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                                                     సంపాదకీయం

కరోన్...  కరోన్ ....   కరోన్ (సెకండ్ వేవ్)
  కరోన్ మహమా్రి సెకండ్ వేవ్ విజృంభిసతి ననా వేళ కరోన్ పాజిటివ్ 
కేసలు, మరణాలు పెరగడంతో ప్రజలు భయంతో బతుకుతు-
న్నారు. భయం వదుదు  ధైర్యంగా ఉండాలని వైదు్యలు ఎంత చప్పిన్ 
ప్రజలు భయభ్ంతులకు లోనవుతున్నారనడంలో సందేహం లేదు. 
పాజిటివ్ రేటు అదుపులోకి రావాలిస్ందే అని వైదు్యలు ప్రయత్నాలు చేసతి ననాపపిటికీ, కోవిడ్ రోగులు ప్రాణాలు 
కోలోపితున్నారు. ఆకిస్జన్, రెమ్ డెసివిర్ లు వృధా చేయకూడదని, కోవిడ్  నిబంధనలు కఠినంగా పాటించడం 
వలలో  వచేచే మూడు వారాలోలో నే వైరస్ న అదుపులోకి తేవచచేని డాకటార్ గులేరియా సూచించారు. 
      దేశ రాజధాని ఢిల్లో లో సైెతం  మృతు్య ఘోష వినిప్సతి ంది. రోజు వారీ పాజిటివ్ కేసలు రికరుడ్  స్థా యిలో 
ఉండడంతో, కరోన్ వైరస్ మహమా్రి ధాటికి  దేశ రాజధాని ఢిల్లో తో సహా అనినా రాష్ట్రా లు  వణికిపోతున్నాయి. 
ఒక్క  రోజులోనే ఇంతమంది చనిపోవడం ఇదే తొలిస్రని ఢిల్లో  ఆరోగ్య శఖ వలలోడించింది.              
                                                               ఆకిస్జన్ కొరత                                                                                       
   ఆసపత్రులు తీవ్ర ఆకిస్జన్ కొరతన ఎదుర్కంటున్నాయి. ఆకిస్జన్ సిలిండరలోన నలలో  బజారులో (black 
marcket ) అము్తున్నారని ఫిరా్యదులు ఎకు్కవవుతుండడంతో, ఢిల్లో  హైకోరుటా  తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక తిం చేసింది. 
ఆకిస్జన్ న బాలో క్ మారె్కట్ లో అము్తుననా వారిపైె కఠిన చర్యలు తీసకోవడంతో పాటు వారిని తమ ముందుకు 
తీసకురావాలని, ఆకిస్జన్ రీ ఫిలలోరలోన కోరుటా  ముందు హాజరు పరచాలి అని హైకోరుటా  ఆదేశించింది. ఒక్క ఢి-
ల్లో లోనే కక  దేశంలో పలు ప్రాంత్లలో ఆకిస్జన్ బాలో క్ మారె్కట్ లో అము్తున్నారని, హాసపిటల్ చారెజెస్ భరిం-
చలేకపోతున్నామని, ఇలులో  ఆసతి లు అము్కున్నా ప్రాణాలతో బయటపడత్మా లేద్ తెలియని పరిసిథాతి అని 
ప్రజలు ఆరోప్సతి న్నారు. కరోన్ వైరస్ ఉధృతి కొనస్గుతూనే ఉంది. 
                                                      18 ఏళ్ళు దాటిన వారికి టీకలు  
 18 --- 44 ఏళళుమధ్య వయసస్ వారు 1. 80 కోటలో  మంది ఉన్నారు. రెండు డోసలు కలుపుకుంటే 3. 60 కోటలో  
టీకలు అవసరం అవుతున్నాయి. ఇనినా టీకలు సరిపడా మందు సరఫరా చేయడానికి ఆరోగ్య శఖ తలము-
లకలవుతోంది. వీరికి ఉచిత టీకలు మే 1న అందజేయడానికి అవకశలు తకు్కవేనని వైద్య వరాగా లు చబుతు-
న్నాయి. ఇలాగే జరిగితే మూడో న్లుగో దశ ఉధృతి కొనస్గే సమయానికి రాష్టంలో తొలి డోసకూడా పూర తివని 
పరిసిథాతి అని వైద్య వరాగా లు పేర్కంటున్నాయి
                                                     తెలంగాణాలో వా్యకిస్న్ డెలివరీకి డ్రోన్స్ 
                వా్యకిస్న్ పంప్ణీ కోసం ప్రయోగాత్కంగా డ్రోన్ వినియోగానికి తెలంగాణా రాష్ట్రా నికి అనమతి 
లభించింది, ఈ మేరకు డీజీసీఏ (డైెరెకటార్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ) అనమతిసూతి  ఉతతిరువాలు జరీ 
చేసింది. ఏడాది పాటు ఈ అనమతులు ఉంట్యి. ఏ వా్యకిస్న్ అననాది మాత్రం డీజీసీఏ సపిషటా ం చేయలేదు. 
పౌరుల ఇంటివదదుకే హల్తి కేర్ సేవలు. కోవిడ్ -19 వా్యప్తి చందకుండా నియంత్రించడమే దీని ప్రధాన ఉదేదుశ్యం. 
చివరి మజిల్  వరకు అందించడం కూడా డ్రోన్ సేవల లక్షం. కరోన్ మహమా్రి వయసస్తో  సంబంధం 
లేకుండా అందరి మీదా ప్రత్పం చూప్సతి ంది . 
              మహారాష్టలో జులై ఆగషుటా లో థర్డ్ వేవ్ ! ఎదుర్కనేందుకు సిద్ధమవుతోననా రాష్ట ప్రభుతవాం. సెకండ్ వేవ్ 
జూన్ మొదటి వారానికి సెకండ్ వేవ్ తగిగాతే, థర్డ్ వేవ్ అకోటా బర్ లో మొదలై నవంబర్ లో ఊపందుకుంటుందా? 
అనేవి కూడా వ్యక తిమవుతున్నాయి. కరణం యూరప్ దేశలతో పాటు ప్రాన్స్ న వణికిసతి ననా థర్డ్ వేవ్. ఇపపిటికే 



తీగవరపు శంతి

ప్రాన్స్ న వణికిసతి ననా కొతతిరకం వైరస్. కొనినా దేశలోలో  థర్డ్ వేవ్ స్టా ర్టా అయిపోయింది . అయితే జపాన్ లో కరోన్ 
ఫోర్ తి వేవ్ స్టా ర్టా అయి్యంది. ఎపపిటికపుపిడు వలుగులోకి వసతి ననా కొతతి వైరస్ వేరియంటలో తో భయం వుంది.  
   ఇటువంటి పరిసిథాతులలో మన భారత్ లో థర్డ్ వేవ్ వసేతి తటుటా కోగలమా? వాకిస్న్ నతతి నడకన స్గితే ఇండియా 
పరిసిథాతి ఏమిటి?  నిత్యం రికరుడ్  స్థా యిలో కేసలు.భవిష్యతుతి  అర్ధం కక ప్రజలు అయోమయంలో, భయంతో 
బతుకుతున్నారు. దేశంలో  తొలిస్రిగా ఆసే్రాలియా ప్రభుతవాం కఠిన నిబంధనలు విధంచింది. కరోన్ ఉగ్రరూ-
పం కొనస్గుతుననా వేళ అక్కడి నంచి తమ దేశనికి వచేచే ఆసే్రాలియనలో పైె త్త్్కలికంగా నిషేధం విధంచింది. 
భారత దేశంలో 14 రోజుల పాటు ఉననా ఆసే్రాలియా పౌరులు తమ దేశంలోకి అడుగు పెడితే , ఐదేళలోపాటు జైలు 
శిక్ష గాని,  సమారు 49 లక్షల రూపాయలు  జరిమాన్ గాని  విధస్తి మని హచచేరించింది. ఏప్రిల్ 27నండి 
మే 15 వరకూ భారత దేశం నంచి వచేచే విమాన్లన త్త్్కలికంగా నిలిప్ వేసింది. అలాగే అమెరిక కూడా 
భారత్ నంచి తమ దేశ పౌరులన మినహాయించి మిగత్వారికి రాకపోకలన నిషేధంచింది. 
    ఈ రోజు ఈ పరిసిథాతి  రావడానికి కరణం ఎవరు? అని ప్రశినాంచుకోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. ఇక్కడ 
ప్రభుతవాం ఫస్టా  వేవ్ లో విధంచిన విధ విధాన్లు, నిబంధనలు పాటించకపోవడం అని, ప్రజలు కూడా నిరలోక్ష 
ధోరణితో ప్రభుతవాం విధంచిన కఠిన నిబంధనలు అమలు పరచకపోవడమే అని చపపిక తపపిదు. దేశ అధపతి 
గాని రాష్ట అధపతి గాని, కుటుంబ యజమాని గాని ఏ పని చేసిన్ ఎంతో దూర దృష్టా తో చయా్యలి. ప్రభుతవాం ఏ 
పని చేపటిటా న్ కొనినా సంవతస్రాలు అంటే వచేచే కొనినా తరాల వరకు ప్రజలు గురుతి ంచుకుని ఆనందపడే విధంగా 
ఉండాలి.  వారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి.  అలాగే కుటుంబ పెదదు  కూడా కుటుంబానినా వృది్ధలోకి తీస-
కురావడం అంటే స్ంప్రదాయ సంస్్కరాలతో కూడిన ప్లలోలన సమాజానికి అందివవాడమే, అంటే ఆ వంశం 
తరతరా లుగా కుటుంబ గౌరవానినా కపాడే విధంగా ఆ కుటుంబానికి పున్ది వయా్యలి. 
   అసలు ప్రభుతవా పాలసీయే తపుపిగా ఉంటే దేశం ఏమైెపోవాలి? మన జన్భా ఎంత? మనకి  ఉననా వైద్య 
సదుపాయాలు ప్రజలకు ఎంత వరకు సరిపోత్యి? ప్రపంచ దేశలలో ఉననా ప్రసతి త పరిసిథాతి ఏమిటి? మన 
దేశం వైద్య రంగానికి ఖరుచే పెడుతుననాది ఎంత? ఎంత వరకు అవసరం? ప్రజలకు ఎక్కడ ఏది ఉచితంగా 
ఇవావాలి? వాటిని ఖరుచే పెటటా డంలో ప్రభుతవాం ఎకు్కడ  ప్రాధాన్యత ఎకు్కవ ఇవావాలి? ప్రజల ప్రాణాలు కపాడడం 
లో ప్రభుతవాం ఎటువంటి జాగ్రతతిలు తీసకోవాలి? ప్రజలు కూడా  నిరలోక్ష ధోరణి లో ఉండకుండా, ఎంతో శ్రద్ధగా 
జాగ్రతతిలు తీసకోవలిస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది.  ప్రసతి తం ఉననా కరోన్ విజృంభిసతి ంది. ముందు ముందు 
ఎంత విజృంభిసతి ంద్ అని ప్రభుతవాం ముందుగానే వేకిస్న్ తయారు చేసే కంపెనీలకు తగిన ఆరి్ధక సహకరం 
అందించవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. ఇది తయారు చేయట్నికి కొంత సమయం కవాలి.  అది ప్రజల 
ప్రాణాలకు సంబంధంచిన విషయం కబటిటా  ప్రభుతవాం ఖరుచే పెటటా డానికి వనకడుగు వయ్యకూడదు అనేది 
ప్రజల ఆరోపణ. దేశ అధపతి యొక్క విధ విధాన్లు తపుపిగా ఉంటే దేశం, అలాగే కుటుంబ పెదదు  కుటుంబానినా 
సక్రమంగా ఉంచకపోతే కుటుంబం, కుపపికూలిపోయి ప్రజలు ఇబ్ందుల పాలవక తపపిదు. అలాగే ప్రజలు 
కూడా నిరలోక్ష ధోరణితో ఉండకుండా ఇంటిపటుటా నే ఉంది ప్రభుతవాం విధంచిన నియమ నిబంధనలన పాటిసూతి , 
డాకటారులో  చప్పిన జాగ్రతతిలు తీసకుంటూ, ఆయురేవాదం హోమియో లాంటి మందులు కూడా ఇంటిపటుటా నే ఉంది 
తీసకుంటూ మన ఇంటి వైద్యం కష్టయాలు త్గుతూ బయటకు వళ్ళునపుపిడలాలో  మాస్కలు వేసకుని వేకిస్-
నేషన్ కూడా వేయించుకుంటే ఈన్డు ఈ పరిసిథాతి వచేచేది కదు కదా! అలాగే ఎలక్షనలో , కుంభమేళా, ఎనినాకల 
విజయోతస్వాలు ఏదీ వదలటం లేదు. అందుకే కరోన్ కూడా మనని వదలటం లేదు. కరోన్ని వదిలించు-
కుందాం!  జాగ్రతతిలు  పాటిదాదు ం !                                                                    
                                                                  సరేవా జన్సస్ఖినో భవంతు
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                                                         అతి మానోతి వాదశచే ధా్ధ యాత్్యగోన రాధప 

                                                         క్రోధ శశాత్ విదిత్్యచ మిత్రద్రోహశచే త్నిషట్ 

                                                         ఏత ఏన్ సయ స్త్రీకలో ం కృత్వా యాంష్ చేపాన్ం 

                                                         ఏత్ని మానవాస్ ఘనానితిన మృతు్యరదు ్రత్ర మసతి తే. 

మితి మీరిన గరవాము, అతివాచము, మహా పాపాలు చేయుట, మితి మీరిన క్రోధము తన సఖమున మాత్రమే 

చూచుకొనట నమ్క ద్రోహములన, ఈ ఆరు పదునైన కతుతి లు ఇవే ఆయా జీవుల ఆయురాదు యములన కోసి 

వేసతి న్నాయి. నిజానికి మానవులన చంపేవి ఇవే.  మృతు్యవు కనే కదు. అందువలన వీటిని వదులుకో, మేలు 

జరుగుతుంది, అని విదురుడంట్డు. 

 న్యన్! కంటికి కన రాని మృతు్యదేవత ---- యొక్క  రూపాలే పైె లక్షణాలు.  అందులో ఏ ఒకటి మనిష్లో 

ఉననా అతడిని అనినా విధాలా  అలజడి అశంతి కలిగించి అతనిని కృంగ దీస్తి యి, జీవన పోరాటంలో పెటిటా న పె-

టుటా బడి చక్కగా కలిసిరావాలి. ఊబిలాంటి వా్యపారాలోలో కి  ఎంత పెటుటా బడి పెటిటా న్ అభివృది్ధ  చందకపోతే ఆ వా్యపా 

రమున అందుకు ఖరుచే పెటేటా  ధన్నినా ఆపేయాలి.  చాలు న్యన్! ఈ నషటా ము అనకుంటూ ఆనందపడాలి. 

ఆపైె కలిసివచేచే కలం కోసం దైవానినా నమా్లి. మానవ ప్రయతనాము చేయాలి. 

                                                  

                                                      ఆతో్త్కర్ం న మారేగాత  పరేష్టం  పర నిందయ 

                                                      సవాగుణై రేవ    మారేగా  త  విప్రకర్ం  పృథ గ్  జన్త్   

ఇతరుల గురించి తేలికగా మాట్లో డి తదావారా త్నేద్ గొపపివాడననాటులో  చపుపికోవడానికి ప్రయతినాంచకూడదు. తనలో 

మంచి గుణాలవైన్ ఉంటే చూప్, వాటి దావారా ఇతరుల కంటే తనకుననా గొపపి తన్నినా నిరూప్ంచుకోవడం కోసం 

ప్రయతినాంచాలి. 

                                                            పజచేభిిః సహ గనతివ్యం స్థా తవ్యం పజచేభిిః సహ 

                                                            పజచేభిిః సహా వక తివ్యం న దుిఃఖం పజచేభిిః సహ 

 ఐదుగురితో కలిసి వళాళులి ఐదుగురితో కలిసి ఉండాలి. ఐదుగురితో కలిసి మాట్లో డు కోవాలి ఐదుగురితో కలిసి 

ఉంటే దుిఃఖం ఉండదు.

హితోకుతి లు
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వైద్్య  న్రాయణో   హరి: 
   'Brain'- మెదడు బహుశ ఈ 

ప్రపంచంలోనే అత్యంత కంపెలో -

క్స్/కీలకమైెన వ్యవసథా (System) 

అంటే అతిశయోకి తి కదేమో! 

మన మెదడులో సమారు 100 

బిలియన్ (ఒక బిలియన్ అంటే 

100 కోటులో ) కణాలు (Neurons) 

నిండి ఉంట్యి. ఇవి ఇతర వేల 

కొదీదు  neurons తో Synapses 

దావారా కనక్టా అయిఉంట్యి. ఈ 

Neurons ఒకటితో ఒకటి ఎలకి ్రా-

క్ సిగనాల్స్ దావారా మాట్లో డుకుంటూ 

ఉంట్యి. మన మాట, ఆలోచన, 

ఊహ, శవాస, చూపు, జాఞా పకంతో 

పాటు అనినా అవయవాలన నియం 

త్రించేది మన మెదడు. 

 మన మెదడులో Cerebrum, 

Cerebellum మరియు Brain 

Stem అనే మూడు ముఖ్యమైెన 

భాగాలు మన శరీరంలో జరిగే 

అనేక రకల ఫంక్షన్స్ కు కరణం. 

Neuroscience, Brain మరియు 

నరవాస్ సిసటామ్ పైెన ఎనోనా దశబాదు ల 

నండి పరిశోధనలు జరుగుతు-

న్నా కూడా, ఇతర అవయవాలలో 

పోలిసేతి పూరి తిగా వీటి అంతు చిక్క-

లేదు అంటే ఆశచేర్యం కలగొచుచే. 

అందుకే ఇపపిటికీ  Brain న ఒక 

Mysterious Organ గానే  అన-

కోవాలి.  

అటువంటి Brain and Nervous 

System గురించి మాట్లో డట్నికి 

మన ముందుకు వచాచేరు Neuro 

Vascular అండ్ క్రిటికల్ కేర్ సెపి-

షలిస్టా  డా. చేతన్ వేంకట సబా్-

రావు గారు. ఆయన Bangalore 

మెడికల్ కలేజీ లో మెడికల్ డిగ్రీ 

పూరి తి చేసకుననా తరావాత, అమెరిక 

లోని డెట్రాయిట్ లో రెసిడె-

నీస్ మరియు Neurology అండ్ 

Neurovasculaar లో ఫెలోష్ప్ 

చేశరు. ఇపుపిడు Baylor కలేజ్ 

ఆఫ్ మెడిసిన్ లో ప్రోగ్రామ్ డైెరకటార్ 

ఆఫ్ న్్యరాలజీ / న్్యరో క్రిటికల్ 

కేర్ ఫెలోష్ప్ మరియు డైెరెకటార్ ఆఫ్ 

న్్యరో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ at 

BSLMC and Section Head అఫ్ 

Neurovascular /Neuroscience   

and Neurocritical care గా పని-

చేసతి న్నారు. Neurovascular /

Neuroscience ఫీల్డ్  కో ఎంతో పరి-

శోధన చేసి అనేక రకల Research 

పేపర్స్ పబిలో ష్ చేశరు.
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 "న్న్ AC రూమ్ 15 వేలు..  
AC రూమ్ 25 వేలు" దీనంగా 
అన్నాడు న్రాయణ. "అదీ రోజు-
కి"అందించాడు సబ్రహ్ణ్యం. 
  "అయా్య టెసటా లకే పదివేలు వొ-
దిలిందండీ" నిటూటా రిచే అన్నాడు 
యోగమూరి తి. "ఏం మందులిసతి -
న్నారో కూడా తెల్దు. వాళ్ళుచిచేన 
చీటీ తీసకుని వాళళు ష్టపులోనే 
కొని ICU ముందర డెస్క దగగా-
రుండే నరుస్కి ఇవావాలి. బస్. 
దొంతరులో  దొంతరులో గా మందుల 
కేరీ బేగ్స్ లోపలికి పోతున్నాయి. 
మూడు రోజులినాంచీ బయటే కుక్క 
కపలా.. ICU లోపలి అడుగు 
పెటటా నివవారట! తల కొటుటా కుంటూ 
అన్నాడు అవిన్శ్. వాళళు న్ననాని 
ఆ 'గోవిందా' హాసపిటలోలో  చేరిచే 
అపపిటికి న్లుగు రోజులయింది. 
"అయా్య కసతి జలుబు. అంతే..." 
అరగంటలో లోపల పెట్టా రు. 
డబు్ మాత్రం నీళలోలా ఖరచేవు-
తోంది" కళ్ళు తుడుచుకుంది 
మణిరాజమ్, వాళాళుయన్ హా-
సపిటలోలో నే. 
   అనినా హాసపిటల్స్ క్రికి్కరిసిపో-
యి వున్నాయి. 
   "అసలు ఆ జబు్కి మందే 
కనకో్కలేదు కదండీ. జవారం 

మాతతిరూలో , యాంటీ బయాటికూస్ 
తపపి వీళ్ళు ఇచేచేదీ ఏమీ లేదు 
కదా? ఇంతంత డబు్ గుంజడం 
న్్యయమా అండీ? అదేమిటీ 
అంటే, బెడులో  లేవంటున్నారు. 
ప్రాణవాయువు లేదంటున్నారు. 
కవాలంటే రోగిని తీసకుపొ-
మ్ంటున్నారు. ఏం చేసేదీ?" 
ఏడుసూతి  అననాది సూర్యకుమారి.      
"టెసటా  చేయిసేతి నగెటివ్ వచిచేన్,  
లక్షణాలినా బటిటా  పాజిటివ్ అని 
చప్పి మూడు రోజులినాంచీ ICU 
లో పెట్టా రు మా వాడినా. ఎన్నా-
ళ్ళుండాలో చపపిరు. ఏం మందు-
లిసతి న్నారో చపపిరు. వృదా్ధ పా్యనికి 
దాచుకుననా సేవింగ్ డిపాజిటులో  
కూడా సపాతి గా కరిగిపోయాయి" 
సదీరం్గా నిటూటా రాచేడు ముస-
లాయన. ఆయన కొడుకూ హా-
సపిటలోలో నే వున్నాడు. 

