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తీగవరపు శంతి

 మన రాష్టంలో మనకి ప్రాధాన్యత ఏది ?

మన దేవాలయాలలో మనకి తగిన ప్రాధాన్యత లేదు అనేది తెలుగువారి ఆవేదన. మిగిలిన రాష్ట్రా లలో వారి కిచ్చే ప్రాధా-
న్యత చూసిన తెలుగు వారు మన ప్రభుతా్లు మనకిచ్చే విలువ ఇదేన్? అని బాధపడుతున్నారు.  ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 
కాశీ విశ్్శ్రుని దరి్శంచుకోవడానికి వెళిలాన్, మహారాష్ట లోని శిరిడీ స్యిబాబాను దరి్శంచుకోవడానికి వెళిలాన్ అక్కడ 
నివసిసు్త ననా ప్రాంతీయ ప్రజలకు ప్రాధాన్యత నిచిచే ఆ ప్రజల కు ముందుగా (దగ్గర మార్గం ద్్రా) దర్శన ఏరాపాటులా  కలిపాసు్త  
న్నారు. అల్గ  మాకు ఎందుకు కలిపాంచదు ?మన ప్రభుత్ం అని ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు బాధపడుతున్నా రు.
పొరుగు రాష్ట్రా లోలా నూ మనకి ప్రాధాన్యత వారి తరా్త్, మన రాష్టంలోనూ మనకి దర్శన్ల విషయంలో ప్రాధాన్యత లేదు 
అని ప్రజలు ఆవేదన చందుతున్నారు. రండు రాష్ట్రా లలోని ప్రజలు  ప్రధాన ఆలయాలలో  భగవంతుని దర్శన విషయం 
లో వారికి  తగిన ప్రాధాన్యత కలిగించాలని కోరుకుంటున్నారు. అంత్కాక ప్రధాన ఆలయాలలో  ఆ ప్రాంత కళాకారుల-
కు తగిన ప్రాధాన్యత నివా్లని కోరుకోవడం  కూడా తపుపాలేదు కద్!  ఇకపోత్ కొనినా రాష్ట్రా లలో ముఖ్యంగా ఉత్తర ప్రదేశ్, 
తమిళన్డు, కరాణా టక వంటి రాష్ట్రా లు "మానస సరోవరం " వంటి అతి ముఖ్యమైన ప్రదేశల సందర్శన్ర్ం  ఆ రాష్ట ప్రజ-
లకు ఆర్ికంగా సహాయానినా అందిస్త ంది. కరాణా టక -30 వేల రూపాయలు, ఉత్తరప్రదేశ్-1లక్ష రూపాయలు, గుజరాత్ -20 
వేల రూపా యలు, రాజస్థా న్-1లక్ష, తమిళన్డు -50 వేల రూపాయలు, హరియాన్ - 50 వేల రూపాయలు, కరాణా టక 
-35 వేల రూపాయలు, ఢిల్లా  30 వేల రూపాయలు, ఛతీ్తస్ ఘర్ 25 వేల  రూపాయలు మధ్యప్రదేశ్- 30 వేల రూపాయలు 
చొపుపాన అతి ముఖ్యమైన ప్రదేశల సందర్శన్ర్ం   ఆ రాష్ట ప్రజలకు ఆ రాష్ట ప్రభుతా్లు ఆర్ికంగా సహాయానినా అంది 
సు్త న్నాయి. కానీ తెలుగు రాష్ట్రా ల ప్రజలకు మాత్రం ఇంకా ప్రభుత్ం సహాయానినా అందివ్డం లేదని ప్రజలు అభిప్రాయ 
పడుతున్నారు. ఇక్కడి ప్రజలకు కూడా అందించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇంకా  ఆలయాలకు  ఉత్స విగ్రహాలను 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థా నం కొంత సబ్్సడీతో అందజ్స్త ంది.  కానీ అవి అందేవరకు దగ్గర దగ్గర సంవత్సరకాలం 
పడుతోంది. అది అల్  ఉండగా దేవాలయాల పురోభివృద్ికి  ఏమీ చ్యడం లేదని, హండీలో డబ్బులు వారే తీసుకుం 
టున్నారని, జీతాలు మాతత్ం చలిలా సు్త న్నారని ఆరోపణ.  కానీ దేవాలయాల  అభివృద్ి బాధ్యత కూడా తిరుమల తిరుపతి 
దేవస్థా నం వారు చ్పట్ట డం లేదని ప్రజలు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.  దేవస్థా న్లలో అక్కడ పూజారులు కానీ అధికా-
రులు కానీ కొనినా జాగ్రత్తలు పాటించవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. అక్కడ పరిశుభ్రత పాటించడమేకాక, అక్కడ-
కు వచ్చే భకు్త లు కూడా  శుభ్రత పాటించ్టటు్ట  చయా్యలి. అల్గే దర్శన్ల విషయంలో భకు్త లనందరినీ సమానంగా 
చూడవలసిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది. భగవంతుడు అందరికీ సమానమే అననా విషయానినా మరచిపోవదుదీ . 
ఎన్నా దేవాలయాలలో ఉచిత భోజన సదుపాయం కలిగిసు్త న్నారు, కానీ అక్కడ పరిశుభ్రత పాటించడం లేదు. భకు్త లు 
పాటించి తీరేటటులా  నియమ నిబంధనలు పట్ట వలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది.    ఆంద్ర ప్రదేశ్ కి అతి ముఖ్యమైన 
దేవాలయం తిరుపతి. ప్రపంచ ప్రఖ్్యతి గాంచిన తిరుపతి వెంకటేశ్ర స్్మి ఒక్క తెలుగు వారికే కాక ప్రపంచంలోని 
ప్రజలందరికీ ప్రత్యక్ష దైవం అటువంటి దేవాలయంలో కూడా వివాద్లు చోటు చ్సుకోవడం నిజంగా తెలుగువారికి 
అవమానం. ముఖ్యంగా అన్య మతసుథా లు తిరుపతిలో ప్రచారాలు  చ్యడమే కాక వారిని అక్కడ కమిటీలలో ఉంచడం 
దగ్గర నుండి  అనేక విషయాలలో వివాద్లు చోటుచ్సుకుంటున్నాయి.  అక్కడ దేవాలయాలలో పూజారులతో కూడా 
ఎపుపాడూ రాని  వివాద్లు ఇపుపాడే ఎందుకు వసు్త న్నాయి?  అల్గే విజయవాడ కనక దుర్గ  దేవాలయంలో జరిగిన 
సంఘటనల గురించి కూడా  అందరికీ తెలిసినవే. ఇంత ఆధా్యతి్మక దేశం అయిన మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్ర 
దేశంలో ఇటువంటి వివాద్లు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి?  కొనినా దేవాలయాలు అయిత్ నైవేద్్యనికి కూడా న్చుకోని 
పరిసిథాతి. ఎందుకు ఈ పరిసిథాతి ఏరపాడుతోంది? ప్రభుత్ం  ప్రజల సునినాత విషయాల మీద దబబు తగులుతంటే,  తగిన 
చర్యలు తీసుకోవలసిన అవసరం లేద్? ఇవనీనా ప్రజల భకి ్త భావాలకు సంబంధించిన  విషయాలు. ఇటువంటివి  ప్రజ 
లు పటి్ట ంచుకోరు అనుకోవదుదీ . ప్రతీ విషయానినా ప్రజలు ఓటలా  రూపంలో చూపిస్్త రు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం 
లేదు.  అధికారం ఉంది కద్! అని చూపిస్్త ం, పత్తనం చల్యిస్్త ం అంటే  ప్రజలు చూసు్త న్నారు. ఒక్కస్రి ఉవె్తు్త న 
లేవకుండా, సమస్యలు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
దేవాలయాలలో రాజకీయాలకు తావివ్కుండా, మన దేశ ఆధా్యతికతను కాపాడుకుంద్ం.                                                                                                   
మన దేశ ప్రజల మానసిక బలం భకి ్త భావన, భగవంతుడు అని మరచిపోవదుదీ . 



అభిప్రాయ వేదిక
బాల్ంత్రపు రజనీకాంతరావు గారి ముఖ చిత్రంతో 
వెలువడిన మే నల పత్రిక చాల్ సుందరంగా 
వుంది. మానసిక కాలుష్యం గురించి వ్రాసిన సం-
పాదకీయం ఆలోచింపచ్సేల్గా ఉంది. 
సంపాదకీయం మీ పత్రికకు హైలైట్. 
                         - మురళీధరరావు, అమల్పురం 
కాలమే దంగపిలిలా  అని చక్కగా సెలవిచాచేరు 
భువనచంద్ర గారు. వర ్తమానం లో జీవించటం 
అనేది అందరూ నేరుచేకోవలసిన ఒక జీవిత 
పాఠం. చక్కని కథ ప్రచురించినందుకు మీకూ, 
రచయితకూ మా ధన్యవాద్లు. 
  -శరద, రంగారావు, సరోజ, సుబాబురావు, హైద-
రాబాదు 
 కాలమానం గురించి చక్కగా వివరించారు శ్రీ 
వేమూరి వారు. పూజలో సథాల కాల్ల గురించి 
చపపాటంలో అంతరార్ం బాగా విశద్కరించారు. 
చక్కని వా్యసం ప్రచురించినందుకు మీకు ధన్య-
వాద్లు. 
  - పట్నాయక్, మేఘన, రవి, లకి్షమి, విజయవాడ 
వేసవి విడిది- భారతీ శర్మ గారు ఊహాలోకంలో 
విహరింపజ్శరు. నిజంగా ఎవరైన్ ఇల్ంటి 
కా్యంపులు నిర్హిసే్త ఎంత బావుణ్ణా !
                          - మలిలా కారుజు నశర్మ, నూ్య ఢిల్లా  
పోడూరి గారు చక్కగా వివరించారు 'రజని' గారి 
గురించి. మన ఆకాశవాణికి ఇల్ంటివారు వేసిన 
గటి్ట  పున్దులవలేలా , ఈరోజుకు కూడా ఆకాశవాణి 
వననా తగ్గకుండా ఉంది. ఆయనకు న్ నివాళులు. 
   భాను, బ్ందు, రమేష్, శలైజ-హైదరాబాదు 
అపుపాల తిల్ష్ట కం చాల్ బాగుంది. ప్రసు్త త పరిసిథా
తులను కళ్ళకు కటి్ట నటు్ట గా కవితలో చూపిం 
చారు రచయిత. ధన్యవాద్లు. 
                 రామారావు, మధుమతి చిక్కడపలిలా  
మన విద్్య వ్యవసథా గురించి రాం మోహన్ గారు 
అభిప్రాయాలతో నేను ఏకీభవిస్్త ను. చాల్ చక్క 
గా వివరించారు రచయిత.   

- రామ శస్త్రి, రిటైర్డ్ టీచర్, అతా్త పూర్, హైదరాబాద్ 
డిజైనర్ గెడడ్ం చాల్ ఫనీనా గా ఉంది. చాల్ బాగా 
వ్రాస్రు రచయిత. 
                             -  స్యి త్జ, మల్్కజిగిరి 
ప్రహేళిక చాల్ బాగుంటంది. ఇంత మంచి శీరి్షక 
తీసుకువసు్త ననాందుకు మీకు ధన్యవాద్లు. 
        - సుబ్రహ్మణ్య శర్మ, అవధాని  హైదరాబాద్ 
రాశిఫల్లు బాగా కరక్్ట గా ఉంటున్నాయి. మాకు 
బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి. 
                           - చంద్రమోహన్, విశఖపటనాం
ఈ నల చైతన్యం మాస పత్రిక శతవసంతాల 
లలిత గీతాల చక్రవరి ్త కీ.శ్.బాల్ంత్రపు రజనీ-
కాంత రావు స్మృత్యరథాంగా ఆయన ముఖ చిత్రంతో 
పాటు పోడూరి శ్రీనివాసరావుగారు రాసిన రజని 
సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఆ మహానుభావునికం-
దించిన గొపపా నివాళి. న్న్టికీ మితిమీరుతుననా 
కామాంధుల దుషకృతా్యలను ఎండగడుత రాసిన 
సంపాదకీయం ఆలోచన్త్మకం. ఎపపాటి ల్గానే 
భువనచంద్ర గారి దంగపిలిలా  దృష్ట్ట ంతంతో రాసిన 
ఆరి్టకిల్ బాగుంది. మనుషుల మనస్తతా్త వాలను 
విశ్లాషంచిన విధానం చదువరులను ఆకటు్ట కు-
నే రచన.ఆయనకు అభినందనలు.కవనశర్మ 
గారి విజాఞా న శస్త్ నికి సంబంధించిన వా్యసం లేక 
పోవడం వెలితిగా ఉంది.ప్రతినల్ ఆయన రాసు్త ననా 
సైెను్స విషయాలు మామూలు వారికి కూడా అరథా-
మయ్యంత సరళంగా ఉంటున్నాయి.ముఖ్యంగా 
బడిలో చదువుకునే పిలలాలుననా తలిలా దండ్రులు ఇవి 
చదివి పిలలాల శస్త్రీయ దృకపాథానినా పంపందించ-
వచుచే.మిగతా అనినా శీరి్షకలకు చందిన వా్యస్లు 
కూడా ఎపపాటిల్నే ఆసకి ్తకరంగా ఉన్నాయి.స్హిత్య 
ప్రహేళిక నిజంగా మదడుకు మేత.విలువలతో 
కూడిన పత్రికను నిత్యనూతనంగా నిర్హిసు్త ననా 
సంపాదకవరా్గ నికి అభినందనలు. 
      తుమూ్మరి రాం మోహనరావు, ఆదిల్బాద్
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  భువనచంద్ర
 కథ కాని కథ

                  "చూస్్త నే వున్నాను. 
పిల్లా డు మటి్ట  న్టలా  పటు్ట కున్నా-
డు. కళలాపపాజపిపా చూస్్త నే వుంది 
కానీ గబగబా వెళిలా  ఆ మనునా తి-
య్యలేదు. ఏం మనిష?" పనిమ-
నిషతో సుశీల అనడం శ్ష్టరతానా-
నికి వినిపిస్్త నే వుంది. 
"ఏం మనిష్ట! న్ ద్రిన నేను 
బజారుకి పోతుంటే, 'అత్త-
మా్మ నేనూ వస్్త  అని వెంటబడి 
వచిచేంది, ఏ మనిషీ? నేను కూ-
రగాయలు కొంటుంటే పిల్లా డినా 
గాలికొదిలేసి మార్కటలా  కనబడడ్  
కమలమ్మతో కబ్రులా  వేసుకుంది 
ఏ మనిషీ? న్కు మోకాళ్ళ నపుపా-
లనీ, గబగబా నడవలేనని తెలిసి 
కూడా పనిమనిషతో నంగన్చి 
కబ్రులా  వొలకబోసు్త ననాది ఏ 
మనిషీ?" వంటగదిలోకి దూసు-
కువెళిలా  కోడలినా కడిగేసింది శ్ష్ట-
రతనాం. 
 "ఓహో, వరండా లోంచి వంటగ-
దిలోకి బాణం దూసుకొచిచేనటు్ట  
దూసుకురాగలవు గానీ రండ-
డుగుల దూరంలో వుననా పిల్లా డు 
మనునా న్ట బెటు్ట కుంటుంటే 
నడవలేవా?" వ్యంగంగా అననాది 
సుశీల అత్తగారితో. 

 వాకిటలా  'అపాపాచీ' బండి ఆగిన 
చపుపాడుకి ఇదదీరూ సైెలంట-
యా్యరు. శ్ష్టరతానానిది బాగా 
కలిగిన కుటుంబమే. ఇదదీరు 
కొడుకులూ ఓ కూతురు. సుశీల 
రండో కోడలు. పదదీకోడలు కూడా 
ఓ యాభై మైళ్ళ దూరంలో వుననా 
మరో  వూళ్్ళ ఉంటంది. పదదీ-
కొడుకు ఇంజినీరు, రండోవాడు 
స్ఫ్్ట  వేరు. భర ్త ఊళ్్ళ వున్నాడు. 
ఆయనదో చిది్ల్సం. బోలడు 
ఆసి్త వుండగా పనేందుకు చ-
యా్యలనే రకం. 
 కొడుకెదురుగా నవు్త-
నే వున్నా, అటు శ్ష్టరతానానికీ 
ఇటు సుశీలకీ ఇదదీరికీ ఒకరంటే 
ఒకరికి మంటగానే వుంది. 
 "ఏమిటమా్మ అల్ వున్నావ్?" 
రోజూ వేసే ప్రశ్నా అవా్ళా వేశడు 
మోహన్ రావు. 
 "అంతా బాగానే వుందిరా. నేనూ 
బాగానే వున్నాను" కేజువల్ గానే 
అన్నా, మోహన్ కి ఏదో చిత్రంగా 
అనిపించింది. 
 "మోకాళ్ళ నపుపాలు ఏమైన్ 
తగా్గ యా? లేకపోత్, డాక్టర్ 
దగ్గరికి తీసుకెళ్్ళద్?" పటి్ట  
పటి్ట  తలిలా ని చూస్్త  అడిగాడు 
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మోహన్. ఆ మాటకి శ్ష్టరతనాం 
గుండె నిండిపోయింది. 'కుక్క-
లనినా మొరిగిత్నేం, న్ కొడుకి్క  
నేనంటే పురాణం అనుకుని ము-
రిసిపోయింది శ్ష్టరతనాం. 
 "ఏం లేదురా, ముందు నువు్ 
కాఫీ తాగి విశ్ంతి తీసుకో" 
మోహన్ తల నిమిరి హాలోలా కి 
వెళి్ళంది. 
 "ఏమోయ్ ... ఎల్ వున్నావ్" ప-
ళా్ళనినా పలకరించాడు మోహన్. 
 "ఎల్ ఉంట్నూ? బ్రహా్మండం-
గా వున్నా. ప్రశంతంగా వున్నా. 
ఆనందంతో మైమరచిపోతు-
న్నా" చిటపట మొహంతో అననాది 
సుశీల. 
 "ఓహో... అంత అదుభుతంగా 
వుంటే ఇంకేం మరీ!" పుండు 
మీద కారం జలిలా నటు్ట  నవి్, 
బట్ట లు మారుచేకోడానికి లోపలి-
కెళా్ళడు మోహన్. 
 అతనికి తెలుసు. తలిలా  అపపాటిద్-
కా చచ్చే చాకిరీ చ్సివుంటుందనీ, 
తనొచ్చే టైమైంది గనక పళా్ళం 
అపుపాడే 'డూ్యటీ' లోకి దిగి, పొ-
దుదీ నినాంచీ తెగ పని చ్సినటు్ట  'షో' 
ఇవ్బో తోందనీ. అయిత్ తనకి 
తెలిసినటు్ట  ఏన్డూ పళా్ళం 
ముందు బయట పడలేదు. 
 "హూ... పిల్లా డినా పటు్ట కోవ-
డం న్వలలా  కావడంలేదు. అనినా 
పనులూ అయా్యకే ఆ పనిమ-
నిష చ్తులు దులుపుకుంటూ 
వచిచేంది. మీకేం..?" కాఫీ గాలా సు 
చ్తికిస్్త  మోహన్ తో అననాది 

సుశీల.
 "అవునవును. నిజంగా నీకు రస్్ట  
ఉండటం లేదు. పోనీ ఓ నల మీ 
అమ్మగారింటి దగ్గర దింపిరాన్?" 
సుశీల మొహం వంకే చూస్్త  
అన్నాడు మోహన్. 
 "హూ... ఇపపాటికే మా అమ్మ మన 
పిలలాతో న్న్ యాతన్ పడుత 
వుంటుంది. అది చాలదని నేనూ 
పిల్లా డు కూడా వెళిలా  ఆవిడ నతి్తన 
కూరోచేవాల్? న్ చావు నే చస్్త  
లండి" విసవిస్ వంటగది లోకి 
నడిచింది సుశీల. 
 ఆ మాటలనీనా అత్తగారికి వి-
నపడతాయని సుశీలకి తెలు్స. 
అసలు అత్తగారు విన్లనే అననా-
దని మోహన్ కీ తెలుసు. 
 ఆలోచనలో పడింది శ్ష్టరతనాం. 
కావాలనే కూతురినా సుశీల తలిలా తో 
పంపింది. పుటి్ట ంటలా  వుండేది 
తల్లా  తండ్రీ ఇదదీరే. వాళి్ళదదీరికీ 
మరే వా్యపకమూ లేదు. కూతురు 
ఉంటే వాళ్ళకీ కాస్త టైం పాస్ 
అవుతుందనే గాక, శ్ష్టరతానా-
నికి కూతురు దగ్గరవడం ఇష్ట ం 
లేక పంపిందని శ్ష్టరతానానికి 
తెలుసు. 
 మరుసటిరోజు పొదుదీ నేనా, 
"మోహన్, ననునా అననాయ్య 
ఇంటి దగ్గర దింపరా, మీ వదినకి 
నలతగా వుందిట" స్ట్ కేస్ 
తో సిద్ంగా వుననా శ్ష్టరతనాం 
కొడుకుతో అననాది. తలిలా వంక 
జాలిగా చూశడు మోహన్. పళా్ళ-
నికి తన తలిలా  పొడ గిట్ట టంలేదని 

