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  పాఠక దేవుళలోకు నూతన సంవత్సర మరియు సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు

  ప్రముఖ ప్రజా కవి, తెలంగాణా వాగ్గేయ కారుడు, ఎమమిల్్స శ్రీ  "గోరెటి వంకననా" వ్రాసన పుస్తకం 
"పలలోంకి త్ళం" కు కంద్ర స్హిత్య అకాడమీ పురస్కారం దకికాంది. మానవీయ సంసకృతి, సవాచ్ఛ-
మైన ప్రక్రుతి మేళవింపుగా "పలలోంకి త్ళం" కవిత్ సంపుటిని తీరిచిదిదాదా రు. కార్పొరేటిజం పెరుగు-
తుననా సమయంలో స్హిత్్యనికి మరింత గౌరవం పెంచే విధంగా వ్రాయడం అందరూ గరివాంచదగగే 
విషయం
    
  2021 వ సంవత్సరం ముగిస 2022 లోకి అడుగుపెడుతున్నాము  అని ప్రజలు ఒక పకకా ఆనందంగా 
ఉన్నారు. నూతన సంవత్సర సంబరాలు జరుపుకోవాలని ఉబలాటం ఒక పకకా అయితే, తందర్లో నే 
ఆంధ్రులకు అతి ముఖ్యమైన పండుగ సంక్ంతి. సంక్ంతికి ప్రజలు ఎంతో ఉత్్సహంగా ఉంటారు.  
కొత్త పంటలు చేతికి వచిచి, పంటలు అమమిగా వచిచిన డబుబుతో కొత్త బటట్ లు కొనుకోకావడం, కోడి 
పందాలు, అంత్ సంత ఊళ్ళకి వళలోడం లాంటి సరదాలెన్నా. అనినాటి కన్నా ముఖ్యంగా కొత్త అలులో ళలో-
ను ఇంటికి పిలవడం, మరా్యదలు, కొత్త సనిమాలు రిల్జ్ అవడం ఇలాంటి సరదాలెన్నా.  మర్ పకకా 
ఈ కోవిడ్ వేరియంట్ రక రకాల పేరలోతో రూపం దాలుసూ్త  ఉంటే  ఇపపొటిక విసగి పోయి ఉననా ప్రజలు 
కోవిడ్ నిబంధనలు కూడా సరిగా పాటించడం లేదు, దాంతో "ఒమిక్ను" అనే వేరియంట్ ప్రజలోలో  
విజృంభిస్త ంది. 
          
     ఈ వేరియంట్  "కర్న్" అంత ప్రమాదం కాక పోయిన్ వర్కా చేయడానికి వీలుకాక ఇబబుంది 
పెడుతోంది.  ఎంత ఇబబుంది అంటే అమరికాలో అయితే డాకట్రలోకి, నరు్సలకి అందరికీ ఒమిక్న్ వచిచి 
సీడిసీ రూల్్స ప్రకారం 10 ర్జులు సెలవలు ప్రకటించవలస రాగా 5 ర్జుల కన్నా ల్వ్ తీసుకుందుకు 
వీలు లేదు పాజిటివ్ వచిచిన వాళ్్ళ. ఇక అమరికా లోని కొనినా హాసపొటల్్స అయితే 3 ర్జులక సెలవలు 
కుదించారు. ఇది ప్రమాదకరమైనది కాదు  కానీ బాగా ఒళ్్ళ నొపుపొలు, జలుబు, తల నొపిపొ లాంటివి 
బాగా ఉంటాయి. అందువలలో  బాగా సక్ అయి్య, నీరసపడి పోతున్నారు. ఇది ప్రపంచ వా్యప్తంగా ప్రజ-
లంత్ పడుతుననా ఇబబుందే. 

                                       ప్రపంచమంత్ మళ్్ళ ఆంక్షలు 
   
 బూసట్ర్ డోసు తీసుకుంటే కావారంటైన్ సమయం తగిగేంచి, వేసుకోని వారిపైె కొత్త ఆంక్షలు విధిసు్త -
న్నాయి పలు దేశలు.   ఒమిక్న్ ప్రపంచమంటా విస్తరిసు్త ంటే చాలా దేశలు ప్రజలపైె పలు ఆంక్షలు 
విధించాయి, మాసుకాలు ధరించడం, భౌతిక దూరం తపపొనిసరి చేసంది, మాస్కా లేక పొతే ప్రాన్్స 
జరిమాన్ విధిస్త ంది. ఇక చైన్ అయితే సరుకులు ఇంటి వదదాక పంపించే ఏరాపొటులో  చేస్త ంది. అంతే 
కాదు పలు నగరాలోలో  చైన్ లాక్ డౌన్ విధించి, జీర్ కోవిడ్ వ్్యహంతో చైన్ న్న్ తంటాలు పడుతోంది, 
ఒక పకకా ఒల్ంపిక్్స దగగేర పడుతోంది, కోవిడ్ ను కటట్ డి చేయలేక న్న్ తంటాలు పడుతోంది చైన్. 
         మన తెలంగాణా సంక్ంతి పండగ సమయంలో మూడోదశ వా్యపి్త చందే అవకాశం 



 ఆర్గ్య సంచాలకులు డాకట్ర్ శ్రీనివాస్ వలలోడించారు. కోవిద్ విషయంలో అందరూ జాగ్రత్త-
గా ఉండాలని, లేదంటే పరిసథాతి తీవ్రతరం కావచచిని డాకట్ర్ శ్రీనివాస్ ప్రజలను హెచచిరించారు. 
ఒమిక్న్  వేరియంట్ ఇపపొటిక ప్రారంభమైందని, వచేచి 2 నుండి 4 వారాలు అత్యంత కీలకమని 
చపాపొరు. అంతే కాదు ఒమిక్న్ వేరియంట్ డెలాట్  కన్నా 6 రెటులో  వేగంగా విస్తరిస్త ంది. అంతే కాదు 
డెలాట్  బారి నుండి బయట పడాలంటే ప్రజలు కోవిడ్  నిబంధనలు పాటించి నూతన సంవత్సర 
వేడుకలు , సంక్ంతి పండగ సంబరాలు కుటుంబ సభ్్యలతో మాత్రమే జరుపుకోవాల్. అంతే 
కాదు గుంపులుగా ఉంటే తపపొకుండా మాస్కా ధరించాల్. ఇది రెండవ ప్రమాద హెచచిరిక అనీ, 
ఇపుపొడు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ,,,మూడో ప్రమాద హెచచిరిక కూడా వచేచిసు్త ంది అని డీహెచ్ 
హెచచిరించారు. 
   
 ఇంత హెచచిరికలు చేసు్త న్నా సంక్ంతికి 14 ప్రతే్యక రైెలు సరీవాసులు నడిపించనుననాటులో  దకిషిణ 
మధ్య రైెలేవా గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలపడం ప్రతే్యకత. 
    
    భారత దేశనికి చందిన కెనడియనలో కు ఆ దేశ అతు్యననాత పౌర పురస్కార గౌరవం దకికాంది. 
ముగుగే రు భారతీయ సంతతికి చందిన వారు ప్రముఖ శస్త్ర వేత్త డాకట్ర్ వైకుంఠం అయ్యర్ లక్ష్మ-
ణన్, రియల్ ఎస్ట్ట్ వా్యపారి బాబా సంగ్ దిలాలో న్, పిలలోల వైదు్యడు డాకట్ర్ ప్రదీప్ మరచింట్ ఆ దేశ 
అతు్యననాత పురస్కారం "ది ఆర్డర్ ఆఫ్ కెనడా " అవారు్డ  దకకాడం గరవాకారణం. 
     
   సంగారెడి్డ  జిలాలో లోని సులా్త న్ పూర్ లో వైద్య పరికరాల పారుకా పుర్గతి చందుతోంది. ప్రపంచం 
మొత్తం మీద 1800  వైద్య పరికరాల పరిశ్రమలుండగా ... భారత దేశం లో ఉననావి 120. అందులోనూ 
తెలంగాణలో 50 ఉన్నాయి. 10,000 రూ || ల కోటలో  పెటుట్ బడితో 50 పరిశ్రమలు ఏరాపొటు అయా్యయి. 
9లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పొంచడమే దీని లక్షం.  
      
  2022 నూతన ఆంగలో సంవత్సరంలో అయిన్ ప్రజలంత్ ఆయురార్గా్యలతో, సంపదతో 
ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. 
                                                                    

సరేవాజన్ సుఖిన్ భవంతు 

                           తీగవరపు శంతి
                              ఎడిటర్



6 జనవరి 2022

భ్వనచంద్ర

పాశురం - 1

మార్గశిర మాసమే .... ఇది.... మార్గశిర మాసమే... చెలియా

మార్గశిర మాసమే... వెన్నెలలు కురియు శుభదినమే.. న్ర 

వెన్నెలలు కురియు శుభదినమే..... 

సుందరమగు ఆభరణములు దాలిచి ... ముందగమనమున 

పోదమటే .... వ్రతసానెన మాచరిుంచ పోదమటే ...                                   ||మా|| 

వాడియైన వేలాయుధమును ధరియుంచి  పుత్్ర నీ కాచెడు - ఘన 

శ్రీ నుందగోపునీ సత్ని జూడ - వ్రత సాధనమగు ఆ,  పర ను పుందగా  

ముందగమనమున  పోదమటే .... వ్రతసానెన మాచరిుంచ పోదమటే ...     ||మా|| 

అుందమైన కనునెలతో అలరారు యశోద మాతకు బాల సుంహుడు 

సూరుయుని వలె వెలుగుందు వాడు - చల చల్లని వెన్నెల చిలుకు వాడు 

నారాయణుడొక్కడే ముక్తి దాత, అని చాటి చెపుపు వ్రతమాచరిుంచగా       ||మా|| 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెదిదా  వంకట మురళ్ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొదిదామందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్కాందపురాణాంతరగేతమైన జగన్నాధ కషిత్ర మాహాత్్త యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకాషి నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                33 వ అధా్యయం  

     గుడించా యాత్ర

       వైశఖ శుకలో తదియ ర్జున ఈ ఉత్సవానినా నిరవాహించాల్. ఆ ర్జు రాజు పూజారులను నియమించాల్.
ముగుగే రు వడ్ంగులను కూడా నియమించాల్. కావసన వస్్రా లు, అలంకారాలు సద్ం చేసుకోవాల్.           
అందరిని తీసుకొని రాజు అరణా్యనికి వళ్లో ల్. అగినాని సద్ంచేసుకొని,మంత్రయుక ్తంగా నూటఎనిమిది 
స్రులో  హవనం చేయాల్.  తరువాత అకకాడ ఉననా చటలో కు నేతితో అభిషేకం చేయాల్.వనదేవతలకు నూట 
ఎనిమిదిస్రులో  హవనం చేయాల్.ఆచారు్యడు గొడ్డల్ తీసుకొనినేతితో తడిపి కొదిదాగా  చటుట్  మొదట్లో  
నరకాల్.మంగళ వాయిదా్యలు మ్రోగుచండగా వడ్ంగిని అకకాడ నియమించి,అందరు తిరిగి వళ్్ళపోవా
ల్.                                                                                                                                            ( 1 - 9)

       స్నానంచేసు్త ననాపుపొడులభించిన కొయ్యతోకూవిగ్రహాలు చేయవచచి. పదహారు ఆకులతో,పదహారు 
చక్లతో స్వామి రధానినా తయారుచేయాల్.అనేక రంగులతో,వస్్రా లతో స్వామి రధానినా అలంకరించాల్.
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            పదున్లుగే  చక్లతో బలరాముని రధానినా తయారు చేయాల్. పనేనాండు చక్లతో సుభద్ర రధానినా తయారు 
చేయాల్. బలరాముని రధానినా ఏడాకుల అరటితో చేసన దవాజానినా ఏరాపొటుచేస, దానిపైె న్గల్ని ధవాజంగా 
ఉంచాల్. సుభద్ర రధంపైె త్మరకాడలతో చేసన పత్కానినా ఉంచి, దానిపైె పదామినినా చిహనాంగా ఏరాపొటు 
చేయాల్.బ్రాహమిణులు మంత్రయుక ్తంగా మూడు విగ్రహాలు రధాలపైె ఉంచాల్. ఆషాడమాసం,శుకలోపక్షం 
ఏకాదశి ర్జున రధయాత్రకు సద్ం చేయాల్.                                                                       ( 10- 23 )

          ఎటువంటి అశుభాలు జరగకుండా చూడాల్. ధంపైె ఎవరు ఎకకాకుండా చూడాల్.మూడుర్జుల 
తరువాత,ఉత్తర దికుకాన ఏరాపొటు చేసన వేదికపైె అంకురారపొణ చేయాల్.శంతియుతంగా రధయాత్రకు 
అందరిని సద్ం చేయాల్,అవాంతరాలు జరిగితే శంతి చేయాల్.మహావేది దగగేరకు వళ్లో మారాగే నినా సద్ం 
చేయాల్.మారగేం రెండు పకకాల చకకాగా అలంకరించాల్. చందనం కల్పిన నీళ్లో  చలాలో ల్.గరుడ ధవాజానినా 
ఏరాపొటు చేయాల్.గాయకులు,నర ్తకులు,వాయిదా్యలు ఏనుగులు,గుఱ్ఱా లు సద్ం చేయాల్ (24- 33 )

        ఈ విధంగా సంభారాలనినా సద్ం చేసుకున్నాక రాజు శుచియై రధ యాత్రకు రావాల్.
ఆషాడమాసం,శుకలోపక్షం,విదియ పుష్యమి నక్షత్రం ఉననాపుపొడు రధ యాత్ర ప్రారంభించాల్.”జగన్నాధా!ఇంద్
రదు్యమనా మహారాజు రధయాత్ర ఏవిధంగా చేస్డో అదే విధంగారధయాత్ర చేయడానికి మేము వచాచిము. 
నీవు ఈ రధంపైె కాలు పెటిట్ ,గుడించా మండపం వరకు రధయాత్ర చేయ డానికి అనుమతించ”అని 
ప్రార్ించాల్.

కరూపొర పొడి చల్లో న పూవులను రధంపైె చలాలో ల్. బ్రాహమిణులు శకున సూకా్తనినా చదవాల్.స్వామి పుణ్య 
కీర ్తనలను కొందరు కీరి ్తసూ్త  ఉంటారు.కొందరు బంగారు దండాలు ఊపుతూ ఉంటారు.ముత్్యల గొడుగులు 
పటుట్ కొని స్వామి ఇరుపకకాలా నడుసు్త న్నారు. స్వామిని భకి ్తతో పూజించి యాత్రకు సద్ం చేయాల్.
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      స్వామి రధయాత్ర చేయడానికి వసు్త ననాసమయం లో దరి్శంచకుననా వారికి వైకుంఠ ప్రాపి్త కలుగుతుంది.
స్వామి రధయాత్ర చూడడానికి దేవతలు వస్్త రు.రధ యాత్రను వరి్ణంచిన వారికి మూడు జనమిల పాపాలు 
నశిస్్త యి.రధముతో కూడా నడచ వారిని ఇంద్రాది దేవతలు అనుసరిసూ్త  ఉంటారు.రధం నడిచేటపుపొడు 
ఎగిరే దూళ్ తగిల్న వారికి సవారగేంలో గంగా నదిలో స్నానం చేసన ఫల్తం కలుగుతుంది.( 34 - 66 )

       వేదపండితులు వేదానినా పఠిసు్త న్నారు.పురాణాలు స్వామిని సు్త తిసు్త న్నాయి.స్వామి ఎదుట జయజయ 
ధావాన్లు చేసనవారు పాపవిముకు్త లవుత్రు.న్ట్యము చేయువారు మోకాషి నినాపొందుత్రు.న్మసంకీర ్తన 
చేయువారికి పుణ్యం వననాంటి ఉంటుంది.”జయ కృష్ణ జయకృష్ణ” అని కీరి ్తసూ గుడించా వరకు వళ్్ళన 
వారికి పునర్జనమి ఉండదు.స్వామికి వింజామరలు వీచ వారికి సవారగేంలో అప్సరసలు వింజామరలు వీస్్త రు.
బ్రహమిలోక ప్రాపి్త కలుగుతుంది.శ్రీకృష్్ణ నిపైె పూలు జల్లో  న వారికి కొరికలనినా తీరుత్యి.స్వామి తనను త్ను 
మూడుగా విభజించకొని రధంపైె ఊరేగుత్డు. ఆసమయంలో దేవతలు,పితృ దేవతలు స్వామివంట 
ఉరేగుతూ ఉంటారు.(67-80)

         స్వామి పురుషోత్తమ కషిత్రంలో ఏసమయంలో ఊరేగుత్డో అదే సమయంలో ఇతర ప్రదేశలలో 
స్వామిని ఊరేగించాల్.ఇంద్రాది దేవతలు స్వామి రధ యాత్రలో ఇరువైపులా నిలబడి ఉంటారు.బ్రహమిరధానికి 
ముందు నడుసూ్త  ఉంటాడు.సరవా పాపాలను హరించ నటిట్  రధయాత్ర మర్కటి లేదు.

     ఈ సమయంలో స్వామిని ఉదేదాశించి ఏమాత్రం దానంచసన్ మేరు పరవాతం అంతటి ఫల్తం 
కలుగుతుంది.చిననా మంచి పని చేసన్ అనంతమైన పుణ్యం లభిసు్త ంది.బ్రాహమిణులకు దానం చేస్్త 
అక్షయమైన పుణ్యం కలుగుతుంది.స్వామి ముఖానినా చూసూ్త ,రధం నుండి లేచ దుముమిమీద పడిన వాడు 
క్షణంలో ముకి ్తని పొందుత్రు. యాగాలు చేస,తీరథా యాత్రలు చేస్్త ఎటువంటి ఫల్తం కలుగుతుందో 
అటువంతి ఫల్తంరధయాత్రలో పాల్గే నడం వలన లభిసు్త ంది.81-93.
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ఈ విధంగా స్వామి మూడు రూపాలలో ఊరేగుచననారధాల కాంతి న్లుగు దికుకాలకి ప్రకాశిస్త ంది.
స్వామి శరీరానినాత్కివచిచిగాల్మనపాపాలను పోగొడుతోంది.రధయాత్ర చూసన వారికి స్వామిపైె విశవాసం 
కలుగుతుంది.సహకరించిన వారికి సహజ ముకి ్త కలుగుతుంది.

          మధా్యహనా సమయంలో రధయాత్ర స్గు తుననాపుపొడు ఎండ వేడిమి తగిగేంచడానికి రధంపైె నీళ్లో  
చలాలో ల్.చామరాలు వీసూ్త  ఉండాల్. శ్రీకృష్్ణ నికి, బలరామునికి,సుభద్రకి, వివిధములైెన పండులో , తీపి 
పదార్ాలు,నైెవేద్యంగా పెటా్త ల్.స్వామిని శకి ్తకొలది పూజించిన వారికి సంస్రంలోని బాధలు పోత్యి.
బ్రహమి సు్త తించిన స్త త్రాలతో స్వామిని సు్త తిస్్త బ్రహమిలోకం లభిసు్త ంది.మధా్యహనా స్యంకాల సమయంలో 
వేణువు,వీణ మొదలయిన వాయిదా్యలు మ్రో గించాల్.సు్త తి పాఠాలు చదువుతుండగా,చలలోని గాల్ 
వీసు్త ండగా,చకకాటి వాయిదా్యలు మోగుచండగా స్వామి రధం ముందుకు స్గుతుంది.

