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తీగవరపు శంతి

                                       బడులంటే భారమన్? చదువంటే  ఇదేన్?

బడులంటే భయ పడిపోతుననా తల్లా తండ్రులు ఇవేం చదువులురా బాబూ! పిలలాలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో తెల్యదుకానీ,
ఆస్తిపాసుథా లు అముముకున్నా, చదివించలేక పోతున్నాం అని బంబేలెతుతి తున్నార్ తల్లా తండ్రులు. ఇక ఆచదువులు ఎంత 
చదివిన్, వేరే పిలలాలతో పోటీ పడి చదివి మార్కులు తెచ్చుకోలేక పిలలాలు పడుతుననా అవసథాలు అనీనా ఇనీనా కావు. 
    హమముయ్య! బడులుతెరిచార్ అనుకోవడానికి బదులు, అమము బాబోయ్! బడులు తెరిచార్ అని తల్లా తండ్రులూ , పిలలాలూ 
కూడా బేజారతితి పోతున్నార్. ప్రయివేటు స్కుళ్ళు అయిత్ రకరకాల పేర్లా  చెపిపి ఫీజుల రూపం లో వస్లు చేసుతి ంటే, 
డబ్బులు కట్ట లేక మధ్యతరగతి వార్ చాల్ ఇబబు్ంది పడుతున్నార్. అల్గని గవరనామంట్ స్కుల్స్ కి పిలలాలను పంపుద్-
మంటే అకకుడ ఉపాధా్యయులే సరిగ్గా  ఉండక బిల్్డంగులు, కూరోచువడానికి ఫర్నాచర్ చివరికి బాత్రూములు కూడా లేక ఇబబుంది 
పడే పరిస్థాతి. ఇంకా వింత చర్యలు ఏమంటే , ప్రభుత్ విధాన్లు అతివృష్్ట , అన్వృష్్ట , పూర్ం బతకలేక బడిపంతులు 
అనేవార్ . ఇపుపిడు వారి జీతాలు పెన్షనులా  విపర్తంగ్ పెంచిన ప్రభుత్ం స్కులు అభివృదిధికి మాత్రం పాటుపడడం లేదు 
అనేది ప్రజల ఆరోపణ.   ప్రజల డబ్బు ఎకకుడ ఎంత ఖర్చు పెడిత్ ప్రజలకు ఎకుకువ ఉపయోగకరంగ్ ఉంటుంది ? అని 
ప్రభుత్ం ఆలోచించ వలస్న పని లేద్? అని కూడా ప్రజలు అనుకుంటున్నార్. ఎనినా ప్రభుతా్లు వచిచున్ విద్్య విధానంలో 
తగిననినా మార్పిలు తీసుకువచిచు , విలువైన విద్యను అందివ్లేక పోతున్నాయి. స్కుల్స్ లో ఎందుకు చైెతన్్యనినా తీసుకు 
రాలేక పోతున్నాయి? ఎనినాకలలో నెగిగాన మర్క్షణమే ప్రజల డబ్బుతో ప్రపంచానినా చ్టి్ట  వచేచు రాజకీయ న్యకులు అకకుడ 
విద్్య విధాన్లను ఎందుకు అమలు చేయలేక పోతున్నార్? తెల్వైన విద్్యర్థా లంతా విదేశలకు వళిలా  చదువుకుంటం 
అంటే మన దేశంలో అటువంటి విద్్య విధాన్నినా అందివ్డానికి ప్రయతినాంచడం  పోయి, విదేశలకు వళలాందుకు తగిన 
ఆరిధిక సహాయానినా అందిస్తి మనటం  హాస్్యసపిదం కాద్ ? మన దేశంలోని  ప్రజల సొముమును ఖర్చు చేస్,  విద్్యర్థా లను 
చకకుటి మేధావంతులుగ్ తయార్ చేస్ , విదేశలకు వారి తెల్విని పంచి పెడుతున్నారే ? ఇదంతవరకూ న్్యయం?  ప్రభు-
త్ం ప్రభుత్ సుకులు్ను అభివృదిధి  చేస్, ప్రజలను అటువైపు మరలేటటు్ట  చేస్, తెల్వైన విద్్యర్థా లకు మన దేశంలోనే తగిన 
ప్రాతినిధా్యనినా కల్పించి వారిని మన దేశనికే ఉపయోగ పడేటటులా  చేస్తి, మన దేశం అభివృదిధి  చెందద్ ? విదేశలకు వడుతు-
ననా, వళిలాన వారినీ అడిగిత్ ఇదే మాట చెబ్తున్నార్. మాకు తగిన ప్రాధాన్యత నిస్తి మా తల్లా తండ్రులను వదిల్ విదేశలకు 
ఎందుకు వడతాము? అంటున్నార్. ప్రజలకు  అవసరాలు చాల్ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధిన విద్యలు కూడా నేర్చుకుని 
విద్్యర్థా లు రాణిస్తి ఎంత బావుంటుంది? ఇటువంటి వనీనా చేస్ విద్్య విధానంలో మార్పిలు తీసుకువచిచు, వాటికి సంబం-
ధించిన పని వారికి కల్పించ వలస్న బాధ్యత ప్రభుత్ం పైె వుంది. ఆ విధంగ్ నిర్ద్్యగ సమస్యను కూడా రూపుమాపవచ్చు-
ను కద్!. ఇక పోత్ ఇటువంటి మార్పిలు అనీనా తీసుకు రావాలంటే  ప్రముఖులతో చరచు జరిపి, మార్పిలు తీసుకు రావలస్న 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. ముఖ్యంగ్ స్కుల్స్ కి కాలేజీలకు వళలా విద్్యర్థా లకు భద్రతకల్పించవలస్న అవసరం ఎంతైెన్ 
ఉంది. చదువులలో విదేశలను పోలుచుకుంటర్కద్ ? అకకుడ విద్్య విధానం, ముఖ్యం గ్ అమరికా విద్్య విధానం గురించి 
ఆలోచిద్దీ ం: అమరికాలో పిలలాల చదువు వారిని ఆలోచింప చేస్దిగ్ ఉంటుంది. అంత్కాని ఎకుకువగ్ పుసతికాలలో ఉననాది 
మాత్రమే చదివి , బటీ్ట  పటే్ట టటులా గ్ ఉండదు అంటర్. పిలలాలకు చిననాపపిటినుండీ ఆలోచన్ శకి తిని పెంచే ఆటలు ,, ఉద్ 
: పజిల్స్, రక రకాల వీడియో  గేమ్స్, రకరకాల ఆటలు , ఇల్ చిననాపపిటినుండీ వారిలో ఆలోచన్ శకి తి పెరిగేటటులా గ్  ఇటు 
తల్లా తండ్రులూ , ఉపాధా్యయులు ప్రయతినాస్తి  ఉంటర్. అంత్ కాదు మన దేశంలో అయిత్ ఆ కాలా సులో ఉననా సబ్ జెక్్టస్ 
లో ఎవరికి  అత్యధిక మార్కులు వస్తి వారే మంచి మంచి స్కుల్స్ లో సీటు పందడానికి  అర్హు లు. తర్వాత వార్ సోషల్ 
అవేరనాస్ లేక చాల్ ఇబబుంది ఇబబుంది పడుతూ ఉంటర్. ముఖ్యంగ్ విదేశలకు వళిళునపుపిడు ఎన్నా సమస్యలను ఎదురకుం-
టర్. అమరికాలో అయిత్ చదువుకి ఎంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తి రో, మిగిల్న ఎకాస్ట్రా  యాకి్టవిటీస్ కి కూడా అంత ప్రాధాన్యతను 
ఇస్తి ర్. సంగీత స్హితా్యలలోను, ఇనుష్ట్రు మంటులా   నేర్చుకోవడంలోనూ, డిబేట్స్లోను , ఆటలోలా ను, స్మాజిక కార్యకల్పా-
లలోను, ముఖ్యంగ్ పేదవారికి సహాయం చేయడం ఇటువంటివనీనా నేర్చుకుని , చదువుతో పాటు వీటికి  కూడా ప్రాధాన్య-
తను ఇస్తి ర్. ఈ అరహుతలనీనా ఉంటేనే అమరికాలో విద్్యర్థా లకు పెదదీ   పేర్ననా స్కుల్స్ లోను , యూనివరిస్టీలోలా నూ అరహుత 
పందుతార్.  వారే పెదదీ  పెదదీ  పదవులు పందే అవకాశం ఉంటుంది.    అందుకే మన భారత దేశం నుండి వళిలాన విద్్యర్థా లు 
కూడా అనినాటిలోను పాల్గా ని ప్రావీణ్్యనినా సంపాదిసుతి న్నార్. ఇంతమంది రాజకీయ న్యకులు వేదేశలను చ్టి్ట  వసుతి న్నార్ 
కానీ ప్రజలకు ముఖ్యంగ్ విద్్యర్థా లకు, స్కుల్స్ కి , కాలేజీలకు  పనికి వచేచు పని ఎంత చేసుతి -
న్నాం? అని ఆలోచించర్.     త్రలో  అటు ప్రజలోలా నూ, ప్రభుత్ంలోనూ చైెతన్యం వచిచు అభివృదిధి  
పథంలోకి దూసుకుకుపోతుంది మన దేశం అని ఆశిసోతి ంది చైెతన్యం సంకలపిబలం . 



అభిప్రాయ వేదిక
మన రాష్టంలో మనకేద్ ప్రాధాన్యత అంటూ వ్రాస్న 
సంపాదకీయం చకకుగ్ ఉంది. మన రండు ప్రభు-
తా్లూ లేవనెతతివలస్న విషయం ఇది. నేతలలో 
కనువిపుపి కలుగుతుందని ఆశిద్దీ ం. 
      భాన్జీరావు, విజయవాడ, నరసయ్య గౌడ్, 
స్కింద్రాబాద్ 
అతాతి  కోడళలా మధ్య యుగయుగ్లుగ్ జర్గుతుననా 
ప్రచ్ఛననాయుదధిం గురించి కధ కానీ కధ లో చకకుగ్ 
వివరించార్. ఇది లోకర్తి అని వదిలేయటమే 
ఉతతిమం అనుకుంటను . 
      సుబాబురావు, సంధ్య - విశఖపటనాం 
నవల్రాణి సులోచన్రాణి గురించి పోడూరిగ్రి 
వా్యసం బాగుంది. ఎన్నా తెల్యని విషయాలు తెల్-
యపరిచార్ రచయిత.  
    శంభుప్రస్ద్ - మల్కుజిగిరి 
మీర్ కొతతిగ్ మొదలుపెటి్ట న ముల్లా కధలు మమము-
ల్నా బాగ్ ఆకటు్ట కున్నాయి. రచయితకు ధన్యవాద్-
లు. 
   రాజారావు, రాణి - హైదరాబాద్ 
ఈ విశ్ం వయసుస్ ఎంత అంటూ వేమూరి గ్ర్ 
వ్రాస్న శీరి్షక అదుభుతంగ్ వుంది. చాల్ బాగ్ విడ-
మరిచి చెపాపిర్ రచయిత. ఆయనకు నమస్కురా-
లు. 
  హైమవతి, చందు - అనంతపురం 

మీ పత్రిక ప్రారంభించినపపిటినుంచీ ఒకకు సంచిక 
కూడా వదలకుండా చదివిన పాఠకులలో నేనూ 
ఒకడిని. ఇందులోని మిస్ మేఘమాల సీరియల్ 
న్కు ఎంతో ఇష్ట మైన శీరి్షక. చకకుటి కధ, మరింత 
చకకుటి కధనం కల్పి ద్నినా ఒక గొపపి నవలగ్ నిల-
బట్ట యి.  ద్నినా నవల్రాణి సులోచన్రానికి అం-
కితమివ్టం ఒక కోసం మర్పు. ఈ సీరియల్ ఈ 
సంచికలో అయిపోయిందంటే కొంచెం బాధ వేస్ం-
దననామాట నిజం. నండూరి సరోజ గ్రి ఈ కథను 
ఎవరైన్ స్నిమాగ్ తీస్తి బావుణ్ణు . ఈ రచయిత్రి 

నుంచి మరక మంచి నవల మేము ఆశించవచాచు?          
                       రతనామాల, భారతి, వైదేహి, శ్రావణి, 
మృదుల, లకి్షమి, సుబ్రహముణ్యం, ఆంజనేయులు, 
రతానాజీ, నరస్ంహం, ప్రస్ద్, సోమయ్య - హైదరాబా-
ద్ 
దురాగా ప్రస్దరావు గ్రి సంసకృత పాఠాలు చకకుగ్ స్-
గుతున్నాయి సంసకృతం నేర్చుకోవటనికి మాకు ఇవి 
ఎంతగ్న్ తోడపిడుతున్నాయి.  ఆయనకు మా ధన్య-
వాద్లు. 
      లక్ష్మణ్, రాజీ - వరంగల్ 
ఎలకా్రా న్ గ్రి కధ ఉచిత భోజన విద్్యలయాలు 
బాగుంది. కళళుకు కటి్ట నటులా గ్ వరిణుంచార్ పరిస్థాతిని 
రచయిత. ఆయనకు మా అభినందనలు. 
  రామస్్మి, వనజ - ముషీరాబాద్ 
ప్రహేళిక చాల్ ఆసకి తికరంగ్ వుంది. ఈస్రి స్ల్్ 
చేద్దీ మని కొంత ప్రయతినాంచా కానీ న్వలలా  కాలేదు. 
ఈస్రి ఇంకా గటి్ట గ్ ప్రయతినాంచాల్. మా మదడుకు 
మంచి కసరతుతి  ఇసోతి ంది ఈ శీరి్షక. 
     తులసీరామ్, రామలకి్షమి - ల్ంగంపల్లా  
బ్రహముదేవుడికి ప్రీతికరమైన మాసం నిజ జ్్యష్ఠ  మాసం 
అంటూ చకకుగ్ వివరించార్ కొతతి రామానందంగ్ర్. 
ప్రతి నెల విశిష్ట త గురించి ఎన్నా వివరాలు తెల్యజె-
పుతున్నార్ రచయిత. ఆయనకు మా ధన్యవాద్లు. 
   త్జస్్ని, శకుంతల - ఏలూర్ 
రాశిఫల్లు బాగ్ వ్రాసుతి న్నార్. కొనినాస్ర్లా  మాకు 
ఇది గైడెన్స్ గ్ పనిచేసోతి ంది. జన్రదీన్ ఠాగూర్ గ్రికి 
జ్్యతిషం లో ఉననా పటు్ట  మాకరథామవుతోంది. 
  రామ మాధవ్, షాల్ని - నలలాకుంట
మా ఊరి నందుల కథ చాల్ బాగుంట్ంది. పలెలా-
టూళ్ళు మేము చిననాపుపిడు గడిపిన రోజులు గుర్తి -
కొసుతి న్నాయి. 
  ప్రతాప్, అనస్య  నెలూలా ర్ 
పోచినపెదిదీ  మురళీకృషణు గ్ర్ వ్రాసుతి ననా కాశీ ఖండం 
చదవటనికి ఎంతో బాగుంది. 
   వరము, రామ్ముహన్, పరమేశ్ర్ - హైదరాబాద్ 
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  భువనచంద్ర

      "ఒక చిననా టీ స్్ట ల్ లో పని 
చేశర్ వార్. ఆ తరవాత మలలాగ్ 
ఓ హోటలే లేని వూళ్ళుకి వళిలా , 
ఎంతో కష్ట పడి ఓ టీ స్్ట ల్  పెటు్ట -
కున్నార్. అకకుడే మలలాగ్ బిస్కు-
టూలా  స్గరట్ట  వంటివి అముముతూ 
కొన్నాళళుకి అదే ఊళ్లా  ఓ పచార్ 
దుకాణం తెరిచార్. ఆ తరవాత 
టౌన్లా  ఓ హోటలు, ఓ బట్ట ల షాపు,
ఓ స్పర్ మారకుటు్ట  తెరిచి 
గొపపి వ్యకి తిగ్ పేర్పంద్ర్. ఆ 
తరవాత  మూడు స్నిమా హాళ్లా  
నిరిముంచి, డిస్్రాబూ్యషన్ కూడా 
చేపటి్ట  నగర ప్రముఖులయా్యర్. 
ఓ ప్రొడూ్యసర్ చేస్న ఛాలెంజ్ ని 
ఎదురకుని వారే స్నిమా తీయడం 
గ్క సక్స్స్ ఫుల్ ప్రొడూ్యసర్ గ్ 
పేరంద్ర్. తరవాత డైెరక్టర్ గ్, 
రచయితగ్ ప్రసుతి తం మన మం-
త్రివరగాంలో మంత్రిగ్ ఎదిగ్ర్. 
యువత వారిని చూస్ నేర్చుకోవ-
లస్ంది ఎంతో వుంది, వారి అడు-
గుజాడలు విజయానికి మటులా  
అని నొకికు వకాకుణిస్తి  స్లవు తీ-
సుకుంటున్నాను" అంటూ హర్ష-

ధా్న్ల మధ్య, చపపిటలా  మధ్య 
కూర్చున్నార్ అధ్యకు్ష లవార్. 
 వరసగ్ వక తిలు ఆన్టి విశిష్ట  
గౌరవ అతిథీ + మంత్రివర్్యలైెన 
అస్మాన్యరావుగ్రినా తమతమ 
ఉపన్్యస్లతో ఆకాశనిక్త్తిశ-
ర్. వారికి వేస్న దండలకీ, 
కపిపిన కాశీముర్ శలువాలకీ లెకేకు 
లేదు. ఇక గిఫు్ట ల సంగతి అడగ-
కకురలేదు. 
ఈ కార్యక్రమం జర్గుతుననా-
ది టౌన్ హాలోలా . స్మాను్యల-
కి అందుబాటులో వుండదది. 
కొండ మీది కోతినైెన్ నేలమీదకి 
దింపగల న్యకులకీ, విన్య-
కులకీ మాత్రం  'ఉచితం' గ్ దొ-
ర్కుతుంది. రైలు, కార్, ఫ్లా టూ, 
అనీనా వారికి ఉచితాలే. సరే. 
కార్యక్రమం తరవాత బిజినెస్ 
మేగనాట్ (?) కుబేర గుపుతిల 
వారితో విందు. 88 వంటకాలు 
అతిథుల్నా సంతృపితి పరచటని-
కి స్దధింగ్ వున్నాయి. తినేదంతో 
పారేస్దంతో తెల్స్ది ఆ 
పైెవాడికీ, అమరిచున కేటరింగు 
వాడికీ! 
   గవరనామంటు హాస్పిట-
ల్ వరండాలో పడివున్నార్ 

యాక్షన్ - రియాక్షన్ 
(చర్య - ప్రతిచర్య)
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విభీషణ శరముగ్ర్. ఆయనకి 
'మహామహోపాధా్యయ'  బిర్దు 
నిచిచుంది బంగ్ల్ గవరనామం-
టు. తెలుగు, ఇంగీలాషు, బంగ్లీ, 
మరాఠీ, తమిళ భాషలోలా  ఆయన 
నిషాణు తుడు. పుటు్ట కతో కోటీశ్-
ర్డు. కానీ, తండ్రిగ్ర్ స్్తం-
త్రర్య సమరోతాస్హంతో ఆస్తినం-
తా గ్ంధీగ్రి జ్లెలో పోశర్. 
అంత్ గ్దు, ఆ స్పిరి తితో 
ఊరికి స్కులు, గ్ంధాలయం, 
పంచాయితీ ఆఫీసు ఎక్స్ట్రా-
లు సొంత ఖర్చులతో కటి్ట ంచి, 
అభినవ కర్ణు డనే బిర్దు కూడా 
పంద్ర్. తండ్రిగ్రి పోల్కే 
కొడుకీకు వచిచుంది. పైెగ్ పిలలాలు 
కూడా లేరాయే! ద్ంతో విభీష-
ణశరము గ్ర్ విజృంభించి మర్ 
ద్నధరాములు చేశర్. మంగ-
ళస్త్రాలు మట్్ట లు వంటివి 
ఇవ్డమే గ్క చాల్మంది ఆడ-
పిలలాల పెళిళుఖర్చులు కూడా తన 
జ్బ్నించి పెటు్ట కున్నార్. ఇక, 
ఫీజులు కటి్ట  చదివించిన పేద వి-
ద్్యర్థా ల సంఖ్యకి అంత్ లేదు. 
 పేదరికమనే పెనుతుఫాను-
కి ఆతీముయత, అభిమానం, కృ-
తజ్ఞత, గౌరవం అనే మబ్బులు 
కకావికలైె దిగంతాలకి ఎగిరి-
పోగ్, ప్రసుతి తం ఆయన గవ-
రనామంటు హాసపిటలు వరండా 
మటలా మీద పడివున్నాడు. ఆ 
గవరనామంటు హాసపిటలు కట్ట -
డానికి సథాలమిచిచుంది విభీషణ-
శరముగ్రి తండ్రిగ్రే. ప్రసుతి తానికి 

ఆయన మంచీ చెడా్డ  కనుకుకు-
నేవార్ ఎవరూ లేర్. ఆయనినా 
హాసపిటలోలా  పడేస్ంది కూడా గజ-
ముఖరావుగ్రనే వార్్డ  మంబ-
ర్గ్రి కార్ డ్రైవర్. అకకుడా ఓ 
'మతలబ్' వుంది. కావలస్న 
పేపరలామీద ముందుగ్నే గజ-
ముఖరావుగ్ర్ వేల్ముద్రలు 
పకడబుంద్గ్ వేయించ్కున్నార్. 
కాదుమర్! శరముగ్ర్ సపృహలో 
లేరాయే. ఒకవేళ వున్నా, ప్రతిఘ-
టించే ఓపిక ఎపుపిడో చచెచున్-
యే. పోయేవాడు ఇంటిని వంట 
తీసుకుపోలేడు కద్! ఆ యిలులా  
మాత్రం ఏమన్నా స్మాన్యమై-
నద్? ఉహూ..... కానేకాదు. 
గ్ంధీగ్రికి విడిదిచిచున ఇలలాది. 
జాతీయన్యకులందరితోనూ 
విభీషణశరముగ్రికి వుననా పరిచ-
యానినా ఫోట్ల రూపంలో గోడ 
లనిండా నింపుకుననా ఇలలాది. 
ముంద్ అరకరం, వనకో 
అరకరం విసీతిరణుంలో నిరిముంచిన 
ఇలలాది. 
  అటువంటి సథాల్నినా, 
అందులోనూ ఊరికి గుండె-
కాయల్ంటి చోటులో వుండే 
సథాల్నినా, ఎల్గూ వదలడం? 
అసలు వదిలేంత పిచోచుడెవరూ? 
అందుకే గజముఖరావు అనే 
వార్్డ  మంబర్, మంత్రివర్్యలైెన 
శ్రీయుత అస్మాన్యరావుగ్రి 
మదదీతుతో 80/20% నిషపితితిలో 
పంచ్కోవడానికి ప్రణ్ళిక అమ-
లుపరిచార్. 80% అస్మాన్య-

రావుగ్రికీ, 20% గజముఖరావు-
గ్రికీ! ఏనుగు ఆకల్ ఏనుగుద్ 
- ఎలక ఆకల్ ఎలకద్ కద్!
 "అయా్య... ఎవరి బాధలు 
వారివి. అల్గే ఎవరి బాధ్యత-
లు వారివి. ఆ సథాలం ఖర్దంతో, 
ద్నివలలా  వచేచు ఇతర ల్భాలే-
మిట్, అనీనా కు్ష ణణుంగ్ మాకు 
తెలుసు. మరో విషయం కూడా 
మీర్ చితతిగించాల్. ద్నిమీద 
తమ కనూనా, పేపరేలా (డాకు్యమం-
ట్స్) కాదు, చాల్మంది కళ్ళు 
పేపర్లా  వున్నాయి. అనినాంట్లా నూ 
మీవే కరకు్ట  అని నిరాధి రించడానికి 
న్న్ గడీ్డ కరవాల్స్ ఉంటుందని 
మీకూ తెల్స్న విషయమే కద్! 
కనుక..... " ఆగ్డు నరోతతిమరా-
వు. నరోతతిమరావు ఓ పేదదీ  గవరనా-
మంటు ఆఫీసులో ఓ సదుద్్య-
గి. సదుద్్యగి ఎందుకంటే సద్ 
సతా్యనేనా వలలాడిస్తి డు. ప్రియం 
కాని సతా్యనినా పెదవులవనకే 
ద్స్తి డు, కానీ బయటికి రానీడు. 
 డైెల్గ్ ఎల్ ఎపుపిడు ఎకకుడ 
మొదలెట్ట లో చాల్మంది-
కి తెలుసు. తెలీనిదల్లా  ఎకకుడ 
ఆపడం అనేదే. ఆ విషయం 
కు్ష ణణుంగ్ తెల్స్తి చాలు లోకానినా 
క్షణంలో గలవచ్చు. డైెల్గ్ ఎకకుడ 
ఆపాలో, అల్ ఆపడం వలలా  వచేచు 
ల్భనషా్ట లేమిట్ నరోతతిమరావుకి 
సంపూరణుంగ్ తెలుసని గజము-
ఖరావుకి కూడా తెలుసు. "అవును 
మర్... పీత కషా్ట లు గీతకీ, గీత 
కషా్ట లు సీతకీ తెలుస్తి యటండీ? 
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పనిగ్వడం ముఖ్యం. మంత్రిగ్-
ర్ వూళ్ళు వుననాపుపిడే 'మతలబ్' 
కానిచాచుమనుకోండీ.., మాటకి 
మాట దకుకుతుంది... న్టుకి 
న్టూ జమపడుతుంది" నవా్డు 
గజముఖరావు. 
         *****
 "కనుక మహాజనుల్రా..! పా-
ముపిలలా  కరిస్తి మనిష్కి ప్రాణం 
పోదు. కారణం మనిష్ని 
చంపేంత విషం ద్ని కోరలోలా  
తయార్కాదు. కానీ అది పెదదీది 
అయినపుపిడూ? అల్గే మనం 
చేస్న తపుపిలు చాల్ చిననా తపుపి-
లని మనం భావించవచ్చు. కానీ 
ఆ తపుపిల పటీ్ట  పెరిగిత్? అందుకే 
మంచీ చెడూ ఆలోచించి మర్ 
జీవించాల్. ఏది తపోపి ఏది ఒపోపి 
చెపేపిది నీ అంతరాత్ము", ప్రసంగం 
ముగించార్ శస్త్రిగ్ర్.   
       *****
విభీషణశరముగ్రి ప్రాణం గ్ల్కి 
ఊయలలూగే ద్పంల్ కొటు్ట -
కుంట్ంది. 'ఇంక్ంతస్పూ' 
అననాంత అసహనంగ్ లగ్జర్ 
స్ట్ లో మందు స్విస్తి  తి-
ర్గుతున్నార్ అస్మాన్యరా-
వు గ్ర్. గజముఖరావుగ్ర్ 
ఆత్రంగ్ 'కబ్ర్' కోసం ఎదుర్ 
చూసుతి ంటే, నరోతతిమరావుగ్ర్ 
'కేష్' లెకకుపెటు్ట కుంటున్నార్. 
ఒకట రండా, స్ట్ కేస్ నిండా 
కొతతి కట్ట లే. స్ర్్యడు మండు-
తూనేవున్నాడు అనీనా చూస్తి . 
      ****