అతనికి బాగానే అర్మవుతోంది. 
 "సరేనమా్మ" స్ట్ కేస్ కారోలా  
పట్్ట డు. 
"వెళ్్ళస్్త ను సుశీల్,,, ఆరోగ్యం-
జాగ్రత్త" చప్పాసి కారు ఎకి్కంది 
శ్ష్టరతనాం.    
             ********
 శ్ష్టరతనాం కననా కడుపు ఉడి-
కిపోతోంది. కొడుకు రావడం 
ఆలస్యం.... 'ఏవండీ ఇవా్ళ 
హోటలోలా  తింద్మండీ, ఏవండీ 
ఇవా్ళ సినిమాకి పోద్మండీ, 
ఏవండీ సరద్గా పిలలాలినా పారు్కకి 
తీసుకుపోద్మండీ' అంటూ 
కోడలు సతాయించడం శ్ష్టర-
తనాం భరించలేకపోతోంది. 
  వాడసలే ఓ పదదీ  కనస్రాక్ష-
న్ కంపనీలో సివిల్ ఇంజినీర్. 
పగలంతా బోలడు చోటలా కి వెళిలా  
న్న్ హైరాన్ పది ఇంటికి 
రాగానే పళా్ళం సన్నాయి నొకు్క-
ళు్ళ. ఏం? రోజూ ఏదో ఓ ప్రోగ్రామ్ 
ఎందుకూ వెయ్యడం? హోటల్ 
కి పోయినపుపాడల్లా  అయిదంద-
లో, వెయో్య బ్లులా  కట్్ట లి. ఏం? 
అదే వంట ఇంటలా నే చ్సుకుంటే 
ఎంత ఖరుచే తగు్గ తుంద్? ఖరుచే 
సంగతి పక్కన పడిత్, ఎంత 
ఆరోగ్యంగా వుంటుంద్? కొంపలో  
బ్రహా్మండమైన టి. వి. వుంది. 
న్లుగొందల ఛానళులా  వస్్త యి. 
వారానికి వెయి్య రూపాయలు 
తగలేసి ఆ సినిమాలు ధియట-
రోలా నే చూడాల్? అసలు డబబుంటే 
వీళ్ళకి విలువ లేద్? 
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  పదిహేను రోజుల తరవాత కోడలు 
సంపూరణా కొడుకు రాజ్ంద్రతో అనే 
మాటలు శ్ష్టరతానానికి వినపడాడ్ -
యి.  "అది కాదండీ, పలలాటూళ్్ళ 
మీ న్ననాగారిని వదిలేసి ఆవిడ 
ఇక్కడా, మీ తము్మడి దగ్గరా 
వుండటం ఎందుకూ? అయిన్, 
ఆవిడకి బోలడంత మంట 
నేనంటే. సినిమాలకీ, షకారలా-
కీ మీచ్త ఖరుచే పటి్ట సు్త న్నానని. 
ఇపుపాడు ఎంజాయ్ చయ్యకపోత్ 
ముసలితొకు్కలం అయా్యక ఏమి 
ఎంజాయ్ చ్స్్త ం? ఆమాత్రం 
ఆలోచన ఆవిడకి రాద్?" అని. 
  సైెలంటై పోయింది శ్ష్టరతనాం. 
బ్డడ్లంటే పిచిచే ప్రేమ. వాళ్ళని 
వొదిలి ఉండలేక నలకో, రండు 
నలలాకో వచిచే ఇదదీరి దగ్గరా కొనినా 
రోజులుండేది!
  శ్ష్టరతనాం మనసు వికలమైం-
ది. కళలాలోలా  గిర్రున నీళులా  తిరిగాయి. 
సెల్ ఫోన్ మోగింది. కూతురు 
అపరణా ఫోనది. 
  "హలో ... అపూ.. నేనే మీ 
అమ్మని" ఆనందంగా అననాది శ్-
ష్టరతనాం. 
 "అమా్మ... ఎల్గున్నావ్.. మరే 
పిలలాలు అమ్మమే్మద్ అని కల-
వరిసు్త న్నారు. ఓ వారం ఇక్కడికి 
వచచేయ్యకూడదూ! మీ అలులా -
డుగారు కూడా నినునా రమ్మని 
మరీమరీ చపపామన్నారు" గడగడా 
అననాది అపరణా. 
  "అల్గే, రాజ్ంద్రతో చపిపా 
రేప్ బయలేదీరతా... నువూ్ 

వాడికోస్రి ఫోన్ చ్సి చపుపా" 
సంతోషంగా అననాది శ్ష్టరతనాం. 
కూతురినా చూసి అపపాటికి ఆరనాలులా  
అయింద్య !
      *******
 అలులా డు ఆఫీసు నుంచి 
రాగానే అపరణా, "ఏవండీ, ఇవా్ళ 
హోటల్ కి వెళాలా లి్సందే" ముదుదీ గా 
అడగటం విననాది శ్ష్టరతనాం. 
కుతహలంగా చవులు రికి్కం-
చింది. 
 "దేవిగారి ఆజఞా. కాదనడానికి 
న్ది గుండే .. చరువా !" అపరణా 
బ్గ్గ మీద చిటిక వేసి అన్నాడు 
అలులా డు కరుణాకర్. 
 "అమా్మ... ఇవా్ళ భోజనం 
హోటలోలా ... ఆ తరవాత సినిమా" 
ఉతా్సహంగా తలిలా తో అననాది 
అపరణా. 
 "హాయిగా వెళి్ళరామా్మ" తృపి్తగా 
అననాది శ్ష్టరతనాం. 
 ఉహూ... నువూ్ రావాలి్సందే" 
పటు్ట  పటి్ట ంది అపరణా. 
 "నేనందుకే ...నేను పిలలాలినా 
చూసుకుంటూ ఇంటలా  వుంట్ను 
గానీ, మీరిదదీరూ వెళి్ళరం-
డి. అయిన్, యీ వయసులో 
ఎంజాయ్ చయ్యకపోత్ ఎపుపాడు 
ఎంజాయ్ చ్స్్త రూ?" కూతురి 
బ్గ్గ పుణికి అననాది శ్ష్టరతనాం.      
       ****
ఈ కథ కథ కాదు. అనినా చోట్లా  
జరిగే వ్యవహారమే. అపపాటి-
ద్కా అత్తలతో పనిచ్యించి, 
మొగుడు రాగానే తామే అనినా 

పనులూ చ్సు్త ననాటు్ట  పోజులిచ్చే 
కోడళలా కథ. 
 కూతురు చ్సే్త,'అహో అని ము-
రిసిపోయి, అదే పని కోడళు్ళ 
చ్సే్త పొదుపు గురించీ, ఆరోగ్యం 
గురించీ కుక్క మీద్, పిలిలా మీద్ 
పటి్ట  ఉపన్్యస్లిచ్చే అత్తల కథ. 
 ఇటు పళా్ళనికి, అటు తలిలా కీ ఏం 
చపుపాకోవాలో, ఎల్ సయోధ్య కు-
దరాచేలో తెలియక ఇదదీరి మధా్య 
నలిగే కొడుకుల కథ 
  మరో ముఖ్యమైన విషయం 
ఏమిటంటే, తలులా లు తమ 
కొడుకుల పిలలాల కంటే, 
కూతుళ్ళ పిలలాల మీద ఎకు్కవ 
ప్రేమనీ, ఎకు్కవ పక్షపాతానీనా 
చూపించడం. ఎందుకీ వివక్ష? 
ఒకే కుటుంబంలో ఇనినా త్డాలు 
ఎందుకూ?
 ఓ పద్దీ యన అన్నాడు, "స్్మీ, 
ఇది ఇవాళి్ట  సమస్య కాదు. ఇదో 
పురాణవైెరం. ఈ కథలోలా ని శ్ష్ట-
రతనాం భర ్తల్గా, ఎవరింటలా నూ 
పీఠం వేసుకోకుండా, పలలాటూ-
ళ్్ళ పాడీ పంట్ చూసుకోవడం 
మహోత్తమం" అని. 
 "కూతురు తన కడుపు చించుకు 
పుటి్ట ంది, అందువలలా  కూతురి 
సంతోష్టనినా తలిలా  ఎపుపాడూ కో-
రుకుంటుంది, అయిత్ కోడలు 
పుటి్ట ంది తన కడుపులోంచి కాదు 
కద్...? అందుకే తపుపాలనునా-
తుంది!" అననాది ఓ మహా విజుఞా -
రాలైన తలిలా . 
      (19 వ ప్జీ చూడండి )
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వేమూరి వేంకటేశ్రరావు
 ఈ  విశ్ం వయసు్స ఎంత? 

          బ్రహ్మ ఆయురాదీ యం 100 
సత్య లోకపు దిన్లు (లేద్ సం-
వత్సరాలు) అని అనుకున్నాం 
కద్.  ఈ కాల్నేనా ‘పర’ అంట్రు. 
ఇందులో సగం ‘పరార్ం.’ మన 
బ్రహ్మకి ఏభై ఏళ్ళ వరకూ ఉననా 
కాలం ప్రథమ పరార్ం. మన 
ఇపపాటి బ్రహ్మ ఇపపాటి వయసు్స 51; 
కనుక మనం ఇపుపాడు ది్తీయ 
పరార్ంలో ఉన్నాం. ఈ 51 వ 
సంవత్సరానినా శ్్త వరాహ కలపాం 
అంట్రు. (మన భూలోకంలో 
ప్రభవ, విభవ, ల్ంటి ప్రులా  ఉననా-
టేలా , సత్యలోకంలో ప్రతి ‘ఏడు’ కి 
ఒక ప్రు ఉందననా మాట..) ఈ 
శ్్త వరాహ కలపాంలో ప్రసు్త తం 
నడుస్్త ననా మన్ంతరం ప్రు 
వైెవశ్త మన్ంతరం. ఈ వైె-
వశ్త మన్ంతరంలోని 28 వ 
మహాయుగంలోని కలియుగం-
లో, ప్రథమ పాదంలో ఉన్నాం. 
ఈ కలియుగం శ్రీకృషణా నిరా్య-
ణంతో ఉరమరగా 5,000 ఏళ్ళ 
క్రితం మొదలైంది. ఈ ప్రథమ 
పాదంలోనే కలియుగం ఇల్ 
మండిపోతోంది. ఇహ చతుర్ 
పాదంలో ఎల్ ఉంటుందో మీ 
ఊహకి వదిలేస్్త ను.

పై ప్రాలో ‘మన ఇపపాటి బ్రహ్మ 
ఇపపాటి వయసు్స’ అని వాడేను. 
చదువరులలో కుశగ్రబ్ద్ులు 
కొందరు, “మరొకపుపాడు మరొక 
బ్రహ్మ ఉండేవాడా?” అని అడగొ-
చుచే. అల్ అడిగేవారికి ఒక కథ 
చబ్తాను. స్వధానంగా ఆల-
కించండి.
    ఆష్ట్ట వక్రుడు, రోమహరు్ష డు
ఒకన్డు స్ర్గలోకంలో ఇంద్రుడు 
చాల ఉష్టరుగా ఉన్నాడు. అపుపాడే 
రాక్షసుల మీద దండయాత్ర చ్సి, 
వారిని హతమారిచే, విజయోతా్స-
హంతో ఉన్నాడేమో వ్యకి ్త అఘ-
మేఘాలోలా నే ఉన్నాడు. ఈ సం-
దరాభునినా పురస్కరించుకుని ఒక 
విజయ స్తంభం  – ఛ! స ్తంభం  
ఏమిటి, మరీ భూలోకపు రాజుల్లా  
– ఒక పదదీ  భవనం నిరి్మంచట్-
నికి సమకటే్ట డు. (ధర్మరాజుల-
వారు రాజస్య యాగం చ్సే 
ముందు మయ సభ నిరి్మంచ  
లేదూ, అల్గననా మాట.) వెంటనే 
విశ్కర్మకి కబ్రు పటే్ట డు. వి-
శ్కర్మ ఇంద్రుడి ఆజఞాని శిరస్వ-
హించి రాజభవన్నికి కావలసిన 
హంగులనీనా కూరిచే ఒక దివ్యమైన 
కట్ట డానికి రూపు రేఖలు దిదుదీ -
తున్నాడు. కట్ట బోయ భవనం 

నమూన్లు చూసినపుపాడల్లా  
ఇంద్రుడి మనసు్సలో కొత్తకొత్త-
వి, పదదీపదదీవి అయిన ఊహలు 
మొలకెత్తటం మొదలటే్ట యి. 
తనంతటి వాడు తను. రాక్షసుల 
చ్త మటి్ట  కరిపించిన తను. 
తన అంతసు్త కి తెస్సడుతననా 
భవనమా? అందుకని భవనం 
చుటూ్ట  ఒక ఉద్్యనవనం కావా-
లన్నాడు. విశ్కర్మ ‘సరే’ అన్నాడు. 
తరా్త వనంలో పాలరాతి 
లతాగృహం అన్నాడు. విశ్కర్మ 
‘సరే’ అన్నాడు. తరా్త పాలరాతి 
గోడలమీద రతానాలు తాపడం 
పట్్ట లన్నాడు. విశ్కర్మ ‘సరే’ 
అన్నాడు. ఆ తరా్త జలయం-
త్రాలు, అంబ్సపాట్లు కావాల-
న్నాడు ఇంద్రుడు. ఇల్ అధికార 
మద్ంధతతో రోజుకో కొత్త కోరిక 
వెలిబ్చచేటం మొదలు పటే్ట స-
రికి విశ్కర్మకి విసుగు పుటు్ట కొ-
చిచేంది.
విశ్కర్మ రహశ్యంగా ఊర్వాలో-
కమైన సత్యలోకానికి ప్రయా-
ణమై వెళ్్ళడు. బ్రహ్మకి అసలు 
విషయం అవగాహన అయింది. 
పరిసిథాతికి తగిన చర్య జరుగు-
తుందని నచచేజపిపా, విశ్కర్మని 
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దిగువకి పంపి తనేమో ఊర్వా-
లోకమైన వైెకుంఠానికి వెళ్్ళడు. 
అక్కడ విషుణా మూరి ్త కథ అంతా 
స్వధానంగా విన్నాడు.
మరున్డు ఇంద్రుడు సింహాస-
న్రూఢుడైె, అప్సరసల స్నినా-
ధ్యంలో ఆనంద డోలికలో ఊగి-
సల్డుత ఉననా సమయంలో 
పటు్ట మని పదేళులా  కూడ నిండని 
ఒక బాలుడు ఒక చ్తిలో దండం, 
మరొక చ్త కమండలం, చంకలో 
కృష్టణా జినం, ముఖంలో దివ్యమైన 
త్జసు్సతో ఆస్థా నంలో ప్రవేశించ్-
డు. అతడు సకల విద్్య కోవిదు-
డని చపపాకుండానే తెలుస్త ంది.
ఇంద్రుడు ఆ బాలుడిని చూసి 
సింహాసనం దిగి ఎదురేగి 
స్్గతం పలికేడు. అరఘ్యపా-
ద్్యదులు ఇచిచే యధోచితంగా 
అతిధిని సత్కరించి, “స్్మీ, 
తమరవరో, తమ రాకకి కారణం 
ఏమిట శలవియ్యండి” అంటూ 
వినయ విధేయతలతో అడిగేడు.
“ఓ, మహాబల్! ప్రపంచంలో 
ఎక్కడా కనీ వినీ ఎరగని అత్య-
దుభుతమైన రాజప్రాస్ద్నినా ని-
రి్మసు్త న్నావని న్లుగు న్ట్లా  విని 
విషయావలోకన చ్సి పోద్మని 
వచ్చేను. గతంలో ఏ ఇంద్రుడూ 
ఇటువంటి సౌధానినా నిరి్మంచలే-
దటగద్?”
గర్మద్ంధతతో ఉననా 
ఇంద్రుడు ఈ ముకు్కపచచేల్-
రని బాలుని ధిషణని పరాభ-
వించట్నికా అననాటులా , తషీణాం-
భావంతో, “వతా్స, ఎంతమంది 

ఇంద్రులని చూసేవేమిటి? అహ, 
ఎంతమంది ఇంద్రుల గురించి 
విన్నావేమిటి?” అని హేళనగా 
అడిగేడు.
ఆ ప్రశనాకి సమాధానంగా మం-
దసి్మత వదన్రవిందంతో ఆ 
బాలుడు ఇల్ అన్నాడు.
“దేవేంద్రా! కుమారా! స్వధా-
నంగా విను. నేను చాల మంది 
ఇంద్రులని చూసేను. నీ తండ్రి 
కశ్యపుడిని న్కు తెలుసు. బ్ర-
హ్మకి కుమారుడు, నీకు తాత 
అయిన మరీచిని న్కు తెలుసు. 
ఆ బ్రహ్మ విషుణా మూరి ్త న్భి లోని 
కమలం నుండి ఉదభువించటం 

నేను స్యంగా ఎరుగుదును. 
ఆ మాటకొసే్త స్కా్ష త్త  ఆ విషుణా -
మూరి ్తనే నేను ఎరుగుదును.
“సృష్ట్ట యాది ప్రళయ పర్యంతం 
జరిగే కార్యక్రమానినా అంతా 
కళాలా రా చూసిన వ్యకి ్తని నేను. ఒక 
స్రి కాదు. పదే పదే చూసిన 
వాడిని. ప్రళయ సమయంలో 
విశ్స్రూపం ఎల్ ఉంటుందో 
తెలుస్? ‘ఈ విశ్ం’ లోని స్థా వర 
జంగమాత్మకమైన ప్రతి అణ్వు 
న్మరూపాలు లేకుండా నశిం-
చిపోయి ప్రళయ నిశీధిలోని 
అనంతంలో ల్నమై అదృశ్యమై-
పోతుంది. ఆ దృశ్యం వరణాన్తీ-
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తం.
“ ‘ఈ విశ్ం’ అన్నాను కదూ? 
ఇటువంటి విశ్లు ఎన్నా! 
ఎననాని ఎవరు లక్కపట్ట గలరు? 
అవి అనంతం. సముద్రంలో-
ని నీటి బ్డగలుల్ అనంత-
మైన విశ్లు అల్ ఉదభువిస్్త నే 
ఉంట్యి, నశిస్్త నే ఉంట్యి. 
ఒకొక్క విశ్ంలో సృష్ట కారా్యలు 
నిర్హించట్నికి ఒకొక్క బ్రహ్మ. 
ఇటువంటి విశ్లలోని ప్రపంచా-
లలో ఇక ఇంద్రులు ఎంతమంది 
ఉంట్రో? వారిని లక్క పటే్ట  ఓపిక 
ఎవ్రికి ఉంది? సముద్రపుటొ-
డుడ్ న ఉననా ఇసక రేణ్వులని ల-
క్కపట్ట గలమా?
“ఒకొక్క ఇంద్రుడు ఒకొక్క మన్ం-
తరం పాటు రాజ్యం ఏలుతాడు. 
ఇల్ంటి ఇంద్రులు 28 అయస-
రికి బ్రహ్మకి ఒక రోజు…..”
ఇల్ చపుపాకు పోతననా ఆ కథన్-
నినా ఆ బాలుడు హఠాతు్త గా ఆపి, 
నేల మీద బారడు వెడలుపాన 
బారులు తీరిచే పోతననా చీమలని 
చూసి ఒక చిరునవు్ నవే్డు.
“మహానుభావా! ఎందుకు కథ-
న్నినా ఆపివేసేరు? ఎందుకల్ 
నవు్తున్నారు?” అని ఇంద్రుడు 
ఆత్రుతగా అడిగేడు.
“ఎందుకు నవు్తున్నాన్? అది 
పరమ రహశ్యం. దుుఃఖ్నికి 
మూల కారణం ఏమిట ఈ రహ-
శ్యంలో ఇమిడి ఉంది. చీకటిలో 
తాడుని చూసి పాము అని 
ఎల్ అనుకుంట్మో, ద్పపు 
వెలుగులో అది పాము కాదు, 

తాడే అని ఎల్ తెలుసుకుంట్-
మో అల్గే జాఞా న్దయం అయిన 
వ్యకి ్త ఈ సృష్ట లోని నిజానిజాల 
తారతమా్యనినా తెలుసుకో గలు-
గుతున్నాడు. చూడు, ఈ చీమల 
బారు ఎంత పదదీగా ఉందో. 
బారడు వెడలుపాతో ఒక నద్ ప్ర-
వాహంల్ పాకుతననా ఈ చీమ-
లనీనా ఒకనొకపుపాడు నీల్గే ఇంద్ర 
పదవిని అధిష్ట ంచిన వారే. వారి 
కరా్మనుస్రం ఇల్ చీమల జన్మ 
ఎతి్త కర్మ పరిపక్ం కొరకు ఎదు-
రుచూసు్త న్నారు…..”
ఆ బాలుడు ఇల్ ఉపదేశం చ్స్్త  
ఉంటే సభలోనికి మరొక విచి-
త్రమైన వ్యకి ్త వచ్చేడు. అతనికి 
నఖశిఖ పర్యంతం జుత్్త. ఛాతీ 
మీద మాత్రం గుండ్ంగా కొంత 
మేర రోమాలేవీ లేకుండా బోడిగా 
ఉంది. ఆ ఖ్ళీ చుటూ్ట  వలయా-
కారంగా బొదుదీ గా జుతు్త  పరిగి 
ఉంది.
ఇపపాటికే సంభ్రమాశచేయారా్యలలో 
ములిగి త్లుతననా ఇంద్రుడు 
త్రుకొని, “మహానుభావా! 
తమరు ఎవ్రు? ఎక్కడనుం-
డి వసు్త న్నారు? నేను మీకు ఏ 
విధంగా సేవ చయ్యగలను?” 
అని కుశల ప్రశనాలు వేసేడు. 
“ఇంద్రా! నువు్ దిగి్జయ యాత్ర 
ముగించుకొని ఒక అత్యదుభు-
తమైన భవనం నిరి్మసు్త న్నావని 
విని ఆ భవనం చూసిపోద్మని 
వచ్చేను.
“నేనవరిన్? ననునా రోమహరు్ష -
డు అంట్రు. న్ వక్షసథాలం చూ-

సు్త న్నావు కద్. ఒకొక్క ఇంద్రుడు 
మరణించినపుపాడల్లా  ఒకొక్క 
వెంట్రుక ఈ వక్షసథాలం నుండి రాలి 
పోతుంది. అందుకనే మధ్యలో 
వెంట్రుకలు లేకుండా బోసిగా 
ఉంది. 
“ఈ ది్తీయ పరార్ం పూరి ్త 
అయసరికి ఇపపాటి బ్రహ్మ జీవితం 
చాలిస్్త డు. అపుపాడు వచ్చే మహా 
ప్రళయంలో నేను కూడ ల్నమ-
యిపోతాను. ఇటువంటి అల్పా-
యుద్దీ యంతో పళిలా  చ్సుకుని 
జంఝాటన పంచుకోవటమం-
దుకని బ్రహ్మచారిగా ఉండిపో-
ట్నికే నిశచేయించుకున్నాను. 
ఆ విషుణా  మూరి ్త ఒక్క స్రి కళు్ళ 
తెరచి మూసే వ్యవధిలో ఒక 
బ్రహ్మ జీవిత కాలం పూరి ్త అయి-
పోతుంది.”
ఈ మాటలు చబ్త రోమహ-
రు్ష డు అకస్్మతు్త గా అదృశ్యమై 
పోయాడు. చీమల బారు గురించి 
చబ్త ఉననా బాలుడు ఎపుపాడో 
అదృశ్యమైపోయాడు.
ఇదంతా వింటూననా ఇంద్రుడి-
కి గర్భంగం అయింది. తను 
భవన నిరా్మణ పథకానినా విర-
మించుకుననాటులా  విశ్కర్మతో సవి-
నయంగా మనవి చ్సుకున్నాడు.
అదండీ, భారతీయులు ఈ విశ్ం 
ఎంత పురాతనమైనదో చపపాట్-
నికి ఈ కథ అలిలా  చప్పారు.
విశ్ం వయసు్స 13.7 బ్లియను 
సంవత్సరాలు అని ఎవ్రైన్ 
చబ్త్ వారికి ఈ కథ 
చపపాండి. 
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ఆదూరి హైమవతి
   సంతాపమే సరైన మందు 