           స్యంకాల సమయంలో వేలకొలది దీపాలు వల్గించాల్.రధానినా దూరంగా తీసుకు వళ్లో , స్వామిని 
రధంనుండి దింపి,,అకకాడ ఉననా వేదికమీద కూర్చిబెటాట్ ల్.గుడించ అను మండపంపైె కూరుచిననా స్వామిని 
చూడడానికి అనేకమంది వస్్త రు.చలువ రాతిత చేయబడి, రతనా స ్తంభాలతో ప్రకాశిసూ్త , న్లుగు వైపుల 
దావారాలు ఉననా ఆ మండపంపైె స్వామి దారు రూపంలో ఆవిర్భవించాడు.

       స్కాంద పురాణంలోని వైష్ణవఖండంలోని పురుషోత్తమ కషిత్ర మాహాతమియాంలోని గుడించా యాత్ర అను 
ముపైెపైమూడవ అధా్యయం సమాప్తం
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససకా లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కా చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసద్ం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మర్ 
చటుట్  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపిక పటట్ ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కార్యక్రమం” చూదాదా మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పెటేట్ ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపుపొడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికను. చాల ప్రాచర్యం ఉననా కథ. మా అమామియిని అడిగితే, 
“చిననాపుపొడు హైెసూకాల్ లో చదివేను” అని చపిపొంది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిట్ ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంకా ఎంతమంది ఉంటార్ అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేసూ్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎన్నా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇకకాడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపొరి్శంచిన్ ఇది  పెదదా  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలో జంటన్, కల్ఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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14.   ప్రొమీథియస్  - మానవుల శ్రేయోభిలాషి 

ప్రొమీథియస్ (Prometheus) కథ 

ఈ ఆధునిక స్ంకతిక యుగానికి 

చాల పొంతన కల కథ. ఎందుకంటే 

మానవుల హితవు కోరి ప్రొమీథి-

యస్ దేవలోకం నుండి అగినాని 

దంగిల్ంచి మానవులకి  బహు-

మానంగా ఇచేచిడు. నిపుపొ లేకుండా 

ఉండి ఉంటే మనం ఇంకా అడ-

వులోలో   చటలో  మీద మన ముత్్త తల-

తో మనుగడ స్గిసూ్త  ఉండేవాళ్ళం 

కదా! స్ంకతిక ప్రగతికి నిపుపొని 

మచిచిక చేసుకోవడం మొదటి 

మటుట్  అని మన అందరికి తెల్సన 

విషయమే! 

   ప్రొమీథియస్ (అనగా 

“ముందుచూపు” అని అరథాం) 

టైటనుల ప్రవరలో పుటిట్ న వ్యకి ్త. 

టైటను అయినపపొటికీ  టైటనుల-

కి ఒల్ంపియనులకి మధ్య జరిగిన 

మొదటి మహా సంగ్రామంలో ప్రొమీ-

థియస్ ఒల్ంపియనుల పక్షం కాస  

దేవతల రాజైన జూస్ గెలుపుకి సహా-

యపడా్డ డు. ఈ యుద్ం లోనే  జూస్ 

తన తండ్రి క్రోనస్ ని చంపి ఒల్ం-

పియనులకి అధిపతి అయేడు. 

అంతే కాదు. ఎథీన్ జూస్ శిరసు్స 

చీలుచికుని బయటకి వచిచినపుపొడు 

ప్రొమిథీమియస్ దగగేర ఉండి  ఆ 

కార్యక్రమం సజావుగా జరగడానికి 

తోడపొడా్డ డు.  కనుక ప్రొమీథియస్ 

అంటే జూస్ కి అభిమానం ఉండాల్. 

మొదట్లో  వీరిరువురి మధ్య సత్సం-

బంధాలే ఉండేవి. కానీ క్రమేపి 

మానవ సంతతి భూమి మీద పెరిగి 

వర్ిలలోడం మొదలయే  వేళకి ప్రొ-

మీథియస్ మానవ పక్షపాతం 

చూపించి వారికీ స్ంకతిక విద్యలు 

నేరపొడం, వారికి అగినాని ఇవవాడం 

వంటి ప్రాపక చర్యలు జూస్ కి నచచి 
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లేదు. సవాతహాగా జూస్ కి మనుష్్య-

లు బలవంతులు అవడం అంటే 

ఇషట్ ం ఉండేది కాదు. ఈ కారణాల 

వలలో   ప్రొమీథియస్ కి తరచ జూస్ 

తో భేదాభిప్రాయాలు వచిచి ఘరషిణ 

పడుతూ ఉండేవాడు.

 ఇలా అంతరగేతంగా రగులుతూ-

ననా కోపం ఒకకా స్రి పెలులో బికి పైెకి 

రావడానికి కారణం  ప్రొమీథియ-

స్ చేసన ఒక కొంట పని. దేవతలు 

చేసన ఒక యజ్ంలో ఒక మహి-

షానినా బల్ ఇస్్త రు. ఆ యజ్ఫలం-

గా ఆ ఎనుబోతు దుముమిలని ఒక 

పెదదా  పళ్ళంలో అమరిచి,  వాటి మీద 

ఒక పొర కొవువాని పరచి, వాటి మీద 

పువువాల వంటి అలంకారాలు జతప-

రచేడు, ప్రొమీథియస్.  వేర్క  చిననా 

పళ్ళంలో ఆ ఎనుబోతు మాంస్నినా 

వగటు పుటిట్ ంచే పేగులతో కపిపొ,  

రెండు పళ్్ళలని జూస్ ముందు 

ఉంచి ప్రథమ ప్రస్ద భక్షకుడిగా ఒక 

పళ్ళం ఎంచకోమంటాడు, ప్రొమీ-

థియస్. పైెకి అందంగా కనిపిసూ్త ననా 

పెదదా  పళ్్ళనినా జూస్ ఎంచకుంటా-

డు.  ప్రొమీథియస్ రెండవ పళ్్ళనినా 

పటుట్ కెళ్లో  ఆకల్తో అలమటిసు్త -

ననా మానవులకి ఇచేచిస్్త డు. తనని 

మోసం చేస తనకి బొమికలు ఉననా 

పళలోం అంటగటట్ డం మొదటి తపుపొ. 

తనకి ఇషట్ ం లేని మానవులకి మంచి 

మాసం ఉననా పళలోం ఇవవాడం రెండవ 

తపుపొ. ఇలా రెండు విధాలుగా జూస్ 

అహం దబబుతింది కాబటిట్  జూస్ ప్రొ-

మీథియస్ మీద కక్ష కటేట్ డు. 

ఒకన్డు, ఒక సందర్భంలో జూస్ 

దేవతలందరికీ బహుమాన్లు పం-

చిపెటేట్ డు కానీ మానవులని పూరి ్తగా 

విసమిరించేడు. అది ప్రొమీథియస్ 

కి నచచి లేదు. అందుకని రహ-

స్యంగా ఒల్ంపస్ పరవాతం ఎకికా, 

అకకాడ హెఫయసట్స్ కరామిగారం-

లో ఉననా కొల్మిలో ఉననా నిపుపొని 

దంగిల్ంచి, పటుట్ కొచిచి మానవు-

లకి బహుమానంగా ఇచేచిడు. ఈ  

విషయం అసలే కోపంగా ఉననా 

జూస్ కి తెల్సంది. రాజుగారు తలు-

చకుంటే కోరడా దబబులకి కొదువా?  

కాకసస్ పరవాత్లలో ఒక  రాతికి 

ప్రొమీథియస్ ని గొలుసులతో కటిట్  

అతనిని కాలం అంతరించే వరకు 

చిత్రవధ చయ్యమని ఆజ్ాపించేడు, 

జూస్. ఎలా? ప్రొమీథియస్  కి చావు 

ఒక స్రి రాకుండా,  పగటి పూట 

ఒక డేగ వచిచి, అతని కాలేయానినా 

నెమమిది నెమమిదిగా పొడుచకుని 

తింటూ ఉండాల్. ఆ కాలేయం రాత్రి 

పూట తిరిగి పుంజుకుని పెరుగుతూ 

ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ర్జు సూర్య, 

చంద్ర, నక్షత్రాదులు ఉననాంత కాలం 

బాధ అనుభవిసూ్త  ఉండమని 

ఆజ్ాపించేడు (శపించాడు), జూస్.

మానవకోటి మనుగడకి, పుర్భివృ-

ద్ికి ముఖ్యంగా కావలసన నిపుపొని 

దేవతల దగగేర నుండి దంగిల్ంచి 

మానవులకి ఇచిచినందుకు  ప్రొమీ-

థియస్ ఇలా యమయాతన అను-

భవించేడు. తన శరీరానినా డేగ  పొ-

డుచకుని తింటూ ఉంటే ఆ బాధకి 

అతను పెటేట్  పెను బొబబులు గ్రీసులో 

ఉననా ఒల్ంపస్ పరవాతం వరకు వి-

నిపించేవిట. ఆ బొబబులు విని జూస్ 
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ఆనందపడేవాడట. మరెవరైెన్ 

తనని ధికకారించి ప్రవరి ్తస్ ్త వాళ్ళ గతి 

కూడా ఇలాగ్ ఉంటుందని హెచచి-

రించేవాడుట. 

మహా బలశల్ హెరుకాయాల్స్ ఆ డేగని 

చంపి, ప్రొమీథియస్ కి విముకి ్త 

కల్గించి ఉండకపోతే ఇపపొటికీ ఆ 

కాకసస్ పరవాత్లలో ప్రొమీథియస్ 

పెటేట్  పెడ బొబబులు మనకి వినిపిసూ్త  

ఉండేవి!

ఎసకాలస్ (Aeschylus, స్. శ. పూ. 

523 - 456) అనే విషాదాంత న్-

టకకర ్త రాసన విషాదాంత న్టకం 

“బందీ అయిన  ప్రొమీథియస్”  

(Prometheus Bound),  ప్రొమీథి-

యస్ కథని చబుతుంది.
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పదిలమైన కాపురానికి పనెనాండు సూత్రాలు

మానవన్గరికతలో వివా-
హవ్యవసథా ఒక పెదదా  మలుపు. 
సమాజంలో వ్యకి ్త శశవాతం కాదు 
కాబటిట్ , సమాజం శశవాతంగా 
ఉండాల్ కాబటిట్  సమాజానికి 
ఉత్తమపౌరులను అందించాలనే  
సదుదేదాశంతో ఈ వివాహవ్యవసథా 
ఏరాపొటైంది. ఇది సమాజంలో స్త్రీ 
పురుష్లకొక గురి ్తంపుని, గౌర-
వానినా ఇసు్త ంది. అందుక న్టి 
ఆటవికసమాజం మొదలుకొని 
నేటి ఆధునికసమాజం వరకు ఈ 
వివాహవ్యవసథా 
ఎంతో ప్రాధాన్యం పొ౦దిది . కాని 
ఆధునిక న్గరికత పెరుగుతు-
ననా కొదీదా  ఈ వివాహవ్యవసథా బల-
హీనమౌతోoది.  అసలు విలువ, 
గౌరవం లేకుండా పోతోంది. 
అందువలలో  దీనినా బలోపేతం 
చయ్యడానికి సదవగాహన 
ఎంతైెన్ అవసరం. ఇపుపొడు కొనినా 
నియమాలు తెలుసుకుందాం
1. కుటుంబవ్యవసథా పటిష్ఠ ౦-
గా ఉ౦డాలంటే  భారా్యభర ్తల 
మధ్య ఒక సదవగాహన చాల  
అవసరం. స్త్రీ తన కుటుంబ పరి-
వారానినా , పుటిట్  పెరిగిన పరిసరా-

ల్నా  విడిచిపెటిట్  శశవాతంగా తన 
ఇంటికి వస్త ందని  మగవాడు 
అనుకోవాల్. అలాగ్ త్ను  ఒక 
గౌరవ ప్రదమైన మర్  ఇంట్లో  
అడుగు పెడుతున్నానని ఆ ఇంటి 
గౌరవం, మానమరా్యదలు త్ను 
రకిషించాలని , తన గౌరవం  కూడ 
దకికాంచకోవాలని  స్త్రీ  అనుకో-
వాల్.  
2. దాంపత్యం అంటే ఒక సద-
వగాహన . అవసరమైతే ఒకరు 
మర్కరికోసం కొనినా అలవాటలో ను 
, అభిరుచలను వదులు కోవాల్ 
. భర ్త కోసం  భార్య,  భార్యకోసం 
భర ్త తమ  వ్యకి ్త గత అభిరుచల-
ను కొనినా వదులుకుని అందరితో  
కల్సకటుట్ గా ఉండడం నేరుచికో-
వాల్. అలాగని తమ వ్యకి ్తత్వానినా 
చంపుకొమమిని కాదు. వ్యకి ్తత్వానినా 
నిలబెటుట్ కు౦టూనే కొనినా అభి-
రుచలను త్్యగం చేయాల్ .
3. స్త్రీ పురుష్లు వారి కుంటుంబ 
గౌరవానినా గురించి గొపపొలు చపుపొ-
కోకూడదు. అలాగ్ ఎదుటి వారి 
కుటుంబానినా ఎననాడు కి౦చపరచ 
కూడదు.
4. వధువు అమామిన్ననాలు గాని, 
వరుని అమామిన్ననాలు గాని  

దంపతుల వైవాహికజీవితంలో 
ఎననాడు జోక్యo  కలగజేసుకోకా-
డదు. వారిని వారిగా ఉ౦డనివావా-
ల్ అడిగినపుపొడే  తమకు తోచిన 
మంచి సలహాలు చపాపొల్. నేడు 
కాపురాలు నిటట్  నిలువుగా కుపపొ 
కూల్ పోవాడానికి  కారణం వీరి 
అనవసర  ప్రమేయమే .       
5. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయ 
మేoటంటే  స్త్రీకి భర ్త ఎంత 
ముఖ్యమో ఆయన కుటుంబ 
సభ్్యలు  కూడ అంతే ముఖ్యం . 
వారిని భర ్తతో సమానంగానే  గౌ-
రవి౦చాల్. అలాగ్ మగవాడు  
కూడ భార్యకిచేచి గౌరవం   ఆమ 
పరివారానికి  కూడ  ఇవావాల్ .
6. స్త్రీపురుష్ ల్దదారు సమాన-
మని ఈ ప్రపంచం ఎంత మొ-
తు్త కుంటున్నా శరీరకంగా స్త్రీకి 
కొనినా పరిమితులున్నాయి ఉదా-
హరాణకి ఒక పురుష్డు తన 
ఆఫీసులో ఇంటి త్ళ్లు మరి-
చిపోతే ఆ పూటకి ఇంటి అరు-

సహెచ్ . లకీషిమీకుమారి 
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గుమీద పడుకుకాని కాలకషిపం 
చయ్యగలడు. అదే పరిసథాతి స్త్రీకి 
ఎదురైెతే ఆమ అలా చేయలేదు. 
ఆడదానికి కొనినా పరిమితులు-
న్నాయి . ఇవి ప్రకృతి విధించిన 
biological limitations . అం-
దువలన  ఆమ తన  పరిమి-
తులకు లోబడి నడుచకోవాల్. 
తగుదునమామి అని మగాడిలా 
ప్రవరి ్తంచకూడదు.
7.                కుటుంబంలో 
దంపతుల మధ్య దాపరికం ఉం-
డకూడదు . ఏ పనైెన్ చపిపొచ-
య్యడం,   ఒపిపొంచి చయ్యడం, 
లేదా చేసన తరువాత చపపొడం  
చాల అవసరం.
8.                దాంపత్యం 63 లా ఉండాల్ 
. మగాడు ఆరైెతే స్త్రీ ఆరులో 
సగం మూడు . భార్య అరాథా ంగి  
కాబటిట్  ఆరులో సగం మూడు 
లాగానే ఉంటే దాంపత్యం 63 లా 
హాయిన్ , ఆనందంగా , ఒకరి-
కొకరు అన్్యన్యంగా ఉంటారు. 
అంతే  గాని ఆడది తగుదునమమి 
అని ముందుకొస్్త దంపతులు  
36 లా  ఎడమొహం పెడమొహం  
ఔత్రు . ఆరు పెదదాది కనుక దాని 
గౌరవం దానికివావాల్  . అంతేగాని 
న్మాటే చలాలో లని  3 ముందుకొ-
స్్త 36 అవుతుంది. ఇది ప్రమాద 
కరం.

9.               దంపతులెవరైెన్ 
తమకంటే వయసు్సలో పెదదా  
వారిని లేదా సమానమైన వారిని 
చిననావారిని కూడ ఏన్డు కి౦-
చపరచకూడదు. విభేది౦చ-
వచచి కాని విర్ధించకూడదు. 
ఇతరుల  అభిప్రాయానినా అం-
గీకారింపక పోవచచి. అంత 
మాత్రం చేత మీక౦ తెల్దు . 
మీకంటే నేనెకుకావ చదువుకు-
న్నాను అని గరవాంగా మాటాలో డకూ-
డదు . చదువు వేరు అనుభవం 
వేరు. పది  సంవత్సరాల చదువు 
లేదా జ్ానం  ఐదు సంవత్సరాలోలో   
సంపాది౦చొచచి. కాని పది  సం-
వత్సరాల అనుభవానికి పదేళ్్ళ 
పడుతుంది. అందువలలో  మనకు-
ననా మిడి మిడి జ్ానంతో పెదదాల్నా 
తకుకావ చయ్యకూడదు.   వారి  
అభిప్రాయం తపపొని త్రోసపుచచి 
కూడదు.       Your opinion is 
your opinion only. అనే పెదదాల 
మాటను ఎవరు, ఏన్డూ మరిచి-
పోకూడదు. స్మరస్యంతో అనినా 
చరిచించకోవాల్ . మంచి చిననా 
వారు చపిపొన్ అంగీకరి౦ చాల్ 
చడు పెదదావారు చపిపొన్ తిరసకా 
రి౦చాల్. నేడు కొత్త కాపురాలు 
కూల్ పోడానికి కారణం అవగా-
హన లేకుండా మూర్ఖతవాంతో ప్ర-
వరి ్తంచడమే .

10.         ఒక ఇంటిలో కూతురే 
మర్ ఇంటికొస్్త కోడలౌతు౦ది . 
అలాగ్ ఒక ఇంటిలో  కొడుక మర్ 
ఇంటి అలులో డౌత్డు . కాబటిట్  తన 
కొడుకుని చూసనటులో  అలులో ణి్ణ ; 
తన కూతురినా చూసనటులో  కోడల్నా 
చూడగల్గితే కుటుంబం సవారగే  
తుల్యం ఔ తుoది. అలాగ్ ఆడది 
తన తల్లో  ని చూసనటులో  అత్తను 
, తండ్రిని చూసనటులో  మామను 
చూస్్త సమస్యలే ఉండవు .
 