 "థంక్స్ రా ... నువు్ కనక మా 
వాళలాకి నచచుచెపపికపోత్ ఇంత
అదుభుతమైన అనుభవాల్నా మిస్ 
అయే్యవాళళుం", విఠల్ రావుని 
పగుడుతూ అన్నాడు సుమన్ 
చౌదరి.  
 "యా.! లేకపోత్ చచిచున్ మా 
డాడీ ఒపుపికునేవాడు కాదు", 
సపోరి్టంగ్ గ్ అన్నాడు పవన్. 
 "అబబు పగడకండిరా ... ముందు 
enjoy " ఛీర్స్ చెపూతి  అన్నాడు 
విఠల్. పార్్ట స్గుతూనేవుంది. 
 "అరేయ్... ఇపుపిడు పోద్ంరా 
ల్ంగ్ డ్రైవ్ కి", ఉతాస్హంగ్ 
అన్నాడు పవన్. 
 "డ్రైవర్ ఎపుపిడో వళిళుపోయా-
డు కదరా", బదధికంగ్ అన్నాడు 
సుమన్. 
 "షటప్... నేనున్నాను కదరా... 
పదండి", వింటర్ జాక్ట్ అందు 
కుని అన్నాడు విఠల్. 
  ఢిలీలా  చల్లో జ్గుతోంది. చల్కి 
తోడు పగమంచ్. అస్మా-
న్యరావుగ్రి కుమార్డు విఠల్ 
యమాసీపిడ్ తో  పోనిచాచుడు ఆడి 
కార్ని. పదిహేను నిముషాల 
తరవాత ఊర్ ఉల్కికుపడిం-
ది. కార్ ముకకులైె నేలవాల్ంది. 
కారణం ఫాగ్ లో కార్ కాంక్రీటు 
వంతెనకు గుదుదీ కోవడమే. 
      ****
 "క్షమించండి శరముగ్రూ... న్ 
పూర్జనము సుకృతం... మిమముల్నా 
బ్రతికించ్కోవడం", కోలుకుం-
టుననా శరముగ్రితో అన్నాడు డాక్టర్ 

శివప్రస్ద్. ఆయన డూ్యటీలోకి 
వస్తి నే శరముగ్రిని గురి తించడం 
శరముగ్రి అదృష్ట ం. ఆ కుర్రాడినా 
చదివించింది శరముగ్రే. 
                    ****
 అస్మాన్యరావుగ్రి ఇలులా  
ఏడుపులతో మార్మ్గుతోంది. 
అననాటు్ట  గజముఖరావూ, నరోతతి-
మరావూ కూడా అకకుడే వున్నార్ 
బిడ్డల శవాల్నా చూస్ రోదిస్తి . 
వచీచుపోయే అతిథులకీ, మంత్రు-
లకీ లెకకులేదు. కానీ ఓద్ర్పిలు 
ప్రాణ్ల్నా తిరిగి త్గలవా?
                      ****
 ఈ కథ అతుకులబంతల్ 
కనిపించిన్, అతుకుల బంత 
మాత్రం కాదు. ప్రతి యాక్షన్ కీ 
రియాక్షన్ ఉండి తీర్తుందనే 
నూ్యటన్ స్ద్ధి ంతానినా అనుస-
రించిన కథ. కరకు్ట గ్ చెపాపి-
లంటే "మన సుఖసంతోషాలు 
ఆధారపడేది మనం చేస్ పను-
లనుబటే్ట ". నీ జీవితానినా నిరేదీశిం-
చేది నువు్ చేస్ పనులే. 
     మళీళు కలుద్దీ ం. 
               నమసకృతులతో 
                           భువనచంద్ర              

చిననా పిలలాల జలుబ్ ,దగుగా లకు 
ఇంటి వైద్యం
కొదిదీగ్ మిరియాలు,కొదిదీగ్ ధనియాలు, లవం 
గ్లు, ద్ల్చున చకకు , కొదిదీగ్ హారతి కరూపిరం, 
కొదిదీగ్ బియ్యం ఇవనీనా మూకుడులో వేస్ బాగ్ 
వేయించి , ఒక పలచుని గుదదీలో వేస్, మూట 
కటి్ట , పిలలాలకు గుండెలమీద, ఛాతీమీద విక్స్ 
రాస్ వచచు వచచుగ్ ఈ మూటతో కాపడం ల్ 
పెట్ట ల్. పిలలాలు చాల్ రిల్క్స్ అవుతార్. ఈ 
వరా్ష లకు, చలలాగ్ల్కి ఇది మంచి మందు. 
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వేమూరి వేంకటేశ్రరావు
 

         
ఈ విశ్నినా సృష్్ట ంచినది ఎవ్ర్?
సృష్్ట  కర తి!
ఆ సృష్్ట  కర తిని సృష్్ట ంచినది 
ఎవ్ర్?
చొపపిదంటు ప్రశనాలు వయ్్యదుదీ .
పోనీ ఈ సృష్్ట  కార్యం ఎపుపిడు 
మొదలైెంది?
బైబిలు ప్రకారం ఓ ఐదు వేల 
ఏళళు కిందట.
హిందూ పురాణ్ల ప్రకారం, ఈ 
సృష్్ట  కార్యం ఎపుపిడు మొదలైెంద్ 
ఎవ్రికీ తెల్యదు. సృష్్ట , స్థాతి, 
లయ అనే మూడు ప్రక్రియలూ 
అల్ నిరంతరం జర్గుతూనే 
ఉంటయని పురాణ్లు చెబ్-
తున్నాయి. మన దృకపిథంలో 
కాలం ఒక చక్రం; బాణం కాదు! 
పోనీ భౌతిక శస్త్రవేతతిలని అడిగి 
చూస్తి….
“ఎపుపిడో పదమూడుననార  
బిల్యను (పదమూడుననార  
వందల కోటలా ) సంవతస్రాల 
క్రిందట, ఒక సుముహూరాతిననా, 
ఒక మహా పేలుడు సంభవిం-
చింది, ఆ పేలుడు ఫల్తమే ఈ 
విశ్ం. ఆ పేలుడు ముకకులు 
ఇంకా అనినా దిశలలోకీ చెల్లా  
చెదర్ అవుతూనే ఉన్నాయి. 

….” అంటూ ఒక చేట భారతం 
మొదలు పెడతార్.
భౌతిక శస్త్రం కు్ష ణణుంగ్ చదువు-
కుననా న్కే అరధిం అవటం లేదు 
– వాళ్ళు చెపేపిది. వింటూననా కొద్దీ  
మతి పోతోంది. ఇహ స్మాను్యల 
సంగతి ఏమి చెపపిగలం?
“అయా్య! ఏద్  పేల్ంది, ద్ని 
ఫల్తంగ్ ఈ విశ్ం నిరంతరం 
అల్ వా్యపితి చెందుతోంది” అని 
అంటున్నార్ కద్, “ఏమిటి 
పేల్ంద్ కాసతి చెపపిండి.” అని 
అడగండి. చెపపిర్!
ఇల్ పేల్నది ఒక పేదదీ  చల్విడి 
ముదదీల్ ఉండేదని అంద్కా 
ఉహించ్కుంద్ం. 
ఈ చల్విడి ముదదీ  భూగ్హం-
ల్, బంగరంల్ ఆతము ప్రదకి్షణం 
చేసుకుంటూ ఉండేద్? 
ఏమ్! తెల్యదు.
ఈ చల్విడి ముదదీ  ఎకకుడుండే-
దిట?
“ఎకకుడ?” అనే ప్రశ్నా లేదుట. ఆ 
చల్విడి ముదేదీ  అపపిటి విశ్ం 
అంతా. అదకకుడ ఉంటే అదే 
విశ్ంట.
పోనీ, ఈ చల్విడి ముదదీని 
ఎవ్ర్ చేస్ర్? ఎకకుడనుండి 
వచిచుంది? ఏమ్! అద్  చెపపిర్.

ఏమిటి పేల్ంద్ చెపపిర్ కాని  
‘అది’ పేల్న తరా్త ఏమి 
జరిగింద్ చెపపిగలమంటర్.
కానీ, ఆ పేలుడుకి  ‘ముందు’ 
సంగతి వాళళుని అడకకుండి. చెపపి-
లేర్.
ఏమైన్ అంటే, “ఆ పేలుడుతోటే 
కాలం కూడా పుటి్ట ంది కనుక ఆ 
పేలుడు కి ‘ముందు’ అనే ప్రసకే తి 
లేదంటర్.
పిలలా  పుటి్ట న తరా్త్ కద్ జాతకం 
రాస్తి ం. పుటు్ట కకి పూర్ం ఏమిటి 
జరిగింద్ జాతక శస్త్రం చెపపిదు. 
అల్గే ఈ విశ్ం పుటి్ట న తరా్త 
విషయాలని ఆధునిక విశ్ శస్త్రం 
అవగ్హన చేసుకోగలుగుతోంది 
కానీ, అంతకు ముందు సంగతి 
అడిగిత్ న్న్ తంటలు పడుతూ 
గుటకలు వేసోతి ంది తపపి సరి 
అయిన సమాధానం చెపపిలేక 
పోతోంది.
ఈ రకం ప్రశనాలకి సమాధాన్లు 
వతకటమే ఆధునిక విశ్ శస్త్రం 
య్కకు ధ్్యయం.
గత మూడు  దశబాదీ లలో 
జరిగిన పరిశోధనల వలలా  తెల్-
స్నది ఏమిటంటే – ఈ విశ్ం 
య్కకు ‘అంతు పట్ట టం’ మనకి 

విశ్స్రూపానికి బ్డగల వాదం
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తెల్యటం లేదని. వాద్లు కు-
కకుగొడుగుల్లా  పుటు్ట కొసుతి న్నాయి 
తపపి ప్రామాణికమైన ఋజువులు 
దొరకటం లేదు.
ఈ వాద్లలో ఒక వాద్నినా 
“స్ంకేతిక పదజాలం” ఉపయో-
గించి చెబ్తాను. ఈ కథనంలో 
ప్రచారంలో ఉననా వాదం  కొంత, 
న్ పైెత్యం కొంత ఉన్నాయి.
సథాల కాల పరిమితులు లేని మహా 
స్గరం ఒకటి ఉందనుకొండి. 
ద్నినా మ్క్ష స్గరం అంద్ం. ఈ 
మహా స్గరంలో అనేకమైన నీటి 
బ్డగలు అల్ పుడుతూనే ఉననా-
టులా  ఊహించ్కొండి. సబ్బునీటి 
బ్డగలల్ ఈ బ్డగలు వా్యపితి 
చెంది, పెదదీవై, ఒక న్డు పుటు-
కుకుమని పోతాయని ఊహించ్-
కొండి. ఇల్ పెరిగి పెదదీవవుతూ-
ననా బ్డగల వంటి బ్డగలలో 
ఒకటి మనం నివశించే విశ్ం! 
ఈ బ్డగల ఉపరితలం మీదే ఈ 
విశ్ంలోని  కీ్షరరస్గరాలు (గేల-
కీస్లు), నక్షత్రాలు, గ్హాలు, వగైరా  
ఉన్నాయి. 
ఆ మహా సముద్రంలో ఇటువంటి 
బ్డగలు ఎనునాన్నాయో ఎవరని 
లెకకు పెట్ట గలర్? ఇదే విధంగ్ 
సృష్్ట లో లెకకుకి అందననినా  
విశ్లు ఉన్నాయి. వాటిలోలా  మన 
విశ్ం ఒకటి. ఇది బ్డగల్ 
- ఇంతింతైె, వటుడింతైె అననా 
చంద్ననా - వా్యపితి చెందుతోంది. 
ఇదే విధంగ్ అనంతమైన 
విశ్లు – మనతోపాటు – 
సమాంతరంగ్ పుడుతున్నాయి, 

వా్యపితి చెందుతున్నాయి, చివరికి 
చిటిలా పోయి  లయమై పోతున్నా-
యి. ఈ వాదమే సరి అయినది 
అయిత్ ఈ బ్డగల జీవిత 
ప్రమాణం బ్దుబుద ప్రాయం 
కద్! ఇవనీనా ఎపుపిడో ఒకపుపిడు 
టప్ మని చిటిలా  పోతాయి. బ్డగ 
చిటిలా త్ ఏమి మిగులుతుంది?  
కొనినా  తుంపరలు మిగులుతా-
యి. అవి ఆ మ్క్ష స్గరంలో 
కల్స్పోతాయి. ఈ పద్రధిమే 
మరో నీటి బ్డగ పుట్ట టనికి 
కావలస్న ముడి పద్రధిం అననా 
మాట.
శస్త్రంలో మనం స్ద్ధి ంత 
సౌధాలని ఎనినాటినైెన్ నిరిముంచ-
వచ్చు. అంతవరకు మనకి అవ-
గ్హన అయిన జా్ఞ నసంపదని 
విసమురించకుండా, ఇంతవరకూ 
అరధిం కాని ప్రశనాలకి సమాధాన్-
లు చెపపిగల్గిత్ ఆ స్ద్ధి ంతం వి-
జయవంతం అవుతుంది.
దూరదర్శనుల సహాయంతో 
ఎడి్న్ హబ్ల్ చేస్న ప్రయో-
గ్ల వలలా  ఈ (మన) విశ్ం వా్యపితి 
చెందుతోందని ఋజువయింది. 
ఇది సర్్లూ అంగీకరించేర్. 
మన మ్క్ష స్గరంలో బ్డగలు 
కూడా వా్యపితి చెందుతున్నాయి 
కద్. ప్రసుతి తం చెల్మణీలో ఉననా 
బ్రహాముండ విఛ్్ఛననా వాద్నికీ నేను 
కొతతిగ్ చెబ్తూననా బ్డగల 
వాద్నికి కొనినా స్రూపా్యలూ, 
కొనినా త్డాలు ఉన్నాయి. ఉద్-
హరణకి నేను ఉటంకిసుతి ననా 
వాదంలో మన చల్విడి ముదదీ  

పేలదు (doesn't explode); 
కాని, అదే చల్విడి ముదదీ  వా్యపితి 
చెంది, చెంది, పేదదీ  బ్డగల్ 
అయిపోయి, అపుపిడు టప్ 
మని తుసుస్మంటుంది (pops). 
(ఇకకుడ తెలుగులో explosion కీ 
popping కీ త్డా గమనించండి!)
ఇపుపిడు నేను వివరిస్తి ననా 
వాదంలో మన చల్విడి ఎకకుడ 
నుండి వచిచుంద్ చెపపివల-
స్న పని లేదు; మన బ్డగలు 
సముద్రంలోంచి పుడుతున్నా-
యి. బ్డగ వా్యపితి చెంది, చెంది 
చివరికి ఏమౌతుంద్ చెపపిటం 
కూడ సుళ్వే. సబ్బు బ్డగలు 
పుటుకుకుమననాటేలా   ఈ విశ్ం కూడ 
ఎపుపిడో  ఒకన్డు పుటుకుకుమ-
ని పోతుంది కద్. అపుపిడు ఈ 
విశ్ంలో ఉననా పద్రధిం అంతా 
మ్క్ష స్గరంలో కల్స్ పోతుంది. 
జీవి తనువు చాల్ంచిన తరా్త 
ద్ని ఆతము పరమాతములో కల్-
స్పోయినటూలా , భౌతిక కాయం 
మటి్ట లో కల్స్పోయినటూలా  
ఊహించ్కొండి. బ్రహాముండ వి-
చి్ఛననా వాదంలో పేలుడుకి 
ముందు సంగతి మనం అడగ-
కూడదు; అది సమాధానం లేని 
ప్రశనా. మన కొతతి వాదంలో విశ్ం 
పుటి్ట నపుపిడు పేలుడు ఏమీ 
లేదు, విచి్ఛననామైనద్ ఏద్ లేదు. 
పేలుడుకి  ముందు మ్క్ష స్గరం 
ఉంది. కనుక పేలుడుతోనే  
కాలం కూడా పుటి్ట ందననా వాదం 
వీగి పోతుంది. కాల గమనం 
నిరంతరం అల్ స్గిపోతూనే 
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ఉంటుంది. అది ఆదిమధా్యంత-
రహితం. మ్క్ష స్గరమూ ఆది-
మధా్యంతరహితమే! ఈ మహా 
స్గరమే విషుణు వు. ప్రతీ దివ్యశ-
కి తికీ మానవ రూపం ఆపాదించ-
టం మన సంప్రద్యం కనుక 
ఈ మహా స్గరానికి  రూపానినా-
స్తి   మనవాళ్ళు విషుణు వుకి మూ-
రి తిత్ం ఇచిచు పాల సముద్రంలో 
మానవాకృతిలో పడుకోకుబటే్ట ర్. 
ఇల్ వరణునకి ల్ంగని భావాలకి 
రూపకలపిన చేస్ సంప్రద్యా-
నినా ఇంగీలాషులో iconography 
అంటర్.
పురాణంలోని కథలకీ సై్నుస్ లోని 
వాద్లకీ త్డా ఏమిటంటే, సై్నుస్ 
లో ప్రతీ వాద్నీనా  ప్రాయోగ్-
తముకంగ్ నిరూపించాల్. “న్కు 
దేవుడు కనిపించేడు కనుక 
దేవుడున్నాడని నేను ఢంకా 
భజాయించి చెబ్తున్నాను” 
అననాంత మాత్రాన సై్నుస్ ఒపుపి-
కోదు. దేవుడు కనిపించటనికి 
మనం చేస్న ప్రయతనాం వరిణుంచి 
చెపపిమని అడుగుతుంది. అదే 
ప్రయతనాం పలువుర్ చేస్తి వాళళుకీ 
దేవుడు కనిపిస్తి అపుపిడు మీకు 
దేవుడు కనిపించేడననా మాటని 
నముముతుంది. దేవుడే కనిపించ-
కకురలేదు. దయ్యం కనిపించిం-
దని చెపిపిన్ అదే రకం ఋజువు 
కావాల్. కనుక నేను పైెన ఉటం-
కించిన వాదం  నిజమ్ కాద్ 
తెల్యాలంటే ఒక స్ద్ధి ంతసౌ-
ధానినా లేవదియా్యల్. ఈ స్ద్ధి ం-
తసౌధానికి గణితం ఇటికలు. 

ఇంతవరకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం 
గురించి మనకి అవగ్హనలో 
ఉననా విజా్ఞ నం సుననాం. అంటే 
మనం కటే్ట  సౌధాలు గ్ల్లో 
మేడలుల్ ఉండకూడదు.
వచిచున చికేకుమిటంటే ఈ రకం 
గణితం చాల్ సంకిలాష్ట మైనది. 
ఈ గణితం సహాయం లేకుండా 
చెబిత్ ఏ సై్నుస్ ఫిక్షన్ కథల్గో, 
పురాణ్లోలా  కథల్గో ఉంటుంది.
నేను 1952-54 లో బందర్ 
హిందూ కాలేజీలో ఇంటర్ముడి-
యేట్ చదువుతూననా రోజులోలా  
మా తెలుగు పుసతికంలో ఒక 
పాఠా్యంశం ఉండేది. ద్ని పేర్ 
"వాతాస్యన వంశ వరణునం". 
పూరి తిగ్ జా్ఞ పకం రావటం లేదు 
కాని "హరివంశం" అనే పుసతికం 
లోంచి తీస్న మచ్చు తునక అని 
న్ అనుమానం. ఈ పాఠా్యంశం-
లో ఒకొకకు వాక్యం పడుగు ఒక 
పేజీకి మించే ఉండేది. కొర్కుడు 
పడకుండా, మింగుడు పడకుండా 
ఉండే ఈ వచనం వాతాస్య-
నుల వంశనినా వరిణుసుతి ంది. మనం 
పూజ చేస్టపుపిడు ‘ది్తీయ 
పరారేధి, వైవస్త మన్ంతరే, 
కల్యుగే, ప్రధమ పాదే,….’ అనీ 
‘జంబూ ద్్పే, భరతవరే్ష, భరత-
ఖండే …:’ అని ఈ విశల విశ్ం 
య్కకు సథాల కాల సమవాయం 
(space-time continuum)లో 
మన ఉనికిని చెపుపికుంటం కద్. 
ఈ వాతాస్యనులు రాజవంశం 
వార్ కనుక వారి ప్రవరని చెపపి-
టనికి రచయిత సృషా్ట ర్యది నుండీ 

మొదలుపెటి్ట , సృష్్ట లో ఈ విశ్-
రూపానినా వరిణుంచ్కుంటూ వచిచు 
నెమముదిగ్ భారత దేశంలో వీరి 
రాజ్యం దగగారకి వచిచు, వీరి తాత 
ముతాతి తలని చెపుపికు వస్తి డు. 
టూకీగ్ ఆ కథనం (న్కు జా్ఞ పకం 
ఉననాంత వరకు) చెబ్తాను, స్-
వధానంగ్ వినండి.
“ఈ  సృష్్ట  మన ఊహకి అంద 
నంత విశలమైనది, పురాతనమై-
నద్ను. సముద్రంలో నీటి బ్డ-
గలుల్ మన ఊహకి అందననినా 
విశ్లు ఉన్నాయి. సముద్రంలో 
నీటి బ్డగలు ఉదభువించినటేలా  
ఈ విశ్లు పుడుతూ ఉంటయి. 
బ్డగ పేల్పోయి అదృశ్యమైపో-
యినటేలా  ఇవీ అదృశ్యమైపోతూ 
ఉంటయి. బ్దుబుద ప్రాయ-
మైన విశ్లు ఆ మహాస్గరం-
లో అల్ పుడుతూనే ఉంటయి. 
వాటి కాలం మూడగ్నే ఆ 
బ్డగలు కాలం చాల్ంచి  మళ్ళు 
ఆ సముద్రంలో కల్స్పోతూనే 
ఉంటయి. అల్ంటి బ్డగలలో 
ఒకటి మనం ఉంటూననా, మన 
ఇంద్రియాలకి గోచరమవుతూననా, 
చరాచర జగతుతి . ఈ జగతుతి లో 
ఉననా అసంఖ్్యకమైన నభోగో-
ళ్లలో ఒకటి మనం నివస్ంచే 
భూమి. ఈ భూమి మీద, జంబూ-
ద్్పంలో, భరతవర్షంలో, భర-
తఖండంలో, ఒక రాజ్యంలో…” 
అరధి శతాబదీ ం క్రితం చదువుకుననా 
పాఠ్య భాగం దరిద్పుగ్ ఇల్ కొ-
నస్గుతుంది. 
    (13 వ పేజీ చూడండి)
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ఆదూరి హైమవతి
   సంతాపమే 

     
"సరే అల్గే మరి మా పూలతో-
టలోని పూలు కోస్ ఉంచమని 
పులలాననాకు  చెపపిను. ఆపూలతో 
మన హనుమాన్ జీకి పూలమాల 
అందంగ్ అల్లా నవారికి కూడా 
బహుమతులుంటయి" అని-
తాతగ్ర్ అనగ్నే అంతా 
'హోహోహో భలేభలే' అని 
అరిచార్. ఎందుకో ఇదంతా 
చికాగ్గా  ఉంది  పంకజానికి.
             ఎవ్రూ తనని ప్రత్్య-
కంగ్ చూడకపోడం భరించ-
లేక పోతుననాది. ఎల్గో తోటచేరి 
అంతా కోతుల్లా  ట్రాక్టర్ మీంచీ 
దూకార్. అసల్ ట్రాక్టర్ ఎకకుడ-
మే చిననా తనంగ్ ఉంది పంక-
జానికి.హాయిగ్ కారోలా  తిరిగే తనీ 
ట్రాక్టర్ ఎకకుడమేంటీ! తాతగ్ర్ 
ఈ పలెలాకొచాచుక తనను పటి్ట ంచ్-
కోడమేలేదు ఎందుకో. మాటలు, 
నవు్ లూ అనీనా వారితోనే.   అకకుడ 
దిగగ్నే కొందర్ రంగు ము-
గుగా లపడి తీసుకుని ముగుగా లే-
యస్గ్ర్. మరికొందర్ పూ-
లబ్ట్ట ల ముందు కూర్చుని 
మాలలు అలలాస్గ్ర్. అవేవీరాని 

పంకజం ఊరికే అందరినీచూ-
స్తి  అటూ ఇటూ తిరగస్గింది. 
తాతగ్రూ తోటలో అందరితో 
మాటలా డి వచేచుసరికి పూలమా-
లలూ, రంగోలీలూ పూర తియా్య-
యి. నిజం గ్నే పంకజం ఆశచు-
ర్యపోయింది ఎంతబాగ్ వేశర్ 
రంగోలీలు! హనుమాన్ ఆకాశ-
నికి స్ర్్యని పండుగ్ భావించి 
ఎగిరే  దృశ్యం, హనుమ సీతమము-
ను వతకను లంకకు సముద్రానినా 
ద్టే దృశ్యం, ఇంకా అనీనా వేటికవే 
చాల్ బావున్నాయి. తాతగ్ర్ 
ఎవరికి ప్రధమ బహుమతి ఇస్తి -
రోమరి! పూలమాలలు ఎంత 
అందంగ్ కట్ట ర్! వీటిలో ఒకకు-
టై్న్ తనకు రావు అనుకుంటూ 
ఉండగ్ తాతగ్ర్ వచిచు వారం-
దరికీ ఒకేర్తిలో బహుమతు-
లు ఇచాచుర్. "బంగ్రూలా ! అంత 
బాగ్వేశర్. అందరి మాలలూ 
అందగ్ ఉన్నాయి. అందుకే 
అందరికీ సమాన బహుమతులు 
స్యంకాలం బామము ఇస్తి ర్.
కోతికొమముచిచు ఆడద్మా!" 
అన్నార్. ”కాదు తాతగ్రూ! 
కబడీ్డ ఆడతాము. అందరం 

కలస్ ఆడవచ్చు", అంటూ 
కళ్్యణి అనే అమాముయి అందర్నా 
రండు జటులా గ్ చేస్ంది. గీతలు 
గీచార్. పంకజానీనా ఒక జటు్ట లో 
వేశర్. 
  ఆటమొదలైెంది. పంకజా-
నికి ఆడటం చేతకాలేదు. 
ఒక గంటలో ఆట పూర్తంది.
పంకజం జటు్ట  ఓడిపోయిం-
ది. ఐత్ జటు్ట లోని వారంతా గల్ 
చినవారికి చపపిటులా  చరిచి మ-
చ్చుకోవడం వింతగ్ఉంది పం-
కజానికి. తాతగ్ర్ అందరికీ కొ-
బబురిబోండాలు కొటి్ట ంచి ఇచాచుర్. 
అందర్నా కూరోచుబటి్ట  "బంగ్రూలా  ! 
మీకు బా్యడిముంట్న్  వచాచు? భరత 
న్ట్యం వచాచు? సంగీతం వచాచు? 
తా్యగరాజకీర తినలుపాడుతారా?" 
అడిగ్ర్ తాతగ్ర్. 
వారంతా "తాతగ్రూ! పలెలాపా-
టలు, కీర తినలూ వచ్చు, పలెలానృ-
తా్యలు వచ్చు. మేము పలెలావా-
ళళుం అవేమాకు వచ్చు. మాల్గ్ 
పటనాంవాళ్ళు ఈతకొడతారా! 
ఎవరి ప్రాంతంవారి ఆటపాటలు 
వారికి వస్తి యి." 
"మరి మీకవనీనా రావని 