                ఆంధ్రకేసరి హైస్్క-
లోలా  తలిలా దండ్రుల-ఉపాధా్యయుల 
సమావేశం జరుగుతుననాది. హడ్ 
మాస్్ట రు గారు విడివిడి గా ఒకో్క  
కాలా స్ ఉపాధా్యయులనూ, తలిలా దం 
డ్రుల నూ వేరు వేరు  గదులోలా  
సమావేశపరిచారు. వారి పిలలాల 
గూరిచేన  ఇబబుందులూ, తలిదం-
డ్రుల విననాపాలూ అనీనా పర్సనల్ 
గా తెలుసుకుంటూ సంబంధిత 
ఉపాధా్యయులు, తలిలా దండ్రుల  
తోనూ, అవసరం మేరకు హడా్మ 
స్్ట రు గారితోనూ సంప్రదించస్ 
గారు.
             ఎనిమిదో తరగతి గదిలో 
పంకజ తలిలా దండ్రులకు ఆఫీసు 
ఉండట్న వారికి బదులుగా 
ఆమ తాతగారు హాజరయా్యరు.
పంకజ అనినాటలా నూ  ఫసే్ట . ఆట 
లు, పాటలు, నృత్యమూ, సంగీ 
తమూ,చిత్రలేఖనములతో పాటు 
గా చదువులోనూ ముందే ఉం 
టుంది. అల్ంటి వారి గురించి 
చప్పాదేముంటుంద్!.
    ఐత్ పంకజ విషయంలో ఒక 
విషయం ఉంది. ద్నినా అందరి 
ముందూ చపపాట్నికి ఉపాధా్య 

య బృందం మొహమాట పడి 
హడ్ మాస్్ట రి గదికి పంకజ తా-
తగారైన పర మేశ్ర్రావుగారిని 
పంపారు. హడ్ మాస్్ట రు గారు 
చపిపాన విషయం విని సబ్ కలక్ట 
ర్ గా చ్సి రిటైరైన పరమేశ్ ర్రావు 
గారు చిననా బ్చుచేకున్నారు.
   అదిగమనించి హడ్ మాస్్ట రు 
గారు "మనినాంచండి స్ర్! అంత 
తెలివైెన పిలలా , అనినాటలా నూ ఫస్్ట  
ఉండే మా స్్ట డెంట్ ఈ ఒక్క 
విషయం లోనూ బాగుండాలని 
మీకు చపాపాను. మావిద్్యర్ిని
అనినాటలా నూ బాగుచ్యడం  మా 
బాధ్యతకద్! తలిలా దండ్రులు తోట
మాలులైత్ ఉపాధా్యయులం 
తోట కాపల్ద్రులం కద్! ఏ 
మొక్కకు ఏ చీడ పీడలు పట్్ట  
యో గమనించి తోట మాలికి 
చపపాడం  మా ధర్మమని చపాపా 
ము .మిము్మ బాధించి ఉంటేమ-
నినాంచ గలరు " అన్నారు. 
  పరమేశ్ర్రావుగారు "లేదు 
మాస్్ట రూ ! మీరు సరైన పనే 
చ్శరు. ఈ వేసవిలో ఆచీడ వది 
లించ్ మందు నేను వేస్్త ను. చీడ 
వదిలింద్ లేనిద్ మీరు తరా్త 

తెలియ పరచండి" అని, సెలవు 
తీసుకుని లేచి వచాచేరు.
     ఇంటికి వచాచేక ఆయన భార్య 
భారతమ్మను పిలిచి రహస్యంగా 
మాట్లా డారు. ఆమ అనినాంటికీ 
తల ఊచి అంగీకారం తెలిపాక, 
ఆ స్యంకాలం పంకజానినా
పిలిచి "అమా్మ! పంకజం!  ఎటూ 
వేసవి సెలవులు కద్! మన ఊరోలా  
ఉననా మన తోటలూ పొల్లూ 
చూసి వద్దీ ం వస్్త వా! మామిడి-
కాయలు పకా్నికి వసే్త పండూలా , 
పచచేడి కాయలతో ఊరగాయ-
లూ పటి్ట ంచుకువద్దీ ం. నేను 
బామా్మ వెళు తున్నాం. మేం వెళి 
త్ నీ ఒక్కర ్తవే ఉండాలి ఇంటలా  
--ఆలోచించి చపుపా. ఉదయానేనా 
మేం కారోలా  బయలేదీరి వెళుతు 
న్నాం. వచ్చేపనైత్ వెళి్ళ బట్ట లు 
సరుదీ కో" అనిచపిపా రామాయణం 
చదువుకోడంలో ల్నమయా్యరు. 
కాలా సులూ, పాఠాలూ, పరీక్షలు 
వీటనినాంటితో విసిగి ఉండట్న 
కాస్త ఛంజ్ గా ఉంటుందని,-
మరున్డు తాత, బామ్మగారలాతో 
పాటుగా పంకజం కారోలా  పలలాకు 
బయలేదీరింది. ద్రిపొడవున్ 
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కనిపిసు్త ననా పొల్లూ, కూర-
గాయల, పూల తోటలూ అనీనా 
చూస్్త  ద్రోలా  కారాపి పిల్లా ప్రోలా  
కాళులా  పటి్ట  ఊస్్త  మహద్ నంద 
పడింది పంకజం. మధా్యహానా-
నికి ఊరుచ్రారు. వసు్త ననాటులా  
ఫోన్ చ్సి చపపాట్న వారికి లంచ్ 
ఏరాపాటు చ్సి, ఇలలాంతా  శుభ్రప-
రచి ఉంచారు పాలేరులా .    
   వారంతా తాతగారిపటలా , బామ్మ-
గారిపట్లా   చూపుతుననా శ్రధ్కూ, 
గౌర వానికీ ఆశచేర్యమేసింది పంక 
జానికి . బామ్మ, తాతగారూ కూడా 
వాళ్ళ నల్గే స్ంత వారిల్ప్రేమ-
గా పిలవడం మరా్యదగా మాట్లా -
డటం గమనించింది. తాతగారు 
పాలేరలా పిలలాలనంతా పిలిపించా
రు. "బంగారూలా  ! మా మనవరా లు 
పంకజానికి ఊరుకొత్త.  ఎపుపా 
డో పసితనంలో వచిచేంది. గురు్త
కూడా ఉండి ఉండదు.మీరు 
ఊరంతా చూపండి. మన పర 
టలా  కటి్ట న ఉయా్యలలోలా  ఊగండి. 
బామ్మగారు అందరికీ తిను బం 
డారాలు పంపుతారు.హాయిగా 
తినండి. రేపు ఉదయానేనా అంద 
రం మామిడి తోటకెళాద్ం." 
అని చపపాగానే అంతా 'భలే భలే 
తాతగారూ!' అంటూకేరింతలు 
కొట్్ట రు.  
      వాళ్ళంతా  తాతగారినీ, బామ్మ 
నూ చ్తులు పటు్ట కుని ఊపడం, 
దగ్గరగా వచిచే మాట్లా డటం,  
తాతా బామ్మ కూడా వారిని బ్గ్గ 
లు నొకి్క, ముదుదీ  పటు్ట కుని, 

తల నిమురుత దగ్గరకు తీసు 
కోడం నచచేలేదు పంకజానికి. 
అంతా పరటలా  వేప, చింత చటలా
కుకటి్ట న తాటి ఉయా్యలలోలా  సెటి 
లయా్యరు. ఒకరొనాకరు ఊపుకుం
టూ పాటలు అందుకున్నారు. 
తన నవ్రూ గౌరవంగా చూడక 
పోడం, ప్రత్్యక శ్రధ్ చూపక పో 
డం ఏమాత్రం నచచేలేదు పంక
జానికి. బామ్మ చ్యించి పంపిన 
పకోడీలు, పల్లా లూ అంతాపంచు 
కుతిని పంకజానికి ప్రత్్యకంగా
ఇవ్ లేదు. అంతా తినగా మిగి 
లిన వాటిని విధిలేక తీసుకుంది 
పంకజం, ఆకలిగా ఉండట్న. 
ఆరాత్రి నిద్రపట్ట క అటూ ఇటూ 
కదులుతనే ఉంది. తనను 
స్్కలోలా   ఎంత సెలాషల్ గా చూస్్త  
రు! ఈపలలా  కుంకలు తనను 
పటి్ట ంచు కోకుండా వాళ్ళలో  వారే 
ఆడుకోడం నచచేనేలేదు. నేరక
పోయి వచాచేను.అనుకుంటూ 
తెలలావారు ఝామున నిద్రపోయిం
ది. బామ్మ తటి్ట  లేపుతుంటే 
లేచింది. అపపాటికే వాకిటలా  పిలలాల 
అరుపులు కేకలు కోల్హలంగా 
ఉన్నాయి.  గబగబాలేచి తయారై 
వచిచేంది.ఆమ వేసు కుననా 
పలచటి సిల్్క పంజాబీ డ్రెస్ 
చూసి అంతా పక పకా నవా్రు.' 
వీటితోన్ తోటకు వచ్చేది.' అని. 
ఏడుపు వచిచేంది పంకజానికి. 
బామ్మ లోపలికి పిలిచి ' తోటలో 
వేడి గా ఉంటుంది.వెళి్ళ నేను 
అక్కడ పటి్ట న పరికణా జాకెట్ 

వేసుకురా! చక్కగా అందరిలో 
కలసిపోతావ్ " అని ఇచిచేన 
పరికణా జాకెట్ వేసుకు వచిచేంది. 
అంతా ట్రాక్టర్ లో  ఎకి్క గలగల్-
మాట్లా డుకుంటూ కూరుచే న్నారు.    
ద్రోలా  తాతగారు "బంగారూలా !మీ-
లో ఎంత మంది కి కోతికొమ్మచిచే 
వచుచే? ఎంత మందికి ఈతకొట్ట -
డం వచుచే?ఎందరికి కబడీడ్ ఆట 
వచుచే?"అని అడిగారు. అంతా”  
తాతగారూ! మేం మన పంట 
కాలువ ఆచివర నుంచీ ఈ చి-
వరవరకూ ఈదగలం. కోతి కొమ్మ 
చిచేలో ఈ సుందరి ఫస్్ట  ,చిట్రు 
కొమ్మ ఎమే్మక్క గలదు. కబడిడ్-
లో ఎపుపా డూ సుబ్బు ఫస్్ట . "అని 
చపాపారు. 
     "మరిమీలో ఎందరికి రంగోళీ 
వచుచే?"అని తాతగారు అడగా్గ  
నే "తాత గారూ ! మన మామిడి 
తోటలోని హనుమాన్ గుడిచు 
టూ్ట  ఇపుపాడే మే మంతా   రంగోల్ 
పడతాము.మీరే ఎవరి రంగోల్ 
బావుందో చపాపాలి. "సరే అల్గే 
మరి మపూలతోటలోని పూలు 
కోసి ఉంచమని పులలానకు
చపపాను. ఆపూలతో మన హను 
మాన్ జీకి పులమాల అందంగా 
అళి్ళ నవారికి కూడా బహమ-
తులుంట్యి" అనితాతగా-
రు అనగానే అంతా 'హోహోహో 
భలేభలే ' అని అరిచారు. 
ఎందుకో ఇదంతా చికాగా్గ  ఉంది  
పంకజానికి.
                    (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

                      పరిచయం
బాలలూ!
  మీరు తెన్లి రామకృషుణా ని కథలు ఎన్నా చదివారు కద్! చాల్ హాస్యంగా, విన్ద్నినా, విజాజు -
న్నినా కలిగించ్విగా, ఒకొ్కక్కస్రి కనువిపుపా కలిగించ్విగా, గర్ం గలవారికి బ్దిదీచ్ప్పావిగా, మరొకస్రి 
కనీనారు తెపిపాస్్త , రకరకాలుగా మనలినా అలరిస్్త యి. అల్ంటివే ఈ ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు కూడా. 
  చాల్ వందల సంవత్సరాల క్రిందట టరీ్కలో, చిన్నా చితకా వా్యపారం చ్సుకుంటూ బతికే 
ఒక బీద కుటుంబంలో పుట్్ట డు నస్రుద్దీన్. అతని తండ్రికి భగవంతుడంటే భయమూ భకీ ్త కూడా. కష్ట ప 
డువారిని భగవంతుడు ఆదరించును అని నమి్మ, నిత్యమూ దైవ పూజలు చ్సుకుంటూ ఊరూరా తిరి 
గి, సరుకులు అము్మకుంటూ, వచిచేన ద్నితో సంతోషపడి బతుకు వెళ్ళ బ్చ్చేవాడు. అతని కొడుకు 
నస్రుద్దీన్ కి తండ్రి బ్ద్ులు ఏమాత్రం రాలేదు సరికద్, సమయం దరికినపుపాడల్లా , నిద్రపోత, కాల్నినా 
వృధా చ్సే వాడు. ఏ పని చపిపాన్ ద్నిని శ్రద్గా చ్సేవాడు కాడు. అతని తండ్రి అతని మీద ఎన్నా ఆశలు 
పంచుకున్నాడు. వాడిని పంచి పదదీ  చ్సి, బడికి పంపి, మంచి చదువులు చపిపాంచి, గొపపా మత గురువు 
గా చయా్యలని కలలు కనేవాడు. ఆ రోజులోలా  మత గురువులదే రాజ్యం. ప్రజలకి వారంత చపుపాత్ అంత. 
 “బాబూ! నస్రూ! బాగా చదువుకోరా న్న్నా!” అని చక్కగా బోధించి, బడికి పంప్వాడు తండ్రి.  నస్రు 
ఎంత బధ్కసు్త డైెన్, చదువులో మాత్రం చురుకుగా ఉండే వాడు. ఏదైన్ ఒకస్రి వింటే మరిచ్ వాడు 
కాదు. ద్నికి తోడు, హాస్యంగా మాట్లా డి, తోటిపిలలాలినా నవి్ంచ్వాడు. వాదోపవాద్లు వసే్త, నస్రుద్దీన్ దే 
పై చ్యి.  ఇల్ మన నస్రు పరిగి పదదీ  వాడైె, తన చిలిపి చ్ష్ట లతోను, నవు్ల్టలతోను, తన వీధిలో ను, 
ఊరిలోనే కాక చుటు్ట ప్రక్కల గ్రామాలోలా  కూడా మంచివాడని ప్రు తెచుచేకున్నాడు. ఈ వార ్త ఆ న్ట్, ఆ 
న్ట్ వా్యపించి, ఆ దేశపు రాజుగారి ద్కా వెళి్ళంది. రాజుగారు కూడా అతని చాకచకా్యనినా మచుచేకుని, 
తన కొలువులో ఒకడిగా చ్రుచేకున్నారు. ద్నితో అతని పలుకుబడి బాగా ఎదిగింది. దేశం అంతా అతని 
చ్ష్ట లినా పొగుడుత ఉండేవారు. పలుకుబడితో బాటు ధనం కూడా సంపాదించడంతో, అతని అభివృ-
ద్ి ని చూసి ఓర్లేనివారు కొందరు అస్యతో అతనికి శత్రువులు అయా్యరు. ఏమయిత్నేం, నస్రు 
మాత్రం తన ధోరణిలో ఎపుపాడూ నవు్త, నవి్స్్త  , సంతోషంగా ఉండేవాడు. 
  అతని శత్రువులు మాత్రం ఊరుకోక అతనినా ఎల్గైెన్ పడగొట్్ట లని ఎతు్త లు వేస్్త  ఉండే 
వారు. వారి ఎతు్త లకి పై ఎతు్త లువేయగల తెలివిత్టలు ఉననావాడు నస్రుద్దీన్. తన చాకచక్యంతో వారికి 
శ్ంగ భంగం చ్సి తపుపా చ్సినందుకు అందరూ పశచేతా్త ప పడేల్ చ్సేవాడు నస్రుద్దీన్. అల్ అతను 
చ్సిన పనులే కథలు కథలుగా చపుపాకుని ప్రజలు ఆనందించ్వారు. ఈ విధంగా అతని కీరి ్త, టరీ్కలో-

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు
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నే కాకుండా అరేబ్యా, ప్రష్ట్య వంటి విదేశలోలా  కూడా వా్యపించింది. అల్ తరాలతరబడి అనుశ్తంగా 
వచిచేన కథలే ఈ ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు. 
  ఇపుపాడు మనం అటువంటి కథలు కొనినా చదివి ఆనందిద్దీ ం. 

  నస్రుద్దీన్ బడికి వెళిలా  శ్రద్-
గా చదువుకుంటూ, బాగా లోక 
జాజు నం కూడా సంపాదించాడు. 
వాడు పరుగుతుననాకొద్దీ  బాధ్యత-
లు కూడా అరథాం కాస్గాయి. తన 
తలిలా  తండ్రులు చాల్ బీదవారని, 
తనని చదివించడానికి, చాల్ 
కష్ట పడుతున్నారని గ్రహించాడు. 
తానూ ఉదో్యగం చ్సి ఏదో కొంత 
సంపాదించి, వారికి స్యం 
చ్యాలని అనుకున్నాడు. కాని 
ఏం చ్యాలి? తానేమో పగలంతా 
బడిలో ఉంట్డు. స్యంత్రం 
ఇంటికి వచిచే నిద్రపోతాడు. ఇల్ 
అయిత్ ఎల్ స్గుతుంది? 
ఆలోచించి, ఆలోచించి, ఒక 
నిరణాయానికి వచాచేడు. పగటి 
పూట బడికి వెళి్ళన్ స్యంత్రం 
సమయంలో కొనినా గంటల సేపు 
ఏదైన్ కూలిపని చ్సి ఇంతో 
అంతో సంపాదించ వచుచేను 
కద్! ఈ ఉపాయం తట్ట గానే 
తండ్రి దగ్గరికి వెళిలా  తన ఉదేదీశం 
చపాపాడు. 
తండ్రికి అది అంతగా నచచే లేదు. 
“ న్యన్! నువు్ బడికి వెళిలా  
చదువుకుంటున్నావు. మంచి 
చదువులు చదివిత్ ఏ మతగు-
రువుగాన్ సిథారపడి మంచి ప్రు 

  మొట్ట మొదటి ఉదో్యగం 

తెచుచేకోవచుచేను. డబ్బు కూడా 
సంపాదించ వచుచేను. కాని 
ఇల్ ఉదో్యగం చ్సే్త, చదువు 
మీద శ్రద్ తగి్గ  రంటికి చడడ్  రేవడి 
అవుతావు. మా పాటులా  ఏవో మేము 
పడుతున్నాం. ఆ విషయం 
నువు్ మరిచిపో!”  అని సలహా 
చపాపాడు. 
         నస్రుద్దీన్ ఆ సమాధా-
నంతో తృపి్త పడ లేదు. తలి-
దండ్రులకి ఎల్గైెన్ చ్దోడుగా 
ఉండాలని ఉంది. అందువ-
లలా , “ న్న్నా! నువు్ న్ చదువు 
గురించి బాధ పడకు. చదువులో 
ఏ లోపము రాకుండా, బడికి 
వెళిలా  చదువుకుం టూనే నేను 
స్యంత్రం పూట మాత్రం కొనినా 
గంటల సేపు ఏదై న్ కూలిపని 
చ్సి డబ్బు సంపాది స్్త ను. 
వచిచేన సంపాదన న్ చదువుకి, 
ఇంటి ఖరుచేలకి కూడా పనికి 
వసు్త ంది.” అని నచచే జపాపాడు. 
కొడుకు పటు్ట  పట్ట డంతో, సరేన 
ని ఒపుపాకున్నాడు తండ్రి. తెలిసిన 
వాళలాకి నలుగురికీ విషయం చపిపా 
నస్రుకి ఎక్కడైెన్ పని ఇపిపాంచమ 
ని కోరాడు. వాళలాందరూ వా్యపార 
సు్త లు. ఎందరో పదదీ  పదదీ  వాళ్ళ 
తో పరిచయం ఉననా వారు. 