11.         భారా్యభర ్తలు ఎటిట్  పరి-
సథాతిలోను మూడవ వ్యకి ్త చొ-
రబడకుండా తమ సమస్యలు 
త్మే స్మరస్యంతో పరిషకారిం-
చ కోవాల్ .  ఇదదారు పరిషకారి౦ 
చకుంటే ఇంపు,  మూడో వ్యకి ్త 
చొరబడి తే కంపు .
12.         ఆఖరిది అతిముఖ్య-
మైనది ఒకటుంది. ఈ సృషిట్ లో 
ఎవరి  ప్రతే్యకత వారిదే . అందు-
వలలో  మనల్నా మన సథాతిగతుల్నా  
ఎవరితోనూ పోలుచికోకూడదు 
. మన ప్రతే్యకత మనది. పోల్క 
ప్రమాదం .
             మరికొనినా సూచనలు 
మర్స్రి ....
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపొది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతిమిక లో చపాపొలంటే 
దురలోభమైనది. కవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకానుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుక మానవ జీవితం అనే సపృహ కల్గి, ఆ గమా్యనిక దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జనమి ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెదదాలు. జ్ానం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుక 
మహాపుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆతమి --పరమాతమి జ్ానం పొందాల్. ధరామిర్  కామమోకాషి నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్  కామాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేసు్త  న్నారు. పరమాతమి పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసును లగనాం చేయాల్. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిర్ధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్ర-
మాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు 
ఎదురైెనపుపొడు ఏమైన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని 
అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మారగేం.  భగ-
వంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదుబుదిదానిచిచి సన్మిరగేంలో 
నడిపిస్్త డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుం-
డి విముకి ్త చేయడానికి ఎనెనాన్నా మారాగే లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృషిట్ ంచాడు.  వేదాలు 
పుటిట్ న ఈ పవిత్ర భూమిపైె ముకి ్త ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాతమి అనేక అనేక 
అవత్రాలుగా ఉద్భవించి దుషట్  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషిట్ తో కాపాడుతున్నాడు, 
మరియు నూతన్త్్సహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి 
దావారవతి చైవ సపెతైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కషిత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసదిదా  గాంచి మనందరకూ సుఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్దిసు్త  
న్నాయి. అందువలలో  మనకు ఆధా్యతిమిక చైతన్యం విరాజమానమై దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగి 
ఆతమి విచారణ చేయగలుగుతున్నాము. ధరమి బదదామైన జీవన్నినా ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య కషిత్రాలను 
సందరి్శసూ్త  ముకి ్త కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసుకోవాల్. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో 
సప్త మోక్ష ధామాలను దరి్శంచి పునీతులమవావాల్. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిట్  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కషిత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖా్యతి చంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య కషిత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధయు, మధుర, మాయ (నేటి హరిదావార్), కాశీ, కుంచి, అవుంత్క(నేటి 
ఉజ్జయని) మరియు దావారక.
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 సప్త మోక్ష నగరాలు - 6

ఉజ్జయిని 

2. కాలభైరవ ఆలయం:
 రైెలేవా స్ట్షన్ కు సుమారు 5 కిమీ 
దూరంలో ఉననా ఈ ఆలయం 
అతి ప్రాచీనమైన ఆలయం. 
ఈ గుడి విషయంలో స్కాంద 
పురాణం, శివపురాణం పేర్కాంది. 
కాలభైరవ విగ్రహం న్టిలో-
నికి పాత్రతో మతు్త  పానీయం 
(స్రాయి) పోస్్త, ఆ పానీయం 
విగ్రహంలోకి పోతుంది. బ్రహమిదే-
వుని అహంకారానినా అణచటానికి 
శివుడు కాలభైరవుడిని సృషిట్ ం-
చాడు. ఆయన భ్వి నుంచి దివి 
వరకూ వా్యపించి, శివుని ఆనతిపైె 
బ్రహమి శిరసు్సలలో ఒకదానిని 
నరికివేశడు. అందువలలో  అతనికి 

బ్రహమి హత్్య పాతకం అంటుకు-
ననాది. దాని నివారణకు అనినా పుణ్య 
కషిత్రాలు, తీరాథా లు సందరి్శంచి, 
కాశీ వళలోగా అకకాడ బ్రహమి హత్్య-
పాతకం పోయింది. ఇదికాక కా-
లభైరవుడు కాశీ పటట్ ణానికి కషిత్ర 
పాయాలకుడయా్యడు.
సద్ివటం:
 కిషిప్రా నది ఒడు్డ న ఒక మర్రి-
చటుట్  ఉననాది. ఈ చటుట్ ను 
భకు్త లు అక్షయవటంగా పిలు-
చకుంటారు. పారవాతీదేవి శివుని 
వేడుకుంటూ ఈ చటుట్  క్ందనే 
తపసు్స చేసందట. మొగలా-
యీలు ఈ చటుట్ ను నరికి, అది 
మరల పెరగకుండా ఇనుపరే-
కులు పెటాట్ రట. కానీ విచిత్రం - 

మర్రిచటుట్  ఆ రేకులను నెటిట్ వేస 
పెరిగిందట. ఇకకాడ శ్రాద్ కరమిలు 
విధిగా జరుపుతుంటారు. కారి ్త-
కయుడు త్రకాసుర సంహారం 
అనంతరం రాక్షసుని సంహరిం-
చిన ఆయుధానినా కిషిప్రా నదిలోకి 
విసరివేశడట.
4) స్ందీపని ఆశ్రమం :
ప్రాచీన కాలంలో మనదేశంలో 
ప్రసద్ి చందిన ఆశ్రమాలలో ఇది 
ఒకటి. ఇకకాడ స్ందీపనుని శి-
ష్్యలుగా కృష్్ణ డు, బలరాముడు, 
వారి స్నాహితుడు సుధాముడు 
విద్యనభ్యసంచారు. ఇకకాడ వారి 
విగ్రహాలను తిలకించవచచి. 
కృష్్ణ ని జీవిత విశేషాలను తెల్-
యజేస్ చిత్రపటాలు ఇకకాడ ఒక 
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ప్రదర్శన శలలో చూడవచచిను.
ఈ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఒక 
పెదదా  గోమతి కుండ్ ఉంది. ఈ 
కుండం లోని నీటినే ఆశ్రమ-
వాసులు ఉపయోగించేవారట, 
ఇకకాడ ఉననా శివాలయం ఒక 
ప్రతే్యక ఆకరషిణ, స్మాన్యంగా 
అనినా శివాలయాలలో కూరుచిని 
ఉననా నందిని చూస్్త ం. అందుకు 
భిననాంగా ఇకకాడ నంది నిలబడి 
ఉంటుంది. ఇచచిట ఆశ్రమం-
లో తరతమ భేదం లేకుండా 
అందరికీ విద్య లభించేది.
5) హరసద్ి దేవత్ మందిరం:
 హరసద్ి దేవత ఉజ్జయి-
ని రాజయిన విక్రమాదితు్యని 
ఆరాధ్యదేవత. ఈమ అనుగ్ర-
హం వలలోనే విక్రమాదితు్యని వి-

శేషమయిన శకు్త లు లభించా-
యట. ఇకకాడ విక్రమాదితు్యని 
విగ్రహం కానవసు్త ంది. ఇతడే 
బేత్ళ కధల దావారా (బేత్ళ పంచ 
వింశతి) కథలలోకి ఎకికాన్ 'పటుట్  

వదలని' విక్రమారుకాడంటారు. 
ఇకకాడి పరవాత అరణ్య ప్రాంతంలో 
నివససు్త ననా రాక్షసులను చం-
డీదేవత శివుని అనుగ్రహం-
తో హతమారిచిందట. ఆమను 
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పరమేశవారుడు 'నీవు హరసద్ి 
మాటగా ప్రసద్ి చందుత్వు' అని 
వరమిచాచిడట. అందువలలో  ఈ 
దేవతకు 'హరసద్ిమాత' గా పేరు 
ఏరపొడిందంటారు.
6) మంగళన్థ్ దేవాలయం:
 మంగళన్థ్ అంటే కుజుడు. 
ఇది ఒక చిననా కొండ మీద ఉంది. 
84 మటులో  ఎకికా ఆలయం జేరాల్. 
మత్సయా పురాణంలో ఈ ఈ ఆల-
యపురాణ వివరణ ఉననాది. 
ఇకకాడ మహాభారత కాలం నుంచి 
ఖగో;ఆ శస్త్ర పరిశోధన జరిగ్వి. 
కుజదోషం ఉననావాళ్లో  ఇకకాడ 
పూజలు చేస్్త రు. ప్రతి మంగ-
ళవారం ఇకకాడ విశేష పూజలు 
చేయడం, అందులో భకు్త లు 
పాల్గే నడం ఒక విశేషం.
  7) భరతృహరి గుహలు:
 సుభాషిత కవిగా ఖా్యతి గడించిన 
విక్రమాదితు్యని అననాగారైెన  
భరు్రా హరి ఇకకాడివాడే. ఆయన 
పేరిట గుహలు ఉజ్జయిని-
కి సుమారు 7 కిమీ దూరంలో 

ఉన్నాయి. కొంతకాలం రాజుగా 
రాజా్యనినా పరిపాల్ంచి, ఆ తరావాత 
వైరాగ్యంతో రాజా్యధికారానినా వదు-
లుకుని ఈ గుహలలో అతడు 
తపసు్స చేశడట. ఈ గుహలు 11 
వ శత్బదా ం న్టివని చరిత్రకారు-
లు చబుత్రు.
8) బడే గణేష్ దేవాలయం:
 మహాకాళ్శవార ఆలయానికి అతి 
చేరువలో బడా గణేశ దేవాలయం 
ఉననాది. ఇకకాడ గణపతి విగ్రహం 
చాలా పెదదాది. అందంగా 
ఉంటుంది. ఈ మందిరమందు 
పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి 
విగ్రహానినా కూడా దరి్శంచవ-
చచిను.
9) గోపాల మందిరం:
 ఇచచిట ఉజ్జయినీ పుణ్యసథాల్ నడి-
బొడు్డ న గోపాలమందిరం అల-
రారుతోంది. ఇకకాడ దావారకాధీశు-
డు, గోపాలుడు, గోవిందుడు ఐన 
కృష్ణ భగవానుని వండి విగ్రహానినా 
నెలకొలాపొరు. గర్భగుడి దావారాలు 
వండిరేకుతో మన్హరంగా తీ-

రిచిదిదాదా రు. ఆలయానినా 1833 లో 
సంధియా మహారాణి బైెజాబాయి 
నిరిమించారు. కృష్్ణ డి జన్మిషట్ -
మి వేడుకలు ఈ ఆలయంలో 
అంగరంగ వైభవంగా నిరవాహిం-
చడం అలవాటు.
10) త్రివేణి సంగమం:
 ఉజ్జయిని పుణ్యసథాల్లో కిషిప్రానది 
పారుతూ, భకు్త లను పునీతులను 
చేసు్త ంది. ఈ నది సహజంగా గి-
రులనుంచి, ఝరులనుంచీ కాక 
భూగర్భం నుంచి ఉద్భవించింది. 
ఉజ్జయినిలో త్రివేణి సంగమం 
జరుగుతుంది. ఇకకాడ కిషిప్ర, కన్, 
సరసవాతి నదులు కలుస్్త యి.  
  ప్రతి పనెనాండేళలోకు ఒకస్రి బృ-
హసపొతి సంహరాశిలో ప్రవేశిం-
చినపుపొడు   ఇచచిట కుంభమేళ్ 
అత్యంత ఘనంగా నిరవాహిస్్త రు. 
ఈ మేళ్ని స్థా నికులు సంహసథా 
అని పిలుస్్త రు. కోటలో  సంఖ్యలో 
యాత్రికులు ఈ కుంభమేళ్-
లో పాల్గే ంటారు. స్ధువులు, 
సన్్యసులు, దిగంబర న్గస్-
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ధువులు అధిక సంఖ్యలో పా-
ల్గే నటం విశేషం. మధ్యప్రదేశ్  
రాష్ట్ర ప్రభ్తవాం చకకాటి ఏరాపొటులో  
చేసు్త ంది. గత కుంభమేళ్ ఉత్స-
వము ఏప్రిల్ 22, 2016 సం ||లో 
జరిగింది.  
కిషిప్రానది ఉద్భవానికి ఒక కథ ప్ర-

చారంలో ఉంది. పూరవాం లయ-
కారుడైెన శివుడు తీవ్ర ఆకల్కి 
లోనయా్యడు.  ఆయనకు ఎనినా 
ర్జులు గడిచిన్ ఆహారం లభిం-
చలేదు. చివరికి ఆ నీలకంఠుడు 
శ్రీమన్నారాయణుని చంతకగి 
ఆహారం ప్రస్దించమని ఆర్ిస్్త -

డు. అయితే విష్్ణ వు ఈ అభ్య-
రథానను పటిట్ ంచకోకుండా తన 
చూపుడువేలు పైెకి ఎతు్త త్డు. 
కోపించిన శివుడు చూడు వేల్ని 
తన త్రిశూలంతో ఖండించివేయ-
గా విష్్ణ మూరి ్త వేల్నుంచి కారిన 
రక ్తమే కిషిప్రానదిగా మారిందని 
కథనం.
స్థా నికులు కిషిప్రా నది ఆవిరా్భ-
వం గురించి మర్ కథ కూడా 
ముచచిటించకుంటారు. అత్రి 
మహాముని మూడువేల సంవ-
త్సరాలు ఘోర తపసు్స చేయగా 
అతని నుండి రెండు కాంతి-
పుంజాలు వలువడా్డ యి. ఒక 
కాంతిపుంజం ఆకాశం వైపుకి 
వళ్లో  చంద్రునిగా మారిందట, 
మర్ కాంతిపుంజం భూమిలోకి 
ప్రవేశించి, పాత్ళగంగగా కిషి-
ప్రానది పేరుతో ఉజ్జయిని-
లో ప్రవహిసు్త ననాది. ఈ నదికి 
మర్ పేరు స్మావతి. ఈ నది 
ప్రధాన నదులు పారే విధాన్-
నికి మారుగా ఉత్తరం వైపు ప్ర-
వహిసు్త ంది. 2004 సం|| నికి 
ముందు ఉజ్జయినీ కుంభ-
మేళ్ను దృషిట్ లో ఉంచకుని, 
నీరు నిరంతరం పారేలాగా వేరే 
నదులతో సంధానం చేస, కాలు-
ష్యరహితంగా కిషిప్రానదిని తీరిచిది-
దాదా రు.  
  దావాదశ జో్యతిరిలోంగ కషిత్రాలలో 
సప్తమోక్ష తీరాథా లలో ఉజ్జయిని కిషి-
ప్రానది, గంగ, సరసవాతి, గోదావ-
రితో నిరవాహించబడే  న్లుగోది. 
కుంభమేళ్లో పవిత్ర స్నాన్లు 
ఆచరిస్్త సమస్త పాపాలు నశించి 
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పుణ్యఫలం లభిసు్త ందని భకు్త ల 
విశవాసం.  
11) రామాలయం:
 ఉజ్జయినీ రైెలేవా స్ట్షన్ కి 
సుమారు 2 కిమీ దూరంలో 
రామాలయం ఉంది. కిషిప్రానది 
ఒడు్డ న ఈ ఆలయం ఉండటం 
వలన ప్రశంతమయిన వాత్వ-
రణంలో స్వామిని దరి్శంచకు-
నేందుకు వీలవుతుంది.
12) ఎన్నా దర్శనీయాలు:
 ఇంకా ఈ పుణ్యకషిత్రమందు 
చూడవలసన అనేక దేవాల-
యాలు ఉన్నాయి. చార్ ధామ్, 
ప్రశంతి ధామ్, జంతర్ మంతర్ 
లను చూడవచచి. చార్ ధామ్ 
ఆలయం రామాలయానికి 
చేరువలో ఉననాది. ప్రశంతి ధామ్ 
లో షిరిడీ స్యిబాబా విగ్రహానినా 
ప్రతిషిట్ ంచారు. ఇదే ఆలయంలో 
వేంకటేశవారస్వామి విగ్రహం, 
శివుడు, రాముడు, హనుమాన్ 
మూరు్త లు అత్యంత సుందరంగా 

తీరిచిదిదాదా రు.
 1730 లో జైసంగ్ నిరిమించిన 
జంతర్ మంతర్ కూడా ఉజ్జయి-
నిలో చూడవలసన ప్రదేశలలో 
ఒకటి. ఇది ఖగోళ శస్్రా నికి సం-
బంధించిన పరిశోధన, పర్యవే-
క్షణ కటట్ డం. సూర్య చంద్ర గర-
హన్లు సంభవించే ర్జులను 
సమయానినా ఇకకాడ ఖచిచితంగా 
తెలుసుకోగలం.
ఓంకారేశవార జో్యతిరిలోంగం:
 ఉజ్జయినీ పుణ్యకషిత్రంలోని జో్య-
తిరిలోంగానినా దరి్శంచటకు వచిచిన 
యాత్రికులు చాలామంది ఓంకా-
రేశవార జో్యతిరిలోంగానినా దరి్శంచ-
టకు ఉజ్జయిని నుండి బసు్సలో 
ప్రయాణించి నరమిదా నది తీరాన 
ఉననా శవై కషిత్రానికి వళ్లో  భకి ్తప్రప-
తు్త లతో ఆరాధించకోవడం ఒక 
అలవాటు.
 ఈ కషిత్రంలో నరమిదానది నరమిద, 
కావేరి అను రెండు పాయలుగా 
ప్రవహిసు్త ంది. ఆ పాయల 

మధ్య ఉననా ప్రదేశమే మందా తృ 
పిరి. సూర్యవంశ రాజు అయిన్ 
మంధాత ఇచచిట పరవాతం-
పైె చాలా సంవత్సరాలు తపసు్స 
కావించి శివుని ప్రసననాం చేసు-
కున్నాడు. మాంధాత స్వామికి 
దేవాలయం కటిట్ ంచాడు. ఆకా-
శమారాగే న విహంగ వీక్షణ చేస్్త 
ఇచచిటి దేవాలయాలు ఓం-
కారరూపంలో కనిపిస్్త యి. 
అందుచేత ఓంకారేశవారుడని పి-
లవబడుతూ భకు్త ల అభీషాట్ లను 
నెరవేరుసు్త న్నాడు.
 నరమిదానది ఆవల్ వైపున మమ-
లేశవార దేవాలయానినా కూడా 
జో్యతిరిలోంగ ధామం అని అం-
టున్నారు. ఇకకాడి ఆలయం పు-
రాతనమైనది. చిననా శివల్ంగం. 
అందరూ రెండు ల్ంగాలను 
సపృశించవచచిను. ఈ పుణ్యకషిత్ర 
దర్శనం పూరవాజనమి పుణ్యఫలం.  
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పాలెపు  బుచిచిరాజు

     

వాల్మికి రామాయణం మహోతు్రుషట్ మైన కావ్యం. ఎవరె నినాస్రులో  రాసన్ ఇంతకంటే ఎకుకావగా ఏం చపపొగ-
లరు? యావదా్భరత దేశంలో ఎన్నా భాషలోలో  ఎందర్ మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
ర్జూ ఎకకాడో ఒక దగగేర వినిపిసూ్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాస, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషట్ మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కార్య దీక్షకి, బుదిదాకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మికి. అసలు రామాయణంలో సుందర కాండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషిట్ ంచ బడింది అనిపిసు్త ంది.  సీత్నేవాషణలో హనుమ చేసన అధుబుత కారా్యలకి అబుబురపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తముమిడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగల్ంచకున్నాడు. భకి ్త తత్వానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కాండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి న్చకుంది. 
న్టి రామదాసు, త్్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందర్ మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని సూఫూరి ్తగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలో  సుందర కాండ’ రాదాదా మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోట్ త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గల్గాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిసు్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదదానిమిది కందాలు చేరాచిను. పటాట్ భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తముమిల్నా, మంత్రుల్నా, స్మంతుల్నా, సైెన్్యనినా ఉదేదాశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజల్నా కూడా పిల్పించి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసన పదా్యలు. 
బర్డా                                                    పాలెపు బుచిచిరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సుందరకాండ

            మనవి
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89) చూచిన వంటనె యడుగును 

చూచితివా సీతనంచ చూడామణినిన్

చూచిన నముమిను రాముడు

చూచితినను దీనినిచచి చంటిని హనుమా! 