(గత సంచిక తర్వాయి)
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చింతలేద్!"
"ఎందుకు తాతగ్రూ! ప్రతి వ్య-
కి తికీ ఒకోకు కళను భగవంతు-
డు ఇస్తి డు,  ఒకోకు శర్ర రంగూ 
ఇస్తి డు. మనకు ఉననావాటితో 
మనం తృపితిపడాల్. లేనివీ రాని-
వాటికోసం అసంతృపితితో అస్-
యపడిత్ అదిపెదదీ  పాపం. 
అస్య వలన దే్షం కలుగు-
తుంది. ద్నివలన మన సంస్కు-
రమే దబబుతింటుంది. సంస్కురం 
లేని మనిష్ పశువుతో సమానం 
అని మా తెలుగు టీచరమము 
చెపాపిర్. అందుకే మేమననాడూ 
ఎవ్రితో పోలుచు కోం. మాకుననాదే 
మాకు.అందుకే మాలో ఎపుపిడూ 
కోపతాపాలూ, అస్యాదే్షా-
లు ఉండవు. అంతా స్నాహంగ్ 
ఉంట" అంది అరింద్ల్ 
అమముణిణు .   
 "స్భాష్! అమముణీణు! అల్ ఉండాల్ 
పిలలాలంతా. సరే మరి బామము గ్ర్ 
అందరికీ చాల్ భోజనపద్రాధి లు 
పంపార్. అదుగో మన చ్టు్ట  
పకకుల పల్లోలా  వారూ, తోటలోలా  
వారూ వందమందివరకూ వసుతి  
న్నార్. ప్రతిమారూ ఇల్గేకద్ 
బామము వండించి పంపుతార్. 
బామము పంపిన భోజన్లనీనా వడ్డన 
చేయండిరా బంగ్రూలా !" అని 
తాతగ్ర్ అనగ్నే, ముందుగ్నే 
తెచిచు ఉంచిన పంకి తిచాపలు 
పరిచి, వాటి మీద అరిటకు-
లు వేస్ అంతా వర్సగ్ వడ్డన 
చేశర్. అంతా తృపితిగ్ తిని తాత 

గ్రికి, బామముకూ ధన్యవాద్లు 
చెపిపి వళ్లా ర్.  
ఇంటిక్ళ్ళుక రాత్రంతా ఆలోచిం-
చింది పంకజం. 'తనకూ ఆపలెలా  
వారికీ ఉననా వ్యతా్యసం. తానెంత 
క్రూరంగ్ ప్రవరి తించేది! తనకంటే 
దేన్లా  నైెన్ సరే ఒకకుమార్కు ఎకుకు-
వవచిచున్, ఆటపాటలోలా  ఎవరైన్ 
అధికంగ్ ఉన్నా భరించలేని 
తన అస్య తనకే అసహ్య 
మేసుతి ననాది. చివరకు టీచరలాను-
కూడా వనకాల తిటే్ట ది ఎకుకువ 
మార్కులు ఇతర్లకు వేశరని. 
'ఛీ! తనదంత పాడు బ్ధిధి!' తన-
ప్రవర తినకు స్గుగా తో చితికిపోయిం-
ది. రాత్రంతా వకికు వకికు ఏడిచుంది.
    అంతా గమనించనటేలా  గమని-
స్తి  పంకజం మనసుస్లో వసుతి ననా 
పరిణ్మాలను ముఖ కవళిక-
లతో గమనించి తృపితిగ్ ఊపిరి 
పీలుచు కున్నార్ తాతగ్రూ, 
బామామునూ.
పదిరోజులు పలెలాపిలలాల మధ్య 
తిరిగి వారిలో ఒకరిగ్ మారిపోయి 
సంసకురింపబడిన పంకజంతో 
సంతోషంగ్ తిరిగి వచాచుర్ 
తాతా, బామముగ్ర్లా . 
నీతి- ఆలోచించి తమ తపుపిలు 
తామే సవరించ్కోవాల్.ఎవరి 
తపుపి వార్ తెలుస్కుని తమని 
తామే సంసకురించ్కోడం ఉతతిమ 
వ్యకుతి ల లక్షణం.                                    
            *************

    

మళ్ళు ఆ పుసతికం దొరక లేదు 
కనుక అంతా తు. చ. తపపికుండా 
ఇల్గే ఉందని చెపపిలేను.
గత మూడు దశబాదీ లలో  
ఆధునిక విశ్శస్త్రం లో జర్-
గుతూననా పరిశోధనలు, వాద్-
పవాద్లూ చదువుతూ ఉంటే 
న్కు ఈ కథ పదే పదే జా్ఞ పకం 
వసోతి ంది.
ఏవిిఁట్ ఏద్ సరిగ్గా  అరధిం 
అవటం  లేదు.
ఎంత ఆలోచించిన్, ఎనినా పు-
సతికాలు చదివిన్ అనుమాన్లు 
నివృతితి కావటం లేదు.
ఒకళళుమ్ ఇదంతా మిధ్య 
అంటర్. వాళళు, అదే న్టితో, 
ఇదంతా దేవుడి సృష్్ట  అంటర్.
మిధ్యని సృష్్ట ంచడవేిఁవిటి? 
మనం కనే కలలు నిజమా? 
మిధా్య?
కల నిజం ఎల్ అవుతుంది? 
మిధ్య అయిన ఈ కలని సృష్్ట ం-
చినది ఎవ్ర్?
మన మదడు సృష్్ట సోతి ంది కద్!

విశ్స్రూపానికి 
బ్డగల వాదం

(11 వ  పేజీ   తర్వాయి)
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పాల�పు  బుచ్చిరాజు

  ధనవంతుడి ఇంట్లా  పని చేస్తి  
నస్రుద్దీన్  కొన్నాళళుకి చాల్ డబ్బు 
ద్చ్కోగల్గ్డు. అంత్కాక 
తెల్వైన వాడని అందరిలోను 
పేర్ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ లోగ్ 
బడిలో పర్క్షలు కూడా పూరి తి 
చేస్, ముల్లా  అయా్యడు. ఆ రోజు 
నుంచి అతని పేర్ ‘ముల్లా  నస్రు-
ద్దీన్’ అయింది. అంటే అతను 
ఇపుపిడు భగవంతుడి గురించి 
భకి తి గురించి ప్రజలకి బోధలు చే-
యవచ్చునననామాట. ఊరి వాళ్ళు 
ఏవైన్ సమస్యలు వస్తి అతని 
సలహాతో వాటిని తీర్చుకుంట-
ర్. అతను అందరికీ, మంచి 
చెడ్డలు చెపుపితూ ఉంటడు. 
        ఇపుపిడు పెదదీ  వాడయా్య-
డు, ముల్లా  కూడా అయా్యడు 
కనుక, కూల్పని మానేస్ తను 
ద్చ్కుననా డబ్బుతో వ్యవ-
స్యం చేస్ కుటుంబానికి 
సహాయపడాలని నిరణుయిం-
చ్కున్నాడు. ఆ విషయమే 
యజమానితో చెపాపిడు. ఆయన 
కూడా అందుకు ఒపుపికున్నాడు. 
వ్యవస్యం చేయాలంటే 

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు
             2 వ్యవస్యం

భూమి కావాల్. కాని నస్రు తండ్రి 
వా్యపారసుతి డు కావడంతో వాళలాకి 
వ్యవస్యం చేయగల భూమి 
లేదు. అందువలలా  నస్రుద్దీన్, 
రాజుగ్రి ఆస్థా నంలో పని చేస్ 
ఒక భటుడిని కొంత భూమి 
కౌలుకి ఇవ్మని అడిగ్డు. 
ఆ భటుడు చాల్ టకకురి. 
అసుయాపర్డు. సమయం 
చూసుకుని నస్రుని ఎల్గైన్ 
దబబుతీయాలని చూసుతి న్నాడు. 
ఇపుపిడు అవకాశం దొరికింది. 
నస్రు చేతిలో చికాకుడు కద్ అని, 
అతనితో ఇల్ అన్నాడు. “నస్రు 
భాయ్! న్కు న్ భూమి నీల్ంటి 
మరా్యదసుతి లకి కౌలుకి ఇవ్డం 
ఇష్ట మే! కాని నీ దగగార ఎడులా , 
పనిముటులా  లేవు. ఎల్ దుననాగ-
లవు? పంటని ఎల్ చేజికికుంకో 
గలవు? న్ కౌలు డబ్బు ఎల్ ఇవ్ 
గలవు?” అని అడిగ్డు.
నస్రు పలంలో ఏం చేయాలో 
ముందుగ్నే నిరణుయించ్కు-
న్నాడు. అందుచేత ఇల్ జవాబ్ 
చెపాపిడు. ” భాయ్! నేను కాయ 
కష్ట ం చేస్ చేను పండించ గలను. 

ముందుగ్ కొన్నాళళుపాటు, 
పలంలో కూరగ్యల మొకకులు 
వేస్ పెంచ్తాను. ద్నికి పలం 
దుననా వలస్న అవసరం లేదు. 
నేనే గొపుపి తవి్, నీళ్ళు పోస్ మొ-
కకుల్నా పెంచ్తాను.  వచిచున ఫల-
స్యంతో నీ కౌలు డబ్బు ఇచిచు, 
మిగిల్ందే న్ ఖర్చులకి ఉంచ్-
కుంటను. ఒక వేళ న్కు నష్ట మే 
వస్తి, నీ ఇంట్లా  నౌకర్గ్ పని చేస్ 
బాకీ తీర్చుకుంటను. ఇంతకీ 
నీకు కౌలు డబ్బు ఎంత కావాలో 
చెపపినే లేదు.“ 
    భటుడు, వీడు బాగ్నే వలలో 
పడా్డ డని సంతోష్ంచాడు, నస్రుని 
బోల్తి  కొటి్ట ంచాలని ఒక ఎతుతి  
వేశడు. కూరగ్యలు కద్ వే-
స్తి నంటున్నాడు. అందుచేత 
డబ్బుకి బదులు భూమి మీద 
పండిన పంట అంతా తనకి 
ఇచిచు, భూమి లోపల పండినది 
నస్రుని తీసుకోమని అమాయి-
కంగ్ అడిగి నటు్ట  అడిగ్డు. 
అల్యిత్ వాడికి మొకకుల వేళ్ళు 
తపపి ఏమీ మిగలదు. ఇంక్ల్ 
తీర్స్తి డు బాకీ? అని. 



15సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూల�ై 2018

నస్రు వాడి కంటే తెల్వైన వాడు. 
వాడి కుయుకి తిని ఇటే్ట  పస్ కట్ట డు. 
కాని, ఏమీ ఎరగనటు్ట , “అల్గే” 
అని ఒపేపిసుకున్నాడు.        
            తను కోర్కుననా ప్రకారం    
భూమిని చేజికికుంచ్కుని పంట 
వేయడానికి ద్నిని శుభ్ం చేయ-
స్గ్డు. 
కొన్నాళళు తరవాత నస్రుద్దీన్ వేస్న 
చేను పంటకి వచిచుంది. అతను 
ద్నిని కోసుకుని బజార్లో 
అమముజూపుతున్నాడని ఆ 
భటుడికి తెల్స్ంది. పర్గు 
పర్గున పోయి, “పంటలో న్ 
భాగం సంగతి ఏమిటి?” అని 
నస్రుద్దీన్ ని గదిదీంచాడు. 
ద్నికి నస్రు ఏమాత్రం తొణ-
కుకుండా, “అయా్య! నేను మాట 
తపేపి మనిష్ని కాను. మీ భాగం 
పంటని జాగ్తతిగ్ మూడు 
బస్తి లోలా  ద్చి పెట్ట ను తీసుకు 
వళళుండి.”  అని అకకుడ పడి ఉననా 
బస్తి లు చూపించాడు.
 భటుడు సంతోషంగ్ వళిలా  ఆ 
బస్తి లోలా  ఏముంద్ అని మూటలు 
విపిపి చూశడు. వాటిలో ఎండి 
పోయి, పండిపోయి, సగం పచిచు 
పచిచుగ్ ఉననా ఆకులు మాత్రమే 
ఉన్నాయి. వాటిని చూడగ్నే 
భటుడికి పట్ట రాని కోపం వచిచుంది. 
“ననినాల్ మ్సం చేస్తి వా? చూడు 
నీ పని ఏం చేస్తి న్! రాజుగ్రితో 
చెపిపి నీకు తగిన శిక్ష వేయిస్తి -
ను. “ అని నస్రుని తిటు్ట కుంటూ, 
తిననాగ్ రాజావారి ఆస్థా న్నికి వళిలా  

ఫిరా్యదు చేశడు. 
     రాజుగ్ర్ నస్రుద్దీన్ అల్ంటి 
పని చేస్తి డంటే ముందు నమము-
లేదు. కాని భటుడి ఫిరా్యదు 
గురించి విచారించాల్ కాబటి్ట  
‘వంటనే రమముని’ నస్రుద్దీ-
న్ కి కబ్ర్ పంపార్. నస్రు 
నిముషాల మీద వచిచు రాజుగ్రికి 
సల్ం చేస్ వినయంగ్ చేతులు 
కటు్ట కుని నిలబడా్డ డు. 
            రాజుగ్ర్ అతనినా చూస్, 
“ముల్లా ! ప్రజలు తపుపి చేస్తి సరి-
దిదదీవలస్న వాడివి. నువే్ మాట 
తపుపిత్ ఎల్? ఇది అన్్యయం 
కాద్? ఇల్ ఎందుకు చేశవు?. 
నీ మీద ఫిరా్యదు వచిచుందం-
టే నేను నమములేక పోతున్నాను. 
ఈ భటుడిని ఎందుకు మ్సం 
చేశవు?” అని అడిగ్ర్. 
      ద్నికి నస్రు తల వంచ్కుని, 
“ఏల్నవార్ మనినాంచాల్. నేను 
ఎవరినీ మ్సం చేయలేదు. 
భూమి తీసుకుననాపుపిడు మా 
ఇదదీరి మధ్య జరిగిన ఒపపిందం 
ప్రకారం భూస్్మి కోరిన భాగ్నినా 
అతనికి జాగ్తతిగ్ అపపిజెపాపిను. 
ఈయనే అనవసరంగ్ న్ మీద 
నింద మ్పుతున్నాడు. “ అన్నాడు 
అమాయికంగ్. 
రాజుగ్రికి ఇదేమీ అరథాం కాలేదు. 
భటుడు మ్సం అంటున్నాడు. 
ముల్లా  కాదంటున్నాడు. “అసలేం 
జరిగింద్ వివరంగ్ చెపుపి” అని 
అడిగ్డు ముల్లా ని. 
              అపుపిడు నస్రుద్దీన్ ఇల్ 

చెపాపిడు. “ రాజా! నేను భూమి 
కౌలుకి తీసుకుననాపుడు, ఈయన 
శిసుతి గ్ డబ్బు కి బదులుగ్ 
పలంలో పండిన పంటలో 
భాగం కావాలని ఆడిగ్డు. ద్ని 
ప్రకారం అయన కోరిక మీదనే, 
నేలపైెన పండిన పంట ఆయన 
తీసుకోవాలని, భూమిలో పండిన 
పంట నేను తీసుకోవాలని 
ఒపపిందం చేసుకున్నాము. నేను 
ఆ భూమిలో కారటులా , ఆలుగడ్డ-
లు వేస్ పండించాను. న్ పంట 
నేను తీసుకుని, ఆయన పంట 
ఆయనకి ఇచాచును. ఇపుపిడేమ్ 
ఆయన పేచీ పెడుతున్నాడు.”
    అదంతా విననా తరవాత రాజా-
వారికి అసలు మ్సగ్డు ఎవరో 
అరథాం అయింది. ఇంక్పుపిడూ 
ఇల్ ఎవరినీ మ్సం చేయ-
వదదీని భటుడిని చీవాటులా  పెటి్ట  
పంపి, ముల్లా  తెల్విత్టలకి 
మచ్చుకుని రాజుగ్ర్ అతనికి 
బంగ్ర్ న్ణ్లు బహుమతిగ్ 
ఇచిచు పంపడమే కాక, తనక్పుపి-
డైెన్ ఇల్ంటి ధరము సందేహాలు 
వస్తి సహాయం చేయమని కోరి, 
పంపించార్. 
    ఆ రోజు నుంచీ రాజ దరాబుర్-
కి ముల్లా  రాకపోకలు పరిపాటి 
అయా్యయి.  
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

 ధ్న్యనుకరణ  స్మ్రాట్  -  శ్రీ వేణ్మాధవ్ 

     ధ్నిని అనుకరించడం ఒక 
కళ. ఇతర్ల గొంతును  మా-
టలా డడం.... ఒక తమాషా... 
ఒక విన్దం. ద్నేనా స్ంపుల్ గ్ 
మిమిక్రీ అంటము. ద్నిలో చాల్  
ఒకరి గొంతును మాత్రమే అను-
కరించడంగ్క, చ్టు్ట ప్రకకుల 
ఉండే ధ్నులను అనుకరించ-
డం.... ఉద్హరణకు రైలు బండి 
వడుతుననా శబదీ ం, తుపాకులు, 
ఫిరంగులు మ్రోగుతుననాపుపిడు 
వలువడే శబదీ ం, గుర్రము పర్-
గడుతుననాపుపిడు డెకకుల శబదీ ం, 
మనుషులవే గ్క జంతువులూ, 
పకు్ష లు చేస్ శబాదీ లు, వాటి 
కూతలు, అర్పులు.... ఇల్ 
వివిధ శబాదీ లను, గొంతుకలు తన 
గొంతులో పల్కించడమే, విని-
పించడమే మిమిక్రీ కళ. 
     అదే కాకుండా, ఒక బమమును, 
ఉద్హరణకు కోతిబమమున్, బా-
తుబమమున్, ఏదైన్ బమమును 
తీసుకుని ... ఆ యా బమము మా-
టలా డుతుననాటు్ట గ్, మనం మా-
టలా డుతుననాటు్ట  ఇతర్లు గు-
రి తించలేని విధంగ్..... మాటలా డే 
ప్రక్రియ 'వంట్రిల్కి్జమ్'. ఆ 

బమేము మాటలా డుతుననాటు్ట  భ్మ 
కల్పించే, పెదవులు కూడా కద-
లకుండా బయటకు కనిపించే 
మాటల్డే విధాన్నేనా వంట్రిల్-
కి్జమ్ అంటర్. 

 ఇల్ మిమిక్రీ, వంట్రిల్కి్జమ్ 
ఆదిగ్ గల ధ్న్యనుకరణ విధా-
న్నికి, ప్రక్రియకు భారతదేశంలో 
శ్రీకారం చ్టి్ట న ఆదు్యడుగ్ శ్రీ 
నేరళలా వేణ్మాధవ్ గ్రినే చెపుపి-
కోవాల్. 
    వరంగల్ నగరం లోని ముట్్ట -

వాడకు చెందిన ప్రముఖ వా్యపార 
వేతతి నేరళళు శ్రీహరి, శ్రీలకి్షమి దంప 
తులకు 1932 డిస్ంబర్ 28  న శ్రీ 
వేణ్మాధవ్ జనిముంచార్. వారికి 
చిననాతనంనుంచీ విద్్యభా్యసం

మీద అంత శ్రదధి లేకపో వడంతో, 
ఎనిమిది సంవతస్రాల వయసు
లో చదువు మొదలు పెటి్ట నపపి-
టికీ, పెదదీగ్ ప్రతిభ చూపించిన 
ద్ఖల్లు లేవని వారే స్యంగ్ 
చెపుపికున్నార్. ఆయనకు బా-
ల్యంనుంచే ధ్న్యనుకరణ అంటే  
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అభిర్చి ఉండేది. ఆ కల వారికి 
సహజంగ్ అబిబుంది ఆ కళలో 
తన తండ్రే తనకు తోల్ గుర్వని 
శ్రీ వేణ్మాధవ్ చెబ్తుండే-
వార్. తండ్రి చేస్ ఇపపిపువు్, 
బియ్యం వా్యపారంలో భాగంగ్, 
తమ ప్రాంతానికి వేటకోసం 
వచేచు బ్రిటిష్ అధికార్లతో, 
వారి యాసలోనే, తన తండ్రి 
ఇంగీలాష్ మాటలా డడం వేణ్మా-
ధవ్ గ్రిపైె బాల్యంలోనే ప్రభావం 
చూపించింది.  రోజులోలా  మిమిక్రీ-
యే తన లోకంగ్ ప్రవరి తించే వేణ్-
మాధవ్ గ్రినా వారి తండ్రి 'గ్డిద 
కొడకా, ఇందులోనే బతుకుతావు 
ఫో' అని తిటి్ట న్ తిటే్ట  భవిష్యత్ 
లో నిజమయిందని వేణ్మాధ-
వ్ గ్ర్ ఒక సందరభుంలో గుర్తి  
చేసుకున్నార్. ధ్న్యనుకరణ కళ 
సహజంగ్ అబిబున శ్రీ వేణ్మా-
ధవ్, తన చ్టు్ట ప్రకకుల ఉండే-
వారిని, అదేవిధంగ్ తనక్ంతో 
ఇష్ట మైన స్నిమా నటులను 
అనుకరిస్తి  ఉండేవార్. అడపా 
తడపా తండ్రి చేతిలో దబబులు 
తినడం మామూలే! ప్రస్దధి 
నటులు ఎన్ టి ఆర్, ఏ ఎన్ ఆర్, 
అల్గే ల్ల్ బహదూర్ శస్త్రి, 
గ్ంధీ, నెహ్రు, క్నెనాడీ ల్ంటి 
రాజకీయ న్యకులు, సరే్పల్లా  
రాధాకృషణున్, అరబింద్, వివేకా-
నంద మొదలైెన ఆధా్యతిముక ప్ర-
తిభామూర్తి లు... ఇల్ ఎందరిని 
వేణ్మాధవ్ అలంకరించేవార్. 
ఆయన ప్రాధాన్యత మిమిక్రీకి, 

న్టకాలకి, చితూతి ర్ న్గయ్య 
స్నిమాలకి ఇవ్డంతో మట్రికు-
లేషన్ పర్క్ష తపాపిర్. 
    ఆ తర్వాత ఉతీతిర్ణు డైె, పెదదీల 
కోసమే పైె చదువులకు వళ్లా ర్. 
వారి జీవితంలో అదే టరినాంగ్ 
పాయింట్ అయింది. వేణ్మా-
ధవ్  చదువుతుననా ఆర్్టస్ అండ్ 
సై్న్స్ కాలేజ్ ప్రినిస్పాల్ గ శ్రీ బార్ 
వంకట రామనర్స్గ్ర్ండేవా-
ర్. వార్ శ్రీ వేణ్మాధవ్ ప్రతి-
భను గురి తించి ప్రోతస్హించేవార్. 
ఓరోజు విచారంగ్ ఉననా వేణ్మా-
ధవ్ ను చూచి, వివరమడ గగ్, 
ఎన్నా ఇంగీలాష్ స్నిమాలు వసుతి -
న్నాయని, తన తండ్రి డబ్బుల్-
వ్కపోడంవలలా , అవనీనా చూడలేక 
ఫీలవుతున్నాననీ దిగులుగ్ 
చెపాపిర్ వేణ్మాధవ్. వంటనే, 
ప్రినిస్పాల్ తన జ్బ్లోంచి అరవై  
రూపాయలు తీస్ ఇచాచురట. ఆ 
అరవై రూపాయలతో వేణ్మా-
ధవ్ గ్ర్ ఏకంగ్ 30 ఇంగీలాష్ 

స్నిమాలు చూశరట. అంత్గ్క 
స్నిమాలోలా ని దృశ్యల నేపధ్య 
సంగీతానినా, నటుల గొంతుక-
లను అదుభుతంగ్ అనుకరించి 
చూపారట. ద్ంతో ఉది్గనా భరి-
తుడైెన ప్రినిస్పాల్ శ్రీ రామనర్స్ 
వేణ్మాధవ్ ని గ్ఢంగ్ హతుతి -
కుని, 'ప్రపంచంలోనే అతు్యతతిమ 
కళ్కార్డవౌతావని' ఆశీర్-
దించారట. అంత్గ్క తనకుననా 
ఏకైక కుమార్డు విఠల్ అయిత్, 
రండవ కుమార్డు వేణ్మాధ-
వే అని తెల్యజెపాపిరట. 
          కళ్కార్లు స్ధారణంగ్
తమ ప్రదర్శనలలో నటుల 
గొంతుకలు, వాహన్ల శబాదీ లను,  
పకు్ష ల కూతలను.జంతువుల 
అర్పులను అనుకరిస్తి ర్. 
కానీ వేణ్మాధవ్ గ్ర్ మాత్రం 
స్నిమా సనినావేశలను నేపధ్య 
సంగీతంతో సహా అనుకరించి 
అబ్బురపర్స్తి ర్. ముఖ్యంగ్ 
హాలీవుడ్ చిత్రాలయిన ;ట్న్ 
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కమాండ్ మంట్స్ ' లోని సీనలా ను, 
మకన్నాస్ గోల్్డ  చిత్రంలోని గుర్రపు 
డెకకుల శబాదీ నినా ఆయన అత్యదుభు-
తంగ్ అనుకరించేవార్. వినే-
వాళ్ళు తాద్తముర్యం చెంది వార్ 
ఆ స్నిమాలను చూసుతి ననా భావ-
నలోకి వళిళుపోయేవార్. అచచు-
మైన ఆంగేలాయుల ఉచా్ఛరణలో 
ఆయన  మిమిక్రీ విదేశీయుల-
ను సై్తం ఆశచుర్యచకితులను 
చేస్ది. రాజకీయ న్యకులోలా  
ఆయన  అనుకరించని గొంత్  
లేదు. స్నిమాలంటే ఇష్ట పడి  
స్నీ నటుల గళ్లను అనుకరిం-
చిన వేణ్మాధవ్ 12  స్నిమాలోలా  
నటించార్. 
  శ్రీ వేణ్మాధవ్ ఒకస్రి మిమిక్రీ 
ప్రదర్శన నిమితతిమై దుబాయ్ 
వళ్లా ర్. విమాన్శ్రయం 
వలుపల టకీస్ కోసం ఎదుర్-
చూసుతి ననా వారిని, ఒక టకీస్వా-
ల్ గుర్తి పట్ట డు. తాను ఆయన 
అభిమానినని చెపిపి తన టకీస్ 
ఎకికుంచ్కున్నాడు. తనకోసం 
'మొఘల్ ఎ అజం హింద్ చి-
త్రంలోని పృద్్రాజ్ కపూర్, 
దిలీప్ కుమార్ ల గొంతులను 
అనుకరిస్తి  డైెల్గులు చెపపి-
మని కోరగ్, అతని తృపితి కోసం, 
టకీస్లోనే ఆ నటులను అను-
కరిస్తి  డైెల్గులు చెపాపిరట. శ్రీ 
వేణ్మాధవ్ ని ప్రదర్శనవేదిక 
దగగార దింపిన ఆ టకీస్వాల్ వారి 
వదదీనుంచి డబ్బులు తీసుకోలే-
దట. మిముములను కలవడమే 
న్ మహాభాగ్యం అంటూ నమ-