 దిల్ జల్ త్ హై 
భువనచంద్ర

మౌనంగా అనీనా వింటున్నాడు 
సత్యమూరి తి. అసలేం జరు-
గుతోందీ? ఓపక్క రాళ్లో  పగిలే 
ఎండలు. మరో పక్క వడగా-
డుపిలు. ఎనినా వేల చటలో ని కొ-
టేటా శరూ. రోడుడ్ కి ఇరువైపులా 
మహా వృక్లు వుండేవి. వాటి 
వనక పచచేని చేలు వుండేవి. 
కలువలు, వాటిలో నీళ్లో ... భూ-
త్పానినా కొద్దు  గొపోపి తగిగాంచేవి. 
పొలం గటలో  మీద తుపాకులు 
గురిపెటిటా న సైెనికులాలో  త్టిచ-
టలో  వరసలు వుండేవి. ఇక వేప 
చటలో యితే లక్క లేదు. కొనినా-
వేల పక్ులు గూళ్ళు కటుటా కుని 
హాయిగా ఆ చటలో  మీద నివాసం 
వుండేవి. పచచేని చేల మధ్యన 
తెలలోని కొంగలు, నిలబడి తపసస్ 
చేసూతి నో చేలమధ్య వయా్యరంగా 
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నడుసూతి నో!
  ప్రతి ఊరికి కొనినా చరువులుండే-
వి. మంచినీళలో చరువని తపపిని-
సరిగా వుండేది. అక్కడా కొంగల్ 
బాతుల్ పోటీపడేవి చేపలవే-
టలో. కొకి్కరాయిల హడావుడీ 
తకు్కవ కదు.    
  ఇపుపిడు రోడుడ్  కిరుపక్కలా 
చటులో  కనపడవు. అనినాటినీ రోడుడ్  
వడలుపి చయా్యలనే పవిత్ర క-
ర్యక్రమం పేరిట నరికేశరు. 
కొతతి మొక్కలినా న్టించారుట. 
తుఫానలో  వసేతి రోడుడ్ కి అడడ్ం పడ-
త్యని. ఎనినా లక్షల మొక్కలు 
మౌనంగా విలప్సూతి  నేలవాలిపో-
యాయో. ఎనినా కోటలో  పక్ులు ని-
రాశ్రయులయా్యయో/
  చేలనీనా కంక్రీటు జంగలస్యా్య-
యి. కలేజీలు, ఫే కటారీల్, కో-
ళలోఫారాల్, హోటళ్ళు, వివాహ 
మండపాల్, అపార్టా మెంటులో , 
HIG, LIG నివాస్ల్, ష్టప్ంగు 
కంపెలో కుస్ల్ అననాం పెటేటా  వరి-
చేలలో కుపపిలు కుపపిలుగా 
వలిశయి. 
 ఇక ఖాళీ స్చటులో , పాలిథీన్ 
సంచుల్, ఆఖరికి సరుఫు, 
ఆయిల్ స్చటస్తో సహా కోట్-
నకోటలో  టననాల పాలిథీన్, ఇతర 
చతతి వర్ానికి భూమికీ మధ్య సైెన్ధ-
వుడిలా నిలబడి చుక్కనీరు కూడా 
భూమికి అందకుండా చేసతి ంది. 
 ఒకపుపిడు పేపరలోలో కటేటా వారు 

పక్కల యాభై వూళళుకి వైద్యం 
చేసేవారు. ఇసేతి పుచుచేకోవడం. 
లేకపోతే మాట్లో డకుండా మందు 
ఇవవాడం. 'జబు్ తగగాడం ముఖ్యం 
గానీ డబు్ కదు' అనేవారు. 
మరి ఇపుపిడూ? ప్రతి చిననా 
జబు్కే గాదు జవారానికీ జలుబుకీ 
కూడా డయాగనాసిటాక్స్ వాళళు దగగా-
రకు పోవాలి. వాళళు ఒపీనియన్ 
ఇసేతి గానీ డాకటారలోకి జబు్ సంగతి 
ఏమాత్రం అంటూ పటటా దననా-
మాట. డిగ్రీలందుకూ? అనీనా లా-
వాదేవీలే. పరసపిరాశ్రయాలు. 
 పథ్యం పేరే లేదు. లంఖణం పేరే 
తెల్దు. పోనీ తినే తిండయిన్ 
బాగుందా అంటే అనినా ఆహార 
పదారాథా ల్ కృత్రిమ ఎరువులు 
వేసి పండించినవే. వండేటపుపి-
డు కూడా వేసేవి కృత్రిమ రంగులే. 
ఉపుపి ఉపుపి కదు. అందులో 
రస్యన్లు. బెలలోంలో రస్య-
న్లు. కరంలో కల్తి. తేనలో కల్తి. 
మందులోలో  కల్తి. ఆఖరికి బియ్యం 
కూడా పాలో సిటాక్ బియ్యమూ, పాలో సిటా -
క్ కేబేజీ. పాలు, పెరుగు, వననా, 
నయి్య సమసతిమూ కృత్రిమ-
మే. కూరగాయలపైెన పురుగు 
మందులు. ఆకు కూరల మీదా 
పురుగుమందులే. దేవుడా, కూల్ 
డ్ంక్స్ లోన్ వాటర్ బాటిళలోలో-
న్, ఊరగాయలోలో న్ అనినా-
ట్లో న్ కూడా పురుగుమందులే. 
వాటినే ప్రిజరేవాటర్స్ అంట్రుట. 

ఉపూపి పపూపి. ఇపుపిడు అనీనా 
ఘనత వహించిన సంచులలోనే. 
ప్రభుత్వాలు కూడా సదరు కంపె-
నీలకి లైసెనస్లు ఇచాచేయి గనక 
మాట్లో డవు. పెదదులు కూడా సదరు 
పరిశ్రమలినా పెంచి, 'పారిశ్రామిక 
విపలో వం; అంటూ నిన్దాలిసతి ం-
టే, నీరు లేక వొటిటా పోతుననా భూ-
మితలిలో   ఏడవడం తపపి ఇంకేం 
చేసతి ందీ?
  వేపపులలోలతో హాయిగా రోజుకో 
'న్్య బ్రష్' అంటూ తోముకునే 
జన్లు, అవి మానేశక పుచుచే 
పళలోతో డెంటిసటా ల చుటూటా  
తిరుగుతూ పళ్ళు పీకించుకు-
ని కటుటా డు పళ్ళు పెటిటా ంచు-
కుంటున్నారు. హాయిగా వేడి 
వేడి వారి అననామూ ఆవకయా 
ఇంట నయి్య పోసకుని తినే-
వాళలోంత్ తినేవాళలోంత్ తిండి 
మానేసి గోధుమగడిడ్ తిని ఓటు 
గంజి త్గుతున్నారు. ఏమిటీ 
అంటే డయాబెటిస్ అంటున్నా-
రు. వా్యయామం అనేది ఎపుపిడో 
చచిచేంది. TV కి కూడా రిమోట్. 
కరుకీ  రిమోట్. రేపో ఎలులో ండో 
మింగడానికి కూడా రిమోటులో  
వస్తి యేమో. 
 మా నందిగం రాఘవరావు డా-
కటారుగారూ, డా. రామకృష్ణయ్య 
గారూ ఇదదురూ RMP లే. జస్టా  
చయి్య పటుటా కుని న్డి చూసి 
మా ఊరి వాళళుకే గాక చుటుటా -
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ఆఖరికి పళ్ళు కూడా సహజమైెన-
వి కవు. కృత్రిమంగా పండించిన-
వే.     
  సత్యమూరి తి ఆలోచిసతి న్నాడు. 
కోట్లో ది రూపాయలతో శిలావి-
గ్రహాలు నిరి్సతి న్నారు. లక్షల 
ఎకరాలినా రోడలో గా మారుసతి న్నారు. 
ఎవరికోసం? రవాణా సౌకరా్య-
లు వుండాలి. కనీ రవాణా కోసం 
అననాం పెటేటా   భూమిని కొలలోగొటటా -
నక్కరలేదుగా.  
  రోజురోజుకీ రైెతుల సంఖ్య తగిగా -
పోతోంది. ఒకన్డు వ్యవస్యం 
అంటే ఏమిట్ కూడా తెలియని 
రోజు వసతి ంది. అపుపిడు అననాం 
పెటేటా ది ఎవడూ? ఒకరు మూడు 
పంటలు పండే భూమిని 
బంజరుగా మారిసేతి  కొండలినా 
ప్ండి చేసి కంకరగా మారు-
సతి న్నారు. ఒకరు భూమిలోని 
పెట్రోలియానినా, బంగారానీనా, 
బొగుగా నీ, రాగినీ, ఇనమునీ  
ఇతర లోహాల్నా బయటకి తోడేసి 
అంతులేని కోటీశవారులవుతుంటే, 
మరకరు నీటితోన్ గాలితోన్ 
కూడా వా్యపారం చేసి కోటలో కి పడ-
గలతుతి తున్నారు. 
 క్షణికమైెన యీ జీవిత్నికి ఇంత 
ఆరాభాటమూ, ఇనినా హంగుల్ 
అవసరమా? ఒకపుపిడు ఊరికో 
టెల్ఫోన్, అదీ పోస్టా ఫీసలో 
ఉండేది. ఈన్డు ఇంటింటికే 
గాక ఇంట్లో  ప్రతివాడి చేతులోలో -

న్ సెల్ ఫోనంది. దీనివలలో  
మనిష్కో దేశనికో ఒరిగిందేమి-
టీ... నలనలా మరింత ఖరుచే 
తపపి, వా్యయామమూ ఆటల్  
మాని విదా్యరుథా లు ఇంటరెనాట్ లో 
ఛండాలపు ప్రోగ్రామ్స్ లో మునిగి-
పోవడం తపపి. జిలాలో కో ఏర్ పోర్టా 
కూడా కడత్రట. దేనికోసం? 
ఎవరికోసం? ఆవేదనతో నిటూటా -
రాచేడు సత్యమూరి తి. 
 "సత్యమూరి తిగారూ.... మీ భార్య ... 
ఐ యామ్ స్రీ. ఎంత ప్రయతనాం 
చేసిన్..." తలపంకించి లోపలికి 
వళ్ళుపోయాడు డాకటార్. 
"స్రీ స్ర్ .. మూడుననార లక్షలు 
కటిటా  బాడీని మీరు తీసకువళ్ళు-
చుచే" అననయంగా అననాది రి-
సెప్నిసటా . 
 అవాక్కై నిలబడిపోయాడు 

సత్యమూరి తి. 
 "వేరేవాళలోయితే మారుచేరీ వా్యన్ కి 
పదివేలు ఛార్జె చేసతి న్నారు. మా-
వాళలోయితే ఏడువేలకి ఒప్పిస్తి -
న" సత్యమూరి తితో అన్నాడు వార్డ్ 
బాయ్. 
 "తొందరేం లేదు లండి.... మె-
లలోగానే ఆలోచించుకోండి. పది 
శవాలు క్రెమెట్రియం దగగార 
కూ్యలో వున్నాయి. అర్ధరాత్రికి గానీ 
కరెంటు రాదు" బీడీ వలిగించా-
డు వేన్ డ్రైవర్. 
   పుణ్యభూమీ  - కళ్ళు తెరు.   
 
సమసతి లోకసస్ఖినో భవంతు. 
                 మళీళు కలుదాదు ం. 
                 మీ 
                    భువనచంద్ర 
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ఎలక్రా న్

     ప్రపంచ దివసం

           ప్రేమికుల దిన్నినా నిరసించిన 
మనలాంటి వారిని దురాభాషలాడి 
నగర యువత పలు రాష్ట్రా లలో కని 
పనలు చేసి అభాస పాలైయి్యం-
ది. కుటుంబ బంధాలినాఆరిథాకకోణా-
లతో ముడిపెటిటా  దగగార సంబంధాలకి 
నీరు పోసి పెంచింది మన తెలుగు 
సమాజం. న్ మేనమామ కూతురినా 
ఇచిచే ముడి వేయించేశరు. ఏభై 
ఏళలో వైవాహిక జీవితం సహజసిద్ధ-
మైెన ప్రణయకలహాలతో, రాజీలతో, 
హాయిగానే గడిచిపోయింది. 
రెండు వీధుల అవతల నననా ఓ 
తెలిసననావారి కుటుంబంలో ఓ 
అమా్యి చీరకటుటా డు పేరంట్ని-
కి వళ్ళు అమెరికనంచి వచిచేన ఓ 
సేనాహితురాలితో రాసకు, పూసకు 
తిరగడంతో న్ శ్రీమతిని కరోన్ 
కటువేసి తీసకుపోయిన సంగతి 
మీకు తెలిసిందే కదా? పుణ్యస్త్రీగా 
వళ్లోపోయిందని బంధువులంద-
రూ, మీరూ ఓదారాచేరు. అందుకే 
జాఞా పకల పందిరిలో, ఆమె మెడలో 
నేన ముడివేసిన రోజు న్కు చాలా 
చాలా  ముఖ్యం,” అన్నాడు శస్త్రి.  
      “సరే ఇది చాలా సనినాతమైెన 
విషయం. నీ అభిప్రాయానినా గౌరవి-
సతి న్నాం.    ......?” న్గేశం, సీత్పతి 
ఒకేస్రి అన్నారు. 
       “వసతి న్నా. రాబర్టా క్లోవ్ 1757 
పాలో సీస్ యుద్ధంలో  కేవలం బెంగాల్ 
ని మాత్రమే స్వాధీనపరుచుకొన్నా-
డు. అటుపైెన మన దేశం చేసిన 

అనేకనేకమైెన ఎదురు పోరాట్ల-
వలలో  ఆంగేలోయుల పాలనలోకి రావ-
డానికి 100 సంవతస్రాల దీరక్లం 
పటిటా ంది. అదైన్ నీతిబాహ్యమైెన 
వారి కుతంత్రాలవలలో  స్ధంచిన-
దే కని పోరాట పటిమతో కదు. 
అటుతరావాత 1947 దాక ఆంగేలో-
యులు దేశనినా పాలించారు. ఈ 
190 సంవతస్రాల వ్యవధకీ మరో 
పది సంవతస్రాలు ఉదారంగా కలు-
పుకొని మన చరిత్రకరులు రెండు-
వందల సంవతస్రాల ఆంగలో పాలన 
నంచి విముకి తి స్ధంచామని  చ-
పేపియడం జరిగింది.  ఆంగేలోయుల 
పాలన నంచి విముకి తి పొందిన 
ఆగసటా  పదిహేనని ఈ రోజువరకూ 
స్వాతంత్రయా దినోతస్వంగా పరిగణి-
సూతి  మనం పరోక్షంగా పరాధీనతన 
లేదా బానిసత్వానినా గురుతి చేసకొం-
టున్నాం. అయితే దేశం ముక్కలైన 
సంగతి విస్రిసతి న్నాం. అదేవి-
ధంగా తొమి్దినలల గరభావాసపు 
చీకటి చరస్లనండి బయటపడి 
వలుగు చూసిన రోజు న్కు ఇంక 
ముఖ్యం. అయితే భూమీ్దపడి  
దేశనినాకనీ, ప్రపంచానినాకనీ ఏమి 
ఉద్ధరించావని అడగకండి.” 
 “జన్స్రథాకత లేదా స్రథాకజన్  
అని ఒకటి ఏడిచేందిగా?” న్గేశం 
అడిగాడు.
    “35 సంవతస్రాలు పనిచేసి, 
అయిదు వందలమంది పనిచేసే ఓ 
కరాఖా న్లో అంచలంచలుగా ఎదిగి 

భుజాలమీది తలని పైెకెతితి సగౌ-
రవంగా పదవీ విరమణ చేశన. 
అంతకంటే ఏం కవాలి?”
      “నీ పేరు నవువా పనిచేసిన కం-
పెనీలోకూడా త్త్్కలికం. ఏడాది 
గడిచే లోగా నిననా మరిచిపోయే 
ఉంట్రు. యింతకీ, ఆరిథాకంగా ఏం 
స్ధంచావని?” సీత్పతి అన్నాడు.  
“ఏమీ లేదు. ఉమ్డి కుటుంబ 
వ్యవసథాలో నేన కూడబెటటా గలిగిం-
ది ఏమీ లేదు.  పదవీ విరమణ 
తరావాత న్ సేవింగ్స్ ఖాత్లో ఆఖరి 
నల జీతం తపపి కనీ లేదు. అయితే 
వచిచేన  ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాటు్య-
యిటీ ఫికెస్డ్ డిపాజిటలో లో పడేసి 
దానిమీద వచేచే వడీడ్నే కుబేరసం-
పదగా భావిసూతి  ఈదులాడుతున్నా-
న.”
“అది సరే! నీకు పుటిటా నరోజూ, పెళ్లో -
రోజూ ముఖ్యమంటున్నావ్ కదా? ఈ 
రెండురోజుల్ ఏం చేసేవాడివి?”
“మా అమా్ న్ననాలకి నేన పద్ 
సంత్నం. పుటిటా నరోజు వైభోగాలనీనా 
జరిగేవి మొదటి ఒకరిదదురి ప్లలోలకే. 
తరావాత ఏ న్యనమ్లో, త్త-
మ్లో గురుతి చేసేతి తపపి, తరువాతి 
వాళళు పుటిటా న రోజులు తలిలో దండ్రు-
లే మరిచిపోత్రు. అయితే విజఞాత 
గల తండ్రులు మటుటా కు పుటిటా న 
సంత్నం త్ల్కు జనన వివరాలు 
ఓ పుసతికంలో రాసి పెటుటా కొంట్రు. 

(గత సంచిక తరువాయి)  
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ప్లలోలకి పెళ్లోసంబంధాలు వతుకు 
తుననా సమయంలో జాతకచక్రా-
లతో నదుటి రాతలన  అంచన్ 
వయ్యడానికి మన సమాజాలలో 
జననసమయ  వివరాలు చాలా 
అవసరం కదా?”
       “సరే మరి వివాహమనేది 
ఒక విధంగా వ్యకి తిగతమే కదా? ఆ 
రోజు ఎలా గడిపేవారు?”న్గేశం 
అడిగాడు. 
    “వివాహబంధమనే సంకెళలో-
తో మరో చరస్ల ప్రవేశం కదా? ఆ 
రోజు ఎవరైెన్ పండగ చేసకొం-
ట్రా? అయిన్ సినిమాలోలో లాగా 
ఉమ్డి కుటుంబాలలలో ఈ పె-
ళ్లోరోజు వేడుకలు ఎవరు ఆడుతూ 
పాడుతూ చేసకొంట్రని? అయితే 
పెళళుయిన మొదటి సంవతస్రాలలో 
ఏట్ పెళ్లోరోజుకి శ్రీమతికి మటుటా కు 
ఒక కొతతిచీర కొనేవాణి్ణ. అపుపిడు న్ 
అక్కచలలోళలోకి కూడా కొన్లిస్వచేచే-
ది. లేకపోతే వాళ్ళు, వాళళుతో కలిసి 
అమా్ అలిగేవారు! తరావాతతిరావాత 
ఎదిగిన ప్లలోల కోసమే కొనమనేది 

న్ శ్రీమతి.”
     “యిది దాదాపు ప్రతి మధ్యతర-
గతి కుటుంబాలలో జరిగేదే! పెళ్లో -
రోజు సందరభాంగా విహారయాత్రలకి 
వళ్ళు ధనవంతులమాదిరి ఆరిథాకవ-
నరులు లేక, ఉననా ఊళ్లో నే వంక-
ననాగుడికో, సినిమాకో పోవడం తపపి 
గత్యంతరం లేదు కదా? అయిన్ 
వివాహబంధమనే చరస్లలో చి-
కు్కకుపోవడం నవువా చప్పిన ప్రక-
రమూ ఆయా వ్యకుతి లకు ముఖ్య-
మైెన దినమే!” అన్నాడు సీత్పతి 
రాజీ పడిపోతూ. 
       అంతలో ఓ ప్లలోలగుంపు 
అటువైపు ఆడుకొంటూ వచిచేంది. 
“ప్లలోల్,జాగ్రతతి! ఇక్కడ ముళ్లో  
అవీ చాలా ఎకు్కవ,” అన్నాడు శస్త్రి 
కలగజేసకొంటూ. 
      “త్తగారూలో ! ఈ రోజు ముసలివా-
ళళు దినంట కదా? మీకోసం మెతతిటి 
చాకెలోటులో  తీసకువచాచేం. యివిగో తీ-
సకువచాచేం. తీసకోండి,” అంటూ 
ఒక బాలుడు ముగుగా రి చేతులోలో న్ 
రెండేసి చాకెలోటులో  పెటిటా  కళళుకు దణ్ణం 

పెట్టా డు.  
      ”ఏమిటి విశేషం?” న్గేశం 
అడిగాడు.  
    “ఇవావాళ న్ పుటిటా న రోజు స్ర్! 
మా న్ననా ఇరవై రూపాయిలి-
చాచేడు. ఇరవై చాకెలోటులో  వచాచేయి. 
మా ఏడుగురం రెండేసి తినేశం. 
మిగిలిన ఆరూ మీకు!” అన్నాడా 
బాలుడు. 
    ఆ ముగుగా రూ ఏడుగురు ప్లలోల్నా 
దగగారగా తీసకొని దీవించి, పార్్క 
బయటనననా  అయిసీ్రీమ్ పారలోరోలో  
అయిసీ్రీమ్ తినిప్ంచారు. 
    “మన ప్లలోలు మరిచిన మనకి, 
మనమే మరిచిన మనకి ఈ ప్లలోలు  
ఈ దినం చాలా విలువైన సత్్కరం 
చేశరు! ఎంత కదనకొన్నా పుటిటా న 
రోజంటే......” సీత్పతి అగాడు. 
శస్త్రి మొహాన విజయ హాసం 
వలిసింది. 
(‘నిఖిలలోకమెటులో  నిర్ణయించిన-
గాని తిరుగులేదు విశవానరుడ నేన’ 
...కీ.శే. గుర్ం జాషువా)      
                           ***
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వేదులానవాయు పలుకు -3 

వేదుల సబ్రహ్ణ్యం

ఉననాదుననాటులో గా చపుపి టుతతిమంబు

లేని దుననాటులో  చపుపిట లసస్ కదు

మిననాకుండిన నొక్కచో మేలు కలుగు 

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 51

జన్ నిచిచేన జననికి జనకునకున 

జవము తగిగాన సమయాన స్యముండి 

ధైర్యమున సె్థార్యమున నిచిచే ధన్యడగుము   

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 52

వృదు్ధ లగు తలిలో దండ్రుల శ్రద్ధ వీడి 

తీఱి నంతన యేడుచేట తెలివికదు 

త్న నొకన్డు పోవుటం దలచ డొకొ్క!

