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ఇంటర్ అమా్మయి ఐక్య రాజ్య సమితిలో ప్రసంగంచ బోతోంది !       
       సస్టుయినబిలిటీ .... దేనైనైన్ కొన్నాళలో పాట్ ఉపయోగంచడం, తదావారా వృధాను అరికటటు డం. ఈ విధాన్నికి ఇటీవల 
ప్రాధాన్యం పెరిగంది. దీనినా నలసరి వినియోగంచే ఉత్పత్హు ల విషయం లోనూ పాటించాలంటంది గహార్ గోయల్. ఈ 
విషయంలో తన "గ్రీన్ పీరియడ్స్" క్యంపెయిన్ దావారా అవగాహన కలి్పసతా ంది. "ఐక్యరాజ్య సమితి" కర్యక్రమంలోనూ 
ప్రసంగంచనుంది.  
   తన మొదటి నలసరి సమయంలో గహర్ చాలా ఇబ్ంది పడింది. శనిటరీ పా్యడ్ ల కరణంగా ఒళ్ంత్ దదుదు ర్లో  
వచేచేవి. దీంతో వాళ్ అమ్మ మళీ్ వాడుకుందుకు వేళాయె పా్యడలో ను ఇచిచేంది. గహార్ కు మొదటి నుండీ పరా్యవర-
ణంపైె ప్రేమ ఎకుకువ. అమ్మ ఇచిచేన పా్యడ్ పరా్యవరణానికి హితమైెనవి కవడంతో సంతోషపడింది. స్నాహిత్రాళలోతోనూ  
వీటి గరించి చరిచేంచింది. వాళ్లో  వాళ్ ఇబ్ందులినా చెపా్పర్. అపు్పడే వీలైనంతమందికి అవగాహన కలి్పంచాలను-
కుంది. 17 ఎలాలో  గహారీడ్ బంగళూర్. ఇంటర్ రండవ సంవతస్రం చదువుతోంది. మారకుటలో  దొరికే శనిటరీ పా్యడ్ లపైె 
కొంత పరిశోధన చేసంది. వాటిలోలో  స్టురిన్, క్లో రో ఫామ్ , క్లో రోమీథేన్ వంటి ప్రమాదకర రస్యన్లను వాడుత్న్నారని 
తెలుసకుంది. ఇవి వాడితే వారికే కకుండా పరా్యవరణానికి కూడా ఎంతో హాని కలిగసతా న్నాయని అర్ధమైెంది ఆమెకు. 
వీటి వినియోగం విషయంలో చైెతన్యం తేవాలనుకుని స్నాహిత్లతో కలిస స్కుల్స్ , బహిరంగ ప్రదేశలోలో  వందల ప్రో-
గ్రాములు నిరవాహించింది. తన కృషికి ఫలితంగా కిండల్ నుండి సషల్ ఆంత్ర ప్రెనూ్యరిషిప్ రికగనాషన్ అవార్డ్ కింద రూ 
20, 000 గెలవడమే కక ఈ ఏడాది 1ఎం 1బీ ఫండేషన్  నిరవాహిసతా ననా 'ఫ్్యచర్ లీడర్స్' ప్రోగ్రామ్ 'లో ఫైనలిస్టు  గా 
ఎంపికంది. సపలో యినబిలిటీ పైె పని చేసతా ననా యువతను, వారి విధాన్లను ప్రపంచానికి తెలియ జేస్ కర్యక్రమం 
ఇది. దీని దావారా డిశంబర్ లో అమెరికలో జరగనుననా ఐక్యరాజ్య సమితి కర్యక్రమంలో సపలో యినబిలిటీ పైె  గహార్ప 
ప్రసంగంచనుంది. ప్రతీ విదా్యరిథా గహార్నా ఆదర్ంగా తీసకుని అందరూ కనిపెటిటు నవి ఉపయోగంచడం కకుండా 
క్రియేటివిటీ పైె అవగాహన పెంచుక్వాలిస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
 మన దేశంలో ఎననాన్నా అందాలు .           
             మన దేశం చాలా అందమైెన దేశం. కనీ మనం మన దగ్గర ఉననా అందాలకు ప్రాధాన్యతను ఇచిచే, అందంగా 
తీరిచే దిదిదు  ప్రజలను ఆకరిషించలేక పోవడం తో దేశం ఆరి్ధకంగాన్కక , అందాల దేశంగా కూడా పేర్ సంపాదించు క్లేక 
పోతోంది. విదేశలలో అయితే చిననా చిననా లేక్ వ్్య అని, రియల్ సటు న్స్ అందాలు అనీ, అందమైెన కొండలు అనీ, 
అందమైెన చెట్లో  అనీ, వాటర్ బొట్స్ అనీ, వాటర్ ఫంటైన్స్ అనీ, కొండల  మధ్యలో ట్రైన్స్ అనీ ఎదో విధంగా ప్రజలను 
ఆకరిషింప చేస, విదేశలలో తెగ డబ్్ చేసకుంట్న్నార్ . దేశనినా అందంగా కూడా చేసకుంట్న్నార్. కనీ మన 
దేశంలో నిజానికి ఎంతో విలువైన, అందమైెన ప్రక్రుతి సంపద ఉన్నా మనకి అభివృది్ధ  చేసక్వడం లేదు. ఇపు్పడు 
దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల,  స్థా నిక సంసథాలతో కలిస ప్రభుతవా ప్రయివేట్ భాగస్వామ్యంతో దీనికి జవ సత్వాలు చేకూర్చే 
ప్రయతనాం చేస్తా నని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రడిడ్  పేర్కున్నార్.  కేంద్ర పరా్యటక శఖా మంత్రిగా హైదరాబాద్ సహా తెలుగ 
రాష్ట్రా లోలో  ఈ రంగం అభివృది్ధపైె దృషిటు  పెడత్నని చెపా్పర్.
                                    రోదసీలోకి తెలుగమా్మయి. 
    విను వీధిలో చారిత్రాత్మక ఘట్టు నికి రంగం సద్ధమైెంది. రోదసీలోకి మన తెలుగమా్మయి  గంటూర్కి చెందిన బండలో  
శిరీష తొలిస్రి ప్రవేశించడం అందరికీ ఆనందానినా కలిగసతా ంది. ప్రముఖ అంతరిక్ష సంసథా వరిజిన్ గెలాకిటుక్ ఆదివారం 
మానవ సహిత వ్్యమనౌక వీఎస్ ఎస్ యూనిట్ --22 ను వీఎంఎస్ ఈవ్ అన్ ప్రతే్యక విమానం భూమి నుండి 15,000 
మీటరలో ఎత్తా కు తీసకు వళ్లో , అనంతరం అకకుడినుండి రాకెట్ ప్రజవాలనంతో యూనిటీ -22 మరింత ఎత్హు కు వళ్లో . చి-
వరిదశలో సంత ప్రయాణానినా ప్రారంభించి, 86.1 కిలోమీటరలో ఎత్తా కి తీసకువళ్లో   అకకుడ 90 స్కనులో  పాట్ ఉంది. ఆ 
ఎత్తా  ఎందుకంటే, ఆ ఎత్తా లో రోదస ప్రారంభమవుత్ంది. అంటే అకకుడ మనం భారరహిత సథాతిలోకి చేరి తేలుతూ 
ఉంట్ము. ఈ వ్్యమ నౌకలో వరిజిన్ గెలాకిటుక్ సంసథా వ్యవస్థా పకుడు రిచర్డ్ బ్రానస్న్తా పాట్ మరో ఐదుగర్ ప్రయాణం-
చగా వారిలో 34 ఏళలో  శిరీష కూడా ఉన్నార్. న్లుగో వ్్యమగామిగా ఉననా శిరీష వ్్యమనౌక లో మానవ తీర్ తెనునాలు 
సంబంధించి ఫ్లో రిడా విశవా  విదా్యలయం  రూపందించిన ప్రయోగానినా నినిరవాహించార్. ఈ యాత్రతో భారత్ నుంచి 
అమెరికకు వళ్లోన వ్్యమగామిగా బండలో  శిరీష చరిత్ర పుటలకు ఎఎకకుర్. ఇంతకు ముందు  రాకేష్ శర్మ, కల్పన్ చావాలో , 
భారత  -- అమెరికన్ సనీత్ విలియమ్స్ రోదసీలోకి వళ్లో  వచాచేర్.  అంతరిక్షం లోకి అడుగ పెటిటు న తొలి తెలుగ 
మహిళగా పేర్ ప్రఖా్యత్లు గడించింది. ప్రతీ మహిళా ఇలాంటి వారిని ఆదర్ంగా తీసకుని విజయవంతంగా వారి 



తీగవరపు శంతి

జీవిత్లను తీరిచే దిదుదు క్వాలని క్ర్కుందాం.  శిరీష తలిలో  తండ్రులతో పాట్ అమెరికలోని హ్్యసటున్ లో సథారపడాడ్ ర్. 
                          ఉపె్పనలా సై్బర్ దాడి 
                   సై్బర్ న్రాలు సరికొతతా రూపాలను సంతరించుకుంట్న్నాయి. కంపూ్యటర్ వ్యవసథాను అతలాకుతలం చేస్ 
రానస్మ్ వేర్ కు కొనస్గంపుగా సై్బర్ న్రగాళ్లో  మరో కొతతా  ప్రక్రియకు తెర లేపార్. 'సప్ెలో  చైెన్ ఎట్క్ పేర్తొ మొదలైన 
ఈ కొతతా దందా ఇపు్పడు ప్రపంచ వా్యపార సంసథాలను వణకిసతా ంది. ఇది ఎంత తీవ్ంగా ఉందంటే. అమెరికలోని అన్క 
రాష్ట్రా లకు చముర్ సరఫరా చేసతా ననా  'కలోనియల్ పైెప్ లైన్ సంసథాపైె దాడి చేయడంతో ఇంధన సరఫరా లో ఇబ్ందు-
లు ఎదురయా్యయి. ఇపు్పడిపు్పడే మనదేశంలోనూ అన్క సంసథాలు ఈ క్రలోలో  చికుకుకుంట్న్నాయి. ఆపర్షన్ ససటుం 
అసలైంది అయి ఉండాలని , ఉచితంగా ఇచేచే యాంటీ వైరస్ ను వాడొదదుని, సంసథాలైతే తమకు త్ము ప్రతే్యక సై్బర్ 
భద్రత్ విధాన్నినా రూపందించుక్వాలని చెబ్త్న్నార్.  హైదరాబాదులో ఆష్టఢమాసం బోన్ల ఉతస్వాలు ప్రారం-
భమయా్యయి. గోలకుండ జగదాంబిక అమ్మవారికి భకుతా లు భకి తా శ్రద్ధలతో తొలి బోనం సస్మరి్పంచార్ .  ప్రారంభమైెన 
ఆష్టఢ బోన్లు వచేచేనల ఆగసటు  8వ తేదీ వరకు కొనస్గనున్నాయి. ప్రతీ ఆదివారం గర్వారం భకుతా లు అమ్మవారికి 
బోన్లు సమరి్పస్తా ర్. దర్నం క్సం వచేచే భకుతా లు విధిగా కరోన్ నిబంధనలుం పాటించాలని అధికర్లు క్ర్త్-
న్నార్. ప్రభుతవాం తరపున అమ్మవారికి  మంత్రి తలస్ని ఇంద్రకిరణ్ రడిడ్  పట్టు వస్్రా లు సమరి్పస్తా ర్. 
 జన్భా పెర్గదలతో ఎన్నా సమస్యలు. 
  సమాజంలో ఏర్పడే అసమానతలకు తోడు జన్భా పెర్గదల ఎన్నా ప్రధాన సమస్యలకు కరణమని ఉతతారప్రదే-
శ్ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్య న్ధ్ పేర్కున్నార్. రాష్ట్రంలో జన్భా నియంత్రణకు రూపందించిన నూతన విధాన 
వివరాలను వలలోడించిన ఆయన 2026 న్టికి రాష్ట్రంలో జననర్ట్ను 2. 1 శత్నికి తగ్గంచాలని లక్షంగా పెట్టు -
కుననాట్లో  వలలోడించార్. ప్రసతా తం 2. శతంగా ఉననా జనన ర్ట్ను 2030 న్టికి 1. శత్నికి తగ్గంచాలని తమ ప్రభు-
తవాం లక్షంగా పెట్టు కుననాట్లో  తెలిపార్. యూపీ లా కమీషన్ రూపందించిన జన్భా బిలులో  ముస్యిదా వివరాలను 
ప్రపంచ జన్భా దిన్తస్వ సందర్ంగా ముఖ్యమంత్రి యోగీన్ధ్ విడుదల చేశర్. జన్భా పెర్గదల విపరీతమవ-
డం వాళ్ రాష్ట్రంతో పాట్ దేశభివృది్ధకి ఆటంకం కలుగత్ంది కబటిటు  జన్భా నియంత్రణ చర్యలోలో  భాగంగా ఇదదుర్ 
పిలలోల నిబంధన తీసకు రానుంది. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర లా కమీషన్ ... ముస్యిదా యూపీ జన్భా బిలులో  --2021 ను 
తయార్ చేసంది. ఇది చటటు  రూపంలోకి అమలులోకి వస్తా ఇదదురికంటే ఎకుకువ సంత్నం ఉననావార్ స్థా నిక ఎనినాకలోలో  
పోటీలకు అనర్హు లు. .. అంతేకదు ప్రభుతవా ఉదో్యగాలకు దరఖాసతా  చేసక్వడానికి అరహుత ఉండదు. ఇప్పటికే ప్రభుతవా 
ఉదో్యగాలోలో  ఉననావారికి, భవిష్యత్తా లో పదోననాత్లు లభించవు. అంతే కదు ప్రభుతవాం నుండి పందే ప్రోత్స్హకలకు 
కూడా నియమ నిబంధనలు పెటిటు ంది. ఇట్వంటివి దేశనికి కూడా అవసరమేమో ! ప్రతీ రాష్ట్రం ఆలోచించ వలసన 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
 థర్డ్ వేవ్  ఎదుర్కున్ందుకు భారత్ సదదుమే. 
  కరోన్  వైరస్ మూడో వేవ్ ముపు్ప వస్తా దానిని సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కున్ందుకు భారత్ సద్ధంగా ఉందని నీతి ఆయోగ్ 
వైస్ చైెర్మన్ స్పషటు ం చేశర్. ఇదివరకు వచిచేన రండు వేవ్ ల నుంచి రాష్ట్రా లు సరైన పాఠాలు న్ర్చేకున్నాయని అన్నార్. 
'కరోన్ వైరస్ థర్డ్ వేవ్ వస్్రా ఎదుర్కున్ందుకు ప్రభుతవాం సద్ధంగా ఉందని అనుకుంట్న్నాను. ఒక వేళా వచిచేన్ 
స్కండ్ వేవ్, అంతకు ముందుతో పోలిస్తా ఆరి్ధక వ్యవసథాపైె థర్డ్ వేవ్ ప్రభావం చాలా తకుకువగా ఉంట్ందని న్ 
అంచన్ ' అని రాజీవ్ కుమార్ పేర్కున్నార్. వైరస్ విజృంభణను ధీట్గా ఎదుర్కు-
న్ందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం సద్ధంగా ఉండడంతో పాట్ ఇంతకు ముందు వచిచేన 
వేవ్ ల నుండి పాఠాలు న్ర్చేకున్నాయన్నార్. దెస వా్యపతాంగా 1500 పాలో ంట్లో  సద్ధమ-
వుత్ననాట్లో  ప్రధాని మోడీ ఈ మధ్్య వలలోడించార్. కవున ప్రజలంత్  గంపులుగా 
ఉండకుండా, నిబంధనలు పాటిస్తా , తమ తమ ఆరోగా్యలను జాగ్రతతాగా కపాడుక్-
వలసన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
 
                 
                                       మీ ఎడిటర్,
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 హితోకుతా లు
న కర్మేణా  న ప్రజయా ధనేన 
త్యాగేనైకేన  అమృతత్వ  మానశు:
పర్ణ నాకం నిహితం  గుహాయాం 
విభ్రాజతే   యదయా  తయో  విశంత్  

    కర్మలు చేయడం వలన కనీ, సంత్నం పందడం వలన కనీ ధనం సంపాదించడం వలన కనీ అమృతతవాం 

పందలేము. ధా్యనంలో చేస్ సంకల్ప త్్యగము వలనన్ కర్మయోగం వలనన్ అమృతతవాం పందగలము. 

        సవారా్గ ని కన్నా మించిన హృదయ కుహరం అన్ గహలో ప్రకశిస్తా  ఉననా పరమాత్్మడు, ఆత్మ సంయమనం 

కలిగన యతీశవార్లు మాత్రమే పందగలర్.

ఆరోగ్యార్ధే  అర్చయేత్ సూరయామ్ 
ధరమే మోక్షాయ మాధవమ్ 
శివమ్  ధర్మేర్థ మోక్షాయ 
చతుర్వర్గా య  చండీక్మ్

ఆరోగ్యం క్సం స్ర్్యడిని ఆరాధన చేయాలి. ధర్మం క్సం, మోక్షం క్సం విషుణు వుని ఆరాధించాలి. ధరా్మరథా కమ 

మోకషి ల క్సం శివుడిని ఆరాధించాలి. న్లుగ కవాలంటే అమ్మవారిని ఆరాధించాలి.  

సతయాం మాత్ పిత్ జ్ఞా నం 
ధరోమే భ్రాత దయాసఖా 
శంత్ిః  పత్నీ క్షమా పుత్ర :
షడేత్ మమ బంధవా

సత్యమే తలిలో , జాఞా నమే తండ్రి, ధర్మం సదర్డు శంతి పతినా, దయ స్నాహిత్డు, క్షమ (సహనం) పుత్రుడు. 

ఈ ఆర్గరూ న్ బంధువులు.

  ఈ శోలో కంలో వ్యకి తా ఉననాతికి కరణమైెన గణాలే నిజమైెన బంధువులని స్పషటు పరిచార్. ఈ గణాలు పెంపందిం-

చుకుంటే, ఇవే బంధు బలగంగా పనిచేస ఆతో్మననాతికి దోహదపడత్యి. 

కొతతా రామానందం
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 మురళీ న్దం-కరణ జను్మడు బాల మురళ్

జూలై 6వ తేదీ 1930 ఏకదశి న్డు  ప్రహాలో దుడు లాగా తలిలో  బొజజిలోన్ ఉండి, విదా్యభా్యసం పూరి తా చేశడా? అననాట్లో  

సరసవాతీ దేవి న్ద రూపంలో   తూర్్ప గోదావరి జిలాలో  మలికిపురం త్లూక శంకరగపతాంలో మనందరి మనసస్ల-

ను డోలలాడించే కీర తానలు వినడానికి ఈ భూమి మీద జని్మంచడం నిజంగా మనందరి అదృషటు ం. 

      అమలాపురం త్లూక (క్నసీమ) కొమరగరిపటనాం లో అగ్రహారం ఉంది. అకకుడ ఒక వైపు అంత్  "మంగ-

ళంపలిలో " ఇంటి పేర్ వార్, దానికి ఎదుర్గా "పోచిన పెదిదు " ఇంటి పేర్  వారి కుట్ంబాలు ఉన్నాయి . ఆ రోజులోలో  

(1950-1960) అంత్  ఖాళీ సమయాలోలో  అర్గలు మీద కూర్చేన్ వార్. అకకుడ కూర్చేని కబ్ర్లో  చెపు్పకుంటూ 

దగ్గరలోన్ పిలలోలు ఆడుకుంటూ ఉంట చూస్తా  ఉండేవార్. ఆరోజులోలో  వారికి తమ పర భేదం లేకుండా పిలలోలని 

అందరినీ సమాన దృషిటు తో , ప్రేమతో , అలాగే తపు్పపు చేసన్ మందలించడం చేస్వార్ అంతేకదు తినిపించడం 

విషయంలో కూడా అంత ప్రేమగా ఉండేవార్. వారి పెంపకనికి గర్తా  ఏమిటంటే ఈ రోజుకి ఆ కుట్ంబాల మధ్య, 

వారి పిలలో ;ల మధ్య అంత ప్రేమ, అన్్యన్యత ఉండడమే. స్వార్ధంగా ఎవరికి వార్ , యమున్ తీర్  అన్ కుట్ంబాలు 

న్ర్చేకు తీర వలసన విషయం ఇది. 
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      అలాంటి వాత్వరణంలో   శ్రీ "మంగళంపలిలో  సంగంభొట్లో " గారి భార్య "మంగళంపలిలో  సీతమ్మ గార్" అకకుడ 

అర్గమీద కూర్చేని  పకకు న్ ఉననా "మంగళంపలిలో  సత్యం " గారి ఇంటలో   ఉననా ర్డియోలో వసతా ననా  సంగీతం 

వింటూ , పిలలోలూ  గటిటు గా గొడవ చెయ్య కండి. మురళీ పాడుత్న్నాడు అన్ది ఆవిడ. శ్రీ బాలమురళీ కృషణు ఆవిడకి 

మేన మామ కొడుకు. ఆవిడే కదు మురళీ  పాడుత్న్నాడంటే  చాలు ఆ రోజులోలో  అంత్ అర్గలమీదకి జేర్వార్. 

      అలాగే ఆవిడకి ఒకకుర్ కొడుకు. ఆయన పేర్ శ్రీ మంగళంపలిలో  రామనరసంహ మూరి తా.  ఉదో్యగ రీత్్య ఆయన 

అమలాపురంలో స్టిల్ అయా్యర్. అంతే కదు బాలమురళీకృషణు కన్నా  వీర్ ఒక సంవతస్రం మాత్రమే పెదదు  

కవడం, బాలమురళీ కృషణు కూడా తలిలో  తండ్రులకి ఒకకుర్ కవడంతో వీరి మధ్య బంధం పెరిగంది. మురళీ కృషణు తో 

పాట్ చిననాప్పటి నుండీ కచేరీలకు  ఇదదురూ కలిస తిర్గతూ ఉండేవార్. అంతే కదు వీరి మేన మామలంత్ 

10 మంది. అందరూ ప్రావీణ్్యలే. ఒకర్ జ్్యతిష్యంలో అయితే, ఒకర్ వయోలిన్లో , వేర్కర్ ఆయుర్వాదంలో . 

ఇలా అందరిలోనూ విదవాత్తా  ఉంది. ఆ అదృషటు ంలో భాగంగా శ్రీ "రామన్రసంహ మూరి తా గారిని 'వాసతా  జ్్యతిష్యం' 

వరించించి. ఆయన హైస్కులోలో  ప్రధాన్పాధా్యయులుగా మంచి పేర్ తెచుచేక్వడమే కక ,  వారికి పీఠం ఉండేది.  

అలాగే వాసతా  జ్్యతిష్యం లో కూడా ప్రపంచ వా్యపతాంగా వారి భకుతా లు, శిషు్యలు ఉన్నారనడం లో ఎట్వంటి సందేహం 

లేదు. వార్ కలం చేస 10 సంవతస్రాలైన్ ఇప్పటికీ వార్ చెపి్పనవి మాకు చెపి్పనట్లో  జర్గత్న్నాయని, మేము 

ఇలా ఉన్నామంటే వారి పుణ్యమే అని ఎంతో మంది అంట్ర్. అంతే కదండోయ్ బాలమురళీ కృషణు గార్ కూడా 

వారి జాతకం ఈయనకే చూపించుకునన్  వార్ట. ఇవనీనా చెప్పడానికి ముఖ్య కరణం బాలమురళీ కృషణు కుటంబ 

న్పధ్యం అంత గొప్పది అని చెప్పడం మాత్రమే. 