సకురించి వళిళుపోయాడట. విదే-
శలలో సై్తం వారి ప్రతిభకుననా 
గురి తింపు, క్రేజ్ కు ఇది ఒక ఉద్-
హరణ మాత్రమే. 
         1971 లో ఐక్యరాజ్య సమితి 
వేదికగ్ మిమిక్రీ ప్రదర్శన చేస్న 
తోల్ కళ్కార్డు శ్రీ వేణ్మా-
ధవే. అపపిట్లా  అకకుడ శ్రీ సరే్పల్లా  
రాధాకృషణున్, శ్రీ జాన్ ఎఫ్ క్నెనాడీ 
లను అనుకరిస్తి 'షా్ట ండింగ్ 
ఒవేషన్' దకికుంది. అల్గే ఒక 
సందరభుంలో న్టి రాష్టపతి శ్రీ 
సరే్పల్లా  రాధాకృషణున్ ఎదుటే వారి 
గొంతుకను, మరో సందరభుం-
లో నెహ్రఊగ్రిని వారి ఎదుటే, 
ఇంకో సందరభుంలో శ్రీ క్నెడీని 
వారి ఎదుటే అనుకరించి వారి 
ప్రశంసలు అందుకున్నార్. 
అంత్కాదు, షేకిస్పియర్ న్టకా-
లలో  దృశ్యలను సై్తం ప్రదరి్శం-
చి, ఐక్యరాజ్యసమితి సభు్యలను 
ఆశచుర్యచకితులను చేశరట. 
 మాజీ ప్రధానమంత్రి శ్రీ పి వి నర-

స్ంహారావు గ్రితో శ్రీ వేణ్మాధ-
వ్ కి స్నినాహిత్యం ఉండేది. ఎంతో 
గొపపి భాషాభిమాని అయిన్ శ్రీ 
పి వి నరస్ంహారావుగ్ర్, మి-
మిక్రీలో వేణ్మాధవ్ చేస్ ప్ర-
యోగ్లను బాగ్ ఇష్ట పడేవార్. 
పి వి నరస్ంహారావుగ్ర్ ము-
ఖ్యమంత్రిగ్ ఉననా సమయంలో  
శ్రీ వేణ్మాధవ్ ని ఎమ్ ఎల్ స్ 
గ్ న్మినేట్ చేయడంతో, 1972 
నుంచి 1978 వరకు శ్రీ వేణ్మా-
ధవ్ ఎమ్ ఎల్ స్ గ్ కొనస్గ్ర్. 
       తండ్రి చేస్ వా్యపారం దబబు 
తినటంతో వేణ్మాధవ్ కుటుం
బపోషణకై, ఉపాధా్యయ వృతితి  
ని చేపట్ట ర్. విద్్యర్థా లకు 
పాఠాలు సై్తం మిమిక్రీ కళతో 
మిళితం చేస్, ఆసకి తికరంగ్ 
బోధించేవార్. వృతితితోపాటు, 
ప్రవృతితిగ్ మిమిక్రీ కళతో అం-
తరా్జ తీయస్థా యికి ఎదగటమే-
కాక, ఎన్నా ప్రదర్శనలను ప్రపంచ 
దేశలోలా  ఇచాచుర్. అంతరా్జ తీయ 
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మీడియా కూడా శ్రీ వేణ్మాధ-
వ్ ప్రతిభకు కితాబ్ల్చిచు, గొపపి 
కళ్కార్డిగ్ పేరకుంది. 
 ఒకే గొంతులోంచి వంటవం-
టనే ఆరదీ రాత, మారదీవంతో పాటు, 
గంభీరం కూడా పల్కించగల దిట్ట  
శ్రీ వేణ్మాధవ్. ఖంగున మ్రోగే 
అదే స్రానినా, అంతలోనే పీలగ్, 
నంగిగ్ మారేచుస్ 'ఔరా' అని-
పించగలర్. చైెన్తో యుదధిం 
సమయంలో ఆయన అపపిట్లా  శ్రీ 
ఎన్ టి ఆర్ తో కల్స్ పలుప్రాం-
తాలోలా  పర్యటించి నిధులు స్క-
రించార్. 
 శ్రీ వేణ్మాధవ్ కు న్టకరంగం 
లోనూ ప్రవేశముంది. చదువుకు-
నే రోజులోలా  ప్రొఫసర్ జయశంకర్ 
తో కల్స్ నటించిన అనుభవం 
ఉంది. ఆ తరా్త  రాషా్రా నికి ము-
ఖ్యమంత్రిగ్ పనిచేస్న బూర్గా ల 
రామకృషాణు రావు గ్ర్ వేణ్మాధ-
వ్ లో గల మిమిక్రీ కళను గురి తించి 
ప్రోతస్హించార్. 
    ధ్న్యనుకరణ కళను విశ్వా్య-
పతిం చేయడమే కాదు, ద్నికొక 
స్లబస్ రూపందించి, కోర్స్ గ్ 
మలచి, పద్ తరగతి చదివిన-
వార్ సై్తం ఆ కళను అంది-
పుచ్చుకునేల్ తెచిచున ఘనత శ్రీ 
వేణ్మాధవ్ దే. హైదరాబాదు-
లోని తెలుగు విశ్విద్్యలయం-
లో మిమిక్రీ ప్రత్్యక డిపలా మా కోర్స్ 
గ్ రూపుదిదుదీ కోవడంలో ఆయన 
పాత్ర ప్రముఖంగ్ చెపుపికోవచ్చు. 
ఇతర్ల గళ్లను ఎల్ అనుక-

రించాల్? ధ్బ్లను ఎల్ సృ-
ష్్ట ంచాల్? సహజ ధ్నులకు, మ-
కానికల్ ధ్నులకు త్డా ఏమిటి? 
ఇల్.... విసతృత స్థా యిలో కోర్స్ 
రూపందించార్. న్లుగేళలాపా-
టు అధ్యకు్ష డిగ్ కొనస్గ్ర్. 
 ఆయన వదదీ  ధ్న్యనుకరణ నే-
ర్చుకొననావార్ వందల సంఖ్యలో 
ఉంట్, ఆయనను స్ఫూరి తిగ్ 
తీసుకుని, మిమిక్రీ ఆరి్టసు్ట లుగ్ 
ఎదిగిన ఏకలవ్య శిషు్యలు వేళ్ 
సంఖ్యలోలా  ఉన్నార్. శిషు్యలంటే 
వారికి ప్రత్్యక వాతస్ల్యం. 
    పురస్కురాలు, గౌరవాల విష-
యానికి వస్తి, శ్రీ వేణ్మాధవ్ 
పందిన సతాకురాలు అనీనా ఇనీనా 
కావు. దేశవా్యపతింగ్ ద్ద్పు అనినా 
విశ్విద్్యలయాలు ఆయనను 
గౌరవించాయి. జె ఎన్ టి యు 
, కాకతీయ యూనివరిస్టీ-
లు ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేటులా , 
ఆంద్ర విశ్విద్్యలయం కళ్-
ప్రపూరణు బిర్దును ప్రద్నం 
చేశయి. భారత ప్రభుత్ం 2001 
లో పదముశ్రీ పురస్కురంతో గౌ-
రవించింది. 2017 లో ఆయన 
పేర్తొ తపాల్ కవర్ ఆవిషకు-
రించింది. తిర్మల తిర్పతి 
దేవస్థా నం ఆయనను గజారో-
హణం చేయించి సతకురించిం-
ది. హనుమకొండ పబిలా క్ గ్ర్డ-
న్స్ లోన్ ఆడిట్రియానికి 2011 
డాక్టర్ నేరళలా వేణ్మాధవ్ కళ్-
ప్రాంగణం అని న్మకరణం 
చేశర్. 

 శ్రీ వేణ్మాధవ్ గౌరవారథాం, వారి 
జనముదినమైన డిస్ంబర్ 28 వ 
త్ద్ని 'ప్రపంచ మిమిక్రీ దినొతస్-
వంగ్  జర్పుకుంటర్. 
     ఆరోగ్య ప్రతికూల వాతావరణ 
దృషా్ట ర్య సుమార్ గత పది సంవ-
తస్రాలుగ్ మిమిక్రీ కళ్ ప్రదర్శ-
నలకు కొదిదీగ్ దూరమయా్యర్. 
 అఖండ ప్రజా్ఞ శీల్, మిమిక్రీ ప్రక్రి-
యను ప్రపంచానికి పరిచయం 
చేస్న భారతమాత ముదుదీ బి-
డ్డగ్ ప్రఖ్్యతిగ్ంచిన, ఐక్య-
రాజ్యసమితిలో తన మిమిక్రీని 
ప్రదరి్శంచి, సభు్యలను సమ్ము-
హితులను చేస్న ప్రముఖ గళం, 
19-6-2018 వ త్ద్న శశ్త 
విశ్రాంతి తీసుకుంది. వేయిగొం-
తుల వేణ్మాధవ్ గ్ ప్రస్దిధిగ్ం-
చిన శ్రీ వేణ్మాధవ్ సుమార్ 70 
సంవతస్రాలకు పైెగ్ ప్రపంచానినా 
తన మిమిక్రీ కళతో అలరించిన 
సరే వేణ్మాధవ్, మిమిక్రీ కళను 
ఒక సబ్జ కు్ట  గ్ గురి తించి తెలుగు 
విశ్విద్్యలయంలో డిపలా మా 
కోర్స్లకు శ్రీకారం చ్టి్ట న శ్రీ 
వేణ్మాధవ్, జాతీయంగ్, అం-
తరా్జ తీయంగ్ తన మిమిక్రీ కల 
ద్్రా భారతదేశనికి గురి తింపు 
తెచిచున శ్రీ వేణ్మాధవ్ - 
వేలమంది ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఏకల-
వ్య శిషు్యలను దుుఃఖ స్గరంలో 
ముంచి, దివికేగ్ర్. వారి జా్ఞ -
పకాలే మనకు మిగిల్యి. వారి 
ఆతముకు శంతి కలగ్ల్. 
       - పోడూరి శ్రీనివాసరావు 
                  98494 22239
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సీ.       కాశీ పురాధీశ కాలకంఠేశ్రా
                    బ్రహాముండ రూపాయ భసముదేహ
           శశిని శిఖన ద్ల్చు చండ చాపము తోడ
                    శూల హసతిము తోడ శోభనొపుపి
           న్గ్భరణముల నగుమ్ము న్ స్మి
                   మూడు కనునాలు కల్గా  ముచచుటౌను
           ర్ద్రాక్ష ధారియై ర్ద్రన్మము  తోడ
                    ర్గముతలను బాపు రూఢిగ్ను

ఆ.వ.  గంగ తీరమందు గౌర్ సమేతుడైె
           అననాపూరణు గూడి న్దరించ్
           కాలభైరవుండు కాపల్ కాచేటి
           నీకు వందనంబ్ నేను స్తు

స్.       కాశి పట్ట ణమందు గంగమముకును మ్రొకికు
                    తీరథాస్నానము చేస్ తీర్గ్ను
           దండపాణిని చూస్ దండి ద్వనల్ంది 
                    కాలభైరవు ననుగ్హముబంది
           వారాహి మాతకు  వందనమొమునరించి 
                    విశ్్శు దరి్శంచి వినయముగను
           శ్రీ విశల్క్షమము శ్రీ అననాపూరణుమము
                    ద్వనలను బంది ధీటుగ్ను

           పరమ శివుని పేర్ భకి తితో తలచ్చ్
           ఇర్కు వీథులలోన నిముడుకొనుచ్
           కాశి పురము నంత కాల్నడక నడ్
           పుణ్య ఫలము దకుకు పూరి తి గ్ను.

శనగవరపు కృషణుమూరి తిశ-

నేపాల్  యాత్ర
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శ.       ఓంకారంబగు నీదు రూపమది త్జ్వంతమై యుండగ్
            ఓంకారేశ్ర న్మధ్యమున విదు్యల్లా సమై య్పుపిచ్న్
            ఓంకారంబది సత్య పాలనకు నితో్యపాసనైె యుండగ్
            ఓంకారంబగు మ్క్షస్ధనము దైవోపాయమున్ శంకరా

ఉ.      కాంచ్ము సత్యవాక్యము' మ' కారము నందున నిత్యరూపియై
           పెంచ్ను ఆతముశకి తియును విజ్ఞత మండుగ ప్రాణ్లందునన్
           త్ంచ్ను మాయబంధములు తెర్చును సత్యకవాటముల్ యిలన్
           పంచి 'మ' కారమున్ ఒడిస్ పంద మహేశుని గ్ంచ్ శంకరా

చం.   శివుడు శుభంబ్లన్ గలుగ చేయును శంతము. మ్క్షమిచ్చు న్
          శివుడె సుఖంబ్ ల్చ్చునుగ స్మము చూచ్చ్ సంతసంబ్గన్
          శివుని 'శి' కారమున్ దలప చీకులు చింతలు ఛ్ద్రమౌనుగ్
          శివుడు వినిరములంబయిన చితతిములన్ గ్హియించ్ శంకరా  
ఉ.     నమ్రత తోడి జీవనము న్చరణీయము జీవకోటికిన్ 
          నమ్రతయే 'న' కారముగ న్ణ్యత పెంచ్ను జీవితంబ్నన్
          నమ్రత నేర్పి బ్ధిధి సహనంబ్ను స్వయు కార్యదక్షతన్
          నమ్రతలో 'న' కారమును నమముగ కోరకులు తీర్ శంకరా

ఉ.     వాహన పదధితిన్ దల్స్ వాస్గ చోదకుడెటులా  వాడున్ 
         వాహన దేహమున్ శివుడు భద్రము తోడ ' వ 'కారమౌచ్ సం
         దేహము లేగ నడుపినుగ ద్నుల కాచ్చ్ శత్రుహారిగ్
         బాహుబలంబ్ న్దనుట భావ్యము కాదుగ చూడ శంకరా

ఉ.    ఎచచుట లేడు ఈశ్ర్డు ?! ఇచచుట యచచుట లేకపోవున్? 
         నచిచున చోటునన్ వదక నచచుట చూడ 'య' కారమౌనుగ్
         మచిచున ర్తిగ్ కనుము మలలాని చూపుల స్మినంతటన్
         తెచ్చును స్రగా  ధామములు తియ్యని జీవితమందు శంకరా

ఉ.    వాసుకి కంఠభూషణము వాహనమదుదీ  మహాశముశనపుం
         వాస్వి శూలచాపములు, భసమువిలేపన శోభనిచ్చు నీ.
         కోసము భకుతి లెలలార్ను కూడిరి కాశిపురంబ్నందునన్
         ద్సము లెనినాచేస్నను దూషణ చేయక కావు శంకరా

                                                                       (మిగిల్నది వచేచు సంచికలో) 
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     శ్రీ శీర జయరాం   1961 డిస్ంబర్ 25 న ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విజయనగరం జిల్లా   
కుర్పాం గ్రామంలో  జనిముంచార్. వీరిది వ్యవస్య కుటుంబం.   ఇంటర్ముడియట్ 
చదువుతుండగ్ ఆర్ము కోర్ ఆఫ్ స్గనాల్స్ లో ఏప్రిల్ 1980 లో స్లెక్్ట అయా్యర్. ఒక 
పలెలాటూర్ లోని వ్యవస్య కుటుంబం లోంచి వచిచున ఆయన ఏవిధంగ్ ప్రతి-
షా్ట తముక అర్్జ న్ అవార్్డ  స్ధించే స్థా యికి ఎదిగ్రో ఆయన మాటలోలా నే వింద్ము. 
యువతకు ఈయన జీవితం స్ఫూరి తి కాగలదని ఆశిస్తి  చైెతన్యం సంకలపిబలం 
పత్రిక ఈ శీరి్షకను ప్రచ్రిసోతి ంది.                                                         -ఎడిటర్ 

             నేను కుర్పాంలో 8,9 
తరగతులు చదువుతుననా-
పుపిడు ఎన్ స్ స్ లో ఉన్నాను. 
వైజాగ్ మరియు కశింకోట ఎన్ 
స్ స్ కేంప్ లోలా  పాల్గా న్నాను. ఈ 
కేంప్ లోలా  ఆర్ము ఆఫీసర్స్ ప్ర-
వర తిన న్కు చాల్ నచిచుంది. 
ఆరోజులోలా  స్నిమా చూడటనికి 
థియేటర్ కి వళ తి చలన చిత్రానికి 
పది నిముషాల ముందు నూ్యస్ 
ర్ల్ ప్రదరి్శంచేవార్. అందులో 
మిల్టర్ యుదధిం గురించి చూస్ 
నేను ఆకరి్షతుడయా్యను. పార్-
తీపురంలో ఇంటర్ చదువుతు-
ననాపుపిడు తోటపల్లా లో మిల్టర్ 

స్లెక్షన్స్ అవుతున్నాయని తెల్స్ 
నేను కూడా వళిలా  వర్సలో ని-
లుచున్నాను. ననునా  మిల్టర్లో 
స్లెక్్ట చేశర్. 

 న్కు ఊహ తెల్స్నపపిటినుం-
చీ నేను చదువులో నెంబర్ వన్. 
మాది పేద కుటుంబం. తినట-
నికి సరిగ్ తిండి కూడా ఉండేది 
కాదు. మా న్ననా స్కుల్ కి వ-
ళలాముందు ప్రతి రోజు 5 పైెసలు 
ఇచేచువార్. అందులో మూడు 
పైెసల్ వళ్తి ననాపుపిడు ఏద్ తి-
నుబండారం కొనేవాణిణు. మిగిల్న 
రండు పైెసలు ఇంటర్ల్ లో 
కొనుకుకునేవాణిణు. కాళలాకు చెపుపిలు 
లేకుండా 7 వ తరగతి వరకూ 
చదువుకున్నాను. హైస్కుల్ లో 
చదువుకునే రోజులోలా  కోకో, కబడీ్డ, 

శీర  జయరాం

బాక్స్  బదదీలుకొటి్ట న  జయవిజయుడు
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చెకుకుడుబిళలా మొదలగు ఆటలు 
ఆడేవాణిణు. ఇంటర్ చదువుతుం 
డే రోజులోలా   పార్తీపురం నుండి 
కుర్పాం ఆఖరి బసుస్ వచేచుం-
తవరకు వీధిలైెటలా  క్రింద కబడీ్డ 
ఆడేవాళళుం. స్లవు రోజులోలా  
పలం దగగారకు మా న్ననాకు సదిదీ  
అననాం తీసుక్ళళువాణిణు. మాకు 
పశువులు, గేదలు ఉండేవి. 
వాటిని మేపటనికి దూరప్రాం-
తానికి తీసుక్ళళువాణిణు.  పలం 
పకకునే ఉననా గుడిస్లో చదువు-
కుంటూ, మధ్యమధ్యలో పల్ల 
చ్టూ్ట  తిరిగే పకు్ష లు, పశువు-
లను  తోలటనికి పల్ల చ్టూ్ట  
తిర్గుతుండేవాడిని. న్ చదువు 
అల్ స్గింది. పద్ తరగతి 
ఫస్్ట  కాలా స్ లో పాస్ అయా్యను. 
మా ఊర్ కుర్పాంలో ఇంట-
ర్ముడియట్ చదువు లేకపోవ-
టంతో పార్తీపురంలో చేరాల్స్ 
వచిచుంది. పార్తీపురానికి రాను 
పోను బసుస్ చార్్జలు రూపాయి-
ననార, టీ ఖర్చులు అరధి రూపాయి 
కల్పి న్కోసం రోజుకు రండు 
రూపాయలు ఖర్చు అయే్యది.
మాన్ననా ఆరిధిక పరిస్థాతుల 
దృషా్ట ర్య ఇంత  డబ్బు ఇవ్టం  
చాల్ కష్ట ంగ్ ఉండేది.    
             నేను ఆర్ములో ఒక గ్రూప్ 
అయిన 'కోర్ ఆఫ్ స్గనాల్స్' లో 
ట్ల్ఫోన్ లైెన్  మాన్ గ్ స్లెక్్ట 
అయి, జబల్ పూర్ వచాచును. 
మిల్టర్ బేస్క్ ట్రైనింగ్ పూరి తి 
ఆఖరి రోజులోలా  బాకిస్ంగ్ ట్రనా-

మంట్ జరిగింది. మా వన్ ఎం 
టి ఆర్ తరఫు నుండి చపపిటులా  
కొట్ట టనికి 2 స్కువాడ్స్ మంది 
అంటే 80 మంది వళ్లా ం. 
అందులో మా వన్ ఎస్ టి స్ 
బాకస్ర్లా  వేరే యూనిట్ బాకస్రలాని 
న్కౌట్ చేయడా చూశను. ఒక 
నిముషంలోనే విననార్ అయిపో-
యేవాళ్లా . ఇది చాల్ బాగుం-
దనిపించి ననునా ఆకరి్షంచిం-
ది.    నేనూ బాకిస్ంగ్ నేర్చుకుంటే 
బాగుండును అనిపించి అకకుడి 
డ్రిల్ మాస్టర్ (స్ హచ్ ఎం) ని 
కల్స్ను. ఆయన ననునా ఫైట్ 
చేయమన్నాడు. ఈ క్రీడలో మ-
ళకువలు ఏమీ తెల్యని నేను 
రిజెక్్ట అయా్యను. 
   మిల్టర్ ట్రైనింగ్ (బేస్క్) పూరి తి 
అయా్యక, 30 రోజులు స్లవులో 
ఇంటికి (మా ఊర్ కుర్పాం) 
ట్రైన్ లో బయలుదేరాను. రిజ-
రే్షన్ లేని కారణంగ్ జనరల్ 

బోగీలో ప్రయాణం చేస్ను. మొ-
దటిస్రి కనక యూనిఫామ్ లోనే 
వళ్లా లని చెపాపిర్. ఒక ల్వుగ్ 
ఉననా అతను ఒకర్ వచిచు మా 
మధ్యలో కూర్చుని న్కు సీటు 
లేకుండా చేశడని నేను చాల్ 
బాధపడా్డ ను. ననునా నేనే రకి్షం-
చ్కోలేకపోత్, దేశనినా ఎల్ 
రకి్షంచగలనని అనిపించింది. 
బాకిస్ంగ్ నేర్చుకోవాలనే న్ కోరిక 
మరింత బలపడింది. 
 స్లవులు అయిపోయాయి. 
తిరిగి వచిచు టి టి ఆర్ లో లైెన్ 
మాన్ )ట్ల్ఫోన్) ట్రయినిం-
గ్ చేసుతి న్నాను. ట్రైనింగ్ స్టడీ లో 
కూడా టప్ కావడంవలలా  స్కువాడ్ 
కమాండర్ ననునా చాల్ లైెక్ 
చేశర్. ఒక రోజు రోల్ కాల్ పెరేడ్ 
లో 'బాకిస్ంగ్ ఆడాలనుకునేవా-
ళ్ళు పేర్లా  ఇవ్చ్చు' అని స్ హచ్ 
ఎం అనౌన్స్ చేశర్.
                 (ఇంకా వుంది)
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ఎనినాకలలో – ఎనినా కలలో!
త్.గీ. ఓటలా  లెకికుంపు పూరి తి కాకుండి నపుడె 
 ముఖ్యమంత్రిని నేనె కాబోలు నంచ్ 
 పరవస్ంచగ మధుర భావనలు చేర
 చివరి క్టు్ట ల మార్న్ స్ర్లగతుల
 నెంచ జాలంగ శక్యమే యేరికైన!
 గలుపు న్టములను ముందు తెల్యనౌనె!
 కలుగు గల్చిన మ్దము, కానిచోట 
 ముఖము చిటిలా ంపు మిగులు సముముదము బదులు ll   1

సీ. తనవార లేవైపు తలయ్గుగా దురయని
   బసుస్లో నిరికించి బయట పంపి
 పారిపోకుండగ పరివారమును జ్రిచు
   కావలస్నవనినా కట్ట బటి్ట
 తరచ్గ్ తలల మొతతిమును లెకకులు వటి్ట
   అచటకిచటికంచ్ నెచటొ త్రిపిపి
త్.గీ. మొకుకుబడులనినా ద్రచుగ బ్జ్జగించి 
 సహకరించని వారిని చకకుదిదిదీ
 తగిన సమయాన రపిపించి తంతునడిపి
 విజయమందర యలలా  నివ్ర బడంగ! ll     2

సీ. కనుచూపు మేరలో కనుపించి మర్గయ్య, 
   ముఖ్యమంత్రి పదవి మ్ము జూపి
 తిరిగి యన్నాళళుకో తెల్యద్ భాగ్యము 
   మిడిస్ పడుటకేమి మిగిల్ యుండె?
 అరచేతి వైకుంఠ మందినటేలా  యంది, 
   చేజార తలవ్రారాత చెదిరి పోయి 

వేదుల  సుబ్రహముణ్యం
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 రంగసథాల్న రారాజుగ్ వల్గా ందు 
   స్ంగ్ర మపుడని బంగ గల్గి 
త్.గీ.  సహచర్లు నిటునటు చూచి జార్కొనగ
 మరల వారిని తిరిగి రమమునగ లేక
        అందర్ నొనాకకుగ్నుండ మందల్ంచ్
        బలము చాలని బ్రతుకు దురభురము నిజము! ll    3

ఆ.వ.  కటు్ట కుననా గూళ్ళు కరిగిపోయిన న్డు 
 ఆశలనినాకూల్ అలమటించి
  అహము దబబుతిననా మొహము చూపగలేక 
  లోన కుములు ర్తి ద్నమౌను ll                  4

కం.     రోజుకొక ముఖ్యమంత్రిని
  మ్జుగ కూర్చుండబటి్ట  మురిపించ్దురే!
  రాజీ ముగిస్న క్షణమున
  మాజీ స్థా నమును జూపి మర్వగ రారే! ll                                                 5

ఉ.     బారల్స్చి ప్రగలభుముల్ వినెడు దౌరాభుగ్యంబ్నే గ్ని యే
  మూరల్్జ నల్ బతతిలైెనను ప్రజామ్దంబ్లౌ కార్యముల్
 పూరింపన్ గను తృపితియున్ మదికి సమ్ముదంబ్ జ్కూర్చు వా 
 రేర్ కానర నేతల్కకుర్ను ద్మకకుంగ పీఠముములన్! ll   6

ఉ.     ఎనినాకలైెన వంట తమ యతుతి లు యుకుతి లు జ్రిచు వైర్లన్
  భిననాపు ర్తులన్ పరితపించగ నేరములందు జొనపిగన్
 పనునాగడల్ సతంబ్ నడుపంగ నదేమి ప్రజాప్రభుత్మౌ!
  పననాగమైన తాను పగ పట్ట దు జ్ల్కి రాకయుండినన్ ll   7

ఉ. నిననాటిద్క కాదనియు నేటికి మిత్రములైె చరించి ముం
 దననాడు లేని సఖ్యమొల్కించ్చ్ కూటమి పనినా ద్ని సం
 పననాము జ్స్ వైర్లకు భంగము కూరిచున నేరిక్గుగా ? తా
 మనినా సమస్యలనుములగ నేమగున్ మునుముందు కాలమున్! ll            8

త్.గీ.  మదిని నిండిన భావాలు గదులు ద్టి
        గుసగుసలతోడ మొదలయి గొంతు పెరిగ!
        పదవులను పంచ్ సమయాన పంతమేల్
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        మంత్రి పదవికి మొదలయ్య మంతనములు!
        బటు్ట తో నెకకుడో మది బికుకుమనగ
        అల్గి గోడ దూకుదురేమొ యననాభయము
        నొడలు కంపింప ధైర్యము సడల స్గ!
        ఇటి్ట  ఉమముడి కుంపటి నెనినాన్ళ్ళు
        సై్చి యుండగ నేర్తి రో శ్రమకు న్రిచు! ll      9

కం. న్లుగు రోజుల ముచచుట
 నీలుగుతో మొదలుపెటి్ట  నీరసబడకన్
 మేలెంచి ప్రజల హితమును
  పాలకులు గ్హించి శకి తి బడయగ నొపుపిన్ ll                                          10

ఎనినాకల తర్వాత:

కొందరి ఆక్రోశము:  బ్రద పామైన త్రొకికున బ్సుస్ మనద!