81.      నినునా చూడగానే రాముడు ఎదురుగా వచిచి, ‘చూశవా సీతను?’ అని అడుగుత్డు.  చూశనని 

నువువా చపపొగానే నమమిడానికి ఈ చూడామణి ఇసు్త న్నాను. తీసకొని వళ్్ళ.” అని తన బాధనంత్ చపిపొంది. 

82.  “సరే! తల్లో !! నీ కోరిక ప్రకారమే చేస్్త ను. నీ సందేశనినా రాముడికి విననావిస్్త ను.” అని తన 

శరీరానినా పెదదాగా చేస ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. 

83. ఇంతలో ఆయనకొక ఆలోచన వచిచింది. ఎలాగూ వచాచిను కదా,  ఊరిక తిరిగి పోవడం ఎందుకు? 

యుద్ానికి ఎలాగూ రావాల్. కనుక వీళ్ళ బలాబలాలు తెలుసుకుంటే మంచిది అనిపించింది. 

84.  అశోకవనంలో సీత ఉననా ప్రదేశనికి దూరంగా, ఒక చోట దబుబున దుమికాడు. అకకాడుననా 

మది చటలో ను మానులతో సహా పీకి పారేయస్గాడు. 

90) పోయద తల్లో  తపపొక 

పోయద భయమేల నీకు  భూమిజ యంచన్ 

కాయము బెంచను మారుతి 

పోయను నింగికెగురుచను  పూనిక తోడన్

91) వచిచితి నటుట్ లె బోనేల 

కచచికు తపపొక దిగవలె గావున చూతున్

అచచిట ముచచిట దీరగ 

మచచికు రావణు బలమని మారుతి తలచన్

92) అదదారి నశోకవనమున 

పెదదాగ శబదా ంబు చేస పెటిలుమని దిగెన్ 

గుదుదా చ న్శము చేసెను 

మదుదా ల పలు భూరుహముల మానులు పీకెన్
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93) కపి చేషట్ ల కబుబురపడి

రిపుడంపిన స్నలందరిని చంపంగా  

కపియా యముడా పటుట్ డు 

అపుడే యని జంబుమాల్ కానతి యిచచిన్

94) చచచిను యసురుడు చచచిను 

వచిచిన యక్షకుమరుండు వరుసగ యనిలో

ఎచచిటి వాడీ కపియని

అచచిరువడినింద్రజితు్త  నంపెను కడకున్

96) పటిట్ రి తెచిచిరి సభలో

పెటిట్ రి రావణు డడుగగ పెదదాగ చపెపొన్ 

పెటట్ ద శ్రాదదాము నీకని 

పుటిట్ న కోతిగ దశరథ పుత్రుని దూతన్

93.  ఎవడో కోతి వనమంత్ చరిచాడని విని, “ఆ(! కోతే కదా” అని  వాడిని పటుట్ కోమని కొంత 

సైెన్్యనినా పంపాడు రావణుడు. ఆ సైెన్్యనినా వాడు క్షణాలోలో  మటుట్ పెటాట్ డని తెల్యగానే, కోపంతో, “వాడేమైన్ 

యముడా ఏం? బంధించి తీసుకురా!” అని జంబుమాల్ అనే వీరుడిని పంపాడు. 

94. యుద్ంలో జంబుమాల్, తరవాత వచిచిన అక్షకుమారుడు కూడా చచాచిరని తెల్సంది రావ-

ణుడుకి. అపపొటికి అరథాం అయింది దశకంఠుడికి వచిచిన వాడు స్మాను్యడు కాదని.  గత్యంతరం లేక, 

ఇంద్రజితు్త ని పిల్చి ఎలాగైెన్ మాయ చేస వాడిని బంధించి తెమమిని ఆజా్జ పించాడు. 

95. హనుమంతుడికి ఇంద్రజితు్త కీ మధ్య భయంకరమైన పోరాటం జరిగింది. తన మాయోపాయాలు 

స్గక పోగా, ఇంద్రజితు్త  బ్రహామిస్త్రం వేశడు. దానికి భకి ్తతో నమసకారించి యుద్ం ఆపుచేశడు హనుమ. 

96.      అదే ఆదనని, హనుమను బంధించి, రావణుడి సభలో నిలబెటాట్ రు రాక్షసులు. రావణుడు కోపంతో, 

“ఎవడవు నువువా? ఎందుకు వచాచివు?” అని అడిగాడు. హనుమంతుడు, ధైర్యంగా “ న్ది కోతి పుటుట్ క 

అయిన్, వీరాధివీరుడు రాముని బంటును. నీ అంతు చూడడానికి వచాచిను.” అని సమాధానం చపాపొడు.

95) రకకాస స్నల వేలల్ 

నుకకాడ గించను వదలక నొకకాడె కడకున్

రకకాసు బ్రహామిస్త్రమునకు 

మొకెకాను మారుతి నయముగ ముగియించ ననిన్
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ఏక్ భారత్ ` శ్రేషట్  భారత్ స్ధనలో  విదా్య 
విధానం యొకకా పాత్ర

 ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్

    (గత సంచిక తరువాయి)
నేను ఆఫ్రికా, ఏషియాలోని కొనినా 
కామన్వల్్త దేశలోలో  Common 
Wealth Countries విదా్య-
బోధన చేసనపుడు అంతరా్జ -
తీయంగా ఒక పాఠ్యప్రణాళ్క 
కల్గే న Cambridge University 
Overseas Education and 
Examiniations Syndicate-
పరీకాషి  విధానంవలలో  విదా్యరుథా ల 
ప్రతిభను పరీకిషించి సరిట్ఫికట్్స 
ఇవవాడం జరిగింది. ఈ విదా్య-
విధానంలో Cambridge ‘A’ 
level మరియు ‘O’ level) ప్రా-
కిట్కల్గా ఆలోచించే విధాన్ని-
కి ప్రోత్్సహమివవాడం జరిగింది. 
అదేవిధంగా జనీవా కంద్రంగా 
గల IB (International 
Baccalaureate)  విదా్యవిధానం-
లో విదా్యరుథా లు తమకు నచిచిన 
సబె్జ కుట్ లను ఎంపిక చేసుకోవ-
చచి. ఉదాహరణకు గణితము, 
మూ్యజిక్, చరిత్ర మొదలుగు-
నవి. ఒక ఆరట్స్్, సైెన్్స, భాష 
సబె్జ కుట్ లోలో  దేనినైెన్ ఎంపిక 

చేసుకునే విధానముననాది. నేను 
‘A Comparitive Study of 
preparatory Courses to the 
University Education with 
Special reference to India in 
International Perspective’ 
అనే అంశంపైె పరిశోధన కూడా 
చేయడం జరిగింది.
అయితే ప్రసు్త తం NEP2020  
(జాతీయ విదా్యవిధానంలో) 
ఈ అంశలను నేను చూడడం 
జరిగింది. కాబటిట్  NEP2020 వి-
దా్యవిధానం మన విదా్యరుథా లకు 
ఎంతో ఉపయుక ్తమైనదిగా నేను 
భావిసు్త న్నాను.
ఇంకో ముఖ్యవిషయం ` మన 
దేశ, సంసకృతీ స్హిత్్యలు, 
పూరవావైభవం పాఠ్యప్రణాళ్కలో 
భాగం కావడం, సంసకృత భాషకు 
ప్రాధాన్యతనివవాడం జరిగింది. 
గణిత, వైజ్ానిక రంగాలలో మన 
పూరువాలు స్ధించిన విజయా-
లపైె, పరిశోధన, జరగడానికి 
సంసకృత భాషను ఇటీవల మన 
దేశంలోని కొనినా ఐ.ఐ.టి, ఐ.ఐ-

.ఎమ్లలో ఇంజనీరింగ్, సైెన్్స 
విభాగాలకు అనుసంధానం 
చేశరు. ఇవి అదు్భతమైన ఫల్-
త్లనిసు్త ందనటంలో సందేహం 
లేదు. ఇటీవల కాలంలో పాశచి-
త్య శస్త్రవేత్తలు మన పూరువాలు 
స్ధించిన, కనుగొననావాటిని 
సమరిథాంచారు. ఉదాహరణకు 
‘రామస్తు’ను ‘న్స్’ శస్త్రవేత్త-
లు నిజమని చపేపొ దాకా మనం 
నమమిలేదు. కొందరైెతే వాటిని 
పుకికాటి పురాణాలని హేళన 
చేశరు కూడా. ‘న్స్’ శస్త్రజ్ు-
లు పరిశోధన తరావాత వీరికి జ్ా-
న్దయమైంది. కావున, మన 
పూరవా శస్త్ర విజ్ాన్నినా, వాఙమి-
యానినా తరచిచూస, పరిశో-
ధన చేయాల్్సన అవసరమంతో 
ఉంది. అందుకు సంసకృతంలో 
కనీస ప్రావీణ్యత అవసరం. ఇది 
NEP 2020 లో గురి ్తంపబడడం 
ముదావహం.
అలాగ్ ‘గురుకుల’ విదా్యల-
యాలోలో  కూడా అంతరా్జ తీయ 
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విధానంలో బోధన జరగాల్. 
ప్రాథమిక స్థా యిలో తపపొకుండా 
‘మాతృభాష’లోనే బోధనతోపాటు 
స్థా నికంగా లభించే వసు్త వులలో  
Locally Available Material-
దావారా ప్రాకిట్కల్గా గణితం, వి-
జ్ాన్నినా బోధించాల్, Abacus 
లాంటివి. NEP2020 విధానంలో 
దేశ వా్యప్తంగా 15వేలకు పైెగా పా-
ఠశలలోలో  కావాల్టీ పరంగా వృద్ి 
స్ధించాలనే ఉదేదాశ్యంతో 2021 
బడె్జట్లో నిధులు కటాయించ-
డం జరిగింది. 100 కొత్త సైెనిక 
సూకాళ్ళ ఏరాపొటు, లేహ్ (లడాక్)
లో కంద్రీయ విశవావిదా్యలయ 
ఏరాపొటు, ‘అందరికీవిద్య సమా-
నవకాశలు’ అనే మహోననాత 
ఆశయాలతో బడె్జట్లో విదా్య-
వకాశం కొరకు 99,300 కోటులో  
కటాయించడం జరిగింది. 
జాతీయ స్థా యిలో NCERT, 
రాష్ట్ర స్థా యిలో SCERT సంసథాల 
దావారా ‘విద్య` పరిశోధన` శిక్షణ’ 
రంగాలోలో  మారుపొలు చేసూ్త  సమా-
జానికి, జాతీయ శ్రేయసు్సకై 
‘విద్య’ ఉపయోగపడాలని ఉదేదా-
శ్యం. ‘విద్య’ కవలం ‘ఉపాధి’ 
కొరకు మాత్రమే కాకుండా విదా్య-
రిథా సరవాతోముఖాభివృద్ి కొరకు, 

పరిపూర్ణ మానవునిగా తీరిచిదిదేదా  
ఉదేదాశ్యంతో, ఆశయాలతో విదా్య-
విధానం తేబడిరది. ‘పాఠశల’ 
అనేది కవలం పిలలోలు జ్ానం 
మలకువలను మాత్రమే సంపా-
దించకునే సథాలం కాదని, విదా్య-
రుథా ల, ఉపాధా్యయులు స్మాజి-
కంగా, బహుముఖ స్ంసకృతిక 
జీవితం వికసంచే సథాలమని గ్ర-
హించాల్. NEEP2020 పాఠశల 
అధా్యపకులకు (Teachers) కొనినా 
లకాషి యాలకు నిరేదాశించింది. అవి ప్ర-
శినాంచే  తత్వానినా ప్రోత్సహించడం, 
నేరుచికోవడంతో శకి ్తని, ఉత్్సహా-
నినా పెంచడం, త్ము చేస్ ప్రతి 
పనిలో శ్రద్ాసకు్త లు కనబరచి వి-
దా్యరుథా లనుతే్తజపరచి కార్్యనుమి-
ఖుల్నా గావించడం, గ్రహణశకి ్త, 
ఆలోచనలు ఉంటాయి. కాలపొ-
నిక శకు్త లకు పున్ది వేయడం, 
విదా్యరుథా లు అంతరగేత ప్రతిభను 
వల్కితీయడం, వారు సతప్రవర ్తన 
కల్గే  మంచి పౌరుడుగా ఎదగడం, 
వారి ఆలోచనలను, భావాలను 
సపొషట్ ంగా, నిర్ిషట్ ంగా, ధారాళంగా 
తెల్యజేయడానికి మాతృభాష-
లో సూఫూరి ్తని, శిక్షణ నివవాడం అనేవి 
ప్రతి ఉపాధా్యయుడికి అధ్యయ-
నం (Study) అధా్యపనం (బోధన) 

ఊపిరిగా ఉండాల్. ఈ ఉదేదాశ్య-
లతోనే నేను పనిచేసన రాష్ట్ర ఇం-
టరీమిడియట్ విదా్య విభాగంలో 
(ఉమమిడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం) ERTW 
(Educational Reaserch and 
Training Wing)  అధిపతిగా 
అపపొటి A.P. రాష్ట్ర స్థా యిలో ని-
షా్ణ తులలో పాఠ్య ప్రణాళ్క సద్ం 
చేయించడం, విదా్యరంగంలో 
పరిశోధన చేయడం, అధా్య-
పకులకు శిక్షణాతరగతులను 
ఏరాపొటు చేయించడం దావారా 
వారికి అండగా నిల్చాం. అం-
దుకుగాను జాతీయ స్థా యిలో 
COBSE (Council of Boards 
of Secondary Education) 
నిరవాహించే సమావేశలోలో  బోర్్డ 
ప్రతినిధిగా పాల్గే ని, ఆయా రా-
షా్రా లోలో ని పాఠశల విదా్య సంచా-
లకులతో CBSE అధికారులతో 
చరచిలు జరిపి ‘జాతికి అవసర-
మైన విద్య’ అందించడంలో కృ-
షిచేసూ్త , అంతరా్జ తీయ స్థా యిలో 
పాఠశల విదా్యరంగం (School 
Education) లోని పాఠ్య ప్రణా-
ళ్క, కరికు్యలర్, ఎక్స్్రా కరి-
కు్యలర్ విభాగాలోలో  మారుపొలు, 
చేరుపొలు చేయడం జరిగింది. ప్ర-
సు్త తం ఇవి  NEP20  లో కనిపొం-
చడం సంతోషకరమైన విషయం.
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అననాటులో గా ‘విద్య’ వినయానినా ప్ర-
స్దించాల్. తదావారా సమాజంలో 
గౌరవం, ధనప్రాపి్త, విదా్యదా-
నం దావారా అధా్యపకుడు సుఖం 
అనుభవించాల్. ‘గురు’ శబాదా నికి 
స్రథాకత కల్గే ంచాల్. భారతీయ 
సంసకృతిలో ‘గురువు స్థా నం 
మహోననాతమైంది. ఆ స్థా న్నికి 
ఇచేచి గౌరవం పాలకులు ఇవావాల్. 
అందుకు తగిన విధంగా అధా్య-
పకులు తమ కర ్తవా్యనినా, ధరామినినా 
నిరవాహించాల్. ‘విదా్యరుథా లను’ 
బాధా్యత్యుతమైన దేశభకు్త లు-
గా, పౌరులుగా తీరిచిదిదాదా ల్. వారు 
తమ సవాశకి ్తతో ‘జీవన పర్యంతం’ 
అభివృద్ి పథంలో పయనించి 
దేశ సౌభాగా్యనికి తోడపొడాల్.
స్ధారణంగా మూడేళ్లో  నిండిన 
పిలలోలకు నర్సరీ, ఎల్కెజి, 
యుకెజి పేరుతో శిశు విద్య 
తరగతులు నిరవాహిసు్త న్నారు. 
గ్రామీణ ప్రాంతంలో పిలలోలు అం-
గన్వాడీ కంద్రాలకు వళ్్త ంటారు. 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 

15 లక్షలమంది చిన్నారులున్నా 
దాదాపు 10 లక్షలు శిశు తరగతు-
లోలో  చేరుతుననాటులో  అంచన్. శి-
శుతరగతులోలో  ఆటలు, పాటలు, 
కథలు, మాటాలో డిరచడం, 
కలరింగ్, అంకెలు నేరపొడం, రక-
రకాల జంతువులు, పకుషి లు, కూ-
రగాయలు, పండలో లాంటి నిత్యం 
మనం చూస్ వాటిని గురి ్తంచడం 
నేరుపొత్రు. చిననా చిననా పనుల 
దావారా, స్థా నికంగా లభించే వసు్త -
వుల దావారా నేరుచికునే తత్వానినా 
అలవరచకుంటారు. తమ తోటి 
పిలలోల ‘అనుకరణ’ దావారా కూడా 
కొత్త విషయాలను తెలుసుకుం-
టారు. అందుక ‘తల్లో దండ్రులు 
కొనినా పిలలోల పుస్తకాలు  చారుట్ లు 
(Charts) దావారా తమ పిలలోలకు 
విషయ పరిజ్ాన్నినా పెంపొం-
దించడంలో శ్రద్ వహించాల్. 
ఇంట్లో  మొకకాలు న్టించడం, 
బొమమిలు గీయడం, చిననా చిననా 
వసు్త వులను తయారుచేయిం-
చడం, వారికి కల్గ్ చిననా సం-

దేహాలకు ప్రశనాలకు, వారి చిటిట్  
బుర్రలకు అరథామయే్య విధంగా 
జవాబులు చపాపొల్. పిలలోలతో 
వీలైెనంత ఎకుకావ సమయానినా 
గడిపి వారికి మన్ధైరా్యనినా, సె్థా-

రా్యనినా కల్గే ంచాల్. అందుక ‘తల్లో  
ప్రథమ గురువు’ అని భారతీయ 
ధరమిం ఘోషిసు్త ంది. ‘మొకైకైవం-
గనిది మ్రానైెవంగున్’ అననాటులో -
గా శిశు ప్రాయంలో తల్లో దండ్రుల 
ప్రభావం చిన్నారులపైె ఉండడం-
వలలో , వారి భావి జీవిత్లను ప్రభా-
వితం చేసు్త ంది. అందుక ‘శిశు-
విద్య’ ప్రాముఖ్యతను  NEP2020 
లో పొందుపరచడం జరిగింది. 
ఇది అతి ముఖ్యమైన విషయం. 
అందుకు మనమందరం సహక-
రించ వలసన అవసరం ఎంతైెన్ 
ఉంది.
4. ఉననాత విద్యలో మారుపొలు
ఉననాత విద్యకు సంబంధించిన 
117, పాఠశల విద్యకు సంబం-
ధించిన 150 సూచనలు మల్లో -
మలలోగా ఆచరణలోకి తీసుకు 

విదాయు దదాత్ వినయుం
వినయాదాయుత్ పాత్రతామ్
పాతారాత్ ధనమాపోనెత్
దానద్ధర్థమ్ తతః సఖమ్
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రాబడుత్యి. ఇంతకు పూరవాం 
ఆచరణలోనుననా విదా్యహకుకా 
చటట్ ంలోని ల్సుగులను త-
లగించిన ఈ చటట్ ం, వచేచి వి-
దా్యసంవత్సరంలో ఆచరణలోకి 
తెసు్త ననాటులో  కంద్ర విదా్యమంత్రి 
ప్రకటించారు. ఇందుకుగాను పా-
ఠ్యప్రణాళ్కలో భారతీయతకు, 
జాతీయతకు, జీవన నైెపుణా్యలు, 
దేశసమగ్రత, భారతీయ విలు-
వలతో కూడిన సమగ్ర సవారూపం 
చేరచిబడిన్యి. అందరికీ 
సమానంగా విదా్యవకాశలు, 
స్ంఘికంగా, ఆరిథాకంగా వనుక-
బడినవారికి కూడా లభిస్్త యి.
ప్రతిషా్ఠ తమిక ఉననాత విదా్యసం-
సథాలైెన IIT, IIM, IISC లలో 
కూడా సైెను్స, ఇంజనీరింగ్, మే-
నేజ్మంట్లతోపాటు ఆరట్స్్, 
హ్్యమానిటీస్ సబె్జ క్ట్స్ను 
బోధించి, ‘Multi Disciplinary 
System’ రావాలనేది లక్షం.
ఇటివల్ 2017లో ఢల్లో ిలో కం-
పూ్యటర్్స సైెన్్స G స్ంఘిక శస్త్రం 
మిశ్రమంతో బి.టక్ కోర్్స చేరిచి, 
స్ంఘికశస్త్రవేత్తలకు కూడా 
కంపూ్యటర్ విజ్ానంలో కూడా 
ఉననాత పరిజ్ానం కల్గే ంచేటుట్  
పరిశోధన రంగంలో కూడా ఉప-
యోగపడేటులో  చేయబడిరది. 