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 53

దేహమందున పరమాత్ తీరెఱిగిన 

యోగస్ధన వలన జాఞా నోదయంబు  

కలిగి జీవున కత్ స్క్త్కరించు  

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 54

సంసకృతమునకు పోషణ సననాగిలిలో  

వేదవిద్యల కలము వనక బడగ 

బడులు “కనవాంటులో ”గా మారి భారమయ్్య

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 55

పండితులు క్రిందకూరుచేండ పామరుండు

గదదు  కెకి్కన నేరికి కలుగు య్గుగా

విజుఞా లకు సిగుగా  కదది వీసమైెన

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 56

పూజ్య గురువుల దీవన పొసగు శుభము

కపట సన్్యసి ముందర కరము మోడిచే          

నంత జాఞా నమ దలలోన నంతరించు 

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 57

ధనము సమకూరుచే ననినాయో ధరణి లోన 

భకి తి జాఞా నము సంసకృతి ముకి తి దక్క

సదుగా రుల బోధ వలనలలో  సంతరించు

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 58

నడిడ్  గోకుటకిది బాగ నపుపినంచు

జందమున మేకునకు జుటటా  చాల తపుపి

విజుఞా లన సంప్రదింపగ విశద మగున  

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 59

మగని మెపుపిన మెచుచేన మగువ కని

మగువ నితరుల మెచిచేన మగడు నొచుచే

ఒకరి దొకతీరు వేరె యింకొకరి తీరు              

వేదులానవాయు పలుకు సమో్దమొలుకు II 60
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెదిదు  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైె నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధంచిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొదిదుమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్్కందపురాణాంతరగాతమైెన జగన్నాధ కే్త్ర మాహాత్తి యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనవదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నల అందిసతి న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోక్నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

      

 “ దేవి! జగన్్త్! పరమేశవారి! అనగ్రహించు.కర్య కరణములు నీవే కలిపిస్తి వు. నీకు సరవాశకుతి లు ఉన్నాయి. 
అందరిలో జాఞా న్నినా, మోహానినా నీవే కలిపిస్తి వు. క్వలా్యనినా, ముకి తిని నీవే ఇస్తి వు. నీవే విషు్ణ మాయవు. అందరిని 
మోహింపచేయునది నీవే. విషు్ణ  వక్షసథాలముపైె ఉంటూ ఆయన భావాలకి అనగుణంగా నడుచుకొన 
చున్నావు. నీవే లకి్మివి, గౌరివి, శచివి,కత్్యయనివి. అనినా శకుతి లన కలిపించుదానవు నీవే. నిననా సతి తించ 
డానికి ఎవరు సమరు్ధ లు కరు.అందరికి భద్రమున కలిపించునటిటా  సభద్రవు నీవే. జగన్్తవు నీవే. స్వామి 
జగతపితి! స్త్రీలందరు నీ సవారూపాలే. పురుషులందరు స్వామి రూపాలే. మీ ఇదదురకు మధ్య భేదము లేదు.
విషు్ణ  మాయా సవారూప్ణి యగు నీవే మము్లన నియమించావు. నీ ఆదేశంపైె మేము ఈ కరా్యలు 
నిరవాహిసతి న్నాము. వృతితి, ప్రవృతితి, ఆకలి,నిద్ర అనినా నీవే. ఆశలు కలిపించునది నీవే, పూరి తిచేయునది నీవే.
ముకి తి ఇచుచేదానవు నీవే. బంధన్లు కలిపించుదానవు నీవే. జాఞా న్నినా ఇచుచేదాన్1 కలపివృక్షము వంటిదాన్! 
నీ పాదాలకు నమస్్కరం” అని బ్రహ్ సభద్రన ప్రారి్ధంచాడు. అక్కడికి సమీపంలో సదరశాన చక్రం ఉననా 
రధం ఉంది. బ్రహ్ అక్కడకు వళాలో డు.    ( 52 - 63)

    బ్రహ్ సదరశాన చక్రానినా సతి తించుట-----------

       “ఓ సదరశానమా! మహాజావాలా! కోటి సూరు్యలతో సమానమైెన తేజసస్ కలవాడా!అజాఞా నలకు వైకుంఠ 
మారగాము చూపువాడా!వైష్ణవ భకుతి లకు నిలయమైెనవాడా !విషు్ణ పరాక్రమము కలవాడా1 నీకు నమస్్కరం”  
అని సదరశాన చక్రానినా సతి తించాడు. దేవతలతో కలిసి రధంచుటూటా  ప్రదక్షణ చేస్డు. నీలాచల పరవాతంపైె 
ఉననా భవన్నినా చూడడానికి బయలుదేరాడు. న్రదుడు, ఇంద్రదు్యమునాడు దారి చూప్సతి న్నారు. ఆ 



15మే 2021

భవన్నినా చూసి బ్రహ్ ఆనందించాడు. దేవతలన, సిదు్ధ లన, మునలన, న్గులన కూరోచేమని 
ఆజాఞా ప్ంచాడు. బ్రహ్ దివ్య సింహాసనం పైెకూరుచేన్నాడు. భరదావాజుని శంతిని, పుష్టా ని నిరవాహించమని 
బ్రహ్ ఆజాఞా ప్ంచాడు.          ( 64 -71)

       బలిపూజ, హోమాలలో భాగానినా సీవాకరించడానికి దేవతలు ధా్యనరూపానినా పొందారు. దికపిలకులు 
అక్కడికి వచాచేరు. వారికి రాజు గంధపుష్టపిదులు సమరిపించాడు. ఇంద్రదు్యమునాడు స్వామికి, ఇతర 
దేవతలన పూజించాడు. ములోలో కలవారిని, బ్రహ్న పూజించాడు. భరదావాజుడు ప్రతిష్టటా పనకు ధవాజానినా 
ఎగురవేస్డు. దేవత్ప్రతిమలన ప్రతిష్టా ంచమని భరదావాజుడు బ్రహ్ని బృహసపితిని కోరాడు. బ్రహ్ 
సవాసితివచన్లు పలికడు. అందరు లేచి నిలబడాడ్ రు. గంధరువాలు గానం చేస్రు. అపస్రసలు న్ట్యం 
చేస్రు. బ్రాహ్ణులు సూకతిలు పఠించారు. వాయిదా్యలు మోగించారు. రధాలపైె ఉననావారు కిందకు 
దిగారు. స్వామి దగగారకు వచాచేరు. ( 72 - 85 )

      పూలజలులో  కురిసింది.”జయకృష్ట్ణ ! దీనజన రక్షక! అచు్యత్! అనంత్!  ఈశవారా! నీకు నమస్్కరం” 
అని బ్రహ్ ప్రారి్ధంచాడు. న్రదుడు వీణా న్దం చేసూతి  బ్రహ్ వంటనడిచాడు. సూర్య, చంద్రులు 
గొడుగులన పటుటా కొని నడిచారు. యువతులు చామరాలు పటుటా కొని నిలబడాడ్ రు.  ఈ విధంగా సదరశాన 
చక్రానినా, సభద్ర, బలభద్రుని విగ్రహాలు తీసకొని భవనం దగగారకు వచాచేరు. అక్కడ ఉననా రతనామండపంపైె 
విగ్రహాలుఉంచారు. అనేక నదుల నండి తీసకు వచిచేన జలాలతో బ్రహ్ అభిషేకించాడు. శ్రీసూక తి, పురుష 
సూకతిలు చదివారు. గంధపుష్టపిదులతో విగ్రహాలన పూజించారు. నీరాజన్నినా ఇచాచేరు. సింహాసనంపైె 
విగ్రహాలన ప్రతిష్్ఠ ంచారు. స్వామి పాదాలకు నమస్కరించారు.”అనషుటా భ్ అనే మంత్రం వేయిస్రులో  
జప్ంచారు. వైశఖ మాసం, శుకలోపక్షం, అషటా మితిధ, పుష్యమి నక్షత్రం, గురువారంఈ ప్రతిష్ఠ  జరిగింది. 
ఆరోజు స్నానము, దానం, తపసస్ హోమంఏది చేసిన్ అక్షయమైెన ఫలితం కలుగుతుంది. ఆరజున 
శ్రీకృష్ణ, బలరామ,సభద్రలన దరిశాంచుకుననా వారికి ముకి తి కలుగుతుంది. విషు్ణ వున పూజించిన వారికి 
కోటి జన్ల పాపాలు నశిస్తి యి అని బ్రహ్ చపాపిడు.                        ( 86 -102 ).

          స్్కందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో పురుషోతతిమ కే్త్ర మాహాత్యాంలో జైమిని ఋష్ సంవాదము 
అన ఇరవై ఏడవ అధా్యయం సమాపతిం                                         

                                                                                                                           (ఇంక వుంది)
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కొతతి  రామానందం                                                                 

     సపతి మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపిది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతి్క లో చపాపిలంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధంచే వారి సంగతి పక్కనంచితే భగవంతుడే పర-
మావధగా ఆయనన పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చితతింతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జన్ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంట్రు మన పెదదులు. జాఞా నం లేకుండా ముకి తి లకి తి భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులన ఆశ్రయించి, ఆత్ --పరమాత్ జాఞా నం పొందాలి. ధరా్ర్ధ  కమమోక్నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కమాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చేసతి  న్నారు. పరమాత్ పటలో  చితతిం అంటే 
మనసన లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర తినన నిరోధంచడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైెన-
పుపిడు ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి తి తనకు సహక కి తి రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అన-
గ్రహం పొంది, సమస్యలన అధగమించగల శకి తి పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి తి మారగాం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్దిదునిచిచే సన్్రగాంలో నడిప్స్తి  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తి డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనండి విముకి తి చేయ-
డానికి ఎననానోనా మారాగా లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలన సృష్టా ంచాడు.  వేదాలు పుటిటా న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి తి ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్ అనేక అనేక అవత్రాలుగా 
ఉదభావించి దుషటా  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టా తో కపాడుతున్నాడు, మరియు న్-
తనోత్స్హానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కే్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిదిదు  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిసతి  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్క చైతన్యం విరాజమానమైె దైవం పటలో  భకి తి ప్రపకి తి తుతి లు పెరిగి ఆత్ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్ బదదుమైెన జీవన్నినా ఎంప్క చేసకుని పుణ్య కే్త్రాలన సందరిశాసూతి  ముకి తి 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సపతి మోక్ష ధామాలన 
దరిశాంచి పునీతులమవావాలి. భగవంతుడు భకుతి ని నండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వా్యప్ంచిన మన భారత్వనిలో ఎనోనా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొతతిం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిప్సతి ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటా  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కే్త్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నంచి విఖా్యతి చంది
భకుతి లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కే్త్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేటి ఉజ్జ-
యిని) మరియు ద్వారక.
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   కశీ మహానగరం 
 యాత్రికులు కశీలో ఉననా ఆల-

యాలన ఒకదాని వంబడి రెండవ 

దానిని భకి తితో  దరశానం చేసకుం-

ట్రు. హైందవ స్ంప్రదాయాలపైె 

నమ్కముననావారు కనీసం తొమి్ది 

రోజులు కశీలో నిద్ర చేసి, కశీ విశేవా-

శవారన్ధుని దరశానం చేసకుంటూ 

నియమబద్ధమైెన జీవిత్నినా గడిప్ 

ధన్యలవుత్రు. గంగా స్నానమా-

చరించిన ప్మ్ట భకుతి లు ప్రధ-

మంగా కశీనగరం కే్త్ర పాలకుడైెన 

కలభైరవ ఆలయానినా దరిశాంచటం 

ఒక అలవాటు. 

 పూరవాం బ్రహ్దేవునికి త్నే సరావా-

ధకరినననా గరవాం పొడచూప్ంది. 

శివహేళన చేయస్గాడు. ఒకనొక 

దశలో అక్కడ ప్రత్యక్షమయిన 

శివుడు తన ఆవులింత నండి 

భైరవుని సృష్టా ంచి, బ్రహ్ ఐదవ 

తలన త్రుంచివేయమన్నాడు. 

వంటనే భైరవుడు బ్రహ్ ఊర్ధ్వ-
ముఖానినా త్రుంచివేయగా, అతనికి 

బ్రహ్హత్్య పాతకం చుటుటా కుంది. 

శివుని ఆజఞాతో భైరవుడు బ్రహ్ కపా-

లానినా చేతిలో ధరించి, భిక్నినా సీవా-

కరిసూతి  కపాలిక వ్రతంతో సంచ-

రించస్గాడు. చివరకు భైరవుడు 

కశీ నగరం ప్రవేశించగానే బ్రహ్ 

కపాలం నేలపైె  పడిపోయింది. 

అపపిటినండి భైరవుడు విశేవాశవా-
రుని ఆజఞాపైె కశీ నగర కే్త్రపా-

లకుడిగా పదవి పొంది, అక్కడ 

కొలువై, తనన దరిశాంచుకుననా 
భకుతి ల మనోరథాలు నరవేరిచే,  
వారి పాపాలన పోగొడుతు-
న్నాడు. ఆలయ పూజారులు  
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భకుతి లందరినీ నమలి ఈకల 
కటటా లతో తలపైె ఉంచి ఆశీరవా-
దిస్తి రు. ఆలయ మండపంలో 
నలలో  దారాలు అము్త్రు. దు-
కణదారే వారికి మంత్రోచాఛార-
ణల మధ్య నలలో  పటుటా  దారానినా 
కడత్డు. యాత్రికులు కొనినా 
పటుటా  దారాలన కొని ఇంట్లో ని ప్-
లలోలకు పెదదులకు పంచిపెడత్రు. 
    కలభైరవ ఆలయ దరశాన్-
నంతరం కశీ విశవాన్థాలయానినా 
దరిశాస్తి రు. ఆలయం ఎపుపిడూ 
భకుతి లతో రదీదుగా ఉంటుంది. 
ఆలయం చేరుటకు న్లుగు 

ప్రవేశ దావారాలు ఏరాపిటుచేశరు. 
భకుతి లు ఏ దావారం నంచైన్ ఆల-
యానినా చేరవచుచేన. అయితే 
పోల్స్ చకప్ లతో, కూ్య లైనలో లో 
గంటల తరబడి నిలబడటం 
కషటా మౌయుండి. ఈ కష్టటా లనీనా 
స్వామివారి సనినాధ చేరుకునేం-
తవరకే. దారిలో ఉండే దుక-
ణాలలో లభించే పూలమాలలు, 
మారేడు ఆకులు, పాలగాలో స 
తీసకుని తమ శివపరమాత్-
న దరిశాంచుటకు లోనికి ప్రవే-
శిస్తి రు. చిననా ఆలయం, ఎక్కడ 
చూసిన్ శివలింగాలు, ఎక్కడ 

విన్నా శివన్మాలు. భకి తి ప్రపతుతి -
లతో గరభా గృహంలో ఓ మూలాన 
ఉననా పలలోపు ప్రదేశంలో కశీ వి-
శవాన్థుడు లింగరూపంలో దరశా-
నమిసతి ంట్డు. అనినా వేళలలో 
లింగానినా త్కనివవారు. చుటూటా  
కంచ ఏరాపిటు చేశరు. పైె నంచి 
స్వామి పూజా ద్రవా్యలు సమరిపిం-
చి పాలతో అభిషేకం చేసి తృప్తి-
పడత్రు. స్వామిని సవాయంగా 
త్కలనకొననావారు ఉదయం 
4 గంటల సమయంలో ఒక 
అరగంట పాటు జాతి మత 
భేదాలకు అతీతంగా అందరూ 



19మే 2021

ఇండోర్ మహారాణి అహలా్యబా-
యి పునరినారి్ంచారు.  విశవాన్ధ 
ఆలయంలో భకుతి లు రుసము 
చలిలో ంచి, ఆలయంలోనే ఉననా 
మరో శివలింగానినా సవాయంగా 
పూజించుకోవచుచేన. అచచేట 
ఆలయ పూజారి సంకలపిం 
చేయించి రుద్ర నమక చమకల-
తో మనతో అభిషేకం చేయిస్తి రు. 

 ఆలయంలో అనేక ఉపాల-
యాలు ఉన్నాయి. పారవాతీమాత, 
అననాపూర్ణ అమ్వారు, ఆంజనే-
యుడు, సత్యన్రాయణ స్వామి, 
మహావిషు్ణ వు, భైరవుడు, ఆదిశకి తి 
మూరుతి లన దరిశాంచుకోవచుచే-
న. ఆలయానికి ప్రక్కనే ఉననా 
మండపంలో ఒక బావి ఉననాది. 
ఈ బావి నీరు ఎంతో పవిత్రమైె-
నదిగా భావిస్తి రు. మహమ్-
దీయుల దాడిలో శివలింగానినా 
కపాడటం కోసం ఈ బావిలో 
ఉంచారట. అందుచే ఈ బావి 
నీటిని తీరథాంగా సీవాకరిస్తి రు. ఆల-
యానికి ఆనకునే బావి ఉననా 
ప్రాంతంలో ఒక మశీదు ఉననాది. 
ఇరు మత్ల వారు ఘర్ణకు 
లోనవకుండా మిలటరీ వాళ్ళు 
ఇరవై న్లుగు గంటల్ కపలా 
ఉంట్రు.  
               (ఇంక వుంది)

సవాయంగా లింగానినా త్కి అభిషే 
కం జరుపుకోవచుచేన.  
  ఆలయ విమాన గోపురం 
బంగారు రేకుతో కపపిబడింది. 
శ్రీ రంజిత్ సింగ్ అనే రాజుగారు 
ఈ బంగారు రేకున ఆలయ వి-
మాన్నికి త్పడం చేయించారు. 
మహమ్దీయు దండయాత్రలో 
ఛిన్నాభిననా మయిన ఆలయానినా 
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

చైతన్య  గీతిక 

పదండి ముందుకు - పదండి త్రోసకు 
చైతన్యం రగిలించండి 
ఉద్యమానికి ఉరకలు వేయండి 

సబెజె క్టా  ఏదైన్   .. సిటు్యయేషన్ ఏదైన్ 
ఉద్యమం మొదలయిందంటే చాలు-
చైతన్యం రగిలించాలిస్ందే 
సపిందన నలుగురికీ తెలియాలిస్ందే!!

ప్రసతి తం ప్రసతి తం దేశం అంత్ సమస్యల పుటేటా .. 
గత వంద రోజులుగా అననాదాతలంత్ 
దేశ రైెతులంత్  రోడెడ్కి్క హరాతిళ్ చేసూతి నే ఉన్నారు 
ప్రభుతవా రైెతు విధాన్లన దుయ్యబడుతూనే ఉన్నారు 

ఎననానోనా పాటలు పుటుటా కొసతి ంట్యి ఈ సమయంలో 
ఎందరెందరో కవులు తమ కలాలన ఝళ్ ప్సూతి ం-
ట్రు 
ఉద్యమానికి ఊపు తెచేచే విధంగా 
రక తిం సలసల   మరిగే విధంగా 

ఎంతో కషటా పడి ప్రాణ త్్యగాలు చేసి 
తెచుచేకున్నాము ఆంధ్ర రాష్ట్రా నికి ఉకు్క కరా్గారం 
విశఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క 
అననాది  1966 లో నిన్దం 

ఇపుడా గుండె చపుపిడు 
ప్రమాదం బారిన పడింది 
బలహీనంగా కొటుటా కుననా గుండె 
ఏ నిముషంలోనై న్  ఆగిపోవచుచే 
కరా్గార ప్రయివేటీకరణ నిన్దంతో 

ఆమరణ నిరాహార దీక్షలతో.. 
విశఖ ఉకు్క - ఆంధ్రుల హకు్క నిన్దంతో 
స్ధంచుకుననా విశఖ ఉకు్క కరా్గారం 
ప్రయివేటీకరణ అవుతోందంటే .. 
వింట్ంటే.. 

నీ చేవ ఏమయి్యంది?
'చైతన్యం' చచిచేపోయిందా?
చైతన్్యనికే చైతన్యం కలిగేలా 
సంకలాపినినా  స్గిం చు 

మళాళు సమర శంఖానినా పూరించు 
విశఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క నిన్దానినా 
విపలో వ శంఖంలా మళాళు రవళ్ంచి 
నీ సంకలపి బలానినా స్ధంచు 
ఆంధ్రుల పౌరుష్టనినా విశవానికి తెలియజేయి 
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పాలపు  బుచిచేరాజు

న్టపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

                                                        41)     అచచేరువొందన మారుతి

                                                                  అచచేముగా నింద్రపురిని  అచోచేసిరిగా

                                                                  ఇచచేటి సంపద చూడగ

                                                                  అచచేట సంపాతి జపెపినంతకు మించన్

    41. ఈ లంక నిజంగా ఇంద్రుడి రాజధాని, అమరావతిని మించిపోయింది. ఆ న్డు సంపాతి వరి్ణసే తి ఏమో 

అనకున్నాన. ఇపుపిడు చూసేతి అంత కంటే అందంగా ఉంది.  

                                42)     కూరి్గ కుబేరు కివవాగ 

                                                                 నిరి్ంచన విశవాకర్ నేరుపిగ దీనిన్

                                                                 నిరా్ణమైెన తదుపరి

                                                                 ధర్ము తప్పిన దనజుడు దానిని గొనియ్న్

  42. నిజానికి విశవాకర్ దీనిని కుబేరుడి కోసం నిరి్ంచాడు. కని ధర్ం తప్పిన రావణుడు అపహరించాడు. 

అని చపాపిడు సంపాతి. 

                                43)    న్లుగు పక్కల బంటులు 

                                                                 కలుని బోలిన యసరులు కవలి గాయన్

                                                                 ఏలాగు జొరబడ గలన

                                                                 కలము గడిచి నిశిరాత్రి కలిడగవలన్                 

    43. కొంత సేపటికి  ఆశచేర్యం నంచి తేరుకుని, ఇపుపిడు నగరంలో ఎలా ప్రవేశించాలి? అని ఆలోచించస్-

గాడు. న్లుగు ప్రక్కలా రాక్షసలు కపలా కసతి న్నారు. నమ్దిగా కలం గడిప్, స్యంత్రం చీకటి పడాడ్ క, వాళళుని 

ఏమారిచే లంకలో దూరాలి. అని ఆలోచిసూతి  నిలబడాడ్ డు.  

                                                        44)    అనితలపోయుచు మారుతి 

                                                                 కనప్ంచడి వింతలనొనాకనగ స్గెన్

                                                                 అనకోకుండన లంకిణి

                                                                 హనమన పసిగటెటా నటెటా  అక్కడె నిలిపెన్

44. ఇంక సమయం ఉందికదా అని అక్కడి వింతలు చూసూతి  పరధా్యనంలో ఉననా మారుతిని లంకిణి పసిగటిటా  

అడడ్గించింది. 
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                                                        45)    అక్కజమాయ్న జూడగ

                                                                 ఎక్కడి వాడవు? వరవక ఈయ్డ నేలన్

                                                                 చక్కగ తిరుగుచు నంటివి

                                                                 కకి్కంచద రక తిమొక్క ఘాతము ననియ్న్

45. “భలే వాడివే! అసలిక్కడికి ఎలా రాగలిగావు? ఎవరు నవువా? నిరభాయంగా తిరుగుతున్నావు? నీ రక తిం కళళు 

జూస్తి న ఉండు.” అని భయపెటిటా ంది. 

                                              

                                                       46)    అదురు బెదురు లేక హనమ 

                                                                 ఎదురుపడిన దనజ వనిత నవవాతె వీవో 

                                                                 అది చప్పి తపుపికొనమా

                                                                 అదనగ మాట్డ తీతు న్యువు ననియ్న్ 

   46. అపుపిడు హనమ ఏమాత్రం బెదరకుండా, “అది తరవాతి మాట. అసలు నవవావరివి? అది చప్పి న్ 

దారినంచి తపుపికో. లేకపోతే నీ ప్రాణాలు తీస్తి న” అన్నాడు ధైర్యంగా. 