కొనినా రోజుల తరవాత వాళ్ళలో 
ఒకాయన తనకి తెలిసిన ఒక 
ధనవంతుడికి చపిపా నస్రుకి, ఆ 
యింటలా  పనికి కుదిరాచేడు. 
   ప్రతిరోజూ స్యంత్రం వచిచే, 
ఆ యింటలా  వంట చ్సే మనిషకి 
స్యం చ్యడం, బజారునుం 
చి, కూరగాయలు, స్మాను 
తెచిచే అందించడం, ఇంకా 
చిన్నా చితకా పనులోలా  స్యం 
చయ్యడం నస్రు పని.  నస్రుకి 
తన కొత్త ఉదో్యగం చాల్ నచిచేం 
ది. భలే హష్టరుగా ఉంటూ, 
యజమాని దగ్గర వినయంగా 
పని చ్స్్త , ఎపుపాడూ మాట పడ 
కుండా, పని చ్య స్గాడు. 
యజమానికి కూడా నస్రు మీద 
మంచి అభిప్రాయం ఏరపాడిం-
ది. రాను రాను కొనినా ముఖ్య-
మైన పనులు కూడా అపపాగించ 
స్గాడు. యజమానికి రావల-
సిన డబూబు, దస్కసం, ఖరుచేలు 
వగైెరా లక్కలు చూడడం, వచిచేన 
డబ్బులక్క సరి చూసి, ద్చడం 
కూడా నస్రుద్దీనే చ్సేవాడు. 
యజమాని అతని తెలివి త్టలు, 
పనితీరు చూసి జీతం బాగా 
పంచాడు. నస్రుద్దీన్ కూడా తన 
పనిలో ఏ లోపము రాకుండా జా-
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గ్రత్త పడుత, చపిపాన ద్నికంటే 
ఎకు్కవ పని చ్సే వాడు.  
ఇల్ ఉండగా ఒకన్డు అనుకో-
కుండా ఆ యింటికి చాల్మంది 
చుట్్ట లు వచాచేరు. వాళు్ళ ఆ 
ద్రిన మరో ఊరికి పోత, రాత్రి 
భోజన్నికి అక్కడ ఆగారు. అం-
తమందిని ఒక్కస్రి చూసి వంట 
మనిష కంగారు పడిపోయింది. 
అందరికీ వంట చ్యాలంటే, 
ఇంటలా  ఉననా వసు్త వులు చాలవు. 
తొందరగా వంట చ్యకపోత్ 
యజమాని దగ్గర మాట పడవల 
సి వసు్త ంది. అందుచ్త నస్రుని 
పిలిచి, గబగబా బజారుకి వెళిలా  
మూడు గుడులా  పటు్ట కు రమ్మంది. 
నస్రు “ఓ! అదంత పని!”  
అనుకుంటూ, పరుగు పరుగున 
బజారుకి వెళిలా , వచ్చేటపుపా-
డు నమ్మదిగా నడుచుకుంటూ 
వచాచేడు, వంట్మ అడగా్గ నే 
ఒక గుడుడ్  ఆమ చ్తిలో పట్్ట డు. 
ఆమ అసలే తొందరలో ఉంది. 
వాడి వైెపు కోపంగా చూస్్త , 
“మూడు కద్ తెమ్మన్నాను. 
ఒకటే తెచాచేవేం? ఫో! మళిలా  వెళిలా  
రండు తీసుకురా!” అని వెనకి్క 
పంపింది. వాడు తిరిగి పరుగు 
పరుగున పోయి, నమ్మదిగా 
నడుచుకుంటూ వచాచేడు. ఈ 
స్రి కూడా ఒకటే గుడుడ్  తెచిచే 
ఆమకి ఇచాచేడు. ఆమకి కోపం 
నస్ళానికెకి్కంది. వెంటనే యజ-
మానిని పిలిచి, “చూడండి! వీడు 
న్తో పరాచికాల్డుతున్నాడు. 

బజారు నుంచి మూడుగుడులా  
తెమ్మంటే, ఒకొ్కక్కటీ తెసు్త న్నా-
డు. ఇల్ అయిత్ నేను ఎపుపాడు 
వంట చ్సేది? ఎపుపాడు చుట్్ట లకి 
పటే్ట ది?” అని చపిపా వాపోయింది. 
          యజమాని “ఎందుకురా? 
అల్ చ్సేవు? తపుపాకద్?” అని
అడిగిత్ నస్రు అమాయికంగా
మొహం పటి్ట , “మరి అనినా ఒక్క 
స్రే ఒకద్ని మీద మరొకటి పటి్ట  
తెసే్త, అవి చితికి పోవూ! మనకి 
డబ్బు నష్ట ం కద్! అందుకే విడి 
విడిగా తెచాచేను” అన్నా డు. అది 
విననా యజమాని వాడు నిజంగానే 
అల్ నమి్మ తెచాచేడని తెలుసు-
కుని, “ఈ స్రి అల్ చ్యకుండా 
ఏమేమి అవసర మో తెలుసు-
కుని, దూరం ఆలోచించి, అనీనా 
ఒక్కస్రే తీసుకు రా. లేకపోత్ 
సమయం వృధా ఔతుంది కద్-
!”అని మందలించి పంపాడు. 
  నస్రు “సరే! ఈ స్రి అల్ తపుపా 
చ్యను.” అని తలూపాడు. 
   కొన్నాళ్ళకి ఆ ఇంటి యజమాని 
జబ్బు పడాడ్ డు. విపరీతమైన కడు 
పు నొపిపాతో బాధపడస్గాడు. 
భరించలేక చచిచేపోతాననే 
భయంతో, నస్రుని పిలిచి, “ఒరే! 
ఈ నొపిపా ననునా చంప్సేల్ ఉంది 
రా. వెంటనే వెళిలా  వైెదు్యడిని పిలు
చుకురా!” అని పంపాడు. 
      క్షణం ఆలస్యం చ్యకుండా 
నస్రు వెళిలా  వైెదు్యడిని పిలుచుకు 
వచాచేడు. ఆయన రోగిని పరీకి్షం 
చి, “కాస్త అజీరణాం చ్సింది, అం 

త్” అని మందులు ఇచాచేడు.    
అవి వేసుకోగానే యజమాని 
కాస్త త్లిక పడాడ్ డు. సమయానికి 
వైెద్యం చ్యించి ప్రాణాలు కా-
పాడినందుకు నస్రుని మచుచేకు-
న్నా డు. లేచి వస్రాలోకి రాగానే 
మరొక నలుగురు మనుషులు 
అక్కడ నుంచుని కనపడాడ్ రు 
యజమానికి. 
ఎందుకు వచాచేరు? “ అని అడి-
గాడాయన నస్రుని. 
నస్రు తల వంచుకుని వినయం 
గా జవాబ్ చపాపాడు. “మరి మీరే 
కద్ చపాపారు. సమయం వృధా 
చ్యకుండా అనినాపనులు ఒకే 
స్రి చ్యాలని. అందుకే!” 
అన్నాడు. 
“అరథాం కాలేదు. వివరంగా చపుపా” 
అడిగాడు యజమాని. 
 “మీరేమో ప్రాణాలు పోతాయమో 
అని భయ పడుతున్నారు. ఒకవే 
ళ వైెదు్యడు ఇచిచేన మందులు 
పని చ్యక, మీకేమైన్ అయిత్, 
స్మశన్నికి తీసుకుపోవడానికి
అపపాటికపుపాడు మనుషులు దర 
క్కపోవచుచే. అందుకే ముందు గా 
చపిపా వీళ్ళని తెచాచేను” అన్నాడు 
అమాయికంగా. 
    ఈ స్రి యజమానికి కోపానికి 
బదులు ఆపుకోలేని నవు్ వచిచేం 
ది. “హారి భడవా! నీ తెలివి తెల్లా  
రా!”  అని నవు్కుంటూ, “ఈ   
రోజు నుంచి నీ జీతం పది కాసు 
లు పంచాను ఫో!” అన్నాడు. 
   (వచ్చే నల ఇంకో కథ)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

        
1960 వ దశబదీ ంలో, సుమారు 
15 సంవత్సరాలకు పైగా, తెలుగు 
పాఠక లోకానినా తన రచనలతో 
ఒక ఊపు ఊపి, మహిళా రచయి 
త్రిగా ఉననాత శిఖరాలను అధిరో 
హించి, అత్యంత ప్రజాదరణ, 
పాఠకాదరణ కలిగిన అతు్యత్తమ
నవల్ స్మ్రాజిఞాగా, పాఠక సింహా 
సన్నినా అధిరోహించిన స్ధారణ 
పాఠకుల కళల రాణి - శ్రీమతి 
యదదీనపూడి సులోచన్రాణి.   
 చదివింది పదో తరగత్ అయిన్ 
పాఠకుల న్డి తెలిసిన రచయి-
త్రిగా, వారిని ఊహపుటంచులోలా , 
విశల భవన్లోలా , పడవల్లా ంటి 
ప్దదీ  కారలాలో, అత్యంత సుందరా-
కారుడైెన హీరో చయి్య పటు్ట కుని 
నడిపించి, విహరింపచ్సినటులా  
కలలుకననా కననా పాఠకులు ఎంద 
రో ఆ దశకంలో.   అటువంటి 
అత్యంత పాఠకాదరణ పొందిన 
శ్రీమతి యదదీనపూడి సులోచన్ 
రాణి 21-5-2018 న అకస్్మతు్త గా, 
అమరికాలోని కాలిఫోరినాయా
రాష్టంలో ఉననా కూ్యపరి్టన్ నగరం 
లో ఉననా తన కుమార ్త శలైజ 
ఇంటిలోనే, నిద్రలోనే ... శశ్త 
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నిద్రలోకి జారుకోవడం తెలుగు 
పాఠకలోకానికి ఆశనిపాతమే! 
కొదిదీరోజులోలా నే అమరికా యాత్ర 
ముగించుకుని, హైద్రాబాదు
వచిచే, తన సేనాహితులతో సంతో 
షంగా గడుపుతానని చ్సిన బాస 
లు అడియాశలే  అయా్యయి.    
   1939 వ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 2 
వ త్ద్న కృష్టణా  జిల్లా  మొవ్ మం 
డలంలోని 'కాజ' గ్రామంలో సు-
లోచన్రాణి గారి జననం జరి 
గింది. ఆమ వ్రాసిన నవలలు, 
కథలు, కననాపిలలాల కలల రాకు-
మారుడిల్ హీరో, ఆ కలలలో 
త్లిపోయ అమా్మయిల అంత-
రంగాలు ... ఆ రోజులోలా  ప్రతివారి 
న్ట్ సులోచన్రాణి ప్రే ప్రభం-
జనంల్ మారుమోగుతుండేది. 
వివాహానంతరం హైదరాబాదు 
చ్రిన సులోచన్రాణికి అత్తవా-
రింటలా  పుస్తక పఠనమే ప్రధాన 
వా్యపకంగా మారింది. 
    సులోచన్రాణి తన పదిహేన వ 
ఏటే స్హితీరంగంలో అడుగు-
పటి్ట ంది. 1956 లో ఆమ తొలి కథ 
'చిత్ర నళినీయం' ఆంధ్ర సచిత్ర 
వారపత్రికలో ప్రచురితమైంది. 

వివాహమైన తొలిన్ళలాలోనే పళిలా-
కానుక, బహమతి, మనుషులు 
- మమతలు, ఆతీ్మయులు వంటి 
కథలను రచించడం జరిగింది. 
       'జ్్యతి' మాసపత్రిక ప్రారంభి 
సు్త ననా సమయంలో రాఘవయ్య
గారు, బాపు రమణలతో కలిసి, 
యదదీనపూడి సులోచన్రాణి
గారి ఇంటికి వెళాలా రు. వారి ప్రారం 
భ సంచికకు నవల వ్రాయమని
సులోచన్రాణి గారిని వారు 
ముగు్గ రూ కోరడం జరిగింది.     
అపపాటివరకు సులోచన్రాణి
కథలు మాత్రమే వ్రాయడం జరి 
గింది. పైగా ఆ సమయంలో సు-
లోచన్రాణి 8 నలల గరభువతి 
కూడా. అందువలలా  కాదని సునినా-
తంగా తిరస్కరించడంతో, రండు 
గంటలు తరజున భరజున జరిగిన 
తరా్త, బాపు - రమణల బల-
వంతంతో, ఒక పదదీ  కథ వ్రాయ-
ట్నికి ఒపుపాకున్నారు. ఆ విధంగా 
సులోచన్రాణి చ్తినుంచి జా-
లువారిన తోలి నవలగా రూపు ది-
దుదీ కుననా పదదీ  కథే 'సెక్రటరీ'. సె-
క్రటరీ పదదీ  హిట్! సులోచన్రాణి 
గారి మాటలోలా  "సెక్రటరీ తరా్త 
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అనీనా నవలలే ... న్ జీవితమంతా 
నవలలతోటే అయింది... వాటి-
లోలా నే విహరించాను"     
            1963 లో తన తొలి నవల 
'సెక్రటరీ' తో నవల్రాణిగా మారి 
పోయారు. నవల్ ప్రక్రియలో ఓ 
కొత్త ట్ండ్ సృష్ట ంచారు. 1975 
లో అకి్కనేని, వాణిశ్రీ హీరో హీరో 
యినులా  గా వచిచేన 'సెక్రటరీ' సిని 
మా తెలుగు చలన చిత్రరంగంలో 
ప్రభంజనమే సృష్ట ంచింది. 
        సెక్రటరీ నవల వెలుగులోకి 
వచిచే 53 ఏళు్ళ ద్టిన్, ఈన్టికీ 
'రాజశ్ఖరం - జయంతి' పాత్రల 
చిత్రీకరణ, ఆ సీరియల్ కు జ్్యతి 
మాసపత్రికలో బాపుగారు చిత్రీక
రించిన రేఖలు, పాఠకుల హృద 
యంపై చరగని ముద్ర వేస్యి. 
అపపాటివరకు చాల్మంది రచ-
యితలే ఉండేవారు. రచయిత్రు
ల ప్రాభవం సులోచన్రాణి గారి 
తోనే మొదలైందని చపపావచుచే. 
          అపపాటివరకు స్త్రీ అంద్నినా 
వరిణాంచడం టన్ స్గిన నవల్ 
ప్రక్రియలో - సులోచన్రాణి గారి 
నవలలు కొత్త ఒరవడిని సృష్ట ం
చాయి. ప్రత్్యక వ్యకి ్తత్ం, ఆతా్మ-
భిమానం కలిగిన స్త్రీ పాత్ర చిత్రీ 
కరణ, మహిళలోలా  స్ఫూరి ్తని నింపు 
త, ప్రశినాంచడం, అన్్యయానినా 
ఎదిరించడం, వగైెరా ప్రత్్యకతల-
తో ఆంధ్ర పాఠకలోకానికి చ్రువ 
యా్యరు సులోచన్రాణిగారు 
తమ ప్రత్్యకతల ద్్రా. అల్గే 
1970 లో వచిచేన 'జీవనతరం-

గాలు' కూడా విశ్ష ప్రజాదరణ 
పొందింది. 
     సులోచన్రాణిగారు వందకు 
పైగా నవలలు, కథలు రచించి, 
తన కీరి ్త కిరీటంలో ఎన్నా తురా-
యిలను అలంకరించుకున్నారు. 
అసంఖ్్యకంగా వ్రాసిన నవలలు 
ఎన్నా హిట్ చిత్రాలుగా రూపుది-
దుదీ కున్నాయి. వీటిలో ప్రధానంగా 
చపుపాకోదగ్గవి. మీన్, జీవనతరం 
గాలు, రాధాకృషణా, బంగారుకల-
లు, విచిత్రబంధం, జై జవాన్, 
ఆత్మగౌరవం, ప్రేమలేఖలు మొ-
దలైనవి. 
    టి వి రంగంలో కూడా శ్రీమతి 
యదదీనపూడి సులోచన్రాణి 
గారి అనేక రచనలు టివి సీరియ
ళు్ళగా రూపుదిదుదీ కున్నాయి. 
అందులో ప్రముఖమైనవి: ఆగ 
మనం, ప్రియసఖి, ఋతురాగా 

లు, చక్రవాకం, కస్్త రి, రాధా - 
మధు, మొగలిరేకులు, శ్వణ 
సమీరాలు మొదలైనవి. ఈ టివి 
సీరియల్్స కూడా ఎంత ప్రజాద-
రణ పొంద్యో ... వాటి ప్రస్ర 
సమయంలో ఎంతమంది స్త్రీ 
పురుషులు తమ పనులను మా-
నుకునైన్ షెడూ్యల్ మారుచేకునై-
న్, టివి లకు అతుకు్కపోయవా-
రో చపపానక్కరలేదు. 
  ఇదే విధంగా.... టివి సీరి-
యళ్్ళ కాదు, సినిమాలుగా 
రూపాంతరం చందిన నవలలు 
కాదు.... విశ్ష పాఠకాదరణ 
పొందిన - ఆరాధన, ఆతీ్మయు-
లు, అభిజాత, అగినాపూలు, 
అమరహృదయం, అమృతధార, 
అనురాగగంగ, అనురాగతోర-
ణం, గిరిజాకల్్యణం, మౌనపో-
రాటం, మౌనభాష్యం, మోహిత, 
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వెననాలోలా  మలిలా క, సౌగంధి, సుకుమారి, ఇల్ ఎన్నా, ఎననాన్నా రచనల ద్్రా పాఠకులను అలరించడంలో 
ప్రథమ స్థా నంలో ఉన్నారు సులోచన్రాణి గారు. 
   మానవ సంబంధాలను హృద్యంగా చిత్రీకరించడంలో సులోచన్రాణిగారిది అండ్ వేసిన చ్యి. 
వందకు పైగా ఆమ చ్సిన రచనలు కోటికి పైగా కాపీలు అము్మడుపోయాయంటే, సులోచన్రాణిగారి 
అంచన్లను పాఠకులు ఎంతగా ఆదరించారో తెలుసు్త ంది. 
   1988 లో 'కోకిల' ప్రుతొ తొలిస్రిగా 'ఆడియో కా్యసెట్ మాగజిన్ తీసుకొచిచేన ఘనత కూడా శ్రీమతి 
సులోచన్రాణిగారిదే. 
   శ్రీమతి సులోచన్రాణి గారిపై రచయిత్రులు మాలతీ చందూర్, లత  ల ప్రభావం, ప్రసిద్ రచయి త 
ఆస్్కర్ వైెల్డ్  సంభాషణలు, దర్శకుడు ఆలఫూరె డ్ హిచ్ కాక్ సృష్ట ంచిన ససెపాన్్స  ప్రభావం ఉన్నా యని ఆమ 
స్యంగా తన మాటలోలా  చపాపారు. లత పాత్రల్లా  గా ప్రశినాంచ్ విధానం, అన్్యయా నినా ఎదిరించ్ నైజం 
వంటివి తన పాత్రల ద్్రా చపిపాంచాలని ప్రయతినాంచ్ద్ననాని శ్రీమతి సులోచన్రాణిగారు చపాపారు. 
 సులోచన్రాణిగారు రచయితలకిచ్చే సలహా ఏమిటంటే 'మన చుటూ్ట నే బోలుడ్  కథలున్నాయి, 
సమాజంలో ఉననా రుగ్మతలు, వాటి నివారణలు, కారుణా్యలు, కారపాణా్యలు, అనుబంధాలు, అనుభూ-
తులూ, .... మనం చూడాలే కానీ, అవనీనా మన కళ్ళముందే ఉన్నాయి. వేలవేల కథలున్నాయి.... మనం 
అర్ం చ్సుకోవాలంత్. రచయితలు చుటూ్ట  ఉననా సమాజానినా పరిశీలిసే్త చాలు... కథలు వాటంతట 
అవే పుటు్ట కొస్్త యి. కథలకోసం  ఎక్కడికో వెళాలా లి్సన అవసరం లేదు. ఆ దిశగా మనం అడుగులేయాలి 
అంత్'.  
        ఎంతో ద్ర్శనికత, సమాజ స్ఫూరి ్త  కలిగిన ఉత్తమ రచ యి త్రి శ్రీమతి యదదీనపూడి సులో చన్రాణి. 
తెలుగు స్హితీ రం గానికి  రచయిత్రి గొపపాదనం చాటిచపిపాన మహారచయిత్రి శ్రీమతి సులోచన్రాణి 
ఆకసి్మక మరణం తెలుగు స్హితీ ప్రపంచానికి పదదీ  గొడడ్లిపటు్ట .  
                                                                  ఆమ స్మృతికి నివాళిగా న్ ఈ వా్యసం. 

కథ కాని కథ ( 8 వ ప్జీ తరువాయి )

 "అయా్య... అసల్ చిననాచిననా 
గొడవలూ, అపార్ాలూ, అతా్త -
కోడలి జగడాలూ, కంప్లా ంటూలా , 
కనీనాళ్లా  లేకపోత్ జీవితం మహా 
నిస్్సరం కాదూ?" అని ద్రం్ 
తీశడు మరో న్రద మహాముని. 
  మరి మీరేమంట్రూ?
  మళీ్ళ కలుద్దీ ం,
భువనచంద్ర 

PS : ఈ నల 'బోధన' చయ్యలేదు. 
ఒక్కస్రి మన ఇళ్ళలోలా , చుటు్ట ప-
క్కల జరుగుతుననా విషయాలనే 
నమరు వేసుకుంటే, వినడానికే 
కాదు, మనవంతు కృష చయ్య-
డానికీ, ఆలోచించడానికీ కూడా 
చాల్ మేటర్ దరుకుతుంది. 
"Learn  from the mistakes of 

others " అని. అనగా 'ఇతరులు 
చ్సే తపుపాలనుంచి నువు్ పాఠం 
నేరుచేకో!" అని,
  ఈ కథ కాని కథ మీద మీ అభి-
ప్రాయం చబ్తారు కదూ!
   మీ bhuvanachandra@ gmail 
.com     
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నండూరి సరోజాదేవి

    ఉననాటు్ట ండి పదదీ  శబదీ ం చ్సు-
కుంటూ,బా్యండ్ మేళం వాళు్ళ 
ఆ వాయిద్్యలు మోగించడం 
మొదలు పట్్ట రు!
    “ఈ జనమంతా ఏమిటీ? వాళ్ళ 
హడావిడి ఏమిటీ? ఆ బా్యండ్ 
వాయింపు ఏంటీ? ఎవరింటలా  
అయిన్ ఫంక్షన్ జరుగుతోం-
దంట్వా?” మాలతిని అడిగింది 
మేఘమాల.
    “పళిలా  కాదు,ఏం కాదూ..నినునా 
తీసుకొసు్త న్నామని, న్ననా ఎవర-
వరికో చపుపాంట్రూ? అది ఊరు 
మొత్తం పాకి, ఇక్కడ నుండే ఆ 
హడావిడి మొదలయు్యంటుం-
ది”చాల్ త్లిగా్గ  ఆ విషయం 
చపిపాంది మాలతీ.
     అది విననా  మేఘమాలకి ఆశచే-
ర్యంగా, మతిపోయినటు్ట  అని-
పించింది!
  “అంత్ అయుంటుందమా్మ? 
మన ఇంటికి  సంబంధించిన 
ఎటువంటి మంచి విషయానికి 
అయిన్, అది తమ సంతోషంగా 
కూడా భావించడం మన ఊరి 

వారందరి ప్రశనాలకి విన్ద్ కూ-
డా..ఈ ఊరిలో తన మావయ్యకి 
వుండే ప్రు ప్రతిష్ట లను గురించి 
తెలియచపపాక తపపాలేదు!
   “పలలాటూరులోలా  మంచితనం 
వుననా పదదీల పటలా , జన్లు 
చూపించ్ ప్రేమ గురించి న్కు 
తెలుసు కానీ .. మా మేఘమాల 
అమ్మగారి కోసం కూడా ఊరంతా 
ఇల్ చ్రడం, మేళాలు పటి్ట  
వాయించడం చూసు్త ంటే నిజం 
గా న్కూ చాల్ సంబరంగా అని-
పిస్త ంది” అని మొహం నిండా 
వెలుగు నింపుకుని గౌరి తన సం-
తోష్టనినా చపుపాకుంది.
    అదో పదదీ  ఉరేగింపా అననా-
టు్ట ,ముందు బా్యండు మేళం 
వాళు్ళ మంచి సినిమా పాటలు 
వాయిస్్త  వెళలాగా, ఆ రండు కారలాకి 
అటు ఇటూ చాల్ మంది వరకు 
ఆడా, మొగా జనం నడుస్్త  
రావడంతో ..విన్ద్ వాళు్ళ ఇలులా  
చ్రేటపపాటికి చాల్ సమయమే 
పటి్ట ంది!
          ooooooooooooo