ఇలాంటి విధానం అనినా విశవావి-
దా్యలయాలోలో నూ రావాల్్సన అవ-
సరముననాది.
డిగ్రీ 3`4 సంవత్సరకాలంలో వి-
దా్యరిథా పూరి ్త చేస్్త డు. ఏదైన్ కా-
రణాలవలలో  మధ్యలో 1`2 సం-
వత్సరాల తరావాత ముందుకు 
స్గని పక్షంలో, చదివిన విదా్య-
సంవత్సరం వృథా కాని విధంగా 
ఒక సంవత్సరం తరావాత సరిట్ఫి-
కట్, రెండు సంవత్సరాల తరావాత 
‘డిపలో మా’ ఇవవాబడుతుంది. 
అంతేకాక తరావాత కాలంలో ‘డిగ్రీ 
కోరు్స’Degree Course) పూ-
రి ్తచేస్ అవకాశం లభిసు్త ంది. 
‘అకాడమిక్ బా్యంక్’  Academic 
Bank- Digital ఏరాపొటు దావారా 
వివిధ ఉననాత విదా్యసంసథాల 
నుండి ‘క్రెడిట్’ పొందగలగడం, 
వృతి్త విదా్యకోరు్సలోలో నూ పెను 
మారుపొలు అనేవి ఈ విధానంలో 
(NEEP 2020) లో ముఖా్యం-
శలు.` విదా్యసంసథాలు డబుబు 
సంపాదనే ధ్్యయంగా ఉననా 
ఇటీవల్ కాలంలో ఈ నూతన 
విదా్యవిధానం, విదా్యరులకు, 
తల్లో దండ్రులకు, పౌరులకు రక్షణ 
కల్పొంచే విధంగా, ఇషాట్ రీతిగా 
ప్రైవేట్ విదా్యసంసథాలు ఫీసులను 
పెంచడానినా నిరససూ్త , అందుకు 

నిర్ధిసూ్త  విధాన్ల రూపకలపొన 
చేసు్త ంది.
ఈ విదా్య సంవత్సరం (2021`22) 
నుండి, 8 ప్రాంతీయ భాషల-
లోను (తెలుగు మాధ్యమం-
తో సహా) ఇంజనీరింగ్ విద్యను  
అందించి బోధించడానికి అఖిల 
భారత స్ంకతిక మండల్ (ఏ.ఐ. 
స.టి.ఈ) ఇటీవల ఉత్తరువాలు 
జారీచేయడం సంతోషకరమైన 
విషయం.
5. శీలముతో కూడిన విద్య
శీలేన శోభతే విదా్య అనేది ఒక 
సంసకృత సుభాషితం. ఈ పదం 
ఇటీవల్ కాలం దాక కొనినా విదా్య 
సంసథాలలో గోడలపైెన కనపడు-
తూ ఉండేది. ఇందులో శీలం, 
శోభ, విద్య అనే మూడు పదాలు 
వున్నాయి. శీలం అంటే సవాభావం 
అని అర్ం. అనగా సహజ 
లక్షణం. ఎలాంటి పరిసథాతుల-
లోను మారుపొ చందని గుణం 
అని భావించాల్. ఉదాహరణకు 
నిపుపొకు మండటం ఎలా సహజ 
గుణమో శీలం కూడా అలాంటిదే. 
ఇక రెండవది శోభ. అంటే 
ప్రకాశం. చీకటలో ను తలగించ-
డానికి ఉపకరించేది అని అర్ం. 
మూడవది అయిన విద్య అనే 
పదానినా ఇపుపొడు మనం స్ధారణ 
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అరథాంలో చదువు అంటున్నాము. 
ఇది ‘‘విద జ్ానే’’ అనే ధాతువు 
నుండి పుటిట్ ంది. విద్ అంటే 
ఎరుగుట, గ్రహించట అని 
అర్ం. అనగా చదువు శీలంతో 
శోభిసు్త ంది అని ఈ సుభాషిత్ని-
కి అర్ం.

కాని ఇకకాడ ఒక విషయం గమ-
నించాల్. ప్రాచీన భారతీయ వి-
దా్యవిధానంలో చదువు వలన 
మానవుడు అనేక ప్రయోజన్లు 
పొందినపపొటికీ అవి అనినా కూడా 
ధరమిబద్ంగా మాత్రమే వుండాలని 
శస్త్రం హెచచిరిసు్త ంది. ధరమిం 
కనుక అతిక్రమిస్్త విద్య వలన 
పొందే ప్రయోజన్లనీనా విపరీత 
పరిణామాలకు దారి తీస్్త యి. 
కాబటిట్  సరిjెైున లక్షంతో ప్రతివా-
రు విద్యను అభ్యసంచాల్ అని 

చదువు మనిషిలోని నడవడి-
లో మారుపొ తీసుకురావాల్. అదే 
సంస్కారం. సమాజం కూడా 
విదా్యవంతులైెన వారినే గౌర-
విసు్త ంది. అందుక హిరణ్య 
కశిపుడు కూడా తన కుమారు-
నితో ‘‘చదువని వాడు అజ్ున్డగు 

శో్ల॥ విదాయునామ నరసయు రూపమధికుం ప్రచ్ఛననె గుపతి ుం ధనుం, 
విదాయు భోగకరీ యశససుఖకరీ విదాయు గురూణుం గురు:।
విదాయు బుంధుజనో విదేశగమనే విదాయు పరాదేవతా, 
విదాయు రాజస పూజయుతే నహి ధనుం విదాయు విహీనః పశు: ॥ 

చదివిన సదసదివావేక చతురత 
కలుగున్’’ అంటాడు. భరతృహ-
రి కూడా చదువే ఒక శశవాతమైన 
సంపద అంటూ చదువు వలన 
కల్గ్ అనేక ప్రయోజన్లను వి-
వరిస్్త డు.

ఆ విద్య వలన కల్గ్ ఫల్త్ల 
సపాన మారాగే నినా కూడా ఇలా వి-
వరించటం జరిగింది. 
కాని నేటి ఆధునిక సమాజం 
ఈ రకమైన భారతీయ సంప్ర-
దాయ విదా్యవిధాన లకాషి యానినా వి-
సమిరించటం దావారా అనేకమంది 
చదువుకుననా వాళ్్ళ కూడా తమ 
మేధసు్సను ప్రజారంజకానికి 
ఉపయోగించటానికి బదులుగా 
ప్రజా భంజకానికి వినియో-
గిసు్త న్నారు. దీనికి అంతటికీ 

కారణం ఒకటే. చదువుతోపాటు 
సంస్కారం నేరుచికోకపోవటమే. 
సంఘంలో మానవులను గొపపొ 
వాళ్్ళగా గురి ్తంచేటటులో  చేస్వి 
మూడు మాత్రమే. అందులో 
ఒకటి విద్య, రెండు ధనం, 
మూడు శకి ్త. ఇవి సంస్కారవం-
తులైెన శీలవంతులైెన సజ్జనుల-
వదదా  ఉంటే దేశనికి కషిమదాయ-
కం అవుత్యి. లేదా దురామిరుగే ల 
దగగేర ఉంటే అవే దేశనికి కాషి మ-
కారకాలుగా అవుత్యి. 

ఇదే విషయానినా శస్త్రకారుడు ఇలా వివరించాడు.

శోలో  ॥  విదాయు వివాదాయ  ధనుం మదాయ, 
 శక్తి: పరేషామ్ పరపీడనాయ 
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 ఖలసయు సాధో: విపరీత మేతత్  
 జ్ఞా నాయ దానాయ చ రక్షణయ ॥

సజ్జనుల వదదానుననా విద్య జ్ాన్నినా 

ఇసు్త ంది. సజ్జనుల ధనం దానధ-

రామిలకు మంచి కారా్యలకు ఉప-

యోగపడుతుంది. సజ్జనుల శకి ్త 

స్మర్ాయాలు దేశ రక్షణకు సమాజ 

హిత్నికి ఉపయోగ పడత్యి. 

అలాగ్ దుర్జనుల వదదానుననా చదువు 

వివాదాలకు అనేక అనర్ాలకు 

దారి తీసు్త ంది. దుర్జనుల ఐశవార్యం 

మదానినా, అహంకారానినా, గరావానినా 

పెంచతుంది. అలాగ్ దుర్జనుల 

శకి ్తస్మర్ాయాలు స్ధుజనులను బా-

ధించటానికి సమాజానినా పీడిరచ-

టానికి ఉపయోగపడత్యి. కాబటిట్  

చదువు సంస్కార వంతమైనదిగా 

ఉండాల్. అపుపొడే ఆ చదువుకుననా-

వాడు శీలవంతుడుగా సజ్జనుడుగా 

సమాజంలో రాణిస్్త డు. లేకపోతే 

ఎంతటి విదా్యవంతుడైెన్ శీలరహి-

తుడైెతే ఆ విద్య రాణింపుకు రాదు.

శీలం లేనివాడు ఎంత గొపపొ 

కుటుంబంలో పుటిట్ న్ ఎనినా వేదాలు, 

శస్్రా లు, పురాణాలు చదివిన్ అవి 

ఏవి వారికి సతఫూల్త్లను ఈయజా-

లవు. దీనినిబటిట్  వ్యకి ్తకి గాని, జాతికి-

కాని విద్యకంటే శీలమే ముందుగా 

ఆరాధించవలసన గొపపొ గుణంగా 

తెలుసు్త ంది. అందుక మనుచరి-

త్రలో పెదదాన ప్రవరుని యోగ్యతలను 

గురించి ఈ విధంగా వరి్ణస్్త డు. 

‘‘శీలుంబున్ గుణమున్, శముంబు, దమముుం, 
జెలవాుంబు శీలమున్, లేబారాయమున్, బోలుంజూచి 
ఇతుండె పాత్్ర డని ఏ భూపాలుడీ వచిచినన్, 
సాలగారామము మునునెగా గనడు‘‘.  (మనుచరిత్ర)

దీనినిబటిట్  శీలమే మానవ జీవన మారాగే నికి ఎంతో ప్రముఖమైనది అని తెలుసు్త ంది.

నేటి సమాజానినా పరిశీల్స్్త వి-

దా్యధికులైెన ఎందర్ వ్యకు్త లు 

(యువతీయువకులు) ప్రధానం-

గా శీలరాహిత్యం వలన అధోగతి 

పాలవుతున్నారు. ఇది చాలా విచా-

రించవలసన విషయం. అలాగ్ 

శీల సంపదను కాపాడుకుంటుననా 

కారణంగా మరెందర్ వ్యకు్త లు 

విదా్యధికులు కాకపోయినపపొటి-

కీ జీవితంలో ఉననాత శిఖరాలను 

అధిర్హించినవారూ వున్నారు. 

కాబటిట్  విద్య శీలంతో కల్స్్త అనగా 

చదువు సంస్కారాలు రెండూ 

ఏకమైతే ఆ వ్యకి ్త కుటుంబ జీవి-

తంలోనే కాదు జాతి జీవితంలోనే 

ఆనందమయజో్యతులను వల్లో వి-

రియిస్్త డు. అపుడే విద్య ప్రయో-

జనకారి అవుతుంది. అపుడే దేశం 

సర్వాననాత సథాతిని పొందుతుంది.
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ముగింపు

‘ఆన్భద్రా ఋతవో యంతు విశవాతః 

’ ` ఋగ్వాదం

“భద్రమైన ఆలోచనలు, అనినావైపు-

లనుండి మనలో ప్రసరించగాక”.

స్వామి వివేకానంద ఉదోబుధించిన-

టులో ` ‘ఉతి్తష్ఠ  జాగ్రత, ప్రాప్యవరానినా-

వో దిత’ Awake - Arise - Stop 

not till you reach the Goalనేడు 

భారతీయ యువత 98% అంత-

రా్జ తీయ సంసథాలోలో  ఉదో్యగం పొం-

దడానికి అర్హత స్ధింపలేకపోతు-

న్నారని, అందుకు విదా్యవిధానం 

అతి ముఖ్యమైన పాత్ర వహిసు్త ం-

దని గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. 

అందుకుగాను విదా్యరంగ ప్రకాషి -

ళన చేసూ్త  జాతీయ విదా్యవిధానం 

NEEP 20రూపొందింప బడిరది. 

అయితే మనం ఏ విధంగా ఈ వి-

ధాన్నినా ఉపయోగం లోకి తీసుకొ-

స్్త ము. ఏ విధంగా మనం ఫలాల్నా 

ఆస్వాదిస్్త మనేది మన చేతులోలో  

ఉంది. ఇందుకుగాను ప్రభ్తవాం, 

విదా్యవేత్తలు, విదా్యరుథా లు వారి 

తల్లో దండ్రులు, పౌరసమాజం తమ 

తమ బాధ్యతల్నా నిరవాహించాల్్సన 

అవసరం ఉంది. ‘హకుకాలు బా-

ధ్యతలు’Rights & Responsi 

bilitiesవలలో  మన విదా్యవిధానం 

ప్రపంచ దేశలోలో నూ ‘అగ్రగామి-

గా’ ఉండాలని, అలన్టి నలందా, 

తక్షశిల లాంటి ప్రపంచ విఖా్యత 

‘విదా్యలయాలు’ మనం ఏరాపొటు 

చేసుకుంటూ ‘భారతీయ స్హితీ 

` స్ంసకృతిక` వైజ్ానిక’ వైభవా-

నినా పునః స్థా పిదాదా మని ఆశిదాదా ం` 

‘వసుదైవ కుటుంబకమ్’ అననాటులో  

సరవామానవాళ్ శ్రేయసు్స, విశవాకలా్య-

ణం శంతి, అహింస మన విదా్యవి-

ధానం దావారా పొందగలమని ఆశి-

సు్త న్నాను.

కారే రాజులు? రాజ్యముల్ గలుగవే? గర్వాననాతిం బొందరే

వారేరీ సరి మూట గటుట్ కొని పో వంజాల్రే? భూమిపైె 

పేరైెనం గలదే? శిబి ప్రముఖులున్ బ్రీతిన్ యశః కాములైె 

యీరే కోరెకాలు? వాఱలన్ మఱచిరే యికాకాలమున్? భారగేవా   (పోతన భాగవతం)  

రాజులు, మహారాజులు, చక్రవరు్త లు 

చరిత్రలో కనుమరుగైెన్రు. కవలం 

ఎవరైెతే తమ ధరామినినా, దేశనినా, 

సౌభాగా్యనినా సరవామానవాళ్ శ్రేయ-

సు్సను కోరి తమ తమ రంగాలలో 

(విద్య, వైద్య, రాజకీయ, స్ంఘిక, 

స్మాజిక మొదలైెనవి) స్వారాథా నినా 

వదిల్, త్్యగనిరతితో కృషి సల్పొన్-

ర్, సలుపొతున్నార్ వారిని సమాజం 

గౌరవిసు్త ంది. వారు యశఃకామలైె, 

కీరి ్త ప్రతిష్ఠ లతో చరిత్రలో నిల్చిపో-

త్రు. అందుకు జ్ానము మరియు 

విజ్ానముతో కూడిన ‘విద్య’ 

స్ధనం అవుతుంది, సపానమవు-

తుంది. అందుక జాతి జీవనంలో 

‘విద్య’ ప్రాధాన్యం మహోననాతమైం-

ది. ‘విదావాంసుడు’ అంటే ‘నిషా్ణ తు-

డు’ సరవాత్రా పూజింపబడత్డు, 

గౌరవింపబడుత్డు.

అందుక ‘విద్య’ విధానం పటిష్ఠ ంగా 

ఉండాల్. తదావారా దేశ సమగ్రత, 

స్రవాభౌమతవాం కాపాడబడాల్. 

ఆన్డు ‘ఏక భారత్ ` శ్రేష్ఠ  భారత్’ 

స్కారంతో ‘విద్య’ తన పాత్రను 

సరిగా పోషించినటులో  భావిస్్త -

ను. అందుకు బాధ్యత గల దేశ 

పౌరుడిగా, అధా్యపకుడిగా న్ సహ-

కారానినా అందిస్్త ను.

   జైహింద్
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ప్రకృతి పురుష్ల  సంగమం  

న్టింది మర్ ప్రాణికి బీజం

బీజం ఇచచిను ఒక రూపం

ప్రకృతి పురుష్ల ప్రతిరూపం.

అమరేను ఒకొకకా అవయవం

అవయవపొందు తెల్పేను ల్ంగ బేధం

మలమలలోగా మారేను పిండరూపం

పెరిగ్ను ప్రతినెల తల్లో గర్భం.