                                                        47)    లంకన గాచడి దానన 

                                                                  లంకిణి న్పే రెరుగుము లంఘం తునిదే

                                                                  పంకము కరిచదవిపుపిడు 

                                                                  లంకన జొరబడ గలంత లాగము గలదే!

     47. లంకిణి కోపంతో, “ఈ లంకన కపాడే లంకిణిని నేన. ననేనా ఎదిరిస్తి వా” అని మీదికి దూకబోయింది. 

మారుతి ఆమెకు దొరకు్కండా తప్పించుకుని ఆడది కదా అని దయ చూప్, చంపకుండా గిరగిరా త్రిప్పి ఎముకలు 

విరిగేలా నేలకేసి కొట్టా డు.  

                                                     

                                                       48)    లంగక లంకిణి చేతికి

                                                                 అంగన యనచు కరుణించి అంజని యామెన్ 

                                                                 అంగములనినాయు విరుగగ

                                                                 బొంగరమోల  తిరుగంగ భూమిని తిపెపిన్

   48. ఆ దబ్తో లంకిణికి గతం గురుతి కు వచిచేంది. తనన ఓడించినవాడు తపపిక రాముడి బంటు అయి 

ఉంట్డని తెలుసకుంది.                                                                                                               
                                                                                                                                      (సశేషము)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు

          

“Knowledge is 
acquired when we 

8. ట్రోయ్ సంగ్రామం నిజమా? కలపిన్?
 ఇటీవల జరిప్న మరికొనినా తవవాక-

లలో కనబడడ్  ఒక పురాతన నగరం 

హైన్రిక్ షులైమన్ కనకు్కననా నగరం 

కంటే పదింతలు పెదదుది అని 

తెలిసింది. ఈ  నగరం ఉననా ప్రాం-

త్లలో స్. శ. పూ. 3000 నండి 

స్. శ. పూ. 1350 వరకు అవిరా-

మంగా జన్వాస్లు ఉండేవని 

తీరా్నించేరు. అంతేకదు. స్. శ. 

పూ. 1180 కి సంబంధంచిన సతిరాల-

లో వేడికి మాడిపోయిన అవశేష్ట-

లు, మానవ ఆసిథా పంజరాలు కని-

ప్ంచడంతో అవి ఏద్ యుదా్ధ నికి 

సంబంధంచినవే అయంట్యని 

నము్తున్నారు. 

   ఈ నగరం గురించి, అక్కడ 

జరిగిన యుద్ధం గురించి, ఆనోట్, 

ఈనోట్, జానపదులు నోట్  400 

సంవతస్రాల తరువాత విననా 

కథలని హోమర్  ఇలియాడ్, 

ఆడెసిస్ అనే రెండు ఉదగా ్రంథాలలో 

పొందుపరచి ఉంట్డు.  చరి-

త్రకరుల అభిప్రాయం ప్రకరం 

ఇలియాడ్ సంకలనం స్. శ  పూ. 

750 లోన, ఆడెసిస్ సంకలనం  స్. 

శ  పూ. 725 లోన పూరి తి  అయి 

ఉంట్యి. ఇలా సంకలించబడడ్  

కథల సమాహారం  లిఖిత రూపం 

దాలేచేసరికి మరికొనినా దశబాదు లో,  

శత్బాదు లో పటిటా  ఉండవచుచే.

  అసలు హోమర్ అనే వ్యకి తి ఉననాడా 

అని ప్రశినాంచేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.  

కొనినా గ్రీకు మాండలికలలో  

“హోమర్” అంటే గుడిడ్వాడు అని 

అరథాం వసతి ంది కనక “హోమర్” 

గుడిడ్వాడయి ఉంట్డని కొందరి 

తీరా్నం. ఎందుకంటే ఆడేసిస్ 

లో ఒక చోట ఒక అంధుడు పాత్ర 

వచిచే యుద్ధంలోవిశేష్టలని కథల 

రూపంలో చబుత్డు. హోమర్ ఈ 

విధంగా త్న చబుతుననా కథలో 

త్నే ఒక పాత్రలా వచేచేడని వీరి 

అభిప్రాయం. వా్యసడు కూడా 

భారత కథలో అక్కడక్కడ “అతిథి 

నటుడు” గా వసూతి  ఉండడం గమ-

న్ర్ం. 

ఈ కథని చారిత్రక పరిశోధన కోణం 

నండి విశేలోష్ంచడం కషటా ం. ఈ 

కథలో త్రసపడే చాల పాత్రలు 

దైవాంశ సంభూతులు (demigods) 

- అనగా దేవతలు,  మానవులు  

కలవగా పుటిటా నవారు. ఉదాహర-

ణకి హలన్ ఒలింప్యన దేవత 

అయిన జూస్ ఒక హంస రూపంలో 

వచిచే  మానవ వనిత లేడాని 

బలవంతం చయ్యగా పుటిటా న 

సంత్నం. అదే విధంగా హలన్ ని 

పేరిస్ వశపరచుకోడానికి టైెటన్ 

         (46 వ  పేజీ  చూడండి)
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

"ఓహ్ మైె గాడ్ నిజంగాన్, మీ 
ఆవిడ మంచి మనసననా వ్యకి తి, 
ఉతతిమురాలు అని మాత్రమే అన-
కున్నా కనీ చాలా తెలివిగలది, ఖత-
రానాక్" 
"మనం ఏకంతంగా కలసకొని 
మన కషటా సఖాలు మాట్లో డుకొం-
టే మన మనసలలో వుననా వేదన 
దూరమవుతుందని మనకి సహృ-
దయంతో ఈ అవకశం కలిపిసేతి 
నవువా తనని ఖతరానాక్ అంట్వా?”  
"న్యన్ మీ ఆవిడని నేన ఏమీ 
అనలేదు, ఆవిడ తెలివితేటలని 
పొగిడాన" అని "దొంగాడి చేతికి 
త్ళం ఇచిచేంది" అంటూ ఏడిప్ం-
చింది. ఆ మాటకి ఇదదురూ నవువాకు-
న్నారు. 
ఎలమంచిలి బైెపాస్ రోడుడ్ లో ఒక 
ధాభా దగగార కరు ఆప్  "ఏమిటి 
తిందాము?" అని అడిగాడు
"ఇంట్లో  కడుపునిండా మీ రుకి్ణి 
చేసిన బ్రేక్ఫాస్టా  తిన్నాక కనీసం 
మధా్యహనాం రెండు గంటల దాక 
న్కు ఆకలి వయ్యదు, నీకు 
కవాలంటే ఆరడ్ర్ చయి్య"… ఆ 
“మీ” అననా పదానినా వతితి పలుకుతూ 
అంది.
"సరే న్దీ మా రాధ పరిసిథాతే, కఫీ 
త్గుదాము"… ఆ “మా” అననా 
పదానినా వతితి పలుకుతూ అన్నాడు. 
"నవువా ఎంత వతితి పలికిన్ నేన నీ 
దానినా కనగా?" అని బాధగా అంది 
రాధ. ఆమె సవారంలో మారుపి గమ-
నించాడు కృష్ణమోహన్.    
"ఎవరు చపాపిరు నవువా న్దానివి 
కవని, అపపిటికీ, ఇపపిటికీ, ఎపపిటి-
కీ నవువా న్దానివే, నేన నీవాడినే"
"ఏమిటి మాట్లో డుతున్నావు, మని-

ఎదేద్ మాట్లో డి నీ మనస నొప్పిం-
చాన”
ఓకే, టైెం తొమి్దిననార దాటింది, 
ముందు సత్యన్రాయణస్వామివారి 
దరశానము చేసకొని, మళీళు ఇక్కడి-
కే వచిచే భోజనం చేసి ఇక్కడనం-
డి పూడిమడక బీచ్కి వళ్ళు అక్కడ 
కూరుచేని కబురులో  చపుపికుందాము, 
ఇక బయలుదేరుదాము" అన్నాడు.
అననావరం కొండమీదకు చేరుకొనే-
సరికి పదకొండు అయింది. స్వామి 
వారి దరశాన్నికి వళ్లో , ఇదదురూ తమ 
గోత్ర న్మాల మీద అరచేన చే-
యించుకున్నారు. స్వామి విగ్రహానినా 
చూసూతి  తన్యతవాంలో మునిగి-
పొయారు. 
"రాధ జీవితంలో అంత్ మంచే 
జరగాలి, రాధ, ప్లలోలు ఇక 
ఎటువంటి కష్టటా లు పడకుండా 
వాళళుకి మంచి ఆయురారోగా్యలని, 
సంతోష్టనినా, సఖానినా ప్రస్దించు 
స్వామి" అని కోరుకున్నాడు కృష్ణ-
మోహన్. 
"కృష్ణకి రుకి్ణి లాంటి మంచి 
ఉతతిమురాలిని భార్యగా ఇచాచేవు, 
న్కు చాలా ఆనందంగా వుంది. 
వాళ్ళుదదురూ వాళళు ప్లలోలతో కలసి 
నిండు న్రేళ్ళు ఆరోగ్యవంతంగా, 
సంతోషంగా, సఖంగా జీవించా-
లని వాళళుని ఆశీరవాదించు స్వామి" 
అని అన్రాధ కోరుకుంది. 
దరశానము చేసకొననా తరువాత 
ప్రస్దం కొనకొ్కని ఇదదురూ కసతి 

 (గతసంచిక తరువాయి)

దదురికీ పెళ్ళుళ్ళు అయి ఎవరి జీవితం 
వాళ్ళు జీవిసతి న్నాము, మన ప్లలోలు 
పెదదు  వాళళుయా్యరు. ఈ జన్లో 
మనిదదురమూ భారా్య భర తిలయే 
అదృష్టటా నినా ఆ భగవంతుడు ఇవవా-
లేదు" అంటూ కనీనారు పెటుటా కుంది 
అన్రాధ.
 "ఏయ్ రాధా! ఏమిటిది, 
నిజమే ఈ జన్లో మనం భారా్య 
భర తిలు కలేకపోయాము, అది దైవ 
నిర్ణయం. దైవం ఏమి చేసిన్ మన 
మంచికేనని నమే్ మనషులం 
మనము, అందుకే ఆ దైవ నిర్ణ-
యానినా శిరస్వహిసతి న్నాము” అని 
కృష్ణమోహన్ ఆమెని ఓదారాచేడు.    
"కృష్ట్ణ , న్కు ఒక కోరిక వుంది ?" 
అంది అన్రాధ.
"ఏమిటది?"
"ఇపుపిడే ఈ క్షణమే నీతో కబురులో  
చబుతూ ఇలా ఇక్కడే ప్రాణం వదిలే-
యాలని వుంది" అంది అన్రాధ.
కృష్ణమోహన్ ఉలికి్కపడి "రాధా" 
అని గటిటా గా అరచి తన కుడి చేతితో 
రాధ నోరు మూస్డు.   
"మనిదదురమూ ఒకటి కలేకపొ-
యిన్, ఇరవై మూడేళ్ళు నిననా 
చూడకపొయిన్, నవువా వున్నావని 
నననా నేన సమాధాన పరచుకుని 
జీవించాన" అని చాలా ఉదేవాగంతో 
అన్నాడు.    
"ఐ యాం స్రీ కృష్ట్ణ , ఎమోషనోలో  
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తిని మిగత్ది ఇంట్లో  వాళళు కోసం 
వుంచారు. అక్కడ వుననా పంపా 
నదిని చూసూతి  తమ గత అననావరం 
యాత్రా విశేష్టలని ముచచేటించు-
కున్నారు. 
"న్కు ఎపుపిడు అననావరం వచిచేన్ 
ఎంతో మనశశాంతిగా వుంటుంది. 
స్వామివారి విగ్రహానినా ఎంతసేపు 
చూసిన్ తనివితీరదు" అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.  
"అవున ఇక్కడ ఈ కొండమీద 
నండి చూసేతి ఆ రెండు కొండల 
మధ్యనండి ప్రవహిసతి ననా పంపా-
నదిని చూసూతి  వుంటే ఎంతో ఆహాలో -
దకరంగా వుంటుంది" అంది రాధ.   
కరులో కూరుచేని బయలుదేరబో-
తూ వుంటే ఒక పేద బ్రాహ్ణుడు 
వచిచే "అయా్య! నేనొక వేద పండి-
తుడిని, చితికిపొయాన, అయి-
నవాళళుందరూ పోయి ఒంటరిగా 
జీవిసతి న్నాన, న్ వయస డెబైెబై-
ఐదు సంవతస్రాలు, కడుపునిండా 
తిని మూడు రోజులయింది. కషటా ప-
డి పని చయ్యడానికి శకి తి లేదు, బి-
చచేమెతుతి కోవడమంటే అభిమానం 
అడుడ్ వసతి న్నాది, కనీ ఈ ఆకలి 
చేసే విలయ త్ండవం ముందు న్ 
మాన్భిమాన్లు న్మరూపాలు 
లేకుండా నలిగిపోతున్నాయి, న్కు 
కడుపునిండా భోజనం పెటిటా స్తి -
రా" అని కళళు వంబడి నీళ్ళు కరు-
తుండగా ఏడుసూతి  ఎంతో దీనంగా 
అడిగాడు. 
అది చూసిన కృష్ణమోహన్కి, రాధకి 
కళళులో నీళ్ళు తిరిగాయి. వంటనే 
ఇదదురూ కరు దిగి ఆ బ్రాహ్ణు-
ని చయి్య పటుటా కొని హోటలుకి 
తీసకొని వళ్ళు, అక్కడ మేనేజర్తో 
మాట్లో డి ఆయన తినినంత్ పెటటా -
మని చపాపిరు. 

ఆ బ్రాహ్ణునితో "అయా్య మీరు 
మొహమాట పడకుండా భోజనం 
చయ్యండి, నేన డబు్ చలిలో ంచా-
న. మీరు కడుపు నిండా తిని తృప్తి 
చందిన తరువాతే మేము బయలు-
దేరుత్ము" అన్నాడు కృష్ణమోహన్.  
ఆ బ్రాహ్ణుడు భోజనం చేసిన 
తరువాత "ఆ లకీ్మిన్రాయణులే 
వైకుంఠం నండి దిగివచిచే ఈ రోజు 
న్ క్ుధా్ధని తీరాచేరు. అయా్య 
నేన ఏమిచిచే మీ ఋణం తీరుచే-
కోగలన, ఆకలితో వుననా నననా 
అదరించి న్ ఆకలి తీరాచేరు. మీకు 
శతకోటి నమస్్కరాలు" అంటూ 
నమస్్కరం చేయబోతూ వుంటే 
కృష్ణమోహన్ అతని చేతులు పటుటా -
కొని వారించి..."అయా్య మీరు 
పెదదువారు, పండితులు మీ కన్నా 
వయసలో ఎంతో చిననావాళళుం, 
మీరు మాకు అలా నమస్కరిం-
చకూడదు, మమ్లినా ఆశీరవాదిం-
చండి" అంటూ ఆయన చేతిలో 
మూడు వంద రూపాయులు పెటిటా  
కృష్ణమోహన్, రాధ ఆ బ్రాహ్ణుని 
కళళుకి నమస్కరించారు.
ఆ బ్రాహ్ణుడు వారిదదురి శిరసస్ల 
మీద చేయి వేసి "శతమానం భవతి 
శతమనంతం భవతి శతమైెశవార్యం 
భవతి శతమితి శతం శతసంవ-
తస్రం ధీరమ్ాయుిః శతమానం 
భవతి శత్యుిః పురుష శశాతేంద్రి-
యే ఆయుషే్యవేంద్రియే ప్రతిథి-
ష్ఠ తి ఆయురారోగ్య ఐశవార్యమసతి  
యశోవిభవ ప్రాప్తిరసతి ”… అని 
ఆశీరవాచన మంత్రం చదివి ధీర్ా-
యుష్ట్న్భవ అని కృష్ణమోహన్ని, 
దీరస్మంగళీభవ అని అన్రా-
ధని దీవించి...“మీ ప్లాలో  పాపలతో, 
మనమలు, మునిమనమలతో 
నిండు న్రేళ్ళు ఆయురారోగా్యల-

తో సఖసంతోష్టలతో జీవించండి-
"అని ఆశీరవాదించాడు. 
"అయా్య మేమిక వళ్ళుస్తి ము" 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
"శుభం, వళ్ళురండి" అన్నాడు ఆ 
బ్రాహ్ణుడు. 
ఆ పేద బ్రాహ్ణుడు గురించే 
ఎవరికి వారు ఆలోచిసూతి  వున్నారు. 
కృష్ణమోహన్కి ఆ పండితుడి దీన్-
వసథా చూసి చాలా బాధ కలిగింది. 
అన్రాధకి కూడా అంతటి వేద 
పండితుడు ఈ రోజు బిచచేమెతుతి -
కోవడం బాధ కలిగింది. అననావరం 
నండి బయలుదేరిన కొంతసేపు 
వరకు ఇదదురూ మౌనంగా వున్నారు.
"బావా ఆయన పరిసిథాతి చూసేతి చాలా 
బాధగా వుంది. ఈ రోజులోలో  వేద పం-
డితులకు సరి అయిన గురి తింపు 
లేకుండా పొయింది"    
"న్ హృదయం కలచి వేసింది" 
"నవువా చాలా సెనిస్టివ్ అయిపో-
యావు బావా” 
"అవున ఈ మధ్య కలంలో కొనినా 
విషయాలు నననా చాలా ఆవేదనకి 
గురి చేసతి న్నాయి. కొనినా సినిమాపా-
టలు వింటుననాపుడు కూడా నేన 
ఉదేవాగానికి గురి అవుతున్నాన, 
అలాగే చాలా విషయాలలో" 
"ఎకు్కవగా ఆలోచిసతి న్నావేమో"
"అయుండచుచే"
"ఎకు్కవగా ఆలోచనలు చేసి 
ఉదేవాగానికి గురికకు. బావా ఒక 
విషయం గురుతి  పెటుటా కో ‘ఉంకొక 
వ్యకి తి గాని, ఏదైన్ సంఘటన గాని 
నిననా నియత్రించకుండా నవువా 
ఆప్న క్షణం నండి నీకు మనశశాం-
తి దొరుకుతుంది’ "
"అలాగే, తుని వచిచేంది కూల్ 
డ్ంక్ త్గుదాము కసతి రిల్ఫ్గా 
వుంటుందేమో" 
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           8. ట్రోయ్ సంగ్రామం నిజమా? కలపిన్?
 

దేవత ఏఫ్రొడైెటి ఇచిచేన వరం  కరణభూతం అవుతుంది.ఈ రకం సంఘటనలు నిజ జీవిత్లలో జరగడం అనేది 

మన అనభవాలకి అతీతం.  అలాగే యుద్ధం పది సంవతస్రాలు జరుగుతుంది. కంచు యుగంలో ట్రోయ్ నగరానినా 

పది రోజులు దిగ్ంధం చేసేరంటే నమ్వచేచేమోకని పదేళ్లో  - అది కూడా న్విక దిగ్ంధం - కొంచం అతిశయోకి తి 

అనిప్సతి ంది. 

ఈ సమాచారం అంతటిని దృష్టా లో పెటుటా కుని ఆలోచిసేతి ట్రోయ్ అనే నగరం ఉండి  ఉండవచుచే. ఆ నగరం వదదు  పెదదు  

యుద్ధం జరిగి ఉండవచుచే. ఆ యుద్ధం జరగడానికి హలన్ అనే అందమైెన ఆడదానిని పేరిస్  అనే యువకుడు 

అపహరించడం కరణం అయి ఉండవచుచే. ఆ యుద్ధంలో గ్రీకు సైెనికులు ఒక కొయ్య గుర్ంలో దాగుని దొంగ-

చాటుగా ట్రోయ్ నగరంలో ప్రవేశించి ఆ నగరానినా న్శనం చేసి ఉండవచుచే. ఇవనీనా నిజంగా జరిగిన సంఘటనలే 

కవచుచే. కనీ ఈ కథలో కనిప్ంచే దేవతలు, వారికీ మానవులకి మధ్యనననా సంబంధ బాంధవా్యలు మన అనభవ 

పరిధలో నమ్డానికి వీలు లేనివి. వీటిని కవి కలిపించిన ఉతే్రేక్షలు అనే అనకోవాలి. 

                                                                                                                                               (సశేషము)

 (25 వ పేజీ తరువాయి)  

తుని నండి బయలుదేరిన తరువా 
త "నవువా ప్రొదుదు ననగా లేచావు మళీళు 
బీచ్కి వళ్తే అవకశం వుండదు, 
అందుకని ఆ సీట్ వనకి్క వాలుస్తి -
న, పాటలు వింటూ కసేస్పు రిలాక్స్ 
అవు. హోటల్ వచాచేక లేపుత్న” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
"ఆ బ్రాహ్ణుడు మనిదదురినీ భారా్య 
భర తిలు అనకుని నననా దీరస్మం-
గళీభవ అని దీవించాడు, మనం 
విషయం చప్పి వుండవలసింది" 
అపరాధ భావంతో అంది అన్రాధ.
"ఇపుపిడే అనవసరంగా ఆలోచిం-
చవదదుని న్కు సలహా ఇచాచేవు మరి 
నవువా ఏం చేసతి న్నావు? ఆయన 
నిష్కల్షమైెన హృదయంతో 
దీవించాడు. మనలినా వైకుంఠం 
నండి వచిచేన లకీ్మిన్రాయణులు 
అన్నాడాయన, కని  ఆ సత్యన్ర-
యణస్వామి వారి వ్రత కధలో బ్రా-
హ్ణుని రూపంలో వచిచేన స్వామి 

వారిలా న్కు కనబడాడ్ డు” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్. 
   సీటారియోలో పాటలు వింటూ 
అన్రాధ నిద్రపోయింది, కృష్ణమో-
హన్ పాటలు వింటూ డ్రైవ్ చేసతి న్నా-
డు. హోటల్ వచిచేంది, ఇదదురూ కరు 
దిగి వాష్రూంకి వళ్ళు ఫ్రెష్ అయి 
వచిచే కూరుచేన్నారు. 
"ఆ రోజులలో  ఉద్్యగం చేస్తి న అనే-
దానివి, ఉద్్యగం చేసతి న్నావా?" 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
"పెళ్ళు అయిన తరువాత ఆయనని 
అడిగితే అభ్యంతరం లేదన్నారు, 
అపుడు ఒక ఎడవారె్టాజ్మెంట్ ఏజ-
నీస్లో అఫీస్ అసిసెటాంట్గా చేరాన. 
దాని యజమానికి మా న్ననాగా-
రి వయస వుంటుంది. ఆయనకి 
ఒక్కడే కొడుకు, అమెరికలో వుం-
టున్నాడు, అక్కడే సెటిల్ అయాడు. 
మా కంపెనీ యజమాని నననా తన 
కననా కూతురిలా చూసకుంటు-

న్నారు. ప్రకష్ పొయినపుడు చాలా 
సపోరిటాంగ్గా వుండి ధైర్యం చప్పి మా 
న్ననాగారి కంటే ఎకు్కవ జాగ్రతతిగా 
చూసకున్నారు. ఇపుడు మేనేజర్గా 
ఎదిగాన, మొతతిం కంపెనీ బాధ్యత 
అంత్ న్ మీదే పెట్టా రు. మా 
యజమాని వారానికి ఒకస్రి లేదా 
రెండు రోజులు మాత్రమే ఆఫీస్కి 
వచిచే అనినా విషయాల్ చూసకుం-
ట్రు. ఏదైన్ అవసరం అయితే 
ఫోనోలో నే గైెడెన్స్ ఇస్తి రు, మనది 
కర్ పెతతినమే. అందుకని ఇబ్ంది 
ఏమీలేదు, హాయిగా వుంది"           
"వరీగుడ్, అటువంటి మంచి మన-
సననా వ్యకి తి దగగార ఉద్్యగం దొరకడం 
చాలా సంతోషంగా వుంది"
"నీ ఉద్్యగం ఎలా వుంది? ఎనినా ప్ర-
మోషన్స్ వచాచేయి? ఏమైెన్ అవార్డ్స్ 
వచాచేయా?"
         (ఇంక వుంది)
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లసతు సంసకృత౦ -- జయతు  భారతం

చిలకమరి తి దురాగా ప్రస్దరావు

శస్త్రీయమైెన వు్యతపితితిజాఞా నం ఈ 

భాషకొక ప్రతే్యకత. ఉదాహరణ-

కి చటుటా ని సంసకృతంలో చటుటా ని 

పాదప౦ అంట్రు. పాదై: అంటే 

పాదాలతో ప్బతి త్రాగుతుంది కబటిటా  

పాదప: అంటే చటుటా .