      ( గత సంచిక తరువాయి )

ఆనవాయితీగా అయిపోయింది..
మీ న్ననా గారు ఊరికి చ్సే సేవకి, 
ఇచ్చే సలహాలకీ, వీళలాంతా తమ 
కృతజఞాత ఇల్గ కనబరచ్స్్త  
వుంట్రు”అననాపూరణామ్మగారు 
కూడా ఆతీ్మయంగా ఆ మాటలు 
చపిపాంది.
   “ద్నికి న్ననాగారి మీద ఆ గౌ-
రవానినా చూపించారంటే అది 
వేరు కానీ, న్కూ్కడా ఏంటమా్మ 
ఇద్? పాపం, ఇల్ పొదుదీ ననా 
నుండీ ఈ జనమంతా శ్రమప-
డి ఎదురు చూడడ్ం కాకపోత్-
నూ?” మేఘమాల జాలిగా తలిలా తో 
అంది.
   “న్కు తెలిసి వాడికీ అసలు 
ఇటువంటివేం నచచేవు? అందరి 
కి ఉపకారం చ్సే గుణం ఉననా 
కారణానే, వారంతా ఇల్ కృతజఞాత 
చూపిసు్త న్నారు అనుకున్నా ఏమీ
ఆశచేర్యం లేదు” శ్రీనివాసరావు 
గారు కూడా కలుగ చ్సుకుంటూ,
న్రాయణ గారి పటలా  అల్ తన 
ఆపా్యయతనీ చూపించారు.
    ఇక, ముందు కా్యబోలా  కూరుచేననా 



21సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 2018

     విన్ద్ వెంటనే ముందు కా్యబ్ 
దిగిపోయి, గుమ్మంలో నిలబడి 
ఎదురు చూసు్త ననా మేనమావ 
దగ్గరకి వెళిలా  చ్తులు రండు పటే్ట -
సుకుని తన ఆనంద్నినా వ్యక ్తం 
చ్శడు!
    “న్యన్ ఎల్ ఉన్నావ్? చాల్ 
కష్ట  పడాడ్ వురా” అంటూ అలులా డి-
ని ఆపా్యయంగా న్రాయణగారు 
దగ్గరకు తీసుకున్నారు. 
     అల్గే! కారోలా  నుంచ్ సేనాహి-
తుణినా గమనించిన శ్రీనివాసరావు 
గారు, తనంతట తానే కారు డోరు 
తీసేసుకుని న్రాయణగారిని చ్-
రుకున్నారు.
    న్రాయణగారైత్,శ్రీనివాసరావు 
గారిని చూస్్త నే ఆనందం పట్ట -
లేనటు్ట  గటి్ట గా కౌగలించుకుని 
కనీనాళులా  పటు్ట కున్నారు!  
   “ఒరేయ్, న్రాయణా! ఎల్ 
ఉన్నావురా? పిలలాని న్ దగ్గర వుం-
చ్సుకుని, మీ అందరి మనసులినా 
ఎంతో బాధకి గురి చ్సిన ననునా 
క్షమించరా” అంటూ శ్రీనివాస-
రావుగారు కళ్ళలోలా  నిండిన నీటిని 
తుడుచుకుంటూ, పశచేతా్త పంతో   
అన్నారు.
   “అయో్య! నువ్ల్ అంట్-
వేంటిరా? అసలు అందులో 
నీ తప్పాముందనీ?  ఒక గటి్ట  
నిరణాయం తీసుకుని అది అమలు 
జరిగేటపుపాడు తిరిగి మళి్ళ మేమే 
ద్నికి అడుడ్  కాకూడదూ, అని న్ 
మనసే న్కు తెలియ చపిపాంది. 
అందుకే, మీ విషయాలేం పటి్ట ం-
చుకోదలుచేకోలేదు”.

   “ఇక్కడ ఆ విషయాలనీనా 
ఎందుకు? తరా్త ఇంటలా  మాట్లా -
డుకుందురు గానిలే” అని విన్ద్ 
మేనమామని హచచేరించడంతో, 
ఆయన కూడా అలులా డి మాట 
వినడమే కాక, అక్కడుననా ఊరి 
పదదీలని..  శ్రీనివాసరావుగారికి 
పరిచయం చ్యడంలో పడాడ్ రు!  
    ఇక మేఘమాల కూడా కారు 
దిగడం చూస్్త నే, తెలుసుననా 
వాళలాంతా ముందుకి వచిచే..   .
 “ మాలతమా్మ నినునా చూసి చాల్ 
రోజులు అయి్యంది, బాగున్నా-
వా?” అని అడగస్గారు.
    మేఘమాల వారందరి వైెపు 
ఒకస్రి నవు్తు చూసీ.. “నేను 
మాలతిని కానమా్మ. తనకి 
సిస్టర్ ని అవుతాను, న్ ప్రు 
మేఘమాల” అని చపిపాంది.
    “అవున్? మీ ప్రు మేఘమా-
లన్? అచుచే మాలతమ్మ ల్గానే 
ఉననావే? అయిత్ కనకరాజు చ-
పిపానటు్ట , మీరేన్ కలక్టరమా్మ? 
మీరేన్ న్రాయణ పదదీయ్య 
గారి ఇంకో అమా్మయీ?”అంటూ 
మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా కు-
తహలంతో ఆమని చుటు్ట ము-
టే్ట శరు.
    “అవును, నేను కలక్టర్ 
ఉదో్యగం చ్సు్త న్నాను” నవు్త 
మేఘమాల మళీ్ళ వారికి 
సమాధానం చపిపాంది.
   “మా ఉరికి కలక్టరమ్మ వచిచేంద్, 
కలక్టరమ్మ కీ జై , జై జై” అంటూ 
వారిలో కొదిదీగా చదువుకుననా ఆడ 
పిలలాలు, మొగపిలలాలు గటి్ట గా 

నిన్దం చ్యడం మొదలు 
పట్్ట రు.  
    మేఘమాల పటలా , ఆ జనం 
చూప్ హడావిడికి గౌరీ అయిత్ 
ఆనందం పట్ట లేక పోతోంది!  
     శస్త్రి మన్భావం కూడా అల్గే 
ఉండీ, జరుగుతుననాదంతా ఆశచే-
ర్యంగా చుడస్గేడు!
   మేఘమాల చుటూ్ట  చ్రిన 
ఆ జన్నినా ఇక తపిపాంచడం 
తనవంతు కర ్తవ్యంగా భావించిన 
సెకూ్యరిటీ విల్సన్ ఆ ప్రయతనాం 
చ్యబోతుండగా.. మేఘమాల 
వదదీని వారించింది!
    తన తండ్రి  దగ్గరకి వెళిలా  
చూడాలని ఎంతగా అనిపిసు్త -
న్నా..ఆయన పటలా  వారందరికీ 
ఉండే అభిమానం తెలిసిన కా-
రణంగానే, ముందు వారందరు 
సంతోషపడేల్ పలకరించి మరీ, 
లోపలకి వెళ్ళదలుచేకుని అల్ 
అక్కడే ఆగింది మేఘమాల!
    ఇంటి పై గటు్ట  మీద నిలబడి 
అదంతా గమనిసు్త ననా న్రాయ-
ణగారు, అరుగుల మీద నిలుచే-
ననా ఊరి పదదీలు చిరునవు్లు 
చిందిస్్త ..
  “మన న్రాయణగారి అమా్మయి 
కలక్టరుగా వచిచేందంటే మాట 
ల్? కబ్రు విననా జనం రాకుండా 
ఉంట్రా, ఆ అమా్మయిని చూడ 
కుండా ఉంట్రా?”  
   “ఏదేమైన్ న్రాయణ గారు 
చాల్ అదృష్ట వంతులు” అంటూ 
తలొకళు్ళ తలొక మాట్ సరద్గా 
అనడం మొదలు పట్్ట రు.
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    "న్రాయణా! అమా్మయిని 
అసలు ఇంతసేపూ నువు్ చూ-
డనేలేదు కదూ? ద్నికి అంతా నీ 
పోలికేరా. జనం, కబ్రులా  వుంటే 
ఇంకేం గురే ్త ఉండవు.”
   "విన్ద్! నువె్ళి్ళ మేఘమాలని 
ఇంక తీసుకు వచ్చేయి” అంటూ 
శ్రీనివాసరావుగారు చపాపారు
   “నేనూ అదే అనుకుంటున్నా-
ను” అంటూ విన్ద్ ఆ జనం 
గుంపు దగ్గరకి  వెళా్ళడు.
    "చూడండీ! కలక్టరమ్మ ఇంకా 
చాల్ రోజులు ఇక్కడే వుంటుంది. 
తరా్త వసే్త మీరందరు మళీ్ళ 
ఆవిడ దగ్గర గడపచుచే, మా-
ట్లా డచుచే కూడా. ఇపుపాడే ఊరి 
నుండి వచాచేరు కనుక, కాసే్సపు 
ఇంటలా కి వెళలానివ్ండీ” అంటూ 
మేఘమాల చుటూ్ట  చ్రిన వారం-
దరికీ అరథామయ్యటటులా  నమ్మది-
గా తెలియ చపాపాడు విన్ద్. 
    అతడు అల్ చపిపాన వెంటనే, 
చాల్ మంది పక్కకి తపుపాకోవ-
డంతో.. 
     మేఘమాలకి ఊపిరి పీలుచేకు-
ననాట్్ట ,“తపపాకుండా మళి్ళ వదుదీ రు 
గానమా్మ”  అంటూ వాళ్ళతో 
చప్పాసి, తలిలా  చ్తిని అందుకుని 
నమ్మదిగా విన్ద్ వెనక నడిచి 
ఇంటి వైెపుకి వచ్చేసింది !
    "రామా్మ, మేఘా రా! ఇదిగో మీ 
న్న్నా, న్ ప్రాణ సేనాహితుడూనూ"
అంటూ మేఘమాల చ్తిని 
అందుకుని, న్రాయణగారి చ్తి 
లో ఉంచారు శ్రీనివాస రావుగారు.
  అది రక ్త సంబంధం, అనురాగం 

కలగలిపిన క్షణాలు అవ్డం-
తో న్రాయణ గారికి తటు్ట కోలే-
ని ఆనందం కనీనాళలా రూపంలో 
బయటికి వచ్చేసింది. వెంటనే 
కూతురి తలని ఆపా్యయం-
గా నిమురుత తన గుండెలకి 
అదుముకున్నారు!   
    మేఘమాలకి కూడా అదే పరి-
సిథాతి ఎదురయి్య, కళు్ళ దుుఃఖంతో 
కాలవలే కట్్ట యి. వెంటనే తను 
కూడా న్రాయణగారి నడుం 
చుటూ్ట  రండు చ్తులు గటి్ట గా 
బ్గించ్సి పటు్ట కుంది!
    ఇంటి పక్కన ఏరాపాటు చ్సిన 
కురీచేలలో అపపాటి వరకు మేఘ-
మాలని చూడడ్ం కోసం, ఎదురు 
చూస్్త  కూరుచేననా బాగా పరిచ-
యసు్త లైన కొంత మంది పదిదీళ్ళ 
ఆడవాళు్ళ, మొగవారు ఆ తండ్రీ 
కూతుళ్ళ దగ్గరకి రావడమే కాక, 
వారి ఆ ఆతీ్మయ అనుబంధానికి 
ఎంతగాన్ చలించి పోయరు!
     అంత్ కాదు! అచుచే మాలతి 
పోలికలోనే ఉననా ఆమని చూసి 
ముచచేట పడాడ్ రు కూడా.
    అల్గే! వారంతా అననాపూ-
రణామ్మగారిని పలకరిస్్త నే “మీ 
పిలలాలు ఇదదీరు చక్కగా ఒక్క 
పోలికలో ఉండడంతో, చూడాడ్ -
నికే మాకు రండు కళు్ళ చాలటం 
లేదు అనుకోండి. ఈ అమా్మయి 
కలక్టరట కద్? నిజంగా చాల్ 
సంతోషంగా ఉంది” అంటూ మ-
చుచేకోస్గేరు 
    వాళ్ళ మాటలు ఒక చవిన 
పడడ్  న్రాయణగారు..“అవునం-

డీ,  అనంతపురం జిల్లా  కలక్టర్ 
గా పని చ్స్త ంది. అమా్మయిని 
ఇంతల్ పంచి, ఇల్ వృద్ిలోకి 
తీసుకు వచిచేంది ఈ న్ చిననాన్-
టి సేనాహితుడేను” అంటూ వుననా 
విషయానినా వివరంగా చపూ్త ..
     " అమా్మ! వీరందరూ మనకెంతో 
కావలసిన వారు. మీరు అంతా 
వసు్త న్నారని తెలిసి, ప్రత్్యకించి 
నినునా చూడాడ్ నికే వచాచేరు” అని 
మేఘమాలకి అక్కడ అందరిని 
పరిచయం చ్శరు న్రాయణ-
గారు.
    మేఘమాల వెంటనే చ్తులు 
రండు జ్డించి చిరు నవు్తో,
అందరి వైెపుకి చూస్్త  నమస్క-
రించింది!  
     ఆమ వినయానికి అక్కడ 
వారందరు ముగ్ులవ్డమే గాక, 
ఆమ కలక్టర్ చదువుకి గౌరవమి-
స్్త  ప్రతి నమస్్కరం చ్శరు!
     "న్రాయణగారూ! మీ పాపని 
ఇంక లోపలకి తీసుకు వెళ్ళండీ” 
సుబబురాజుగారు అనే ఆయన 
సలహా ఇచాచేరు.
     నిజానికి ఆ ఊరి పదదీలు ఎవరు 
ఇంటికి వచిచేన్..న్రాయణ గారి 
ఇంటి ఆడవాళు్ళ మొహమాటం-
తో  వారవరికీ ఎదురు పడడ్ం చాల్ 
తకు్కవా. అననాపూరణామ్మగారైత్ 
ఇపుపాడు ప్రయాణం చ్సి వచిచేన 
కారణంగా ఇక వారి ముందు 
పడక తపపాలేదు!
       కానీ, న్రాయణగారి తలిలా  
నిర్మలమ్మగారు మాత్రం అందుకే 
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ఇంటి లోపల ఉండిపోయా-
రు. పని మనిష ద్్రా మాత్రం 
మనవరాళలాతో సహా ఊరు అంతా 
కదిలి వచిచేన వివరాలు తెలుసు-
కుంటూనే ఉన్నారు!
    “అననాపూరణామ్మ గారితో సహా 
వారి పిలలాలకి దిష్ట  తీసేద్కా 
మాత్రం రావదదీని” ఆ నిర్మల-
మ్మ గారు పనిమనిషతో కబ్రు 
పంపడంతో, వాళలాకి ఇంటి గుమ్మం 
బయట ఆగక తపపాలేదు.  
    అంత్ కాదు! న్రాయణగారి 
ఇంటలా  కొదిదీగా తిరిగే చనువు-
ననా ఇదదీరు ముగు్గ రు ఆడవాళ్ళని 
లోపలకి రమ్మనమని ఆ పద్దీ -
విడ  కబ్రు పంపడంతో, వారు 
వెను వెంటనే ఇంటి లోకి వెళలాడం 
కూడా జరిగింది.
    ఆవిడ చపిపాన విధానం 
ప్రకారం..మేఘమాలతో సహా 
అననాపూరణామ్మ, మాలతీలకి 
పారాణి దిష్ట  తీయడం పూర ్త-
యా్యక, హారతిని కూడా ఇచిచే 
వాళ్ళని ఇంటి లోపలకి వెళ్ళ-
మంటూ ఆ ముతెతైదు ఆడవారు 
గుమ్మం దగ్గర ద్రి ఇచాచేరు!
    అది పూర ్తయిన తరా్త సేనా-
హితుడు శ్రీనివారావుని, సుబబు 
రాజుగారు, మునిమాణిక్యం 
గారు, గోపాలం గారితో పాటుగా 
మిగిలిన పదదీలని కూడా ఇంటలా కి 
ఆహా్నించి, ముందు హాలోలా  
కూరోచే పట్్ట రు న్రాయణ గారు!
     కాళు్ళ కడుకొ్కచిచేన వెంటనే 
అననాపూరణామ్మగారు ఇంక ఆగలే-

నటు్ట , మేఘమాల చయి్య పటు్ట -
కుని మరీ అత్తగారి దగ్గరకి తీసు-
కెళి్ళపోయింది!
     "అత్తయ్యగారూ! ఇదిగో మీ ఇంకో 
మనవరాలు” అంటూ మేఘమా-
లని, ఆవిడ ముందుంచింది.
    “ఇది కల కాదుగా? నువు్ న్ 
మనవరాలువే కదు తల్లా ? ఎంత 
చక్కగా ఉననావే అమా్మ? మీ 
అమా్మ, మాలతీల ల్గే ఉన్నావు” 
అంటూ మనవరాలు తలను 
వంచి నుదుటి మీద ముదుదీ  
పటి్ట ంది ఆ బామ్మగారు.
    "అమా్మ,మేఘమాల్! ముందు 
బామ్మగారి పాద్లకి దణణాం 
పటు్ట ” అంటూ కూతురికి హితవు 
చపిపాంది అననాపూరణామ్మగారు.
    ద్ంతో, మేఘమాల వెంటనే 
కిందకి ఒంగి ఆ బామ్మగారి 
పాద్లు చ్తులతో పటు్ట కుని 
మరీ నమస్్కరం చ్సింది!
   “కొదిదీగా అకి్షంతలు తీసుకురా 
అననాపూరాణా ” అనే మాట వచిచేందే 
తడవుగా, దేముడి గూటలా ంచి 
వాటిని తెచిచే అత్తగారి చ్తికి 
అందించింది ఆమ.  
   నిర్మలమ్మగారు వెంటనే ఆ 
అకి్షంతలని మనవరాలి తల 
మీద వేస్్త  “ఆయురారోగ్య ఐశ్-
రా్యలతో నిండు నూరేళులా  సుఖంగా 
వర్ిలులా  తల్లా ” అని ఆశీర్దిస్్త నే 
పైకి నమ్మదిగా లేవద్సీ, దగ్గరకు 
తీసుకుని ఇక ఆపుకోలేక గటి్ట గానే 
ఏడిచ్సింద్విడ.   
     ఆ సనినావేశం అననాపూరణామ్మ-

గారి కళలాలోలా  కూడా నీళులా  తెపిపాం-
చింది!
     "బామ్మగారూ! ఎందుకు 
అంతల్ దుుఃఖించడం? నేను 
మీ అందరి కోసం వచ్చేశను-
గా, ఏడవకండీ. మిమ్మలినా చూసి 
అమ్మ కూడా బాధ పడుతోంది” 
అంటూ ఓద్రిచేంది మేఘమాల.
     ఇంతలో విన్ద్ అక్కడి-
కి వచిచే “అమ్మమ్మగారు ఎల్ 
ఉన్నారు? ఆరోగ్యం బాగుంద్?” 
అని కుశలం అడుగుతుంటే, ని-
ర్మలమ్మ గారి దుుఃఖం మరింతగా 
తనునాకు వచిచేంది!
  “ఏమయి్యంద్? ఇల్ బాధ పడి-
పోవడానికి కారణం ఏంటీ, మీ 
మనవరాలు వచిచే కనిపించిం-
దన్? మరి నేనింక ఉండన్, 
వద్దీ ?” ఆవిడని ఆటపటి్ట స్్త  
అడిగాడు విన్దు.
   “న్ తండ్రీ! ఇంకెపుపాడు ఆ 
మాట అనకురా? అననాపూ-
రాణా , నేను ఆశించిన విధంగా.. 
ఏకంగా మనవరాలినే తీసుకు 
వచ్చేసి, అందరి మనసు్సలో సం-
తోష్టనినా నింపావు. ఇంతకాలం 
నినునా కేకలేస్్త  విసుకు్కననాందు-
కు మనినాంచు బాబూ” అంటూ 
మనవడి చయి్య  పటే్ట సుకుంది 
ఆవిడ.       
    "అమ్మమ్మగారూ!“అదేంటి, 
మీరల్ అనచుచేన్? న్మీద 
మీకా హకు్క ఉంది కనకనే కోపపా-
డేవారు. ఇల్ ఇంకెపుపాడూ అను-
కోకండి” ఆవిడ భుజాల చుటు్ట గా 
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చయి్య వేసి, దగ్గరగా తీసుకున్నా-
డు విన్దు.
    ఈ లోగా రానే వచిచేంది మాలతి!
     "బామ్మగారూ! చూస్రా? 
అమా్మ, న్న్నా అందరు కూడా 
మేఘమాల వచాచేక ననునా 
పూరి ్తగా మరిచేపోయారు. అసలు 
పటి్ట ంచుకోవడమే లేదు ..  మీరేం 
అల్ కాదు కద్?” ఉడుకుమో-
త్తనం నటిస్్త  భర ్తతో పాటుగా 
ఆ పద్దీ విడకి ఇంకోవైెపుకి వెళిలా , 
గారాబంగా ఆవిడ భుజాలను 
గటి్ట గా  పటు్ట కుంది మాలతి. 
     "మాలతీ! బామ్మగారు కూడా 
సరిగా్గ  అల్గేను. అమ్మ, న్ననా 
గారిల్గా  నేనంటేనే ప్రాణం..
కదు బామా్మ?” అని అంటూ 
మేఘమాల కూడా ఆవిడ వెనకి్క 
వెళిలా   మడల చుటూ్ట  చ్తులు 
వేసేస్్త , తోబ్టు్ట వుని మరింత 
ఏడిపించింద్.
    ఆవిడ మాత్రం మనవడు,మ-
నవరాళులా  చూప్ ప్రేమకి, ఒకళ్ళని 
ఒక్కళు్ళ అనుకునే చిలిపి వాద-
నలకి తబ్బుబ్బు అవుత ఆనం-
దపడ స్గింది. 
    “బాగుందర్రా, మీ ముగు్గ రు 
పనీ. ఆవిడకి ఊపిరి ఆడనివ్రా 
ఏంటీ ?”   అని నవు్తు మంద-
లించింది అననాపూరణామ్మగారు.
    అదంతా చూసి సరద్ పడి-
పోయిన గౌరి “కాసే్సపు అల్గే 
ఉండండి” అంటూ పరిగెతు్త -
కుంటూ హాలోలా కి వెళిలా   న్రాయణ 
గారిని, శ్రీనివాసరావు గారిని వెంట 