మలమూత్రాదులలో తిరిగ్టి జీవం

తపనతో తిరిగితిరిగి తెల్పేను వైనం

బిడ్డ  కదల్కతో పోంగ్ను తల్లో  హృదయం

ప్రసవ వేదన సైెచి ఇచేచిను జననం.

 మానవ జీవన  రహస్యం
  కందాళం రజనీకృష్ణ

భగవంతుని సృషిట్ లో  అతు్యననాతమైన  జనమి  మానవ జనమి . దైవ స్నినాధ్యం పొందటానికి  భగవంతుడిచిచిన గొపపొ 

వరం మానవ జనమి. అటిట్   మానవ జనమి  పరమారథాం గ్రహించి జీవించటే కావాల్ మానవ జీవన లక్షం.  మానవ 

పుటుట్ కలో దాగుంది  సృషిట్  రహస్యం ...

భ్వికి వచేచిను మర్ ప్రాణం

ఉనికిని తెల్పేను బిడ్డ  శోకం

పుటిట్ నపుపొడు శిశువు దైవసవారూపం అభంశుభం 

తెల్యని ఆనంద రూపం.

మాయా ప్రపంచంలో  అడుగిడిన అనంతరం

అవుతుంది  శిశు మనసు కలుషితం

రాగా దేవాషాలకు అవుతుంది బందితం

అనుభవిసు్త ంది ఇలపైెన కరమిఫలం.

ఆటు పోటులతో స్గిసు్త ంది జీవితం

అవుతుంది ఏదో క్షణం జీవంలేని శవం

కనులు తెరిస్్త జననం

కనులు మూస్్త మరణం

అదే కదా  ఈ మానవ జనమిరహస్యం.

మరణించేది ఈ ఈ దేహం ఒకటే. ఆతమి అననాది నిరంతరం, శశవాతం. మరణానంతరం ఆతమి చేరుతుంది 

పిత్రు లోకం. అకకాడ  జరుగుతుంది మంచి చడుల కరమి ఫల విశేలోషణం. పాపకరమిల ఫల్తంగా చేరుతుంది 

ఆతమి మర్ శరీరం. అదే మరణాంతరం ఆతమి ప్రయాణ రహస్యం.....

        మానవ  జననం 
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విగతజీవి చిరున్మా దేహం

ఎగిరిపోయింది దేహంలోని ప్రాణం

శశవాతమైనది ఒకకాటే ఆతమిసవారూపం

విడువ లేక పోతోంది భవబంధం.

దేహానికి జరిగ్ను దహనసంస్కారం

కలతచందేను వీడిన ఆతమిరూపం

మొదలాయేను భూమిపైె కరమి కాండం

ప్రారంభించేను ఆతమి  పరలోక  ప్రయాణం.

తలచేను భూమిపైెన గడిపిన క్షణక్షణం

తెలుసుకునేను తన పనుల అరాచకం

తలగిపోయేను పొరలు కమిమిన అజ్ానం

బోధపడేను మరుసటి జనమిలోని కర ్తవ్యం.

తిరిగివచేచిను అనుభవించగ  కరమిఫలం

మరల బందిచేను మోహపాశం

వలువడేను మనిషి అమానుషవాతవాం

మరచేను మరుజనమి పరమారథాం.

           

కామ , క్రోధ , లోభ ,మోహ, మద ,   మాత్సర్య బుఇషట్ మై, మానవ శరీరం  హీన సంస్కారంతో చేసుకుంటుంది  

జీవిత్నినా పాపపంకిలం. మళ్లో  జననం, మళ్లో   మరణం కాలచక్రంలో స్గ్ను నిరంతర జీవన పయనం .....

సంస్ర స్గర జీవన పయనం

ఆటు పోటుల  కడల్ తరంగం

చకాకాని లేని న్వ జీవితం

తుదకు చేరాల్ ఆవల్ తీరం.

ఆనంద రూపం మనిషి బాల్యం

అటుపైెన పడుతుంది చదువుల భారం

అంతలో వసు్త ంది నవ యవవానం

మదిలో తెల్యని నవ ఉత్్సహం.

మొదలవుతుంది సంస్ర జంజాటం

సమస్యలతో నిత్యం పోరాటం

ఉదయిసు్త ంది మనసులో స్వారథాం

మరుగౌతుంది మనిషిలో మానవతవాం.

కలుగుతుంది మనసులో అసూయ  దేవాషం

పెరుగుతుంది అనినా పనులలో అరాచకం

మరచేను మనుగడలో దైవ చింతనం

మర్ జనమికు  చటేట్ ను శ్రీకారం.

            ..................

                మరణాంతరం

                     జీవన పయనం
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కుషి ద్రమైన మానవ జీవన చట్ంలో తిరిగి, విసగి వేస్రిన  ఆతమి  తహతహలాడుతుంది దైవ సనినాధి 

కొరకు. కనుగొంటుంది తుదకు జీవన పరమారథా మారగేం,చేరుతుంది దైవ స్నిధ్యం....

జనిమించేను అనుభవించగ  పాప ఫలం

అనుభవించేను అహరినాశం నరక

యాతనం

వీడేను ఒకన్డు అజ్ాన గ్రహణం

కనుగొనేను జీవిత పరమారథా మారగేం.

విడిచిపెటేట్ ను దేహముపైె మమకారం మనిషి 

అయ్యను రాగదేవాషాలుకు అతీతం

విడువక పల్కను హరిన్మ సమిరణం

వినిపించేను భగవంతుని దివ్య సందేశం.

వల్గ్ను మదిలో  ప్రేమదీపం

చూడగల్గ్ను అందరిలో దైవసవారూపం సరవాజీవు-

లకు చేస్ను నమస్కారం

స్వాధరమింతో  జీవించేను నిరంతరం.

ముగిస్ను అంతలో జీవన కాలం భగవంతుడు 

మచేచిను మనిషి  త్్యగం ఒసగ్ను కరుణతో పరి-

పూర్ణ మోక్షం

తిరిగి రాలేదు మర్ జనమి అనంతరం.

                    ...........

భగవంతుని సృషిట్ లో ప్రతి జీవికి ఒక గమ్యం నిరేదాశింపబడుతుంది. ఆ గమా్యనినా తెలుసుకుని , అదే లక్షంగా 

చేసుకుని, ఆ లకాషి యానినా స్ధించటం ధ్్యయంగా జీవించాల్ ప్రతి మనిషి . అదే కావాల్  మానవ జీవన లక్షం. 

అదే మానవ జీవన రహస్యం.

                                                                          ************

      దైవస్నిధ్యం  
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబురావు

 "నువివాకకాడే వుండు, వాళ్ళకి బుదిదా  
చపిపొ వస్్త ను" అన్నాడు.
"కృషా్ణ  నువువా వళ్ళదుదా , ఎందుకు 
మనకి అనవసరమైన 
విషయాలు, వాళ్్ళ నలుగురు-
న్నారు నీకు హాని తలపెటట్ వచచి" 
"కంగారు పడకు ఏమీ అవదు" 
అని వాళ్ళ దగగేరకు బయలుదే-
రాడు కృష్ణమోహన్. అతని వనక 
అనూరాధ కూడా వళ్్ళంది. 
వారి వదదాకు వళ్్ళన తరువాత ఆ 
నలుగురు తపపొ త్గి వున్నారని, 
ఆ జంటని వేధిసు్త న్నారని అర్-
మయింది. 
ఆ అమామియి అనూరాధని గటిట్ గా 
పటుట్ కొని "వాళ్్ళ అసభ్యకర-
మైన, అశీలోలమైన భాషతో మమమి-
ల్ని వేధిసు్త న్నారు ఆంటీ" అని 
ఏడవటం మొదలుపెటిట్ ంది. 
అనూరాధ ఆ అమామియిని తన 
అకుకాన చేరుచికొని "భయపడక-
మామి, మేము వచాచిముగా మీకమి 
పరవాలేదు" అని ఓదారిచింది. 
కృష్ణమోహన్ ఆ నలుగురి-
ని అకకాడ నుండి వళ్్ళపొమమిని 

చపాపొడు. కాని వాళ్్ళ "స్ర్ వీళ్్ళ-
దదారూ ఇకకాడ బహిరంగ ప్రదేశంలో 
సరస్లాడుకుంటున్నారు, అస-
భ్యంగా ప్రవరి ్తసు్త న్నారు అందుక 
మందల్సు్త న్నాము" అన్నారు.
"అబద్ాలు చపపొకండి, మీరు రాక 
ముందు ఆ అమామియి ఏడుసూ్త  
వుంటే ఆ అబాబుయి ఓదారుసు్త -
న్నాడు, వాళ్్ళ సరస్లు ఆడటం 
లేదు, నేను జరిగినదంత్ గమ-
నిసు్త న్నాను" అన్నాడు కృష్ణమో-
హన్. 
త్ము దరికిపోయామననా ఉక్రో-
షంతో ఆ నలుగురిలో ఒకడు 
"నువవావడివిరా మమమిల్ని 
అడగటానికి" అని అనూరాధ 
వంక చూస "నువువా కూడా దానినా 
తీసుకొని వచిచి ఇకకాడ సరస్లు 
ఆడుతున్నావని పోల్స్ కంప్ెలో ంట్ 
ఇస్్త ము" అని దురుసుగా కృష్ణ-
మోహన్ మీదకు వచాచిడు. 
అంతే! వాక్యం పూరి ్త కాకుండానే 
అతని చంప చళ్్ళమనిపించి 
"ఏం మాటాలో డుతున్నావో, ఎవరితో 
మాటాలో డుతున్నావో తెల్స్ మా-

టాలో డుతున్నావా? ఊసలు లెకకా-
టాట్ లని వుందా?" అని ఆవేశంగా 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. అయితే 
ఆ నలుగురికీ పెదదాగా చదువు 
లేకపోవడం వలన కృష్ణమోహన్ 
ఆవేశం, అతని మాటలు, అతని 
పెరసన్ల్టీ చూస అతనిని 
పోల్స్ ఆఫీసర్ అనుకున్నారు. 
ఇంతలో జనం చాలా మంది 
గుమిగూడారు. అందులోంచి 
ఒక వ్యకి ్త వచిచి కృష్ణమోహన్కి 
సెల్్యట్ చేస "స్ర్ మీరికకాడ 
వున్నారేమిటి ఏం జరిగింది" అని 
అడిగాడు. కృష్ణమోహన్ జరిగి-
నది చపిపొ"అపాపొరావ్ ఈ న్లు-
గురిని స్ట్షనుకి తీసుకుని పద, 
అనకాపల్లో  డి.ఎస్.పి. గారికి ఫోన్ 
చేస మాటాలో డుత్ను" అన్నాడు. 
"స్ర్ డి.ఎస్.పి. స్రు హైెద-
రాబాద్ కంప్ వళ్్ళరు, వీళ్ళ 
సంగతి నేను చూసుకుంటాను 
జీవితంలో ఇంకెపుడూ ఇలాంటి 
పనులు చయ్యకుండా వీళ్ళకి 
బుద్ి చబుత్ను మీరు నిశిచిం-
తగా వుండండి, అమమిగారి-
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ని తీసుకుని మీరు వళ్ళండి" 
అన్నాడు.
ఇదంత్ చూస ఆ నలుగురు 
యువకులు భయకంపితులయి 
కృష్ణమోహన్, అనూరాధల కాళ్ళ 
మీద పడి "మమమిల్నా క్షమించండి 
బుద్ి గడి్డ  తిని అలా మాటాలో డాము 
ప్రవరి ్తంచాము, మా మీద కసులు 
పెడితే మా జీవిత్లు న్శనమ-
వుత్యి, ఇంకెపుడూ ఇలాంటి 
పనులు చేయము మమమిల్నా 
వదిలేయండి" అన్నారు.
అనూరాధకి జాల్ వేస "వదిలె-
యి్య కృషా్ణ " అంది. 
అపాపొరావుని పకకాకి పిల్చి "వాళ్ళ 
వివరాలు తీసుకొని, ఎడ్స్లు 
రాసుకొని, ఇకకాడ దుకాణాల వా-
రందరికి వీళ్ళని చూపించి మళ్్ళ 
ఎపుపొడైెన్ పిచిచి పిచిచి వేషాలు 
వేస్్త నీకు తెల్యచయ్యమను, 
వాళ్ళకి వారినాంగ్ ఇచిచి వదిలెయి్య" 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
"అలాగ్ స్ర్, మీరు వళ్్ళరండి" 
          **********
కృష్ణమోహన్, అనూరాధ అకకాడ-
నుండి బయలుదేరి వళ్తూ ఆ 
జంట కోసం వనుకకు తిరిగి వా-
ళ్్ళదదారిని దగగేరకు పిల్చాడు కృష్ణ-
మోహన్. 
"ఆ నలుగురి సంగతీ పకకాన 
పెడితే, వాళ్్ళ రాక ముందు నువువా 

ఏడుసూ్త  వుంటే ఈ అబాబుయి 
ఓదారుసు్త న్నాడు. అసలు మీ 
ఇదదారూ ఎవరు? మీ సంగతి 
ఏమిటి" అని వివరం అడిగాడు 
కృష్ణమోహన్.
"స్ర్ మా ఇదదారి వ్రు ఇకకాడ-
కు దగగేరలో వుననా హరిపాలెం. 
మావి పకకా పకకా ఇళ్్ళ మేమిదదా-
రమూ ప్రేమించకున్నాము, కానీ 
మా కులాలు వేరు అందుకని 
మా పెదదాలు మా పెళ్్ళకి ఒపుపొకో-
వడం లేదు, ఆతమిహత్య చేసు-
కుందామని ఇకకాడికి వచాచిము, 
అందుక తను ఏడుసు్త ంటే నేను 
ఓదారుసు్త న్నాను" అన్నాడు ఆ 
అబాబుయి.
అది విననా కృష్ణమోహన్, 
అనూరాధ అవాకకాయి ఒకరి 
మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. 
కృష్ణమోహన్ ముందు తేరుకొని 
"నీ పేరేమిటి, నువువా ఏం చే-
సు్త న్నావు?" అని ఆ అబాబుయిని 
అడిగాడు.
"న్ పేరు కిరణ్, తన పేరు సంధు. 
నేను బి.టక్. చదివి బొంబాయి 
దగగేర థాణేలో వుదో్యగం చేసు-
కుంటున్నాను, తను బి.కాం. పాస్ 
అయింది" 
"చూడు కిరణ్ మీరిదదారూ చదు-
వుకుననా వాళ్్ళ, పిరికివాళ్ళ లాగ 
ఇలా ఆతమిహత్య చేసుకుంటే 

ఎలా? పదండి కారెకకాండి, నేను 
మీ వాళ్ళతో మాటాలో డుత్ను" 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
"మా వాళ్్ళ ఒపుపొకోరండి, వాళ్ళకి 
మా కన్నా మా కులాలే ముఖ్యం" 
అన్నారు కిరణ్, సంధు.
"సరే ప్రయతినాదాదా ము ఒపుపొకోక-
పోతే అపుపొడు వేరే దారి ఆలోచి-
దాదా ము, రండి కారెకకాండి"
అనూరాధకి అంత్ సనిమా 
చూసు్త ననాటులో  వుంది. కృష్ణ ఏం 
చేస్్త డా అని కుతూహలంగా 
వుంది. కారు నడుపుతూ "మీ 
ఇళ్ళకి ఒక రెండు వందల మీటరలో 
దూరంలో నేను కారు ఆపుత్ను, 
మీరిదదారూ కారులోనే కూర్చిండి. 
మేమిదదారమూ మీ ఇంటికి వళ్్ళ 
చిననా న్టకం ఆడుత్ము. నేను 
మిమమిల్నా పిల్చేదాకా మీరు కారు 
దిగదుదా  సరేన్" అన్నాడు కృష్ణమో-
హన్.
హరిపాలెం రాగానే అనుకుననా-
టులో  కారు ఆపి, కృష్ణమోహన్ రాధ 
కారు దిగి కిరణ్ సంధుల ఇళ్ళ 
వైపు వళ్తూ వుండగా త్ను ఏం 
చేయబోతున్నాడో అనూరాధకి 
వివరించి మన నటన్ కౌశలా్యనినా 
ఇపుపొడు చూపిదాదా ము అన్నాడు. 
"నీతో కల్స నటించడం ఇదే 
మొదటిస్రి" నవువాతూ అంది 
అనూరాధ. 
            ( ఇంకా వుంది )   
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమియ  కధ 

 అవధూత కశవ న్రాయణ 
స్వామి 
ఈ మహా అవధూతను గురించి 
చపపొకుంటే భాకరాపేట చరిత్ర 
అసంపూర్ణంగానే ఉండిపోతుం-
ది. మా పెదదా  పెదదాన్ననా నందుల 
పెదదా  సుబబురాయుడి కాలంలో 
'కశవ న్రాయణ' గారు గవ-
రనామంటు ఉపాధా్యయులు-
గా వచాచిరు. ఆయనకు వసతి 
కల్పొంచి, ఆదరించి, ఒక ఇంటి-
వాడిని కూడా చేశరు ఆరువేల 
నియోగి బ్రాహమిడు. తన పనేదో 
త్నూ చేసుకుంటూ, పాఠాలు 
చపుపొకుంటూ ఉండేవారు. ని-
త్్యనుషా్ఠ నం, న్రాయణ వ్రతం 
చేస్వాడు. రిటైరుమంటు 
తరువాత కూడా భాకరాపేటలోనే 
ఉండిపోయారు. ఆశ్రమం ని-

రిమించకుని పలురకాలైెన వా్య-
ధులను నయం చేసు్త ండేవారు. 
అనినాటికీ న్రాయణ మంత్రం 
పఠించమనేవాడు. ఆ న్రాయ-
ణుడే సరవార్గాలు నివారణ చే-
స్్త డనేవారు. మా కుటుంబానికి 
చాలా సనినాహితంగా ఉండేవారు. 
మా ఇంటినుండి చిననా పిలలోవా-
డు వాళ్్ళంటికి పోయిన్ 'స్వామీ' 
అని సంబోధించేవారు. అంతటి 
ఔననాత్యం గల మనిషి. ఈ అవ-
ధూతను గురించి జీవిత చరిత్ర 
లభ్యమౌతుంది కాబటిట్  వీరిని 
గురించి ప్రతే్యకంగా వ్రాయా-
ల్్సన అవసరం లేదు. అయితే... 
న్కు తెల్సనంతవరకూ కొనినా 
విషయాలు ప్రస్్త విస్్త .  
 పక్షవాత ర్గమొచిచిన ఒక దళ్-
తుడికి నయమవవాటానికి ఆయన 