ఉ. “నిననాటి నుండి మంత్రివని నేడిట శఖల పంపిణీలలో
 నుననాతమైనదిచిచు తనయోగ్యత చాటుదురంచ్ నెంచ న్
 చిననాది కట్ట బటి్ట  తమ చేతులు దులుపికు బోదురకొకు! న్
 కుననాబలంబ్తో స్గలహోర్ సృజించక నూరకొందునే!” ll              11

కొందరి ఆవేదన - చూర్ బటు్ట కు వ్రేల్డ సోద్యమయ్య

స్. చూర్నే వ్రేల్డి జారిపోతుండగ 
  నెన్నాళళు నెగత్రోస్ యతతినౌను!
 భారమై యోపు దురభురము సై్చియు కూడ
  మంతనంబ్ల క్టులా  మనసు జ్ర్? 
 త్రాడు తెగునొ యేమొ తర్వాతి ముచచుట 
  త్రిబారగ జూడ రార ప్రజలు!
 పరిహాసముంజ్య పాడిగ్దని దల్స్  
  తెరవనకుగ్ నకికు మురిస్ పోర!
త్.గీ. ఎనినా కోటలా నొ వచిచుంచి యింత వరకు
 ఎనినాకలవలలా  నొరిగిన దేదిలేక
 ముందురానుననా వతలను మ్యుబదులు
 ప్రజలకండగ నిల్చు పోరాడుటొపుపి ll                  12                     
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జనిముంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగ్లని భారతీయులు భావిస్తి ర్. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైభవానినా వరిణుంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కుంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైభవానినా విసతృతంగ్ వరిణుంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగ్ ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రానినా వరిణుంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినా మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వంకట మురళీ కృషణు గ్రిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగ్ 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానినా, నెలనెల్ అందిసుతి న్నాము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతిముక వేతతిలకు భకీ తి తతా్నినా, విద్్యర్థా లకు శ్రీన్ధుని తతా్నినా అందించగలదని 
భావిసుతి న్నాము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

        ప్రతి రోజూ త్రివిష్ట పేశ్ర్ని-
దరి్శంచ్కొననావాడు  లోకాలలో-
ను ఒక వీసము తకుకువ బ్రహముతో 
సమానం అవుతాడు. త్రివిష్ట పేశ్-
ర్ని దరి్శంచ్కుననావాడు మృ-
తు్యవును ఎడమ కాల్తో తననాక-
లడు. ఉతతిర దిశగ్ ప్రవహిసుతి ననా 
పిల్పిల్ నదిలో స్నానం చేస్ 
త్రివిష్ట పేశ్ర్ని దరి్శంచ్కుననా 
వానికి దేవతలుకూడా నమసకురి-
స్తి ర్. ఇతర ప్రాంతాలలో చేస్న 
పాపాలు కాశీనగరంలో ప్రవేశిం-
చగ్నే నశిస్తి యి. కాశీ నగరంలో 
చేస్న పాపాలు త్రివిష్ట పేశ్ర్-
ని దరి్శంచ్కుననా వంటనే కు 
నశించి పోతాయి.   కాశీ నగరం, 

జంబూ ద్్పము, నరముద్, 
యమున, సరస్తీ నదులు 
కల్స్న ప్రదేశము, ఓంకారేశ్ర 
స్థా నము, త్రివిష్ట పేశ్ర స్థా నము, 
ఇవనినాయు ఒకద్నికంటే ఒకటి 
శ్రేష్ట మయినవి. సకల దేవతలు 
స్వించ్ చ్ండుట వలన వారి 
కిర్టి కాంతులవలన ప్రకాశిసుతి -
ననా త్రివిష్ట పేశ్ర్ని స్వించిన 
వారికి మ్క్షము లభిసుతి ంది. త్రి-
విష్ట పేశ్ర్ని స్వించిన వానికి 
“కుంభీ పాకము” మొదలయిన 
నరకాలు ప్రాపితించవు. కాశీలో శివ 
నింద చేస్నవానికి తపపి ఇతర 
పాపములు చేస్న వారి పాపాల-
నినా త్రివిష్ట పేశ్ర్ని దర్శనంవలన 

నశిస్తి యి. శివనింద చేయుట 
వలన మూడు లోకాలను 
నిందించిన పాపము, తల్లా దం-
డ్రులను నిందించిన పాపము, 
సమసతి దేవతలను నిందించిన 
పాపము లభిసుతి ంది. శివ నింద 
చేస్న వానిని చూడగ్నే శివ 
భకుతి లు దూరంగ్ వళిళుపోవాల్. 
వారి మాటలను వినకూడదు. 
దురగాతులను పోగొటు్ట కొనుటకు 
కాశీతో సమానమయిన తీరథాము 
మరికటి లేదు. దేవతలందరిలో-
నుశశ్తమైన దైవము విశ్్శ్-
ర్డు ఒకకుడే.
                  మొదట పంచ నద్ తీ-
రథాములలో స్నానము చేస్, మణి 
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కరిణుకలో స్నానం చేశిన తర్వాత 
విశ్్శ్ర్ని దరి్శంచ్కుననాటలా -
యిన పాపాలనినా తున్తునకలు 
అవుతాయి. భాగీరధీ సమీపము-
నందు ఉననా సరే్శ్ర్డు అనలపి 
మహిమాని్తుడు. 
      త్రివిష్ట పేశ్ర్ని మహాతముర్యము.
              త్రివిష్ట పేశ్ర్నకుప-
డమర ద్రోణేశ్ర  ల్ంగము, 
ద్నికి ముందర అశ్తాథా మేశ్ర 
ల్ంగము, వానికి వనుక శం-
తనవేశ్ర ల్ంగము, అకకుడికి 
వాయవ్య దికుకునందు వాలఖిలే్య-
శ్ర ల్ంగము, ద్నికి సమీపము-
నందు వాలీముకేశ్ర ల్ంగములు 
ఉన్నాయి. 
            త్రివిష్ట పేశ్ర్నిఆల-
యములో పావురముల జత 
నివశిసుతి న్నాయి. ఆ పావురము-
లు ఎగుర్చ్ననాపుపిడు తమ 
రకకుల గ్ల్తో ఆలయములోని 
దుముమును ఎగరకొటు్ట తున్నాయి. 
అదేవిధంగ్ ఆలయంలోనికి రా-
కపోకలు చేసుతి ననాపుపిడు గరాభుల-
యంలో ప్రదక్షణలు చేసుతి న్నాయి. 
ఆలయంలోని తీరాథా నినా ఆసకి తితో 
తీసుకుంటున్నాయి. ఆలయం-
లోని ప్రస్ద్నినా తింటున్నాయి. 
ముపపిదుదీ ల్ ఆలయములో 
శంఖములు, బాకాలు, తపెపిటల, 
వాద్యముల ధ్నులను వింటు-
న్నాయి. 
                     ఈవిధముగ్ ఆ 
పావురముల జంట సుఖముగ్ 
జీవిస్తి  ఉండగ్ ఒక డేగ ఆ 
జంటను దూరమునుండి చూచి 

వేటడలని అకకుడికి వచిచుంది. 
గుడి లోపల్ భాగమున ఉననా 
ఆ పావురాలను వేటడానికి 
వీలుకాక వనకికుతిరిగి వళిళుపో-
యింది. ఈ సంగతిని ఆడపావు-
రము చూచి “ న్ధా! డేగ మనకు 
శత్రువు. మనము గరాభులయము-
లోఉండుట వలన వేటడుటకు 
వీలుకాక వళిళుపోయింది. ఆ డేగ 
పగ పెటు్ట కొని వళిళుపోయింది. 
తిరిగి ఎపుపిడైెన మనలను సం-
హరిసుతి ంది. మనము వేరేచోటికి 
పెళ్ళుట మంచిది" అననా భార్య 
మాటలు విని “ఈ విధంగ్ మా-
టలా డుతున్నావేమిటి? న్ బల 
పరాక్రమము నీకు తెల్యద్? 
స్టివారికి భయపడి ఇలులా  పా-
డుచేసుకొనినచో మనలను 
చూస్ ఇతర్లు నవి్పోరా? 
ఆ డేగ దయ్యము కాదు కద్? 
డేగ్ పకే్ష, మనమూ పకు్ష ల-
మే. న్ ముకుకు కొనతో ద్నిని 
పడిచి ద్ని పగర్ అణ్స్తి ను. 
మొగ పావురము మాటలు విని 

“ ధరోము జయతి” అని భావించి 
ఆడ పావురము మాటలా డకుండా 
ఊర్కుంది. 
                  మర్సటి రోజు 
ఉదయానేనా డేగ దేవాలయము 
గుమముం దగగార కాపు కాస్ంది. పా-
వురముల జంట ఆహారం కోసం 
బయటకు బయలుదేరాయి. 
డేగ ఆ జంటను కాళళుతో పటు్ట -
కొని దూరంగ్ ఎగిరిపోతోంది. 
ఆ పావురములు ఏంచేయాలో 
తెల్యక మొగపావురము డేగ 
కాళ్ళు కరవమని ఆడ పావురాని-
కి సై్గ చేస్ంది. ఆడ పావురము 
సమయంచూస్ డేగ కాళ్ళు 
గటి్ట గ్ కరిచింది. డేగ ఆ బాధను 
తటు్ట కోలేక పావురాలను విడిచి 
పెటి్ట ంది. పావురాల జంట వేగంగ్ 
పారిపోయాయి. ఆ జంట కాశీ 
నగరానినా విడిచిపెటి్ట  అయోధా్య 
నగరానికి చేర్కున్నాయి. 
                        (ఇంకా వుంది)

       

          (ఇంకా వుంది)
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తుమూమురి రాంమ్హన్ రావు 
     మన విద్్య వ్యవసథా

                            కోటి విద్యలు 
కూటికొరకే,అని మనకు ఓ 
మంచి స్మత ఉంది.సమాజా-
నికి అనేక రకాల వ్యకుతి ల స్వలు 
అవసరం.రైతు పంటలు పం-
డిస్తి డు.గ్నుగ వార్ నూనె 
తీస్తి ర్.పంటలు పండించడాని-
కి కావలస్న పనిముటేలా  కాకుండా 
గృహనిరాముణ్నికి తలుపులు-
,కిటికీలు,దూల్లు,వాస్లు,-
కుర్చులు,బలలాలు ఇల్ రకరకాల 
చెకకుపని చేస్వారకరైత్,బట్ట లు 
నేస్వారింకొకర్,ఇతతిడి,ఇనుప 
స్మానులా  చేస్వార్ మరకర్,బ-
ట్ట లు కుటే్ట వార్,బట్ట లుతికే వా-
ర్,కుండలు చేస్వార్,బండలు 
కొటే్ట వార్,ఇళ్లా  కటే్ట వార్,జుటు్ట  
కతితిరించేవార్ ఇల్ చెపుపికుం-
టూ పోత్ కొండవీటి చాంతాడంత 
జాబితా అవుతుంది.
ఏ పని అయిన్ పుట్ట గ్నే రాదు.
పరిసరాల్నాబటి్ట , పరిస్థాతుల్నాబ-
టి్ట ,అవసరాల్నా బటి్ట  అలవడతా-
యి. పైెన చెపిపినవనీనా విద్యలు 
కావా? కానీ ప్రసుతి త సమాజంలో 
చదువును మాత్రమే విద్య అను-
కుంటున్నాం.చదువు అందరికీ 
అవసరమైన విద్య.ఏ విద్యకైన్ 
స్ధారణంగ్ అంతిమ లక్షం 

ఏదైన్ ఉద్్యగం.ఎందుకంటే 
ఉద్్యగం పుర్షలక్షణం అని 
ఒక న్నుడి.ఇపుపిడది స్త్రీ లక్షణం 
కూడా.కాలం మారింది కనుక 
కాదనలేం.కాని ఒకపుపిడు స్త్రీకి 
అత్యంత బాధ్యతాయుతమైన 
అనధికారిక ఉద్్యగం గృహిణిగ్ 
ఉండేది.ఇపుపిడు ఉద్్యగ బాధ్య-
తతోపాటు గృహిణి బాధ్యత తపపి-
నిసరి కావడంతో మహిళలకు 
ఊపిరాడని పరిస్థాత్.
   మనం విద్్యవ్యవసథా గురించి 
ఆలోచించినపుపిడు
ఈ అనినాంటినీ సమీకి్షంచ్కోవల-
స్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది.
మంచి పౌర్లను సమాజం 
కోసం తయార్ చేయడంలో 
విద్య ఒక ముఖ్్యంశం.దేశ భవి-
ష్యతుతి ను దృష్్ట లో ఉంచ్కొని 
విద్్య ప్రణ్ళికలుండాల్.లేకపోత్ 
అసతివ్యసతి పరిస్థాతి ఏరపిడుతుం-
ది.ఎంత గొపపి ప్రభుత్మైన్ 
అందరూ ఇంజనీయర్లాత్న్, డా-
క్టరలాయిత్న్ లేద్ ఉపాధా్యయులైె-
త్న్ ఉద్్యగ్లు అందరికీ కల్పిం-
చలేదు.స్మాజిక అవసరాల 
కనుగుణంగ్ విద్్యప్రణ్ళికలు-
న్నాయా.చదువుకుననా ప్రతివారికీ 
మంచి ఉద్్యగం అది ప్రభతో్ద్్య-

గమైన్ ప్రైవేటు ఉద్్యగమైన్ లేద్ 
విదేశీ ఉద్్యగమైన్ చేయాలనే 
ఉంటుంది. ప్రసుతి త చదువులనీనా 
కేవలంకొనినా ఉద్్యగ్ల దృష్్ట లోనే 
నేరిపించబడుతున్నాయి.ద్ని వలలా  
అనేకమంది ఇంజనీయర్లా ,గ్రా-
డు్యయేటులా  నిర్ద్్యగులుగ్ మా-
రిపోతున్నార్.ద్ని వలలా  అశంతి 
చెలరేగుతుననాది.యువత ప్రకకు-
ద్ర్లు వతికే అగత్యం ఏరపిడు-
తుంది.ద్నికి ప్రధాన కారణం 
మన సమాజంలో కొనినా ఉద్్యగ్ల 
కుననా క్రేజీనే.
పిలలాల మన్గతాలతో,వారి ప్రతిభా 
పాటవాలతో పని లేకుండా కేవలం 
సమాజంలో ఒక పర్వు ప్రతిష్ఠ -
లకు సంబంధించిందిగ్ చదువు 
మారటమే.
ఈ విషయంలో ప్రతి తల్లా దం-
డ్రులూ ఆలోచించి తీరాల్. ఇది 
కేవలం మనదేశంలో మాత్రమే 
ఉననా దౌరాభుగ్యం.ద్నికి కొంత కుల 
మతాలు కారణమైత్ మరికొంత 
అధికజన్భా కారణం,స్మాజిక 
అసమతౌల్యం కారణం.
కేవలం పాఠశలలు కటి్ట ంచటం-
,వసతులు పెంచటం,మధా్యహనా 
భోజన్లు పెటి్ట ంచటం కాదు.
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కూలీన్లీ చేసుకునే తల్లా దండ్రు-
లు కూడా తమ  పిలలాల్నా ప్రభు-
త్ పాఠశలలో చేరిపించడానికి  
సుముఖంగ్ లేరంటే కారణం 
ఇంగీలాషు మీడియం క్రేజ్ తపపి 
మరేం కాదు. ద్నికి తర్ణోపా-
యం ఒకకుటే.
కొనినా ఉద్్యగ్లు ప్రభుత్ పాఠశ-
లలో చదివిన వారికే కేటయిం-
చాల్.కనీసం ఉపాధా్యయ ఉద్్య-
గ్లైెన్ వారికి కేటయిస్తి వాళ్లా  
చదివిన చదువు స్రథాకమౌతుం-
ది.తెలుగు భాష బతికి బట్ట కడు-
తుంది.అల్గే ఇదివరకు బహు-
ళ్రథా స్ధక పాఠశలల్లా ంటివి 
ముమమురంచేయాల్. వ్యవస్య 
శిక్షణకు సంబంధించిన,ప్రసుతి త 
సమాజానికి అవసరమైన వృతితి 
నైెపుణ్య పాఠశలలు,కళ్శలలు 
ఏరాపిటు చేయాల్.కొతతి అవసరా-
లకు తగిన కొతతి కోర్స్లు ప్రవేశ 
పెట్ట ల్.గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్్య-
ర్థా ల స్థా యికి స్లబస్ వేర్గ్ 
ఉండాల్.విద్్యర్థా ల మూల్్యం-
కనలో కూడా అనేక మార్పిలు 
రావాల్.కేవలం కాగితాలమీది 
జవాబ్లకు కాకుండ
మౌఖిక పర్క్షలకు ప్రాధాన్యత 
కల్పించాల్.
కేవలం పాఠశలలు కటి్ట ంచటం-
,వసతులు పెంచటం,మధా్యహనా 
భోజన్లు పెటి్ట ంచటం కాదు.
కూలీన్లీ చేసుకునే తల్లా దండ్రు-
లు కూడా తమ  పిలలాల్నా ప్రభు-
త్ పాఠశలలో చేరిపించడానికి  
సుముఖంగ్ లేరంటే కారణం 

ఇంగీలాషు మీడియం క్రేజ్ తపపి 
మరేం కాదు. ద్నికి తర్ణోపా-
యం ఒకకుటే.
కొనినా ఉద్్యగ్లు ప్రభుత్ పాఠశ-
లలో చదివిన వారికే కేటయిం-
చాల్.కనీసం ఉపాధా్యయ ఉద్్య-
గ్లైెన్ వారికి కేటయిస్తి వాళ్లా  
చదివిన చదువు స్రథాకమౌతుం-
ది.తెలుగు భాష బతికి బట్ట కడు-
తుంది.
అల్గే ఇదివరకు బహుళ్రథా 
స్ధక పాఠశల ల్లా ంటివి ము-
మమురంచేయాల్.వ్యవస్యశి-
క్షణకు సంబంధించిన,ప్రసుతి త 
సమాజానికి అవసరమైన వృతితి 
నైెపుణ్య పాఠశలలు,కళ్శలలు 
ఏరాపిటు చేయాల్.కొతతి అవసరా-
లకు తగిన కొతతి కోర్స్లు ప్రవేశ 
పెట్ట ల్.గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్్య-
ర్థా ల స్థా యికి స్లబస్ వేర్గ్ 
ఉండాల్.విద్్యర్థా ల మూ-
ల్్యంకన
లో కూడా అనేక మార్పిలు 
రావాల్.కేవలం కాగితాలమీది 
జవాబ్లకు కాకుండ
మౌఖిక పర్క్షలకు ప్రాధాన్యత 
కల్పించాల్.
అరహుత కేవలం కాగితం మీద 
రాస్న జవాబ్లకే కాక 
అనినావిధాలుగ్ అనినా దశలోలా నూ 
పర్క్ష నిర్హించినపుపిడు న్ణ్య-
మైన విద్యను అందించిన వా-
ళలా మవుతాం.చదువుకోవటనికి 
ఎనినారాయితీల్చిచున్ సరే ధృవీ-
కరణ న్ణ్యతాబదధింగ్ ఉండాల్.
ఒకే ఒకకు ఉద్హరణ చెపిపి 

ఈ నెలకు ముగిస్తి ను.రాక్ట్ 
ల్ంచింగోలా   ప్రయోగించబడే 
ఉపగ్హం గమ్యం చేర్కోవడా-
నికి
ఎనినా జాగ్తతిలు తీసుకుంట-
మ్ ఒక విద్్యరిథాని మానవీయ-
తా పరిమళంతో జా్ఞ నవంతుణిణు 
చేయాలంటే అనినా జాగ్తతిలు 
వహించవలస్ందే.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తి దురాగా  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -19)   

+91 9897959425

                                                                                 Unit I

बहि: x अन्त:  బహి: xఅంత:  Out side x Inside బయట X లోపల 

1. गृिस्य बहि:     वृक्ष:  अस्ति गृिस्य अन्त: पादप: अस्ति ||
ఇంటి బయట చెటు్ట  ఉననాది . ఇంటి లోపల మొకకు ఉననాది . 
The tree is outside of the house. The plant is inside of the house.

2. पाठशालाया: बहि: व्ायामशाला अस्ति पाठशालाया:  अन्त: ग्रन्ालय: अस्ति || పాఠశల ఆవరణ వలుపల 
వా్యయామ శల కలదు . ఆవరణ లోపల గ్ంథలయం ఉననాది . 
Gymnasium is out side of the school. Library is inside of the school.

3. देवालयस्य अन्त: शशवललङ्ग: अस्ति देवालयस्य बहि: नन्दीश्वर:  अस्ति || దేవాలయం లోపల శివల్ంగం ఉననాది. 
దేవాలయం బయట  నంద్శ్ర్డు ఉన్నాడు .   
The shrine of Siva is inside of the temple. The idol of Nandi is outside of the temple.
Note: Try to compose at least ten sentences using these two words बहि: x अन्त: explaining 
what is inside and what is outside of your house.

Unit-2

इतोऽपप ఇతోsపి  = some thing more/ some more మరికొంత /ఇంకా కొంచెం 

भवता  दत्तं  धनतं  पयायाप्तं  न भवपत अत:  इतोऽपप हिञ्चित ्ददात ु||
నువు్ ఇచిచున డబ్బు చాలదు అందువలలా  మరికొంత ఇముము . 
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The money given by you is not sufficient. There fore give some thing more.
2.  मम पपपासा न अपगता अत: इतोऽपप हिञ्चित ्जलतं  ददात ु|| 
న్కు ద్హం తీరలేదు అందువలలా  మరికొనినా  నీళ్ళు ఇముము  
My thirst is not subsided therefore give more amount of water.

मम िाययं न समाप्म ्अत: इतोऽपप समय:  अपेशक्षत:   ||
న్ పని పూర్ తి కాలేదు అందువలలా  మరికొంత సమయం కావాల్ .
My work is not completed therefore I need some more time to finish it.

Note:- you try to compose at least 10 sentences of your own using the word इतोऽपप |

                                                                             Unit-3

                                         इतु्क् ेఇతు్యకే తి = means అంటే 

We normally use this word to explain or translate the meaning of the unknown word in 
to a known language.  

1.जामाता इतु्क् ेson-in-law भवपत ||
జామాత అంటే అలులా డు అని అరథాం .
The meaning of Jamata is son-in-law 
2.  लोियानम ्इतु्क् ेcity bus अस्ति  ||
లోకయానం అంటే స్టీబసుస్ 
Lokayanam means city bus 
3. Dance इतु्क् ेनतयानतं  भवपत||
Dance అంటే న్ట్యము 
The meaning of dance is Nartanam 
4. वेदण्ड: इतु्क् ेelephant bhavati. भवपत|
వేదండ: అంటే ఏనుగు (వేదం అండ౦ గ్ కలది వేదండం . ఏనుగు స్మవేదం నుంచి పుటి్ట ంది 
అందుకే ఏనుగును స్మజమని వేదండ మని అంటర్ .
The meaning of the word Vedanda is elephant.
5. आनिदनु्शुभ:इतु्क् ेवसुदेव: भवपत || 
ఆనక దుందుభి అంటే      వసుదేవుడు  అని అరథాం
Anakadundubhi means Vasudeva , the father of Lord Krishna. 
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6. Committee इतु्क् ेिाययावगया: भवपत || 
Committee అంటే కార్య వరగా  ము అని అరథాం.
The meaning of the word committee is kaaryavarga.

                                      Unit-4 
अन्त े– आरम्అेంత్—ఆరంభే (at the end- in beginning)

नाटिस्य आरम् ेनान्दी श्ोि: अस्ति नाटिस्य अन्त ेभरतवाक्यमअस्ति || 
The benedictory sloka is in the beginning of the drama and the Bharatavaakya is at the 
end of the drama.        
న్టకం మొదట్లా  న్ంది శోలా కం ఉంటుంది న్టకం చివరలో భరత వాక్యం ఉంటుంది .

2. सभाया: आरम् ेप्ारयाना श्ोि: भवपत सभाया: अन्त ेवन्नसमपयाणम ्भवपत ||  సభ మొదట్లా  ప్రారథాన శోలా కం 
ఉంటుంది .సభ చివర వందన సమరపిణ జర్గుతుంది 
The prayer is in the beginning of the meeting and vote of thanks is at the end of the 
meeting.
3. अितं भोजनस्य आरम् ेसूपतं  खादामम भोजनस्य   अन्त ेतक्तं  पपबामम || 
నేను భోజనంలో ముందుగ్ పపుపి తింటను చివరలో మజి్జ గ త్రాగుతాను .
 I eat dhal in the beginning of the meal and I drink buttermilk at the end of the meal 

Unit-5 
चेत ्– नोचेत ्చేత్  -- న్ చేత్ = if---if not or other wise.

1. बभुुक्षा अस्ति चेत ्खादत ुनो चेत ्   मा खादतु || 
ఆకలుంటే అననాం తిను ఆకల్ లేకపోత్ తినకు .
If you are hungry eat food otherwise do not eat

2. ददीप: अस्ति चेत ्पठत ुनो चेत ्मा पठत ु||
ద్పం ఉంటే చదువు లేకపోత్ చదవకు .
Read if there is light other wise do not read.