  అలాగే ఈ ప్రపంచానినా జగతతిని 
ప్లుస్తి ం. గచఛాతి ఇతి   జగత్ 
అంట్రు. ఎందుకంటే అదపుపి-
డు నడుసూతి నే ఉంటుంది కబటిటా  
ఈవిధంగా ఈ భాషలో స్ంఘక 
స్మాజిక శస్త్రీయ అంశలన 
దృష్టా లో పెటుటా కుని పదాల రూప-
కలపిన చేసినటులో  మనకు కనిప్-
సతి ంది. అమావాస్్య  అమా సహ 
వసతి చంద్రార్్క ఇత్యమావాస్్య 
అని సూరు్యడు చంద్రుడు ఒకే 
పంకి తి లో ఉంట్రనే ఖగోళ శస్త్ర 
విషయాలు వివరించ బడాడ్ యి. 
దీనికొక నిరిదుషటా  మైెన వా్యకరణ౦ 
ఉంది. కొనినా అంశలు పరిశీలి-
దాదు ం . కొనినా  తదిదుత ప్రత్యయాలు 
పరిశీలిదాదు ం . ఉదాహరణకి దశర-
థస్య  అపత్యం ( మగ సంత్నం 
) దాశరథి:  అనే పదం రాముని 
యొక్క తండ్ పేరు దశరథుడు 
అనే విషయానినా సూచిసతి ంది. 

అలాగే జానకి పారవాతి మొదలైన 
పదాలు . జానకి అనగానే ఆమె 
తండ్ జనకుడని, ద్రౌపది అనగానే 
ఆమెతంద్రి పేరు  ద్రుపదుడని 
వేరే చపపినక్కరలేదు.
ఇక మూడో ముఖ్యమైెన విషయం 
సంకి్పతిత.
అలపిమైెన అక్షరాలోలో  అనలపిమైెన 
విషయానినా ఇమడచేగలగడం   ఈ
భాష ప్రతే్యకత. సరదాగా ఒక 
ఉదాహరణ. ఒకయన విజయ-
వాడ న౦డి మచిల్పటనాం వడు 
తున్నాడు. ఏ సేటాషన్ తరువాత 
ఏ సేటాషన్ వసతి ంద్ ఆయనికి 
తెల్దు. అది గమనించిన ఒక 
పండితుడు అతనికి మొతతిం 
రూటు ఒక చిననా శోలో కంలో చక్కగా 
ఎలా వివరిచాడో చూడండి.
బెరాని ఉత ఇంద్గున్క వపెపి-
చిమా: క్రమాత్ 
సేటాషన్ స బెబం శఖాయాం న్ 
క్రాస్్యదితి నిశచేయ: 
బెజవాడ, రామవరపాపిడు, ని-
డమాన్రు, ఉపపిల్రు, తరి-
గొపుపిల, ఇందుపలిలో , ద్సపాడు, 
గుడివాడ, న్జళళు, కవుతరం, 
వడలో మన్నాడు, పెడన, చిలకల-

పూడి, మచిల్పటనాం,  న్జళళులో 
క్రాసింగ్. అంత పెదదు  విషయానినా 
ఇంత చిననా శోలో కంలో పటిటా ంచడం 
ఈ భాషలోని గొపపిదనం.       
ఇక సంసకృత భాష గొపపిదనం 
ఈ సవాలపి వా్యసంలో చపపిడానికి 
ప్రయతినాంచడం సముద్రానినా ఒక 
కూజాలోకి ఇమడచేడానికి ప్రయ-
తినాంచడం లాంటిదే అవుతుంది. 
సంసకృత భాష గంగానది వంటిది.
 త్న ససంపననామైె ప్రాంతీయ 
భాషలన బలోపేతం చేసతి ననా 
ఈ భాషన అందరు నేరుచే-
కుంటే మన దేశం మరల విశవా 
గురువుగా వలుగొందుతుంద-
నడ౦ లో ఎటువంటి సందేహం 
లేదు. మనం సంసకృత్నినా వి-
స్రిసేతి ప్రాంతీయ భాషలు కూడా 
నిరీవార్యమౌ త్యనే మహాతు్ని 
మాటలన దృష్టా లో పెటుటా కుని 
సంసకృత్భివృది్ధకి కృష్ చేదాదు ం .    
Sanskrit is like the river 
Ganges to our nation. If it is 

dried up the regional languages 

will loose their vitality and 

power. 

Mahatma Gandhi . 
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స్ధన   

'దేవుని పరిచయం, ఎరుక ఎలా కలు-

గుత్యి?' అని రామకృష్ణ పరమ-

హంసన అడిగారెవరో. 

'చరువు ఒడుడ్ న కూరుచేని చరువులోని 

చేపలినా చూసూతి  మురిసిపోతే లాభమే-

మిటి? చేపలు పటేటా ందుకు కవాలిస్న 

వలలు, గాలాలు, ఇతరత్రా స్ధన్లు 

సమకూరుచేకోవాలి. గాలం వేస్ం కదా 

అని, గాలం వేసినపపిటినంచీ తొం-

దరపడిపోకూడదు. సహనం కవాలి. 

ఓప్క కవాలి. కసేపటికి వాటంతట 

అవే  చరువు అడుగునంచి పైెకి 

వచిచే, గాలానికి ఉననా త్యిలానికి 

ఆశపడి చికు్కబడిపోత్యి. అలాంటి 

కృషీ, ప్రయతనామూ ఏమీ చేయకుండా 

భగవంతుడితో పరిచయం కవాలంటే 

ఎలా?' అని ప్రశినాంచారాయన. 

 కనక ప్రయతనాం చేయండి. ప్రయ-

తనాం అంటే స్ధన. ఎవరికి వారు 

సీవాయ క్రమశిక్షణతో, పటుటా దలతో 

ఆధా్యతి్క ఉననాతిని స్ధంచుకోవా-

లి. పరిపూర్ణమైెన మానసిక సిథాతిని 

పొందేందుకు చేసే తపసేస్ స్ధన. 

స్ధనవలలో  మనసూస్, బుదీ్ధ, శరీరమూ 

అనీనా పుటం పెటిటా నటుటా  అవుత్యి. 

మాలిన్్యలనీనా తొలగిపోత్యి. పని-

కిమాలిందంత్ పోతుంది. పనికొ-

చేచేదే మిగులుతుంది సూర్యరశి్కి 

సముద్రపు నీరంత్ ఆవిరైె గాలిలో 

కలిసి, ఆకశనికి చేరి అక్కడినం-

చి మళీళు సవృష్టా  కురిసినటుటా  స్ధన 

వలలో  మనిష్లోని వివేకం మేలుకుని, 

పేలవమైెన భౌతిక సిథాతి నంచి తతతి్వ 

విచార సిథాతికి చేరుకొని, ఆనందా-

మృత వర్ిణిలో తేలియాడుతుంది. 

ఆధా్యతి్క చింతన, చైతన్యం లేని 

జీవితం అసమగ్రంగా, అసంపూర్ణం-

గా ఉంటుంది. కళాహీనంగా రసహీ-

నంగా ఉంటుంది. స్ధన్వలలో  మనిష్ 

ప్రవ్రుతితి మారగాంలోంచి నివృతితి మా-

రగాంలోకి వళత్డు. న్్యయబద్ధమైెన 

జీవితమనండీ లేదా ధర్బద్ధమైెన 

జీవితమనండీ సత్యం, ధర్ం, శంతి, 

ప్రేమ, అహింసలవంటి స్రవాజనీన-

మైెన విలువలతో నడుసతి ంది. కేవలం 

స్ధన్వలలో  మాత్రమే ఈ విలువలు 

సమకూరుత్యి. మానసికోననాతికి, 

హయ్యర్ కన్స్ నస్ కి తలుపులు తె-

రిచేందుకు చేసే ప్రయత్మే స్ధన. 

'నేన-న్ది' అని మంకు మనం 

ఎపుపిడూ తగిలించుకునే లేబుల్ ని 

తీసిపారేసి, దవాందావాలు, మమకరా-

లనంచి బయటపడి అలపిమనస్క-

లం కకుండా, అందరి మేలుకోసం 

సవిశల దృష్టా నీ, సవిశల బుది్ధనీ 

అలవరుచేకుని విశల ప్రయోజన్లన 

ఆశించగలగడమే ఆధా్యతి్క స్ధన. 

అదే ధర్పథం. అదే స్ధన్ మారగాం. 

అదే 'లివింగ్ విత్ ఎ పరపిస్'. 

   నేన ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కె. తివారీని 

కలిసి చాలా ఏళైళంది బయోమె-

డికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రొఫెసర్ 

ఆయన. శ్రీ తివారి హైదరాబాద్ లోని 

కేర్ ఫండేషన్ డైెరెకటార్ గా ఉన్నారు. 

ఎనోనా శస్త్రీయ సృజన్త్క రచనలు 

చేశరు. మన దేశం గరించద-

గగా శస్త్రవేతతిలోలో  ఒకరైెన డాకటార్ ఎ.ప్.

జ. అబుదు ల్ కలాంతో కలిసి అనేక 

రచనలు చేశరు.  'గైెడింగ్ సల్స్' 

కూడా వాటిలోలో  ఒకటి. జీవిత పరమా-

రథాంపైె కలం - తివారీల మధ్య జరిగిన 

సంభాషణలతో స్గుతుందా పుసతి-

కమంత్. అందులో ఒకచోట డాకటార్ 

కలాం, ప్రొఫెసర్ తివారీ అడిగిన  ఒక 

ప్రశనాకు సమాధానమిసూతి , 'మానవ సవా-

భావంలోని నీచమైెన, అహంకర పూ-

రితమైెన అధమ స్థా యినంచి మనిష్ 

ఆధా్యతి్క స్ధనతో వికసం చందాలి. 

ఆధా్యతి్క మారాగా న నడవదలుచేకుననా 

వారు ముందుగా హృదయానినా శుభ్ం 

చేసకోవాలి. పూజకు ముందు పూజా 

మందిరానినా శుభ్ం చేసకుననాటుటా . 

తరువాత లౌకిక బంధాలకు దూరంగా 

జరగాలి. పారమారిథాక విషయాలవై-

పు దృష్టా ని మళ్లోంచాలి. కొదిదుకొదిదుగా 

ఆధా్యతి్క శకి తి ప్రోది అవుతుననాకొదీదు      

(34 వ పేజీ  చూడండి)

ప్రయాగ  రామకృష్ణ
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   అమృతసర్ ` సవార్ణదేవాయ 
సమీపంలో జలియన్వాలాబాగ్. అది 
1919వ సంవతస్రం. మొదటి ప్రపంచ 
యుద్ధం ముగిసేసరికి దేశమంత్ 
ఉద్రిక తి పరిసిథాతులోలో  ఉననా సమయ-
మది. ఆ యుద్ధంలో పాలగా ననా మన 
భారతీయ సైెనికు ఎడ బ్రిటిష్వారి 
నిరాదరణవలో , భారతీయుంత్ తెలోదొ-
రపైె కక్ష స్ధంచడానికి సననాద్ధమైె, 
సన్నాహాు చేసతి ననా సమయమది.
1918`19 సంవతస్ర కంలో మన 
దేశం రాజకీయ ఆరిథాక సంక్ోభంలో 
ఉంది. అన్వృష్టా వలో  కరువు కం. వీటికి 
తోడు ప్రజపైె అన్టి తెలోదొర దమ-
నకండ, వారి పాన్ విధాన్ు అగినాకి 
ఆజ్యం పోశయి. ఇలాంటి సంక్ోభ 
సమయంలోనే పచిచే నిరంకుశవాది. 
భారతీయ ప్రజ ఎడ దేవాషభావం కలిగా న 
క్రూర మైెకెల్ ఓ డయ్యర్ పంజాబ్ 
ప్రాంత పాన్ నిరవాహణ బాధ్యత వహి-
సతి న్నాడు.
ఇలాంటి సందరభాంలో బ్రిటిష్ ప్రభు-
తవాం ర్ట్ బిలో ున ప్రవేశపెటిటా ంది. 1917 
ఆగషుటా లో. బాధ్యత్యుత ప్రభు-
తవాన ఏరాపిటు చేస్తి మంటూ ప్రజకు 
వాగా్ధ నం చేశరు. కని మొదటి 
ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తరావాత 
కూడా వారు మాట నిబెటుటా కోలేదు. 
ర్ట్ బిలో ు 1919 సంవతస్రం మారిచే 18వ 
తేదీన చటటా ంగా రూపొందింది. విపలో -
వోద్యమాన, అరాచక చర్యన నిరూ్-
లించ డానికి ఈ చట్టా నినా తెచిచేనటులో  
బ్రిటిష్ పాకు సెవిచాచేరు.

ఇందుకు నిరసనగా 30 మారిచే 1919న 
దేశవా్యపతింగా శంతియుత నిరసన 

ప్రదరశాన జరిగాయి. ఢల్లో ి అమృతసర్ 
తదితర చోటలో  6 ఏప్రిల్ న్డు బ్రహా్ం-
డమైెన హరాతిళ్ు జరిగాయి. 7 ఏప్రిల్ 
రోజు ప్రజ కోరికపైె మహాత్్గాంధీ` 
పంజాబ్కు బయుదేరాడు` కని బ్రిటి

ష్వారు ఆయనన నిర్ంధంచి 
బొంబాయికి పంప్వేశరు. ఈ చర్యవలో  
భారతీయు సహనం నశిసూతి  వచిచేంది. 
దేశమంత్ అటుటా డికి పోయింది. ఆ 
రోజు అమృతసర్ నగరంలో జరిగిన 
బహిరంగ సభకు ఏభైవేకు పైెగా 

ప్రజు పాలగా న్నారు. డాకటార్ కిటుజె , 
డాకటార్ సత్యపాల్ న్యకతవాం-
తో 9 ఏప్రిల్ 1919న అమృతసర్ 
జరిగిన ఊరేగింపులో మత్కతీ-
తంగా భారతీయుంత్ పాలగా ని 
తమ మాతృదేశభకి తిని, ఐకమత్్య-
నినా చాటుకున్నారు.

                   (ఇంక వుంది)

మతస్యారాజ హరగోపాల్

మన చరిత్ర ` నేటి యువతరానికి సూఫురి తి 

ప్రదాత జలియన్వాలా బాగ్ దురంతం

 13 ఏప్రిల్ 1919
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 అమ్ సపిరశా, అమ్ చన సపిరశా, అమ్ 

చేతి సపిరశా, అమ్ ఒడి బిడడ్కు కొండంత 

బలం అండ ఇసతి ంది. 

  ఇక అమ్ విషయానికి వసేతి : 

1. అమ్కు ఆనందానినాసతి ంది. 

 2. అమ్లో రక తి లేమి లేకుండా చేసతి ంది. 

 3. సథానంలో గడడ్లు రాకుండా చేసతి ంది. 

 4. కనస్ర్ రాకుండా చేసతి ంది. 

 5 . మనసస్కు ఉలాలో స్నినా కలిగిసతి ంది.

5. కేనస్ర్ కూడా  నిరోధంచించబడుతుం-

ది. 

6. మనస ఉలాలో స్నినా కలిగిసతి ంది. 

   ఇపుపిడు అమా్యి ఉద్్యగం చేసతి -

ననా నేపథ్యంలో అమ్లు ఉద్్యగాలకు 

వళ్లో సమయంలో పాలన ప్ండి, 5--6 

గంటలు నిలవా ఉంచి పాలనివవావచుచేన. 

కృత్రిమ పాలిచేచే కన్నా ఈ పాలు శ్రేషటా మైె-

నవి. ఇది కక మనలో ఒక అపోహ కూడా 

ఉంది. స్థా న్ల పరిమాణం చిననాదిగా 

ఉంటే పాలు తకు్కవగా పడత్యి అని. 

ఆ అపోహ తపుపి. సథానం పెదదుది కొవువా 

వలన ఉంటుంది. కనీ పాలు ఉతపితితి 

చేసే గ్రంధులు సమానంగా ఉంట్యి . 

అమ్ పాలు ఎలా ఇవావాలి?

అమ్ శిశువున చంటి మొన పూరి తిగా 

శిశువు నోట్లో  పెటిటా , నోరు, పెదిమలు 

మొతతిం చన మొన ఏరియాలో మొతతిం 

త్గేటటులో  అకు్కన చేరుచేకుని పాల 

నిసతి ంటే చంటి మొన వదదు  ఉననా పాలు 

కూడా తవారగా శిశువుకు అందటమే 

కకుండా చంటి లోపల పాలు కూడా 

ఉతపితితి అయి శిశువుకు పాలు పుష్క-

లంగా అందుత్యి. దీనితో అమ్కు 

మరియు శిశువుకు మధ్య అనరాగం 

అనబంధం కూడా బలపడుతుంది. 

    అమ్ పాలు ఇచేచేటపుపిడు ఏమి జాగ్ర-

తతిలు తీసకోవాలి? 

         అమ్ పాలు ఇచేచేటపుపిడు చాలా 

ప్రశంతంగా ఉండాలి. మానసిక సిథాతి 

హాయికిగా ఉండాలి. కోపం చికకు, 

ఆవేశలు మానసిక సిథాతి పల దావారా 

శిశువు మీద ప్రభావం చూప్సతి ంది. 

అమ్ పాలలోలో , పోత పాలలోలో  పోషక 

విలువలు తెలుసకుందాం. 

అమృతం కననా అమ్ పాలు మిననా
డా .ఎస్. కృష్ణమూరి తి శస్త్రి   ఎం.డి. (హోమియో )

పోషక పద్ర్ధా లు          అమ్మ పాలు                       ఆవు పాలు / గేదె                ఫార్్మలా పాలు                        
ప్ండి పదారా్ధ లు                తగినంత                                 తకు్కవ                                           ఎకు్కవ               

మాంసకృతుతి లు                 తగినంత 70%                         మాంస కృతుతి లు ఎకు్కవ.             పాకి్కంగా ఉంట్యి                               

                                         తవారగా  జీర్ణమగున                జీర్ణం కూడా కవు                                                

కొవువా పదారా్ధ లు                 తగినంత, మెదడు                    ఎకు్కవ పాళళులో  కొవువా               లైఫ్ ఏజ్ ఉండదు.                                

                                          ఎదుగుదలకు, నరాల శకి తికి      పదారా్ధ లు ఉంట్యి.