పటు్ట కుని వచిచే..మేఘమాల్ 
వాళ్ళ ముగు్గ రు చ్సే సందడి  
చూపించింది.
   తలిలా ని, పిలలాలు ఆల్ చిలిపి-
తనంగా పటు్ట కుని ఉననా తీరుకి.. 
న్రాయణగారు చూస్్త నే ము-
గ్ులయి్య, శ్రీనివాసరావు గారితో 
పాటుగా పక పకా నవే్శరు!
   “బాగుందమా్మ,వాళ్ళతో 
పాటుగా నువు్ కూడానూ?” అని 
న్రాయణ గారు అంటూ సేనాహి-
తునితో హాలోలా కి వెనుదిరిగి వెళిలా-
పోయారు!    
   “చాలేలా , ఇంక ఆవిడని వదలండి” 
అంటూ అననాపూరణామ్మగారు స్నా-
న్నికి వెళి్ళపోయరు.
    “ఇంక మీరూ వెళిలా  టిఫినులా  
తినండి” అని బామ్మగారు 
అంటుంటే ..
   “బామ్మ గారూ! ఒక్క నిముషం” 
అంటూ మేఘమాల, గౌరి వైెపు 
చూస్్త ..
    “న్ వానిటీ బా్యగ్ లో సెల్ ఉంది 
తీసుకురా గౌరీ, మాకు ఒక ఫోట 
తీదుదీ వుగానీ” పంపించింది.
   గౌరి రాగానే, ఫోట ఎల్ 
తీయాలో చపిపా.. నిర్మలమ్మ 
గారితో  ఆ ముగు్గ రు రకరకాల 
ఫోజులోలా , పనిలో పనిగా చాల్ 
ఫోటలు తీయించ్సుకున్నారు!
     ఆ తరా్త  రాము, శస్త్రిల-
తో పాటుగా విన్ద్ మేనమావ 
దగ్గరకి వచిచే “మావయా్య! శస్త్రి 
గురించి నీకు అస్తమానూ ఉత్త-
రాలోలా  రాసేవాడిని కద్? అతనే 

ఈ శస్త్రి” అంటూ ఆయనకి 
పరిచయం చ్శడు
  “ఇంద్కటి నుండి నినునా గమ-
నిస్్త నే ఉన్నాను. మా వాడి ప్ర-
యతానాలలో, నీ సహకారం ఎంతో 
ఉండేదని తరచూ తెలియ 
చ్సేవాడు. చాల సంతోషం 
బాబూ” అంటూ న్రాయణ గారు 
ఆపా్యయంగా అతనితో మాట్లా డి,

వాళలా కుటుంబ వివరాలనీనా అడిగి 
తెలుసు కున్నారు కూడా.
    "రామూ,అననాటు్ట ! నువు్ 
వెంటనే బయటికి వెళిలా , అమా్మ-
యితో ఇంద్క మాట్లా డిన ఆ 
పొలం పనులు చూసుకునే 
వాళ్ళని, కూల్ న్ల్ చ్సుకునే వా-
రందరినీ, ఎంత మంది ఉన్నారో 
కనుకు్కని వారికి టిఫిన్ అందేల్ 
చూడు. పాపం, పనులనీనా పక్కన 
పటి్ట  ఇల్ మన కోసం వచ్చేస్రు 
కూడా.
    "అల్గే! ఎలులా ండి శనివారం, 
మన ఇంటలా  శ్రీ సత్యన్నారా-
యణ వ్రతం జరుపుకుంటున్నా-
మనీ..వారందరికీ అననాద్నం 
ఉంది తపపాకుండా రమ్మనమని 
12 గంటల సమయానినా కూడా 
చపూపా” అంటూ అంతా కిలాయర్ 
గా వివరించారు న్రాయణగారు.
  “సరే, మావయ్య గారూ” అంటూ, 
ఆ మాట అననా తడవునే శస్త్రితో 
వెళి్ళపోయాడు రాము. 
   "న్రాయణగారూ! మాకు ఇంక 
శలవు ఇపిపాంచండి” అంటూ సు-



25సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 2018

బబురాజు గారు లేచి నిలబడాడ్ రు.
   "భలేవారే! మీ అందరి కోసం 
వంటలు ఏరాపాటు చ్యిసు్త న్నా-
ను. వ్రతం అయ్య రోజు వరకు 
మీ పది మందికి పూరి ్తగా మా 
ఇంటలా నే భోజన్లు.”
 “చాలు, చాలు లండీ. మీ 
అమా్మయి వచిచేన సంతోషం,-
హడావిడిలో హాయిగా గడపకా, 
మాకెందు కండీ అవనీనా” అంటూ 
న్రాయణగారి మాటలినా ముని 
మాణిక్యం గారు ఖండించారు.
   “ఏం పరా్లేదండీ, మీరందరు 
మా ఇంటి మనుషు్యలు కారా? 
పోనీ, సరద్గా ఈ మూడు 
రోజులు ఉదయం పూట అయిన్ 
వచ్చేయండీ” అంటూ న్రాయ-
ణగారు బలవంతం చ్స్రు.
   “సరే లండి, మేం వదదీంటున్నా 
మీరు ఊరుకునేటటు్ట  లేరు.ఒక 
స్రి ఇళ్ళకి వెళిలా  మళీ్ళ వస్్త ము” 
అంటూ వాళలాంతా శ్రీనివాసరావు 
గారికి కూడా చపిపా వెళిలాపోయారు.
    ఇంటి పనులకి, వంట పనులకి 
న్రాయణగారు మనుషు్యలినా 
ఏరాపాటు చ్యడంతో, ఆడవా-
ళ్ళకి సహితం ఏ పనులు లేక-
పోవడంతో ఇంటలా  అందరూ 
సందడి సందడిగా గడుపుత, 
కబ్రాలా డుకుంటూ ఉండడంతో 
సమయం కూడా యంతయి్యం-
దో తెలియనంత తొందరగా ఆ 
రోజంతా గడిచిపోయింది!
    మేఘమాలైత్ తన కలక్ట-
ర్ ఉదో్యగం, భాధ్యతను కూడా 

మరిచేపోయినటే్ట .. నిర్మలమ్మగా-
రితో కూరుచేని కబ్రులా  చపపాడం,
కొంత సేపు తండ్రి న్రాయణ గారి 
వెంటవెంటే ఉంటూ.. ఆయన, 
ఆ ఊరి పదదీలు చప్పా మాటలు 
వింటూనే, వాళ్ళడిగే ప్రశనాల-
కు సమాధానం చపపాడం వంటి 
వాటితో మరింత ఎంజాయ్ చ్-
యస్గింది.
    మేఘమాల దగ్గర కూరుచేని 
మరీ, కడుపు నిండా అననాం తిని 
పించడమే కాకుండా..కొంత 
మంది రైతులు, మామిడి పళు్ళ,

తాటి ముంజులూ, రేగిపళు్ళ-
బ్ట్ట లు బ్ట్ట లుగా ఇంటికి 
త్వడంతో ..
  ”ఇంక చాలు బాబోయ్” 
అంటున్నా వినకుండా, వాటిని 
కూడా ప్రేమగా ఆ కూతురికి తిని-
పించడంలో అననాపూరణామ్మ గారు 
ఎనలేని సంతృపి్త పొంద స్గింది.
   "పదదీమ్మగారూ! ఇక్కడి ఈ 
మీ ఇంటి వాతావరణం, మీ 
ప్రేమా, అదుపులేని ఈ తిళు్ళ 
చూసు్త ంటే..అమ్మగారితో పాటు,

న్కూ ఇంక వెళాలా లనే అనిపిం-
చదేమో? నేనైత్ నిజంగా ఇక్కడే 
ఉండిపోతాను” అంటూ గౌరి తన 
ఆనంద్నినా అంతా కూడా, అననా-
పూరణామ్మగారి దగ్గర వ్యక ్తం చ్య-
స్గింది.
    "పిచిచే పిల్లా ! నీకుండాలని 
ఉంటే ఎన్నాళలాయిన్ తపపాకుం-

డా ఉండచుచే.. కానీ, మీ కలక్టర్ 
అమ్మగారినే వొపిపాంచుకోవాలి్స 
వసు్త ందేమో?” అని అననాపూరణా-
మ్మగారు నవే్శరు.
             ooooooooooooo
     మేఘమాలకి మొదటలా   కొంత 
సేపు ఆ ఇలులా  అంతా కొత్త కొత్తగా 
అనిపించినపపాటికీ, రాను రాను 
సే్చ్ఛగా మసలడం అలవాటు 
అవ్డంతో.. రాత్రి 8 గంటలకు 
మాలతి గదిలోకి వెళిలా  వాలు 
కురీచేలో కూరుచేని కబ్రులా  చపపా-
డంలో పడిపోయింది!
      "మేఘా! ఈ రోజు నువొ్సు్త న్నా-
వని, న్ననాగారు ఒక పండగ ల్గా 
ఎంత హడావిడి చ్శరో చూశవా? 
ననేనా అందరు పూరి ్తగా మరిచే-
పోయారు” అంటూ చిరు కోపం 
నటించింది.
      "తల్లా ! ఈ మాట నీ కెపుపాడూ 
ఉండేదే కానీ..నువు్ చపిపానటు్ట , 
ఇంటలా  ఏదో పదదీ  పండగ జరగబో-
తోందేమో అననా ఫీలింగ్ న్కూ్కడా 
వచిచేంది.  ఇంటి ముందు, 
వెనుక దడోలా  పదదీ  పదదీ  ష్టమి-
యాన్లు వేయించడం, ద్నికి 
మామిడి తోరణాలు, లైటింగ్ 
ఎరేంజిమంట్  చ్యడం, ఇలులా  
మొత్తం ముతా్యల ముగు్గ లు 
వేయించడం..వీటి అనినాంటికీ 
మించి, ముఖ్యంగా మన వాళ్ళం-
దరూ న్ పై చూపించ్ అనురాగం 
జీవితంలో ఎపపాటికీ మరిచేపోలే-
ను. నేను నిజంగా చాల్ అదృష్ట  
వంతురాలిని” మేఘమాల 
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ఎంతో ఆత్మ సంతృపి్తతో ఆ మాట 
చపిపాంది.
    “అంత్కాదు! నిజంగా 
ఇటువంటి తలిలా  తండ్రులను 
పొందడం కూడా మనం చ్సుకు-
ననా అదృష్ట మేను? అల్గే, శ్రీని-
వాసరావు మామయ్యగారు కూడా 
ఎంతో మంచివారు, న్తో చాల్ 
అభిమానంగా మాట్లా డుత 
ఉంట్రు”
    “అవును కానీ! ఇలులా  ఇంత నీట్ 
గా సదదీబడి వుంది, ఇది ఎవరి 
ఇంట్రసు్ట  మాలతీ?
   “ఎకు్కవ శతం న్ననాగారికి 
ఎలలాపుపాడూ శుభ్రంగా కనిపించా-
లి. ఎక్కడ పటే్ట  వసు్త వు అక్కడే 
ఉండాలి. దుమ్మననాది అసలు 
ఉండ కూడదు. అవసరమైత్ 
ఆయనే శ్రదదీ  పటి్ట  ఎపుపాడూ దు-
లుపుకుంటూనే ఉంట్రు!”
   “ఇక డెకరేషన్, ఇలులా  అందంగా 
తీరిచే దిదదీడం అంటే అది న్ పనే..
అది న్కెంతో ఇష్ట ం కూడా” ము-
చచేటగా మొహం పటి్ట  చపిపాంది 
మాలతి.
   “అందుకేన్ ఏంటీ, మీ గది 
ఇంత బాగుంద్? ఈ మంచం 
అయిత్ పాతకాలం సినిమా-
లోలా  ల్గా, చాల్ ఎతు్త గా భలే 
బాగుందిలే? అసలు ఈ మంచం 
ఎల్ ఎకు్కతావ్? ద్నికి నిచచేన 
కానీ ఉంద్, లేకపోత్  విన్దే 
నినునా ఎకి్కస్్త డా?" అంటూ గల 
గలమని నవే్సింది మేఘమాల. 
     “ఊరుకో మేఘా, నీ హాస్యం 

నువూ్నూ” అని మాలతి సిగు్గ  
పడిపోత అంది.
    “సరద్గా జ్క్ చ్స్నులే” 
అంటూ మేఘమాల సద్ి 
చపిపాంది.
     "మేఘా! ఈ మంచం నీకంతగా 
నచిచేత్..పోనీ నువూ్, నేను 
ఇక్కడ పడుకుంద్ంలే” అంది 
మాలతి.
    “అయో్య! అల్ అయిత్ పాపం, 
విన్ద్ ఎక్కడ పడుకుంట్-
డు? అసలే ఇన్నాళులా  మీరిదదీరూ 
దూరంగా కూడా గడిపారు” తనకు 
తెలియ కుండానే మేఘమాల 
మళీ్ళ వేళాకోళ మాడింద్.
    “బాబోయ్! ఇంక ఉరుకుంట్-
వా?" అనంటూ సిగు్గ  ముంచుకు 
వచిచేన మాలతి తన రండు 
చ్తులతో మొహం కప్పాసుకుం-
ద్.   
    “సరే సరే, ఇంకసలేం 
అననులే.. రా, ఇదదీరం న్ననాగారు 
వాళ్ళ దగ్గరకు వెళద్ం. నిజంగా, 
ఆ సేనాహితులిదదీరు హాయిగా 
వెనక ఆరుబయట కూరుచేని 
మరీ కబ్రులా  చపుపాకుంటున్నారు. 
అంటూ మేఘమాల కురీచేలోంచి 
లేచింది.
   “నువె్ళులా , నేను అందరికి 
భోజన్లు సిద్ం అయా్యయో 
లేదో చూసి వస్్త ను” అని మాలతి 
చపపాగానే, మేఘమాల ఇంటి 
వెనక వైెపు ఉననా పరటలా కి వెళిలాంది.
             oooooooooooo
    “సేనాహితులిదదీరు మంచి వెననాల 

వాతావరణంలో భలే మాట్లా డు-
కుంటూ కూరుచేన్నారే?” అంటూ  
ప్రవేశించిన కూతురినా చూసి..
    “నువూ్ రా తల్లా , వచిచే ఇక్కడ 
కూరోచే” అంటూ తన పక్క ఉననా 
కురీచే చూపించారు న్రాయణ-
గారు.
     మేఘమాల అయిత్, అల్ 
ఆ కురీచేలో కూరోచేకుండా.. తండ్రి 
కాళ్ళ దగ్గర నేల మీద చతికిల-
పడీ, ఆయన కాలి మీద ప్రేమగా 
తలని వాలుచేకుంది!
   "న్రాయణా! మన మేఘమాల 
కారణంగా మనం అందరం కలిసి 
ఒకటిగా ఉండడం, వచిచేనపపాటి 
నుండీ అమా్మయి అయిత్ ఎంతో 
ఆనందంగా గడపడం చూసు్త ం-
టే..ఈ రోజు నేను ఎంత సంతోషం 
అనుభవిసు్త న్నాన్ చపపాలేను. ఈ 
అవకాశం మనకి కలిపించడాని-
కి ఎంతగాన్ పాటుపడిన, విన్ద్ 
కి ఏమిచిచేన్ ఋణం తీరదు” 
అంటూ ఎంతో గాద్గ దస్రంతో 
శ్రీనివాసరావుగారు చపాపారు. 
    “నిజమేరా! వాళ్ళ అత్తగారి 
బాధ తీరచేడానికి, ఏదో ఆవేశంలో 
నిరణాయం తీసుకు వెళాలా డనుకు-
న్నాను కానీ, చాల్ పటు్ట దలగా-
నే అనుకుననాది స్ధించాడు? 
నువు్ చపిపానటు్ట  మనకెంతో 
మేలు చ్స్డు” అని న్రాయణ 
గారు కూడా ఒపుపాకున్నారు.
   “ఏంటి మావయా్య, న్ గురించి 
ఏదో  చపు్తన్నారు? అంటూ విన్ద్ 
కూడా అక్కడికి వచాచేడు.
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    “రావయా్య, విన్ద్. మేఘమా-
లతో పాటుగా, మన కుటుంబాలు 
కలవడానికి నువు్ పడిన కష్ట ం 
గురించి మచుచేకోలుగా చపుపా-
కుంటున్నాము” అంటూ తన 
పక్కకి వచిచే కూరుచేననా అతడి 
భుజం మీద ఆపా్యయంగా 
చయి్య వేస్్త  చపాపారు శ్రీనివాస-
రావుగారు.
    “పదదీవాళు్ళ మీరు ఇదదీరు 
గురి ్తంచి, ననునా పొగడడం అదృ-
ష్ట మే కానీ..ఈ మేఘమాల గారు 
ఏమనుకుంటందో మరీ? ఇంకా 
తిటు్ట కుంటంద్, లేక ఒపుపా-
కుంటంద్?” ఆమని వేళాకోళం 
పటి్ట స్్త  అడిగాడు విన్ద్.
     “ఇంక అదేం అంటుంది 
న్యన్? మాటలే రానంత 
సంతోష సముద్రంలో ములిగి 
త్లుతంటే తెలియటం 
లేదూ?” శ్రీనివాసరావుగారు, 
కూతురి మనసులో మాట కనిప-
టి్ట నటే్ట  చపాపారు.
      ఆయన అననా మాటలకి, 
మేఘమాల కిసుకు్కన నవే్స్్త  
“భలే చపాపారు డాడీ?” అంది 
వెంటనే.
    "న్రాయణా! నిజం చపు్తన్నాను, 
నువు్ మంచి అలులా డిని సంపా-
దించావురా?” అని శ్రీనివాసరావు 
గారు మనుఃస్ఫూరి ్తగా అభినం-
దించారు.
     "అననాటు్ట ,వాస్! అమా్మ-
యికి మరి, పళిలా  ప్రయతానాలే-
మీ తలపట్ట లేద్?” మేఘమాల 

తలపై చయి్య వేసి నిమురుత, 
న్రాయణ గారు అడిగారు.
    “ఏద్, ఆవిడగారు చ్సికోవడా-
నికి ఒపుపాకుంటేగా? ఎంతసేపూ 
చదువు, చదువూ. తరా్త ఈ 
కలక్టర్ బాధ్యత హడావిడీ, న్కైత్ 
మనసులో ఆ బెంగ చాల్ ఉం-
డిపోయింది అనుకో “ శ్రీనివాస-
రాగారు నిటూ్ట రుస్్త  సేనాహితుడికి 
చపుపాకున్నారు.
    “అల్ ఏం కంగారు పడకురా.
అమా్మయికి తగిన మంచి 
సంబంధం చూసి తొందరలోనే 
చ్సేద్దీ ంలేలా . మాలతిల్గా తనూ 
ఓ ఇంటిది అయిపోత్, మనం 
జీవితానినా మరింత  హాయిగా 
గడిప్యొచుచే” అని న్రాయణ-
గారు అంటుండ గానే .. 
     మేఘమాలకి ఎక్కడలేని సిగు్గ  
ముంచు కొచిచే..”పోండి,న్న్నా! 
న్కేం పళ్్ళదుదీ ” అనంటూ లేచి 
అక్కడ నుండి లోపలకి పారిపో-
యింది.
    “హమ్మయా్య! అది ఆ సిగు్గ  
పడడం చూసే్తనే, సగం పళి్ళకి 
ఒపుపాకుననాటే్ట  అర్మై పోతోంది? 
పోనిలే, మీరందరూ కలిసిన 
వేళ ద్నిలో ఈ మంచి మారేపా 
వచిచేంది న్రాయణా?”
   “మీరందరూ, అని అనడం 
తపుపారా.. మనందరం కలిసిన 
వేళ  అననా మాటని మాత్రం ఎపపా-
టికీ గురు్త ంచుకో?” 
    "అంత్ కాదు! మేఘమాల 
ఏన్టికీ, నీ కూతురేను. అనుకో 

ని కొనినా పరిసిథాతులలో ద్ని 
విషయం ఇల్ బయట పట్్ట లి్స 
వచిచేంది అంత్ను. అది కూడా 
నువు్ ముందు తెలుసుకోవ-
డం ఎంతయిన్ అవసరము 
వాస్” ఎంతో గంభీర స్రంతో 
న్రాయణ గారు తన మనసులో 
ఉంచుకుననా విషయానినా చప్పా-
శరు.
  “నిజంగా, నువు్ ఎంతో  మంచి 
మనసుననా గొపపా వాడివిరా 
న్రాయణా. అందుకే ఊరు 
ఊరంతా నీకల్ బ్రహ్మరధం 
పడుతోంద్..నువు్ న్ సేనాహితు-
డివి అవ్డం నేను చ్సుకుననా 
అదృష్ట  భాగ్యమేనూ” అంటూ 
శ్రీనివాసరావుగారు చమరిచేన 
కళ్ళతో, గుండె లోతులోలా ంచి 
వచిచేన ఆ  మాటలను చపాపారు.
     ఈలోగా మాలతి అక్కడికి 
వచిచే..”న్న్నా! రండి, అన్నాలు 
వడిడ్ంచ్శరు” అని చపపాగానే, 
సేనాహితులు ఇదదీరూ, విన్దు వె-
ళ్ళడానికి ఉదు్యకు్త లయా్యరు.
     రాత్రి ఆ భోజన్లు అయి-
పోయాక, ఒకరి తరా్త ఒకరు 
అందరూ కూడా హాలోలా కి 
చ్రుకుని..ఏవో మాటలోలా  
మాటలుగా న్రాయణగారు చప్పా 
ఊరి విశ్ష్టలు, సమస్యలు చాల్ 
సేపు వింటూ కాలకే్షపం చ్శరు!
    చివరకి ఇక నిద్రకి ఉపక్రమిం-
చ్ ప్రయ్త తానాలు మొదలవ్డంతో, 
అతిధుల రూంలో  శ్రీనివాసరా-
వుగారితో పాటుగా న్రాయణగా-
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రు, శస్త్రి కూడా అక్కడే పడుకు-
న్నారు!
    ఇక  గౌరి అయిత్, నిర్మలమ్మ బా-
మ్మగారికి నచ్చే అనినా సంగతులు 
చపూ్త .. ఆవిడ గదిలోనే కింద 
పడకకు చోటు సంపాదిచ్సింది!
     మేఘమాల మాత్రం తలిలా ని 
వదలకుండా, వాళ్ళ గదిలో 
మంచం మీదే ఆవిడని కావలిం-
చుకు పడుకుని మరీ..జరిగిపో-
యిన ఏన్టి కబ్రోలా  చపిపాంచు-
కుంటూ, తనకి తెలియ కుండానే 
ఎపపాటికో నిద్రలోకి జారుకుంది!
         oooooooooooo
     మరున్డు కూడా లేచినపపా-
టి నుండీ ఆ ఊరిలో తెలిసుననా 
చాల్ మంది వరకు పలకరింపుకి 
వచిచే పోత ఉండేటపపాటికీ, మే-
ఘమాలకి అసలు స్యంత్రం 
వరకు టైమే తెలియనంత 
తొందరగా గడిచిపోయింది!
      ఆ స్యంత్రం మాత్రం 6 
గంటలకి అననాపూరణామ్మగారు చ-
పపాడంతో.. మేఘమాల, మాలతీ, 
గౌరీ, శస్త్రి, రామూ, వీరందరూ 
విన్ద్ తో కలిసి ఊరిలో ఉననా 
తమ పొల్లకు చ్రుకుని చాల 
సేపు హాయిగా గడిప్శరు!
      అల్గే! ద్రిలో ఎంతో మంది 
ఆడ వారు, మొగవాళు్ళ వీళలాకు 
ఎదురు పడినపుపాడు వారు ఆగి 
పలకరించడమే కాకుండా..ఒకే 
పోలికలో ఎంతో అందంగా ఉననా 
మాలతి, మేఘమాలలను చూసి 
చాల్ ముచచేటపడి, అది వాళ్ళ 