3. धनम ्अस्ति चेत ्चलनचचत्तं  पश्ामम नो चेत ्न ||  
నేను డబ్బు ఉంటే స్నిమా చూస్తి ను లేక పోత్ చూడను .
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I go for movie if I have money otherwise I do not go.  
                                                         Conversational Sanskrit Sloka:
                                                        The golden words of Balakrishna 
Once, some gopakas and gopikas of Gokula approached Yasoda, the mother of Krishna 
and gave a complaint against Krishna saying that he (Krishna) is not attending school 
regularly. Yasoda summoned Krishna to see her. Krishna rushed to her mother and stood 
before her.  You see how beautifully the conversation is going on between them.
िृष्ण ! त्तं  पठ = కృషణు ! నువు్ చదువుకో My dear Krishna you go to school and read. 
हितं  पठामम ? = ఏం చదువుకో నమాము what shall I read? 
ननु रे शास्ततं  =అదేంట్రా  ఏద్ శస్త్రం చదువుకో my dear boy you read any branch of knowledge.
हिमु ज्ायते ?=  ఏం తెలుసుతి ౦దమాము? What shall I know? 
तत्तं  =  తతతివాం తెలుసుతి ంది న్యన్! you know the nature or philosophy 
िस्य ? = ఎవ్రిదమాము whose?
 पवभो: = అదేంట్రా  ప్రభువు య్కకు తతతివాం Lord’s 
स ि: ?= ఆయనెవరమాము ? who is he ?
 मत्भुवनाधदीशश्च = మూడు లోకాలకు  ప్రభువురా! the Lord of the three worlds
तनेापप हिम ्?= ద్నివలలా   న్కొచేచు ల్భమే౦టమాము ?  what is the use of knowing Him ?
ज्ानतं , भक्क्ररो पवरक्क्: =  అదేంట్రా  జా్ఞ నం, జా్ఞ నం వలలా  భకీ తి, ద్నివలలా  వైరాగ్యం కలుగుతాయి కద్ ! My 
dear boy you will attain Knowledge, Bhakti and then Vairagya.
रनया हितं ? వైరాగ్యం  న్క్ందుకమాము ? = what is the benefit of attaining Vairagya 
मुक्क्: + एव +अति ु, त े= వైరాగ్యం వలలా   ముకి తి కలుగుతు౦దిరా   you will get salvation.
दध्ाददीपन भजामम मातरुुहदततं  िृष्णस्य पुष्णात ुव:= అవనీనా న్క్ందు కమాము  ! పాలు, వననా ఉంటే పటు్ట కు-
రా. హాయిగ్ తిని కూర్చుంటను అననా కృషుణు ని మాటలు మనలను రకి్షంచ్ గ్క !  Mother, I don’t 
need them . Bring me some amount of milk and butter to eat. The words spoken by 
Lord Krishna may bring prosperity to all of us. This sloka is authored by Bilvamangala, 
popularly known as Jayadeva to the literary world.  Lord Krishna who Himself the Lord 
of all Lords and who is ever liberated needs nothing for Mukti.  
                                          िृष्ण ! त्तं  पठ हितं  पठामम ? ननु रे शास्ततं  हिमु ज्ायत े?
                                         तत्तं  िस्य ? पवभो: स ि: ? मत्भुवनाधदीशश्च तनेापप हिम ्?
                                         ज्ानतं , भक्क्ररो पवरक्क् रनया हितं ? मुक्क्रेवाति ुत े
                                         दध्ाददीपन भजामम मातुरुहदततं  िृष्णस्य पुष्णात ुव:

                                         కృషణు ! త్ం పఠ కిం పఠామి? నను రే శస్త్రం కిము జా్ఞ యత్ ?
                                         తతతివాం కస్య ? విభో: స క: ? త్రిభువన్ధీశశచు త్న్పి కిం?
                                         జా్ఞ నం భకి తి రథో విరకి తి రనయా కిం? ముకి తిరేవాసుతి  త్
                                         దధా్యద్ని భజామి మాతుర్దితం కృషణుస్య పుషాణు తు వ:     
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీముయ  కధ 

(గత సంచిక తర్వాయి)

    మొదటిది, చనిపోయిన 
లేతదూడ చరామునినా వొలవటం, 
రండవది, తల్లా ని మ్సం 
చెయ్యటం. ఈ రండు కారణ్ల-
వలలా  ఆ పనికి అమము ఇష్ట పడలేదు. 
అయిత్ ఆ అవసరం లేకుండానే 
అమము తన ప్రేమతో బఱ్ఱె  వీపు తటి్ట  
పదుగు కడిగి, ఆముదం రాస్ 
పిండటం ప్రారంభించగ్నే బఱ్ఱె  
చేపుకు వచేచుది. మా ఇంట పుటి్ట న 
ప్రతి బర్రెదూడకు పేర్ పెటే్ట వా-
ర్. దురాగా ష్ట మి రోజున పుటి్ట ందని 
ఒక ద్నికి 'దురగామము' అని పేర్ 
పెట్ట ర్. ఎకుకువగ్ ఈ దురగామము 
సంతత్ మా ఇంట్లా  వరిధిల్లా ంది.    
        దూడకు పాలు తాపడం 
నేరపిటమననాది అన్దిగ్ మన 
స్ంప్రద్యం. వంట ఆముదం 
కడుపులోకి పంపటం వాళళు 
అపుపిడే పుటి్ట న బిడ్డ  కడుపు-
లోని కలముషం 'భేది' రూపంలో 
బయటకి రావడం వలలా  ఆకల్ 
మొదలవుతుంది. పాలు త్రాగటం 
మొదలుపెడతాయి. మా చిననా 
మనమడు పూషణు పుటి్ట నపుపిడు 
రండు రోజులు పాలు త్రాగకుంటే 
పిలలాల నిపుణ్డైెన డాక్టర్ వచిచు 
పూషణు న్టిలో  చూపుడువేలు 
కొంచెం పెటి్ట  రండు చెకికుళళును 

వనుకకు ముందుకు ఆడించ-
గ్నే వాడు న్ట్లా  ఏది పెటి్ట న్ 
చీకటం నేర్చుకున్నాడు. అపుపిడు 
న్కు దూడకు పాలుత్రాపటం 
నేరిపిన మా అమము గురతిచిచుంది. 
 మా ఇంట్లా  రండు మూడు 
పాల్చేచు గేదలు, ఒకటి రండు 
'స్టి' గేదలు, రండు మూడు 
పడ్డలు, దూడలు ఉండేవి. మా 
యింట్లా  పుటి్ట న ఒకేఒక దుననాకు 
'పోతురాజు' అని పేర్పెట్ట ర్. 
ఎందుకంటే ఏడుమంది అకకు-
చెలెలాళలాయిన పోలేరమముకు ఒకేఒక 
తముముడు పోతురాజు. ఈ దుననా 
కూడా మా ఇంట్లా  పుటి్ట న ఏకైక 
మగ్డు. ద్నికి యుక తివయ-
సుస్ వచేచున్టికి మా స్ద్యగ్డు 
'చిర్రోడి' కి అమేముశర్. 
 అమము తెలలావార్జామున మూ-

డుగంటలకు లేచి రండు మూడు 
గేదల పాలు చూసుకునేది. పె-
దదీన్యన లేచి గ్టిమీద వుననా 
పేడ, కసుపు అంతా శుభ్ంగ్ 
ఊడిచు దిబబులో వేస్వాడు. 
రండు మూడు రోజులకొకస్రి 
'రచ్చు కుండలు' ఖ్ళీ చేయాల్స్ 
వచేచుది. ఇందులోని పశుమూత్ర-
మంతా కుండలకు తోడి దిబబులో 
పోస్వాడు. పశువులు తినగ్ 
మిగిల్న గడి్డ , చొపపి,... అంట 
దిబబులో వేస్తి అది మగిగాపోతూ 
ఉండేది. 
 అమము పిండిన పాలు మటి్ట -
కుండలో పోస్ ద్నినా కట్్ట ల-
పయి్య మీద సననాని మంటపైె 
కాస్తి  ఉండేది. ఈ కుండపైె ఒక 
'ముంత' ను మూతగ్ పెటే్ట ది. 
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ముంత లేద్ కంచ్ చెంబ్లో 
కొంచెంగ్ నీళ్లా  ఉండేవి. ఎపుపి-
డైెన్ పాలు పంగిత్.... ఈ 
చెంబ్లోని నీళ్లా  పంగుపైె చిల-
కరించేది. పంగు వంటనే ఆగి-
పోయేది. ఇల్ రండు మూడు 
స్ర్లా  జరిగిన తరవాత ఇంకా 
పంగురాదు. నిద్నంగ్ పాలు 
మరిగిపోతూ ఉంటయి. పైెన 
మీగడ పెదదీ  తెట్్ట  ల్గ్ కటే్ట ది. 
 పాలు కాచటం మొదలుపెటి్ట న 
తరవాత పెర్గు చిలకటం మొ-
దలయే్యది. ఈ శబదీ ంతో ఇంట్లా  
అందరికీ అరధిమయే్యది రోజు 
మొదలైెందని. రండు మూడు 
కుండలోలా  పేరపెటి్ట న పెర్గంతా 
ఒక పెదదీ  బానలోకి వేస్ ఆ బానను 

ఒక కుదుర్ మీద ఉంచ్తుంది. 
కుండ వరిగిపోకుండా ఉండడా-
నికి మా వంటింట్లా  వుండే సథాం-
భానికి దగగారలో ఈ పెదదీ  బానను 
ఉంచి, ఇందులో కవ్ం ఉంచేది. 
ఈ కవ్ం కట్్ట  కూడా అమముకంటే 
ఒక అడుగు ఎతుతి  ఉండేది. ఈ 
కవ్ం అడుగున ఒక తాడు, పైె 
భాగ్న ఒక తాడుతో సతింభాని-
కి ఒక అడుగు దూరంలో తగి-
ల్ంచేది. ఈ తాళ్లా  స తింభానికి 
ఉంటయి. అంటే వృతాతి కారంలో 
వుండే ఈ తాళ్లా  పైెన క్రింద ఉం-
డడంవలలా  కవా్నికి ఆధారంగ్ 
ఉంటయి. 
 ఈ కవా్నికి మధ్యలో ఇంకో 
తాడును రండు మూడు 

చ్ట్ట లు చ్టి్ట  రండు కొనలను 
రండు చేతులతో పటు్ట కుని కు-
డిచేతిని ల్గినపుడు ఎడమ-
చేయి వదులు చేస్ కవ్ం దగగా-
రకు పోతుంది. అపుపిడు కవ్ం 
కుండలో వున్నా పెర్గులో కుడి, 
ఎడమ వైపులకు తిర్గుతుం-
ది. కవ్ం అడుగున చక్రాకా-
రంలో వుననా చెకకు బంగరంల్ 
కుడి ఎడమలకు తిరగటంతో 
లోపల్ పెర్గు చిలకబడు-
తుంది. అయిత్ కవ్ం కుండకు 
తగలకుండా చిలకాల్. కుండకు 
తగిల్త్ కుండ పగులుతుం-
ది. అల్ చిల్కి చిల్కి వననా 
కాచిత్... న్లుగైదు స్రలా నెయి్య 
వచేచుది. వారం పడవున్ పిల్లా  
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పెద్దీ  అందరూ మూడుపూటల్ 
నెయి్య వేసుకునేవార్. 
మజి్జ గ చిల్కిన వననా తీస్న 
తరవాత అమము చేతికి వుననా 
జిడు్డ ను రోజూ ఒకొకుకకు-
రి ముఖ్నికి, కాళలాకు పూస్ది. 
ఇంకా నిద్ర లేచి ఉండేవాళళుం 
కాదు. ఆ సపిర్శతో రోజంతా అమి-
తానందం కల్గేది. చల్కాలంలో 
కూడా పిలలాలకు ముఖం, కాళ్ళు 
పగిలేవి కావు. ఆ రోజులోలా  వేరే 
'క్రీములు' తెల్యవు. 
  ఏ రోజైెన్ వననా పడలేదు అంటే 
ఆ రోజు మీగడ అంట ఎవరో తి-
న్నారని మా పెదదీ  మేనతతి ఆరాలు 
తీస్ది. అమముకు తెలుసు మీగడ, 
వననా, నెయి్య దొంగ ఎవరో... 
ఇంక్వర్... నేనే... అవి కనబడి-
త్ చాలు తినెయ్యటమే. 
 ఒక రోజు మా ఇంటిముందు 
ఇంట్లా  కోమటి పోలయ్య వయ-
సుడిగి చనిపోవటంవలలా  ఇంట్లా  
అందరూ ఇంటి బయట తల-
వాకిట్లా  వున్నార్. బాగ్ మసక 
చీకటి... న్కు అపుపిడు దయా్య-
లన్నా శవాలన్నా చచేచుంత 
భయం. అందరితోపాటు నేను 
అకకుడే వున్నా... అయిత్ ఎపుపిడు 
న్ కాళ్ళు ఇంటి దొడి్డ  వాకిటి వైపు 
నడిచాయో, న్ చేతులు ఎపుపిడు 
దొడి్డవాకిల్ 'బార్మాను' ను 
తీశయో తెల్యదు. ఇంట్లా  
పాలు పెర్గు పిలులా ల కంట-
పడకుండా అమము వాటిని ఒక 
పెదదీ  ఇతతిడి గంగ్ళంలో కొంచెం 

నీళ్లా  పోస్, ద్ంట్లా  కుదుర్ పెటి్ట  
వాటిపైె కుండలు పెటి్ట , గంగ్-
ళ్నికి సరిపోయే ఇతతిడి పళలాం 
మూత బోరిలాంచి పెడుతుంది. 
అది తీయాలంటే.... 'సల్కు' 
గ్నీ చెంచా గ్నీ ఆ సందులో 
పెటి్ట  మలలాగ్ పైెకి లేపి పళలాం 
పకకుకు పెట్ట ల్. అల్ంటి 
సమయంలో భయమకకుడకు 
పోయింద్.... మల్లా గ్ మూతతీస్ 
మొతతిం మీగడంతా తినేస్, మళ్ళు 
మూత పెటి్ట , వచిచు అమము పకకున 
నిలుచున్నా! ననునా చూస్ అమము 
చిననాగ్ నవి్ంది. 
 అపపిటికే ఒకే ఒక బర్రె పాల్చేచు-
ది. అద్ ఒకకుపూట మాత్రమే... 
వుననా ఆ మీగడ నేనే తినేశ... 
ఉదయం చిల్కిత్ వననా అసలు 
రాలేదు. మా పెదదీన్యన, మా 
మేనతతిలకు నెయి్య తపపినిస-
రి. పెదదీన్యన నెయి్యలేని-
ది ముదదీ  ఎతతిడు. మధా్యహనాం 
భోజనంలో నెయి్య లేదని పెదదీ  
గొడవ చేస్ అల్గి, అరిచి, న్న్ 
రభస చేశడు. అమము ఒకకు మాట 
కూడా మాటలా డలేదు. నేను చేస్న 
తపుపికు అమముకు తిటులా  పడటం 
బాధ అనిపించింది. తరవాత 
అమమును గటి్ట గ్ పటు్ట కుని,,, 
"ఇంక్పుపిడూ చెయ్యనమాము" అని 
ఏడాచు. అమము అదే చిర్నవు్-
తో ... తల నిముర్తూ ఉండి-
పోయింది. తరవాత ఎపుపిడైెన్ 
అమము పెడిత్నే తినేవాడిని. 
 అమము పాలు పిండుతుంటే 

పిలలాలు చిననా గ్లా సు తీసుకుని వ-
ళళువాళళుం. ఆ గ్లా సులోనే పాలు 
పిండి ఇచేచుది. గోర్వచచుని 
పాలు అకకుడే తాగేస్వాళళుం. 
బఱ్ఱె  ఈనిన వారం పది రోజుల 
వరకు పెదదీవాళలావరూ ఆ పాలు 
తాగేవార్ కార్. ముఖ్యంగ్ మా 
మేనతతి, పెదదీన్యన 'వాతం' 
చేసుతి ందని తాగర్. వననా సరిగ్ 
రాదనీ పెర్గు చిలకర్. మూడు 
న్లుగు రోజులు 'జునునా' తినే-
వాళళుం. మిగతా న్లుగు రోజులు 
పాలు, పెర్గు అంతా పిలలాలకే. 
పాలు కాచిన తర్వాత తోడేస్, 
పెర్గు చిల్కిన తర్వాత ఆ 
కుండలు కడుగుతార్. అపుపిడు 
పాలకుండ అడుగుభాగంలో 
కుండకు అతుకుకుని కొంచెం 
మాడిపోయిన పాలు ఉండి-
పోతాయి. అది తీయటని-
కి అమము చెంచాతో గోకుతుంది. 
ఈ 'గోకుడు' సుమార్ పిడిక్డు 
ముదదీ  వసుతి ంది. తినటనికి 
అదుభుతంగ్ ఉండేది. న్కంటే 
న్కని పోటీపడి తినేవాళళుం. 
 అటలా గే నెయి్య కాచిన రోజు కూడా, 
నెయి్య కాచేటపుపిడు అందులో 
న్లుగు తమలపాకులు వేస్ 
కాచ్తార్. వననా కాగి, నెయి్య 
తయారయే్యటపపిటికి ఈ ఆకులు 
నేతిలో బాగ్ కాగి, మంచి ర్చిగ్ 
ఉండేవి. ఈ 'గస్' అన్నా, నేతిలో 
వేగిన తమలపాకులు అన్నా 
పిలలాలు ఎగబడి తినేవాళళుం. 
                  (ఇంకా వుంది)
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ఎలకా్రా న్

   “బాధ్యత మీదే అనకుండా 
మనదే అన్నార్. యిది చాల్ 
సంతోష్ంచవలస్న విషయం 
న్గరాజు గ్రూ,” అన్నాడు రామ-
శరము. 
         “నేను మీకంటే చిననావాణిణు. 
నువూ్ అంటే న్కు ఇబబుందిలే-
కుండా ఉంటుంది. నీళలాకుండీలో 
ప్రతిరోజూ మునిస్పల్  నీళలాట్యం-
కర్ వచిచు నీర్ నింపుతుందను-
కొంటను. కుండీలోపల్ వ్యవసథా 
చాల్ ద్ర్ణంగ్ ఉంది. మనం 
ముందసుతి గ్ ఓ బోర్ బావి 
దించి మంచినీటి సదుపాయం 
కల్గించాల్.”
   “దేశపటనేనా గోడకి వేల్డ-
ద్యడానికే దికుకు లేనపుపిడు, 
బోర్ బావికావాలంటే నిధులు 
ఎకకుణ్ణు ంచి ఇస్తి ర్?”
  “సర్! నేనుపనిచేస్న ఖ్రాఖా న్ 
యజమాని సురేంద్రస్ంగ్ చాల్ 
మంచివాడు.  దేశ విభజన 
సమయంలో ఆయన తల్లా దం-
డ్రులు ఇపపిటి పాకిస్తి న్లా  ఉననాజ-
నముభూమిని వదులుకొని, అంచె-
లంచెలుగ్  సథాల్లు మార్తూ, 
చివరగ్ ఈ ప్రాంతానికి వచిచు 
ఇకకుడ స్థారపడిపోయార్. స్థా -
నికంగ్ స్నాహితుల్నా సంపాదిం-

చ్కో గల్గ్ర్. వార్ ముగుగా ర-
ననాదముములు. ఇకకుడే చదువుకొని 
స్ంత వా్యపారాలు చేసుకొంటు-
న్నార్. సురేందర్ స్ంగ్ గ్రి 
ఖ్రాకున్లో  పనిచేస్ శ్రామికుల 
పిలలాలకి నేను రాత్రిపూటలోలా  ప్రై-
వేటులా  కూడా చెపూతి ంటను. ఈ 
మధా్యహనాం పోసు్ట లో ఉతతిర్్లు 
రావడంతో ముందుగ్ అయన 
వదదీకే పర్గు తీస్, సంగతి 
చెపాపిను.  ఆయనకి నేను తన 
ఖ్రాఖా న్ ఉద్్యగం వదిల్ ఇకకు-
డకు వచిచు చేరడం ఇష్ట ం లేదు. 
అయిన్ న్ అభిర్చిని గురి తించి, 
ద్వించి  విడుదల చేశర్. ఆ ఖ్-
రాఖా న్లో స్ంట్క్స్ వాటర్ టంక్స్ కి 
కుళ్యిలు బిగించే పనికూడా 
చేస్తి ర్. ఆయననాడిగిత్ కాదనర్. 
ప్రయతినాంచి చూస్తి ను. ముంద-
సుతి గ్ అనువైన చోట అమరచుడా-
నికీ, శుభ్పరచడానికి వీలుగ్నూ 
ఉండే ఓ వాటర్ టంక్ సంపా-
దిస్తి బోర్బావి సంగతి తరా్త 
చూసుకోవచ్చు.”
 “నినునాచూస్తి ద్కా్ష పర్డివిగ్ 
కానవసుతి న్నావు. కూడా రమముంటే 
వస్తి ను.”
  న్గరాజూ, రామశరాము ఆ 
స్యంత్రం చీకటి పడే వేళలో 

వళిళు సరాదీ ర్్జ సురేంద్రస్ంగ్ ని 
కలుసుకొన్నార్. న్గరాజు రామ-
శరముని పరిచయం చేస్తి , స్కులు 
పరిస్థాతిని  కులా పతింగ్ చెపాపిడు.  
“న్కుననా పరిథులోలా  బడుగు వి-
ద్్యర్థా లకు సహాయం చేస్తి ను. 
చెపపిండి ఏం కావాలో?” అన్నాడు 
సరాదీ ర్్జ. 
 న్గరాజు మంచినీటి విషయం 
వివరించాడు.  మరానాడు స్-
యంత్రానికల్లా  సురేందర్ స్ంగ్ 
ఖరాఖా న్నుంచి ముగుగా ర్ ఒక 
ట్ంపోలో మూడు కుళ్యిలు 
బిగించిన ఒక స్ంట్క్స్ టంక్, 
ద్నినా నిలబట్ట డానికి ఒక మూ-
డడుగుల ఎతుతి లో ఉననా ఒక 
యాంగిల్ ఐరన్  స్్ట ండ్ ని 
తీసుకు వచాచుర్. సురేందర్ 
స్ంగ్  తన మ్టర్ సై్కిల్ మీద 
వచిచు, మధ్య వరండాకి ఒక పకకున 
దగగారోలా నే ఉననా వేప చెటు్ట కింద పె-
టి్ట ంచాడు.  
 “వాటర్ టంకర్ రేపు ఉదయం 
వచిచు నింపి పోతుంది. తొమిము-
దింటికి మీర్ వచిచు కుళ్యికి 
ప్రాంభోతస్వం చేస్తి మాకు ఆనం-
దమౌతుంది!” అన్నాడు రామశ-
రము. 
 సురేందర్ స్ంగ్  అల్గేన-

ఉచితభోజన విద్్యలయాలు
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ననాటులా  తల ఊపాడు. మరానా-
డుదయం ఆయన  వచాచుడు. 
న్గరాజు అపపిటికే వాటర్ టంక్ 
మీద తెలలాటి రంగులో  ‘విద్్య-
ర్థా లకి సురేందర్ స్ంగ్ గ్రి 
కానుక”  అని పేర్ అందంగ్ 
రాయించాడు. ఆ రాస్న విద్్య-
రిథా శంకర్. కొతతి వాటర్ టంక్ 
వదదీ  పిలలాలు గుమి గూడార్. 
సురేందర్ స్ంగ్ కుళ్యి తెరిచి  
న్లుగు పేపర్ గ్లా సులోలా  నీళ్లా -
నింపి నలుగుర్ విద్్యర్థా లకి  
అందించాడు. కామేశం, ప్రస్ద్ 
లు సతిబ్ధి గ్ నిలబడిపోయారే 
తపపి ఏమీ ఉతాస్హం చూపలేదు. 
కుర్రవాళ్లా  తరగతి గదులోలా కి వ-
ళిళుపోయార్. 
  సురేందర్ స్ంగ్ రామశరము-
తో అన్నాడు. “మీ...కాదు,-
కాదు  మన  న్గరాజు చాల్ 
విషయాలు చెపాపిడు. న్ స్నాహి-
తుడొకర్ బోర్ వల్స్ తవు్తాడు. 
పైెపుల ఖర్చు మీర్ పెటు్ట కొం-
టే అతను ఉచితంగ్ తవే్టటులా  
నేను చూసుకొంటను.” అటు-
తరా్త, “న్గరాజ్!రాత్రిపూట 
ఎల్గో వీలు చూసుకొని ఒక 
గంటస్పు  న్ ఖ్రాఖా న్ శ్రామికుల  
పిలలాల చదువులో సహాయపడ్డం 
మటు్ట కు మానకు,” అని న్గరా-
జును భుజం మీద తటి్ట , రామశ-
రముకి నమసకురించి వళ్ళుడు. 
 రామశరాము, న్గరాజూ ఆ వార్్డ లో 
ఉననాప్రతి గుమముమూ తొకాకుర్. 
విషయం వివరించి ఆరిథాక 
సహాయం చెయ్యమని అరిథాంచా-

ర్. వాళిళుదదీరూ మునిస్పాల్టీ 
మీది ప్రజల కోపతాపాల్నా చవి-
చూశర్. మునిస్పల్ స్కుళళు 
స్థా యీ ప్రమాణ్లమీద  చదు-
వుకొననా కొందర్ విర్చ్కు 
పడా్డ ర్. గరి్జంచిన మేఘం చి-
ననాపాటి చినుకులు విదిల్ంచి-
నటు్ట గ్ కొంతమంది ఏద్ ఇచిచు 
పంపించార్. కాసతింత సొముము 
పోగుచేశర్. ఆ వార్్డ లో ఉననా 
ఒకాయన  ఇస్కున్ సంసథాలో 
పని చేస్తి డు. ఆయన వీరిదదీ-
ర్నా తీసుకుపోయి పరిచయం 
చేశడు. యజమాన్యం సంగతిని  
తెలుసుకొని,  ముందుకొచిచు 
సహాయం చేశర్. రండురోజు-
లోలా  సబమురిస్బ్ల్ మ్టర్ తో సహా 
బోర్ బావి స్దధిమైంది.  అపపిటికి  
ISCON మందిర నిరాముణం జర్-
గుతోంది. వారి తాపీ పనివాళ్లా   
న్లుగు రోజులు స్యంత్రాలు 
వరసగ్ వచిచు స్కులు గోడలోలా ని, 
వరండాలోలా ని  గుంటల్నా బాగులు 
చేశర్. పైెనుననా పెంకుల్నా సరి-
చేశర్. ఒక ఆదివారం వచిచు వ-
లలాలువేస్ పోయార్. 
  స్కులుకి కొతతికళ వచిచుంది. 
కానీ విద్్యర్థా ల తీర్ మారలేదు. 
రామశరము, న్గరాజులు ఓ రోజు 
స్యంత్రం  కా్ర్కి వళిళు, పిలలాల 
చదువులకు ప్రభుత్ం ప్రోతాస్-
హకంగ్ ప్రవేశబటి్ట న మధా్యహనా 
భోజన పథకం అందరినీ  వి-
ద్్యవంతులుగ్ చేయడానికే 
తపపి, కేవలం సత్రం భోజన్ల-
కోసం కాదని  నచచుచెపపి ప్రయ-