                                          ఉపయోగ పడత్యి               వాటి దవడలకు                                                                                                                                           

                                                                                           సరిపోయేటటులో  ఉంట్యి                                                        

నీరు                                  చాలిననినా                         ఎకు్కవ నిషపితితిలో ఉంట్యి            బైెటనండి కలపాలి                                      

విటమిన్                         ADCE ఉంట్యి.                      విటమిన్ నిషఫుత్రిలో                   విటమిన్ నిషఫుత్రిలో                                 

                                        రోగ నిరోధక శకి తి కలిగి                  తేడాలుంట్యి                         తేడాలుంట్యి                                      

                                         ఉంట్యి.                                                                                                                                          
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నవవిధ భకుతి లు

ఆదూరి హైమవతి
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్య  కధ 

     (గత సంచిక తరువాయి)

  కులవృతుతి లవాళ్ళు చాలామంది 
ఊరు విడిచిపెటటా డం, బయటి 
పనలు నేరుచేకోవటం జరిగింది. 
న్యీ బ్రాహ్ణులు చాలామంది 
కళాకరులుగా తయారైె 'ఆల్ 
ఇండియా రేడియో' లో సంగీతం 
వినిప్ంచే స్థా యికి చేరుకున్నా-
రు. మరి కొంతమంది దగగారలో 
వుననా పోరుమామిళలో, కలసపా-
డు, గుడిపాడు లాంటి చిననా చిననా 
పటటా ణాలకు వలస వళ్లో  అక్కడ 
'హయిర్ కటింగ్ సెల్న్' లు 
పెటుటా కున్నారు. ముసలి, ముతక 
మాత్రం ఇక్కడే మిగిలిపోయారు. 
 స్యిబుల కుటుంబాల-
లో చాలామంది 'ఓనిపెంట' 
చేరుకొని పాత్రలకు 'మాటులో ' 
వేసే వా్యపారంతో దేశమంత్ 
తిరగటం, డబు్ సంపాదించ-
టం మొదలుపెట్టా రు. 'మాటులో ' 
వేయడమంటే ఇతతిడి స్మానలో  
బొక్కలు పడి కరుతూ ఉంటే 
వాటిని కరకుండా అతుకువేసే 
పని. ఒకో్కస్రి ... ఒకో్క ఊరిలో 
వందలకొదీదు  ఇతతిడి గిననాలు, 
చంబులు, బిందలు, గంగాళాలు, 
వంటపాత్రలు సేకరించి రాత్రికి 
రాత్రే ఊరు వదిలి వళ్లోపోవడం... 
మా పెదదుననా గంపలగూడెంలో 
న్గారుజె నస్గర్ పనలోలో  ఇంజ-
నీరుగా చేసతి ండేవాడు. అక్కడికి 

మేము వేసవి సెలవులకు వళ్ళు-
నపుడు ఓ వా్యపారసతి డు అననా-
మాటలివి. 'ఓనిపెంట' స్యి-
బులన నమ్కూడదు అని. కనీ 
అందరు అలా లేరు. 
 మరికొంతమంది స్యిబులు 
'కువాయ్ట్' పోయి ప్చిచేప్చిచే-
గా డబు్లు సంపాదించి ఊరిలో 
మసీదు నిరి్ంచారు. అలాంటి-
వారిలో 'బసమ్ గారి హస్న్' 
ముఖ్్యడు. అపపిటినండి మా-
వాళలోకు 'హమారా ముసలా్న్' 
అనే మాట తెలియవచిచేంది. 
ఊరిలో సెంటు వాసనలు ఘు-
మఘుమలు మొదలయా్యయి. 
మనషులోలో  మాలిన్్యల్ పెరు-
గుతున్నాయి.   
  ఊరికి... ఊరికి మధ్య కూడా 
అంతరాలు పెరిగిపోయాయి. 
భాకరాపేటలో కొతతిగొలలో  న్గననా 
వాళళు బర్రెలు, బొగుగా లవారిప-
లలో  వారి చేలో పడి మేశయని ఆ 
చేన యజమాని బర్రెల తోకలు 
తెగగొట్టా డు. జరిగింది అన్్యయ-
మని తెలిసిన్ ఊరి జనం నోరెతతి-
లేదు. సబ్రాయుడు మాత్రం ఆ 
బర్రెలన ఆ ఊరికి తోలుకుపోయి 
జరిగిన అన్్యయం బటటా బయలు 
చేసి ఆ దురాగతం చేసినవాడికి 
న్లుగు తగిలించాడట. 
 ఆ స్యంత్రం ఆ ఊరిలో 
వారందరు మీటింగు పెటుటా -
కుని 'ఊరిమీదకు వచిచే దాడి 

చేసేతి ఊరుకుంట్మా? మనకేం 
తకు్కవ? ఇంత రాజకీయ బలం, 
కుల బలం, ఆరిథాకబలం ఉంటే 
ఒక్క అన్మకుడు ఊరిమీద 
దాడిచేస్తి డా?' అని మరుసటి 
రోజు ఉదయమే.... ఓ పాతిక, 
ముపఫుయ్ మంది కటెటా లు 
తీసకుని సబ్రాయుడి ఇంటి 
మీదకు వచాచేరట. 
 సబ్రాయుడు ఊరోలో  లేక-
పోవటం, వాళళు అననా 'కంట్లో  
కలికం' పెటుటా కుని ఇంటి బయట 
కూరుచేని ఉండటం, వచిచేనవాళ్లో  
కోపం పటటా లేక ఈయననా చితక-
బాది నతుతి రోడేటటుటా  కొటటా టం.... 
ఇరు గ్రామాల మధ్య రాకపోక-
లు ఆగిపోయాయి. ఇబ్ంది 
పడటం.... మనషులోలో  ఆవేశల-
కు, ఆక్రోశలకు, మారే ప్రగతే క-
రణమయింది.  
  డబు్ అవసరాలు పెరగడం, 
మనిష్లో 'అనభవించాలి' అననా 
కోరిక మెండుగా ఉండటం, ఏద్ 
ఒకటి చేయాలననా తపనతో.... 
భాకరాపేటలో 'మంత్రగాళ్ళు' 
తయారయా్యరు. స్వామీజీల 
రూపం ఎత్తి రు. ఇందులో కూడా 
సబా్రాయుడు పాత్ర అధకం. 
'మాబు' సబ్రాయుడికి గురు 
వు. అంటే 'మాబు' మిషన కు-
టేటా వాడు. కుటుటా మిషన నేరుచేకో-
వడానికి సబ్రాయుడు  మాబు 
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(28 వ పేజీ తరువాయి)

దగగార శిష్యరికం చేశడు. 
 ఎనినారోజులు ఆడవాళళు జాకెటులో , 
చినిగిన పాత గుడడ్లు కుడితే 
డబు్లు వస్తి యని 'స్వామీజీ'ల 
అవత్రమెత్తి రు. 
 గడాడ్ లు, మీస్లు పెంచి, 
కష్టయ వస్్రా లు ధరించి, మం-
త్రదండం చేతోతి పటుటా కుని దేశం 
మీదకు బయలుదేరారు. వేసిన 
న్టకలు, పీరలో పండుగ వేష్టలు 
బాగా పనికి వచాచేయి. మొ-
త్తి నికి ఎవరిని బుటటా లో వేశరో 
తెలియదు. చేతినిండా డబు్... 
ఊరోలో  అందరి మననానలు పొంద-
ట్నికి 'జాతర  ఘనంగా జరిప్ం-
చారు. 

 'దరాగా 'న సందరంగా అలం-
కరించి, కొతతి జండాలు తెచిచే 
జండాలు పండుగ, ఉరుస్  నిరవా-
హించారు. ఊరోలో  సందడి.... నిత్య
కలా్యణం.... 
 అసలు జరిగిందేమిటంటే... 
ఓ మంచి వా్యపారసతి ని ఇంట్లో  
మకం వేశరు. ఇంట్లో  'ధన-
లకి్మి'  తిరుగుతోందని వాళళున 
నమి్ంచారు. ఆ కుటుంబం... 
బ్రతికి చడినది. పెదదులు ఎక్కడో 
ఒకచోట 'బంగారు బిందలు' 
(లంకె బిందలు) దాచివుంట్రని 
వాళళు అనమానం. ఈ అనమా-
న్నినా ఆసరాగా చేసకుని వారిని 
నమి్ంచారు. పక్షం రోజులు రా-

త్రింబవళ్ళు పూజలు చేశరు. ఆ 
రూములోకి ఎవరిని రానివవాలే-
దు. ఆహారం మానేశరు. కేవలం 
పండులో , పాలు మాత్రమే ఆహారం. 
     పదిహేన రోజుల తరావాత ... 
అమావాస్య... అర్ధరాత్రి... లాంటి 
ముహూరాతిలు నిర్ణయించి, 'బలి' 
ఇచిచే, ఇంటివాళళుందరినీ ప్లిచి, 
గదిలో ఒకచోట త్రవివాంచారు. 
మంత్రాలు, తంత్రాలు ... చేసూతి నే-
వున్నారు. అందరిలో ఉత్కంఠ... 
ఇంటివాళలోకు తపపి ఎవవారికీ తె-
లియకూడదు. మూడడుగు-
లు తవేవాటపపిటికీ గడడ్పారకు 
'ఖంగు'న తగిలింది. అందరికి 
ఆశచేర్యం... స్వాములకు తపపి. 
              (42 వ పేజీ  చూడండి)  

స్ధన   
 ఆ శకి తితో భగవంతుణి్ణ ధా్యని-
సూతి  ఆయన గుణగానం చేసూతి  
ఆత్జాఞా నం పొందాలి. ఆ జాఞా న-
దీపంలో వలుగులో  దివ్యమైెన 
ఉననాత స్థా న్నికి చేరుకోవాలి. 
ఇదీ స్ధన్క్రమం. ఇదీ ఆధా్య-
తి్క ప్రయాణం' అని చపాపిరు. 
 స్ధన యొక్క పరమోదేదుశం 
ఏమిటంటే - మనలినా వివేక-
వంతులినా చేయడం, జాఞా నమూ-
రుతి లినా చేయడం, నీతిమంతు-
లినా చేయడం. నీతిమంతులం 
కకుండా భకి తిమారాగా న నడుస్తి -

మంటే కుదిరేపని కదు. స్ధన 
ఎకు్కవవుతుననా కొదీదు  మన 
ఆశయాల్, ఆదరాశాల్ ఉననా-
తంగాన్, గొపపివిగాన్ మారాలి. 
కోరికలు విశలమైె లోక హిత్నీనా, 
కే్మానీనా కోరేవిగా ఉండాలి. 
సమిష్్ఠ  మేలున తలపోసేవిగా 
ఉండాలి. అందరీనా ప్రేమించగ-
లగాలి. అనినాంటినీ ప్రేమించగల-
గాలి. అందరీనా ఆదరించగలగా-
లి. అందరికీ సేనాహ హసతిం, ప్రేమ 
హసతిం అందించగలగాలి. 
 స్ధన అంటే శరీరానినా శుష్్కం-

పచేసకోవడం కదు. మనలోకి 
మనం తొంగి చూసకోవడం. 
ఎపుపిడైెతే మనం అంతరు్ఖ్-
లమవుత్మో, అపుపిడు మన 
లోపాలు, పాపాలు తెలిసివ-
స్తి యి. సరిదిదుదు కునే ప్రయతనాం 
చేస్తి ం. స్ధనవలలో  మనసకు 
సమతూకం ఏరపిడుతుం-
ది. క్రమం తపపికుండా స్గాల్ 
స్ధన. అడపాదడపా చేసేతి 
ఫలితం ఉండదు. అంచలంచ-
లుగా లక్యానినా చేరుకోవాలి. 
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థైరాయిడ్ సమస్య నివారణకు మారాగా లు 
     
               యోగ   దావారా

  ఈకలంల థైరాయిడ్ సమస్య 
అనేది వయసతో సంబంధం 
లేకుండా చాలా మందిని వే-
ధసతి ననా సమస్య అయిపో 
యింది. అసలు ఈ సమస్య 
ఎందుకు వసతి ంద్ తెలుస-
కుందాం. థైరాకిస్న్ అనే హారో్న్ 
విడుదల ఎకు్కవ తకు్కవలు వలలో  
హైపో లేదా హైపర్ థైరాయిడ్ 
సమస్య వసతి ంది. మరి పూ-
రవాకలం వేధంచని ఈ సమస్య 
ఇపుపిడే ఎందుకు వేధసతి ం-
ది? ఎందుకంటే మన జీవిత 
విధానం మారిపోయింది. ఒతితిడి 
ఎకు్కవగా ఉండే ఉద్్యగాల వలలో  
జీవితమే ఒతితిడికి గురి అయి్య 
దీనివలలో  శరీరంలో రకరకల ట్-
కిస్న్స్ విడుదలై శరీరంలోని అవ-
యవాలపైె, హారో్నలో పైె ప్రభావం 
చూపుతుంది. ఈ సమస్యకు 
జీవితకలం  అంత్  మాత్రలు 
వాడాలని అంటున్నారు. కనీ 
దాని మూలాన ఎనినా సైెడ్ ఎఫె-
క్టాస్ ఉంట్యో ఆలోచించండి. 
అందుచే ప్రక్రుతి సిద్ధంగా అంటే 
చక్కటి ఆహార నియమాలతో, 
యోగాసన్లతో మరియు ప్రా-
ణాయామ ప్రక్రియతో ఈ క్రింద 
సూచించిన విధంగా 40రోజులు 
దీక్షగా పాటించి అనసరిసేతి 

ఈ సమస్యన తరిమికొటటా చుచే. 
అంత సమయం మాకెక్కడుం-
టుంది అనకోవదుదు . సంకలపిం, 
శ్రద్ధ ఉంటే సమయం తపపికుం-
డా దొరుకుతుంది. రోజూ మాత్ర 
వేసకుంటే సరిపోతుందిలే 
అనకుంటే మీరు మీ ఇమూ్యన్ 
సిసటామ్ కు అన్్యయం చేసతి ననాటేటా  
లక్క. 
 మొదటగా మనం ఆహార 
నియమాలు ఏం పాటించాలి? 
ముందర తినకూడనివి తెలుస-
కుందాం. 
క్రూసిఫెరస్ కూరలు, అంటే 
కబేజీ, కల్ఫలో వర్, బ్రొకోలి, 
పాలకూర తగిగాంచాలి. అలాగే 
గూలో టెన్ ఉననా ఆహార పదారాథా -
లు అంటే గోధుమ, బారీలో, మిలలో -
ట్స్ తగిగాంచాలి. ప్ండిపదారాథా లు 
తగిగాంచాలి. 
తీసకోవాలిస్న పదారాథా లు ఏమిట్ 
చూదాదు ం. అవిసె గింజలు (ఫాలో క్స్ 
సీడ్స్) సరియై్న మోత్దులో 
ఉపుపి, గుడులో , సెలరియం 
మరియు జింక్ ఉననా ఆహార 
పదారాథా లు, ఆకుకూరలు. వేళకు    
భోంచేయడం, మలబద్ధకం 
లేకుండా ఉండడానికి వేణీ్ణళ్ళు 
త్రాగడం, ఇలా... 
 బ్రామరీ ప్రాణాయామము రెండు 

పూటలా చేయాలి. చూపుడు 
వేలు చవిలో పెటుటా కుని 'మ' 
కరము పెదవులు మూసి ఉంచి 
గొంతులో ఉచచేరించాలి. 
అలానే ఉచాచేయి శవాస అంటే 
గొంతున కొదిదుగా నొకి్కనటులో  
వసతి ంది. శవాసన గొంతుతో 
పీలాచేలి. పెదవులు మూసి 
ఉంచాలి. సముద్రపు హోరులా 
ఊప్రి సౌండ్ వసతి ంది. 
సింహ గరజెన అంటే నోరు పూరి తిగా 
విప్పి న్లుకన బయటకు వీల-
యినంత పెటిటా  గొంతుతో గరిజెం-
చాలి. తరావాత గొంతు నమ్దిగా 
మస్జ్ చేయాలి. 
యోగాసన్లలో మత్స్యాసనం, 
ఉష్ట్రా సనం, అలవాటు ఉననావారు 
ప్రతి రోజూ వేయాలి. 
శంఖ్ ముద్ర వేయాలి. అంటే 
కుడి బొటన వ్రేలున ఎడమ 
చేతోతి గుప్పిటితో కవర్ చేయాలి. 
అలా 10 నిముష్టలు చేసి, తిరిగి 
ఈస్రి ఎడమ బొటన వ్రేలుని 
కుడి చేతి గుప్పిటితో కవర్ చేసి 
పది నిముష్టలు ఉంచాలి. 
ఇలా ప్రతి రోజూ చేసి మీరు ఆరో-
గ్యంగా ఆనందంగా వుండాలని 
ఆశిసూతి  ...... నిర్ల    
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శ్రీ వచన భూషణం     
భార్య యుక తి వయస్కరాలై క-
పురానికి తన ఇంటికి వచిచే 
చేరిందని తలిలో  అనేక మారులో  
కబురంప్న్ గృహసథా  ధర్ం 
పటలో  అంతగా ఆసకి తి లేక ఇంటికి 
రాకుండా ఆచార్య సేవలోనే ఉం-
టున్నారు. దాంతో వీరి తలిలో గారు 
కోడలు శ్రీరంగ న్చిచేయారుల-
తో కలిసి నంబిళళు గారిని సేవించి 
మీ శిషు్యడైెన న్ కుమారుని ది-
దుదు బాటు చేసి సత్ సంత్నంతో 
మా వంశభివృది్ధకి తమ మం-
గళాశసనములు  జేయాలని 
కోరారు. దాంతో నంబిళళు వరకు 
తిరువీధ ప్ళైళని ప్లిచి భార్యతో 
కలిసి తనకు నమస్కరించమని 
కోరి, నమస్కరించగా 'శీఘ్రమేవ 
సపుత్ర ప్రాప్తిరసతి ' అంటూ మం-
గళాశసనములు అందించి న్ 
మాట నిజం చేయాలని ఆదేశిం-
చారు. 
 క్రోధ న్మ సంవతస్రం 
తులామాసం శుకలో దశమి, 1206 
సం|| లో శ్రవణ నక్షత్రంలో 
కుమారుడు అవతరించగా వారికి 
తన ఆచారు్యల న్మధ్యం 
ప్ళైళ లోకచారు్యలు అని పేరు 
ఉంచి, తన గురువుగారి చంతకు 
చేరగా, 'నేన న్ కుమారునకు 
ఒక పేరు పెట్టా లని భావించా.... 
న్ కోరిక నరవేరుటకు మీ దం-
పతులకు దివాతీయ కుమారుడు 

అవతరించాలని మంగళాశసన-
ములు కృప చేయగా, ఫలితంగా 
కలిగిన కుమారుని గురువుగా-
రికి చూపగా అళగియ మవాళ  
పెరుమాళ్ న్యర్ (సందర 
జామాతృ ముని) అని పేరు 
పెట్టా రు. ఇరువురు కుమారులు 
రామలక్ష్మణులవల కలసి మెలసి 
యుంటూ తండ్ నండి జాఞా న, 
భకి తి వైరాగ్యములు ఆచారు్యలైన 
నంబిళళు వారి నండి సకల వేదం 
వేదాంత శస్త్రములు, స్ంప్ర-
దాయ గ్రంథ రహసస్యములు 
సేవించి గృహస్థా శ్రమము సీవా-
కరించకుండా ఆది శంకరులు, 
నేటి త్రిదండి శ్రీమన్నారాయ-
ణ్ చినజీయర్ స్వామివారి వాలే 

ఇరువురూ సన్్యశ్రమము సీవాక-
రించారు.
 వీరిని ఆశ్రయించి సమాశ్రయ-
ణములు పొందినవారిలో శ్రీ-
శలైేశులు మరియు మనవాళ 
మహామునల తండ్ తిరున్వు-
డైె యాప్రాన్ త్దరననార్ కూడా 
ఉన్నారు. వీరు దివ్య ప్రబంధ-
ముల స్రమున భకి తి గళవా-
రంత్ సలభంగా గ్రహించగ-
లిగే అష్టటా దశ రహస్యములుగా 
అందించారు. వీటిని రెండు 
రకములుగా పెదదులు విభజించి 
తెలియజేశరు. అవి 1)జాఞా న ప్ర-
తిపాదిత గ్రంథాలు, 2) అనష్టటా న 
ప్రతిపాదిత గ్రంథాలు.
         ( 45  వ పేజీ  చూడండి )       

 శ్రీవేంకట్చారు్యలు(గత సంచిక తరువాయి)
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ఆడ జన్ ఎతితిన ప్రతి స్త్రీ 
అమ్ కవాలని ఆశ పడుతుంది 
మాతృతవాం స్త్రీకి మరో జన్ని తెలిసిన్ 
తలిలో  నవావాలనే కోరుకుంటుంది 

కమ్ని కల నిజమైెన వేళ 
పొతితిళళులో బిడడ్న చూసి పులకించి
పోతుంది 
ప్రేమతో పాలు ఇచిచే హృదయానికి
 హతుతి కుంటుంది 
మమత్నరాగాలు ఊయలల్ప్ 
జోలపాట పాడుతుంది 
తపపిటడుగు వేసేవేళ 
చినినా బిడడ్  కలు కందనని
 తలలోడిలులో తుంది 
మాటలచిచే మధురంగా 
అమా్ అని ప్లవగానే 
ఆనందం అర్ణవమైె 
జన్ ధన్యమంటుంది 
భాష నేరిపి, నీతి  జప్పి 
బ్రతుకు తీరుచేదిదుదు తుంది 
తపుపిలనినా జేసిన్ 
ప్రేమతో క్షమిసతి ంది 
బిడడ్  ఏమి కోరిన్ 
తీరాచేలని చూసతి ంది 
ఆ స్ధనలో    తన బ్రతుకే 
కొవొవాతితిగా జేసతి ంది 

బిడడ్  ఎదిగి తన కంటూ 
ఒక సంస్రం ఏరపిడిన్ 
వారంత్ తనవారిని 
మురిసి సేవ జేసతి ంది 
అయిన్... 

కన్నా తలిలో  అనే మమకరం లేక 
ముదుసలివే నీవంటూ 
ఒక ముదాదు  పెటటా  విసకు్కంటూ 
పోపొమ్ని తరిమేసేతి 
దికు్క లేని ఆ తలిలో  
ఎక్కడికని పోతుంది 
ఏ తీరుగ బ్రతుకుతుంది?
కననాతలిలో  మాట కననా 
కంచనమే మకు్కవాయ్!
కరుణ్యం చూపకుండ 
కననాబిడడ్  తరిమేసేతి 
కనీనాళలోతో ఆ తలిలో  
కనిప్ంచని  దేవునితో  
మొరపెటుటా కుంటుంది 
'దేవుడా! న్ బిడడ్న 
చలలోగా చూడమని'

అమ్ంటే..... త్ళ్ళురి  లకి్మి   
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మన దేహానికి  వా్యయామం 

ఎంత అవసరమో  మన మేధ 

కు కూడాఅంతే అవసరం. మన-

షులమైెన మనకి కొంత వయస 

మీదపడాడ్ క  మతిమరపు అనే 

లక్షణం రావడం కదుదు  . చితతివైకల్యం 

Dementia  అనే  మెదడుకు సం-

బంధంచిన  రుగ్తకు లోనవడం   

సధారణంగా 60- 65  సంవతస్-

రాలు పైెబడిన వారిలో మనము 

చూసూతి  వుంట్ము. చితతివైకల్యం 

లో మనిష్కి మతి మరపు, ఆలో-

చన్శకి తి తగగాడం, చురుకుతనం  

కోలోపివడం, మెదడున  ఉపయో-

గించి  చేయాలిస్న  పనలలో  నై-

పుణ్యలోప్ంచడం   మొదలైన  

లక్షణాలుంట్యి. దీని వలలో   రోజు 

వారీ జీవితంలో  వారు ఇబ్ంది 

పడత్రు.  కుటుంబసభు్యలకు 

కూడా వారక సమస్యగా మారుత్రు. 

అల్జె మర్స్  (Alzheimer’s)  చితతివై-

కలా్యలకు చందిన వాటిలో  ఒకనొక  

న్డీ సంబంధత  రుగ్త. ఈ రు-

గ్తలు  రాకుండావుండడానికీ, 

వాటితో  సమస్యలు ఎదుర్కంటు-

ననావారికీ  వైదు్యలు  వారి చికితస్లో 

భాగంగా  కొతతిగా ఏదైన్ తమకు 

రాని మరో భాషన నేరుచేకోమనీ,  

లేదా క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్  ని, సడొకు 

లన, పూరించమనీ   అదీకకపోతే 

చదరంగం వంటి  మెదడుకు పని-

కలిపించే ఆటలు ఆడమని   చపుతూ 

వుంట్రు.మెదడుకు పని పెటిటా న-

పుపిడు  మెదడు కణాలు ఉతేతిజితమైె 

చురుకుతనం వసతి ంది. చితతివై-

కలా్యనికి  క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్  చక్కని 

మందు. వయస పైెబడిన వారికి   

ఇవి మానసిక  ఆరో గా్యనినాచేకూరు-

స్తి యి.  ప్లలోలకు  కూడా  శరీరక వ్య-

యామము పాటూ వారి మెదడుకు 

మేత పెడితే  చురుగాగా తయారవుత్-

రు.  పాఠ శలలోలో , కళాశలలోలో   వాడే 

బోధన్పదదుతులలో   ఇవి  సమర్ధ-

వంతమైెన  స్ధన్లు కగలవు. 