            బాలమురళీ కృషణు ప్రపంచ వా్యపతాంగా ఎంత పేర్ ప్రఖా్యత్లు గడించిన్, అమలాపురంలో కచేరీ అయా్యక 

మర్న్డు రామనరసంహమూరి తా గారింటికి వళ్లో , వదిన సబ్లకిషిమిగార్ పెటేటు  న్తి ఉపా్మ పెసరట్టు  ఎంతో అభిమా-

నంగా తిన్వార్. అలాగే ఢిలీలో  వళ్లోన్, హైదరాబాదు వచిచేన్,  తన బంధువులు ఎకకుడ ఉన్నా ఆయన అందరితోనూ 

ఎంతో ఆపా్యయంగా ఉండేవార్. 

      ఎంతో నిరాడంబరంగా ఉంటూ ఎట్వంటి స్ధన్ కూడా చెయ్యకుండా ప్రపంచమంత్ అంతటి పేర్ ప్రఖా్య 

త్లు పందడం అంటే అది కరణజను్మలకే  స్ధ్యం. ఇంటలో  అయిన్ పాడుతూ ఉంట్రా? అంటే అసస్లు "ఊ" 

అని కూడా అనను అని చెపా్పర్. అంతేకదు రాత్రి పడుకున్ సరికి ఎననాన్నా భావాలు సఫురిస్తా , పాటలు మదిలో 

మెదులుతూ ఉంట్యి అన్నార్. అవనీనా పేపర్ మీద పెటటు చుచే కదా! అంటే ఆ టైం కి పకకున ఉండవు కదా! అన్నార్. 

సర్ పోనీ స్ల్ ఫ్న్ లో రికర్డ్  చెయ్యచుచే కదా! అంటే అవనీనా న్కు రావు అన్నార్. ఇవనీనా ఎందుకు చెపు్పక్వడం 

అంటే  ఎందరో మహాను భావులు ఉన్నార్ మనకి అందుత్ననావి కొనినా మాత్రమే. ఆ కుట్ంబంలో మంగళంపలిలో  

వారి ఆడపడుచుగా  పుటటు డం, దగ్గరనుండి చూసనవి మాత్రమే మీతో పంచుక్వడం న్ అదృషటు ంగా భావిసతా న్నాను. 

   ఇలాంటి కరణం జను్మలను ప్రభుతవాం, ప్రజలు గరి తాంచి, వారిని తగన రీతిలో సన్్మన్లు, అవార్డ్ లు ఇస్తా అది 

వారికి కదు మనకే గరవాకరణం. 

                                                             మహానుభావుడి పుట్టు కకు ఎదుర్చూస్తా  ... శంతి.
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  'కొతతా ఆవ్ దూడా మనింటి-
కొచాచేయిరా చినీనా", సంబరంగా 
న్తో చెపి్పంది దివ్యశ్రీ. పరిగెత్తా -
కుంటూ ఇంటికెళా్ను.
    తెలలోని  పాల రంగ ఆవు. 
దూడది లేత గోధుమ రంగ. 
దూడ నుదుటి మీద బొట్టు లా 
ఓ తెలలోని మచచే ఉంది. ఆ 
మచచే తిరగేసన తమలపాకు-
లా అదు్తంగా ఉంది. అప్పటి-
కి మా ఇంటలో  ఆవులూ, గేదెలూ  
చాలా ఉన్నాయి. మా న్ననాగార్ 
పాలేర్తో చెపి్ప ఓ పెదదు  రాట, 
ఓ చిననా రాట (కట్టు గంజులు) 
ఏరా్పట్ చేశర్. ఆవుని పెదదు  
రాటకీ, దూడని చిననా రాటకీ 
కటేటు స వాటి ముందు ఎండు గడిడ్  
వేశర్. దూడ ముందు కేవలం 
కొనినా పరకలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
  "అదేమిటీ?" అనడిగాను.
 "ఆ దూడ పాలు త్గే దూడ. గడిడ్  
నమలడం దానికి ఇంక రాదు" 
మా అమ్మ నవువాతూ అననాది.
               ---------* ----------
     వారంలో రండు స్ర్లో  ఆవు 
కట్టు  తెంచుకు పోయింది. 
అందరం వతికి వతికి భట్టు వారి 
గూడం అవతల ఉననా అడవిలో 
పట్టు కున్నాం. ఈ స్రి కొంచెం 
గటిటు  పలుపున్ ఆవుకు వేశర్.
    "దూడ ఇకకుడ ఉంది గనక 
ఆగంది.... దగ్గరోలో న్. దూడ 
లేకపతే అది దొరికేదే కదు" 

అన్నాడు పోలేర్ రాముడు.
  రండు నలలు గడిచాయి. 
ఇపు్పడు మిగత్ వాటితోటి అంటే 
మిగత్ ఆవులూ  గేదెలతోటి కొతతా 
అవుని కూడా మైెదాన్నికి తోలు-
కెడుత్న్నాడు రాములు.
  "ఇపు్పడు పారిపోదా?" అడిగాను.
"ఇంకెందుకు పారిపోత్ంది, 
దానికి అలవాటై పోయిందిగా. 

దానినా వదిలేస వచిచేన్ అది 
స్యంత్రానికలాలో  కట్టు  గంజ 
దగ్గరికి వచిచే నిలబడుత్ం-
ది" చెపా్పడు రాములు. ఓ రోజు 
మిగత్వనీనా టైముకే వచాచేయి. 
కొత్తా వు రాములు కనునా గపి్ప 
ఎకకుడిక్ తపు్పకుంది. చీకటి 
పడేవరకు వదికిన్ కనబడలేదు. 
చిత్రంగా ఉదయాన్నా చూస్తా అది 
కట్టు  గంజ దగ్గర్ నమర్ వేస్తా  

భువనచంద్ర

కొత్తా వు - కట్టు  గంజ

పడుకుని ఉననాది. రాములు 
నవువాతూ, "చెపా్పను కదా బాబూ, 
దానినా వదిలేసన్ తిరిగొసతా ందని" 
అన్నాడు.
          ------*--------
 "బాస్ ...  ఫలాన్ పరంధామ-
య్య ఇచేచే పసర్ మందు వాడితే 
ఫలాన్ మహమా్మరి దగ్గరికి 

కూడా రాదట. రండు కళ్లోలో నూ 
చెరో చుకకు మందు వేస్తా రక తాంలో 
ఆకిస్జన్ లవల్స్ అమాంతగా 
తిరిగ న్ర్మల్ కి వచేచేసతా న్నా-
యిట. .." కౌసల్య అననాది మహో-
తస్హంగా". ఆవిడ 'నిరావాణ' కం-
పూ్యటర్ స్ంటరోలో  టీచర్ కమ్ 
ఓనర్.  సరదాగా ననునా బాస్ 
అంట్ంది అంతే.
  "న్ట్ మందులినా అమ్మ-
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కూడదు కౌసలా్య.. సై్డ్  ఎఫక్టు 
వచిచేందంటే బస్.. లైఫ్ ఈజ్ 
క్లో జ్", అన్నాడు న్తో పాట్ న్ 
డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చేననా 
జగత్ న్రాయణ.  ఆయన పకకు  
'ఇంగలోష్" టైపు. బయటకొచాచే-
డంటే స్టూ బూటూ, టై, పైెపూ 
కూడా ఉండాలిస్ందే. న్ను లుంగీ 
టైప్. అవసరమైెతే తప్ప పేంట్, 
పంచా వాడను.
  "అదేంటి అంకుల్ ... కనీసం 
ఏభై వేల మందికి ఆ మందు 
ఇచాచేడట", జ.న్. వంక చిత్రంగా 
చూస్తా  అననాది అననాది కౌసల్య. 
"తీసకుననా వాళ్్ మూర్ఖు లు.. 
శస్త్రీయత లేని న్ట్ మందుల 
వాడకం అత్యంత ప్రమాదకరం", 
సగరట్ పాకెట్ మీదా, మద్యం 
బాటిల్స్ మీదా ఉండే స్టు టూ్యట-
రీ వారిణుంగ్ ని అనుకరించార్  జ. 
న్.
   "దేనికి శస్త్రీయత ఉంది బాబూ? 
నువువా వాడే కెపూస్యూల్స్ కీ ట్బలో ట్ 
లకీ ఇంజక్షనలో క?" న్ గొంత్లో 
వ్యంగ్యం న్కే తెలుసతా ంది.
"డియర్ స్మాన్యం (న్ పేర్ 
స్మాన్యరావు), మనిషి మీద 
ఏ మందు ప్రయోగంచాలన్నా, 
వాటిని ముందు ఎలుకల మీదా, 
కుందేళ్ మీదా, క్త్ల మీదా, 
పందుల మీదా ప్రయోగంచి, 
సకెస్స్ అయా్యకే వాటిని మను-
షులమీద ప్రయోగస్తా ర్. ఒక 
చిననా ట్బలో ట్ మారకుట్ లోకి రా-
వాలన్నా కనీసం మూడు న్లుగే-
ళలో కిలోనికల్ టసటు లు జర్గత్యి 
తెలుస్?", న్వంక గంభీరంగా 
చూస్తా  అన్నాడు జ.న్.

  "ఫారా్మస్్యటికల్స్ వార్ నీ కంటే 

న్ కంటే తెలివైన వాళ్్ మిషటు ర్ 
స్మాన్యం. నువువా ఆలోచించే 
విషయాలనీనా వాళ్్ ఆలోచిం-
చలేదని అనుకుంట్న్నావా? 
ఎంతో మంది మీద ప్రయోగాలు 
చేస  మందు యొకకు నైశిత్్యనీనా 
డోస్జినీ నిరణుయిస్తా ర్. నీలాగా 
అచాఛాకునీ పుచాచేకునీ నమ్మర్", 
మరింత గంభీరంగా అన్నాడు 
జ,న్.
"ఓహో  వేలాది సంవతస్రాల 
నుండీ ఈ దేశంలో వాడుత్-
ననా ఆయుర్వాదం కంటే ఇంగీలోష్ 
మందులే గొప్పవంట్వా? అవి 
వచిచే ఎంత కలం అయి్యందీ? 
అలగాజి ండర్ టైములో మైెసన్ లు, 
మైె ఫుట్ లూ ఉన్నాయా? అరిస్టు -
టిల్ గార్ తల నొపి్పకి  ఆస్రిన్ 
వాడారా? ఎరిత్రో మైెసన్ వాడారా? 
అవును గానీ జన్జీ, ఒక ఆయు-
ర్వాద వైదు్యడి దగ్గరికి ఓ పేషంట్ 
వడితే మొదట పేషంట్ న్డిని 
చూస, రోగ నిరా్ధ రణ (డయా-
గైెనైజ్ ) చేస్తా డు. ఆ తర్వాత 
అతని శరీర తత్వానినా పరీక్షల 
దావారా పరిశీలించి ఏ మందు  ఏ 

 "మనిషి తిన్ంత చెతతాని ఏ 
జంత్వులు తినదు. మనకి 

పిజాజి లు కవాలి క్కల క్లాలు 
కవాలి, నర మాంసం తప్ప అనినా 
మాంస్లు తిన్లి. బ్రాందీ విసీకు 
లాంటి విదేశీవే కక. కలులో  స్రా, 
ఇప్ప స్రా వంటి మహనీయ 
పదారా్ధ లు త్గడానికి కవాలి. 
ఇక మనిషి 'అలవాట్లో -ఆలో-
చనలు' గరించి చెప్పన్ అకకుర 
లేదు. మనిషికీ మనిషికీ మధ్య 
బోలడు తేడాలు. అలాంటపు్ప-
డు జంత్వుల మీద పని చేసన 
మందులు మనుషులకెలా సరి-
పోత్యి? పనికొచిచేన్ , కొందరికి 
మాత్రమే పనికిరావచుచే. రక 
రకల వయసస్ల వారికీ, రక-
రకల ఉదో్యగాలు చేస్ వారికీ 
ఎలా పని చేస్తా యి? మనుషులోలో -
ని వాత  శరీరం గల వాళ్్ వేర్, 
పితతా శరీరం అంటే పైెత్య గణం 
కలిగన వార్ వేర్, శ్లోష్మ శరీరం 
గలవార్ వేర్. అందరికీ ఒకే 
మందు ఎలా సరిపోత్ంది జగత్ 
బాబూ. గనులోలో  పనిచేస్ వాడికీ, 
గరిజనుడికీ ఒకే మందంటే 
ఎలా?", న్ గొంత్లో వ్యంగ్యమే 
కదు క్పం కూడా ధవానించింది.
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మోత్దులో వాడాలో  నిరణుయిం-
చి, ఆ మందుని కలవాంలో  నూరి, 
గళ్కలుగా ఇస్తా  తగన అనుపా-
న్లినా తీసక్వలసన విధాన్లనీ 
జాగ్రతతాలనీ వివరిస్తా డు. బహుశ 
ఈ వయసలో నీకు ఆ విషయం 
గర్తా ండకపోవచుచేను. గర్తా  
చెయ్యన్? విరోచనం కకపతే 
ఆవదం  త్గంచేవార్. తల నొపి్ప 
వస్తా 'శంఠి కొము్మ'ని నూరి దానినా 
తలకీ నుదుటికి పటిటు ంచే వాళ్్. 
జవారం వస్తా ఆయుర్వాద గళ్కలే  
కదు లంఖణం చేయించే వార్. 
అమ్మవార్ పోస్తా రోగని విడిగా 
కూరోచేపెటిటు  ఇంటి చుటూటు   వేప 
మండలతో మాలలు కటేటు  వార్  
వేప గాలి ధారాళంగా రావాలని. 
గాయమైెతే పసపు, పంచదారా 
గాయం మీద జలిలో తే రక తా స్రావం 
ఠకుకున కటేటు ది. ఇక దగ్గ  జలుబ్ 
వస్తా కష్టయాలు + మిరియాల 
చార్ త్గంచేవార్. గర్తా -
కొసతా న్నాయా?", సీరియస్ గా 
అడిగాను.
"ఏమయా్య కంటి కలక వస్తా, 
మిరియం గంజని నూరి రండు 
చుకకులు కళ్లోలో  వేస్తా ఠకుకున 
తగే్గది కదా? చెవిపోట్కి వలులో -
లిలో  చుకకులు చెవిలో వయ్యడం 
గర్తా  లేదా? రథ సపతామి న్డు 
జిలేలోడాకులు భుజాల మీదా, 
తల మీదా పెట్టు కుని స్నానం 
చెయ్యడం మరిచేపోయావా? బో-
దకలుకి జలగ వైద్యం చెయ్యడం 
చూడలేదా? ప్రసతా తం మందే లేని 
జబ్్కి ఎవరో పరంధామయ్య 
చిలులో  కనీ తీసక్కుండా వైద్యం 
చేసతా ంటే శస్త్రీయత గరించి ప్ర-

శినాస్తా వా? ఫైవ్ స్టు ర్ హాస్పటలోలో  
కస్మ, మలీటు  స్్పష్టలిటీ, కర్్పర్ట్ 
హాస్పటల్స్ జాలీ దయా లేకుండా, 
లక్షలు లక్షలు గంజుత్ంటే 
మీరంత్ ప్రొటొకల్స్ గరించీ శ-
స్త్రీయత గరించీ మాట్లో డత్రా?" 
క్పంగా అడిగాను.
 "నువవాంత గంజుకున్నా లాబ్స్ 
లో జరిగే పరిశోధనల దావారా ని-
రా్ధ రించిన మందుల న్ణ్యత 
పులాలో  పుడక మందులకు రాదు. 
అయిన్ అసలా పరంధామయ్య 
డాకటుర్ కడుగా?" చాలా చాలా 
గంభీరంగా అన్నాడు జ.న్.
 "ఓహో బోలడనినా డిగ్రీలు పుచుచే-
కుంటేన్ డాకటురాలో ? కేవలం న్డి 
పట్టు కుని రోగానినా నిరా్ధ రించే డా-
కటురినా చూపించు! డాకటుర్లో  కదు 
జబ్్ని నిరణుయించేది. ఆ పని 
ప్రసతా తం చేసతా ననావి డయాగోనా-
సటుక్ స్ంటర్లో . అంటే మెషీనులో . 
మనిషి జబ్్ ఏమిట వైదు్యడు 
కక మెషీన్ చెపా్పలిస్న దౌరా్-

గ్యం మనకి దాపురించి దశబాదు లు 
దాటింది. సర్, మందు తయార్ 
చేసతా ననాది ఎవరూ? ఫారా్మస్్య-
టికల్ కంపెనీలు. అంటే ఈ 
డాకటుర్లో  వా్యధినీ నిరా్ధ రించలేర్, 
మందునీ తయార్ తయార్ చె-
య్యలేర్. మరందుకూ లక్షలకి 
లక్షలు గంజుతూ మానవజీవి-
త్లతో చెలగాటం ఆడట్నిక? 
బిపి కి న్డి  కదు చెక్ చేస్ది. 
దానిక్ మెషీను. బేటరీ పవర్ 
తగ్గతే తపు్పడు రీడింగ్ చూపి-
సతా ంది. అలాగే షుగర్ లవల్ 
చూడాలంటే ఇంక్ మెషీను. 
అకకుడా బేటరీ low అయితే అది 
చూపించే రీడింగ తపు్పల తడకే. 
కనీసం పల్స్ కూడా చూడర్. 
దానికీ పల్స్ మీటర్ కవాలం-
ట్రా? ప్రకృతిలో లభించే సహ-
జమైెన ఔషధాలినా పకకున పార్స 
కెమికల్స్ ని పేషంటలో  పటటు లోలో  
గప్పడానిక ఇంగీలోషు వైద్యం 
ఉననాదీ?", కౌసల్య కూడా చరచేలో 
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పాల్గ ని జ.న్. ని నిలదీసంది.
"బ్ది్ధ లేకుండా మాట్లో డకండి. 
ఇవావాళ అనంతమైెన స్వ చే-
సతా ననాది డాకటుర్లో. మశూచి, క్షయ, 
ఆటలమ్మ ఇవనీనా తగ్గంచిం-
ది డాకటురూలో  ఫారా్మస్యటికల్స్ 
కవా?" క్పంగా అరిచాడు జగత్ 
న్రాయణ.  
 "బాబూ మశూచీ, క్షయ, ఆట-
లమ్మ ఇవనీనా కొతతా జబ్్లేమీ 
కవే. పూరవాం నుంచీ ఉననావే. 
కొతతా జబ్్లనీనా కొతతాగా పుటిటు ం-
చినవే. పేర్లో  కవాలా? డంగీ, 
చికెన్ గన్్య, సై్వైన్ ఫ్లో , బర్దు 
ఫ్లో  ఇవనీనా ఎకకుడివీ? ఆంత్రాక్స్ 
గరించి అమెరిక వాళ్్ చేసన 
హడావుడి అంత్ ఇంత్ కదని 
నీకు తెలీదా? మరి ఆ జబ్్ల-
కి  మందులినా కనుకుకున్నామననా 
మహా గౌరవ మందుల కంపెనీ-
లనీనా ఆ జబ్్లు వచిచేనపు్పడు 
క్ట్లో ది క్ట్లో  డబ్్ కొలలోగొటటు డం 
తప్ప మానవాళ్కి ఏంచేశయి? 
అయా్య, అపు్పడు కూడా స్మా-
ను్యడు మీ ఫైవ్ స్టు ర్ హాస్పటలోలో  
చేరలేదు. స్ంప్రదాయ వైదా్య-
న్నా నమి్మ బతికి బయటపడాడ్ -
డు. ఘనత వహించిన కర్్పర్-
ట్ ఆసపత్రులాలో గా మందు లేని 
జబ్్కి వైద్యం చేసతా న్నామంటూ 
క్ట్నుక్ట్లో  కొటటు లా ... స్ంప్ర-
దాయ వైదు్యలు", అన్నాను.
 "తొందరందుకూ న్డో ర్పో యీ 
చిట్కు, న్ట్ వైదా్యల సంగతి తే-
లిపోత్ందిగా!", త్పీగా అన్నాడు 
జ.న్.
 "నిజానినా బతికి బటటు  కటిటు ంచి-
నపు్పడే అసలు ససలు నిజం 

తేలుత్ంది. బాబూ, ఇంగాలో ండు 
వాడు మనని పాలించీ పాలించీ 
ఇరవై ఆర్ ముకకుల ఇంగీలో-
షుని మన తలకెకికుంచి మన 
భారతీయ భాషలనినాటినీ అణ-
గదొకకుడు. కొనినాటిని పూరి తాగా 
చంపేశడు. మనదన్ వైద్య వి-
ధాన్నీనా, మనదన్ వైద్య విధా-
న్నీనా మనదన్ ఆరి్ధక, విదా్య, 
న్్యయ, వైద్య విధాన్లేనా మనం 
నతితాకెకికుంచుకుని కట్టు బానిసల-
యా్యం.
   మా కొత్తా వుని బయటకి వది-
లేసన్ మళీ్ తనంత త్ను 
కట్టు  గంజ దగ్గరకే చేర్త్ంది. 
కరణం తన స్వాతంత్రానినా త్న్ 
మరచి పోయి , కట్టు  బానిసత్వా-
నికి అలవాట్ పడిపోయింది. 
మనము కట్టు  బానిసలమే. ఇం-
గీలోషోడు వళ్లోపోయాడా? వాడినా 
వళ్గొట్టు మా? లేదు. వాడిని 
మన అణ్వణ్వున్ నింపుకు-
న్నాం, ఆఖరికి మన ధర్మం కూడా 
మనం విడిచేస్ం. భాయీ జగత్ 
న్రాయణ్, ఇప్పటికన్ మన 
కళ్్ మనం తెరచుక్కపోతే మన 
తరవాత వచేచే తరతరాలు కూడా 
కొత్తా వులే అవుత్యి". లేచి నిల-
బడాడ్ ను. కౌసలా్య లేచింది. పైెపుని 
విదిలించి, కొతతాగా పగాకు నింపి 
మళీ్ పైెపు వలిగంచి, గపు్పన 
పగ వదులుతూ, "విశవాన్థ 
సత్యన్రాయణగార్ వ్రాసన 
ధూమర్ఖా న్సతాక ధూమం 
చదివావా నువువా? చదవకపోతే 
చదువు.చదువు", అని ముందుకి 
నడిచాడు. ఇంకేం చెప్పనూ!
 అసలు కథ వారం తరవాత 