తినాంచార్. ఒక స్త్రీ కారిముకురాలు 
తన అలూ్యమినమ్ డబాబు తీస్ 
చూపించింది. “న్కొడుకు తన 
మధా్యహనాం భోజన౦ స్కులోలా  
సగం తిని, మిగిల్ంది ఆకులో 
చ్టి్ట  ఇకకుడకొచిచు న్కు యిచిచు  
తినమంటూ ఇంటికి పోయాడు. 
వాణిణు  స్కులుకు పంపడానికి ప్రతి 
రోజూ న్న్ యాతన్ పడాల్స్వ-
సోతి ంది. వాళ్ళు చదువుకొని బాగు-
పడిత్ అంతకంటే ఏం కావాల్? 
స్కులోలా  భోజనం బాగోలేదం-
టర్, సరిగ్ చదువు చెపపిడం 
లేదంటర్.”
   తిరిగి వచిచున తరా్త న్గరాజు 
రామశరముతో అన్నాడు. “సర్! 
రండింద్ల్ స్కులుదే తపపిని 
ఆమ నింద వేసోతి ంది. అయిత్ 
అది నింద కాదు, ఉననా నిజం. 
ఉపాధా్యయుల సంఖ్య పెరిగిత్-
నే కానీ చదువు స్థా యి పెరగదు. 
భోజనం స్థా యి పెరిగిత్నీ కానీ 
పిలలాలు స్కుల్కి రావడానికి స్-
దధిపడర్. బడుగువరాగా ల స్థా యి 
పెరిగిత్నీ కానీ బాలకారిముకుల 
వ్యవసథా తరిగి పోదు. సమస్యకు 
పరిషాకురం చూడాల్. ప్రథమం-
గ్ మిగిల్న యిదదీర్ టీచరూలా  
మధా్యహనాం బయటకు పోకుండా 
స్కులోలా నే ఉండేటటులా , యిళళుకు 
పోకుండా ఉండే ఆ కొదిదీమంది 
విద్్యర్థా లకీ కాలా సులు తీసుకోమని 
శస్ంచండి. చూద్దీ ం ఏం జర్-
గుతుంద్?”
 రామశరము వాళిళుదదీర్నా రండు-
స్ర్లా  తీవ్ంగ్ హచచురికచేస్, 
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మూడోస్రి క్రమశిక్షణ్రాహితా్య-
నికి ల్ఖితపూర్కంగ్ న్టీసు 
అందజ్స్. ద్ని కాపీని మునిస్-
పల్ విభాగ్నికీ, జిల్లా  విద్్యధికా-
రికీ పంపించాడు. 
ఆ సమయంలోనే రండు సం-
ఘటనలు జరిగ్యి. ఒక రోజు 
ప్రస్ద్  స్లవు పెటి్ట  రాలేదు. 
న్గరాజు తరగతి గదులోలా  అషా్ట -
వధానం చేస్తి  తిరిగి వచిచు,  తను 
సై్న్స్ పాఠం మొదలుపెటి్ట న  ఏడో 
తరగతి గదికి వచాచుడు. తలనొ-
పిపి విపర్తంగ్ బాధిసోతి ంది.”-
శంకర్! తలనొపిపి విపర్తంగ్ 
ఉంది. వీధి మలుపులో ఉననా 
మందుల దుకాణ్నికిపోయి 
ఓ న్లుగు అసో్రో మాత్రలు 
తీసుకురా?” అని అయిదు 
రూపాయల న్టు అందించాడు. 
శంకర్ పోయి అయిదు నిము-
షాలోలా  మాత్రలు తీసుకు వచాచుడు. 
ఓ రండు బిళళులు మింగి, పది 
నిముషాల తరా్త కాసతి త్ర్కొని, 
తిరిగి  పాఠం చెపపిడం మొదలు 
పెట్ట డు. అదే మధా్యహనాం ఓ 
పెదదీమనిష్ వచిచు, నలుగురిమ-
ధ్య తన యింటినుంచి తీసుకొ-
చిచున  స్్టయినెలాస్ సీ్టలు కంచంలో 
భోజనం చేసుతి ననా ఓ కుర్రవాడిని 
బలవంతంగ్ లేవద్స్, తనకొ-
డుకుని అందరిమధా్య కూరోచుబటి్ట  
తన స్మాజిక వరాగా నినా కించప-
ర్సుతి న్నారని న్న్ రాద్ధి ంతమూ 
చేశడు. 
విషయం స్థా నిక దినపత్రికలక్-
కికుంది. స్కులు విద్్యర్థా ల్నా న్-

గరాజనే టీచర్ స్ంత పనులకు 
వాడుకొంటున్నాడనీ, కావాలనే 
అగ్వరణు విద్్యర్థా ల్నా నిమనావరగా  
విద్్యర్థా ల పకకున బలవంతంగ్ 
కుదేస్ భోజన్లు పెడుతి న్నారని 
చిలవలు పలవులుగ్ కథన్లు 
వచాచుయి. ద్ని వనుక కామేశం, 
ప్రస్ద్ ల హసతి ముందని రామ-
శరముకీ, న్గరాజుకీ తెలుసు. 
 ప్రధాన దినపత్రికలు కూడా ఆజ్యం 
పోస్తి  మొతతిం మునిస్పాల్టినే 
ఎటక్ చెయ్యడంతో, ఓ చిననా-
స్థా యి  విచారణ  సంఘం వచిచు 
పరిస్థాతుల్నా పరిశీల్ంచి, వాసతివా-
ల్నా గ్హించినటులా  నటించింది. 
ఎందుకంటే మధా్యహనాభోజన 
పథకాలుననా అనీనా స్కుళలాలోనూ 
మధా్యహనాం తరగతులకి విద్్య-
ర్థా లు డుమాము కొట్ట డం పరిపా-
టేనని వాళళుకి తెల్యంది కాదు. 
విచారణ సంఘంవారి నివేదిక-
ను బ్ట్ట లో పడేస్, మునిస్పల్ 
కమిషనర్ ఎమ్ ఏమ్ ఎస్ -4 
స్కులుకి ఓ మధా్యహనాం హఠా-
తుతి గ్ వచాచుడు. ఆయన అరనాలలా  
క్రితం శ్రీకాకుళం నుంచి బదిలీ 
మీద వచాచుడు. ఆయనకి అదే 
మొదటిస్రి ఆ స్కుల్నా సం-
దరి్శంచడం. వచిచున కొతతిలో 
నగరం మధ్యలో ఉననా రండు 
స్కుళలా తాలూకు ఫైళలాని  చూపిస్తి  
సంతృపితి వ్యక తిం చేశడు. ఇపుపిడు 
ఈ స్కులుని స్యంగ్ చూస్  
పరిస్థాతుల్నా అరథాం చేసుకొన్నాడు. 
విద్్యర్థా లు మురళి, శంకర్ కమి-
షనర్ కి ఇటీవల జరిగిన సంఘ-

టనలు వివరించి, స్కులు పరి-
స్థాతిని చెపాపిర్. కమిషనర్ శ్రదదీగ్ 
అలకించాడు. మధ్యలో అడిగిన 
ప్రశనాలకి వార్ ధీమాగ్ సమాధా-
న్లు చెపాపిర్.  
 “రండువందలు దగగారగ్ విద్్య-
ర్థా ల సంఖ్య. ఎనిమిది తరగతు-
లు. ఉననాది పేర్కి నలుగుర్ 
ఉపాధా్యయులు. భోజనం న్స్ 
రకం. అద్ మీరిచేచు రేషనలా తోటే 
సరిపుచ్చుకోవాల్. ఆ మాత్రపు 
భోజన్నికే మొదటి పూట విద్్య-
ర్థా లు వసుతి న్నార్. రండో పూటకి 
కాలా సులోలా  ఉండకుండా మాయమై-
పోతున్నార్. వారితోబాటు ఇదదీర్ 
టీచర్లా  గైరాహు జరైపోతున్నార్. 
పిలలాల తల్లా దండ్రులతో మాటలా డిత్ 
వారి తలక్కకుటంలేదు. కారిముకన్-
యకులు తలనొపిపి కల్గిసుతి న్నా-
ర్. భోజన్ల తంతు చూడా్డ నికే 
న్ సమయమంతా గడిచిపోతోం-
ది. బ్దిధిమంతులైెన కొందర్ వి-
ద్్యర్థా లు ఉండిపోతున్నా వారికి 
పాఠాలు చెపపిడానికి న్తో సహా 
ఇదదీరం మిగులుతున్నాం.  పద్ 
తరగతివరకూ డిట్న్షన్స్ లేని 
కారణంగ్ విద్్యర్థా లూ లెకకుచె-
య్యటలేలాదు, ఉపాధా్యయులూ 
లెకకుచెయ్యటలేలాదు! చెపపిండి ఏం 
చెయా్యలో?” అన్నాడు రామశరము. 
 “ఇంతవరకూ న్ దృష్్ట కి ఈ 
విషయం ఎందుకు తీసుకు 
రాలేదు?” ఆయన ప్రశినాంచాడు. 
  రామశరము తన చేతి సంచిలోంచి  
రండు నల్గిన  దస్్రా ల్నా ఆయన 
ముందుంచాడు. “ఎనినాస్-
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ర్లా  మునిస్పాల్టీ వారి దృస్్టకి 
తీసుకువచాచుమ్ ఈ దస్్రా లే 
చెపుతాయ్ స్ర్!” 
    “పరిషాకురం? ఆ యిదదీర్ టీచ-
రలానీ సస్పిండ్ చేస్తి  ఆఫీసుకు వ-
ళళుగ్నే ఆర్డర్లా  పంపిస్తి ను. మరి 
పిలలాల సంగతి?”
    “సర్! అరహుతలు సంపాదించిన 
తరా్త మూడు సంవతస్రాలు 
వేచి ఉంటే కానీ ఈ ఉద్్యగం దొర-
కలేదు. న్కు విద్్యబోధన అంటే 
ప్రాణం. అందుకనే సురేంద్రస్ంగ్ 
గ్రి ఖరాఖా న్లోని ఉద్్యగం వదిల్ 
ఈ ఉద్్యగంలో చేరాను. ఆయన 
ఈ నగరం తనకి ఆసరా కల్పిం-
చిందననా  కృతజ్ఞతతో  మంచి నీటి 
టంక్ రాత్రికి రాత్రి అమరాచుడు. 
ఆయన స్నాహితుడు ఉచితంగ్ 
బోర్ బావి తవి్ంచాడు. వార్్డ లో 
పైెపుల చంద్లకోసం వదేతి  
గోద్వరి నీళిలావ్ని మునిస్పా-
ల్టికి తామందుకు  సహాయం 
చేయాలని తిటులా  తిట్ట ర్. 
ఇస్కున్ వార్ పైెపులు. మ్టరూ  
కొనిచాచుర్. స్కులుకి బాగులు 
చేయించి వలలాలు వేశర్. మధా్య-
హనాభోజనం తరా్త ఉడాయించే 
విద్్యర్థా లకు ఆ సదుపాయం 
కల్పించబోమనీ, రండు పూటలా   
తగినంత అట్ండెన్స్ లేకపోటీ 
ఆ విద్్యర్థా ల్నా తొలగిస్తి మనీ 
హుకుం జార్ చేయండి. ఉపా-
ధా్యయుల  ఖ్ళీలని వంటనే 
భర్ తి చేయండి. ప్రాంగణం లేని 
ఈ స్కులుకి ఎతె్తన ప్రహర్ 
నిరిముంచి, పకాకు గేటు నిరాముణం 

చేయించండి. రాజస్తి న్ వా్యపారి 
స్ఠ్ శ్రీ రామ్ ల్ల్  ఈ భవన్-
నినా నగర మునిస్పాల్టీకి  ధా-
రదతతిం చేశరని రామశరము గ్ర్ 
చెపాపిర్. కనీసం స్కులు ప్రాం-
గణ్నినా పరిరకి్షంచే ఏ ప్రయతనా-
మూ మునిస్పాల్టీ చేయలేద-
ని చెపపిడానికి స్హస్సుతి న్నాను. 
ఆరోతరగతి వరకూ విద్్యర్థా లు 
నేలమీదే కూర్చుంటున్నార్. ఏ 
గదిలోనూ ఫరినాచర్ అననాది లేదు.  
మేస్టర్ చెపిపింది వినడం, బోర్్డ  
మీద రాస్ంది చూడ్డం మడఎతితి 
చెయా్యల్. ఏం రాసుకోవాలన్నా 
మడ దించి రాయాల్. ఇది ఎంత 
కష్ట మ్ ఆలోచించండి స్ర్? 
విద్్యర్థా లకి ధా్యస కుదిరేదపుపి-
డు, దస్తి ర్ బాగుపడేదపుపిడు?” 
న్గరాజు సందేహించకుండా తన 
మనసులో ఉననా మాట చెపేపిశ-
డు. 
    “ ప్రభుత్ం ప్రకటించే రాయితీ 
విధాన్లకీ, ఇతర ప్రజాకర్షణ పథ-
కాలకీ మేము కొముము కాయాల్. 
మా డూ్యటి అంతా ఆస్ధారా 
వ్తమే! ఉద్్యగ్లు రానంతవర-
కూ గోలచేస్, తీరా వచిచున తరా్త 
వార్్డ మంబరలా వనకా, ఛైరమున్ 
వనకా నకికు, తమ తమ  పోస్్టంగ్ 
లను నిరాథా రించ్కొనే ప్రయతానా-
లోలా  ఉన్నారని తెల్స్ంది.  రేప-
టికల్లా  పది మందికి మీ స్కులోలా  
జాయినవాల్స్ందిగ్ ఆర్డర్లా  పం-
పిస్తి ను. ప్రహార్ గోడ నిరాముణ్ని-
కి, టయిలెటలా కీ   స్పిషల్ శంక్షన్ 
జార్ చేస్తి ను. అనీనా హంగుల-

తోటీ మంచి వంటశలకి కూడా 
శంక్షన్ చేస్తి ను. మునిస్పల్ 
బ్ల్ డోజరినా పంపిస్తి ను. రాళ్లా , 
రపపిలూ తొల్గించి  వీలైెనంత 
భాగ్నినా చదును చేస్ ఆటసథాల్-
నినా ఏరాపిటు చేసుకోండి.  స్కు-
ళళుకి ఇచేచు రేషనలా ని కొందర్ వార్్డ 
మంబరూలా , కొందర్ స్కులు 
టీచరూలా  పందికొకుకుల్లా  తిని 
బలుసుతి న్నారని కొనినా ఆధారాలు 
దొరికాయి. వారిమీద చర్యలు 
తీసుకోడానికి ఉపక్రమించా-
ను. తక్షణ చర్యలకి రాజకీయా-
లడొ్డ సుతి న్నాయి. త్రలోనే రేషనలా  
విషయమై వృదిధి  తీసుకొస్తి ను.”
  “ప్రహార్ గోడ నిరాముణం  డిపా-
ర్టమింట్ ద్్రా చేయించండి సర్! 
రాళళుకా్రిలోని కారిముకులు ఓ 
పదిమందిని రోజువార్ కూలీ మీద 
తీసుకొంటే పది రోజులోలా  నిరాముణం 
జరిగి పోతుంది. నేను దగగార్ండి  
స్పరైవాజ్ చేస్తి ను. ఆ తరా్త 
విద్్యర్థా లీనా, వారి తల్లా దండ్రు-
లీనా క్రమంగ్ ద్రిలోకి తీసుకు 
రావొచ్చు,” అన్నాడు న్గరాజు.
  “ మీకు తెల్యని సంగతి చె-
బ్తి న్నాను వినండి. నగరంలో-
ని ప్రాథమిక, మిడిల్ స్కుళళులో 
మధా్యహనా భోజన పథకం తాము 
స్ంత ఖర్చులతో నిర్హిస్తి మని 
ఇస్కున్ ముందుకొచిచుంది. ఇది 
మంచిదేనని నేను రాష్ట కేంద్రానికి 
ఉతతిరం రాశను.  జవాబ్ కూడా 
వచిచుంది, చూడండి,” అని కమి-
షనర్  తన బ్రీఫ్ కేసు తెరిచి ఓ 
ఉతతిరం న్గరాజుకి అందించాడు.
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 ‘మీ స్ఫారసు బాగ్నే ఉంది కానీ, ప్రతి పకా్ష లవారూ, లౌకికవాదులూ  హైందవ సంప్రద్యాల్నా పాటించే 
ఒక సంసథాకి ప్రత్్యక పక్షపాతం చూపిసుతి న్నారని రాద్ధి ంతం చేస్తి ర్. అందుకని ఇస్కున్ వారి అభ్యరథానని 
తిరసకురించండి. స్కులు ప్రాంగణంలో బోర్బావికి ఇస్కున్ పైెపులు, మ్టరూ  ఇచిచునటులా  మా దృష్్ట కి 
వచిచుంది. ఆ ఖర్చుల్నా మీర్ వారికి  వంటనే చెల్లా ంచి రశీదు తీసుకోండి!’ న్గరాజు ఉతతిరానినా చదివాడు. 
ఆ తరా్త అన్నాడు. “మీది నిజంగ్నే ఆస్ధారావ్తం సర్!  మనసులో మదిల్న మాటల్నా నేర్గ్ చెపేపి-
స్నందుకు క్షమించండి. ప్రతీ పథకం వనకా ఓటలా  లక్షమేనని ఇపుపిడు పూరి తిగ్ అరథామైంది. విద్్యర్థా ల్నా 
ద్రిమళిలాంచి చదువు మీద శ్రదధి వహించే ప్రయతానాలు జాగరూకతతోనే చేస్తి ం!” అన్నాడు న్గరాజు.
“నూటికి నూర్ శతం అందరూ ఒకే స్థా యికి ఎదగలేర్. సమాజానికి గుంజల్లా  కొందర్ తమంత 
తాముగ్నే, లేక కొదిదీపాటి ప్రోతాస్హంతో ఎదుగుతార్. ఈ మీ మురళి, శంకర్ అటువంటివారే! ఇటువంటి-
వారి స్ఫూరి తితో ఇతర విద్్యర్థా లకు చదువుమీద శ్రదధి పెరిగే అవకాశం తపపిక ఉంటుంది. ఏ సమస్య వచిచున్ 
నేర్గ్ న్వదదీకి రండి!” అని కమిషనర్ అందరితో కరచాలనం చేస్, మురళి, శంకర్ ల భుజాలు ఆపా్య-
యంగ్ తటి్ట  కదిల్డు.         
  ఏడాదిలోపుగ్ న్లుగో నెంబర్ మునిస్పల్ మిడిల్ స్కుల్ అనీనా విధాల్ అభివృదిధి  చెందింది. ఇపుపిడు 
ఆ స్కులోలా ని విద్్యర్థా ల సంఖ్య తరగతికి నలభై చొపుపిన 320. ద్నినా స్ఠ్ శ్రీ రామ్ ల్ల్ నగరపాల్క ఉననాత 
పాఠశలగ్ మారేచు దిశలో కమిషనర్ చర్య తీసుకొన్నాడు.  పథకాలూ, ప్రణ్ళికలూ కాయితాలమీద గొపపి-
గ్నే ఉంటయి. అయిత్ ఆచరణలో అడ్డంకుల్నా ఎదురకునే  న్గరాజు ల్ంటి ధీశలుర్ లేకపోత్  ఆ 
కాయితలమీది నలలాటి అక్షరాలకి వికృతమైన రూపం వసుతి ందే తపపి, పటిష్ట మైన వ్యవసథా కాదు. * 

బీరకాయలు                1/4  కిలో 
వేర్శెనగ గుళ్ళు           1/4 కపుపి 
నువు్లు                  3 చెంచాలు 
ఉపుపి                         1/2 చెంచా 
చింతపండు                     కొదిదీగ్ 
పచిచుమిరపకాయలు     4 లేద్ 5
వలులా ల్లా                          8 రబబులు 
పసుపు                          చిటిక్డు 
పోపుకు :      కరివేపాకు, ఎండు-
మిరిచు, ఇంగువ, ఆవాలు,  
నూనె  : వేయించడానికి సరిపడా 

   ముందుగ్ కడిగి శుభ్పరచిన 
బీరకాయల్నా తొకకుతో  సహా...
మధ్య ఈనెలు మాత్రం తీస్ ... 

సననాగ్ పడవుగ్ ముకకులుగ్ 
తర్గుకుని , మూకుడులో నూనె 
వేస్ ... ముకకుల్నా, పచిచు మిరిచు, 
వలులా ల్లా , జీలకర్రతో సహా వేస్, 
కమముని వాసన వచేచువరకు మగగా-
నిచిచు, పసుపు, ఉపుపి చేరాచుల్. అవి 
చల్లా రేలోపు... ప్రకకున ఇంకో పడి 
మూకుడులో వేర్శెనగ గుళ్ళు 
ద్రగ్ వేయించ్కోవాల్. ఆ వేడి 
మూకుడులో నువు్లు కొదిదీగ్ 
చిటపటల్డేల్ వేయించ్కో-
వాల్. చింతపండు కొద్దీ  నీళలాలో 
న్నబటి్ట  గుజు్జ  తీసుకోవాల్. అనీనా 
కల్పి మతతిగ్ ర్బ్బుకోవాల్. ఈ 
పచచుడికి పైె పోపు కరివేపాకు, 

ఆవాలు, ఎండు మిరిచు, ఇంగువ 
వేస్, వేయించి పైెన వేసుకోవాల్. 
 ఈ చటీనా ద్స్లలో, ఇడీలాలలోకి 
చాల్ చాల్ బావుంటుంది. 

         వచేచు నెల మరక కమముని 
వంటతో
         మీ,   పమిము భారతీ శరము

భారతీ ' స్     కిచెన్
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర్ అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచిచున్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతి లు, గుణింతాలు అనీనా అన్యిస్తి యి.
                 మీర్ చెయ్యవలస్నదల్లా  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకువడమే. ప్రయతినాంచండి.  
           

                                 ( ఆధారం :  ల =   అసలు అక్షరం 'ర' )
 
      మంసోతింష్స్  షాయుషాయు లస్ల్ రజాహు ల మౌఛపింగుయవ్
      బాంస్వ్ గొంజిస్ షాయుషాయు గశుల్ రజాహు ల మౌఛపింగుయవ్ 
      బాంస్ంగొంజెజ  రూటు  గలాశనాటజల్  రజాహు ల  మౌఛపింగు  వి         
      బి్ష ంసవ్  బాంసుణవౌజు వీ చలుడషే .......
                 (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                  వనజభవుండు కోపమున వాహనమైన మరాళభర తికున్                               
                              వనజవనీవిహారకలనంబ్  దొలంగగజ్యుగ్ని  గుం
                              భనమున దుగధిజీవన విభాగ విధాన నిరూఢ నైెపుణీ
                              జనిత మహాయశో విభవస్రము హంసకు మానపిజాలునే                          

     జూన్  నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబ్ పంపినవార్: 
  

  
శ్రీ వేదుల సుబ్రహముణ్యం శ్రీ క్ మురళీమ్హన్
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 కొతతి  రామానందం 
                                                                                                                                                      

జగన్నాథ రథోతస్వం

        భారతదేశంలోని సపతిద్య క 
కే్షత్రాలలో ఒకటిగ్ భక తికోటి చెపుపి-
కునే పరమ పుణ్యతీరథాం. ఆ పవి-
త్రధామం ఓ డ్ర దేశంలో (ఒడిశ) 
లో  ఇల వైకుంఠ పురంగ్ వలు-
గుతోంది. ప్రధాన ఆలయం ఎతుతి  
214 అడుగులు ఏ ఆధారాలు 
లేనికాలంలో అంట ఎతె్తన గో-
పురనిరాముణం ఆశచుర్యం కల్-
గించకమానదు. భగవంతునికి 
ఉదయం 5 గం ||ల నించి వివిధ 
పూజలు, అలంకారములు, నివే-
దనలు రాత్రి 9 గం ||లకు వివిధర-
కాల స్వలు జర్గుతుంటయి. 
  కే్షత్రానికి, దైవానికి కూడా ప్రాధా-
న్యముననా పుణ్యకే్షత్రం ఇది. ద్నికి 
శ్రీ కే్షత్రమని, పుర్షోతతిమపుర-
మని, నీల్చల కే్షత్రమని కూడా 
పేర్లా  ఉన్నాయి. పనెనాండు సంవ-
తస్రాల కొకస్రి కొతతి విగ్హాలను 
మొదటి విగ్హాలను చేస్న పదధి-

తిలోనే చేస్తి ర్. పాతవిగ్హాలను 
మంత్రపూతంగ్ అగినాకి ఆహుతి 
చేస్తి ర్. ఆ భస్మునినా పవిత్రమైన-
దిగ్ భకుతి లు భద్రపరచ్కుంట-
ర్. ప్రతి పనెనాండు సంవతస్రా-
లకి ఒకస్రి ప్రత్్యకమైన అటవీ 
ప్రాంతం నుంచి తీసుకువచిచున 
వేపచెకకుతో ఈ దేవాలయ విగ్-
హాలను చెకుకుతార్. ప్రత్్యకమైన 
పధధితి ద్్రా ఈ విగ్హాలను మా-
ర్స్తి ర్. ద్నినే 'న్బా కళబరా' 
అంటర్. ఇది తరతరాలుగ్ 
వసుతి ననా ఆచారం. 
   పురాణపుర్షులు కొంతమంది 
ద్్రకనుంచి తూర్పి ప్రాంతానికి 
వచిచునపుపిడు వార్ తమతో పాటు 
శ్రీ కృషుణు డు నిరా్యణం చెందిన 
తర్వాత అవశ్షాలను తీసుకు-
వచాచుర్. ఈ దేవాలయ నిరాముణ-
కాలం నుంచి ఇపపిటివరకు ఆ 
గుడిలోని విగ్హంలో ఉననా ఒక 

 అయోధా్య మధురా మాయా కాశీ కాంచి అవంతికా| 
 పూర్ ద్్రావతీశెచైైవ సపె్తత్ మ్క్షద్యికాుః ||

ఖ్ళీ ప్రాంతంలో ఈ అవశ్షాల-
ను ఉంచ్తార్. అల్గని ఇది 
ఒక రహస్యము కాదు. సథాలపురా-
ణం ఆధారంగ్ ఆ ప్రాంతంలోని 
ప్రజలందరికీ ఈ విషయం బాగ్ 
తెలుసు. మరల 12 సం కాలం 
వచేచువరకు వీటిని ద్చివుంచిన 
విషయం మరచిపోతార్. ఈ 
అవశ్షాల మూట మారిపిడి ఆ దే-
వాలయంలోని అతి వృదధి బ్రాహము-
ణ్డు కళళుకు గంటలు కటు్ట కుని 
చేస్తి డు. ఏంట్ ప్రముఖమైన 
మరియు నియమనిష్ట లు కల్గిన 
ఈ కార్యక్రమం శస్త్రపరిజా్ఞ న్నికి 
అందనిది. ఇవి ఉన్నాయి అనే 
విషయం ప్రతి 12 సం ||లకు 
ఒకస్రి జరిగే ఈ ఉతస్వం ద్్రా 
అందరికి గుర్తి  వసుతి ంది. కానీ 
లక్షలమంది భకుతి ల ద్్రా ఏంట్ 
గొపపిగ్ పూజింపబడతాయి. 
      శ్రీకృషుణు నికి అంకితమైన పురా 
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తన నగరమే పూరి. మరియు 
ఇకకుడ నివాసముంటుననా ప్రజలు 
తమతోపాటు శ్రీకృషుణు ని బ్రజ్ లోని 
చిననాన్టి గ్ధలనుండి ద్్రక-
లో గడిపిన రోజులవారాలూ అనినా 
జా్ఞ పకాలను ఇకకుడకు తీసుకువ-
చాచుర్.    
           చిననాతనంలో శ్రీకృషుణు డు 
పాలు, వననా, మీగడలు ద్చ్కు-
న్నాడనటనికి ప్రసుతి తం ఈ దేవా-
లయంలో చేస్ పూజావిధానమే 
స్క్షం. ఈ దేవాలయంలో జరిగే 
పూజావిధానంలో ముఖ్యంగ్ 
సమరిపించేది ఒరిస్స్ ప్రజలు 
పాలు మరియు బియ్యంతో 
తయార్చేస్ తియ్యటి  కీ్షరాననాం. 
ఇపపిటికీ ఎంతో ఇష్ట ంగ్ "ఖేర్ 

చోరా"  అని పిలుస్తి ర్. అనగ్ కీ్ష-
రాననాం దొంగిల్ంచేవాడని  అరధిం. 
         జగన్నాధ కే్షత్రంలో న్గరిక, 
వనవాస్ సంసకృతుల సమేముళనం 
కనబడుతుంది. రథయాత్రలో 
కూడా వైదిక సంప్రద్యర్తు-
లు, ఆటవిక త్గల ర్తి రివాజులు 
దర్శనమిస్తి యి.
   స్ధారణంగ్ ఏకాడైెన్ దేవాల 
యంలో స్్మి వారి పకకున 
అమమువార్ ఉండటం సహజం 
కానీ, పూర్లో మాత్రం గరాభుల-
యంలో రతనావేదిక మీద జగన్నా-
ధుడి ప్రకకున సోదర్డైెన బలరా-
ముడు, సోదరి సుభద్ర ఉంటర్. 
వారితోపాటు సుదర్శన చక్రం, 
మదనమ్హనుడు, శ్రీదేవి, వి-