ఇచిచిన ట్రీటమింటు న్కు ఇంకా 
బాగా గురు్త  ఉంది. ఆ ర్గికి ఏడు 
పసుపు కొముమిల్చిచి ట్రీటమింట్ 
ప్రారంభించారు. ఆ ర్గి చేయవ-
లసందలాలో  ఒకకాటే. మొదటి ర్జు 
ఒక వృత్తం గీచి ఆ వృత్తంలో ఈ 
ఏడు పసుపుకొముమిలు ఉంచాల్. 
అనీనా ఒకస్రి ఉంచకూడ-
దు. చొకాకా జేబులో వేసుకుని 
ఒకోకా పసుపుకొముమి తీసుకుని 
'న్రాయణ' అని ఆ పసుపుకొ-
ముమిను ఆ వృత్తంలో ఉంచాల్. 
పైెకి లేసూ్త  'న్రాయణ' అన్ల్. 
అలా ఏడు పసుపుకొముమిలు 
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మొదటిర్జు వృత్తంలో పెటాట్ ల్. 
అంటే ఏడుస్రులో  కూరుచిని, 
ఏడుస్రులో  లేచి, పదున్లుగు-
స్రులో  'న్రాయణ' అని గటిట్ గా 
అన్ల్. ఇలా ఏడుర్జులు 
అయిన తరువాత ఎనిమిదవ 
ర్జు అవనీనా వృత్తం బయటికి 
తీయాల్. ఈ వా్యయామం 
'న్రాయణ' జపం వలలో  మొద-
టివారం లోనే మంచి అభివృద్ి 
కనపడేది. 
 శ్రమజీవన్నికి ఎకుకావ విలువ 
నిచేచివాడు. ఎవరిదగగేరా డబుబు 
ఆశించేవాడు కాదు. తీరథాం 
అందరికీ ఇచేచివారు. అయితే 
ఆశ్రమ నిరామిణానికి సహకరిం-

చమనేవారు. ఆరిథాకంగా కాదు. 
వచేచిటపుపొడు ఒకకా కంచరాయి 
మోసుకురమమినేవారు. 
 ఎకుకావమంది భకు్త లు స్మా-
ను్యలు నిరుపేదలు దళ్తులే  
ఉండేవారు. దయా్యలు పటాట్ -
యని, పిశచాలు తిరుగుతు-
న్నాయని, సంత్నం కలగటం 
లేదని, చేసన పని ఏదీ కల్సరా-
వడం లేదని  ఇలా అనేక రకాలైెన 
రుగమితలతో వచేచివారు. అందరికీ 
అదే మంత్రం.. అదే తీరథాం.. చా-
లామందికి నయమయిపోయేది. 
అలా నయమయినవాళ్లో  తమ 
పొలంలో పండిన కూరగాయలు, 
ఆకుకూరలు, పండులో  తెచిచి ఇచేచి-

వారు.  
 ఆశ్రమం కోసం తెచిచిన రాళ్లో  
తపపొ మరేమీ వాడుకునేవాడు 
కాదు. కూరలు, పండులో .. అనీనా 
కుళ్లోపోయేవి. వారం ర్జుల 
తరావాత దిబబులో పారేస్వారే 
కానీ ఆయన తినరు, ఇంకొకరి-
కి ఇవవారు. మా కుటుంబం బాగా 
ఆర్ిక ఇబబుందులోలో  ఉననాపుపొడు 
మా పెదదా  మేనత్త, నేనూ వళ్లో ం,  
బియ్యం, కూరలు ఇస్్త రని. 
ఆయన చపిపొన మాట విని ని-
రా్ఘంతపోయాం. 'అవి వాళ్ళ పాప 
పరిహారార్ం ఇచిచిన వసు్త వులు. 
అవి తీసుకుంటే.. ఆ పాపం, 
ర్గం మనకు చటుట్ కుంటుంది. 
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అందుక.. ఇవి నేను ముటట్ ను, 
ఇంకొకరికి ఇవవాను. '  తీసుకోను 
అంటే భకు్త లు బాధపడత్రు, 
అందుక తీసుకుంటాను. అంతే' 
.. 
  ఆయన చనిపోయిన తరావాత 
కొదిదాకాలం టీచరు న్రాయణ 
ఆశ్రమ నిరామిణంలో న్యీ బ్రా-
హమిణ సంఘంతో కల్స పాలు 
పంచకున్నాడు. ఆయన ఆశీ-
సు్సలు పొందిన చాలామంది 
'రెడి్డగారు' కడప జిలాలో  వా్యప్తంగా 
ఉండడం వలలో  ఇపుపొడకకాడ నిత్్య 
కళ్్యణం, పచచి తోరణంలా జరిగి-
పోతోంది. పెదదా  గుడి కటాట్ రు. ఆరా-
ధనలు, ఏకాదశ అభిషేకాలు, 
పండుగలు, పబాబులు, భజనలు, 

నిత్యం భగవదీగే త పారాయణం... 
ఆయన మనుమలే ధరమికర ్తలు, 
పూజారులు. ఎవరు ఏ సమ-
యానికి పోయిన్ నిత్్యననా సత్రం 
నడుసూ్త నే ఉంది. 
 కశవన్రాయణస్వామి జనమి-
దిన్న, అలాగ్ సవారగేవాసులైెన 
దిన్న, మూడుర్జుల ఆరాధన 
జరుగుతుంది. లోకకలా్యణం 
కొరకు ధా్యనించిన మనుష్ల 
చరిత్రలు అలా మిగిల్పోత్యి. 
చూదాదా ం  అకకాడ ఏం జరుగు-
తుందో ! 
 నలభై సంవత్సరాల తరావాత మళ్్ళ 
భాకరాపేట వళ్లో ను. పెదదాబావి 
పాడుపడిపోయింది. పెదదా  తోట, 
చిననాతోట కంపచటలో  మయమ-

యింది. ఊర్లో  చాలామందికి పొ-
యి్యలోకి అవే పులలోలు.     
 మా ఇంటి సథాలంలో రాళ్ళ-
నీనా తలా కొనినా మోసుకున్నారు. 
ఇంటినిండా సరాకారు తుమమి-
చటులో  మొల్చాయి. అయితే... 
సంతోషం ఏమిటంటే, అయిదు 
వేపచటులో  పెరిగాయి. అమమి 
ఉననాన్నాళ్లో  ఎకకాడ పడితే అకకాడ 
తులస మొకకాలు మొల్చేవి. 
ఇంటిసథాలంలో కంపచటులో  
కొటిట్ ంచి, మటిట్  తోల్ంచి, చటూట్  
ఫెని్సంగ్ వేయించి వచాచిను. 
చూదాదా ం... అకకాడ ఏం  జరుగు-
తుందో! 

       సమాప్తం!
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 ధనురామిసం ప్రారంభం ర్జు 
డిసెంబర్ 16 న మా స్నాహితు-
లంత్ కల్స స్మూహికం-
గా ఓ స్నాహితురాల్ంట్లో  ఎంతో 
సంబరంగా, శ్రద్గా రుకిమిణీ 
కళ్్యణం చేసుకున్నాము. ఇది 

రెండవస్రి, మేం ఈవిధంగా 
కళ్్యణం చేసుకోవడం. మొద-
టిస్రి చేసుకుననాపుపొడు కొనినా 
అదు్భత్లు జరిగాయనే చపాపొల్. 
పెళ్లోళ్లో  ఆలస్యమవుతున్నా-
యి, 30 ఏళ్్ళ దాటిన, ఇంకా 
పెదదా  వయసుననా పిలలోలకు ఆరు 
నెలల లోపల పెళ్లోళ్లో  అవడం 

మేము చూస్ం. అందుక మేము 
మరింత ఉత్్సహంతో, మేమంత్ 
ఈ వ్రతం చాలా భకి ్తతో ఆచరిం-
చాము. 
 ఇక కథలోకి వళ్తే, విదర్భ 
దేశంలో కుండినమనే నగరం 

ఉంది. దానిని భీషమికుడు పరి-
పాల్ంచేవాడు. ఆయనకు 5 
గురు పుత్రులు - రుకమి, రుకమిర-
థుడు, రుకమి బాహువు, రుకమి-
కశుడు  మరియు రుకమినేత్రు-
డు, ఒక కుమారె ్త -రుకిమిణి. రుకమి 
తన స్నాహితుడి శిశుపాలునితో 
రుకిమిణి వివాహం చయ్యతలుస్్త -

రుకిమిణీ కళ్్యణం

డు. కానీ, రుకిమిణి, అతిథులవలలో  
శ్రీకృష్్ణ ని రూప బల సదుగే ణాల-
ను గురించి విని అతడే తనకు 
తగిన మగాడిని మనసులో ని-

శచియించకుంది. రుకమి ఆలో-
చనలను గ్రహించిన రుకిమిణి 
రానుననా ప్రమాదానినా ఊహించి 
మికికాల్ వ్యధకు గురి అవుతుంది. 
తన శ్రేయసు్సను కోరే గురువు 
అగినాదో్యతుడనే బ్రాహమిణుని 
పిల్పించి, 'ఎలాగైెన్ నీవు దావా-
రకకు ఏగి ఆ కృష్్ణ నికి న్ పరిసథా-
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తిని వివరించి అతనిని ఇచటికి 
తపపొక పిలుచకు రమమిని' చపిపొ 
పంపుతుంది. 

 అగినాదో్యతుని ఆగమన్నినా వారా్తహ-

రుల దావారా విని కృష్్ణ డు ఆయనకు 

స్దర స్వాగతం పలుకుత్డు. 

గురువు గారు సంతోషించి పెళ్లో-

కుమారుడవు కమమిని ఆశీరవాదిం-

చాడు. అపుపొడు కృష్్ణ డు ఆయన 

ఆగమన్నికి కారణం అడుగుత్-

డు. బ్రాహమిణుడు ఎంతో వినయంతో 

'విదర్భరాజు కుమారె ్త రుకిమిణి మి-

ముమిలను వివాహమాడగోరి ఈ శు-

భవార ్త మీకు తెల్యజేయమని' 

ననునా మీవదదాకు పంపింది. 

 'ఓ కళ్్యణ సవారూపా! నీ దర్శన 

భాగ్యం నేత్రానందకరం, నీ దివ్య 

న్మసమిరణమున భవబంధాలు 

తలగుత్యి. నీ సంపద, మం-

చితనము, బలము, అందము 

పరాక్రమము, కారుణ్యము నీ గుణ 

విశేషాలు తెల్సన ఏ కన్య నినునా 

వరించకుండా ఉండగలదు? మరి 

రుకిమిణి కూడా సకల పారంగతురాలే 

కాక మికికాల్ సౌందర్యముతో శోభి-

లులో తూ, పెదదాలను, గురువులను గౌ-

రవిసూ్త  ప్రేమతో కరుణతో ప్రకృతితో 

మమేకమై దివాగుణీకృత అందంతో 

ఉంటుంది' అని రుకిమిణిని 

గురించి అగినాదో్యతుడు వరి్ణంచా-

డు. 'మీ ఇదదారికీ వివాహం జరిగితే 

ఈడూ జోడూ గా ఉంటారు' అని 

చపుత్డు. 'నీమీద మనసు్స కల్గి 

అననాగారిని ఎదిరించలేక, ఆ గౌరీ 

మాతను పూజిసూ్త  చింత్క్ంతి-

యై ఉననాది' అని కూడా చపుత్డు. 

'వివాహానికి ముందు రాచకన్య-

లు గౌరీమాతను పూజించే ఆన-

వాయితీ ఉననా కారణంగా రుకిమిణి 

గౌరీమాత ఆలయానికి వచిచినపుపొ-

డు ఆమను తీసుకువచిచి దావారకలో 

వివాహం చేసుకుంటానని, ఆమకు 

ఆ విషయం తెల్యజేయమ-

ని' అగినాదో్యతుని దావారా శ్రీకృష్్ణ డు 

సందేశం పంపుత్డు.

  అననా రుకమి ఇషట్ ప్రకారమే రుకిమిణి 

వివాహము శిశుపాలునితో నిశచియ-

మయినది. తండ్రి భీషమికుడికి ఇషట్ ం 

లేకపోయిన్ కుమారుని ముందు 

ఏమీ మాటాలో డలేకపోయాడు. గురు-

వుగారు అందించిన సమాచారంతో 

గోరీమాతను నముమికుని కృష్్ణ ని 

మాటమీద నమమికంతో ముత్తయి-

దువుల దీవనలు అందుకుని పె-

ళ్లోకూతురు ముస్్త బులో పెళ్లోర్జు 

గౌరీమాత ఆలయానికి వళ్తుంది 

రుకిమిణి. రథముపైె ఆలయానికి 

వచిచిన మురళ్ధరుడు, మన్హ-

రుడు అయిన్ కృష్్ణ డు జరాసం-

ధుడు, శిశుపాలుడు రుకమిలతో 

యుద్ం చేస బలరాముడు వంట 

రాగా రుకిమిణిని దావారకకు తీసుకువ-

ళ్లో , వివాహమాడత్డు. రుకమి ఉక్రో-

షంతో, అవమానభారంతో తనదేశం 

విడిచి బయటకు రానని శపథం 

చేస్్త డు. 

తండ్రి దగగేర లేకుండా బంధువుల 

మధ్య కాకుండా అననాని ఎదిరించి 

వివాహమాడినందుకు రుకిమిణి 

మనసు ఎంతో   వా్యకులత 

చందుతుంది. అపుపొడు బలరా-

ముడు సదరుని వలె ఆమను 

ఆపా్యయంగా దగగేరకు తీసుకుని 

ఊరడిస్్త డు. విధివశమున అలా 

జరిగిందని, కృష్ణ రుకిమిణిల వివాహం 

భగవత్ నిర్ణయమని వీరే ములోలో కా-

లలో ఆదర్శ దంపతులని, ఆమకు 

అతి్తంట  అననాగా ఉంటానని 

చపుత్డు బలరాముడు. అంటే.. 

మన పిలలోలకు వివాహం చేసన-

పుపొడు అతి్తంట్లో  మన పిలలోలకు 

ఇలాంటి ఆపా్యయత, అనురాగా-

లు లభించాలని  మనమా వ్రతము 

చేస్్త ము. ఈ వ్రతం చేయటంవ-

లలో  వరుడికి ఏమైన్ గ్రహ దోషాలు, 

అకాల మృతు్య దోషాలున్నా తల-

గుత్యని అంటారు. ఈ వ్రతం 

పెళ్లోకాని ఆడపిలలోలు11 వారములు 

చేసుకుని వివాహ నిశచియం 

అయిన్ తరావాత, 8 మంది కనెనాపి-

లలోలకు భోజనం పెటిట్  త్ంబూలం 

ఇవావాల్. ఎంతో   ఆనందంగా ఈ 

ధనురామిసంలో మేము ఈ వ్రత్నినా 

ఆచరించాము. 

నమస్్త, 

మీ భారతీ లకిషిమీ 
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కానీ దాని ఉద్ృతి మనిషి ఆర్-
గ్యము మీద చాలా దుషట్  ప్రభావ-
ము ఆవరించచననాది కాన ప్రతి 
మనిషి ఉదయం 5-6 గంటల 
మధ్యలోనే 1 ల్టరు నీళ్లో , అదీ 
రాత్రి రాగి చంబులో నుంచకు-
ననావి త్రాగిన పిమమిట కాలకృత్య-
ములు తీరుచికుననా పిదప వా్య-
యామాలు నడక స్గించట 

  అత్యంబుపానము    

పి ఆర్ శస్త్రి

ఈ నవీన యుగంలో ఉదయము  
పూట మంచినీళ్లో  త్రాగుటకు 
అందరూ అలవాటుపడా్డ రు. ఇది 
మంచి అలవాటని మన పూరీవా-
కులు కూడా శస్్రా లలో ఉదహ-
రించారు. 
నీటిని ఏవిధంగా తీసుకోవాల్, ఏ 
సమయంలో, ఎంత మోత్దులో 
తీసుకోవాల్ అనే అవగాహన్-
లోపం ప్రజలలో కనబడుతోంది. 
న్ వైదా్యనుభవము, స్వానుభవం 
మరియు అనేకమందిని  కూడా 
విచారించి తెలుసుకొంటిని. వారి 
అభిప్రాయాలను బటిట్  ఈ వివ-
రాలను వల్బుచిచితిని. శస్త్ర ప్ర-
కారము మన పూరీవాకులు ఉదా-
హరించినది ప్రసు్త త పరిసథాతుల 
ననుసరించి తెలుపుచంటిని. 
నేడు ప్రతి జీవికీ, హైెరాన్తో 
కూడిన జీవన ప్రయాణం చాలా 
సమస్్యతిమికముగాను, యాం-
త్రికముగాను, మన్భావాల 
మారుపొలు, కాలగతి మారుపొలవ-
లలో  చాలా వేగవంతమైన జీవన శలై్ 
నడచచననాది. మారుపొ మంచిదే 

మంచిదని వాకపొటుడు, ధనవాం-
తరి వగైెరాలు సదాహరణము-
గా తెల్పిరి. 

ఏ మనిషి అయిన్ ఆ మనిషి 
దోసల్ పటేట్ ంత నీళ్లో  ఐదు దోసళ్ళ 
నీరే త్రాగాలని శస్త్రం చబుతు-
ననాది. ఉదయం సమయమే 
త్రాగాల్. అంతకన్నా ఎకుకావ త్రా-
గరాదు. ఎకుకావ త్గినందువ-
లలో  పోనుపోను జీరా్ణ శయములో 
అనేక రుగమితలు రావచచిను.
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కవిత్వానికి పరా్యయపదం
        డా.ఎన్.గోపి

‘వేడి వలుగుగా మారటమే కవితవాం
విరిగిన కెరటం లేచి నిలబడటమే కవితవాం’

ఇందులో మొదటి వాక్యం కవిత్విరా్భవానినా, రెండవ వాక్యం కవితవా ప్రయోజన్నినాసంకతిస్్త యి.

                                                               
‘చూపు కొత్తదికావాల్
                                                     
ఉత్తది అనుకుననాదంత్
 
                                                     
పుత్తడి అవుతుంది’
న్నృషిః కురుతే కావ్యం అన్నారు 
మన పూరీవాకులు.
                                                          
‘రాయక ముందు మనిషి
                                                     
రాసు్త ననా క్షణాలోలో  అతడు ఋషి’

తెలలోవారితే కవితవాం, మఖప్రకాషి ళన 

చేసుకుంటే కవితవాం, కాఫీ త్గిన్ 

న్స్్త  చేసన్ కవితవామే.

స్నానించడం కవితవాం,నడవడం 

కవితవాం, బసు్స, రైెలు, విమానం 

దేనిలో ప్రయాణించిన్ కవితవామే.

తుమూమిరి రాంమోహనరావు
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జీవితంలో ప్రతిక్షణానినా ఒడిస 

పటుట్ కుని కవితవాంగా మల్చేవాడు 

కనుకనే ‘కాలానినా నిద్రపోనివవాను’

అన్నారు ఈ కవి.

ఈ కవిత్ సంపుటి కంద్ర స్హిత్య 

అకాడెమీ పురస్కారం పొందడం 

మామూలు విషయం, కాని అదే 

పుస్తకం ఇరవైమూడు భారతీయ 

భాషలోలో కి అనువదించబడిన ఏకైక 

తెలుగు పుస్తకం కావడం విశేషం.

అంతే కాదు ఈయన కవితవాం కొనినా 

ప్రపంచ ప్రసద్మైన రష్యన్, చైనీస్,-

పరిషియన్, అరబిక్, ఇంగీలోష్ వంటి 

భాషలోలో కి కూడా అనూదితమైంది.