జరిగంది. ఈ వారంలో చాలా 
విచిత్రాలు జరిగాయి. పెదదులు 
పరంధామయ్య గారి మందుని 
పబిలో క్ గా శల్య పరీక్షలు చేయాలని 
నిరణుయించార్.
 "అవునూ ... ఘనత వహించిన 
వారిచేచే ట్రీట్మంట్ని కూడా 'పబిలో -
గా్గ ' చూపిస్తా మరీ బాగంట్ం-
దిగా! అవేవ్ క్లో జ్డ్  రూములోలో  
ఎవరీనా లోపలికి రానీకుండా, 
చివరి చూపు కూడా దకకుకుండా 
చెయ్యడం ఎందుకూ? అపు్పడు 
యీ శల్య పరీక్షలూ శీల పరీక్ష-
లూ అకకురలేదుగా?" క్పంగా 
అడిగంది కౌసల్య.
 "వాళ్్ం మిమ్మలినా బొటటు టిటు  రమ్మ-
నడం లేదు", క్పంగా అన్నాడు 
జ.న్. (జగత్ న్రాయణ). ఇదదురూ 
లేచి వళ్లోపోయార్. సడిగాలి-
లో ఆకులు ఎగరి పోయినట్టు  
కరోన్తో ప్రాణాలు ఎగరిపోత్-
న్నాయి. గాలి నిండా వినీవినిపిం-
చని హాహాకరాలే. న్ మిత్రుడు 
సదర్నం వారం తరవాత ఓ 
నూ్యస్ మోసకొచాచేడు, బై... స్ల్ 
ఫ్న్. విషయం ఏమంటే కౌసలా్య, 
జగత్ న్రాయణ్ ఇదదురూ కరోన్ 
బారిన పడాడ్ రని. కౌసల్య ఓ పే.... 
దదు  ... మలీటు  స్్పష్టలిటీ హాస్పటలోలో  
చేరితే, జగత్ న్రాయణ పరం-
ధామయ్య మందు తీసకుంట్-
న్నాడనీ.  
అయా్య ... అనినా నదులూ సము-
ద్రానికే .... అనినా 'పత్'లూ ఆరో-
గా్యనికే.
 ఇక చెపే్పదేముందీ!
మళీ్ కలుదాదు ం.
మీ భువనచంద్ర         
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   ఆ ఊరి బడి
ఎలక్రా న్

  ఆ ఊరి పేర్ ఏదైెన్ కవొచుచే. 
కనీ అది విదా్యసౌకరా్యలు లేని 
ఒక పలలోటూర్. చిన్నా, పెదాదు  
రైత్లకు వ్యవస్యధామo. 
ఓ పటటు ణానికి పది కిలోమీట-
రలో దూరంలో ఉంది. పదిహేను 
సంవతస్రాలక్రితం సంత్లేని 
ఒక కమందు కమేశం  ఆర్-
గదులు, రండు మండువాలు  
కల తన  పెంకుటిలులో నీ, చుటూటు -
త్ఉననా విశలమైెన పెరడునీ 
ధారాదతతాం చేస, ఒక ప్రాథమిక 
పాఠశలను పంచాయితీ వారి 
అధవార్యంలో ప్రారంభం చేశడు. 
పాతిక ఎకరాల భూమిని  చెలలో -
ళ్్ ఇదదురికీ చెరిసగం ఇచేచేస 
వారినీ, బావగారలోనీ సంతృపితా 
పరిచాడు.  అంతవరకు పాఠశ-
లలేని ఊర్ కవడం మూలాన 
అధిక సంఖ్యలో పకకు పలలోల-
నుంచి కూడా విదా్యర్థా లు వచిచే 
చేరడంతో రండేళలోలో మాధ్య-
మిక పాఠశల స్థా యికి వచేచే-
సన్, కమేశం దంపత్లు ఒక 

ప్రమాదంలో  మరణంచడంతో,  
అజమాయిషీ లేక తిరోముఖం 
పటిటు ంది. తను ఉంచుకొననా 
అయిదెకరాలూ తమ తదనం-
తరం పాఠశలకే వచేచేటట్లో  
వీలున్మా రాయడంతో ప్రభు-
తవాం దానిమీద డేగకనునా వేస, 
పేదలకు ఒంటిగదుల ఆవాస 
గృహాలు  నిరి్మంచి ఎనినాకల 
వాగాదు నం నిలుపుకొంది. సందటలో  
సడేమియాలాలో గా పంచాయితీ 
అధ్యకుషి డూ, మండలన్యకు-
డూ కొంత భూమిని దొంగ కొలత-
లతో నొకేకుశర్.    
కమేశం భయం లేకపోవడంతో 
పాఠశలకి నియుకుతా లైన ఉపా-
ధా్యయులు పది కిలోమీట-
రలో దూరంలో ఉననా పటటు ణంలో 
ఉండి, వచీచే, రాక పాఠశల అన్ 
విదా్యనిలయానికి భాష్యమే మా-
రిచేవేశర్. విసగెతితాన కొందర్ 
తలిలో  దండ్రులు తమ పిలలోలినా 
ప్రతి రోజూ పటటు ణం పంపించే-
యడంతో  పాఠశలలో బాల-

బాలికల సంఖ్య గణనీయంగా 
తగ్గపోయింది. విదా్యర్థా లు లేని 
వంకతో జిలాలో పంచాయితీ విదా్య-
సంఘం ఉపాధా్యయుల సంఖ్య 
ఇర్వుర్కి తగ్గంచేయడం 
జరిగంది. ఆ సంఖ్య అలాగే రం-
డువదదు  నిలబడిపోయిన్, ఉపా-
ధా్యయులు మట్టు కు మూడేస 
నలలక్స్రి  పావులు కదిపి, 
బదిలీలు చేయించుకొని పా-
రిపోయేవార్. ఆరిథాకంగానూ, 
ఇతరత్రానూ పట్టు ణానికి  పిలలోలినా 
పంపే వసలుబాట్ లేనివార్ 
చేసకొననా విజఞాపుతాలు బ్టటు దా-
ఖలే అయా్యయి తప్ప, పటిటు ం-
చుకొన్ వార్ లేకపోయార్.  ఆ 
సమయంలో రామలింగం అన్  
ప్రధాన్పాధా్యయుడుని క్నసీమ 
కొననుంచి ఆ ఊరిపాఠశలకి 
బదిలీ చెయ్యడం జరిగంది. తన 
స్థా యి ఉదో్యగ వంటన్ విడుదలై 
వళ్లోపోయాడు. రండో వ్యకి తా శ్య-
మలరావు ఆ ఊరినుంచి బయ-
టపడాడ్ నికి చేస్ ప్రయత్నాలినా, 
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పాఠాలు చెప్పడంలో అన్సకి తాని 
గమనించిన రామలింగం హితవు 
పలికడు.  
“సవాప్రయోజన్లక్సం ఇలా 
విదా్యర్థా ల చదువులతో ఆట-
లాడుక్వడం మంచిది కదు. 
మీ కపురం పది కిలోమీటరలో 
దూరంలోని పటటు ణంలోన్ ఉంది 
కబటిటు  మీర్ ప్రతిరోజూ సై్కిల్ 
మీద  సలువుగా వచిచే పోవచుచే.” 
శ్యమలరావు తన ప్రయత్నా-
లని మోట్ర్ సై్కిల్ వేగంతో  
ముమ్మరం చేస బదిలీ ఉతతార్వా-
లు తెచుచేకొన్నాడు. ఉతతార్వాలు 
వచిచేన మర్దినం నుంచి యా-
గీపెటిటు , వారం రోజులోలో  ఊర్ వది-
లిపెటిటు  వళ్లోపోయాడు.  
అప్పటికి పాఠశలలో ఉననా వి-
దా్యర్థా ల సంఖ్య కేవలం నలభై. 
ఏడవ తరగతిలో ఇదదుర్, ఆరవ 
తరగతిలో ఇదదుర్, మిగలిన 
అనినా తరగత్లోలో నూ అటూ 
ఇటూగా ఏడుగర్.  మొతతాం 
ఆడపిలలోల సంఖ్య పది. అ నలభై 
మంది విదా్యర్థా ల తలిలో దండ్రులీనా 
రామలింగం బడికి ఆహావానించి 
ఓ రండుగంటలు మాట్లో డి వా-
రికుననా స్ధక బాధకలినా, పిలలో -
లపటలో  వార్ పెంచుకొననా ఆశలినా  
గరించి తెలుసకొన్నాడు. తన 
మనసలోని ఆలోచనలను 

వారితో పంచుకొన్నాడు.  
అట్పైెన కొందర్ ఊరిపెదదులినా 
కలుసకొన్నాడు. గ్రామం చిననా-
దైెన్ రాజకీయాలకు మట్టు కు 
లోట్ లేదని గ్రహించాడు. ఓ 
ఇదదుర్ ధనికరైత్లు అజాఞా తంగా 
ధనసహాయం చేశర్.  కమేశం 
బావలిదదురూ మహానగరాలోలో  పెదదు  
ఉదో్యగసథా లే. ఒకరిది విజయ-
వాడ, మర్కరిది విశఖపటనాం.  
రామలింగం వళ్్ వారిని కలుస-
కొని స్కులు అధావాననా పరిసథాతిని  
గరించి వివరంగా చెపా్పడు. 
కమేశం పెదదు  చెలిలో లి భర తా వం-
కట్రాజు వంటన్ స్పందించాడు. 
“న్ పెదదుకూత్ర్ పావని భర తా 
పోలీస ఉదో్యగ. ఉగ్రవాదుల 
దాడిలో ప్రాణాలు పోగొట్టు కొన్నా-
డు. న్ కూత్ర్ ఇంటర్ పా్యస-
యింది. ఒక అయిదేళ్ కుర్రవా-
డు. అతితాంటి ఆదరణ కర్వై న్ 
దగ్గరకు వచిచేన్, ఆమెకు ఆత్్మ-
భిమానం ఎకుకువ. భర తా పింఛను 
వసతా ంది. ఆరిథాకంగా తనను త్ను 
పోషించుక్గలదు. ఆమె వచిచే 
తన మేనమామగారి ఊరిలో అదే 
మీర్ ఉదో్యగం చేసతా ననా ఊరిలో  
ఉండి, పిలలోలకు ఉచితంగా 
పాఠాలు చెప్పగలదు. మీకు ఆరిథాక 
సహాయం చేసన ఇదదురిలోనూ 
ఒకర్ న్ దగ్గరి బంధువు. కమే-

శంగార్ మాకిచిచేన భూములినా 
అతన్ చూస్తా  ఉంట్డు.  న్ 
కూత్ర్ వారింట  అదెదుకు ఉం-
డగలదు. ఏమంట్ర్?”
పుటిటు ంటి అదరణకి తన క్డళ్్ 
అడడ్ం వసతా న్నారననా సంగతి వం-
కట్రాజు మనసలోన్ ఉంచేసకు-
న్నాడు. 
రామలింగం కొంచెంగా విసతా -
పోతూ అన్నాడు. “లకీషిమి కట్క్షం 
క్సం వచాచేను. సరసవాతీ కట్క్షం 
చూపుత్న్నార్. అంతకంటేన్?” 
కమేశం రండో చెలలోలి భర తా 
మొదటలో  కసతా విముఖత 
చూపించాడు. ఆమె భర తాని 
చాట్గా పిలిచి  మందలించింది. 
“మా అననా మా ఇంటిని సరసవాతీ 
నిలయం చేస ఊరికి సమరి్పం-
చాడు. మనకేమీ రిక తాహసతాం చూ-
పించలేదు కదా? మనకిపు్పడు 
డబ్్కేమీ లోట్లేదు. ఓ రండు 
లక్షలు విరాళంగా  ఇవవాండి. 
మీర్ సముఖంగా లేకపోతే 
న్న్ ఆ పని చేస్తా ను. అది మీకు 
గౌరవంగా ఉండదు. ఆలోచిం-
చుక్ండి.” 
స్త్రీకి ఆరిథాకస్వాతంత్రయూం ఉంటే 
భర తా అంతగా ఎదుర్ చెప్పలేడు. 
అతను గది వదిలి బయటకు 
వచిచే, రండు లక్షలకి రామలింగం 
పేరిట చెకుకు రాస ఇచాచేడు.   
                    (ఇంక  వుంది)     
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వేదులానవాయు పలుకు -8
వేదుల సబ్రహ్మణ్యం

నమమేకము వీడకండగ నమ్మేతోడ
నల్లరక శ్్రయమందంచి యిహము పరము
నొసగు దవయాశక్తిని గొలు్చచండు మెపుడు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక     71

జీవితంబెల్ల నార్జంచి చిట్టచివర
ధనము నంతగ కూడబెట్్టనను ర్దు
క్ట్కొక్కట్ నూలుపోగైన తోడు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    72

ఆకలిక్ త్ళజ్లక అలమట్ంచ
వాని కీయదు ధనము సంతైన తృపితి
పట్్టడననీము చాలు క్షుద్బా ధ త్ర్ప
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    73

ధరమేబదధేముక్ని యేకరమేమైెన
కలుగ జేయదు ఫలమేమ్ కలనుగూడ
భక్తితో జేయు సత్కరమే ఫలిత మొసగు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    74

ప్రాణముల వీడి నంతన ఫలములేదు
వైర నదరంచి జేబట్్ట  పోరునందు
పుడమ్ గూలిన ప్రాపితించ పుణయాగతులు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    75

సంఘశకతి ల సాయము సంతరంచి
ప్రజల శ్్రయససుక ైకూరు్చ పథకములక
క్రయారూపము కలి్పంచి ఘనత నొందు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    76

ఏ మతంబును కోరదు హింస ప్రజక
క్ట్నక క్ట్ మందని కలలు గనక
సంఘ విద్రాహచరయాల సంస్కరంచ
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    77

ద్ర తపి్పన వారని దరని జేర్చ
ధరమేమారగాము నందుంచ ధారమేకలక
కోరకండగనే గలుగా కోట్ల ఫలము
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక   78

ఉననీ తపు్పను గురతి ంచ ట్తతి మంబు
మ్ంచి గొంతును విపు్పట మ్డిసిప్ట్
బదులు చెపి్పన తప్పదు భంగప్ట్
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక    79

పేదలక విదయా నేర్పంచ ప్్రత్ బడసి
సంఘ సేవల ప్ల్గాని సాయపడుచ
ఇహము పరమున పందుము నిష్టగతులు
వేదులాన్వయు పలుక సమోమేదమొలుక     80
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెదిదు  వంకట మురళీ కృషణు

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగవారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైె నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణుంగా కొదిదుమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్కుందపురాణాంతర్గతమైెన జగన్నాధ కేషిత్ర మాహాత్తా యూనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నల అందిసతా న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషి నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                               29 వ అధా్యయం

                                                          జైమిని ఋషి సంవాదంము

                                                                ( పుష్య స్నాన ఫలం )

         బ్రహ్మ లోకరక్షణార్ధం నరసంహస్వామిని ఉపాసంచాడు. నరసంహస్వామి తనరూపానినా ఉపసంహ 
రించాడు. న్లుగ రూపాలలో సంహాసనంపైె కూర్చేన్నాడు. బ్రహ్మ దావాదశక్షరీ మంత్రంతో బలభద్రుని 
ఉపాసంచాడు. పుర్ష స్క తాంతో న్రాయణ్ని, దేవిని, దావాదశక్షరీమంత్రంతో సదర్నచక్రానినా 
ఆరాధించార్. ‘దేవదేవుడా! ఈ ఇంద్రదు్యమునాడు వేయి జన్మల నుండి ఉపాసంచగా న్టికి నినునా 
చూడగలిగాడు. నీ స్యుజా్యనినా పందగలడు. అయిన్ భకి తాతో నినునా అరిచేంచాలని అనుకుంట్న్నాడు.
నినునా ఉపాసంచే విధానం ఉపదేశించు’ అని బ్రహ్మ ప్రారి్ధంచాడు.

      “రాజా! నీ నిష్టకుమ భకి తాని మెచుచేకున్నాను. న్యందు నీ భకి తా సథారంగా ఉండునట్లో  అనుగ్రహిసతా న్నాను.
క్టలో క్లది ధన్నినా వచిచేంచి భవన్నినా నిరి్మంచావు. ఒకవేళ ఈ భవనం నశించిన్, న్ను ఇకకుడే ఉంట్ను. 
నీకీరి తా సథారంగా ఉంట్ంది. 

          బ్రహ్మకు దివాతీయ పరార్ధంలో స్వాయంభువ మనువు యొకకు రండవ మహాయుగంలో కృతయుగం 
లో, జే్యషటు మాసం, దశమి తిధిరోజున న్ను అవతరించాను. ఈ రోజున మహాస్నానవిధి చేస, అభిషకం 
చేయాలి. అరాచేమూర్తా లకు అనినా ఉపచారాలు చేయాలి. ఈవిధంగా చేసనటలో యితే క్టిజన్మల పాపాలు
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నశిస్తా యి. తీరథా యాత్రలు చేసన ఫలితం కలుగత్ంది.ఆ సమయంలో ననునా చూసన్ అదే ఫలితం 
కలుగత్ంది.

        ఇకకుడ ఉననా మర్రిచెట్టు కి ఉతతార దికుకున ఒక బావి ఉంది. ఆ బావిలో అనినా తీరాథా ల జలం ఉన్నాయి. 
ప్రసతా తం ఆ బావి కప్పబడి ఉంది. ఆ బావిని శుభ్రపరచి ఆ నీటితో అభిషకం చేయాలి. ఈశన్య దికుకులో 
బలమయిన మంచానినా ఏరా్పట్ చేయాలి. ఆ మంచంపైె బలరామ, సభద్రలను, ననునా ఉంచి, స్నానం 
చేయించాలి. ఈ సమయంలో ననునా చూసన వారికి క్ర్కుననా లోకం లభిసతా ంది. పదిహేను రోజులు ఆకకుడే 
ఉంచాలి. ఆ సమయంలో ఎవర్ ననునా చూడకూడదు. జే్యష్ఠ  స్నానం చేసనవారికి  ముకి తా లభిసతా ంది. ఈ 
ఉతస్వానినా గడించ అని పిలుస్తా ర్. ఈపేర్ తలచిన్ పుణ్యం కలుగత్ంది. మాఘ పంచమి,చైెత్ర శుకలో 
అషటు మి రోజున ఈ ఉతస్వానినా నిరవాహించాలి.

         ఆష్టడమాసం, పుష్యమి నక్షత్రం ఉననారోజున ఈ ఉతస్వానినా నిరవాహించాలి. ఆ రోజున ననునా, బలరా 
ముని, సభద్రను రధంపైె ఉంచి ఉతస్వానినా నిరవాహించాలి. వేయిమంది బ్రాహ్మణ్లను పూజించాలి.
అశవామేధయాగం చేసన ప్రదేశంలోన్ ఈ ఉతస్వానినా నిరవాహించాలి. నీలాద్రి పరవాతంపైె నీవు నిరి్మంచి 
భవనం న్కు ఎంత ప్రీతికరమైెనదో, అదేవిధంగా నీవు యాగానినా నిరవాహించిన ఈ ప్రదేశంకూడా న్కు చాల 
ఇషటు మైెనది.

                న్ను చాలకలంనుండి ఇకకుడే ఉన్నాను. బ్రహ్మ ననునా ప్రతిషి్ఠ ంచాడు. ఇకకుడ తొమి్మది రోజులు 
ఉంట్ను. ఇకకుడ ఒక సరసస్ ఉంది. ఆసరసస్లోకి అనినా తీరాథా లలోని జలాలు ఉన్నాయి. ఈ సరసస్ దగ్గర 
ఏడు రోజులు ఉంట్ను. ఆసమయంలో ననునా చూసన వారికి పునరజిన్మ ఉండదు. తొమి్మదవ రోజున తిరిగ 
వస్తా ను.                                                                                                                       ( 1 - 5 )
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          ఫాలు్గ ణ మాసంలో దకిషిణ ముఖంగా ఉయా్యల ఊగచుననా ననునా చూసనవారికి ముకి తా కలుగత్ంది. 
అశవామేధ యాగంచేసన ఫలితం కలుగత్ంది. చైెత్రశుద్ధ త్రయోదశిరోజున కర్మప్రపూరణ చేయాలి’. 
చత్రదుశి రోజున దమన్లతో పూజించాలి. ఈవిధంగా చేస్తా పాపాలు నశిస్తా యి.               ( 6- 48)  

వైశఖ మాసంలో శుకలో తదియ రోజున స్వామికి గంధం పూయాలి. పూజించిన వారికి ధరా్మది చత్రవార్గ  
ముల పలితం కలుగత్ంది” అని జగన్నాధుడు ఇంద్రదు్యమునానికి చెపా్పడు. చత్ర్్మఖా! నీకు ఆనందం 
కలగడానికి ఈవిధంగా చేస్ను. మన ఇదదురికి భేదము లేదు. నీలమాధవుని రూపంలో ఉననాపు్పడు నీవు 
కొరిన క్రికను ఇపు్పడు తీరాచేను. ఇకకుడ ననునా చూసన వారికి, అరిచేంచినవారికి మోక్షం లభిసతా ంది.రాజుకు 
స్యుజ్యం లభిసతా ంది. 

   నీవు సత్యలోకనికి వళ్లో . దేవతలు సవారా్గ నికి వడత్ర్. న్ను ఇకకుడే ఉంట్ను” అని జగన్నాధుడు 
ఆజాఞా పించగా బ్రహా్మది దేవతలు నమసకురించి, తమ తమ ప్రదేశలకు బయలుదేరార్.

      దార్రూపంలో ఉననా స్వామి మట్లో డడం మాన్స్డు.”రాజా! నీవు ఇకకుడే ఉండి స్వామి చెపి్పనఉతస్వాలు 
నిరవాహించు” అని బ్రహ్మ అన్నాడు. న్రదుడు, శ్రీనిధి అకకుడే ఉండి ఉతస్వాలు నిరవాహించార్.( 49-63

    స్కుందపురాణంలోని వైషణువ ఖండంలోని పుర్షోతతా మ కేషిత్ర వైభవంలోని జైమిని ఋషి సంవాదం అను 
ఇరవై తొమి్మదవ అధా్యయం సమాపతాం.

                                                                                                         (ఇంక  వుంది)

       

.
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కొతతా  రామానందం                                                                 

     సపతా మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకునుంచితే భగవంత్డే పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అన్ సపృహ కలిగ, ఆ గమా్యనికే దృఢ చితతాంతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసక్కూడదంట్ర్ మన పెదదులు. జాఞా నం లేకుండా ముకి తా లకి తా భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జాఞా నం పందాలి. ధరా్మర్ధ  కమమోకషి నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కమాల వంట న్టి మనిషి పర్గలు చేసతా  న్నార్. పరమాత్మ పటలో  చితతాం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర తానను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుత్ంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలన్ కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంట్ంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పు్పడు ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి తా తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంత్ని అనుగ్ర-
హం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి తా పందాలన్ ప్రయతనామే --- భకి తా మార్గం.  భగవంత్డు 
అపార కర్ణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్దిదునిచిచే సన్్మర్గంలో నడిపిస్తా డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తా డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి తా చేయ-
డానికి ఎననాన్నా మారా్గ లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృషిటు ంచాడు.  వేదాలు పుటిటు న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి తా ధామాలుగా సపతా నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అన్క అన్క అవత్రాలుగా 
ఉద్వించి దుషటు  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషిటు తో కపాడుత్న్నాడు, మరియు నూ-
తన్త్స్హానినా నింపుత్న్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అన్క దివ్య కేషిత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సపతా మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసదిదు  గాంచి మనందరకూ సఖ శంత్లు, విజయ కంత్లు ప్రస్దిసతా  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైెవం పటలో  భకి తా ప్రపకి తా త్తా లు పెరిగ ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగత్న్నాము. ధర్మ బదదుమైెన జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేషిత్రాలను సందరి్స్తా  ముకి తా 
క్సం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసక్వాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సపతా మోక్ష ధామాలను 
దరి్ంచి పునీత్లమవావాలి. భగవంత్డు భకుతా ని నుండి క్ర్కున్ది కూడా అదే.
 ఆస్త్ హిమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జాత్లు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొతతాం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపిసతా ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటు  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషిత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకుతా లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేషిత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధయా, మధుర, మాయ (నేట్ హరద్్వర్), క్శీ, కంచి, అవంత్క(నేట్ ఉజ్జ-
యిని) మరయు ద్్వరక.