ముందే వ్యక ్తం చ్యడం కూడా 
చూసు్త ంటే..   
       అది ఆ కవలలు ఇదదీరికీ 
ఎంతో ఆనందం కలిగించిన-
పపాటికీ, ఏదో తెలియని సిగు్గ గా 
కూడా అనిపించ స్గింది!   
   విన్ద్ ఆ తరా్త పనిగా తన 
వాళలాందరినీ తీసుకుని..శ్రీరామ 
మందిరానికి కూడా వెళిలా , ఆ 
దేవుళు్ళ అందరినీ దరి్శంచుకుని 
ఇంటికి తిరుగు మొహం పటే్ట ట-
పపాటికి రాత్రి 9 గంటలు ద్టిపో-
యింది. 
    కారులో వెళ్ళమని తండ్రి చ-
పిపానపపాటికీ, వదదీంటూ సరద్గా 
నడుచుకుంటూనే వెళలాడంతో మే-
ఘమాలకి  అయిత్ చాల్ అల-
సిపోయినటు్ట  అనిపించడంతో..
భోజనం అయిన వెంటనే నిద్ర-
పోవడానికి మంచం ఎకే్కసింది 
ఆమ!
                    ooooooooooo
   న్రాయణగారు తలపటి్ట న 
ప్రకారం.. శనివారం న్డు యధా 
విధిగా “శ్రీ సత్యన్నారాయణ 
వ్రతం”  పీటల మీద తమ భారా్య 
భర ్తల ఇదదీరితో పాటుగా మేఘ-
మాలని, మాలతీ, అలులా డు విన్ద్ 
లను కూడా కురోచేపటు్ట కుని ని-
రి్ఘనాంగా పూజను జరిపించు-
కున్నారు.
   న్రాయణగారి దంపతులు 
ఎపపాటిల్గానే బంధువులకి, 
ఊరిలో బాగా కావలసిన వారికీ 
భోజన్ల అనంతరం బట్ట లు 

పటి్ట  మరీ స్ంప్రద్య బద్ంగా 
స్గనంపారు.
   కొంతమంది తెలిసుననావారికి 
అయిత్ మేఘమాలతో బట్ట లు 
ఇపిపాంచి, వారు ఆమని ఆశీర్-
దిసు్త ంటే న్రాయణగారు ఎంతో 
సంతృపి్తని అనుభవించారు.
     విన్ద్ ఫోట గ్రాఫర్ ని కూడా 
ఏరాపాటు చ్యడంతో ఆ పూజా 
విధానం జరుపుకుంటుననా-
పుపాడు,ఆ తరా్త ఫ్్యమిలిలో 
అందరి గ్రూప్ ఫోటతో బాటుగా..
మేఘమాల వాళలాంతా తమ 
తమకు నచిచేన పదదీతిలో ఎననా-
న్నా ఫోటలు తీయించుకుంటూ 
చాల్ సరద్ సరద్గా గడిప్శ-
రు.
     మేఘమాలకి అయిత్ ఆ వ్రతం 
గురించి తెలిసున్నా, అది ఎపుపాడు 
జరుపుకోకపోవడంతో..ఈ రోజున 
కొత్త బట్ట లు కటు్ట కుని, తన తలిలా  
- తండ్రులతో బాటుగా ఇల్ ఆ 
వ్రతం చ్సుకోవడం ఒక మంచి 
పనిగా అనిపించింది.
      అల్గే!అమా్మ, న్ననాలకి, 
బామ్మకీ, శ్రీనివాసరావు డాడీకి 
దణణాం పటీ్ట  .. ఆ దేవుని కధ 
అకి్షంతలు తలపై వేయించు-
కుంటుంటే ఏదో తెలియని అని-
ర్చనీయమైన ఆనంద్నినా కూడా 
పొందింద్మ.
      తాను అసలు ముందు వీళ్ళ 
కడుపునే పుటి్ట నపపాటికీ, అనుకోని 
విధంగా తను పసికందుగా 
ఉననాపుపాడే వేరే చోట పరిగి పదదీ-
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యి్య కూడా.. “ఆశచేర్యం కాకపోత్! ఏదో డిటకి్టవ్ పరిశోధనల్గా తన కననా తలిలా  కోరిక మీద,వి న్ద్ తనని 
వెతికి పటు్ట కోవడం, తిరిగి మళీ్ళ తనకి జన్మనిచిచేన వాళ్ళ దగ్గరకి చ్రచేడం, ఎంతో విచిత్రమైన విషయమే 
అయిన్..
    అదంతా “ఆ భగవంతుని కృపా, కట్క్షం, జగన్నాధ న్టకమేను” అని కూడా మేఘమాలకి,ఈ రోజున 
ఎందుకో మనసున పరి పరి విధాల అనిపించ స్గింది.
    “ఇంత మంచి కుటుంబంలో తను కూడా పుటి్ట నందుకు..ఎంతో ఉననాతమైన విద్్య బ్ద్ులు నేరిపాంచి,
క్రమశిక్షణలో పంచి పదదీ  చ్సిన శ్రీనివాసరావు డాడీ ఆధ్ర్యంలో పరిగినందుకు తను నిజంగా చాల చాల్ 
అదృష్ట వంతురాలు. జన్మ జన్మలకీ  వీళ్్ళ తనకి కావాలి” అని, జరిగిన అనినా సంఘటనలను ఆతా్మవలోక-
నం చ్సుకుననా మేఘమాల, ’ఆ రమా సమేత వీర వెంకట సత్యన్నారాయణ స్్మికి’ స్ష్ట్ట ంగ నమస్్కరం 
చ్సి మరీ కోరుకుంది.
     అల్గే! ప్రతి ఆడపిలలా  సిథార చిత్తంతో, ధైర్య స్హస్లతో, ఆత్మ గౌరవంతో ఎదగాలని,సమాజంలో వారు 
మంచి ప్రు, ప్రతిష్ట లు తెచుచేకుంటూ, కననావారికి గౌరవానినా పంపొందేల్ చూసుకుంటూ..అనుకోని కార-
ణాలతో,  ఊహించని పరిసిథాతులలో ఒకవేళ ఎవరికైన్, ఏవైెన్ చిననా చిననా ఒడిదుడుకులు వంటివి ఎదురై-
నపపాటికీ  వాటిని అధిగమిస్్త  జీవితానినా మరింత ఆనందమయం చ్సుకోగలగాలని కూడా ఆ భగవంతుణిణా 
మనుఃస్ఫూరి ్తగా కోరుకుంది మేఘమాల.
                                                                                                                           పరిసమాప్తం 
   “ఈ మేఘమాల్ IAS సీరియల్ ఎవరిని అనుసరించి కానీ, అనుకరించి కానీ రాయలేదని హామీ ఇసు్త -
న్నాను.. ఇది కేవలం న్ సంత రచన”             మీ సరోజ దేవి )

                                                                       అంకితం:-
      శ్రీమతి యదదీనపూడి సులోచన్ రాణిగారు ఈ రోజున(21-5-2018) తిరిగిరాని లోకాలకు తరలి వెళిలా-
పోవడం..న్కు ఎంతో బాధాకరమై, తటు్ట కోలేనటువంటి దుుఃఖ్నినా కలిగించింది. 
               ఆవిడ మరణ వార ్త వినగానే ఎంతగాన్ చలించిపోయిన న్కు..వెను వెంటనే న్ మనసున 
ఒక ఆలోచన కలిగి, అది “ఒక మంచి పనికి న్ంది” కావడమే గాకుండా,మహా రచయిత్రి యదదీనపూడి 
సులోచన్రాణి గారి పటలా  న్ అభిమానం చాటుకునే అవకాశం పొందే మార్గం ఆ విధంగా ఆవిషకృతమై 
న్కెంతో ఆత్మ సంతృపి్త  నిచచేదయి్యంది.    
      అందుకే! ఎన్నా ఏళులా గా పాఠకులందరిని మపిపాస్్త ,విజయవంతగా మునుముందుకు స్గుతుననా 
“చైతన్యం“ అనే మాస పత్రికలో ప్రారంభం నుండీ ముద్ంపబడుతుననా “మిస్ మేఘమాల IAS“ అనే, 
నేను రాసిన సీరియల్ సరిగా్గ  ఈ రోజుతో నే (21-5-2018) రాయడం ముగింపు కాబడుతుననా సందరాభున..
       చిననాపపాటి నుంచి నేను ఎంతగాన్ అభిమానించిన, ప్రాణసమానంగా భావించిన ప్రముఖ అదుభుత, 
మేటి తెలుగు వారి నవల్ స్మ్రాజిజు నిని,  శ్రీమతి యదదీన పూడి సులోచన రాణి గారికి..న్ ఈ 
“మిస్ మేఘమాల ఐఏఎస్“ సీరియల్ ని మనస్పారి ్తగా    "అంకితం“ ఇసు్త న్నాను.  
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శ్రీమతి యదదీనపూడి సులోచన రాణి గారి పటలా ..న్ అభిమాన భావన ;-
       ఆవిడ రచనలని చిననా వారి నుండి పదదీవారి వరకు కూరుచేననా చోటు నుండి లేవకుండా కూరోచే పటి్ట  
చదివించగలిగాయంటే “ఆవిడ ఎంచుకుననా కధా వసు్త వు, రాసే విభిననా శలైి, వైెవిధ్యమైన పాత్రలతో కూడి 
ఉండడమే కాకుండా..       “తన యొక్క స్త్రీ పాత్రతో మహిళలోలా  ఆత్మ గౌరవం, ఆత్మ విశ్సం పంపొందే 
నేపథ్యంలో..మహిళలలో ఎంతో స్ఫూరి ్తని నింపారనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. అల్గే, మాన 
వ సంబంధాలను తమ నవలలో ప్రతిభింబ్ంప చ్సీ..పాఠకులను ఎంతగాన్ ఆకటు్ట కుననా ఘనత కూడా 
ఆవిడదేను.”
        అంతటి  గొపపా రచయిత్రిని న్ అదృష్ట ం కొద్దీ  ఒకస్రి హైద్రాబాదు నందలి వారి ఇంటిలో కలవడం 
జరిగింద్. ఆవిడ రచనల పటలా , ఆవిడ పటలా  న్కుననా అభిమాన్నినా తెలియ చ్సుకునే యోగం కలగడం 
అననాది .. నిజంగా అది న్ పూర్జన్మ  సుకృతంగా భావించాను .
            న్కు జాఞా నం వచాచేక, కధల పుస్తకాలు చదవడం మొదలుపటి్ట నపుపాడు..  మొదటిగా చదివింది 
యదదీనపూడి సులోచన్ రాణి గారి “సెక్రటరీ“ నవలనేను. అక్కడ నుండే ఎన్నా, ఎననాన్నా ఆవిడ రచనలు 
చదివి, ఎంతగాన్ వారి యొక్క అభిమానినైన్ను.  
 “మరణం ద్్రా స్ర్గలోకాలకి మీరు మరలి పోయిన్..  ఓ గొపపా రచయిత్రిగా”మిమ్మలినా ఎపపాటపపాటికీ 
ఎంతగాన్ అభిమానించ్..          
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్్త రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానినా వరిణాంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవానినా విసతృతంగా వరిణాంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ కే్షత్రానినా వరిణాంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినా మా పాఠకులకు పరిచయం చ్-
యడానికి డా. పోచినపదిదీ  వెంకట మురళీ కృషణా గారిచ్ సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానినా, నలనల్ అందిసు్త న్నాము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేత్తలకు భకీ ్త తతా్నినా, విద్్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్నినా అందించగలదని 
భావిసు్త న్నాము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

                               ఛాగవకతృం-
డు  ఈశన్య కోణానినా, భీషణ్డు 
ఆగేనాయ కోణానినా, శంకు కరుణా డు 
నైరుతి కోణానినా, ధృమి చండుడు 
వాయవ్య కోణానినా, రకి్షస్్త  
ఉంట్రు. కాల్క్ష, రణ భద్ర, 
కౌలేయ, కాల కంపన అను ప్ర-
మధులు గంగానదికి అవతలి 
వైెపున కాపల్ కాస్్త  ఉంట్రు. 
వీరభద్రుడు, నభసు్స, కరదీమాలిప్త 
విగ్రహడు, స్థా ల కరణాడు, మహా 
బాహడు అను ప్రమధులు  అసి 
నద్ తీరానినాకాపల్ కాసు్త న్నారు. 
విశల్కు్ష డు,మహా భీముడు, 
కుండోదరుడు, మహోదరు-
డు అనువారు దేహళీ తీరానినా 

కాపల్ కాతున్నారు. నందిషేణ్-
డు, పాంచాలుడు, ఖరపాదు-
డు, కరంటకుడు, ఆనందుడు, 
గోపకుడు, బభ్రుడు అనువారు 
వరుణా నద్ తీరానినా కాపల్ కా-
సు్త న్నారు.
       కాశీ నగరంలో కపిలుడు, 
స్వరిణా, శ్రీకంఠుడు, పింగళుడు, 
అంశుమంతుడు, అనువారు 
తపసు్స చ్సి పార్ివ శరీరముతో 
పరమేశ్రునిలో ఐక్యమయిరి. 
           కాశీ నగరములో ఒక 
పుణా్యతు్మడు శివలింగానికి 
నువు్లు, అకి్షంతలు సమరిపాం-
చి వెళి్ళపోయాడు. ఆ రాత్రి ఒక 
ఎలుక వాటిని తినడానికి వచిచే, 

శివలింగము చుటు్ట  అనేక స్రులా  
ప్రదక్షణ చ్సింది. ఆ పుణ్య ప్ర-
భావము వలన ఆ ఎలుక  సశ-
రీరముతో శివునిలో ఐక్యము 
చందింది.          
         గంగానది కెరటములచ్ 
తడపబడుచు, పాపహారి అయిన 
కాశీ నగరమునకు ఇతర నగర-
ములు సమానమయినవి కావు. 
డుంఠి విన్యకుని గండస్తల-
మునుండి స్రవించుచుననా మద 
జలధారలు వరదలై ప్రవహించి, 
వరుణా నదిలో కలియుచుననాది. 
ఆ వరుణానది వరదలై పొంగి ప్ర-
వహించి గంగానదిలో కలియు-
చుననాది. గంగానది నిండుగా ప్ర-
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వహిస్త ంది.ఆ గంగానది ఒడుడ్ న 
ఉననా కాశికా కే్షత్ర వైెభవానినా వరిణాం-
చుటకు బ్రహ్మకుకూడా స్ధ్యము 
కాదు. ఉదయానేనా నిద్ర లేవగానే 
ఎవరు “అవిముక ్తము, అవి-
ముక ్తము  , అవిముక ్తము” అని 
మూడుస్రులా  పలుకుతాడో వాడు 
ధను్యడు. 
                       కాశీ నగర పొలిమే-
రలో ఏప్రాణి అయిన్ద్రన్ిద్రకై-
కనునాలుమూసినటలా యిన(మర-
ణించినటలా యిన) ఆ ప్రాణి కలలో 
తాను, పరమేశ్రుడు ఒకటయి-
నటులా గా చూస్్త డు. 
                 కాశీ నగరంలో ఒకస్త్రీ 
ఉదయానేనా శివలింగం ఎదుట 
శుభ్రం చ్స్్త  పరమేశ్రునిలో 
ఐక్యమయినది. 
               ఓంకార న్ధ శివ 
లింగం దగ్గర ఒక బ్లము ఉంది. 
ఆ బ్లము పాతాళ లోకానికి 
పోతుంది. ఆ బ్ల్నినా మునులు 
రకి్షస్్త  ఉంట్రు. 
              ఒక కపపా తనను వెంట్డి 
వసు్త ననా కాకికి భయపడి ఓంకార 
న్ధుని ఆలయంలోనికి ప్రవే-
శించి శివలింగం చుటు్ట  ప్రద-
కి్షణ చ్సింది. ఆ విధంగా  ప్రద-
కి్షణము చ్సిన పుణ్యం వలన ఆ 
కపపా శివునిలో ఐక్యమైనిది. ఒక స్త్రీ 
తన పాటలతోను, మరొకతె్త తన 
న్ట్యముతోను, మరొకతె్త పర-
మర్శవారుని సు్త తించి ఓంకారేశ్-
రుని కారుణా్యనినా పొంద్రు. కాశీ 
నగరానికి వెళ్ళనివారు, మతో్సదరీ 
తీర్ానినా సేవింపనివారు, ఓంకారే-

శ్రునికి ప్రణమిలలానివారు దురా-
తు్మలే. 
           “ ఓ! కలశ సంభవా! పర-
మేశ్రుడు పార్తికి చపిపాన 
త్రివిష్ట ప్శ్రుని వృతా్త ంతానినా 
చబ్తాను శ్రద్గా విను” అని కు-
మారస్్మి ఈవిధంగా చపపాడం 
ప్రారంభించాడు. 
                విరజమను  పీఠం 
దగ్గర శివుని పాద పీఠానినా ఒరు-
సుకుంటూ యమున, సరస్తి, 
నర్మద్ నదులు ప్రవహిసు్త న్నా-
యి. ఆ నదులు త్రి సంధ్యలలో-
ను తమ సుగంధ జలములతో 
త్రివిష్ట ప్శ్ర లింగానినా అభిషేకి-
సు్త న్నాయి. ఈ మూడు నదులు 
త్రివిష్ట ప్శ్రుని సమీపమునం-
దు చంద్ర కళాలంకారములు, 
భుజగాభరణములు కల మూడు 
లింగాలను ప్రతిష్ట ంచాయి. త్రి-
విష్ట ప్శ్రుని, స్ష్ట్ట ంగ దండ 
ప్రణామములతో అరిచేంచిన 
వారికి కర్మ బంధములు, మన్-
వ్యధ, పునరజున్మ ఉండవు. గంగ 

, యమున, సరస్తి, నదుల 
సంగమ స్తలమునందు పిత్రు 
తరపాణాలు సమరిపాంచిన వారు 
గయాతీరథామునకు వెళ్ళవలసిన 
అవసరము లేదు. త్రివిష్ట ప్శ్-
రునికి దకి్షణమునందు సరస్తి 
నదిచ్ స్్పించబడిన సరస్తీ-
శ్ర లింగానినా అరిచేంచిన వారికి 
స్రస్తమను పరమపద్నినా 
ప్రస్దిస్్త డు. త్రివిష్ట ప్శ్రునికి 
పడమటి దికు్కనందు యమున్ 
నదిచ్ యమునేశ్ర లింగానినా 
ప్రతిష్ట ంచింది. ఆ లింగానినా 
అరిచేంచినవారికి యమలోకము 
ప్రాపి్తంచదు. త్రివిష్ట ప్శ్రునికి 
తరుపాదికు్కనందు నర్మద్న-
దిచ్ ప్రతిష్ట ంచబడిన నర్మదేశ్ర 
లింగానినా అరిచేంచిన వారికి పున-
రజున్మ ఉండదు.
ప్ర తీ రో జు త్రి వి ష్ట ప్ శ్ రు ని ద -
రి్శంచుకొనూ్మడు లోకాలలోను 
ఒక వీసము తకు్కవ బ్రహ్మతో 
సమానం అవుతాడు.
                          (ఇంకా వుంది)
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
     మన విద్్య వ్యవసథా

క్రితం నల విద్్య వ్సథాకు సంబం 
ధించిన కొనినా విషయాలు ము-
చచేటించుకున్నాం. ద్నికి కొనస్ 
గింపుగా మరినినా మాటలు చపుపా-
కుంద్ం. అందరికీ విద్య అననాది 
అందరూ ఆమోదించ్ నిన్దం.
స్్తంత్రయాం వచిచేన తొలి దశలో 
అనీనా సరా్కరు బళ్లా. కాని అవి 
చాల్ తకు్కవ సంఖ్యలో ఉండేవి.
ఉననాత పాఠశలలు జిల్లా కు 
రండు మూడు కంటే ఎకు్కవ 
ఉండేవి కావు. కళాశలలు జిల్లా -
కొక్కటిగా ఉంటే మహా గొపపా.
వసతుల పరంగా చూసే్త కనీస 
వసతులుఉండటమే అరుదు.
అపపాటలా  స్త్రీ విద్యకై చాల్ కృష 
జరిగేది.యాభై అరవైె విద్్యరుథా -
లోలా  ఇదదీరో ముగు్గ రో ఆడపిలలాలు 
ఉండేవారు.పంతుళులా  ఎకు్కవ 
మంది  H .S .C పాసయి బేసిక్ 
ట్యినింగ్ చ్సిన వాళ్లా. ద్ద్పు 
అనీనా తెలుగు మీడియం స్్కళ్లా.
అయిన్ అప్ుడు చదువుకుననా 
విద్్యరుథా లతో పోలిసే్త ఇపపాటి వి-
ద్్యరుథా ల అవగాహన్ పాటవం 
తకు్కవే.మాకు ఆప్ష నల్ మా్యథ-
మేటిక్్స మరియు జనరల్ మా్య-
థమేటిక్్స రండూ ఉండేవి. ఆ 
ఇదదీరూ కాలేజీలో చదవని వాళ్లా.