     చాలా ర్జుల క్తం చదివిన గోపి 

గారి కవిత్ వాక్యం ‘అమమి కాల్చిన 

ర్టట్  చంద్రుడిలాఉంది’ ఇపపొటి-

కీ ననునా వంటాడుతూ ఉంటుంది.

ఎపుపొడు చంద్రుణినా చూసన్ న్కు 

ఆకవిత్ పంకి ్త గురు్త కు వసు్త ంది.

ఆయనే చపిపొనటులో గా ఆయన త-

ల్కవిత ‘తంగెడు పూలు’ (1967) 

ఆయనకు బాగాపేరుతెచిచింది.పలు 

కవిసమేమిళన్లోలో  బాగా పేల్న కవిత.

‘తుంగెడు పూలు అుంటే ఒపుపుకోను
బుంగరుపూలు
పుంగిన విచారానినె
దిగముంగిన పూలు

వెలగలిగిన గులాబీలకననె
వెలవెలబోయే మలె్లలకననె
వెలలేని ఈ పూలు మేలు
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నిఘంటువులు శోధించి తలబదదా-

లు కొటుట్ కోవలసన అవసరం లేదు 

ఈయన కవితవాంఅరథాం చేసుకోవడా-

నికి.అలతి పదాలలోనే అస్మాన్య 

భావం పల్కించవచచిని ఆది కవిత-

లోనే నిరూపించకుననాకవి డా.ఎన్.

గోపి.

పలలోవదశలోనే తనలోని కవిత్వా-

నినా పసకటిట్  ప్రోత్సహించిన జ్ానపీఠ 

అవారు్డ  గ్రహీతడా.స.న్రాయణ 

రెడి్డకి తన తల్ కృతి ‘తంగెడుపూ-

లు’ ని అంకితం చేయడం తన-

కెంతోసంతోషం అంటారు ఈయన. 

దంటే అతిశయోకి ్త కాదేమో.

గోపి గారి కవిత్ ప్రస్థా నం నేటికీ ని-

రాటంకంగా కొనస్గుతుననాది. జీ-

విత్నినా కవితవాంగా జీవిత్నినా కవి-

తవాంగా మలుచకుననా అరుదైన 

కవి డా.ఎన్.గోపి. ఆయన కవిత 

ప్రచరించబడని దినం లేదుప్రచ-

రించని పత్రికలేదంటే అతిశయోకి ్త 

కాదేమో.

గోపి గారితో న్ తల్ పరిచయం 

ఆయన నివాసముండే ప్రాంతంలో-

నే ఉననా రామంత్పూర్ దూరదర్శన్ 

కంద్రంలో. విర్ధిన్మ సంవత్సరం 

ఉగాది కవిసమేమిళనంలో పాల్గే నే 

అవకాశం న్కు కల్గింది. అపుపొడు 

వరిష్ఠ  కవులతో పాటు వర్మాన-

కవులను  కూడా కల్పి ఏరాపొటు 

చేయటం వలలో  లబ్ప్రతిష్్ఠ -

లైెన డా.ఎన్.గోపి, డా.అదేదాపల్లో   

రాంమోహన్ రావు వంటి కవులను 

కలుసుకునే అదృషట్ ం కల్గింది.

న్ ‘మువవాలు’ ఆవిషకారణ సభకు 

ఆయన అధ్యక్షత, డా.స.న్రాయణ 

రెడి్డ  గారు పుస్తకావిషకారణ చేయవ-

లస ఉండె. కాని అపుపొడు తెలుగు 

విశవావిదా్యలయ వైస్్ఛన్సలర్ గా 

అత్యవసర సమావేశ కారణంగా 

పాల్గే నలేకపోయారు. కాని ఆ 

తరువాత కొంత కాలానికి న్ వచన 

తెలుగువారి బత్కమ్మల
కమ్మని మొగాల
వెలుగు నిుంపుపూలు
కాపుకన్నెల ముదుదు గలుపు
ముదదుకొపుపుల్్ల కాపురముుండే పూలు

మనసననె పూలు
మమతలుననె పూలు
వాసనలేకునానె వలపు
బాసలు నేరిచిన పూలు
పేదపూలు పేదలపూలు

తుంగెడు పూలు అుంటే ఒపుపుకోను
బుంగరు పూలు‘
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‘కుుండ ముక్కలైెుందా
కుమలిపోకు
మటిటి మరో రూపుంకోసుం
సద్ధమౌత్ుంది‘

‘సవాపానెలినె నము్మకున
ఎుంతకాలముుంటుం
ఆకాశానినె ఊపి
చుక్కలినె రాలచిలేుం‘

‘ఒక మనిషిని కలిస్తి
మానవతవాుం అర్థమైనట్ల ుండాలి
కవితవాుం చదివినట్ల ుండాలి‘

ఇది నిజం.ఈ రెండు విషయాల్ ఆ ర్జు నేను ఆయనినా కల్సన తరువాత అనుభూతి చందాను. గోపి గారిని 

గురించి రాయటమంటే ఆయన కవితవాం గురించి రాయటమే.ఎందుకంటేఆయనకు కవితవామంటే ఇషట్ ం,మ-

నిషి అంతకన్నా ఇషట్ ం.

కవిత్ సంపుటి ‘నేనెకకాడోనా తపిపొపో-

యిన’ పుస్తకావిషకారణ చేయటం,-

దాని గురించి వారిని వారి ఇంటి వదదా  

కలవటం ఆయనతో వ్యకి ్తగత పరి-

చయానికి అనుకూల్ంచింది. పు-

స్తకావిషకారణ అనంతరం ఒకస్రి 

ఆయన ఇంటికి వళ్లోనపుడు ఆయన 

కనబరచిన ఆపా్యయత్నురాగా-

లు ఇపపొటికీ మరువలేను. రెండు-

సంచల నిండా ఆయన పుస్తకాలు 

ఇచిచి స్గనంపిన సందర్భం కూడా 

మధుర జ్ాపకం.

అందుక ఆయన మాటలోలో నే,

‘కవితవాుం కదిలేతి సరిపోదు
ఎదుటివారిని కదిలిుంచాలి
నీ అనుభవాలు వారిల్
జ్గృతుం కావాలి‘

అననా ఈయన కవిత్వాకా్యలు కదిలేదీ కదిల్ంచేదీ అననా శ్రీశ్రీ మాటను గురు్త కు తేవడం సహజం. తల్ కవిత్ 

సంపుటి తంగెడుపూలు(1976) నుండి మనిషిని కల్సనటుట్ ండాల్(2021) దాదాపు 25 కవిత్ సంపుటులు వ-

లువరించిన గోపీ గారు తనే సృషిట్ ంచిన న్నీలురెండు సంపుటులు వలువరించారు. న్నీలోలో  న్లుగు పాదా-

లుంటాయి. వచన కవితవాం లాగ్ ఈ విభజనకు పెదదా  హేతు బద్త లేకపోయిన్, ఎకుకావ శతంన్నీలోలో  మొదటి 

రెండు పాదాలోలో  ఒక భావాంశల,మూడూ న్లుగు పాదాలోలో  ఒకభావాంశల ఉండి మొదటి దానికి రెండవది 

సమరథాకంగా ఉంటుంది.
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ఒక ఒక ఆలోచన్ తటిలలోత ఏదో 

చటుకుకాన మరిస మదడుకు 

పదును పెడుతుంది.అదీన్నీ ప్ర-

తే్యకత.అందుక ’న్నీ’ప్రక్య విశే-

షాదరం పొంది ఆయన సూఫూరి ్త తో 

వందలాదికవులు న్నీ సంకలన్-

లు వలువరించటం గోపీ గారి కీరి ్త 

కిరీటంలో కల్కి తురాయి.వీరిన్నీ-

లు పనెనాండు భారతీయ భాషలోలో కి  

అనువదించబడా్డ యి.

    గోపీ గారి ‘కాలానినా నిద్రపోనివవాను’

తరువాత ‘జలగీతం’  దీర ్ఘకావ్యం 

కూడా బాగా పేరు తెచచికుననాది.  

మనిషికిప్రాథమికావసరమైన నీటికి 

సంబంధించిన అనినా పారా్శ్లను 

కవిత్తమికంగావలువరించటం దీని 

ప్రతే్యకత.ఇది 12 భారతీయ భాష-

లోలో కి అనువదించబడింది.

అలాగ్ ‘వృద్ోపనిషత్’ మర్ విశిషట్  

రచన.వృద్ాపా్యనినా వసు్త వుగా చేసన

దీర ్ఘ కావా్యనిది.ఇది పది భాషలోలో -

కి అనువదించబడింది.కవలం 

కవిగానే గాకవిమర్శకునిగా, పరిశోధ 

కునిగా, యాత్రాచరిత్ర రచయితగా, 

అనువాదకు నిగా పలుగ్రంథాలు 

వలువరించిన స్హితీ సంపనునాడు 

డా.ఎన్.గోపి.

పి.హెచ్ డి పటాట్  కోసం తయారు 

చేసన సద్ాంత గ్రంథం ‘ప్రజా-

కవి వేమన ‘ ఏడుముద్రణలు 

పొందింది.వేమన ప్రజా కవి కావ-

డానికి గల మౌల్కాంశలను ఎంతో-

సమరథావంతంగా ఎతి్తచూపారు ఈ 

పరిశోధన గ్రంథంలో.

వీరి కవిత్ సంపుటులు కాకుండా-

,విమరా్శ గ్రంథాలు ఆరు,యాత్రా 

చరిత్రలుఆరు,అనువాదాలు ఆరు 

కూడా ఉన్నాయి.అమరికా,జరమి-

నీ,చైన్,మలేసయా వంటిదేశలు 

సందరి్శంచిన యాత్రానుభూతిని 

ఇందులో పాఠకులకు అందించారు.

  వృతి్త ప్రవృతి్త  రెండూ ఒకటే అయే్య

అదృషట్ ం ఏ కొందరిక లభిసు్త ంది. 

అలాంటి అదృషట్ జాతకులోలో  డా.ఎన్ 

గోపి గారుఒకరు.వీరి మర్ భాగ్యమే 

మిటంటే వీరి శ్రీమతి అరుణ గారు 

కూడా కవయిత్రి కావడం.

25 జూన్ 1948 లో భ్వనగిరిలో 

పేదకుటుంబంలో జనిమించిన గోపీ 

గారు తెలుగుభాషనుఎంచకొ-

ని ఉస్మినియా యూనివరి్సటీలో 

తెలుగు ఉపన్్యసకులుగా 33 ఏళ్లో  

తమస్వలందించారు.1999నుండి 

2002 మూడేళలో తెలుగు విశవా విదా్య-

లయ వైస్ ఛాన్సలర్ గాపనిచేస్-

రు.ఇంతటి ప్రతిభాశల్యైన కవిని 

అనేక పురస్కారాలు వదుకుకాంటూ-

వచాచియి.దాదాపు 35 దాక పొందిన 

అవారు్డ లలో కంద్ర స్హిత్య అకా-

డమీఅవారు్డ ,ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్-

తవా కళ్రతనా అవారు్డ ,USA నుండి 

అననామాచార్యఅవారు్డ ,సూఫూరి ్త అవా-

రు్డ ,లకీషిమీన్రాయణ జైనీ అవారు్డ లు 

వంటి పురస్కారాలు పొందినఘనత 

డా.ఎన్ గోపీది.

ప్రతిభాశల్ యైన కవిగా ముఖ్యంగా 

తన కవితవాం బహు భారతీయ 

భాషలలోనే గాకవిదేశీ భాషలోలో -

కి అనువదించబడింద ఏకైక 

కవిగా,ప్రామాణిక పరిశోధకుని-

గా,విశిషట్ విమర్శకునిగా, ఉత్తమ 

అధా్యపకునిగా,పలు దేశలు సంద-

రి్శంచడ వాటిని యాత్రాచరిత్రలుగా 

అందించిన రచయితగా, అనినా-

టికంటే మిననా మంచి మనిషిగా 

కలులుపుగోలుగా మైత్రీ పాత్రునిగా 

ఎందరికోఆతీమియుడైె ,సూఫూరి ్త 

దాయకుడైె నిరంతర కవిత్ రచన్ 

నిమగునాడైెన డా.ఎన్ గోపి గారుమ-

రినినా అత్యంత ప్రతిషా్ఠ తమిక పుర-

స్కారాలను పొందాలని మనస్రా 

కోరుకుంటున్నాను.
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ఆదర్శ జీవితం - శ్రీ మంగళంపల్లో  అపపొల      
నరసంహమూరి ్త 

  అత్యంత ఘనంగా 97 వ జనమిదిన వేడుకలు

   1925 వ సంవత్సరం డిశంబర్ 7 
వ తేదీన కోనసీమ లోని అమలా-
పురం త్ల్కా కొమరగిరిపటనాం 
లోని అగ్రహారంలో శ్రీ మంగ-
ళంపల్లో  అపపొల నరసంహ మూ-
రి ్తజనిమించారు. కొమరగిరిపటనాం  
పలెలోటూరు. ఆ ఊళ్్ళ ఎల్మం-
టరీ సూకాలోలో  5వ తరగతి వరకు, 
హైెసూకాలోలో  10వ తరగతి వరకు 
పాఠశలలు ఉండేవి. 
 శ్రీ అపపొల నరసంహమూరి ్త 
అదే గ్రామంలో చదువుకోవడమే 
కాక, చదువుకుననా పాఠశలలోనే  
ఉపాధా్యయునిగా 32 సంవత్స-
రాలు  ఎంతో కీరి ్త ప్రతిషట్ లతో పని 
చేయడమే కాక, ఆయన తన 
పిలలోలను కూడా అకకాడే చదివిం-
చారు. అంతే  కాదు పాఠశలలో 
పాఠాలు చపపొడమే కాక, ఎవరికి  

చదువులో ఎటువంటి సందేహా-
లున్నా ఉచితంగా తన పిలలోలతో 
పాటు పాఠాలు బోధించేవారు. 
ఆయన తన పిలలోలకి  చదువు 
చపపొడం మాత్రమే కాక తన పి-
లలోలతో పాటు ఎందర్ విదా్యరిథా-

నీ విదా్యరుథా లకు ఇంటి 
దగగేర కూడా చదువు 
చపపొడం వారిలోని ప్ర-
తే్యకత. వారంత్ కూడా 
ఎంతో ఉననాత పదవు-
లలో ఉంటూ, ఇపపొటికీ 

అవకాశం వచిచినపుపొడలాలో  వారిని 
కల్స, ఆశీసు్సలు తీసుకుంటూ 
ఉంటారు. అంతే  కాదు వారి 
కుమారులలో ఒకరైెన పెదదా  
కుమారుడు పాండురంగ విఠల్ 
తెలుగు పండిట్ గా చేస, పదవీ 
విరమణ పొందారు, అలాగ్ అదే  
పాఠశలలో చదువుకుని, అదే 
పాఠశలలో ప్రధాన్పాధా్యయులు 
గా చేసూ్త , ఉత్తమ ప్రధాన్పాధా్య-
యులుగా కీరి ్త ప్రతిషట్ లు తెచచి-
కోవడమీ కాక, పాఠశలను  అభి-
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వృద్ి చేసూ్త  ఎందర్ ప్రశంసలను 
అందుకుంటున్నారు నరసంహ-
మూరి ్త గారి మూడవ కుమారుడు 
మంగళంపల్లో  సత్యన్నారాయణ  
మూరి ్త.  
   ఇక వారి వివాహ జీవితం 
గురించి తెలుసుకోవాలంటే...
వారి భార్య పేరు కాశీ అననాపూ-
ర్ణ, ఆ దంపతులకు 8 మనది 
సంత్నం. నలుగురు ఆడపి-
లలోలు, నలుగురు మగపిలలోలు. 
ఇంత చకకాటి సంస్రం . 
కానీ భకు్త ణి్ణ   భగవంతుడు అలా 
వదిలేస్్త డా? పరీక్షలు పెటట్ డం 
మొదలు పెటాట్ డు. 1970 మారిచి 
నెలలో ఆయన భార్య ""కాశీ 
అననాపూర్ణ" ను ఆయనకు పిలలో-
లకు దూరం చేస్డు. చిననా చిననా 
పిలలోలు పలెలోటూరిలో లంకంత 
ఇలులో , అంతంత మాత్రం సదు-
పాయాలతో అందరికీ త్నే తల్లో , 
తండ్రి అయి పెంచి పెదదా  చేస, 
వారికి కావలసన చదువులు 
చపిపొంచి, అందరినీ వృద్ిలోకి 
తీసుకు వచాచిరు. ఆయన తన 
జీవిత్నినా త్్యగం చేస, 32 సం-
వత్సరాలు ఉదో్యగ బాధ్యతతో, 
అనేక మంది పిలలోల అభిమాన్-
నినా చూరగొని, ఉత్తమ ఉపాధా్య-
యుడుగా బాధ్యతలు నిరవాహిం-
చారు. 
      ఇంతటి కషట్  కాలంలోనూ 

సంస్ర బాధ్యతలలో ఎవరి 
సహాయ సహకారాలు తీసుకో-
కుండా, బంధువులందరితో నూ,
అత్యంత ప్రేమగా ఉంటూ 
వారు, పిలలోలు ఎంతో ఆదర్శంగా 
నిల్చారు. ఆ పిలలోలంత్ తండ్రి 
అడుగు జాడలలో నడుసూ్త  
అందరూ ఇపపొటికీ ఎంతో అన్్య-
న్యంగా ఉండటం గరవాకారణంగా 
చబుత్రు అందరూ. 
    ఇంత కషట్ ంలోనూ భగవంతు-
డు పెటేట్   పరీక్షలను సవాలుగా 
తీసుకుని, కొమరగిరి పటనాంలో 
ఉననా స్ధువుగారి ఆశ్రమం-
లో భజన కారా్యక్రమాలోలో ,  
ఏకాహంలో పాల్గే నేవారు. వారు 
"సత్యస్యిబాబా" భకు్త లు. చాలా 
కాలం శ్రీ సత్య స్యి స్వాదళ్ 
సమితి కనీవానర్ గా పని చేస స్వ-
లనందించారు. పుటట్ పరి ్త  స్వామి 

ఆశీసు్సలతో కొమరగిరిపటనాం-
లో 'శ్రీ సత్య స్యి చరణ స్వా 
సదనం' (భజన మందిరం) స్థా -
పనకు సహకారం అందించారు. 
   పదవీ విరమణ పొందిన 
తరువాత అమలాపురం లోని 
"కామాకిషి  పీఠానికి" 50,000 రూ., 
ఎల్మంటరీ పాఠశలలో విదా్య-
రుథా లకు బెంచీలు అలా వారికి 
తోచిన దాన్లు కూడా  ఎన్నా 
చేసూ్త  ఉంటారు. 
వారి "97 వ జనమిదినం" ర్జున 
ఆయన  పాఠాలు చపిపొన పా-
ఠశలలో ఆఖరి బా్యచ్  పూరవా 
విదా్యరుథా లంత్ సూకాలోలో  కల్స 
ఆనందంగా గడపడమే కాక, పిలలో  
లంత్ తమ గురువుగారితో కూడా 
ఆనందంగా గడిపి, వారి ఆశీసు్స-
లు అందుకోవడం ఒక ప్రతే్యకత.
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