దొరుకుతున్నాయి. వాటిని 

https://youtu.be/QeM03kIAcTQ
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ఫిబ్రవరి న్ల గడి- నుడి సమాధాన్లు

ఆరడ్ర్ చేసి చీరలపై, దుప్పటలో పై 
టీవీ కవరలోపై, సెంటర్ టేబుల్ పై 
మన సృజన్త్కకు మరుగులు 
దిదు్ద కోవచుచా. అలాగే చిననా 
మటిటు  కుండీలలో మంతులు, 
ఆకుకూర విత్తన్లు చలిలో , 
ఇపు్పడు నీటితోనే మంచి మంచి 
ఆకుకూరలు పండిస్త న్నారు.   
మంచి మంచి పుస్తకాలు చదు-
వుకోవచుచా. లేదా మడిటేషన్ 
చేసకోవచుచా. లేదా శరీర పోషణ 
మొహానికి గంధం రాసకోవడం, 
కాళ్్ గోరువచచాని నీళలోలో పటుటు -
కుని రిలాక్్స అవడం, ఇలా మన 
శరీర సౌందర్య  పోషణ చేసకోవ-

డం, పాత సినిమాలు చూడడం, 
వాకింగ్ కి వళలోడం, ఏద్ ఒకటి 
మన కోసం మనకిషటు మైన పనికి ఓ 
అరగంట కేటాయించుకోవడం 
పద్ద  కషటు మైన పనేం కాదు. దీని-
వలలో  మిగతా గంటల పనితీరు-

   కేం    ద్ర    క     శ    కి ్త

   ప    వం     శ     వ

   త్ర    పా     ఱ     అ     కకు

   హ    ల    ము     వ్య     రధి     ము

   రి    న్       ల     ము     కకు

   తం      ఒ    యు     లు

    సౌ     ర     శ     కి ్త     ని

లో ఉతా్సహం, మనకి మానసిక 
ఉలాలో సం రెండూ ఉంటాయి. 
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ... 
మనస్స కూడా ఆనందంగా 
ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ని కూడా మీరు 
సంతోషంగా ఉంచగలుగుతారు. 
మహిళలు అనినాంటా ప్రతే్యకత-
ను ప్రదరి్శస్్త  ముందుకు దూ-
సకుపోతుననా ఈ సమయంలో 
మనతో మనం కంత సమ-
యానినా గడపడం మాత్రం మర-
చిపోవదు్ద . మరోస్రి మహిళా 
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ...
   మీ.... భారతి,   సైెనిక్ పురి 
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