20 జూలై  2021

   కశీ మహానగరం 

  వారాహి అమ్మవారి గడి
 ఈ దేవత రాత్రంత్ నగర 
సంచారం చేస, అందరికి 
రక్షణ కలిగంచి, తెలలోవారక 
ముందే గడికి చేర్కుంట్ం-
ది. ఉదయం ఆర్ గంటలకు 
ఆమెకు ఏకంతంగా గంగా హా-

రతినిచిచేన పిమ్మట భకుతా ల దర్-
న్రథాం ఎనిమిది గంటల వరకు 
గడిని తెరిచి ఉంచుత్ర్. 
అమ్మవారి విగ్రహం న్లమాళ్-
గలో ఉంట్ంది. అయితే ఆమె 

ఉగ్ర రూపంలో ఉండుటచే 
భకుతా లను న్ర్గా చూడని-
వవార్. మనం పైెనుండి చెకకు-
న్ల లోని రండు నలుచదరపు 
కన్నాల దావారా దర్నం చేస-
క్వాలి. ఒక రంధ్ం నుంచి 
అమ్మవారి పాదాలు దరి్ంచు-

కుననా పిదప రండవ రంధ్ం 
దావారా ఆమె శిరసస్, కిరీటం, 
ముఖం లోని కొనినా భాగాలు కని-
పిస్తా యి. యాత్రికులకు ఇది ఒక 
వింత అనుభవం. అదు్తంగా 

ఉంట్ంది అమ్మవారి దర్నం. 
అమ్మవారి పూజారి ఒకకుడే 
అమ్మవారి పూజలు నిరవాహిస్తా -
డు.
కేదార్శవారస్వామి ఆలయం:
 గంగానది తీరంలోని ముఖ్య-
మైెన కేదార్ ఘాట్ ఆనుకుని 

ఉననా ఆలయం - కేదార్శవార-
స్వామి ఆలయం. పెదదులింగం 
న్లబార్గా ఉంట్ంది. భకుతా -
లందరూ లింగానినా త్కవచుచే. 
అభిషకము చేసక్వచుచే. 
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స్కుంద పురాణం ప్రకరం, బహు 
జన్మలలోని పాపాలు కేదార్శవా-
ర్ని స్మరణతో తొలుగత్యట.
పూరవాం ఒక బ్రాహ్మణ్డు హిరణ్య 
గరా్చార్్యల వలన పాశుపత 
దీక్షను పంది కేదార్శవార్ని 
లింగానినా స్వించి ముకుతా డయా్య-
డట. ఈ ఆలయం ఆంధ్రాశ్రమం 
దగ్గరలో ఉంట్ంది. ఈ ఆల-
యానికి అతి చేర్వలో హరి-
శచేంద్ర ఘాట్ లో విదు్యత్ శ్మశన 
వాటిక ఉంది. కేదార్ ఘాట్ లో 
భకుతా ల రదీదు  అత్యధికంగా కరీ తాక-
మాసంలో కనవసతా ంది.
గంగా హారతి
 కశీ కేషిత్రంలో ముఖ్యంగా దశశవా-
మేధ ఘాట్ తీరం వదదు  స్యంత్రం 
ఏడు గంటలకు, అకకుడ ఏరా్పట్ 
చేసన బలలోల వేదిక పైె ప్రతే్యక 
దుసతా లు ధరించిన ఎనిమిది 
మంది పుర్షులు భగవత్ 

కీర తాన చేస్తా  ధూప దీప సహిత 
లయబదదుంగా న్ట్యం చేస్తా  
గంగా నదికి హారతినిస్తా ర్. వే-
లాదిమంది భకుతా లు ఘాట్ లోని 
మెటలో పైె కూర్చేని ఈ హారతి క-
ర్యక్రమం ఆస్ంతం తిలకిస్తా ర్. 
సమార్ 45 నిముష్టలు మి-
రవాహించబడే ఈ హారతిని తిల-
కించట్నికి విదేశీయులు కూడా 
వస్తా ర్. కొంతమంది గంగా 
నదిలో పడవలు, లాంచీలపైె 
నుండి చూడటం ఒక ఆనవా-
యితీగా వసతా ంది. భకుతా లు హారతి 
అనంతరం పూలతో కూడిన ఆకు 
దొననాలో దీపానినా వలిగంచి గంగా 
నదిలో వదిలిపెడత్డు. ఇవి 
నీటిలో పార్తూ నక్షత్రాలలా-
గా కనవస్తా యి. గంగా హారతి 
గంగానదిలో చాలా ఘట్టు ల-
లో నిరవాహిస్తా ర్. కరీ తాక పౌరణుమి 
న్టి ఉతస్వాలలో నిరవాహించే 

హారతిలో దాదాపు 30 మంది 
అరచేకులు పాల్గ ని లయబద్ధం-
గా గంగాహారతిని ఇస్తా ర్. అటిటు  
హారతిని చూసనవార్ తమ జన్మ 
ధన్యమైెనట్టు గా భావిస్తా ర్.  
వా్యస కశీ దర్నం
 గంగానది ఆవలి వైపు ఉననా వా్య-
సకశీని గరించి కశీఖండం 
లో పూరి తా వివరణ ఉంది. వా్యస 
మహరిషి దీక్షను సవీకరిస్తా , 
పురాణ ప్రవచన్లు చేస్తా , శివా-
రాధన చేస్తా  కశీలో నివసంచ-
స్గాడు. ఒకరోజు శివునికి అతని 
మన్నిబ్రానినా పరీకిషించాలననా 
తలంపు కలిగంది. ఈ విషయా-
నినా విశలాకిషి అమ్మవారికి చెపి్ప, 
వా్యసనికి ఏ ఇంటలో నూ భిక్ష దొ-
రకకుండా చేయమని చెపా్పడు. 
ఫలితంగా వా్యసనికి, అతని శి-
షు్యలకు భిక్ష దొరకలేదు. దాంతో 
ఆరోజు వార్ పసతా లున్నార్.
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 వా్యసనికి క్పమొచిచేంది. 
క్పంతో ఊగపోయిన వా్యసడు 
భికషి పాత్రను వీధి మధ్యలో పగ-
లగొటిటు , 'ఈ కశీపటటు ణంలోని 
వారికి ధనమదం, విదా్యమ-
దం, మోక్షమదం తలకు పటిటు  
ముదిరింది. ఈ మూడు మదాలు 
దిగేందుకు వీళలోంత్ మూడు 
తరాలపాట్ నిర్పేదలే, నిరక్ష-
రకుకుషి లై, ముకి తాలకిషిమికి దూరమ-
వుత్ర్' అని శపించాలని అను-
కుననా సమయంలో ఒక విశలాకిషి 
అమ్మవార్, ఒక ముసలి ముతతా-
యిదువు వేషంలో ఒక ఇంటలో ంచి 
బయటకు వచిచే,  తలుపు తెరచి, 
వా్యసని, అతని శిషు్యలను భో-
జన్నికి పిలిచింది. అందరికి 
భోజనం వడిడ్ంచింది. ఆమె 
భర తా వారితో పాట్ సహపంకి తా 
భోజన్లు చేశడు.
 భోజన్నంతరం ఆ ముసలి 

ఇలాలో లు, విశలాకిషిగా మారి,  వా్య-
సనితో 'ఈ నగరవాసలను 
శపించేందుకు పూనుకున్నావు. 
మోక్షస్థా నమయిన వారణాశిని 
ఎవడు అన్్యయంగా తలుస్తా డో 
వాడు ర్ద్రపిశచ మవుత్డు' 
అని పలికి శివుని వంక చూసంది. 
శివుడు, 'యితడు కశీ నగరంలో 
ఉండేందుకు యోగ్యడు కడని, 
వళ్లోపమ్మని' చెపా్పడు. విషయా-
నినా గ్రహించిన వా్యసడు ఆది-
దంపత్ల కళలోపైె పడి పరిహారా-
నినా వేడుక్గా, కశీనగరానికి ఐదు 
క్రోసల అవతల నివశిస్తా  శుకలో, 
కృష్టణు షటు ములు, మాస శివరాత్రి-
లలో మాత్రమే కశీ ప్రవేశనికి 
అర్హు డని వా్యసనికి చెపి్ప విశ-
లాకిషితో సహా అంతరా్ధ నమయా్య-
ర్. ఇదీ వా్యసకశీ వృత్తా ంతం.
కశీలో చూడాలిస్న ముఖ్య 
ఆలయాలు:

కశీ చుట్టు ప్రకకుల ప్రాంత్లలో 
దాదాపు 1000 ఆలయాలు ఉననా-
ట్టు  చెప్పబడుత్ంది. అందులో 
ప్రసది్ధ చెందిన ఆలయాలను 
కొనినాంటిని యాత్రికులు ఎంచు-
కుంట్ర్.
1. దుర్గ  గడి
కశీకి 8 కి.మీ. దూరంలో 
ఉంది దురా్గ దేవి ఆలయం. ఈ 
ఆలయం త్లసీ మానస దే-
వాలయమునకు అతి చేర్వలో 
ఉంది. నగర శలైిలో ఉననా ఈ 
దేవాలయం పంచభూత్లను 
తెలియజేస్ ఐదు దేవాలయాల 
సముదాయంగా పరిగణంప-
బడుత్ననాది. గడికి ఆనుకున్ 
ఉననా ఒక పెదదు  క్న్ర్ను కూడా 
చూడవచుచేను. 

          (ఇంక వుంది)
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వాలీ్మకి రామాయణం మహోత్్రుషటు మైెన కవ్యం. ఎవర నినాస్ర్లో  రాసన్ ఇంతకంటే ఎకుకువగా ఏం చెప్పగ-
లర్? యావదా్రత దేశంలో ఎన్నా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
ర్. ఉతతార భారత దేశంలో గోస్వామి త్లసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకుడో ఒక దగ్గర వినిపిస్తా న్ ఉంట్యి. తెలుగలో కూడా వయే్యళ్్గా వేలాది భకుతా లు రామాయ-
ణానినా రాస, చదివి, విని తరించార్. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషటు మైెన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి తాకి, కర్య దీక్షకి, బ్దిదుకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ క్సమే 
సృషిటు ంచ బడింది అనిపిసతా ంది.  సీత్న్వాషణలో హనుమ చేసన అధు్త కరా్యలకి అబ్్రపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరత్ని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భకి తా తత్వానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకన్ సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి న్చుకుంది. 
న్టి రామదాస, త్్యగరాజు నుంచి, న్టి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి తాంచడం దావారా ధను్యలయా్యర్.  
వారిని స్ఫురి తాగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదాదు మన్ ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోటు తతార శతం’ 
దాటిన్ హనుమంత్ని తోకలా  పెర్గతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహార్లో ’ తో పూరి తా చేయ గలిగాను. 
చదువర్లు ఆదరిస్తా రని ఆశిసతా న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదెదునిమిది కందాలు చేరాచేను. పట్టు భిషకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంత్లినా, సై్న్్యనినా ఉదేదుశంచి ఎవరలా మసలుక్వాలో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పిలిపించి వారికి భకి తా  తతతావైం బోధిస్తా డు. ఆ కరణంగాన్ దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేర్. 
త్లసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బ్చిచేరాజు

నూటపదహార్లో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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                                                       57)     క్ంచిత్ సీతను గ్ంచిత్
                                                      ఎంచగ సీతయె మరయొక రెవరైె యుండున్
                                                      అంచను మారుత్ వంటన
                                                      కొంచెము సంశయము కలిగి కూరు్చని తలచెన్ 
57.అది చూడగాన్ మొటటు మొదటి స్రిగా “హమ్మయ్య! సీతమ్మవార్ కనిపించార్. ఆ బంగార్ బొమ్మ సీత గాక 

మరవర్?“ అనుకుని ఆనందించాడు. కని, అంతలోన్ అనుమానం వచిచే, కొంచెం జాగ్రతతాగా ఆలోచించాడు. 

 

                                                       58)    పత్నడ బసిన సత్యీ
                                                     గత్ నిశి్చంతగ పడుకొన గలదే చూడన్
                                                     మత్పో యెనేమ్ నాకని 
                                                     వతలో మునిగిన యబలను వదుకగ సాగన్
58. “అంత్ న్ భ్రమ కకపోతే, రాముడు లేని సీత ఇంత నిశిచేంతగా ఎలా నిద్ర పోగలుగత్ంది? న్కు మతి-

పోయింది. ఇలా కదు. శోకంలో మునిగపోయి ఉననా ఒక ఆబల కనిపిస్తా ఆమె సీత అయి ఉండవచుచే.” అనుకు-

న్నాడు. అట్వంటి స్త్రిక్సం వదక స్గాడు.

 

                                                        59)    లంకను జల్్లడ పట్్టత్
                                                     పంకజ నయనాంబ సీత పరచిత్ లేదే
                                                     ఇంకను పరక్ంచెదనే
                                                     వంకను ద్చెనొ దనుజుడు వాసతి వ మెరుగన్
59. లంక నగరంలో ఉననా వీధులనీనా జలలోడ పటిటు  వదకిన్ అట్వంటి స్త్రీ కనిపించలేదు. ఈ దుషుటు డు ఆమెను 

ఎకకుడో రహస్యంగా బంధించి ఉంట్డు. ఇంక మూల మూలలా వదకలి . అని నిశచేయించుకున్నాడు. 

                                                       60)   భవనములు వీడి వనముల 
                                                     వివరముగ వదకద నేను విశ్వసముతోన్
                                                     ఎవడెద రంచ గలుగునా
                                                     యవత్ర పురుషుడు ర్ము డండగ యుండన్
60.ఇది పని కదు. ఈ గొప్ప గొప్ప భవన్లలో ఆమెను దాచి పెటిటు  ఉంచడం ఆ దురా్మర్్గ డికి ఇషటు ం ఉండదు. 

ఎకకుడో వన్ంతరాలోలో  ఏ చెట్టు క్ కటిటు  పడేస ఉంట్డు అనుకుని, ఉదా్యనవన్లోలో  వదకడం మొదలు పెట్టు డు. న్ 

స్వామి శ్రీరాముడి దయవలలో  న్న్మెను చూడ గలుగత్ను అని ఒక స్రి మనసలో రాముని తలుచేకున్నాడు. 
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                                                       61)    త్రుగుచ నశోక వనమున 
                                                     తరుశఖలనక్్క దగుచ త్నగు పడకన్ 
                                                     పరక్ంచగ నొక పట్్ట న 
                                                     అరుగుండెను ద్ని పైన ఆసనముండెన్
61. అలా తిర్గతూ చెటలో  కొమ్మల మీదినుంచి ఎవరికీ కనిపించకుండా అశోకవనంలో ప్రవేశించాడు. అకకుడ 

ఒక చెట్టు  క్రింద చిననా అర్గ మీద కూర్చేని కనిపించింది సీత.

                                              

                                                       62)   అక్కడ సీతను జూచెను
                                                     రక్కసి వనితల నడుమను రక్షణ కొరక ై
                                                     యెక్కడ బోగల ద్నను 
                                                     చిక్్కత్నీ యసరులకని చింత్లు చండెన్
   62. ఆమె చుటూటు  రాక్షస స్త్రీలు గమిగూడి ఉన్నార్. ఈ దురా్మర్్గ లకి న్నిలా దొరికి పోయాను. ఏం చేయగలను? 

అని బాధ పడుతోంది. 

 

                                                        63)    మాసిన వసనము గట్్టను 
                                                      ఆసగ ర్ముని తలచెను యాతన పడుచన్
                                                      నీసర యెవ్వరు  నాథా
                                                      వేసారత్ నదురు చూచి వేగమె రమామే!
   63. ఆమె మాసన బటటు లు కట్టు కుని ఉంది. రాముని తలుచుకుని బాధతో, ‘స్వామీ!నీ కంటే గొప్ప వీర్లవర్? 

న్కీ చేర తవారగా విదిపించు.’ అని ప్రారి్ధసతా ంది. 

                                                       64)    అనివగచ సీతను దనుజ
                                                     వనితలు దశకంఠు బొగడి వరయించంగ్
                                                     కనమెందు నట్్ట వీరుని
                                                     విను! చేగొను ప్రభువు నంచ వేధంచిరగ్
   64. ఈ లోగా ఆ రాక్షస స్త్రీలు “నువువా మా రాజు రావణ్డిని వరించు. ఆయన మహా వీర్డు. నీకు గత్యంతరం 

లేదు.” అని వేధిసతా న్నార్. 
                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   (సశ్షము)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

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

                                                                ముందు మాట 

న్ను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శ్న్ 
ప్రానిస్సకు లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కు చేర్న్సరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పర్గబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పర్గబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోత్ననాట్లో  ఉన్నార్. మరో 
చుట్టు  తిరిగ వస్తా ను. అరగంట స్పు ఓపిక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జ్ర్ పెంచుతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచేకి ఎదుర్గా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్టల కర్యక్రమం” చూదాదు మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అన్ ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్టలు ట. చూడడం మొదలు పెటేటు ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం న్నపు్పడూ ఈ కథ గరించి వినలేదు. ఆసకి తాతో చూస్ను. 
గమ్యం చేర్క్గాన్ గూగల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగతే, 
“చిననాపు్పడు హైస్కుల్ లో చదివేను” అని చెపి్పంది. న్ను పుసతాకల పుర్గని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ ఇంక ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పించింది. ఈ కథ గరించి పరిశోధన చేస్తా  ఉంటే ఆసకి తాకరమైెన అంశలు ఎన్నా తెలుసకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇకకుడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్ంచిన్ ఇది  పెదదు  గ్రంథం 
అవుత్ంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైెన అంశలని మాత్రమే ముచచేటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలో జంటన్, కేలిఫ్రినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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           10. కస్స్ండ్రా కథ  

  

కస్స్ండ్రా  గ్రీస దేశపు పురాణ 
గాధలలో వచేచే శపగ్రసతా రా-
లైన ఒక వ్యకి తా. భవిష్యత్తా లో 
ఏమి జరగబోతోందో చెప్పగలిగే 
శకి తా ఉననా వ్యకి తా ఈమె. ఈ శకి తాని 
ఈమె అపాలో దగ్గర న్ర్చేకుం-
ది. కనీ అపాలో ఇచిచేన శపం 
వలలో  ఈమె మాటని ఎవవారూ 
నమ్మర్. అదెంత ప్రమాదానికి 
దారి తీసందో ఈ కథలో చూదాదు ం. 
                  *********
కస్స్ండ్రా  (Cassandra) గ్రీస 
దేశపు పురాణ గాధలలో వచేచే 
ట్రోయ్ నగరపు రాకుమారి. ఈ  
ఉదంతం ట్రోయ్ సంగ్రామం 
జరగడానికి ముందు జరిగన 
కథ.  కస్స్ండ్రా ట్రోయ్ నగరా-
నినా పాలిసతా ననా రాజు  ప్రియం కీ 
రాణ హకూబాకీ పుటిటు న కవల 
పిలలోలలో ఆడ పిలలో ;  (ఈమె 
కవల అననాదము్మడు హలినస్.) 
నలలోటి కుర్లు, కలువ ర్కుల 
లాంటి కళ్తో ఎంతో అందంగా 
ఉండేదని పేర్! అందమైెన 
అమా్మయిల క్సం అదే 
పనిగా వేటలో ఉననా (దరిదాపు 
ఒలింపియా కొండ మీద ఉననా 
దేవతలంత్ చేస్ పని ఈ రకం 

వేటే!) అపాలో  దృషిటు  కస్స్ండ్రా 
మీద పడింది. ప్రేమలో పడాడ్ డు. 
వంట పడాడ్ డు. ప్రేమలో పడడ్  దే-
వతలని నిరాకరించే మనుషు్యలు 
ఉంట్రా? కనీ అదేమి విడూడ్ -
రమో అపాలో అవసథాని చూస 
కస్స్ండ్రా నవువాకుంది; అతని 
ప్రేమని నిరాకరించింది. 