పజిల్స్ విదా్యర్ుల పద సంపదన 

పెంచుత్యి. ఆలోచనన రేకేతితి-

స్తి యి,  జాఞా పకశకి తిని  పరీకి్స్తి యి. 

వీటిదావారా వినోదంతో ఆడుతూ 

పాడుతూ  విద్యలన అభ్యసించే 

అవకశం వారికి లభిసతి ంది.

అంతేన్  మానసిక క్రుంగు బాటు-

ననాపుపిడు  ఈ రకపు   మేధోపరమైెన 

క్రీడలు  మన మనసలన తమ-

వైపుకు  త్రిపుపికొనడం దావారా  త్-

త్్కలికంగానే  కవచుచే గాక, తపపిక  

ఊరటన కలిగిస్తి యి.ఈ ఊరట 

పజిల్స్ పూరించేవారికీ,  వాటి రూ-

పకర తిలకూ కూడాలభిసతి ంది.   

 క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ ని రూపొందించిన  

తొలి వ్యకి తిగా లివర్ పూల్  కి చందిన  

ఆరథార్ విన్ (Arthur Wynne)

గారిని   చపుపికొంట్రు. వీరు   

పజిల్  డైెమండ్ ఆకరంలో తెలుపు 

గడులతో అనగా అనినా గడులలోన్ 

అక్షరాలన నింపాలిస్న పదదుతిలో 

రూపొందించి  డిసెంబర్  21, 1913  

లో  New York World  అనే పత్రిక 

ఆదివారపు    FUN section లో ప్ర-

చురించారు, కనక ఇదే  మొటటా మొ-

దటి పజిల్ గా పేరు పొందింది.

 వీరు ఆధారాలకు  సంఖ్యలన  

అడడ్ంలో  మొదటి అక్షరం నండి  

చివరి అక్షరం వరక, అలాగే నిలువు 

గడులకు కూడా  మొదటి చివరి అ 

క్షరాల సంఖ్యలన   పటం-1  లో 

చూప్న విధంగా ఇచాచేరు.  

కనీ దీనికి పూరవామే  19వ శత్బదు ం  

లోనే   క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ ఇట్లియన్ 

భాషలో  “per passare il tempo” 

గా వాడుకలో వుంది.

                     (ఇంక వుంది)

క్రాస్  వర్డ్  పజిల్స్ -  క థా కమా మేషు -1

చాగంటి  కృష్ణకుమారి
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   వైజాఞా నిక పద బంధ కేళ్

సూచనలు:  నిలువు:

1 2 3 4       5 6

7    6    8

   9      

  10  11    12 13

  14     

   

   15   16 17

 18    18 19 20

  21    22 23

1. నీ ఎడమ చయి్య తియి్య న్ పుర్ చయి్య పెడత్-

నన్నాడు వాడు ,ఇంతకీ వాడేహసతిము పెట్టా డూ?(2)

2.మన వంటింలో వాడే ఈ సవాసన దళాల వృక్ష 

శస్త్ర న్మం  Mentha arvensis (3) 

4.ఈ కరా్గారం లో తైెలాలలోని  మైెలానినా తొలగి-

స్తి రు(9)

5.యజఞా,యాగాలలో ప్రముఖ పాత్ర వహించే వీటి 

వృక్ష శస్త్ర న్మం Desmostachya bipinnata.(3) 

6.  దీనిని ముగుగా రు తమ మూడు ముంగిటలో న్ 

కలుపుతూ పెదదుదిగా రచించారు.(2) కిందనండి 

పైెకి

10. వృక్ష శస్త్ర న్మం  Azadirachta indica. 

మంచి ఔష ధగుణాలుననాఈ ఆకు చేదుగా 

వుంటుంది(3)

11.  ఈ పపుపి వృక్ష శస్త్ర న్మము  Prunus dulcis. 

ఆల్ండ్ లని  ప్లుస్తి ము (3) 

12. తనిఖీలు(3) 

13. ఇషటా ం లేని . (3) 

15.ఇదొక సిరామిక్ పదార్ధం . ఇంగీలోషులో పోరిస్లిన్.

(3) 

17.  అసిథా పంజరం లో  మూడు న్లుగు తెగి పొతే? 

(3) కిందనండి పైెకి 

18. మావ ని ప్లువు (2) 

20. ఇంటి గుటుటా   ---  చేయ రాదు (2) 
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ఏప్రిల్   2021  నల గడి- నడి సమాధాన్లు

1  2       3

   6    

   4    5   6

     7

  8     9

   10 11

     12 13

   18

  14    15

సూచనలు:  అడడ్ం:

1 వారాంతపు శలవలకోసం  వాచిపోతున్నారా? 
(2) 
3 ---- మీస్ల న్తనా యవవానమున (3 
5. ‘సినీ నటుడు వంకటేష్ కి జలుబు, జవారం 
లేవు కనీ –   వుంది” అని ఓ గాలివార తి నమి్తే 
నమ్ండి.  (2) 
7. పడమటి సౌదీ లో ఓ  పటటా ణము (3) 
8. పొటటా  (3)  
9. గొడుడ్  (3)  

14. ఈ పదారథాం  గుండా కంతి సేవాచఛాగా ప్రయా-
ణిసతి ంది. (9)  
16. తూగాలి  కదు;  ఆడు తో  సంధ 3) 
18.  స్రవంతమైెన పుష్కలంగా నీటి సౌకర్యం-
గల వ్యవస్య భూమి .(3) 
19.  సిథారమైెన (3) 
21. వాణిజ్యము లో వీణా పాణి . ( 2) 
22. ---లో రాయబారం దేనికి? 
23. "అటలో  తదిదు  ఆరటులో , ముదదుపపుపి మూడటులో  
’... ఒకటి చాలు! (2) 
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అందరికీ నమస్్కరం. ఎలా 
ఉన్నారండీ అంత్? డిసెంబరు 
మొదలు జనవరి, ఫిబ్రవరి లోకి 
అడుగు పెడుతూ మళీళు మన 
జీవిత్లు గాడిలో పడుతున్నా-
యని, కరోన్పైె భారత్ విజయం 
స్ధంచిందనే అనకున్నా-
ము. తలవని తలంపుగా మారిచే 
నండి సెకండ్ వేవ్ వైరస్ ఉగ్ర-
రూపం దాలిచే విలయ త్ండవం 
చేసతి ంది. మన భారతీయ పద్ధ-
తులు, ఆహారపు అలవాటులో  మన 
ప్రాచీన వైద్య విధాన చిట్్కలు 
వీటివలలో  కరోన్పైె మనం గెలిచి 
దానినా తరిమి కొటటా గలిగాము 
అనకున్నాం. మరి ఇపుపిడు 
మన రోగ నిరోధక శకి తి ఏమ-
యి్యంది? ఈస్రి కరోన్ ధాటికి 
మనం ఎందుకు తటుటా కోలేకపో-
తున్నాము? ప్రతి ఇంటికీ కరోన్ 
కేస ఉననా పరిసిథాతి అయింది 
మనది. అయిన్ మనం భయ-
పడవలసిన అవసరం లేదని 
అనేక మంది డాకటారులో , శస్త్రజుఞా -
లు, నిపుణులు మనకి సషల్ 
మీడియాలో, వాటస్ప్ లలో 
ధైర్యం చపుతూనే వున్నారు. 

మనం తీసకునే ఆహారము, 
ఒతితిడిని తగిగాంచే వా్యయామాలు, 
రోగ నిరోధక శకి తి పెంచే మారాగా ల 
గురించి ఈ శీర్ికలో ముచచేటిం-
చుకుందాం. 
  గత ఏడాదిగా అందరూ ఇళలో-
లోనే ఉండిపోవడం,,,, దాదాపు 
చాలా మంది ఇంటినండే పని 
చయ్యడం, ప్లలోలకు ఆన్ లైన్ 
కలో సలు, ఇక ఆడవాళళుకు అధక 
శ్రమ, మానసిక వతితిళ్లో , ఆరి్ధక 
బాధలు ఇవనీనా కూడా మన రోగ 
నిరోధక శకి తిని తగిగాంచేస్తి యి. మరి 
ఈ ఇమూ్యానిటీని ఎలా పెంచు-
కోవాలో చూదాదు ం!
     అందరూ కష్టయాలు త్రాగమ-
ని, తయారీ విధాన్లు, అందులో 
వాడే ద్రవా్యలు అనీనా అందరికీ తె-
లిసినవే! కకపొతే కొందరికి ఈ 
కష్టయాల వాళళు ఎసిడిటీ గా్యస్ 
లాంటివి కూడా వచాచేయి. కబటిటా  
సింపుల్ గా అలలోం టీ  తో మన 
దిన చర్య ప్రారంభించవచుచే. 
మన అందరికీ కిచన్ లో పసపు 
ఉంటుంది. పసపు ఆవిరి 
పట్టా లి. అలాగే విటమిన్ 'సి' 
ఎకు్కవగా లభించే నిమ్కయ-

లు మనకి ఏడాది పొడవున్ దొ-
రుకుత్యి. ఈ నిమ్ కయలతో 
షరబత్ చేసకోవడం, పలుచని 
మజిజె గలో కలుపుకుని జీలకర్ 
పొడి, ఉపుపి చేరిచే త్రాగడం వలలో -
విటమిన్ 'సి' మనకు పుష్కలంగా 
లభిసతి ంది. 
  ఇమూ్యానిటీని పెంచే మరక 
దివ్య ఔషధం ఉసిరికయ. 
దీనిని అలాగే రోజూ ఒకటి తి-
నవచుచే. లేదా ఉసిరి తొకు్కతో 
పచచేడి న్రత్రు. దానిని రోజూ 
మొదటి ముదదులో తినడం వలలో  
విటమిన్ 'సి' పుష్కలంగా లభి-
సతి ంది. అలాగే అలలోం ఎండి 
శంఠి అవుతుంది. ఆ శంఠి 
కొము్ని నేతిలో వేయించి, 
దంచి పొడి చేసి ఉపుపి కలుపు-
త్రు. ఈ శంఠి బాలంతలకు 
దివ్య ఔషధం. శంఠి శోధసతి ంది 
అని అంట్రు. చిటికెడు శంఠి 
పొడి అననాంలో నయి్య వేసకుని 
ఓ ముదదు  మనం తినడం దావారా 
వంట్లో  వేడి పుటిటా ంచి వైరస్ దరి-
చేరకుండా చేసతి ంది. 

                   భారతీ శర్

రోగ నిరోధక శకి తి పెరిగేదలా?
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  ప్లలోలు ముఖ్యంగా ఆడప్లలోలు 
ఈ ఆన్ లైన్ కలో సల వలలో  శరీరిక 
వా్యయామం తగిగా  హారో్నలో  అస-
మతుల్యం వలలో  నలసరి సమస్య-
లన ఎదుర్కంటున్నారు. 
  నవువాలు, తెలగప్ండి ఈ 

బాధలన నివారిస్తి యని చపు-

తున్నారు. నవువాల పొడి, నవువాల 

ఉండలు, నవువాల గ్రేవీ కూరలు 

వారికి తినిప్ంచడం దావారా... ఈ 

సమస్యలు పరిష్కరింపబడత్యి. 

అలాగే మన స్ంప్రదాయ వంటలోలో  

కూడా ఎనోనా ఔషధాలు ఉంట్యి. 

అవి మన జీర్ణ శకి తిని పెంచి రోగని-

రోధక వ్యవసథాన మెరుగుపరుస్తి -

యి. అలాగే ఆకుకూరలు, త్జా 

పండులో , డ్రై ఫ్రూట్స్, అవిసె గింజలు, 

అలాగే న్న్ వజిటేరియన్ తినేవారు 

చేపలు, రెడ్ మీట్ లో కూడా చక్కని 

పోషకలు లభ్యమవుత్యని చపు-

తున్నారు. 

  ఇక ఆహారం చక్కగా తీసకుంటూ, 

పరిశుభ్తన పాటిసూతి  సరైెన 

సమయంలో ఆహారం తీసకోవ-

డం, నిరిదుషటా మైెన సమయానికి పడు-

కోవడం, సూరో్యదయానికి ముందే 

లేవడం, సూర్యకంతిలోని విటమిన్ 

'డి' శరీరానికి అందించుకుని రోగ 

నిరోధక  శకి తి పెంచుకోవచుచే.  అలాగే 

మలబద్ధకం లేకుండా చూసకో-

వడం, క్రమం తపపికుండా రోజూ 

45 నిముష్టల పాటు వా్యయామం 

చేసూతి  సత్్కలకే్పంగా చక్కని పు-

సతికలు చదవడం, ప్లలోలకు ఆర్టా 

కిట్స్  గిఫ్టా  చేసూతి  ఆహాలో ద వాత్వ-
రణం ఉండేలా చూసకుంటే.... 

ఆరోగ్య భారత్వని ఈ కరోన్ 

వైరస్ ని ఎదిరించి దానిపైె ప్రతిదా-

డి చేసి దానిని తపపిక ఓడిసతి ంది. 

అందరూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా 

నియమాలు పాటిసూతి  రోగనిరోధక 

శకి తిని పెంచుకుంట్రని ఆశిసూతి ....   

  భారతీ లకి్మి     

  

            ( 34 వ పేజీ  తరువాయి)మా ఊరి నందుల ఆతీ్య  కధ 

 స్వాములు ముటుటా కుని చూశరు. 
కరెంటు ష్టక్ కొటిటా నటుటా  వనకి్క 
పడాడ్ రు. ఇంట్లో  ఒకొ్కక్కరిని 
ముటుటా కోమన్నారు. అందరికీ... 
ష్టక్... ఇంటి ఇలాలో లికి తపపి. ఆమె 
చేతనే బయటకు తీయించారు 
ఆ బిందన. ఆ బిందకు సీలు 
వేయబడివుంది. 'ఇపుపిడే తెరవ-
కూడదు... ఇక్కడ న్లుగు బిం-
దలున్నాయి...' అంటూ .. రోజూ ఆ 
బిందకు పూజలు చేయించారు. 
ఇలా న్లుగు బిందలు... లేపే-
టపపిటికీ సంవతస్రం పటిటా ంది. 
అపపిటికే ఆ యింటి ఇలాలో లు 

సొము్లు, డబు్లు అయిపో-
యాయి. 
  మా అనమతి లేకుండా ... 
బిందల మూట తీసేతి బంగార-
మంత్ రాళ్లో , రపపిలుగా మారు-
తుందన్నారు. ఓప్క నశించిన 
ఇంటి యజమాని బిందల 
మూటలు తీసేతి.... నిజంగా రాళ్లో , 
రపపిలు వున్నాయి. ఆ తరువాత 
ఏం జరిగింద్ నే చపపినక్కరలే-
దు. 
  ప్రగతి పథంలో పయనించాల-
నకుననా యువత చదువులపైె 
దృష్టా  స్రించారు. పలుగురాళళు-

పలలో  ఉననాత పాఠశలలో యస్.
యస్.ఎల్,సి. పూరి తి చేసిన 
ప్లలోలు చాలామంది తిరుప-
తిలో బి.విదావాన్ లో చేరిపో-
యారు. మా అననాదము్లం 
మదనపలలో  బిసెంటు థియోస్-
ఫికల్ కలేజీలో చేరిపోయాం. 
మా చదువులు పూరి తి చేసకుని 
ఉద్్యగానేవాషణలో ఉంటూ... 
అపుపిడపుపిడు ఊరికి వచేచేవా-
ళళుం.   
          
                     (ఇంక వుంది                                                                       
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అసలు సిసలు కవిత్వానికి ఆనవాలు 
పెన్నా పెననాజాలు

తుమూ్రి  రాం మోహనరావు

కవితలో ఇసక రేణువులతో , పలేలోరు కయలతో,రాలిన పూరెమ్లతో మనిష్ మనగడనపోలచేడం ఎంతో భావ-

గరిభాతంగా ఉంది.మనిష్ లక్ష. ణాలకు తగిన ప్రతీకలుఎంచుకోవడంలోనే తెలుసతి ంది కవి ప్రతిభ. ఏ ప్రమేయం 

లేకుండానే ప్రపంచంలో మనిష్ రావడంపోవడం ఎలాగో చపపిడమే కవితలోని మర్ం. ఆయన వచన కవిత్వానికిది 

ఒక మచుచేతునక మాత్రమే. ఇక ఈ రుబాయీ చూడండి.

‘వదలిన కొమ్మకు పక్షే పెను భారం అవుతంది

ఊహ గాలిపటమై తే మది దారం అవుతంది

ఛందస్సులు భావాలకు పెను సంకెలలవుతాయా

మలచుకుంటె ప్ర తిబంధం స్మహారం అవుతంది’

‘అశ్రుధార’అనే రుబాయీ సంపుటి-

లోనిది ఇది.ఇలాంటి అందమైెన, 

భావసఫురకమైెనఐదువందల 

రుబాయీల సంపుటి. వీరు 

ఇటీవల వలువరించిన అశ్రుధార.

ఇందులోని ఏ రుబాయీ క రుబా-

యీనైపుణ్యంతో రూపొందించిన 

సౌషటా వం కలిగిన అందమైెన సవా-

రా్ణ భరణలా ఉంటుంది. తెలంగాణ 

రుబాయీలు పేరుతో ఇదివరకే ఒక 

పుసతికం ప్రచురించారు వీరు.

అలాగే జపాన్ లో ఆవిరభావించి 

ప్రపంచవా్యపతిమైెన లఘు కవిత్ 

ప్రక్రియ హైకూ గురించికూడా చాలా 

శ్రమించి ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైెన కొనినా 

హైకూలన తెలుగు పాఠకులకు-



44 మే 2021

గాలి ఒడిలో ప్్ర ణదీపిక వెలుగుతూనే ఉన్నది

తిమిరవలయం నంగిదాకా

పెరుగుతూనే ఉన్నది

వచ్చినపుడూ వెళ్లు నపుడూ 

ఒంటరిగనే పయనము

నడుమ మనసొక తోడు కోసం 

వెతకుతూనే ఉన్నది

మృతయువనయెడు లోయ అంచుకు

చేరిచినది ఒక దాహము

వీడిపోవన ఆశ ఇంకా

తరుముతూనే ఉన్నది

అందించారు.

హైకూ అనేది అక్షర కులో పతిత,భావ 

సినాగ్ధ త కలిగి కవి ప్రతిభకు ఒక 

ఛాలంజివాసరుతుంది.అలాంటి 

హైకూలు రాసి రహస్యదావారం,చి-

నకుల చిత్రాలు,సలోచనలుఅనే 

పుసతికలు వలువరించారు.అలాగే 

తెలుగు పాఠకులకోసం దేశవి-

దేశల హైకూలనఅనవదించి 

దేశదేశల హైకూ అనే పుసతికంగా 

అందించారు.

ఇక ఈయన రాసిన గజల్ చూదాదు ం-
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కలతనదురై  పోయె మనుగడ 

కలగ మారను ప్్ర యసి

కలకు ఇలకూ నడుమ నా మది

నలుగుతూనే ఉన్నది

రాయుచూ చెలి చెరుపుచున్నది

మట్టి లో నా ప్రును

ప్్ర మకథగ ముగియుచోటును

తెలుపుతూనే ఉన్నది

మోదమై నా ఖేదమై నా లేదు ‘పెనా్న’

భేదము

రాలుతూ ప్ర తి అశ్రు బందువు నవువుతూనే ఉన్నది

ఇది పెన్నా కలం నండి జాలువారిన ఒక చక్కని త్తివాకత కలిగిన గజల్.

తెలుగులో గజలునా అవగాహన చేసకోవడానికి వీరు గజల్ సౌందర్య దరశానం అనేపుసతికనినా వలువరించారు.

గజల్ కు సంబంధంచిన అనేక వివరాలతో కూడిన పుసతికంఇది.                                     (ఇంక వుంది)

  ( 36  వ పేజీ  తరువాయి)శ్రీ వచన భూషణం

అనష్టటా న ప్రతిపాదిత గ్రంథా-
లలో ఉతతిమమైెనది 'శ్రీ వచన 
భూషణం' అని జాఞా నలు కీరి తిం-
చారు. ఈ గ్రంథం ఒక మహా 
మహిమానివాత గ్రంథంగా భగవ-
ద్రామానజుల అవత్రంగా కీరి తిం-
పబడే మనవాళ మహామునలు 
తన 'ఉపదేశ రతనామాల' లో తె-

లియజేశరు. ఈ గ్రనథాస్నినా గు-
రుముఖత అభ్యసించి ఆచరిం-
చేవారి తేజసస్ బ్రహ్ తేజసస్న 
పోలి ఉంటుందని భాగవతుల 
నమ్కం. తేనటీగ మకరందానినా 
సేకరించి ఒక నిధగా ఒక చేకూ-
రిచేనటులో  ప్ళైళ లోకచార్య స్వామి-
వారు వేదవేదాంత స్ృతి ఇతిహాస 

పురాణములు దివ్య ప్రబంధాది 
విషయములలోని స్రవంత-
మైెన ప్రధాన విషయములన 
ఒకచోట చేరిచే రూపొందించిన 
గొపపి గ్రంథంగా 'శ్రీవచన భూష-
ణము'న పెదదులు కీరి తించారు.  
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 *ప్రసతి తం మళ్ళు రాష్ట్రా లోలో  ఏరపిడబు-

తుననా “కరోన్ రెండవ వేవ్” కరణాన్ 

దాని గురించిన విషయాలు కూడా 

కొనినా రాయడం అవసరమనిప్ంచి 

దానికి సంకలిపించాన!

  ఎందుకంటే! నేన“ఈ ఆరిటాకల్ మొ-

దలటిటా న ప్రారంభంలో” ఏడాది క్రితం 

విజృంభించిన కరోన్ వైరస్ పటలో  ప్ర-

భుతవాం, ప్రజలకు అందించిన జా-

గ్రతతిలు-సూచనల గురించి కూడా 

కొంత మీకు అపపిట్లో  తెలియచేయ-

డం జరిగింది. అది,మీ అందరికీ  

గురుతి ండే ఉంటుంది అనకుంటు-

న్నాన. 

  అలాగే! “ఆ వైరస్ రెండవ వేవ్ పైె” 

వారాతి  పత్రికల లోన,టీ.వీ ల యందు 

అననిత్యం వివరాలన అందిసతి ం-

డడంతో..చాలా మందికి దాని పటలో  

అవగాహన కలిగే ఉండచుచే .

  *మరి ఇక ఆ వివరాలోలో కి వడదాము:- 

**ఏడాది క్రితం,అంటే 2020 జూన్ 

ఆ సమయం లో కేంద్ర, రాష్ట ప్రభు-

త్వాలు అందిచిచేన “అన్ లాక్ డౌన్” 

విధాన అవకశనినా ప్రజలు ఎక్కడా 

కూడా సదివానియోగం చేసకోకపోవ-

డం,చప్పిన నియమాలన సక్రమంగా 

పాటించక, ‘ఆ ఇబ్ంది మళ్ళు వసేతి 

చూసకోవచుచేలే ‘అననా తీరున,వా-

రి వారి ఇష్టటా నస్రం మసలుతుం-

డడంతోనే..“ఇపుపిడు మళీళు కరోన్ 

పాజిటివ్ కేసలు” అంతకంతకు 

తిరిగి ఎకు్కవ అవవాబోవడంలో,ఎం-

టువంటి సందేహము లేదేమో అని-

ప్సతి ంది!