శ్ధాత్రి కూడా ఉంటర్. 
  ఆలయంలోని గరభుగుడియం-
దు 'రతనాపీఠిక' లేక 'శ్రీపీఠం' 
పైె ఉననా జగన్నాధుడు, ఆయన 
సోదర్డు బలభద్రుడు, సోదరి 
సుభద్ర ఆకృతులు విచిత్రంగ్ 
ఉంటయి. ఈ విగ్హాలకు చేతు-
లుండవు. అల్గే ఈ ముగుగా ర్ 
మూర్తి లకు చెంపలకు చారడేస్ 
కళ్ళు , ఈ చివరినుండి ఆ చివరి 
వరకు విసతిరించి ఉంటయి, 
జగన్నాధుడి ముఖం నలలాగ్ చం-
ద్రబింబంల్ ఉండగ్, బలభద్ర, 
సుభద్రాల విగ్హాలు చిననావిగ్ 
తెలుపు, పసుపు రంగులోలా  కనిపి-
సుతి ంటయి. ఈ మూడు మూర్తి -
లకు  శిరసుస్ మీద  ఒకొకుకకు వజ్ం 
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ఉంటుంది. విశ్షమేమిటంటే ఈ 
విగ్హాలు వేప చెకకుతో తయార-
యివుంటయి.    
      జగన్నాధుడు భోజనప్రియు-
డు. మామూలుగ్ తొమిముది గం 
||లకు ఉపాహారంతో ప్రారంభిం-
చి, ఇంచ్మించ్ ప్రతి గంటకు 
ఆయనకు 64 రకాల పిండివం-
టలు కట్్ట ల పయి్యమీద వండి, 
వివిధ భోగ్ల పేర్తొ నైెవేద్యంగ్ 
పెడతార్. స్్మి రాజభోగము-
గ్, చిర్తిళ్ళుగ్ ఆరగిసుతి ంట-
రట. స్్మికి నివేదించే అన్నానినా 
మహాప్రస్దం అనే పేర్తొ పి-
లుస్తి ర్. ఆలయప్రాంగణంలో 
ప్రస్ద్లు విక్రయించే ప్రదేశ-
నినా ఆనందబజార్ అంటర్. 
ప్రతి భకుతి డు విధిగ్ ఆ ప్రస్ద్-
నినా తింటర్. స్్మివారికి రోజూ 
ఐద్ర్స్ర్లా  దుసుతి లను, ఆభర-
ణ్లను మార్చుతార్. 
 ప్రస్దధి పూర్ శ్రీకే్షత్రం జగన్నాధు-
డు శృంగ్ర, అలంకార, భోజన-
ప్రియుడని భకుతి లంటర్. 'జగత్' 
అనే మాటకు అరధిం ప్రపంచము. 
విశ్ము నిరంతరం చాల్ంచేది 
మరియు ఎపపిటికీ  ల్గండి అని 
అరధిం. న్ధ్ అనగ్ భగవంతు-
డు. జగన్నాధ్ అనగ్ ఈ విశ్నికే 
భగవంతుడు. 
  స్్మివారి సనినాధిలో నిత్యం 
ఉతస్వాలు, ఏడాదిలో 13 ప్రధాన 
ఉతస్వాలు, న్లుగుస్ర్లా  
రధాలపైె ఊరేగుతార్ స్్మి. ఈ 
వేడుకలోలా  నవరతానాలు పదిగిన 

స్రాణు భరణ్లను స్్మివారి 
రతనా భాండాగ్రం నుంచి తెచిచు 
అలంకరిస్తి ర్. జగన్నాధుని స్-
వకులమని చెపుపికుననా పూర్ 
రాజులు అపపిట్లా  యుద్ధి లు చేస్ 
విజయాలు స్ధించి తెచిచున 
సంపదనంతా స్్మివారి భాం 
డాగ్రంలో ఉంచారని చరిత్ర-
కార్లు చెబ్తార్. ఇందులో 
వలకట్ట లేని 598 రకరకాల ఆభ-
రణ్లు, కిర్టలు ఉన్నాయని 
తెలుసోతి ంది. 
                    గుండీ చాయాత్ర 
   గుండీచాయాత్ర , ఘోషయా-
త్ర, నవడినయాత్ర, దశవతార 
యాత్ర అనే పేర్లా ననా 'జగన్నాధ 
రధోతస్వం ప్రపంచంలో అతిపెదదీ  
రథయాత్ర. కనునాల పండుగగ్ 
జరిగే ఈ ఉతస్వానినా చూడటని-
కి దేశదేశలవార్ వస్తి ర్. కొనినా 
లక్షల మంది ఈ ఉతస్వంలో 
పాల్గా ని తమ జీవితం ధన్యమై-
నదని భావిస్తి ర్. ద్నికి కారణం 
ఈ రథయాత్రలో కనిపించే ఎన్నా 
వేడుకల ప్రత్్యకతలే. 
     స్ధారణంగ్ ఏ ఆలయము-
నైెన్ అభిషేకాలు, కల్్యణ్లు, 
ఊరేగింపులు ఇతర ఉతస్వా-
లు ఉతస్వ విగ్హాలకు చేస్తి ర్. 
కానీ ఈ రథయాత్రకు మూల-
విరాటే్ట  కదల్రావటం విశ్షం. 
ఏ ఉతస్వమైన్ శుభమాస్లోలా  
జరగడమనేది  అన్దిగ్ వసుతి -
ననా స్ంప్రద్యం. అయిత్, పూ-
ర్కే్షత్రంలో శూన్యమాసమయిన 

ఆషాడ మాసంలో జర్పుతార్. 
గరాభులయంలో ఉననా ముగుగా ర్ 
దేవతలను మూడు శబరి 
జాతివార్ (పండాలు) బహు జా-
గ్తతిలు తీసుకుని, కోల్హల వా-
తావరణంలో మూర్తి లను గరభు-
గుడి నుంచి  కదిల్ంచి వాటిని 
ఊరేగింపుగ్ రధం వదదీకు ఒకొకు-
కకుర్గ్ తీసుకువచిచు రధంలోని 
రతనాపీఠంపైె అలంకరింపజ్-
స్తి ర్. ఈ ఉతస్వానినా 'పహండే' 
అంటర్. 
  జగన్నాధుడు గుండీచా 
లోని తోట బంగ్లా లో అడపా 
మండపంలో ఒకవారం రోజులు 
సోదరి సుభద్ర, సోదర్డు బల-
రాముడితో ఆనందంగ్ గడు-
పుతార్. అందు నిమితతిం ప్రతి 
సంవతస్రం రధ నిరాముణ్లు 
జర్గుతాయి. 
                చందనయాత్ర 
       రధనిరాముణం కార్యక్ర-
మం అక్షయ తృతీయ న్డు 
పూర్ రాజభవనం ఎదుట అగినా 
కార్యం చేస్ ప్రారంభం చేస్తి ర్. 
ఇది మూడు వారాలపాటు 
స్గుతుంది. వీటిని పూర్పు 
దసపల్లా  రాజ్యం నుండి వంశ-
పారంపర్యంగ్ ఈ రథలు చేస్ 
వడ్రంగుల కుటుంబాలకు చెం-
దినవార్ తీసుకురావడం సం-
ప్రద్యం. వాటిని ఎంపిక చేస్న 
తర్వాత కట్ట గ్ కటి్ట  మహాన్-
డులో వేస్తి ర్. నదిలో త్ల్ వస్తి, 
పూర్ సమీపంలో వాటిని స్కరిం-
చ్కుని  పూర్కి చేర్స్తి ర్. 
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 స్నాన యాత్ర 
    చందన్తస్వం  జ్్యష్ఠ  పూరిణుమ  
న్డు జరిగే స్నానయాత్రతో ము-
గుసుతి ంది. ఆ రోజునుండి రండు 
వారాలపాటు దేవతామూర్తి లు 
కోలుకుంటుననాటు్ట  పరిగణిం-
చబడతార్. భకుతి లకు దర్శన్-
లు ఉండవు. ఆ సమయంలో 
ఆకులు, పళ్ళు, దుంపలు 
వంటివి మాత్రమే నివేదన 
చేస్తి ర్. ఆరోగ్యంగ్ లేర్ కద్! 
కోలుకుననా దేవతామూర్తి ల-
కు తాజాగ్ రంగులు వేస్తి ర్. 
కళళుకి స్ంప్రద్యానుస్రం 
రంగులు వేయడానినా నేత్రోతస్వం 
అంటర్. నేత్రోనీములనంతో దేవ-
తామూర్తి లు పూరి తిగ్ కోలుకొ-
ననాటే్ట . ఈ దర్శన్నినా నవయవ్న 
దర్శనం అంటర్. అపపిటికి అస 
లైెన, అందరూ ఎదుర్చూస్ 
సమయం ఆసననామవుతుంది.  
                 రధయాత్ర 
        ఆషాడ శుదధి ది్తీయన్-
డు ఎంతో ఉతుస్కతతో ఎదుర్-
చూసుతి ననా రథయాత్ర ప్రారంభ-
మవుతుంది. దేవతామూర్తి లు 
గరాభులయంలో కాక జగమ్-
హన మండపంలోని ఉంటర్. 
ముందుగ్ సుదర్శనుడు కదిల్ 
సుభద్ర రథంలో చేర్తాడు. వ-
నువంటనే బలభద్రుడు, తర్ 
వాత సుభద్ర, చివరగ్ జగన్నా-
ధుడు రధారూడులవుతార్. 
       సుభద్ర రధం పేర్ దరపిద-
ళనం. ద్ని ఎతుతి  43 అడుగులు 

ఉంటుంది. ఆ రథనికి పనెనాండు 
చక్రాలు ఉంటయి. రధం 
పైెభాగం ఎర్పు, నలుపు రంగు-
వస్త్రంతో అలంకరిస్తి ర్. న్లుగు 
ఎర్పు రంగు గుర్రాలు  అమ-
ర్చుతార్. రథస్రథి అర్్జ నుడు. 
    బలభద్రుని రధం తాళధ్-
జం. ద్ని ధ్జం మీద తాడిచెటు్ట  
ఉంటుంది.44 అడుగుల ఎతుతి , 
పదున్లుగు చక్రాలు, ఎర్పు, 
నీలం రంగుల వస్త్రంతో రధం పైె-
భాగ్నినా అలంకరిస్తి ర్. న్లుగు 
తెలలాని కొయ్యగుర్రాలు ల్గుతు-
ననాటు్ట  కానవసుతి ంది. ఈయన 
రథనికి స్రధి 'ద్ర్కుడు'. 
             జగన్నాధుని రధం పేర్ 
'నందిఘోష'. 45 అడుగుల 
ఎతుతి , 16 చక్రాలు, రధం పైెభాగం 
ఎర్పు, పసుపు రంగుల వస్త్రం-
తో అలంకరించబడి ఉంటుంది. 
న్లుగు నలలాని కొయ్య గుర్రాలు 
పూనిచిఉంటయి. స్రధి పేర్ 
'మాతల్'. 
      పరమాతము ముందు స్వకుడి 

గ్ మారిన పూర్ మహారాజు 
బంగ్ర్ చీపుర్తో రధాల 
లోపల ఊడిచున పిమముట (చెరా 
సహారా) కళ్ళుపు జల్లా , హారతిచిచు 
'జైె జగన్నాథ' అని నినదిస్తి  
రధానికుననా తాళలాను ల్గడంతో 
రథయాత్ర మధా్యహనాం సుమార్ 
రండు గంటలకు ప్రారంభం 
అవుతుంది. రథలను ల్గి 
జగన్నాధుని స్వలో పునీతం 
కావాలనే తపనతో అందర్ 
భకుతి లూ ప్రేమతో ల్గుతార్. 
అన్నాచెలెలాళలా ఆతీముయానురాగ్ల-
కి, విశ్మానవ సౌభ్రాతృతా్నికి ఈ 
రధోతస్వం ఒక ప్రబల  తారాకుణం.  
ఆ స్్మి రథంపైె వసుతి ండట-
నినా చూస్తి 'సర్ం జగన్నాధం' 
అనిపిసుతి ంది.  అంటే ఈ సమసతి 
ప్రాణ్లంతట ఆయన ఉన్నాడ-
ననామాట.  జగన్నాథుణిణు రథంలో 
ఊరేగుతుననాపుపిడు చూస్తి మరో  
జనముంటూ ఉండదని శస్త్రవ-
చనం. 
    - జైె జగన్నాథ !              



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక    జూల�ై 201848

 మేష రాశి:
ప్రతి పనియందు సమయస్ఫూరి తిని ప్రదరి్శస్తి ర్. పైె 
అధికార్ల మననానలను పందుతార్. ఆరిథాకంగ్ 
అనుకూల సమయం. కొదిదీపాటి శర్రక ర్గముతల 
వలన బాధపడుదుర్. ఉదర సంబంధిత వా్యధు-
లవలన బాధపడుదుర్. సంతాన నిమితతిం ప్రయా-
ణము చేయవలస్వచ్చును. బంధుమిత్రుల వలన 
సౌఖ్యము పందుతార్. ప్రచ్రణరంగంలో వారికి 
కొంతవరకూ గడు్డ కాలం. మిగతా వా్యపారసుతి లకు 
ల్భద్యకంగ్ ఉండును. విద్్యర్థా లు ఏకాగ్-
తతో చదువు యందు మనసు నిల్పినచో ఉతతిమ 
ఫల్తాలు పందుతార్. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు 
22, 23 మరియు 24 వ త్ద్లలో వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 
1) ఆదిత్య హృదయ సోతి త్ర పారాయణం,
2) మంగళవార నియమం పాటించ్టద్్రా 
ఉతతిమ ఫల్తాలు పందుతార్.
వృషభరాశి:  
కుటుంబగౌరవం కోసం శ్రమించవలస్ వసుతి ంది. 
అష్ట మ శని ప్రభావము వలన అధిక ఖర్చులు 
అగుటకు అవకాశం కలదు. ఆరిధిక విషయాలలో 
ఆచితూచి అడుగు వేయవలెను. ఋణ ప్రయతానాలు 
చేస్తి ర్. బయట వ్యకుతి లతో జాగ్తతిగ్ మలగవలె-
ను. స్ ఆరోగ్య విషయంలో సమస్యలు రావచ్చును. 
వివాహ ప్రయతనాములకు అవరోధం. ఉద్్యగసుతి లకు 

 జూలైె నెలలో: 
రవి 17 వరకు మిథునంలో తదుపరి కరాకుటకంలో, బ్ధుడు కరాకుట-
కంలో, కుజుడు మకరంలో, శుక్రుడు 4 వరకు కరాకుటకంలో, తదుపరి 
స్ంహంలో, శని ధనసుస్లో, రాహువు కరాకుటకంలో, కేతువు మకరం లో 

 జన్రదీన ఠాకూర్
జూలైె 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

అధిక శ్రమ. వా్యపారసుతి లకు గడు్డ కాలం. ముఖ్య-
ముగ్ స్థారాస్తి రంగంలో ఉననావార్ జాగ్తతి వహిం-
చవలెను. చివరివారంలో శుభయోగం. ప్రయతనా-
పూర్కంగ్ కార్యస్దిధి. విద్్యర్థా లు చెడుస్నాహాలకు 
దూరంగ్ వుండి చదువుపైె శ్రదధి వహించవలెను. 25 
మరియు 26 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు 
వాయిద్వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) శనీశ్ర వేదమంత్రం జపించ్ట  
2) విషుణు  సహస్రన్మ పారాయణ చేయుట ద్్రా 
కొంతమేర ప్రతికూలత తగుగా ను. 
 మిధున రాశి:  
 ఈ మాసం ప్రథమ మరియు ది్తీయ వారాలలో 
మానస్క చికాకులు, ఊహించని సంఘటనలు 
కలగవచ్చును. ధన్ద్యం స్మాన్యం. బంధు-
మిత్రులతో స్నాహపూర్కంగ్ మలగవలెను. ఉద్్య-
గసుతి లకు, వా్యపార్లకు అనుకూల సమయం 
కాదు. విద్్యర్థా లు చదువులో వనుకబడుట, కంటి 
మరియు చరమువా్యధుల వలన చికాకు కలుగును. 
చివరి వారంలో శుభవార తిలు మరియు ఆశించిన 
ప్రశంతత కలుగును. 27,28 మరియు 29 వ 
త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్వే-
యుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) అఆదివారం న్డు స్ర్య 
గ్యత్రి మననం చేయుట 2) సుబ్రహముణ్య ఆలయ 
సందర్శన వలన ప్రతికూలత తగుగా ను. 
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కరాకాటక రాశి :
ఆకస్ముక సమస్యలవలన సతమతమగుదుర్. 
అకారణంగ్ మాట పడుటకు అవకాశం కలదు. 
ఆద్యం స్మాన్యం. చేపటి్ట న పనులలో జాప్యం 
జర్గును. ఈ సమయంలో కార్యదక్షత, ఆతము-
నిగ్హం అవసరం. ఈమాసంలో భ్రాతృ వరగా  
సహకారం అవసరం కలుగును. ఉద్్యగసుతి లకు 
స్మాన్యకాలం. సహచర్లతో స్నాహముగ్ మ-
లగవలెను. వా్యరసుథా లకు కొతతి పెటు్ట బడులవలన 
నష్ట ం వాటిలులా  అవకాశం కలదు. అధిక వేడిమి 
వలన జ్రం వచ్చు అవకాశం కలదు. శిరోవేదన 
మరియు ఛాతీ నొపిపి కలుగవచ్చును. విద్్యర్థా లు 
అధిక ఒతితిడికి గురి అగుదుర్. 29,30 మరియు 
31 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయి-
ద్వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) బ్ధవారం న్డు సంకటహర 
గణపతి సోతి త్ర పారాయణము 2) వండి ఉంగరం 
చిటిక్న వ్రేలుకు ధరించ్ట ద్్రా ప్రతికూలత 
కొంత తగుగా ను. 
సింహ రాశి:
ఆరిధిక పరిస్థాతి అనుకూలంగ్ ఉండును. 
సకాలంలో పనులు పూరి తి చేయుదుర్. నరాల 
బలహీనత మరియు ఉదరసంబంధిత వా్యధు-
లవలన బాధపడు అవకాశం కలదు. ఉద్్యగ-
సుతి లకు అనుకూలసమయం. పైె అధికార్ల 
సహాయ సహకారాలు ఉంటయి. వా్యపారసుతి లకు 
ముఖ్యంగ్ అనుకూల సమయం. చేయు ప్రయా-
ణములవలన లబిదీ  పందుతార్. 4,5 మరియు 6 
వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్-
వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) దురాగా  అమమువారి ఆలయ సం-
దర్శనం 2) మేధా దకి్షణ్మూరి తి సోతి త్ర పఠనము 
ద్్రా ఉతతిమ ఫల్తాలు కలుగును.
కన్యారాశి: 
ఈమాసంలో వాహన సంబంధ సమస్య-
లు, ముఖ్యంగ్ స్త్రీలు జాగ్తతిగ్ మలగవలెను. 

ఇంటిలో సంతానమునకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉం-
డవచ్చును. మాతృవర్గాయులకు మంచిది కాదు. 
ఉద్్యగసుతి లకు స్థా న చలన స్చనలు, ఆరిథాకంగ్ 
వసులుబాటు వలన కొనినా సమస్యలు అధిగమిం-
చ్దుర్. ఆసతిమా మరియు ద్ర ్ఘకాల వా్యధులతో 
బాధపడువార్ కాదు జాగ్తతిగ్ మలగవలెను. వా్య-
పారసుతి లకు, ముఖ్యముగ్ ఇనుము, నూనె ఉతపితితి-
ద్ర్లకు అనుకూలసమయం. విద్్యర్థా లు అధిక-
శ్రమ ద్్రా ఫల్తం పందుదుర్. 7,8 మరియు 9 
వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్వే-
యుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) హనుమాన్ చాలీస్ పారాయణ 
చేయుట 2) తర్చ్గ్ గణపతి ఆలయ సందర్శ-
నం ద్్రా శుభఫల్తాలు లభించ్ను. 
తులా రాశి:
ధన్ద్యం బాగుంటుంది. కుటుంబ జీవనంలో 
ఆశించిన సంతోషాలు లభించ్ను. కార్యజయం-
లో పటు్ట దల ప్రదరి్శంచ్దుర్. ఉద్్యగసుతి లకు పైె 
అధికార్ల ప్రశంసలు లభించ్ను. మతిమర-
పు వలన చికాకులు కలుగును. కంటి సమస్యలు 
మరియు మీద నొపిపి బాధించవచ్చును. వా్యపార-
సుతి లకు అనుకూల సమయం. ప్రయాణము వలన 
చికాకులు. విద్్యర్థా లు పైె చదువులకై విదేశముల-
కు పోవుటకు అవకాశము కలదు. 9,10 మరియు 11 
వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్వే-
యుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) నవగ్హ ప్రదకి్షణ చేయుట 
2) బ్ధవారంన్డు గణపతి ఆలయంలో లడూ్డ  
ప్రస్ద వితరణ చేయుట ద్్రా శుభఫల్తాలు 
పందుతార్
వృశిచిక రాశి : 
గృహ సంబంధిత విషయాలలో అనుకూలం. 
ధన్ద్యం బాగుండును. బంధువరగా  సహకారం 
లభించ్ను. దగుగా  మరియు గొంతుకు సంబం-
ధించిన వా్యధులవలన బాధ కలుగును. పనులలో 
జాప్యం జర్గును. వా్యపారసుతి లకు అనుకూల 
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సమయం. ప్రయాణములవలన ఇబబుందికి గురి 
అగుదుర్. విదేశీ ప్రయాణము చేయువార్ కడు 
జాగ్తతిగ్ ఉండవలెను. కొతతి పరిచయాలవలన 
విద్యలో వనుకబాటు కలగవచ్చును. 11,12 మరియు 
13 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్-
వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) రామరకా్ష  సోతి త్రపారాయణ 2) 
దురాగా రాధన చేయుట ద్్రా స్నుకూల ప్రయోజనం 
కలుగును. 
ధను రాశి : 
 ఆరిథాక పరిస్థాతి అనుకూలంగ్ ఉండును. పుణ్యకే్షత్ర 
సందర్శన, బంధుమిత్రులతో కాలకే్షపం, మన్వాంఛ 
నెరవేర్ట, దూరప్రయాణముల స్చనలు కలవు. 
ఉద్్యగసుతి లకు ఒతితిడులు ఏరపిడును. వా్యపారసుతి ల-
కు స్మాన్యంగ్ ఉండును. కీళలా నొపుపిలు మరియు 
నడుము నొపిపి వలన బాధ కలుగవచ్చును. స్త్రీలతో 
సమస్యలు వచ్చు అవకాశం కలదు. విద్్యర్థా లకు పైె 
చదువులకై విదేశములకు  వళ్ళు అవకాశం కలదు. 
13, 14 మరియు 15 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్ర-
మాలు వాయిద్వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) మాస శివరాత్రి న్డు ర్ద్రాభిషేకం 
జరిపించ్ట 2) నవగ్హ ప్రదకి్షణ చేయుట ద్్రా 
శుభఫల్తాలు పందుతార్.
 మకర  రాశి:
ఈ మాసంలో ఏల్న్టి శని వలన సమస్యలు, 
ముఖ్యంగ్ స్థారాస్తి నష్ట ం లేద్ తగ్ద్లు కలగవ-
చ్చును. ప్రయతానాలలో సమస్యలు మరియు పటు్ట -
దల లోపించ్ను. ఆరిధిక సమస్యలతో సతమత 
మగుదుర్. చిననాచిననా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండు 
ను. సకాలంలో వైద్యం వలన తగుగా ముఖం పటు్ట ను. 
ఉద్్యగసుతి లకు తోటివారితో వ్యతిరేకత, అనవసర 
మైన విషయాలవలన అశంతి. వా్యపారసుతి లకు 
స్మాన్యకాలం. అదనపు పెటు్ట బడులు పెటు్ట ట 
తగదు. విద్్యర్థా లకు స్మాన్యకాలం. 15,16 & 17 
వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్వే-
యుట శ్రేయసకురం. 

వైదిక స్చన: 1) గుర్గ్హమునకు శంతి జరి-
పించ్ట 2) కనకధారా సోతి త్ర పారాయణ చేయుట 
ద్్రా ఉపశమనం లభించ్ను.
 కింభ రాశి:
ధన్ద్యం అనుకూలంగ్ ఉండును. చరము-
వా్యధులు మరియు ఆటలమమువారి ద్్రా కొంత 
చికాకు కలుగును. కుటుంబంతో తీరథాయాత్ర 
చేయుదుర్. దూరప్రాంతంలో ఉననావార్ స్సథాల-
మునకు పయనం అగుదుర్. సంతానం కొరకు 
ఎదుర్ చూచ్వారికి శుభవార తి. ఉద్్యగసుతి లకు 
నూతన భవిష్యత్ ప్రణ్ళికలు లభించ్ను. పద్-
ననాతి లేద్ సథాలమారిపిడికి అవకాశం కలదు. వా్య-
పారసుతి లకు ప్రోతాస్హకర కాలం. వా్యపారవిసతిరణ-
కు మంచి సమయం. ఇంజనీరింగ్ మరియు ల్ 
చదువు విద్్యర్థా లకు అనుకూలసమయం. 17,18 
మరియు 19 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమా-
లు వాయిద్వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) గణపతి మూలమంత్రం 
జపించ్ట 2) సుబ్రహముణే్యశ్ర ఆలయ సందర్శన 
ద్్రా శుభఫల్తాలు కలుగును. 
మీన రాశి : 
ఆరోగ్య విషయంలో శ్రదధి పెట్ట వలె ను. ఉదర 
మరియు ఊపిరి సంబంధిత సమస్య లవలన 
బాధ కలుగును. ఆరిథాకంగ్ అనుకూల సమయం. 
వా్యపార వ్యవహారాలు, ఉద్్యగ అనే్ షణ, మరి 
యు అవివాహితులకు వివాహ ప్రయతానాలు 
ఫల్ంచ్ను. ఆపుతిల సమాగమనం. అనుకుననా
ర్తులలో పనులు జర్గును. నూతన ఆలోచన 
లు కలస్వచ్చును. పుణ్యకే్షత్ర సందర్శనకు అవ 
కాశం. విద్్యర్థా లు పైె చదువులకై విదే శీయాన 
ప్రయతనాము కష్ట ం మీద సఫలీకృతం కాగలదు. 
19,20 & 21 వ త్ద్లలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమా-
లు వాయిద్వేయుట శ్రేయసకురం. 
వైదిక స్చన: 1) ఓం నముః శివాయ మంత్రం 
జపించ్ట 2) శ్రీ లకీ్షమినృస్ంహ కరావలంబ సోతి త్ర 
పఠనం ద్్రా ఉతతిమ ఫల్తాలు కలుగును. 