కస్స్ండ్రా మనసస్ని ఎలాగో ఒక 
లాగ గెలవాలన్ తపనతో ఆమెకి 
అపూరవామైెన కనుకని ఇవవాడా-
నికి ప్రయతినాంచేడు అపాలో.  
అనీనా ఉననా రాకుమారికి తను 
కొతతాగా ఏమి ఇవవాగలడు? ఆమెకి 
అందం ఉంది. ఐశవార్యం ఉంది. 
కని ఆమెకి లేనిది, తన దగ్గర 

ఉననాది ఒకటి ఉంది. అది ది-
వ్యదృషిటు  - అనగా, భవిష్యత్తా లో-
కి చూడగలిగే శకి తా. ఇంత ఆస-
కి తాకరమైెన ప్రేమ బహుమానం 
ఎదురైనపు్పడు కస్స్ండ్రా కద-
నలేకపోయింది. ప్రతిఫలం మీద 
ఆశతో అపాలో  తో  “వీపు గోకుడు 
బేరానికి” కస్స్ండ్రా ఒపు్పకుంది. 
తన వంత్గా అపాలో   దివ్య-
దృషిటు  ఇచేచే మంత్రానినా కస్స్ం-
డ్రాకి ఉపదేశించేడు. మంత్రం 
న్ర్చేకుననా తర్వాత అపాలో  
కి ముటటు వలసన “పారితోషికం” 
ఇవవాకుండా ఎగొ్గ టిటు ంది; అపాలో  
ఎగబడుతూ చేస్తా ననా పురోగమ-
న్లని కస్స్ండ్రా నిరాకరించింది.
  ఆత్్మభిమానం దెబ్ తిననా 
అపాలో  ఉగ్రుడయాడు. తను 

కస్స్ండ్రాకి న్రి్పన మంత్రానినా 
తిరిగ వనకికు తీసక్లేడు! తను 
చెయ్యగలిగందలాలో  ఆ మంత్రం 
వలలో  కస్స్ండ్రాకి లాభం లేకుండా 
చెయ్యడం. అందుకని “నువువా 
దివ్యదృషిటు తో చూస చెప్పగలి-
గే జ్శ్యనినా ఎవవారూ నమ్మర్” 
అని శపించేడు. చెయ్యగలిగేది 
ఏమీ లేక కస్స్ండ్రా తను న్ర్చే-
కుననా దివ్యదృషిటు  మంత్రానినా తన 
కవల అననాదము్మడు హలినస్ 



28 జూలై  2021

కి ఉపదేశించింది. (కచ-దేవ-
యాని కథ ఇలాగే నడుసతా ంది!)
                 ******
కస్స్ండ్రా చాలా సందరా్లలో 
జ్శ్యం చెపి్పంది; కని ఎవవారూ 
నమ్మలేదు. అదే విషయానినా 
హలినస్ చెబితే నమే్మవార్! ఒక 
స్రి కస్స్ండ్రా తన దివ్యదృషిటు తో 
చూస పేరిస్ “తపి్పపోయిన” తన 
అననాదము్మడే అని గరి తాంచిం-
ది. పేరిస్ స్్పరాటు  రాణీ హలన్ ని 
దొంగలించి వివాహం చేసకుని 
ట్రోయ్ తీసకు వస్తా డనినీనా, ఆ 
సంఘటన ట్రోయ్ నగరపు వి-
ధవాంస్నికి కరణభూతం అవు-
త్ందనినీనా, కనుక పేరిస్ ని 
స్్పరాటు  వళ్వదదుని బ్రతిమాలు-
త్ంది. ఎవవారూ వినిపించుక్ర్. 
ట్రోయ్ నగరం మీదకి దండతితా 
వచేచే గ్రీస దేశపు స్న్ధిపతి 
అగమేమానాన్ యుద్ధంలో చని-
పోత్డని జ్శ్యం చెబ్త్ంది. 
ఎవవారూ పటిటు ంచుక్ర్. తను 
కూడా ఆ యుద్ధంలో చచిచే-
పోత్నని చెబ్త్ంది. అంత్ 
“పిచిచే వాగడు” అని పెడచెవిని 
పెడత్ర్.  చిటటు చివరికి గ్రీకులు 
రణరంగంలో వదలిపెటిటు  వళ్లోన 
కర్రగర్రం ప్రమాదానికి దారి 
తీసతా ంది, దానిని లోపలికి తీస-
కురావదదుని కస్స్ండ్రా హచచేరిస్తా 

ఎవవారూ వినర్. 
ఈ రోజులోలో  అయితే కస్స్ండ్రా 
లాంటి వ్యకి తాని “శకున పకిషి” అని 
గేలి చేస ఉండేవార్. మనకి 

అవగాహనలో లేని ఏదైెన్ శకి తా-
వంతమైెన ప్రభావం వలలో  మనకి 

ఏదో  కీడు కలగబోతోందని 
జ్స్యం చెపే్పమనుకొండి. ఉదా-
హరణకి “పరా్యవరణం వచచే-
బడడం వలలో  పలలోపు ప్రాంత్లు 
ముంపుకి గరవుత్యి” అని 
ఒక శస్త్రవేతతా జ్శ్యం చెపే్పడను-
కొండి.  
మనకి వంటన్ నమ్మబ్-
దిదు  కదు. రాబోయే ప్రమాదం 
నుండి తపి్పంచుకుందికి కనీ, 
ఆ ప్రమాదం వలలో  కలిగే హానిని 
తగ్గంచడానికి కనీ వ్యయ ప్ర-
యాసలు, కలయాపన కవచుచే.  
మన రాజకీయ న్యకులకి 
రాబోయే ఎనినాకల మీద ఉననా 
దృషిటు  ఎపు్పడో పాతిక సంవతస్రాల 
తర్వాత రాబోయే ముంపు మీద 
ఉండదు. ఇట్వంటి సందరా్-
లలో శస్త్రవేతతాలు చెపే్ప  జ్శ్య-
నికి కస్స్ండ్రా చెపి్పన జ్శ్యనికి 
పటిటు న గతే పడుత్ంది. 

ఆధారం:
Carl Sagan, Croesus and 
Cassandra, Chapter 9 in 
Billions & Billions, Random 
House, New York, NY 1997.

                   (ఇంక వుంది)
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 కస్స్పు పోయిన తర్వాత 
న్ను, ర్కి్మణ కర్లో బయ-
లుదేరాము. మా ఫ్ండ్స్, ర్కి్మణ 
ఫ్ండ్స్, అవిన్శ్, పెళ్్కొడుకు, 
పెళ్్కూత్ర్ అందరూ కర్ 
దగ్గరకి వచిచే..."మోహన్, ర్కి్మణ 
మేమంత్ శుభవార తా క్సం 
ఎదుర్ చూస్తా  వుంట్ము, బస్టు  
అఫ్ లక్" అని చెపా్పర్.
  వ్లా్గ  రస్టు రంట్కి వళా్క "ర్-
కి్మణగార్ న్ పేర్ కృషణుమోహ-
న్, న్ను మహేంద్ర వర్మ ఇకకుడి 
ఇంజనీరింగ్ కలేజీలో కలిస 
చదువుకున్నాము, తర్వాత 
ఆంధ్రా యూనివరిస్టీలో 
ఎం.టక్. చేస్ను" అని ననునా 
న్ను పరిచయం చేసకుంటూ 
వుండగా ... "మీ పేర్ కృషణుమో-
హన్, కని అందర్ మిమ్మలినా 
మోహన్ అని పిలుస్తా ర్, మీది 
విశఖపటనాం, మీర్ కేంద్ర ప్ర-
భుతవా సరీవాస్లో సై్ంటిషుటు గా పని 
చేసతా న్నార్. మీర్ బంగాలోలో  
పుట్టు ర్, బంగాలీ ప్రభావము మీ 
భావాలలో, మీ అలవాటలో లో బాగా 
వుంది..." అని న్ బయోడాట్ గబ 
గబా చెబ్తూ వుంటే మధ్యలో 
అపి..."ఓహ్! న్ బయోడాట్ 
మొతతాం తెలుసకున్నారననామాట! 
సర్ మీర్ ఏం తింట్ర్" అని 

సకున్నాము కదా, ఈ కలయిక 
మధురంగా వుండాలని సీవాట్ 
తిందాము అన్నాను, పోనీ నీకు 
సీవాట్ అంటే ఇషటు ం లేకపోతే హాట్ 
తిందాము, నీకు ఏది ఇషటు మో 
చెపు్ప" అన్నాను. 
"న్ను సీవాట్స్ చాలా అర్దుగా 
తింట్ను, సీవాట్ హాట్ ఒకొకకు పేలో ట్ 
మాత్రమే తెపి్పంచండి చాలు…
మిమ్మలినా నువువా అనడానికి న్కు 
ఇబ్ందిగా వుంది, మీర్ అన్ పి-
లుస్తా ను" అంది. 
"సర్ అలాగే" అని సరవార్ని 
పిలిచి ఒక పేలో ట్ కటలో ట్, ఒక పేలో ట్ 
గలాబ్ జామ్ తెమ్మని చెపి్ప..."-
మీ సవాసథాలం అమలాపురమేన్? 
ప్రసథా తం ఏం చేసతా న్నావు? మీర్ 
ఎంతమంది అననాదము్మలు, 
అకకుచెళ్్ళ్్? వాళ్్ం చేసతా న్నా-

 (గతసంచిక తర్వాయి)

అడిగాను. 
"ఏమండీ దయచేస ననునా మీర్ 
అని సంభోదించకండి…టిఫిన్ 
తిని గంట కూడా కలేదు, న్కు 
ఆకలిగా లేదు మీర్ తినండి" 
అంది.  
"న్కూ ఆకలిగా లేదు, కనీ ఏమీ 
తినకుండా మనము కబ్ర్లో  చె-
పు్పకుంటూ ఇకకుడ కూర్చేంట్-
మంటే హోటల్ వాళ్్ ఒపు్పక్-
ర్ కదా! అందుకని సవాల్పంగా 
తిందాము, సీవాట్ తిందాము...
మీర్ కూడా ననునా మీర్ 
అనకండి, అపు్పడు న్నూ 
అనను” అన్నాను. 
సీవాట్ అనగాన్ ర్కి్మణ మోహం 
అదోలా పెటటు డం గమనించి 
ఎంతైెన్ క్నసీమ పిలలో  కదా 
అనుకుని "మొదటి స్రి కలు-

ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్రావు
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ర్?" అని అడిగాను.  
 వాళ్ వ్ర్ ము-
మ్మడివరమని, తను ఎం.ఏ. 
(సై్కలజి) చదివినట్లో , వాళ్ 
కుట్ంబ వివరాలు చెపి్పంది. 
మా కుట్ంబ వివరాలు చెపి్ప, 
న్ ఉదో్యగ వివరాలు చెబ్తూ 
“న్కు ప్రతి మూడు నుండి ఐదు 
సంవతస్రాలకి బదిలీలు అవుతూ 
వుంట్యి, నీకు అది సమ్మత-
మేన్?’ అని అడిగాను. తనకి 
ఏమీ అభ్యంతరం లేదంది...ఇలా 
మా కుట్ంబాల గరించి, హాబీస్ 
గరించి మాట్లో డుకున్నాము.
   ర్కి్మణతో మాట్లో డినంత 
స్పు ఆమెని గమనించా-
ను. అందమైెన చంద్రబింబం 
లాంటి ముఖం, చకకుటి కళ్్, 
పడుగాటి ముకుకు, బంగార్ 
మేని ఛాయ, మాటలలో అమా-
యకతవాం, మృదువైన మాట, 
పోసటు గ్రాడు్యయేషన్ చేసన్ 
చాలా నిరాడంబరంగా వుంది, 
ఎకకుడా అహంభావమన్ది 
మచుచేకి కూడా కనబడలేదు. వీ-
టిననినాంటిని మించి వినయం, 
విధ్యత కలిగవుంది, ఆ కటూటు  
బొటూటు  చూడగాన్ పదహారణాల 
తెలుగ ఆడపడుచు అంటే ఇలా 
వుండాలి అనిపించింది. ఆమె ఏ 
విషయానైనైన్ చాలా విపులంగా, 
మనసలో అనుకుననాది అను-
కుననాట్లో గా, ఖచిచేతముగా ని-
ర్్మహమాటంగా చెబ్త్ంది. ఆ 
నిర్్మహమాటంలో ఒక అమాయ-
కతవాం అంతరీలోనమైె వుంది. ఆమె 
మాట్లో డేటపు్పడు కళ్్ చక్రాలాలో  

తిపు్పత్ంది, అపు్పడు ఇంక 
అందంగా కనిపిసతా ంది. తను 
నిరాడంబరతని ఇషటు పడత్నని, 
నగలు వాటి మీద వా్యమోహం 
లేదని చెపి్పంది. తన నిరాడంబ-
రత, నిర్్మహమాటము, అమా-
యకతవాం న్కు నచాచేయి.   
 కస్స్పు పిచాచేపాటి 
అయిన తర్వాత అకస్్మత్తా గా
...“మీర్ అన్యధా భావించనంటే 
న్ను ఒక విషయం అడుగత్-
ను, ఇలా అడగడం పరపాటైతే 
మనినాంచండి” అంది ర్కి్మణ...
ఇదేమిటి సడన్గా ఇలా అడిగంది 
అని ఆలోచనలో పడాడ్ ను. న్ 
సంశయానినా చూస...“పోనీలండి 
మీకు అభ్యంతరమైెతే అడగను” 
అంది.
“అబే్ అదేమీ లేదు నిసస్ంక్-
చంగా అడుగ”
“మిమ్మలినా పరిచయం చేసన 
దగ్గర నుండి గమనిసతా న్నాను, 
మీర్ ఎందుక్ హచచేరికగా 
లేర్”
“లేదే, అందరితో కలస హుష్ట-

ర్గాన్ వున్నాను కదా”  
“ముభావంగా అంటీ అంటన-
ట్టు  వున్నార్. మీ మిత్రులంత్ 
మీ చుటూటు  వుండి ఆట పాటలతో 
సరదాగా కేరింతలు కొడుతూ 
వుంటే మీర్ మాత్రం ఎదో నిరిలో-
పతాతో, ఏదో పోగొట్టు కుననా వాళలోలా 
వున్నార్ ఏమైెందండీ”
“ఏమీ లేదండి, వంటలో  కసతా 
నలతగా వుంది”
“మీ మగవాళ్కి అబద్ధం చెప్పడం 
రాదండి, అది మా ఆడవాళ్ 
పేటంట్“ అంది నవువాతూ
ఆ మాట వినగాన్...“ప్రేమనగర్” 
సనిమాకి వళ్్న రోజు ఇదే మాట 
నువువా కూడా అననా విషయం గ-
ర్తా కొచిచే న్ ముఖంలో కొంచం 
మార్్ప వచిచేంది. ఆ మార్్ప గమ-
నించిన ర్కి్మణ...“మీర్ అన్య-
మనసకుంగా వున్నారననా విషయం 
నిరివావాదాంశం. ఇపు్పడు కూడా 
న్ను ‘మీ మగ వాళ్కి అబద్ధం 
చెప్పడం రాదండి’ 

                    (ఇంక వుంది)
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యోగా దావారా మధుమేహ(డయాబటిస్) నియంత్రణ

మధుమేహ వా్యధితో బాధపడు-
త్ననావారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పె-
రిగపోత్ననాది. వా్యదిగేసతా లు ఈ 
సమస్యను పెదదుగా అవగాహన 
చేసకొక అశ్రద్ధ చేస్తా చాప క్రింద 
నీర్లా శరీరంలో ఒకొకుకకు అవ-
యవానినా దెబ్తీసతా ంది. ఈ వా్యధి 
ఎలా సంక్రమిసతా ందో తెలుస-
కుందాం. మనం తిన్ ఆహారంలో 
కరో్హైడ్రేట్లో  గూలో క్జుగా మారి 
రక తాంలో కలుస్తా యి. రక తాం లోని 
గూలో క్జు శరీరంలోని అనినా అవ-
యవాలకు చేర్త్ంది. అకకుడి 
కణములు గూలో క్జుని శకి తాగా 
మార్చేకుంట్యి. అయితే ఈ 
గూలో క్జు కణాలోలో కి వళాలో లంటే 
ఇనుస్లిన్ అన్ హారో్మను యొకకు 
అవసరం ఉంది. శరీరంలో-
ని పా్యంక్రియాస్ (Pancreas) 
అన్ గ్రంధి నుండి ఈ ఇనుస్లి-
న్ విడుదల అవుత్ంది. అలా 
కవలసన ఇనుస్లిన్ సరియైెన 
మోత్దులో ఉత్పతితా అవకపో-
తే రక తాంలోని గూలో క్జు రక తాంలోన్ 
ఉండిపోతే మధుమేహం లేదా 
డయాబటిస్ లేదా షుగర్ వా్యధి 
వచిచేందని అంట్ర్.  
 ఈ వా్యధి కొంతమందికి  వం-

శపారంపర్యంగా వసతా ంద-
ని శస్త్రజుఞా లు చెపుత్ర్. ఇంక 
కొంతమందికి ఒతితాడి, వా్యయా-
మలోపం, అధిక బర్వు, జంక్ 
ఫుడ్స్ అనగా పిజాజి , బర్గర్ మైెదాతో 
తయారైన బేకరీ వసతా వులు 
ఎకుకువ తినటం వలలో  శరీరంలో 
గూలో క్జు స్థా యి పెరిగ ఈ వా్యధి 
వసతా ంది. ఈ పరిణామానినా నివా-
రించకపోతే అన్క ఇబ్ందులు 
ఎదురోకువాలి. ఇక పా్యంక్రియాస్ 
చే మరింత ఇనుస్లిన్ విడుదల 
చేయలేని సథాతికి వచేచేసతా ంది. 
 ఈ మధుమేహంని నియం-
త్రించడంలో అశ్రద్ధ వహిస్తా రోగ 
యొకకు కళ్్ గండ, కిడీనాలు 
మరియు పాదములు ఎకుకు-
వగా దెబ్తింట్యి. గూలో క్జు 
చికకుగా మారిపోయి రక తాన్ళాల-
లో పేర్కుపోత్ంది. కళ్లో-
ని లన్స్ వదదు  గండ న్ళాలలో 
మరియు అధికంగా ఉననా గూలో క్-
జుని బయటకు పంపించుటకు 
కిడీనాలు అధిక శ్రమకు లోనవు-
త్యి. అందుచేతన్ మధుమేహ 
వా్యధిగ్రసతా లు ఎకుకువ మూత్ర 
విసరజిన చేస్తా ర్. ఇక కళలోకు 
దెబ్లు తగలితే ఆ వ్యకి తాకీ రక తాం 

దావారా ఆకిస్జన్ సరఫరా అవవాక 
గాయాలు మానవు. కొనినా సమ-
యాలలో కలు కుళ్్ కుళ్్న 
భాగానినా తీసవేయవలసవసతా ం-
ది. ఈ మధుమేహ వా్యధిగ్రసతా లు 
చాలామంది నీరసంచి సననాబ-
డిపోత్ర్. ఇలా ఈ రోగం అనినా 
విధాలుగా శరీరానినా కృంగదీస 
తన వశం చేసకుంట్ంది. 
 ఈ మధుమేహ వా్యధిని ఎలా ని-
యంత్రించాలో తెలుసకుందాం:
1. శరీర ఎత్తా ననుసరించి శరీర 
బర్వును ఉంచుక్వాలి. (Body 
Mass Index )
2. ఆహార నియమాలను అను-
సరించడం జంక్ ఫుడ్స్ జ్లికి 
పోకుండటం 
3. రోజూ విధిగా 5 నుంచి 6 కి.మీ. 
నడక/ లేదా యోగా ఆచరణ
4. పీచు అధికంగా వుండే 
ఆహారానినా స్వించడం. పీచు 
అధికంగా వుండే ఏకక ఆహారం 
మెంతి పత్తా  (fenufiber ). 
మెంతిపట్టు లో మధుమేహ ని-
యంత్రణకు ఉపయోగపడే పీ-
చుపదారథాం చాలా ఉంట్ంది. 
5. పళలోరసం బదులు పళ్్ 
తినడం 



32 జూలై  2021

6. అపు్పడపు్పడు కకరకయ 
రస్నినా త్రాగడం 
7. భోజనం రోజూ సమయానికి 
తినడం 
8. మన శరీర తతతావైం బటిటు , షుగర్ 
స్థా యిని బటిటు  వైదు్యని సలహా 
మేరకు ఆహార నియమాలు 
పాటించడం, మందులు వేస-
క్వడం 
  శరీరిక శ్రమ, వా్యయామం 
మరియు ఆహారపు మార్్పల-
తో తగన జాగ్రతతాలు తీసకుంటే 
ఈ వా్యధిని నియంత్రించవచుచే. 
ఆనందంగా ఉండవచుచే. 
ప్రాణాయామాలు మరియు 
ముద్రలు :
1. అనులోమ విలోమము కపా-
లభాతి ఆచరించటమే కక 
పా్యంక్రియాస్ ను ఉతేతాజపర-
చుటకు ఆకు్యపంకచేర్ ప్రక్రియ 

(అరచేతి ఉంగరం వేలు క్రింద 
(ఒక అంగళం క్రింద) వుననా ర్ఖ 
మీద వ్రేలితో నొకికుతే పా్యంక్రియా-
స్ ఉతేతాజితమవుత్ంది. 
2. ఆసన్లు: మండూకసనం: 
ఇది మధుమేహ నియంత్రణలో 
అతి ముఖ్యమైెన ఆసనం 
3. వృకషి సనం 
4. గోముఖాసనం 
5. బద్ధక్ణాసనం 
6. అర్ధ మశీచేంద్రాసనం 

7. పశిచేమోత్తా న్సనం 
8. పవన ముకతాసనం 
ముద్రలు వేయవలసనవి:   
 అపానముద్ర, ప్రాణ ముద్ర 
ఈపైెన చెపి్పన విధంగా యోగా 
ముద్రలు, వా్యయామం, ఆహార 
మార్్పలు ఆచరిస్తా ఈ రోగగ్ర-
సతా లు ఆనందమయ జీవిత్నినా 
గడపగలుగత్ర్. ఆరోగ్యమే 
మహాభాగ్యం కదా!
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   అమెరికలో... మనబడి సచిత్ర 
వా్యసం చదివిన తరావాత న్ 
మనస కూడా ముపైెఫైఎనిమి-
ది ఏళ్ క్రిందకు వళ్్పోయింది. 
అప్పటి జాఞా పకలనీనా కగతంమీద 
పెడుత్న్నాను.
ఇరవై సంవతస్రాలు భారతదేశనినా 
వదిలి విదేశీ గడడ్పైె నివసంచిన 
తెలుగబిడడ్ను న్ను. కొతతాదేశం, 
కొతతా మనుషులు, మన వారవరూ 
లేర్. దేశ రాజధానిలో కొనినా 
తెలుగ కుట్ంబాలు ఉండేవి. 
కని మేము పనిచేస్ ప్రదేశంలో 
తెలుగ ఆనవాలే ఉండేది కదు. 
ఉత్స్హంగా అకకుడి భాష న్ర్చే-
కున్నాను. భాష్ట సమస్య తీరింది. 
అమా్మయి పుటిటు న తరావాత అసలు 
సమస్య ఎదురైంది. ఆర్నలలు 
వచాచేక అత్తా , త్త అని ముదుదు  
ముదుదు  తెలుగ మాటలు మాట్లో -
డితే తలిలో దండ్రులుగా ఎంతో ము-
రిసపోయాము. అది మూణాణు ళ్ 
ముచచేటేనని తేలింది. పాప సం-
వతస్రననార వయసస్లో ఉననా-
పు్పడు న్ను కూడా ఉదో్యగంలో 
చేరాను. ఉదయం 7 గంటల 
నుండి రాత్రి 7 గంటలవరకు 
ఆయా ఉండేటట్టు  ఏరా్పట్చే-
సకున్నాము. తెలుగ మాటలు 

అత్తా , త్తలతో ఆగపోయాయి. 
ఉదయం 6 గం॥లకు బయ-
లుదేరి మధా్యహనాం 2 గం॥లకు 
ఇంటికి వచేచేదానినా. పాపతో 
సమయం గడిపేందుకు, కొతతా 
మాటలు న్ర్్పందుకు మరియు 
చిననా చిననా పాటలు న్ర్్పందు-

కని ఈ సమయం అనుకూల-
మని భావించిన న్కు చుకెకు-
దురైంది. పాపన్ న్కు కొతతా కొతతా 
భాషలు న్ర్పడం మొదలుపె-
టిటు ంది. అమ్మ భాష న్రి్పంచలేన్ 
అని తల బదదులు కొట్టు కొన్దా-
నినా. తెలుగ తప్ప తనకు వచిచేన 
అనినా భాషలు (ఆంగలోం, గజరాతీ, 
సవాహేలీ) మాట్లో డేది. ఇలా ఆర్-
నలలు చూస, మెలలోగా న్ర్చే-
కుంట్ందిలే అనుక్ని న్ను 

పూరి తా స్థా యి ఉదో్యగంలో చేరిపో-
యాను. మేమిదదురం బిడడ్తో తె-
లుగలోన్ మాట్లో డిన్ ఎందుకు 
స్పందించడంలేదో బోధపడ-
లేదు. పరిసరాలలో నివసంచే 
పిలలోల నుండి న్ర్చేకుననా 

పదాలు, భాషన్ మొదలు మా-
ట్లో డత్రని అరథామయిపోయిం-
ది. అయిన్ పట్టు వదలని విక్ర-
మార్కుడిలా తెలుగ పదా్యలు, 
చిటిటు  చిలకమా్మ లాంటి పాటలు 
న్ర్పగలిగాను. దాని గజిబిజి భాష 
న్కే అరథాం అయే్యది. పుసీస్క్యట్ 
కథ చెపే్ప, మంకీ కథ చెపే్ప అని 
తెలుగ కథలు చెపి్పంచుకున్ది. 
బిడడ్కు మూడేళ్ వయసస్ననా-
పు్పడు హైదరాబాదు వచాచేము. 