**ఇపపిటిక్న్ ప్రజలు పరిసిథాతి-

ని గ్రహించి”ప్రభుతవాం హోరెతితిసూతి  

ఆదేశించే నియమాలన మాత్రo” 

కచిచేతంగా పాటిసూతి ,మళ్ళు ‘లాక్ డౌన్, 

కరూఫుయా ల’ వంటివి విధంచాలిస్న 

అత్యవసర పరిసిథాతులు ఏరపిడిన్,లేక-

పోయిన్..అవసరానికి మించి ఎకు్కవ 

బయట తిరగకుండా, ఎపపిటెపపిటి-

కీ  అలా ‘ఆ సీవాయ గృహ నిర్ంధానినా 

కూడా’ తమకి త్ముగా అమలు చే-

సకుంటూ,జాగ్రతతిలు వహిసూతి  ఉంటే 

కనక ఏ ప్రమాదాలు ఎవరినీ చేరవు, 

అనే ధైర్యం కూడా అందరిలో ఏరపిడు-

తుంది!

  వీటిపైె,చదువుకుననా వారికి ఒక ఒక 

అవగహన ఉంటుంది కనీ ”చదువు, 

పరిజాఞా నం అంతగా లేనివాళళుకి, పేద-

రికంగా వుండే మనషులకు, కూ

లి పనలకు పోయే కరి్కులకు” 

ఈ వైరస్ పటలో  ఏమీ అంతుపటటా ని 

సంశయ పరిసిథాతే ఉండీ, ఏద్ తమ జీ-

విత్నినా అలా గడిపేసకుంటూ వుండే 

వారందరితో పాటు, రాష్టం లోని నలు 

మూలల జన్నికి ‘ఈ కరోన్ గురించి 

మరింత విశేలోషణాత్కంగా చేరనిచిచే’ 

ప్రభుతవాం తన గటిటా  చర్యల దావారా,ఇం-

క అవగహన ఏరపిరాచేల్ అనకుం-

టున్నాన!

  అంతేకదు! సినిమాలకి కధలు 

అందించే కవులు,రచయితలు కూ-

డా”న్తనంగా వ్రాసే తమ  కధలలో” 

ఇటువంటి కరోన్ విపత్కర పరిసిథాతుల 

నియమాలు,నిబంధనలన,సూచ-

నలన సహితం దృష్టా లో పెటుటా కుని, 

వాటినీ మిళ్తం చేసూతి ..ఆ సినిమా 

పాత్రలకు అదదుం పటేటా లా,తమ రచనల 

విలువ మరింతగా పెరిగేలా తగిన 

జాగ్రతతిలు తీసకుంటూ” నటించే 

త్రలకు,చూసే జన్లకి ఒక మంచి 

మెసేస్జ్ ఇవవాగలిగా ంది అయే్యలా చూ-

సకోవాలి.వారి నండి మరినినా ఉననా-

తమైెన సినిమాలు ఆశించేలా కూడా 

ఆ కధలు ఇవవాగలగాల్.

                         (  సశేషం )

సినిమా 
నండూరి సరోజాదేవి
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కనీనారున కనకగా నేన పంచిపెడుతుంటే,
    వేదనతో గాన్లన నేన ఆలప్సతి ంటే, 
దికు్కతోచక నేన ఎట్ఎగిరిపోతుంటే,
   న్కంటూ బంధువుగా ఉన్నావని, నిననా కలిసి,
న్ బాధన తెలుపుతూ నీ హసతిము కోరితే, 
  న్ గానము నీకు మధుర కవ్యముగా వినిప్ంచి,
న్ గాలిపయనం నీకనందంకలిగించి, 
   నీ మనసకు న్ వేదన అందంగా వినబడితే, 
“కోయిలగ” జని్ంచి ఎంత “కోలోపియానో”… !!
   న్ కనీనారున వర్పుచినకులుగా పోలిచే నీవు, 
సంతోషంపటటా లేక చిరుజలేలో  కోరితే, 

కనీనారే ఆనందం....

మేఘంలా మారి నేన ఎదపొంగీ కురిసినపుడు,
    య్ర్ గులాబీ ఊగి నననా ఓదారుసూతి  ఉంటే,  
ఆ పువువాన తెంప్ నీవు అలంకరించుకున్నావు,
    నీ సంతోష్టనిక్ దీపం లా మండితే, 
“పవన్లకు” వలుగుతూ, ఏ “గాలికి పోత్నో”…!! 
    కోయిలగా జని్ంచి న్ బాధన తెలుపలేక, 
తుదిశవాసకు ఎదురుచూపు స్గిసూతి  ప్రేమతో,
   ఊహలనినా దాచుకుననా న్ కళలన భద్రంగా 
పాదాలకు అరిపించి నే రెక్కలు జారిసేతి, 
   “మటిటా గప్పి” పోత్వో ... “పూలతోట” వేస్తి వో …!!
  ************************************

- శంతించిన పవన్లు 

    పవన్  ద్రోణంరాజు

    శ్రీ కృష్ట్ణ రపిణం
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    రాత్రి పగలు అని లేదమా్ , ప్లలోడు 

చాల కషటా  పడి  చదువుతున్నాడు. 

 "అవున్! పోనేలో  ప్లలోలకు అదే  మంచిది 

. రేపు ఫస్టా  మారు్కలతో పాసైె ... "

"ఏం పోనీ గానీ , తిండీ నిద్ర లేకుండా 

అలా చదువుతూ కూరుచేంటే ... 

చూడు సగం అయిపోయాడు." 

"ఆబె్ అదేం లేదొదిన్. అంట 

సరదాగా చదువుతుననాందుకు సంతో-

ష్ంచక ..."

" సరే వదిన్ ... ప్లాలో డికిమ్ కసతి పాలు 

ఇస్తి న, నీరస పడకుండా'

 అపపిటిదాక దీక్షగా చదువుతుననా 

వాడు ఈ మాటలు చవిన పడి కసేస్పు 

ఆగి మళీళు చదువులో పడాడ్ డు. 

 ఈ లోగా అమ్. వచిచేంది --- 'కసిని 

పాలు త్గు న్యన్ ... ఎపుపిడనగా 

తిన్నావో " అంటూ పాల గాలో స పక్కన 

పెటిటా  పుసతికం వైపే చూసతి న్నాడు. 

 "నీరసం వసతి ందేమో కసేస్పు ఆప్ 

పాలు త్గు. బిస్కటేలో మన్నా  తింట్వా? 

సననాండలు చయ్య మంట్వేమిటి?"

 " డిసటార్్ చయ్యకమా్. కవాలంటే 

నేనే అడుగుత్న". 

 నవావా నవువా చదువులో పడితే లోకం 

కన పడదు". 

 ఆవేళ అనిప్ంచింది వాడికి  "నిజమే 

చాలా కషటా  పది చదువుతున్నాన. 

కొంచం రిలాక్స్ అవవాచుచే.  కసేస్పు 

టివి చూదాదు ం "అని 

 'పొదుదు ననా లేచింది మొదలు ---గాన-

గెదుదు  నయం అనకో. చాకిరీ చేసింది 

చేసినటులో ంది ప్లలో " 

 "అలాగా "

'అవునమా్. తిండీ తిపపిల్ ఏమీ 

అక్కర లేదనకో. రోజంత్ పనే పనీ 

...అంతే"

'పోనేలో  వదిన్ నవువా అదృషటా వంతురా-

లివి"

"మెలిలో గా అంట్వా -ఎనోనా జన్ల 

పుణ్యం ఉంటే తపపి ఇలాంటి కోడలు 

దొరకదు". 

  "నిజమే"

"మరీ బదదుకం పెరుగుతోంది ఏమైెన్ 

పని చయ్య నివవావే అంటే ఒపుపికోదు. 

నే ఉండగా మీరు పని చేసేతి న్ మీదొటేటా  

అంటుంది. న్కు తిననాది అరగటేలో దే 

అంటే వినడు హాయిగా డాబా మీద 

వాకింగ్ చయ్యండి.సరదాగా పకి్కంటి 

ప్నినాగారింటి కెళ్ళు రండి అంటుంది". 

"పోనేలో  వదిన్! నవువా చేసినంతకలం 

చాకిరీ చేశవు, ఇపుపిడు హాయిగా... 

"అది సరే ..ఈ ప్లలో  ఇలా ఒళ్ళు అర-

గదీసకుంటుంటే న్కేం బావుండ-

టేలో దు"

   ఆ మాటలు కోడలు చవిలో 

పడాడ్ యి. క్రమంగా ఆమెకి త్న చాలా 

ఎక్కవ శ్రమ పడుతున్నానననా భావన 

మొదలైంది. పనలు తగిగాంచుకోవ-

డం, ఆపైె తవారగా అలసిపోవడం ....

మారుపి మొదలైంది. 

                       -------------

"ఏమిటీ! ఐ ఏ ఎస్  క" 

 "అవున "

"చాలా కషటా  పడాలి"

'పడత్న".  

"ఐ ఏ ఎస్ సీటంటే వేళాకోళం కదు. 

చాలా కషటా  పడి చదవాలి. టి వి. గివి 

అనీనా బంద్ ...'

----సరే విషయానికొదాదు ం ---

*స్వామి హనమకు తన బలం తనకే 

జాఞా పకం ఉండకూడదని శపం ఉంది. 

ఆ శపం వలలో  కలిగిన  లాభమేమి-

టననాది మరోస్రి చరిచేంచుకుం-

దాం. జాంబవత్దులు హనమ కు 

విషయం జాఞా పకం చేశరు. 

   తెలిసిన కధ్ కదా ---

దకి్ణ సముద్రానినా దూకి లంకకు వళ్లో  

అక్కడ "సీతమ్' ఉందేమో చూసి 

వచేచే రామయ్యకి చపాపిలి. స్వామి సం-

కలిపించుకున్నారు. "ఏమని?'  "రామ 

బాణంలా వళ్లో  లంకలో వాలుత్న". 

అని.  వళ్ళుది లంక. అక్కడి పరిసిథా-

తులు ఏవీ తనకు తెలియవు. అది 

రాక్షసల నిలయం. పైెగా రావణుడి 

పాలన.  ఒక్కడూ వడుతున్నాడు. 

రెండో ఆలోచనే లేదు. ఒక వేళ సీతమ్ 

అక్కడ కనిప్ంచక పొతే మొతతిం 

లంకని తన తోకతో చుటిటా  పటుటా కొచేచే-

స్తి నన్నాడు ---- స్వామి లాంగించారు. 

శర వేగంతో ఆకశ మారగాంలో ప్రయా-

ణమయా్యరు. 

దృష్టా  
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సముద్రుడు చుస్డది. తనకు పు-

టుటా కకు కరకులైన 'సగరులు' 

తన కెపుపిడూ పూజు్యలు. వాయఱి 

వంశంలో పుటిటా న రామచంద్రుడి పని 

మీద హనమ బయలుదేరారు ---- 

ఆయనినా సత్కరిసేతి రాముడినా సత్క-

రించినటేలో  ---రాముడినా సత్కరిసేతి తన 

జన్ కరకులని సత్కరించినటేలో  . 

కబటిటా  స్వామిని సత్కరించాలి. 

ఇక్కడ మరో పాత్ర ---- మైెన్క 

పరవాతం. పరవాత్లు ఎగురుతూ 

వాలుతూ, న్న్ భీభతస్వాలు చేసతి ం-

డేవి. దాంతో ఇంద్రుడు వాటి రెక్కలు 

నరికేయడం మొదలు పెట్టా డు . 

ఇంద్రుడు నంచి తప్పించుకుని 

మైెన్కుడు పారిపోతుంటే ---అతడికి 

వాయువు సహాయం చేస్డు. అలా 

వళ్లో  సముద్రంలో పడాడ్ డు మైెన్కుడు. 

అపపిటినచీ పైెకొసేతి ఇంద్రుడు ఉరు-

కోడననా భయంతో సముద్రంలోనే 

ఉండి పోయాడు. స్యం చేసింది 

వాయువు. స్వామి హనమ వాయుపు-

త్రుడు. ఆశ్రయం ఇచిచేంది సముద్రం 

కబటిటా  మైెన్కుడికి విషయంతో 

సంబంధం ఉంది. సముద్రం 

అడగడం, మైెన్కుడు సంతోషంతో 

ఒపుపికోవడం జరిగింది. న్రు యోజ 

న్ల సముద్రం లంఘంచడం అంటే 

చాలా శ్రమతో కూడిన పని. మధ్యలో 

కసతి విస్రఅంతి తీసకుని, కసిని 

పళ్ళు తిని వడితే మంచిది అన-

కున్నాడు మైెన్కుడు. అందుకే పైెకి 

వచాచేడు. సముద్రం తల మీదకి 

స్వామి చూస్రు. " ఇదేద్ పెదదు  అవరో-

ధంలా ఉంది' --అనకున్నారు. 

ఛాతీతో ఒక్క స్రి 'ఢీ' కొటిటా  ప్రయాణం 

కొనస్గించాడు స్వామి. అపుపిడు 

మైెన్కుడు విషయం చప్పి, కసతి 

విశ్రాంతి తీసకుని వళళుమని ప్రారి్ధం-

చాడు. 

" నేన రామ బాణానినా అని కదా! 

స్వామీ నిర్ణయం. రామ బాణం 

ఇలాంటి మరా్యదలకీ ఆతిధా్యలకీ 

ఆగుతుందా? లబిదు  లంఘంచడమే 

కషటా ం ---మధ్యలో విశ్రాంతి అవసరం 

అనకుంటే ---ఆపైె లంకలో సీతమ్-

ని వదకటం, అటుపైె తిరిగి రావడం  

చాల కషటా ం అనిప్స్తి యి. 

 విశ్రాంతి తీసకుని కసతి ఆలోచిసేతి 

"నేన వదికితే మాత్రం దొరుకుతుం-

దా? అనిప్ంచవచుచే. 

కసిని పళ్ళు తిని కసతి విశ్రాంతి 

తీసకుంటే ...ఆ తరావాత లేవాలనిప్-

సతి ందా?...  

' అనవసరపు శ్రమ, వనకి్క వళ్లో  

పోవడం మంచిది' అనిప్ంచన్వ-

చుచే. స్వామి కర్య సూరుడు.' రామ 

బాణం ఎలాగైెతే మధ్యలో ఆగదు 

అలాగే అయా్య ఆగలేదు.   అయితే 

ఇది మరా్యద పూరవాకంగా ప్లుసతి -

న్నా వారి ఆహావాన్నినా తిరస్కరించటం 

కూడా ధర్ం కదు. తిరస్కరిసేతి వారిని 

బంధంచి నటలో వుతుంది. 

                  -----------

ప్రేమతో మమకరంతో మనని   పని 

చేసకోకుండా చేసే వారుంట్రు. 

వాళలోకి మనం చాలా కషటా పడుతుననాటులో  

అనిప్ంచి స్నభూతి చూప్ంచడం 

గట్రా చేసి,మన మీద మనకే 

స్నభూతి కలిగేలా చేస్తి రు. దాంతో 

మన 'కర్య దీక్ష' బలహీనమైె పనలు 

వాయిదా వేయడం, క్రమంగా పనలే 

మానయ్యడం జరుగుతుంది. 

   అందుకే 'స్వామి' మైెన్కుడిని సము-

దాయిసూతి  'పని తొందరలో  ఉన్నాన'. 

సమయం లేదు. నీ ఆతిధ్యం సీవాక-

రించినటులో  భావించు' అని తన చేతితో 

మైెన్కుడిని త్కి ప్రయాణం కోన 

స్గించారు.  ముఖ్యమైెన పని ఏది 

సంకలిపించిన మొదటి విఘనాం మన 

ఆతీ్యుల నంచి, అయిన్ వాళళు 

నంచే వసతి ంది. 

పనిలో మునిగిన వ్యకి తికి  అలసట, 

శ్రమ తెలిసే అవకశమే లేదు. పని 

చేసే కొదీదు  ఉత్స్హం ఇనమడిసతి ం-

ది. బాల పెరుగుతుంది.  మనసస్, 

శరీరం ఒకేలా సపిందించే సమయం 

అది. ఏ పని మొదలు పెటిటా న్ ఉం-

డవలసింది ఇదే.   ఏది? దృష్టా  --- ఆ 

పనిలో పూరి తిగా నిమగనాం అయితే 

ఇతరత్రా ఏ ఆకర్ణల్, వా్యమోహా-

ల్ మన మీద పని చయ్యవు. మనలినా 

తమ స్హిత్యం దావారా స్నభూతి 

చూపడం దావారా దృష్టా ని మలిలో ంచాం 

లేరు ఎవరూ ---

                      అదే  ----- 'దృష్టా '. 
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అభిప్రాయవేదిక

శంతి గారూ,

సంచిక  మొతతిం అంత్ విన్నాన. ఇది ఒక అపురూపమైెన 

అదివాతీయమైెన, అత్యంత శ్రమతో కూడిన అత్యవసరమైెన 

స్హిత్య స్మాజిక ప్రయోగం. ఎంతో ప్రణాళ్క బద్ధంగా శ్ర-

ద్ధతో, స్ంకేతిక పరిజాఞా నంతో రూపొందించిన చైతన్యం పత్రిక  

కలకలం కొనస్గి, తెలుగు పాఠక లోకనికి వినోద విజాఞా న 

స్మాజిక సమాచారానినా ప్రపంచవా్యపతింగా అందించాలని  

మనస్రా కోరుకుంటూ, మీకూ మీ బృందానికి శుభాభినం-

దన్లు తెలియజేసతి న్నాన. భవదీయుడు, వంగూరి చిటెటా న్ 

రాజు. మీ పటుటా దల కృష్కి అభినందనలు. 

"చైతన్యం" కి సంబంధంచిన ఈ సంతోష వార తిన అక్షరాజా-

లం లో కూడా పంచుకున్నాం.

రామలకి్మి జొననాలగడడ్  (వసంధర)

   "చైతన్యం సంకలపిబలం" పత్రిక ఎంతో అదుభాతంగా పత్రిక 

రూపంలోనే కక, వీడియో రూపంలో కూడా తీసకు రావడం 

చాలా బాగుంది. ప్రతీక అభినందనలు అంటూ శ్రీ సూర్య-

న్రాయణ, శ్రీమతి జానకి, ప్రభాకర రావు,శ్రీ కృష్ణ, శ్రీమతి 

భారతి, శ్రీ శర్ సూరి, శ్రీమతి అపర్ణ, శ్రీ వేణు గోపాల్, శ్రీ 

శ్రీధర్, శ్రీమతి భాన, వినయ్, గోపాల కృష్ణ, శ్రీమతి కుమారి, 

స్యి, మధు, శ్రీమతి స్విత్రి,రమణ బాబు,శ్రీమతి శకుంతల  

రాంబాబు, శ్రీమతి, శ్రీమతి సధ, శ్రీమతి తేజ. 

 పత్రిక న ఎంతో శ్రమ పది తీసకు రావడమే కక, వీడియో 

కూడా తీసకు రావడం ఆనంద దాయకం అంటూ ... శ్రీమతి 

విజయలకి్మి,శ్రీ జవహర్ లాల్,శ్రీ సత్య మోహన్ సింగ్ , శ్రీ 

వంకట సబా్రావు,  శ్రీమతి లకి్మి, శ్రీ లకీ్మి నరసింహ మూరి తి, 

శ్రీమతి సరోజ ,  మాకు చాలా చాలా నచిచేంది . ప్రతి నలా ఈ 

వీడియో మా్యగజైన్ వసతి ందా? మేము subscribe చేస-

కుంట్ము అంటూ చనైనై నండి సబ్లకి్మి, శిరీష.  మాకు 

చాలా చాలా నచిచేంది అంటూ ఎంతో మంది అభినందనలు 

పంపారు.  అంతే కదు  చాలా ప్రముఖ్లైన రచయితలు  

, రచయిత్రులు  ఎననానోనా గొపపి విషయాలు మాకు అంద-

జేశరు. అంత పెదదు  వారికి ఏమి వ్రాయాలో  కూడా మాకు  

తెలియడం లేదు అంటూ ఎంతో మంది పంప్ంచారు. ఫోన్ 

లో చపాపిరు, వాట్స్ అప్ లో. పేస్ బుక్ లో  అలాగే వీడియో 

దావారా కూడా పంపారు. ఇక్కడ అందరి పేరులో  వ్రాయలేక పో-

తుననాందుకు క్షమించవలసిందిగా కోరుతూ , పేరు పేరున్  

అందరికీ ప్రతే్యక కృతజఞాతలు. 

ముందుగా చైతన్యం మాస పత్రిక వీడియో విధాన్నికి 

శ్రీకరం చుటిటా న శ్రీమతి శంతి గారికి, పెదదులు, తోటి రచ-

యితల్ రచయిత్రులు అందరికీ నమస్్కరం. రచయిత-

ల్, రచయిత్రులు అందరూ కూడా ఎంతో విలువైన మంచి 

మంచి అంశలన తీసకుని వాటి అనినాటినీ ఉగాది ప్రారం-

భమైెన వీడియోలో చాలా బాగా వివరించారు. " వీడియోకి 

సంబంధంచిన చాఫటా రులో  ఫొట్లతో కూడిన సూచిక విధానం 

ఆలోచన మాత్రం ఎకస్లంట్. ఇక వీడియో ఆరంభం లో 

వచిచేన శుభాకంక్షలు "చైతన్యం సంకలపిబలం " అనే విషెస్ 

నండీ చివరి వరకు మీరు అందించిన మూ్యజిక్ వరకు 

చాలా బావుంది. --- శ్రీమతి నండూరి సరోజా దేవి ---హై-

దరాబాదు. 

పత్రిక చాలా డీసెంట్ గా తీసకు రావడమే కక, కుటుంబంలో 

అందరు చదివేటటుటా గా తీసకు వసతి న్నారు. ఇలా రెకర్డ్ 

బ్రేక్ చేయడమేకక , మాలాంటి వాళ్ళు కళళు జోడు 

లుకుండా, సమయం వృధా కకుండా పని చేసకుంటూ 

వినేటటుటా గా చాలా చక్కగా తీసకు వసతి న్నారు.   అంటూ   

శ్రీమతి జయశ్రీ  ---మిలోవాకి (US),  దస విదేశల నండి 

చాలా మంది పంపారు అందరికీ కృతజఞాతలు. ఎంతోమంది 

పాఠకులు, వీక్షకులు రచయితలందరికీ  పేరుపేరున్ హృ-

దయపూరవాక అభినందనలు అందజేశరు.  
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