అమ్మ భాష
మతస్యూరాజ విజయలకిషిమి
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దాని భాష మా వాళ్్వరికీ అరథాం 
కదు. అపు్పడు అది న్క్ సమ-
సై్యూపోయింది. మళీ్ రండవ-
స్రి హైదరాబాదు వచిచేనపు్ప-
డు మా వారితో రండు, మూడు 
నలలు ఇకకుడే ఉంట్నని చెపి్ప 
తనను తిరిగ వళ్మన్నాను. చి-
త్రమేమిటంటే ఆ మూడు నలలోలో  
తెలుగ పూరి తాస్థా యిలో న్ర్చే-
కుని, ఏ పరభాష్ట ప్రయోగాలు 
లేకుండా చకకుగా మాట్లో డస్-
గంది. న్ రండేళ్ ప్రయతనాం, 
రండు నలలోలో న్ కని్పంచేసరికి 
న్ సంతోష్టనికి అవధులేలోవు. మా 
కుట్ంబ సభు్యలు కూడా చిటిటు -
దాని గడిబిడి భాష నుండి విము-
కుతా లు అయా్యర్. మళీ్ తిర్గ 
ప్రయాణం. ఈస్రి ఇంక్ దేశం, 
ఇంక్ భాష. కకపోతే అమ్మ భాష 
విషయంలో కఠినంగా ఉననాం-
దున పరభాషను ఇంటలో  మాట్లో -
డేది కదు.
కలక్రమాన మరో ఇదదురి పిలలోల 
తలిలో నయా్యను. ఈస్రి అమ్మ-
భాష్ట కష్టటు లు లేవు. పెదదుదానికి 
తెలుగ వచుచే కనుక. చిననాదానికి 
సంవతస్రంలోపే మాటలచాచే-
యి. అది పెదదు  పెదదు  కిలోషటు  వాక్యలే 
తపు్పలేలోకుండా మాట్లో డేది. అమ్మ 
మనసకు అంతకంటే సంతోషం 
ఏముంట్ంది? రండేళ్ తరావాత 
బాబ్ పుట్టు క. పిలలోలు గల గలా 
తెలుగలో మాట్లో డుత్ననాపు్పడు 
గరవాంగా ఉండేది. అది మూన్నా-
ళ్ ముచచేట అని అపు్పడు తెలి-
యలేదు. అందరూ పాఠశలలకు 
వళ్డం ప్రారంభించిన తరావాత-

గాని అసలు విషయం బోధప-
డలేదు. పాఠశలలో మిత్రులతో 
మాట్లో డేది ఆంగలోభాష. ఆ భాషన్ 
ఇంటలో  చోట్ చేసకుననాది. తోటి 
పిలలోలు ఆడుక్వడానికి ఇంటికి 
వచిచేన్ అదే భాష. మళీ్ అమ్మ 
మనస వికలమయి పోయింది. 
పిలలోలంత్ ఆంగలోభాషలోన్ మా-
ట్లో డుక్వడం ప్రారంభించార్. 
ఆఖరికి పోట్లో డుక్వడం కూడా. 
ఇప్పటికీ అదే వరస. ముపైెఫై 
ఎనిమిదేళ్్ దాటిపోయాయి. 
అమా్మయి ఆంగలోభాషలో దూ-
రవాణలో మాట్లో డుత్ననాదంటే 
అది చెలిలో  నుండి తము్మడి నుండో 
వచిచేన పిలుపని అరథామయిపో-
త్ంది.
న్లాంటి అమ్మలందరమూ 
కలిస 1991లోన్ తెలుగబడి 
ప్రారంభించాము. వాణీ మోహ-
న్గారన్ ఆవిడ పిలలోలకు తెలుగ  
పాఠాలు బోధించేది. అలా ఇదదు-
రమా్మయిలకు తెలుగక్షరాలు,  
చిననా పదాలైతే న్ర్పగలిగాం. 
ఇదదురూ తెలుగభాషను కూడ-
బలుకుకుని చదువగలుగత్ర్. 

కిలోషటు మైెన పదాలు అరథాంకవు. 
మన సంప్రదాయాలు, పద్ధత్-
లకు దూరం కకుండా అనీనా 
పండుగలూ సంప్రదాయపరంగా 
జర్పుకున్వాళ్ం.
   ఏ దేశంలో ఉన్నా బత్క-
మ్మ పండుగ మాత్రం ఎపు్పడూ 
మరిచిపోలేదు. పట్టు  పరికిణీ-
లు వేస, జడగంటలలో పూ-
లజడలు వేస అమా్మయిల-
ను ముస్తా బ్ చేస్దానినా. బాబ్ 
కూడా అకకులతోబాట్ బత్క-
మ్మ, బత్కమ్మ ఉయా్యలో అని 
పాటపాడుతూ, బత్కమా్మలు 
ఆడేవాడు. తెలుగ అససయే-
షన్ ఆఫ్ బోటస్వైవా (Telugu 
Association of Botswana) 
వారి ఆధవార్యంలో అనినా పండు-
గలకు స్ంసకృతిక కర్యక్రమా-
లు ఉండేవి.  బోట్స్వైన్లో ఉననా 
ఆర్ళ్్ తెలుగతన్నికి దూరం 
కలేదు. పిలలోలు అనినా స్ంసకృ-
తిక కర్యక్రమాలలో పాల్గ ని 
బహుమత్లు గెలుచుకున్వా-
ళ్్. అనీనా బాగాన్ ఉన్నాయి కని 
విదేశలలో ఉననా మన పిలలోలకు 
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ఇలులో  దాటితే తెలుగ అందు-
బాట్లో ఉండదు. మీ పిలలోలు 
తెలుగ బాగా మాట్లో డుత్ర్ 
అని అందరూ అంటే మురిసపో-
యేదానినా. అమా్మయి కూచిపూడి 
నృత్య ప్రదర్న ప్రతే్యక ఆక-
రషిణ. మళీ్  వేర్ దేశ ప్రయాణం. 
విషయం మొదటికొచిచేంది. పి-
లలోలకు తెలుగ స్నాహిత్లు కర్-
వయా్యర్.  అమ్మ భాష ప్రాభవం 
తగ్గంది. న్ను మాత్రం ప్రతి సం-
వతస్రం ఇండియా అససయే-
షన్ ఆఫ్  బ్రూనై వార్ జరిపే 
స్వాతంత్య్ర  దిన్తస్వ వేడుకలలో 
పిలలోలతో తెలుగలో ఏకపాత్రా-
భినయం మరియు కూచిపూడి 
న్ట్య ప్రదర్నలను ప్రదరి్ంప 
చేస్దానినా. 
భారత రాయబారకరా్యలయంలో 
జరిగే జండావందన కర్యక్రమం-
లో మా అమా్మయి, అబా్యిలు 
మన దేశ ఘనత గరించి జర్-
పుగత్ననా పురోభివృది్ధ  గరించి 
అదు్తంగా ప్రసంగంచేవార్.
అబా్యి ఉననాత పాఠశల వి-
దా్యభా్యసం, కళాశలల విదా్యభా్య-
సం, విశవావిదా్యలయ విదా్యభా్యస-
మంత్ విదేశలలోన్ జరిగంది. 
సహాధా్యయులంత్ అకకుడివార్ 
అయిన్. వాడు తన మూలాలను 
ఎపు్పడూ మర్వలేదు. ప్రతి 
ఉగాదికి దైెవదర్న్నికి వళ్్, 
ఉగాది పచచేడి త్గ వస్తా డు. 
ఇప్పటికీ సతస్ంగంలో న్న్మి 
చెపుత్న్, చెపా్పలి పత్రికలో 
అచచేయిన వా్యస్నినా దూరవాణ-
లో న్ను చదివి వినిపించాలి. చి-

ననామా్మయి కూడా అమెరికలోన్ 
పరిశోధన (పి.హచ్డి) చేసంది. 
న్ క్డలు ఆస్్రాలియాకు చెందిన 
ప్రవాస భారతీయురాలైన్ కూడా 
మన సంసకృతి, సంప్రదాయా-
లపైె మకుకువగలది. బాలవికస్ 
కర్యక్రమాలను నిరవాహిసతా ంది. 
అంతరాజి తీయ దిన్తస్వం న్డు 
పిలలోలు మన దేశపు స్టు లు (ప్రద-
ర్న దుకణం) లో మన సంసకృ-
తిని ప్రతిబింబించే ఛాయాచిత్రా-
లు, కళాకృత్లు మరియు వివిధ 
రకల వసతా వులను ప్రదరి్స్తా ర్. 
మన వంటల ర్చులను అతి-
థులకు ర్చి చూపిస్తా ర్.
అమెరికలో తెలుగబడి న్కెంతో 
ఊరటనిచిచేంది. ర్పు పుటటు బో-
యే న్ మనవలు, మనవరాండ్రు 
న్తో తెలుగతో మాట్లో డగలర్ 
అననా ధీమా న్లో కలిగంచింది.
ఒక బాధ్యతగల తలిలో గా పిలలోల-
కు రామాయణ, భారత గాథలు 
వినిపించాను. పంచతంత్రం 
కథలు వరిణుంచి చెపా్పను. చా-
రిత్రాత్మక వీర్లైన శివాజీ, రా-
ణాప్రత్ప్, పృథ్వారాజ్ చౌహాన్, 
ఝానీస్లకీషిమిబాయి లాంటి వారి 
కథలనీనా పిలలోలకు తెలియజపా్ప-
ను. పాటలు, పదా్యలు, శోలో కలు 

న్రా్పను. ఉదో్యగ ని-
రవాహణ మరియు 
పిలలోల పెంపకం 
సమరథావంతంగా ని-
రవాహించాను. కనీ న్ 
భయమంత్ మన 
సంసకృతి ఈ తరంలో 
అంతరించి పోవసం-
దేన్ అని. ఈ పోటీ 

ప్రపంచ కలంలో ఇవనీనా 
న్రి్పంచే సమయం మన పిలలోల-
కు లేదు. వారి ఉదో్యగ నిరవాహణ-
లు అలాంటివి మరి. ఉదయం 
లేచి ఆఫీసలకు బయలుదేరితే 
ఏ రాత్రిక్ ఇలులో  చేరత్ర్. పిలలోల-
తో గడిపే సమయమెంత.
పండుగలు, శుభకరా్యల సం-
దర్ంలో విదేశలలో ఉననా మన 
పిలలోలు మనతో కలిస పాలు పం-
చుక్లేని లోట్ భరీ తా చేయలేని-
ది. దూరవాణలో, అంతరాజి లంలో 
పిలలోలు మనలో మాట్లో డినపుడు 
వారడిగే మొదటి ప్రశనా. ‘అమా్మ! 
ఈ రోజేం వండావు?’ అని. తలిలో  
చేతి వంటను మించిన పకవాననాం 
ఏముంట్ంది? అయిదు నక్ష-
త్రాల హోటల్లో వండే ముఖ్య 
వంటకనికి కూడా అమ్మ చేతి 
వంటే ర్చి. ఈ తరం పిలలోల-
ను న్ నరిథాంచేది ఏమిటంటే, 
మనమెకకుడ ఉన్నా మన భాష్ట 
సంసకృత్లను మర్వకుండా 
రాబోయేతరంవారికి అమ్మభాష 
న్ర్పండి. లేకుంటే అది మన 
తరంలోన్ అంతమైె పోత్ంది.
     
 మతస్యూరాజ విజయలకిషిమి
 hargopal48@gmail.
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ఆదూరి హైమవతి
   కుమారి పర్గ పర్గన వచిచే 

బామ్మ దగ్గర కూర్చేంది. 

"బామా్మ! ఎనిమిదో భకి తా మార్గం 

గరించీ చెప్పవ్ పీలో జ్!" అంది 

కుమారి.

"రారా! నీక్సమే ఎదుర్ చూసతా -

న్నా! ఈ రోజు నీకు సఖ్యము అంటే 

స్నాహం గరించీ చెపాతా ను".

అనగా అనగా ఆనందపురం అని 

ఒక గ్రామం. ఆగ్రామంలో చాలా 

ఎకరాల పలం వుననా ఒక పెదదు   రైత్  

రామయ్య ఉండేవాడు.  ఆయనకు 

ఒక కుమార్డు. పేర్ మాధవ్. 

ఆయన పలంలో పనిచేస్ పోల-

య్యకూ ఒక కుమార్డున్నాడు. 

అతనిపేర్ సము. పోలయ్యతో 

పాట్ అతనిభార్య రాధమ్మ కూడా 

వారింట పని చేస్ది.

      ఆ గ్రామంలో ఉండే ప్రభుతవా పా-

ఠశలలో మాధవ్, సము ఇదదురూ 

చదువుత్న్నార్. రామయ్య రైత్ది 

పెదదు  బంగళా. కరంట్ లైట్లో కూడా 

ఉండేవి. ఆ ఊరోలో  కొదిదుమందికి ధని-

కులకు మాత్రమే కరంటి దీపాలు 

ఉండేవి .

              మాధవ్ కు ఇంటలో  కరంట్ 

లైట్లో ండట్న ‘ఆ హోం వర్కు 

ఎంతస్పు కరంట్ లైట్లో  ఉన్నాయి-

గా’ అనుకుంటూ  పదుదు  పోయిన 

దాక కలకేషిపం చేస అలసపోయి 

హోం వర్కు చేయకుండాన్ నిద్రపో-

యే వాడు. పంత్ళ్్ క్ప్పడాడ్  వాడేం 

పటిటు ంచుకున్వాడే కదు. 

 పోలయ్యది చిననా పూరి గడిస్. 

వారింట కరంట్ దీపాలు లేవు, 

చిననా కిరోసన్ బ్డిడ్ దీపం మాత్రం 

ఉండేది. ఒక్కుమార్ కిరోసన్  

దొరకకు ఆ బ్డిడ్దీపంకూడా ఉండేది 

కదు. 

 చీకటి పడే లోగాన్ ఉననాదేదో తిన్స 

పగలంత్ పని చేయడం  వలన 

అలసపోయి నిద్రపోయేవార్ 

పోలయ్య రాధమ్మ . అందుకే సము 

స్కుల్ నుంచీ రాగాన్ ముందు 

హోం వర్కు చేస్సకుని, చదివాలిస్ 

నవీ, రాసక్వలసనవీ పూరి తా చేస్-

సకున్వాడు. అమ్మ వండిపెటిటు న-

దేదో తిన్స త్ను ఆరోజు న్ర్చేకు-

ననా పాటలు, పదా్యలు, త్ను ఆరోజు 

చదివిన పాఠాలలోని విషయాలనూ 

అమ్మ, న్ననాల మధ్య పడుకుని చె-

పే్పవాడు, పదా్యలను పాడేవాడు. 

                     ఇలా త్ను న్ర్చేకు-

ననా పాఠాలనీనా రిపీట్ అవడం వలన 

మర్న్డు స్కులోలో  పంత్ళ్్ 

అడిగేవనీనా చకచక చెపే్పస్వాడు. 

మిగత్ వారందరికంటే చకకుగా చె-

ప్పట్న పంత్ళ్ంత్  సము అంటే 

చాలా  ఇషటు  పడేవార్ .

మాధవ్ ఇంక కొందర్ ధనికుల 

పిలలోలకంటే సముకు ఎకుకువ 

మార్కులు వచేచేవి. ఆటపాటలోలో -

కూడా, పద్యపఠనంలో చిత్రలేఖ 

నంలో కూడా సము ప్రధముడుగా 

ఉండేవాడు.  

రామయ్య కొడుకు సరిగా చదువు 

క్డం లేదనీ మార్కులు బాగా 

రావడం లేదనీ, పంత్ళ్్ చెప్పగా 

విని, ఆ ఊరోలో  ఐదోకలో స్ ఐపోగాన్ 

పకకున ఉననా నగరంలో ఆంగలో 

మీడియం స్కులోలో  చేరిచే రోజూ తన 

కుననా జట్కు బండి మీద ఉదయం 

స్కులోలో  దింపనూ, స్యం కలం 

నవవిధ భకి తామారా్గ లోలో  8 వది   -    

సఖ్యము  అంటే    స్నాహము
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ఇంటికి తీసకురానూ ఏరా్పట్ 

చేస్డు.

               సమూకూడా పకకును-

ననా నగరంలో ప్రభుతవాపాఠశలలో 

చేరాడు, రోజూ అమ్మ పెటిటు న చలిదు  

బ్వవా తిన్స, కొదిదుగా ఒక బాక్స్ 

లో పెట్టు కుని నడుచుకుంటూ 

వళ్్, నడుచుకుంటూ వచేచేవా-

డు. చీకటి పడక ముందే గబగబా 

వచిచే హోం వర్కు చేసకుని స్నానం 

చేస నిద్ర పోయేవాడు. ఉదయం 

నడుచుకుంటూ వళ్్పు్పడు క్రితం 

రోజు చెపి్పన పాఠాలనీనా మననం 

చేసకుంటూ ఉండేవాడు. 

ఆ హైస్కులోలో నూ సము ప్రధము-

డుగా రాస్గాడు.

 శ్రధా్ధ వాన్ లభతే జాఞా నంకదా!  

మాధవ్  రోజూ జట్కుబండిలో ఏదో 

ఒకటి తింటూ వళ్తూ దారోలో  కని 

పించిన సము కేస నవువాతూ చూస్ 

వాడేకనీ, ఒకకు రోజైన్, వరషింలో 

తడుస్తా  సమూ నడిచి వళ్త్-

న్నా  త్నొకకుడే వుననా జట్కు  బండిలో 

ఎకకుమని పిలవనైన్ పిలిచేవాడు 

కదు.

 మాధవ్ ఆ పెదదు  స్కులోలో , ఎకుకువ 

సము్మ చెలిలో ంచి  చేరిన్ చదువులో 

మాత్రం తకుకువగాన్ ఉండేవాడు.

   ఒకరోజున పెదదు  వాన రావట్న 

సమూ నడుస్తా  బ్రదలో బ్ర్రున 

కలు జారి జర్రున పడాదు డు. మెలిలో గా 

లేచి కుంట్తూ నడుసతా ండగా 

వనకే వసతా ననా మాధవ్ చూస కూడా 

తన బండిలో ఎకికుంచుక్న్లేదు.

  జట్కు తోలే జాలయ్య "మాధవ్ 

బాబూ! పాపం సమూ పడడ్ట్టు  

న్నాడు, కుంట్తూ నడుసతా న్నాడు, 

బండిలో ఎకికుంచుకుందామా!" అని 

అడగా్గ , "వదుదు  బండంత్ బ్రద 

అవుత్ంది. వాడి పకకున న్న్లా కూ-

ర్చేంట్నూ. పో పో" అని జాలయ్య 

మీద క్ప్పడాదు డు.    

సమూ మెలిలో గా నడుస్తా  ఇలులో  చేరి 

స్నానం చేస, అమ్మ ఇచిచేన వేడి 

గంజి త్రాగేస పడుకున్నాడు,  సమూ 

తలిలో  ఆమెకు తెలిసన ఆకుల పసర్ 

తెచిచే సమూ కలికి రాచింది. తెలలో -

వార్ ఝామున్ లేచి, బ్డిడ్ దీపం 

వలిగంచుకుని హోం వర్కు పూరి తా 

చేసకుని బడికి తయారై స్కుల్ 

కెళలోబోత్ండగా, పకికుంటి తిర్పత-

య్య " సమూ బాబూ! న్ను మీ బడి 

పకకున్ కడుత్ననా ఇంటివదదు  పనికి 

వళ్త్న్నాను. రా, న్ సై్కిల్ మీద 

దింపుత్ను" అని వనుక ఎకికుం-

చుకుని తీసకెళ్ త్ండగా వనకే 

వసతా ననా మాధవ్ " ఓహో ! సమూకు 

ఈరోజు రైడ్ దొరికిన ట్లో ంది" అని 

హేళనగా అన్నాడు.

ఏమీ పటిటు ంచుక్ని సమూ నవేవాస 

ఊర్కున్నాడు. 

స్కులోలో  పంత్లు గార్ సమూ 

కలిగాయం చూస ఫస్టు  ఎయిడ్ 

బాక్స్ తెపి్పంచి కట్టు కటిటు  ఏదో మం-

దుబిళ్ ఇచాచేర్ .

    స్యంకలం కూడా తిర్పత-

య్య సమూను సై్కిల్ మీద తెచిచే 

ఇంటలో  దించిపోయాడు. ఇలా ఒక 

వారం కగాన్ సమూ" తిరపతయ్య 

మావా! న్కలు నొపి్ప తగ్గపోయిం-

ది, న్ను నడచి పోగలను" అని 

చెపా్పడు. 

 తిర్పతయ్య " అలాగే సం బాబూ!  

ర్పట్లునాంచీ నడువు, ఈరోజు 

న్సై్కిల్ మీద రా! నీవు న్ ఎనకల 

కుర్చేని పాడే పాటలు వింట్ంటే 

న్కు సై్కిల్ తొకికునటేలో  లేదంటే 

నము్మ. రారా ఇయా్యలిటు కి" అంటూ 

బలవంత్న ఎకికుంచుకుని వళా్డు 

సమూను.

ఆ స్యంకలం కూడా తిర్పత-

య్య స్కుల్ వదలక ముందే వచిచే 

సమూనూ సై్కిల్ ఎకికుంచుకుని  

సమూ పాడే పాటలు వింటూమెలిలో -

గా తొకకుస్గాడు.        

వనుక నుంచీ మాధవ్ వసతా ననా 

జట్కు వగంగా వారిని దాటి వళ్తూ 

బండికి  కటిటు న గఱ్ం కలు మెలిక 

పడి క్రిందపడి పోయింది.  వనుక 

కూర్చేని వుననా మాధవ్ క్రింద పడి 

పోయాడు. 

  బండి చక్రం ఊడిపోయింది.

బండి వనక వసతా ననా సమూ అది 
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చూస తిర్పతయ్యకు చెపి్ప సై్కిల్ 

ఆపించి దిగ మాధవ్ ను లేపబోగా , 

రోజూ అతిగా తింటూ బాగా బొదుదు గా 

తయారైన మాధవును  సమూ 

లేపలేక పోయాడు. తిర్పతయ్య 

కు చెపి్ప మాధవును లేవదీస, తన 

బదులు మాధవును సై్కిల్ మీద 

ఎకికుంచి    వారింట దింపమని 

క్రాడు తిర్పతయ్యను.   రండు-

రోజులు స్లవులు వచాచేయి.

ఆ మర్న్డు మాధవ్   బండిమీద  

స్కుల్   కెళ్త్ండగా నడిచి 

పోత్ననా సమూ కనిపించ-

గా మాధవ్ తన బండి ఆపించి, 

"సమూ! న్ను నినునా ఎంత 

ఎగత్ళ్ చేసన్   న్ను క్రింద పడితే 

ననునా లేపి, నీ బదులు ననునా సై్కిల్ 

ఎకికుంచి  మా ఇంటలో  దింపావు. నీ 

మంచితనం తెలుసక్లేకపోయా-

ను ననునా మనినాంచు.  సమూ! 

నీవ్ న్ జట్కు బండిలో రా ఇదదురం 

వళదాము" అని అడిగాడు.

 దానికి సము "వదుదు  మాధవ్ బాబూ! 

న్ను  నడవడం వలలో  హాయిగా, 

ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను.   ఆపదలో 

ఉననా ఎవరికన్ స్యం చేయడం 

మానవ ధర్మం కదా!" అని నిరాక-

రించి నడిచిపోయాడు.   

మర్న్డు మాధవ్ "సమూ! న్కు 

లకకులు, ఇంగీలోషూ  సరిగా అరథాం 

కవడం లేదు. కొంచెం చెపాతా వా! 

పీలో జ్! నీవు ఎంతోమందికి చెపుతాన్నా-
వుటగా మీ స్కులోలో ! న్కూ చెపు్ప 

పీలో జ్" అని అడిగాడు మాధవ్. 

"ఓహ్ దానికేం! ర్పటినుంచీ నీవు 

కసతా ముందువస్తా మాస్కుల్ 

ముందుననా చెట్టు  క్రింద కూర్చేని 

చెపాతా ను. నీకు చెపేతా న్కు ఇంక 

బాగా వసతా ంది" అని చెపా్పడు.

మర్న్టినుంచీ మాధవ్ కూడా 

బండి మాన్స  సమూతో పాటూగా 

నడచి స్కుల్ కెళూతూ, అరథాం-

కని వనీనా సమూ చెప్పగా, బాగా 

చదువుక్ స్గాడు. దారివంట వ-

ళ్త్ననాంతస్పూ సమూ మాధవ్ 

కు అరథాంకని వనీనా చెప్పస్గాడు.

 తన తపు్ప తెలుసకుని మాధవ్ 

సమూతో స్నాహంగా ఉంటూ, 

అరథాం కని వనీనా సమూ ఇంటికి 

కూడా వచిచే చెపి్పంచుకుంటూ ఆ 

ఏడాది పరీక్షలోలో  మంచి మార్కులు 

తెచుచేకున్నాడు. నడిచిపోవట్న 

ఊదకయం తగ్గ  సననాగా ఆరోగ్యం-

గా తయారయా్యడు. 

 "సమూ! స్నాహం విలువ నీ వలలో  

న్కు తెలిసంది న్కూ మంచి 

మార్కులు వసతా న్నాయి. న్కు 

అరథాం కనివి చెప్పడమేకక, 

మంచి అలవాట్లో  నీనుంచీ తె-

లుసకున్నాను. నడిచి రావట్న 

న్ ఆరోగ్యం బాగైెంది. ఉత్స్హం 

వచిచేంది. చదువు మీద న్కు శ్రధ్ధ  

కలిగంచిన నీ స్నాహం  మర్వ-

లేనిది. స్నాహమంటే ఏంట నీవలలో  

న్కు తెలిసంది. నీవంతో మంచి-

వాడివి సమూ!" అంటూ కృతజఞాత 

తెలిపాడు.

 అదననామాట స్నాహం వలన కలిగన 

ఫలితం. స్నాహం మంచివారి తో చేస్తా 

బాగపడత్ర్. చెడువారితో చేరితే 

చెడిపోత్ర్. 

మంచి వారితో స్నాహం మర్వపు 

మొకకు వంటిది.  గర్తా ంచుక్ 

కుమారీ! " అని కథ ముగంచింది 

బామ్మ.   
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

     (గత సంచిక తర్వాయి)

       లంకంత ఇలులో  కూలిపోయింది. 
కేవలం రండు అంకణాలు మాత్రం 
పడిపోకుండా ఉండేది. అందులో 
మా పెదదుత తాను అవస్నసమయం-
లో ఉంచార్. ఋషి వా్యలి వదిలి 
హైదరాబాదులో ఉదో్యగం వత్-
కుకున్నాను. ఋషి వా్యలి స్కులోలో  
వచిచేన ప్రావిడంట్ ఫండ్ ఐదు 
వందలతో భాకరాపేటలో 'కుటీరం' 
నిరి్మంచాలనుకున్నాం. సబ్ననా, 
న్ను ముట్కుందార్ పలలోకు 
పోయి కొటటు ం స్మాను మాట్లో డి, 
మే నలలో... నలంత్ పటిటు ంది 
కొటటు ం పూర తాయే్యన్టికి. 
       ఈ మధ్యకలం లోన్ పెదదున్ననా 
కలం చేశర్. రండు రోజులుండి 
వళ్లో , ఆయన అలులో డితో... 'తోట 
బ్రహా్మండంగా పండింది. నడు-
ములత్తా న రాగ పెరిగంది. 
'పిడికెడు' సై్జులో కంకులు 
పచచేగా నిగనిగలాడుతూంది' అని 
అలులో డికి చెపా్పరట. ఆశపడిన 
అలులో డు చూదాదు మని మిటటు  మధా్య-
హానానికి భాకరాపేట చేర్కుంటూ 
దూరానునాంచే తోట కనిపిసతా ంది. 
నిజంగా..న్ నలలోగా ... గాలికి ఊగ-
పోత్ననా పైెర్ కలిపించిందట. 
 దగ్గరకు వచిచే చూస్తా బీడుపలం. 
ఎండ గర్రాలు పరిగెడుతూ.. అలా 
కనిపించేటప్పటికి .. ఆవేశంతో 
ఇంటికి వళ్లో .. పెదదున్ననాపైె చేయి 
చేసకున్నాడట. అవమాన భారానినా 
భరించలేని ఆ మహానుభావు-
డు ఉదయాన్నా కలకృత్్యనికని 
వచిచే బావిలో దూకి ప్రాణత్్యగం 

చేశడట. న్లతలిలో ని నము్మకుని 
నందీశవార్ని పూజించి... జీవిత-
కలం పనిచేసన కృషీవలునికి... 
అవస్న దశలో కూడా... త్ను 
నము్మకుననా పలం 'ఏదో ఒకరోజు 
కననాతలిలో లా ఆదరించి, కనికరించి, 
నిండుగా పండి, జీవిత్నినా పం-
డిసతా ందననా సంపూరణు విశవాసం-
తో ఉంట్డు' కబటేటు  తన కళ్కు 
పంటపలం ఎపు్పడూ నిండుగాన్ 
కనిపిసతా ంది. అది అర్ధం చేసక్-
లేని కమయ్య బావ అవహేళన 
చేశడని చేయి చేసకున్నాడు. 
మనస్.. వాచా.. కర్మణా పలం 
పండుత్ందన్ నమా్మడు ఆన్టి 
రైత్. పులిలా బ్రతికిన రైత్బి-
డడ్  దశమ గ్రహం ఆగ్రహానికి బలి 
అయా్యడు. 
  ఆ తర్వాత చాలాకలం అమ్మ 
న్ననా ఆ కొటటు ం లోన్ జీవించార్. 
పాత్రస్మాగ్రి, ఆభరణాలు, ఐశవా-
రా్యలు... అనీనా పోయాయి. న్ననా 
'సంచారం' చేస సంపాదించేవా-
డు. న్ను ఒయాసస్ స్కుల్ లో 
మా సబ్ననాకు బి. ఇడి చెయ్య-

ట్నికి ఒక సంవతస్రం పాట్ 
ఖర్చేలకు పంపేవాడిని. ఈ సమ-
యంలోన్ ఒకస్రి న్ను హైదరా-
బాదు నుండి భాకరాపేట రావటం 
తటసథాంచింది. అపు్పడపు్పడే 
పలుగరాళ్పలలోకు బసస్ పడింది. 
ప్రయాణకులు నిండుగా కిటకిట-
లాడేవార్. 
 బసస్లో న్ వనుక సీట్ దగ్గర 
ఎవరో ముసగేసకుని నిలబడి-
వున్నాడు. ఆమె ప్రకకున బహుశ 
భర తా అనుకుంట్.. ఆయనున్నా-
డు. బసస్ సడన్ బ్రేక్ తో ఆగంది. 
ముసగాయన తూలిపడాడ్ డు. 
భర తా క్పగంచుకుని 'ముసలిన్..' 
అంటూ చెయె్యతతాబోయాడు. 
భార్య వారించింది. వనకుకు తిరిగ 
చూస్తా.. 'పెదదురామననా'! కళ్లో 
ఎకకుడో... ఆరిన కనీనాటిచుకకు. 
తిట్టు కు దీవనకు అతీతంగా 
వున్నాడు. న్కు గండలోలో  గనపం 
గచిచేనంత బాధగా కలిగంది. 
 న్ను లేచి ఆయనునా కూరోచేపెట్టు -
ను. ననునా గరి తాంచలేదు. క్రిషిటు య-
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న్ పాలం వళ్త్ననా భార్య భర తాలి-
దదురూ న్ చర్యకు ఆశచేర్యపడాడ్ ర్. 
ఎంతోమందికి ఆకలి తీరిచేన 'ఆ 
పెదదు రైత్'కు జరిగన సత్కురం. 
 ఇంటికి వచాచేను. ఇంటలో  కటటు ల 
పయి్య న్లుగైెదు అంచులు 
పోయిన మసపటిటు న సలవారి 
గననాలు సటటు లు పోయిన ఇక 
సలవారి బాణలి. అమ్మ వాటిలోన్ 
ఇడీలోలు దోస్లు అనినా వంటలు 
చేస్ది. అమృతత్ల్యంగా 
వుండేవి. ఆ రోజు దోస్లు వేర్శ-
నకకుయల ఊరిమిండి చేసంది. 
న్ను తింటూ వుండగాన్ పెదదు-
రామననా వచాచేడు. 'సబ్మ్మకకు-
యా్య' అంటూ... 'రా...రామన్నా' 
అంటూ అమ్మ ఆహావానం 
పలికింది. 
 గోడకనుకుని కూర్చేన్నాడు 
రామననా. అమ్మ రండు దోస్లు 
శనకకుయ పచచేడి వేసంది. 
నిదానంగా దోస్ త్ంచి పచచే-
డిలో అదిదు  బొటనవ్రేలితో న్టలో కి 

దుర్గత్న్నాడు. చిననాపు్పడపు్ప-
డో దవడ ఆపర్షన్ అయి సగం 
న్ర్ కూడా కొటిటు వేశర్. తింటూ...
తింటూ ననునా ఎవరని అడిగాడు. 
'ప్రభయ్య' అని చెప్పగాన్ గర్తా ప-
టిటు నట్టు న్నాడు. 
 ఇంకొక దోస్ వేస్తా నంటే వదదున్నా-
డు. ఆకు బయట పడేస... చెయి్య 
కడుకుకుని మంచినీళ్లో  త్గ రండు 
చేత్లు ఎటిటు  అమ్మకు నమస్కు-
రం చేస, 'దోస్లు తినకుండాన్ 
పోత్ననుకున్నా... మహాతలిలో వి, 
న్ కడుపు చూస పెట్టు వు. ఎన్నా 
రోజులనుండి రామయ్య పెండాలో ం 
అంగటలో  దోస్లు తిన్లనిపించేది. 
పోవాలంటే అవమానం. చేతిలో 
సమయానికి డబ్్ ఉండదు' 
అంటూ కనీనాళ్లో  పెట్టు కుని వళ్లో -
పోయాడు. ర్పు కూడా రమ్మని 
పిలిచింది అమ్మ. రండు రోజుల 
క్రితం వచిచే 'దోస్లు తిన్లని 
వుంది' అన్నాడట. ఆ దోస్ల 
ముచచేట అలా తీరిచేంది అమ్మ.

    న్ను మళీ్ హైదరాబాదు వచేచే-
శను. ఓ వారం రోజుల తర్వాత 
కనునా మూశడట రామననా. ఇలా 
ఎంతమంది చివరి క్రికలు అమ్మ 
చేతి వంటతో తృపితా పరచిందో.... 
ఎవరికీ చెపే్పది కదు. 
 భాకరాపేట గ్రామానికి మంచి 
జరిగన్ చేదు జరిగన్ సగం పాత్ర 
తప్పకుండ రాయిపెదిదు  వంకటర-
మణయ్య గారిదే. ఊరికి పెదదుమ-
నిషి, పంచాయితీలు చెప్పడం, 
ఊరోలో  శనకకుయల వా్యపారం 
చేయటం ఇలా ఆయన పాత్ర 
చాలా వుండేది. చాలా కలం 
పాట్ నందులవారి కుట్ంబాని-
కి రాయిపెదిదు  వారి కుట్ంబానికి 
వైరాలు లేకపోయినప్పటికీ ఎకకుడో 
అంతరాలోలో  అనుమాన్లు అవ-
మాన్లు మిగలిపోయుండేవి. 
అవి ఆరిపోకుండా ఊరోలో వాళ్్ 
రాజేస్తా  తమ పనిని గడుపుకున్-
వార్.  
          (ఇంక వుంది)
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శ్రీ వచన భూషణం     
పిళై్ళై లోకచార్యస్వామి వార్ 
మన పూరావాచార్్యలు ఆళావారా-
ర్ల సంసకృత మరియు ద్రావిడ 
వేదస్కుతా లను చిననా చిననా స్-
త్రాలుగా అందరికీ వేదస్ర-
ము అందవలనని భావించి శ్రీ 
వచన భూషణము అన్ గ్రంథ-
మును రూపందించి మనకు 
అందించార్. 
  ఈ గ్రంథము చదవడం ఎంత 
ముఖ్యమో చదివినది అర్ధం 
చేసకుని ఆచరించడము కూడా 
అంతే ముఖ్యము. ఈ గ్రంథము 
న్లుగ ప్రకరణాలుగా రూపు ది-
దుదు కుననాది. అందు ప్రథమ ప్రకర-
ణములో 114 స్త్రాలు ఉన్నాయి.
   అస్మదాచార్్యలు మరియు పర-
మాత్్మని యొకకు అనుగ్రహంతో 
ఒకొకుకకు స్త్రానినా మన అందరికీ 
అర్ధమయే్య రీతిలో చకకుగా విసతా-
రించుకున్ ప్రయతనాం చేదాదు ం. 
1. వేదార్ధము తెలుసక్వాలంటే 
స్మృత్లు ఇతిహాస పురాణముల 
చేతన్ 
 అసలు సమసతా చరాచర సృషిటు  
ప్రారంభానికి ముందు శ్రీమన్నా-
రాయణ్ని న్భి కమలం నుండి 
బ్రహ్మ ఉద్వించగా, వారికి శ్రీ-
మన్నారాయణ్డే వేదములను 
సవివరంగా అందించి వీటి సహ-
కరములతో జీవ సృషిటు  ప్రారం-

 శ్రీవేంకట్చార్్యలు(గత సంచిక తర్వాయి)

భించమని ఆదేశించాడు. దీనిని 
బటిటు  వేదాలు అపౌర్షయం. 
పరమాత్మ అనుగ్రహంతో లభిం-
చినవి అంతేకని చత్ర్్మఖ 
బ్రహ్మ లేదా వారిచేత సృషిటు ంచ-
బడినవార్ కనీ వ్రాసనవి కవు. 
పూరవాము ఋషులు వేదము-
లోని ఋకుకులు, యజసస్లు 
స్మలు అనీనా కలిపి ఏక వేదరా-
శిగా అధ్యయనం చేసతా ండేవార్. 
అలా అధ్యయనం చేసనవారి 
సంఖ్య చాలా తకుకువగా ఉండేది.     
  చత్ర్్మఖ బ్రహ్మ సృషిటు ంచిన 
మానవజాతి అంతటికీ వేదస్రం 
అందాలన్ది పరమాత్మ లక్షం. 
తన లక్షం నరవేర్ందుకు ఆ 
పరమాతే్మ వేదవా్యసనిగా అవత-

రించి మొతతాం వేదరాశిని ఋక్, 
యజుర్,స్మ, అధరవా వేదము-
లుగా విభజించి, వారి శిషు్యలతో 
పైెలునకు ఋగేవాదానినా, వైశంపా-
యనకు యజుర్వాదానినా, జైమినికి 
స్మవేదానినా సమంత్నకు 
అధరవా వేదానినా అందించి ఆన్టి 
నుంచి న్టివరకు గర్శిష్య 
పరంపరగా ఈ భూమిపైె వేదం 
విదా్యవా్యపితా కొనస్గే విధముగా 
చేశర్. మనకు వారసతవాం-
గా లభించిన వేదం విద్య కొనినా 
సంఘ వ్యతిర్క శకుతా ల చర్యలవలలో  
నశించి కలక్రమేణా వేదంలోని 
90 % శఖలను క్లో్పవడం 
జరిగంది. మిగలిన 10% మాత్రమే 
వా్యపితాలో ఉన్నాయి. వేదం కేవలం 
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దైెవ సంబంధమైెన విషయము-
లన్కక సమాజములోని వ్యకి తా 
యొకకు నడవడిక ఎలా ఉండాలి 
అర్ధ స్ధన విషయంలో తీస-
క్వలసన జాగ్రతతాలు చేయవ-
లసన కృషి, వ్యకి తాగత, స్మాజిక 
ప్రగతికి ఏవిధంగా నడుచుక్-
వాలి మరియు మన జీవిత్-
నికి హిత్నినా కలిగంచే అన్క 
అంశలు వేదం నుండి గ్రహిం-
చవచుచేను.  
    వేదములలో ఎంతో విజాఞా నం 
దాగవుంది అనడానికి నిదర్-
నం విమాన్లు వేదకలం న్టి 
నుంచి ఉన్నాయని, ఇట్ భూ 
వాత్వరణంలో, అట్ అంతరి-
క్షంలో సంచరించేవని ఋగేవాదం 

తెలియజేసతా ంది. విమాన ప్ర-
స్తా వన ఋక్, యజుర్, అధరవా 
వేదాలలో ఉంది. విమాన్లకు 
మూడు చక్రాలు ఉంట్యని 
ఋకస్ంహిత తెలియజేసతా ంది. 
మయుడు, భరదావాజుడు తమ 
తమ గ్రంథాలలో అన్క రకల 
విమాన్లు వేదకలం న్డే  
ఉన్నాయని తెలియజేశర్.
   విదేశీయులు మన వేదం గ్రం-
థములలో విజాఞా నం దాగవుంది 
అన్ సత్్యనినా గమనించి, అందలి 
విషయానినా ప్రతి ఒకకురూ గ్ర-
హించాలి అననా తపనతో వేదాలు 
సంసకృత భాషలో ఉన్నాయి గాన, 
ఆ యా దేశల పాలకులు సై్తం 
సంసకృత భాష వా్యపితాకి కృషి 

చేస్తా , అందు నికిషిపతామైెయుననా 
జాఞా న విజాఞా న సంపద వలికితీస 
దేశ రక్షణకు, వ్యకి తాగత మరియు 
స్మాజిక అభివృది్ధకి వినియో-
గంచాలని ప్రయతినాసతా ంటే, 
దీనికి భిననాంగా మన దేశంలో 
వేదములు మరియు సంసకృత 
భాష పటలో  నమ్మకం క్రమేపీ కీషి-
ణీసతా ంది. ఆన్టి అఖండ భా-
రతదేశంలో వేదాధ్యయనం 
గావించిన పెదదుల సలహా సంప్ర-
దింపులతో రాజులు పరిపాలన 
గావించుటచే పాడిపంటలకు, 
ధనధాన్యములను, జాఞా న విజాఞా న 
సంపదలకు కొరత లేని పుణ్య-
భూమిగా కీరి తాంపబడేదని పెదదులు 
తెలియజేస్తా ర్. 

                        (ఇంక వుంది)
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 వీటిని cryptic puzzles అంట్ర్. 

ఎందుకంట మర్మగరి్తంగా  

ఇచిచేన స్చన ఆధారంగా  పూ-

రించాలిస్న  పదానినా కనిపెటటు డానికి  

కొంత శ్రమపడాలి. 

        క్రిపిటు క్ పజిల్స్   ని  అమెరిక 

లో   ‘బ్రిటిష్  స్్టుల్  పజిల్స్’   అని 

అంట్ర్.  

డిస్ంబర్ 7, 1941న జపాన్ 

అమెరిక యొకకు పెరల్ హార్ర్ 

నౌక స్థా వరంపైె దాడి చేసంది. ఇది 

జరిగన రండునలలకే 15వతేదీ  ఫి-

బ్రవరి నల 1942లో అమెరిక తన 

Times పత్రికలో  క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ని  

చేరచేవలస వచిచేంది . ఆసమయం-

లో  పజిల్ ఒక అవసరంగా మారింది. 

ఏదో సరదాగా  విన్దిస్తా  కలం 

గడపడానికి   మాత్రమే  కదు,యు-

దదువార తాలను చదివి  భయకంపిత్-

లై  నిర్త్స్హానికి  లోను కకుండా  

ప్రజలదృషిటు ని మళ్లోంచడానికి   క్రాస్ 

వర్డ్ పజిల్ ని ఒక స్ధనంగా వాడ-

వచుచేనని భావించిన ఆ పత్రిక సం-

పాదకులు ప్రచుర్ణ కర తా Arthur 

Hay Sulzberger చెప్పగా వంటన్  

అతను దానిని పత్రికలో చేరచేడానికి   

సంసదుదు డయాడు.కనీ  అవి  తప్ప-

నిసరిగా న్ణ్యత్ పరంగా  దేశంలో  

సరోవాతతామమైెనవిగా నిలవాలి అని 

అభిప్రాయపడాడ్ డు. తొలుత అమెరి-

కలో New York World  క్రాస్ వర్డ్  

పజిల్స్  కి  ఎడిటర్  గా  పనిచేసన 

అనుభవజుఞా  రాలు,  అపు్పడు  ప్రస-

దిదుకెకికున  Simon and Schuster 

వారి  క్రాస్ వర్డ్  పజిల్స్  కి ఎడిటర్ 

గా పని చేసతా ననా Margaret Pether 

bridge Farrar  ని వీటిపర్యవేక్షణ-

కి  నియమించాడు. ఈమె కంటికి 

ఇంపుగా లేని  పజిల్స్ ని నిరాకరిం-

చింది. అలాగే అధారాలివవాడంలో  

తేలికతన్నినా ఒపు్పక్లేదు.పజిల్  

రూపకల్పనకు కచిచేతమైెన  స-

త్రాలను రూపందించింది. క్రాస్ 

వర్డ్ పజిల్  చదరానికి  కచిచేతంగా  

భ్రమణ సౌషటు వం  వుండి తీరాలననాది. 

చదరంలోని పదాలు, వాటి ఆధా-

రలకు  నియంత్రణ వుండాలననాది.  

తపు్పలు దొరలోకుండా ఉందేందుకు 

తణఖీలు  తప్పని సరి అననాది. 

అంతే కదు,పదాలకిచిచేన అధారా-

లకు  వాటి  సమాధాన్లకు స్రవాజ-

నీనత  వుండాలననాది.  ఈమె పెటిటు న 

ఈ నియమాలు  సథారమైె  ప్రపంచ-

వా్యపతాంగా వాడుకలోకి వచాచేయి. 

క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ కి వుండవల-

సన ప్రధాన లక్షణం చదరంలోని  

నలుపు తెలుపు గడుల అమరికలో  

సందర్యం , చూడగాన్  ఆకట్తా కొన్  

లక్ష ణం.  ఈ చకకుదన్నినా పంద-

డానికి చదరంలో తెలుపు నలుపు 

గడులలో అమరిక  ఆచదరానికి న్-

లుగంతల,లేదా రండింతల  భ్రమర 

సౌషటు వం  చేకూర్చేది గా  వుండాల-

ననాది నియమము.   

 ఖాలీచదరానికి  న్లుగంతల 

భ్రమణ సౌషటు వం వుంది.900 చద-

రానినా  తిపి్పనపు్పడు, 1800   తిపి్ప-

నపు్పడు 2700    తిపి్పనపు్పడు 3600  

తిపి్పనపు్పడు  తన తొలి రూపంలో 

కనిపిసతా ంది . 

               (ఇంక వుంది)

         

క్రాస్  వర్డ్  పజిల్స్ -  క థా కమా మేషు -1

చాగంటి  కృషణుకుమారి
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   గడి - నుడి చాగంటి  కృషణుకుమారి

సూచనలు:  నిలువు: సూచనలు: అడ్డము:

1        2

3    6    4

   5 6      6 7

  8    9 7 10

  11 12     

   10 13 11

   14   12 15 13 16

   18 17

  18    19

2. ఖనిజము   Pb5(VO4)3Cl లో దొరికిన 

లోహము (5) 

3.   పాచిపళ్ దాసరి పాడిందే పాడితేన్ం గాక!  

ఆ కచేరీలో  పాలు పుషకులంగా దొరికినపు్పడు! 

(2) 

4.   దాటే దాక ఓడ మలలోయ్య  దాట్క బోడి 

మలలోయ్య(2) 

5. న్ర్డు పండలో కి తీపి పులుపు తో పాటూ  ఈ 

ర్చి కూడా వుంట్ంది(3)  

8. పెటటు (3) 

9.వారస వాహిక , వారసతవా  లక్ష ణాలను  సం-

క్రమింపచేసతా ంది. ఆంగలోపదం(4)     

10.దార్లు(3) 

11. లోహపు  పేర్ అరబిక్ పదమైెన  'zargun' 

నుండి  ఉత్్ప దితము. బంగారం వంటి రంగ 

గల అని అర్ధము (5) 

13. నిలువు-2 లోని ఖనిజంలో ఈ లోహమే వుం 

దని ఫ్ంచి శస్త్రజుఞా లు పరపాట్ పడాడ్ ర్ ( 4) 

17. కొండ (2) 

18. ఒట్టు (2) 

19.  స్నాహపూరవాక  సంభాషణము; ఇష్టటు లాప-

ము  (3) 

1.  ఈ ఆలకులిలోహం  పేర్ ‘ర్పిడస్’ (rubidius)   

పదంనుండి పుటిటు ంది  ర్పిడస్ అంటే గాఢమైెన ఎర్పు (5)  

2. సననాగా పడవుగాఎదుగత్ంది.దీనితో వేణ్వు,మొదలైన 

ఎన్నావాద్య పరికరాలు తయారవుత్యి (3) 

5. “వలదననా వినదీ మనస, కలనైన నిన్నా తలచు...” 

ఒకనొక రాజువున్నాడికకుడ! (2) 

6. అంగీకరంలోన్ వుంట్ంది సంతోషంకూడా!(3)     

7. ఈ ఎర్రనిపండులో  కొంచెం తియ్యగా, కొంచెం వగర్గా 

ఉంట్యి.వీటికిందన పెరిగన వితతానపు కయలోని పపు్ప. 

(2) 

11. జంత్ పదారథాముల నుండి స్కరించిన ప్రొటీన్.కొలాలో జన్ 

నుండి లభిసతా ంది(4) 

12. నియోబియమ్ తో బాగాపోలికలుడడం వలలో  ఈలోహానినా 

కనుగొనడం,శుదదుసథాతి లో పందడం చాలాకషటు మైెంది.(4)   

14. దీపితా(2) 

15.దివ్య మైెన రూపము గల స్త్రీ, విభునికి పత్రిక రాసందేమో 

అని సందేహమా?! (3) 

16. “త్పత్రయం”- మూడందుకు లండి ఒకటిచాలదూ ఈ 

వేసవిలో ఉకకుపోతకీ! (2) 

18. K Al (SO4)2.12H2O   దీని పేర్మిటి ? (3) 

19.పరమాణ్ సంఖ్య 62 గాగల మూలకం (4)
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మన తెలుగ స్మెతలు 

   

భారతీ శర్మ
స్మెతలు లేదా లోక్కుతా లు ప్రజల 

భాషలో మరల మరల వాడే 

వాక్యలు. ఈ స్మెతలోలో  అనుభ-

వస్రం ఓ హచచేరిక,  ఓదార్్ప, 

ప్రోత్స్హం జీవిత సత్్యలు మనిషి 

ఉనికి, అతని నైజం తేటతెలలోం 

అవుత్యి. స్మెతలు సంభాష-

ణలోలో  పట్టు ని పెంచుత్యి. మన 

అమ్మమ్మలు, బామ్మలు సందరా్-

నుస్రంగా ఈ స్మెతలు వాడి 

మనకి సరైన మారా్గ నినా చూపించే-

వార్. భాష కంటే భావం ప్రధానం-

గా ఈ స్మెతలు ఉంట్యి. వీటిని 

వాడడంతో భాష రమణీయత పె-

ర్గత్ంది. కొనినా స్మెతలు మన 

దేశ చరిత్రను తెలుపుత్యి. 

ఉదా : ఏమి అపా్పజీ అంటే కలం 

కొదీదు  రాయండీ అన్నాడట. 

అలాగే ఆకేషిపణ, వటకరం చేస-

క్వడం వసతా వుగా ఉననా స్మెతలు 

చాలా ఉన్నాయి. చమత్కురంగా మా-

ట్లో డుతూ ఒకకు స్మెత ప్రయోగంతో 

జటిల సమస్యలను పరిషకురించే 

వార్ పూరవాం మన పెదదులు. దాదాపు 

అనినా స్మెతలు మన ఆలోచన్ వి-

ధాన్నినా సరైన మార్గంలో ఉండేలా 

స్చిస్తా యి. 

 మనముననా ఈ టకనాలజి 

యుగంలో మెస్జిలు టైపు చే-

సక్వడంతో భాష భావయుక తాంగా 

మాట్లో డుక్వడం, చిలిపి ఛలోకుతా -

లు అనీనా అంతరించిపోతూ మర 

మనుషు్యలుగా మార్త్న్నాము. 

కనీ మనం చకకుని భాష మాట్లో డు-

తూ, స్మెతలను వాడుతూ ఉంటే 

పిలలోలు చకకుగా అర్ధం చేసకుంట్-

ర్. అందువలన ప్రయతనాం తప్ప-

కుండా చేదాదు ం. ఆలస్యం అయిన్ 

ఫలితం ఖచిచేతంగా ఉంట్ందని 

న్ నమ్మకం. అందుకే ఈ సంచికలో 

కొనినా స్మెతలు మీ ముందు ఉం-

చుత్న్నాను.

                           సందరా్నుస్రంగా వాడడం మొదలు పెటేటు దాదు ం రండి!

1. అంత్య నిషూటు రం కన్నా ఆది నిషూటు రం మేలు. 

2. అంబలి త్గేవాడికి మీస్లు ఎతేతావార్ కొందర్. 

3. చెపే్పవాడికి అడిగనవాడు లోకువ. 

4. అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు. 

5. అందితే సగ అందకపోతే కళ్్ 

6. అడగనిదే అమ్మ అయిన్ పెటటు దు 

7. అంధునకు అదదుం చూపినట్లో  

8. అగడతాలో పిలిలో కి అదే వైకుంఠం 

9. అడవిలో కచిన వననాల ముదిమిలో చేసన పెళ్లో  

10. అంగటలో  అనీనా ఉన్నా అలులో డి న్టలో  శని 

11. అగనాకి వాయువు తోడైనట్లో  

12. అడాడ్ ల న్డు బిడడ్  గానీ గడాడ్ ల న్డు బిడడ్  కదు 



46 జూలై  2021

13. అతి రహస్యం బటటు బయలు 

14. అదిగో అంటే ఆర్ నలలు 

15. అదిగో తోక అంటే ఇదిగో పులి 

16. అదదుం అబద్ధం ఆడుత్ందా 

17. అయితే ఆదివారం కకుంటే సమవారం 

18. ఆలూ లేదు చూలూ లేదు కొడుకు పేర్ సమలింగం 

19. అనీనా స్గతే రోగమంత సఖము లేదు 

20. అయినవారికి ఆకులోలో  కనివారికి కంచాలోలో  

21. అయ్యవారిని చెయ్యబోతే క్తి అయి్యంది 

22. అపు్ప చేస పపు్ప కూడు 

23. అర ఘడియ భోగం ఆరనాలలో  రోగం 

24. అందానికి న్ను రాగానికి మా అకకు అననాదట 

25. అవావా కవాలి బ్వావా కవాలి అంటే ఎలా?

26. అరటి పండు ఒలిచి న్టలో  పెటిటు నట్లో  

27. ఆకలి ఆకలి అతతాగారూ అంటే రోకలి మింగే క్డలా అననాదట!

28. ఆకలి ర్చి ఎరగదు నిద్ర సఖమెర్గదు 

29. ఆకశనికి నిచెచేన వేయటం 

30. ఆదిలోన్ హంసపాదు 

31. ఆర్ నలలు స్వాసం చేస్తా వార్ వీరవుత్ర్ 

32. ఆరిపోయే దీపానికి వలుగ ఎకుకువ. 

33. ఆవగంజంత సందుంటే అరవై  గారలు అపు్పడే తిన్వాడిని కదా!

34. అందని ద్రాక్షపళ్్ పులలోన అననాట్లో . 

35. ఇంట గెలిచి రచచే గెలవాలి 

36. ఇంటి చకకుదనం ఇలాలో లే చెబ్త్ంది 

37. ఇంటిదొంగని ఈశవార్డైన్ పటటు లేడు 

38. ఇంటలో  ఈగల మోత బయట పలలోకీ మోత 

39. ఇలులో  అలకగాన్ పండుగ కదు 

40. ఇంటి కన్నా గడి పదిలం 

  భలేగా ఉన్నాయి కదండీ ఈ స్మెతలు? తప్పకుండా మనం వీటిని చదువుకుని గర్తా  ఉంచుకుని సందరా్ను-

స్రం వాడుతూ వుంటే చాలా సరదాగా గమ్మత్తా గా అనిపిస్తా యి. కొనినా హచచేరికలు, అనుభవాలు, జీవిత సత్్యలు 

మన మానసక స్్థారా్యనినా పెంచుత్యి కూడా. స్మెతలు, కథలు మన తెలుగవారి ఉనికి! 
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“ఆధా్యతి్మక స్హితీ వేతతా,అధున్తన 
ఆరషి కవిఆచార్య మసన చెననాప్ప”

త్మూ్మరి  రాం మోహనరావు

  కొనినా పేరలో విశిషటు త ఏమిట కని,

మొదటిస్రి విననాపు్పడే అవి 

బలంగా మనసలో న్ట్కుపోత్-

యి. అలా విశిషటు మైెన పేరలోలో ఒకటి, 

రండు తగణాల మధ్య ఒక నగణం  

అందంగా అమరిన పేర్ ‘ఆచార్య 

మసన చెననాప్ప’.

                  వీరి  పేర్ విని చాలా 

రోజులే ఐన్, హైదరాబాదు వచిచేన  

తర్వాత కొనినా స్హిత్యసమావేశ-

లలో వేదికల మీద చూసన్, వీరిని 

కసతా దగ్గరగా చూడటం మాత్రం 

వార్ వేదిక మీద ఉననాపు్పడు  

న్ను  పాల్గ ననా   తొలి సమావేశం  

తెలంగాణా ప్రభుతవాం  ఏర్పడిన 

తర్వాత  జరిగన ప్రపంచ తెలుగ 

మహాసభల సందర్ంగానిరవాహిం-

చబడిన పద్యకవి సమే్మళనంలో.

             ఆ తర్వాత కొన్నాళలోకు మా 

తెలుగ స్హితీ సదసస్ మిత్రుడు 

తన పుసతాకనికి ఆయన చేత 

ముందు  మాట  రాయించుక్వా-

లనుక్వడంతో న్కు ఆయనినా వారి 

ఇంటివదదు  కలుసకున్ అవకశం 

దొరికింది. వార్ న్నుండే  చోటికి  

దగ్గరలోన్ వుంట్రని తెలిసంది. 

ఒక రోజు ఫ్న్ చేస వళాలో ను  బోడు-

ప్పల్ లో  ఉననా వారి నివాస్నికి. న్ను 

వళ్లో సరికి వార్ కొందర్  ఆధా్యతి్మక 

ప్రియులకు  ఏదో ఉపనిషత్తా ను  వి-

వరిస్తా  ఉన్నార్.

కస్పు అలాగే కూర్చేని విన్నాను.

గహనమైెన విషయాలను అతి 

సరళంగా  తెలియజేస్ నైపుణ్యం 

ననునా అబ్్ర పరచింది. మాటలోలో   

కొలది విరామమిచిచే న్తో మా-

ట్లో డటం, న్ను వచిచేన పని చెపి్ప 

మిత్రుడి డిటిపి కపి అందజేస 

తిరిగ వచాచేను. రండవ స్రి వార్ 

రాసన ముందుమాట తేవడానికి వ-

ళ్లోనపు్పడు ఒకకుర్ ఉండటంతో చాలా 

స్పు మాట్లో డుకున్నాం. అపు్పడు 

తెలిసంది వారి స్హిత్య గరిమ.

ఆధా్యతి్మక  ఔననాత్యం.

    మామూలు ఉపాధా్యయుని-

గా ఉదో్యగంలో ప్రవేశించి ప్రొఫస-

ర్ స్థా యికి ఎదిగ ప్రసది్ధ గాంచిన 

ఉస్్మనియా విశవావిదా్యలయ తెలుగ 

శఖకు అధిపతికూడా అయా్యరంటే 

వారి కృషిఎంత  అనన్య స్మాన్య-

మైెనదో అనిపిసతా ంది.

     ‘మలిలో  పదాలు’ అన్ కవితవా  

సంపుటితో  మొదలిడి ఇటీవల-

న్  వార్ వలువరించిన‘మాతృగీత’ 

తో వారి పుసతాకల సంఖ్య ముపైెపు 

మూడుకు చేరింది.  కవితవాము, 

పరిశోధన, స్హిత్య వా్యస్లు, 

ఆధా్యతి్మక వా్యస్లు, ఉపనిషత్తా ల 

అనువాదాలు, గేయకవా్యలు ఇలా 

విభిననా అంశలతో వీరి రచనలు 

అలరార్త్న్నాయి. వీటికి తోడు 

అమెరిక  పర్యటన్నుభవాలు 

యాత్రాస్మృతి కగా, సతీవియోగం 

తో ఏర్పడిన కేలోశనినా ప్రమీలా త్రిశతి 

అన్ది సతీస్మృతి  కవ్యం. 

     గరజాడ అంట్గటిటు న మా-

త్రాచఛాందసస్ ముత్్యల సరం వీరి 

కలానికి అత్యంతప్రియమైెనది. 

అందుకే చాలా గ్రంథాలు ముత్్యల 

సరాలోలో  సరళంగా స్గత్యి. బృ-

హదారణ్యక్పనిషత్తా ను ‘బృహదీ్గ త’ 

గా  అందించార్.  
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బరిహమేయే  పి్రయమెైన రూపము
అదయు నాక్శముమే కవైడి
అంతటయును ప్రత్ష్్టతమమేగు
ద్నినే భజియింపవలయును

"అగినీలో ఋత్్వజులు వేడుక
మంథనముగ్వించటే 'హిం
క్ర'  మనబడు యగినీ బుట్్టడు
ధూమమే 'ప్రసాతి వ' మనబడు"

  శోలో కనినా ఇలా ముత్్యలసరంగా చెప్పడం చెననాప్పగారికే చెలిలో ంది. 

అలాగే ఛాందోగో్యపనిషత్తా ను ఉదీ్గ థంగా వలువరించార్.అందులోని శోలో కనికివారి సరళానువాదం  చూడండి.

 ఎంత సబోధకంగా ఉంది.

కొందరి గరించి కొనినా మాటలోలో  చెప్ప 

వచుచే. కని మసన చెననాప్ప గారి 

వంటి విశిషటు  వ్యకుతా లినా పరిచయం 

చెయా్యలంటే కషటు మైెన పని.ఎకకుడ 

మొదలు పెట్టు లి ఏ విషయం 

ముందుచెపా్పలి అన్ ప్రశనాలు ఉద్-

విస్తా యి. పూరవాజన్మసకృతం లేనిదే 

బ్రహ్మవిద్య అలవడటం కషటు ం. 

అందున్ ఒక  వనుక బడిన వరా్గ ని-

కి చెందిన మగ్గంమీద బటటు లున్స-

కున్ పద్మశలి వంశంలో జని్మంచిన 

చెననాప్పగార్ వేదవిద్య నభ్యసం-

చటం దానిని మనస్ వాచాకర్మణా 

అవలంబించటం నిజంగా వారి 

పూరవా జన్మల పుణ్య ఫలమే.

తెలుగలో ఎం.ఏ ప్రథమశ్రేణలో 

ఉతీతార్ణు లయి గరజాడ స్్మరక సవా-

రణుపతకనినా పందిన వీర్, వేటూరి 

ప్రభాకర శస్త్రి వాజఞామియస్చిక పైె 

ఎం.ఫిల్  చేశర్. ఆపైె తెలుగలో 

ప్రాచీనకవా్యలు  గ్రామీణ జీవనచి-

త్రణ  అన్  అంశంపైె  పరిశోధన చేస 

డాకటుర్ట్  పందార్

       అలాగే బహుభాష్ట క్విదులు, 

ఆంధ్ అగసతా యూలు గా పేర్గాంచిన 

గండేరావు హరాకుర్ గారి శుశ్రూష 

చేసకున్ భాగ్యం మసన చెననాప్ప 

గారికి విదా్యరిథాదశలో లభించటంతో  

సంసకృతం మీద పట్టు  దొరికింది.  

అందుకే వార్  అన్క ఉపనిష-

త్తా లను  ఔపోసన పటటు గలిగార్. 

కనుకన్  ‘అక్షరకేతనం’  అన్ పరి-

శోధన్ వా్యస్ల సంపుటిలో 103 

ఉపనిషత్తా లలోని ముఖా్యంశల-

ను ప్రసతా త జీవనవిధాన్నికి ఎలా 

అనవాయించుక్వాలో చెప్పగలిగార్ 

ప్రగతి శీల మానవత్ మూలా్యలు 

అన్ శీరిషికతో రాసన పరిశోధక 

వా్యసంలో.

“దేననాయిన్ హేత్బద్ధంగా ఆలో 

చించి, సత్్యనినా అతిక్రమించకుం-

డా, స్వారాథా నికి త్వు లేని విశవామానవ 

కలా్యణ దృషిటు ని అలవరచుక్వడమే  

ప్రగతిశీల మానవత్దృక్పథం” అని 

నిరవాచించగలగడం లో వారి అధ్య-

యన గాఢత,పరిశోధన్పటిమ,స్-

హితీ గరిమ తెలియవస్తా యి. 

            (ఇంక  వుంది)
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

క్లం మారుతోంద ... 
ఋతువులు మారుతునానీయి ... 
వాత్వరణం మారుతోంద ... 
విజ్ఞా నం  మారుతోంద ...... 

అనీనీ మారుతునానీయి 
క్నీ మారనిదొకటే!
మనిష్ మూర్ఖత్వం!!
ఎందుకంత పట్్ట దల?

జంతువులు సైతం ... 
ప్రకృత్క్ లోబడి 
తమని త్ము మారు్చకంటూ.... 
పరవరతి నను ఆహా్వనిసూతినే ఉనానీయి!

క్నీ మూర్ఖత్వం మూర్తిభవించకననీ 
మానవుడు మాత్రం  మారనంట్నానీడు 
తన మూర్ఖత్్వనినీ వదలనంట్నానీడు 
పట్్ట దలను మాననంట్నానీడు 

మోసమనే సాల్గూడులో చిక్్కన మానవుడు 
సలభంగ్ ధన సంప్దనక ఆకరషాతుడయాయాడు 

మనమూ మారాలి.... 

ఎదుట్ మనిష్ని ఎలాగైనా మోసగించి 
తన బయాంక్ బయాలన్సు పరగితే చాలనుకం-
ట్నానీడు 

సైబర్ నేరగ్ళ్ల వలలో ఎందరో 
అమాయకలు చిక్కకంట్నానీరు 
తమ ఖాత్లో సొముమే నిల్లవుతూంటే 
గుడ్లప్పజెపి్ప చూసతి నానీరు .. ఏమీ 
చేయలేక 

సైబర్ నేరగ్ళ్లకే , పదవ క్్ల స 
కూడా ప్సవని వాళ్ళకే, అంతంత 
తలివితేటలుంటే - పద్ద చదువులు 
చదువుకననీ మన విజ్ణానంమంతేనా!!             

ఈ నేరగ్ళ్ల కట్రపూరత 
చరయాలను అరకట్టలేమా?
మోసగ్ళ్ల మనస మార్చలేమా?
వాళ్ళ నైజమంతే అనుకోవాలా?

అవును... మనం మార్లి ... క్లంతో 
మార్లి 
ప్రపంచానినీ కబళంచేసతి ననీ 



మహమామేర రక్కసి కరోనా 
విశ్వమానవ విఘాత్నిక్ 
అరు్ర లు చాసూతి అంగలు వేసతి ంటే... 

వయసతో సంబంధం లేకండా 
కలమూ... జ్త్తో సంబంధం లేకండా 
దేశ ...విదేశలనే తేడాలే క్కండా 
అందరనీ సమదృష్్టతో చూసే 

సర్వ నాశనానిక్ ప్ల్పడే 
కర్ళ దంష్్రి కరోనాను 
ధైరయాంగ్ ఎదుర్కంట్ననీ 
వీరులక అనేక వందనాలు.. 

డాక్టరు్ల , ప్రశుదధే్య క్రమేకలు, సేవా తత్పరులు 
ప్రాణాలక తగించి, ధైరయాంగ్,
సమర్థవంతంగ్ పోర్డి, గలిచిన 
మహావీరులు ... మన యోధులు 

మనిష్లో మంచితనం 
త్బేలు నడక నడుసతి ంటే... 
ఇప్పట్వరక ... కట్లత్వం 
చిరుతలా పరుగులు త్సింద 

క్నీ ఇపు్పడు ఈ కరోనా 
మనక డిసిపి్లన్ నేర్పంద 
పరుగువారక్ సహాయత నేర్పంద 

అందరనీ ఆదుకొమమేంద 
ముఖానిక్ మాస్కలు అలవాట్ చేసింద 
బయట విందు వినోద్లేమీ వద్దంద 
సోషల్ డిస్టన్సు ప్ట్ంచమని అంద 
అందరకీ వాక్సునేషన్ తప్పదని అంద 

అవును ... ఇపు్పడు మనమంత్ మార్ము 
ఎదుట్ మనిష్క్ సేవాతత్పరతతో సహాయ-
పడా్డ ము 
కరోనా ఉదధేృత్ని, మరణ త్వ్రతను తగిగాం-
చాము 
వాయాక్సునేషన్ తో రోగనిరోధక శక్తిని పంచ-
కనానీము 

మార్ము .... నిజమే... 
క్నీ ఇంక్ మార్లి.... 
చెడుపై విజయం సాధంచాలి... 
మనసలనుంచీ, మనుషుయాలనుంచీ... 
చెడును నిర్జంచి, మంచిని పంచాలి... 

అవును... మనమూ మార్లి 
క్లంతో మార్లి 
సేనీహభ్వము ... సేవాభ్వము అలవరచ-
కోవాలి