అయిన్ వారి బోధన ఇపపాటి 
పోస్్ట  గ్రాడు్యయట్్స కన్నా ఉత్త-
మంగా ఉండేది. త్రోవలో స్ర-
దురైత్ చాల్ ప్రక్కగా జరిగి ఎంతో 
భయభకు్త లతో వినయ విధేయ-
తలతో మలిగే వారు.
  పలలాటూళలా నుండి మైళలాకు మైళులా  
నడిచి వచిచే చదువుకుననా వి-
ద్్యరుథా లందరో. అపుపాడీ మధా్య-
హనా భోజన పథకం అనేది లేదు.
ఇపుపాడల్ంటి కష్ట్ట లేవి లేవు.
కాని ఫలితం మాత్రం శూన్యం.
పదవతరగతి పాసయిన విద్్యరిథా 
తపుపాలు లేకుండా ఇంగీలాషులో
కాదు మాతృభాషలో కూడా సెల 
వు చీటీ రాసే పరిసిథాతి లేదు.అపపా 
టలా  ఏ పబ్లా క్ పరీక్షలకు ఏ పోల్సు 
బందోబసు్త  ఉండేది కాదు.పిలలాల 
జవాబ్ పత్రాలు ఉపాధా్యయుల 
ఇంటికే వచ్చేవి దిదదీడానికి.ఇపపా 
టిల్ ప్పర్ వా్యలు్యయషన్ సెం-
టరులా ండేవి కావు. ఇపుపాడు విద్్య-
రుథా ల సంఖ్య గణనీయంగా పరి
గింది. మగ పిలలాలతో సమానంగా 
ఆడపిలలాలు చదువుతున్నారు.
ద్ద్పుగా అనినా వరా్గ లవారు 
తమ పిలలాల చదువు గురించి 
ఆలోచించ్ దశకు వచిచేంది.
కాని చదువు న్ణ్యతా ప్రమాణాలే 

చాల్ నిరాశజనకంగా ఉన్నాయి.
ఇంకో విషయం అతి ముఖ్యమై-
నది కూడా సరా్కరు బళలా సంఖ్యతో 
పాటు ప్రైవేటు పాఠశలల సంఖ్య 
విపరీతంగా పరిగింది.ఒకపుపాడు 
మాధ్యమంలో చదవడం గగన 
కుసుమం.కాని అదిపుపాడు కొను-
కు్కననా వారికి కొనుకు్కననాంతగా 
పరిగింది.
             పై విషయాలను గనుక 
మనం విశ్లాషంచుకుననాటలా యిత్ 
మనకేమనిపిసు్త ంది. విద్యకు 
సంబంధిచిన వనరులు పరిగా 
యి. ప్రమాణాలు తగా్గ యి. కార 
ణం ఏమిటి? లోపం ఎక్కడుంది? 
    ప్రభుత్ పరంగా చూసే్త పాఠ 
శలలు పంచారు. వసతులు 
కలిపాంచారు.ఉచిత భోజనం, 
ఉచిత పుస్తకాలు, ఉచిత దుసు్త  
లు అందిసు్త న్నారు. పంతుళలా-
ను పరీకి్షంచి పరీకి్షంచి అరుహు లని 
త్లచేబడడ్  వారినే ఎంపిక చ్సు్త -
న్నారు. ఒకపుపాడు బతకలేక బడి 
పంతులు అనే స్మత చల్-
మణిలో ఉండేది.ఇపుపాడు బత-
కాడినికి బడిపంతులు ఉదో్యగ-
మంత ఉత్తమమైనది ఏద్లేదు.
నలకు అర లక్షజీతాలు తీసుకునే 
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ఉపాధా్యలు వేలలోలా  ఉన్నారు.ఇక 
ప్రయివేటు యాజమాన్్యలలో 
జీతాలు తకు్కవ పని ఎకు్కవ అనే 
పద్త్ కొన స్గుతున్నా వారి వా్య-
పారాత్మక విధాన్లవలలా  ఫలితాలు 
సరా్కరు బళలాకంటే మరుగా్గ  
ఉన్నాయి. ఆట నడుపుకునే 
వార యిన్(ఆరిథాక స్థా యి దృష్ట్ట యా) 
ఆంగలా మాధ్యమ పాఠశలలో 
తమ పిలలాలినా చదివించుకుంటు-
న్నారు.అంటే ప్రభుత్ పాఠశల-
లోలా  చదువు బాగుండదని ప్రజలు 
త్లేచేశరు. కాని ఇందులో పూరి ్త 
గా నిజం లేదు.ప్రభుత్ పాఠశల 
లు అనుకుననాంత అధా్ననా 
స్థా యిలో ఏమీ లేవు. కాని కారొపా
రేట్ యాజమాన్్యల మాయాజా 
లం ప్రజలోలా  ఒక ఫ్ల్్స ప్రిసే్టజిని 
క్రియట్ చ్సింది.ప్రభుత్ పాఠశ 
లల పంతుళలా పిలలాలు సైెతం ఆంగలా 
మాధ్యమ ప్రైవేటు పాఠశ లలోలా  
చదువుతున్నారంటే ఆ ప్రభావం 
ఏ మేరలో ఉందో ఆలోచించాలి.
       ఇంకో ముఖ్మైన విషయం.  
ఇదివరకు పలలాలోలా  చదివిన్ 
పట్నాలోలా  చదివిన్ ఉననాత 
స్థా యికి చ్రుకుననా వాళలాలో 
విద్్య ప్రమాణాలలో తారతమ్యత 
ఉండేది కాదు.ఎందుకు అపపాటి  
బోధన అయిన్ సరే,పాఠా్యం-
శల రూప కలపాన అయిన్ సరే-
,విద్్య విధానమైన్ సరే ద్ద్పు 
ఒకే విధంగా అమలు జరిగేది.
విద్్యరిథా  రావలిన స్థా యికి రాక 
పోత్ అదే తరగతిలో మళీలా  మళీలా  
చదువ వలసి వచ్చేది.ఆ భయా-

నికైన్ కొందరు చదివే వారు,-
కొందరు మళీలా  మళీలా  చదవే వా-
రు,కొందరు చదువ లేక మానేసే 
వారు.ఇపుపాడు డిటన్షన్ సిస్టం 
తీసేయడంతో చదువక పోయిన్ 
విద్్యరిథాకి బాధలేదు.చదువు 
చపపాక పోయిన్ ఉపాధా్యయుని-
కి చింత లేదు.సంవత్సరం పాటు 
హాజరుంటే నక్్సట్ కాలా సులోనికి 
ప్రమోటవుతున్నాడు.ఆప్రుడు నల 
పరీక్ష, త్రైమాసిక,ష్టణా్మసిక ,వారి్షక 
పరీక్షల విలువ ఏముంటుంది.
అవి న్మమాత్రపు పరీక్షలే.అపపా-
టలా  నల పరీక్షలో తపిపాన్ మళీలా  
పరీక్ష నిర్హించ్వారు.
       మరో ముఖ్్యతి ముఖ్యమైన   
విషయం.న్డు అనినా వరా్గ ల 
వారికీ ఒకే పాఠశల ఉండటం 
వలలా  ఉననాత  మేధా స్థా యి గల 
పిలలాల నుండి తకు్కవ స్థా యి 
పిలలాలు గ్రహించ్ అవకాశముం-
డేది.ఇపుపాడా పరిసిథాతంతా ప్రైవేటు 
బళలాకు మారి పోయింది.సరా్కరు 
బళలాలో ఎటూ దికు్క లేని,వి-
ద్యంటే ఏ మాత్రమూ ఆసకి ్తలేని 
బడికి సరిగా హాజరు కాని విద్్య-
రుథా ల వలలా  పంతుళలా ప్రయతానాలు 
సఫలం కాలేక పాఠశలల స్థా యి 
దిగజారి పోతుననాది.ద్నికి తోడు 
ఎక్కడలేని అదనపు బాధ్యతలు 
పంతుళలా మీద భారమయ్యసరి-
కి అధికారుల మపుపాకై కుసీ్తల-
తోనే సరిపోతుంది. ఇంకా చాల 
విషయాలు చరిచేంచాలి్సనవి 
ఉన్నాయి.వాటి గురించి వచ్చే 
నల మాట్లా డుకుంద్ం.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి ్త దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -18)   

+91 9897959425

                                                                            Unit-I
                              शक्नोति-- शक्नु वन्ति       
                              शक्नोमि— शक्नु ि:

1. स: बालक: संस्कृ ि ेसंभाषणं किनुुं शक्नोति 
ఆ బాలుడు సంసకృతంలో మాట్లా డ గలడు
     That boy can (is able to) speak in Sanskrit. 
2. ि ेवकृद्ा: वेगेन धातविनुं  शक्नु वन्ति
ఆ వృద్ులు వేగంగా పరుగెత్తగలరు 
Those old people can (are able to) walk speedily. 
   3. अहं संस्कृ िं तवना ककिति वकनुं  न शक्नोमि
    నేను సంసకృతం కాకుండా  వేరేది మాట్లా డలేను .
     I can live with out Sanskrit. 
4. वयं भारिदेशस्य सिनुन्नत्यै सव्विति त्कनुं  शक्नु ि:  
మనం భారతీయులం దేశ హితం కోసం దేనైనిన్  తా్యగం చ్యగలం.  
We are Indians and we are able to give/sacrifice every thing for the sake of our country.
Note:- Try to compose at least ten sentences by using these four words: 
शक्नोति-- शक्नु वन्ति
शक्नोमि— शक्नु ि:

Unit —II
अवयवाना ंनािातन
అవయవముల ప్రులా
शशर:= తల head ; किनोल:=చకి్కలి   cheek ; ललाट:నుదురు fore head
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भ्रू: =కనుబొమ  eye brow ; अधर:=lip ; वक्ष:= chest ; नाससका = ముకు్క   nose ; कण्व:= చవి  ear ; नेत्रि=् 
కనునా   eye ; कनीतनका = కనుగ్రుడుడ్  Eyeball ; चिबनुक:=బ్గ్గ   chin ; ओष्ठ:= పదవి lip ; जिह्ा= న్లుక  
tongue; िकृष्ठि ्=  వీపు/ నడుము   back;  वदनि ्=  ముఖము face ; िनुखि ्= న్రు  mouth ;कन्धर: 
=కంఠము/ మడ neck ; उर:= రొము్మ  chest ; उदर:= పొట్ట  abdomen/stomach ; नाशभ: =  బొడుడ్  navel 
; नख:=గోరు nail ; अङ्नुतष्ठका =  బొటన వ్రేలు  thumb ; िि्वनी= చూపుడు వ్రేలు  index finger ; िध्यिा =  
మధ్య వ్రేలు   middle finger ; अनामिका = ఉంగరం వ్రేలు    ring finger 
कतनतष्ठका =  చిటికెన వ్రేలు  little finger ; हस्त: =   చ్యి  hand
िाद:= కాలు /పాదము   foot ; दति:= పనునా  tooth .

                                         Unit — III.

इि: िरूव्विఇ्ంతకు ముందు  x इि: िरि ्తరువాత
Before x After

1. गनोिाल: इि: िरूवुं अध्यािक: आसीि ्-- इि: िरि ्आिाय्व: भतवष्यति ||
Formerly Gopal was a teacher and he will become professor in course of time.  
2. इि: िरूवुं सभा  प्ािलि ् इि: िरं सासं्कृ तिक काय्वक्रिा: प्िललष्यन्ति ||
The meeting was held till now and cultural activities will follow next. 

Unit –IV

एिादृश ఇటువంటి such , such like. –िादृश అటువంటి such like, like him – कीदृश ఎటువంటి what 
like, what type of .
Note: - ఈ పద్లు న్మవాచకానినా అనుసరించి మూడు లింగాలలోను కనిపిస్్త యి .

పుంలింగం –      స్త్రీలింగం –              నపుంసకలింగం  
Masculine     ---- Feminine --------------    Neuter 

एिादृश:                 एिादृशी                      एिादृशि् 
िादृश:                       िादृशी                        िादृशि्
कीदृश:?                   कीदृशी?                    कीदृशि्?
एिादृश: (िनुरुष: )  - एिादृशी (िकहला)  –  एिादृशि(् िनुस्तकि)्
िादृश:   िनुरुष:  -िादृशी- िकहला – िादृशि-्     िनुस्तकि्
कीदृश: िनुरुष:?  –कीदृशी  िकहला?  - कीदृशि ्            िनुस्तकि)्
1. एिादृश: उत्ति: िनुरुष:  सिाि ेआदरणीय:    भवति ||
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This kind of good man is always respected in the society.
2. एिादृशी उत्तिा िकहला सव्वदा िरूज्ा भवति||
This type of pious woman is to be honored always.
3. एिादृशं उत्तिं काव्यि ्अवशं् िठनीयि ्||
This sort of good treatise is always to be studied. 
 
Unit –IV

ररकि ्ఖ్ళీగా  x िरूण्वि ्నిండుగా
Empty x full
1. कासारे िलं ररकि ्अस्स्त 
చరువులో నీరు లేదు 
There is no water in the lake 
2. सिनुदे् िलं  िरूण्वि ्अस्स्त
సముద్రంలో  నీరునిండుగా ఉంది  
There is full of water in the sea.

3. िि कनोशे धनं ररकि ्अस्स्त 
  న్ జ్బ్లో  ధనం లేదు 
There is no money in my pocket 
4. तवत्तकनोशे धनं िरूण्वि ्अस्स्त
బా్యంకు లో ధనం పుష్కలంగ ఉంది .
There is abundant of money in bank.
   

                                                        <><><>
SUBHAASHITAM:

Kalidasa always stands first
(ఎటు  చూసిన్ ఆయనే)

పూర్ం గొపపా గొపపా కవులంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకుంద్మని వ్రేళలాతో లకి్కంచడం మొదలు పట్్ట రట 
. మనకైదు వ్రేళులా ంట్యి.  చిటికెన వ్రేలును ( little finger) సంసకృతంలో కనిషఠి క అంట్ం. ఉంగరం 
వ్రేలును (ring finger) అన్మికా అంట్ం. మధ్యనుననావ్రేలు (middle finger) మధ్యమ. చూపుడువ్రేలు 
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(index finger) తరజునీ. బ్రొటనవ్రేలు (thumb) అంగుషఠి ం. సరే చిటికెన వ్రేలుతో లక్క మొదలయి్యంది. 
అది కాళిద్సు కైవశం చ్సుకున్నాడు. ఇక ఆయనతో సమానులవరా అని చూసే్త ఎవరూ కనబడలేదట . 
అందుచ్త ఆ తరువాత వ్రేలుకు అన్మిక (ప్రు లేనిది) అనే ప్రు స్రథాకం అయి్యందట. 
िनुरा कवीना ंगणनाप्सङे्
कतनतष्ठकासधतष्ठिकाललदासा ||
अद्ाति ित्तनुल्यकवेरभावाि ्
अनामिका सार्वविी बभरूव||
 పురా కవీన్ం గణన్ప్రసంగే
కనిషఠి కాధిషఠి తకాళిద్స్
అద్్యపితతు్త ల్య కవేరభావా
దన్మికా స్రథావతీ బభూవ

ఎంత అదుభుతంగా ఉంది ఈ కలపాన!.
కాని కొంతమందికి లక్కపటే్ట టపుపాడు చిటికెన వ్రేలునుంచి కాక బ్రొటనవ్రేలు నుంచి లక్కపటే్ట  అలవా-
టుంటుంది . మరి వాళలా సంగత్మిటి? వాళలాకి కూడ సౌకర్యంగా ఉండడం కోసం మరో అదుభుతమైన శోలా కం 
వ్రాశరు ఆంధ్రదేశీయులు, ప్రముఖ కవి,పండితులు కీ||శ్|| శ్రీమాన్ అతి్తలి గోపాలకృషణామాచారు్యలుగారు. 
అది కూడ ఎంత రమణీయంగ ఉందో చూడండి. 
िनुरा कवीना ंगणनाप्सङे्
त्वङ्नुतष्ठकासधतष्ठिकाललदासा || 
ित्ततौल्यिनुद्ावययिकृन्प्रिज्ा्वs
भरूत्ति्वनी सार्वकनािधयेा ||

పురా కవీన్ం గణన్ప్రసంగే
త్ంగుషఠి కాధిషఠి తకాళిద్స్
తత్్తల్యముధాబువయితృన్ ప్రతరా్యాS
భూత్తరజునీ స్రథాకన్మధేయా

పూర్ం కవుల ప్రులా  లక్కపట్ట డం మొదలట్్ట రట. బ్రొటనవ్రేలితో లక్క మొదలయి్యంది. బ్రొటనవ్రేలు కాళి-
ద్సుకు దకి్కందట. ఇక 'అతనితో నేను సమానం' అని ఎవరైన భావిసే్త వారిని భయపటి్ట  చూపుడు వ్రేలు 
'తరజునీ' అని ప్రు తెచుచేకుందట. తరజుయతి అనయా ఇతి తరజునీ (భయపటే్ట ది కాబటి్ట  తరజునీ). మనం 
ఎవరినైన భయపటే్ట టపుపాడు చూపుడు వ్రేలితోనే భయపడతాం కద్! కాబటి్ట  ఎటు చూసిన్ ఎల్ చూసిన్ 
కాళిద్సే గొపపావాడు. కాళిద్స్ మజాకా! 
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

              
        కొనేవాడికి చపాపాలి్సన 
మాటలు కొనేవాడికి చపుపాతా-
డు.  కొట్్ట లి్సన చోట, మగతనం 
మీద కొడే్త... ఏ మగాడు ఊరు-
కుంట్డు... కొంట్డు అంత్.... 
అయిదు వందలకు కొని 
పదిహేను వందలకు అము్మతా-
డు..అద్ కతె్తరగాడి దబబు అంటే..
       చివరకు నందుల సుబబుయ్య-
కు కూడా కతె్తరగాడి అవసరం 
పడింది. ఎపుపాడూ తల దూరేచే-
వాడు కాదు. ఎదుదీ లు దిగగానే 
మొదట వచిచే చూసేది కతె్తర గాడే 
..... కొనేవాళలాను పంప్ది తానే... 
కానీ ఏ రోజూ 'కమీషన్' అడగలే-
దు. కానీ ఆఱు పుండైెన ఎదుదీ ను, 
పండుకునే ఎదుదీ ను, పొడిచ్ 
ఎదుదీ ను, గాలికుంటు తగిలిన 
ఎదుదీ ను అమి్మచిచే పుణ్యం కటు్ట -
కుంది కతె్తర గాడే. 

            పాడి వైెభవం 

 నందుల వారింట నంద్శ్రుల 
వైెభవం అల్ ముగిసింది. నం-
ద్శ్రుల తరా్త చపుపాకోవాలి్సం-
ది మా ఇంట పుటి్ట న బర్రెలు. మా 
యింట ఎపుపాడూ కనీసం రండు 
బర్రెల పాడి వుండేది. పుష్కలంగా 

పాలు, పరుగు దరికేవి. ఎపుపాడు 
కావాలంటే అపుపాడు అమ్మ వెళిలా , 
బఱ్ఱె  వీపు తటి్ట , పొదుగు కడిగి, 
పాలు పిండేది. 
  ఎదుదీ ల వైెభవం నడిచిననినా 
రోజులూ బర్రెలకు కూడా వైెభవం 
బాగానే నడిచింది. మంచి గడిడ్ , 
కడుగు నీళులా , కుడితి అనీనా 
బాగానే వుండేటివి. తిండి పుష్క-
లంగా ఉంటే పాలు పుష్కలం-
గానే ఇచ్చేవి. బర్రెలు స్టివైెన్, 
పాలిచ్చేవైెన్, ఎండిపోయిన్ ఒకే 
రకంగా పోషణ జరిగేది. బఱ్ఱె  
ఈనిందంటే ద్నికి మనుషు్య-
లకు చ్సినటులా  బాలింతతనం 
చ్సేవాళు్ళ. దూడకుననా తడిని, 
ఒక రకమైన బంక బంకగా వుండే 
దూడను శుభ్రంగా న్కుతుంది. 
దూడ కాళ్ళ గిట్ట ల మొనలు 

మత్తగా సునినాతంగా ఉంట్యి. 
అవి గిలిలా  తలిలా కి పడతారు. పుటి్ట న 
గంటలోప్ లేచి నిలబడుతుం-
ది. రండు జతల కాళ్ళ మధ్యలో 
చిననా కర్రతో నమ్మదిగా తట్ట డు-
స్్త రు. ద్నినా 'కొంకులు కొట్ట టం ' 
అంట్రు. కాలికీళలాను సరిచ్య-
టమననామాట. 
   ఆ తరువాత వండిన ఆము 
దంలో చూపుడు వేలు ముంచి 
దూడ న్టలా  పటి్ట  ద్ని దవడలను 
వెనుకకు ముందుకు కదిలిస్్త రు. 
అంటే చీకటం నేరుపాతారు. ఆ 
తరువాత తలిలా  పొదుగు దగ్గర-
కు తీసుకువెళిలా  పాలు తాగిస్్త రు. 
దూడ పుటి్ట న వెంటనే తలిలా  ద్నినా 
శుభ్రంగా న్కకున్నా, కాలి గిట్ట ల 
మొనలు తినిపించకున్నా తలిలా కి, 
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పిలలాకు అనుబంధమేరపాడదు. 
పాలు 'చ్పు ' కు రావు. అందుకే 
ఈ తతంగమంతా. 
   మా ఇంటలా  పుటి్ట న బఱ్ఱె  దూ-
డలనీనా ఆడవే, అంటే పయ్య 
దూడలు. మా న్యన చాల్ 
గర్ంగా చప్పావాడు. 'మా ఇంటలా  
మనుషులకు పుడిత్ మగపిలలా-
లు, బర్రెలకు పుడిత్ ఆడపిలలా-
లు' అని. మనుషులోలా  మగపి-
లలాలు ల్భద్యకం, పశువులోలా  
ముఖ్యంగా బర్రెలోలా  ఆడ సంతానం 
ల్భద్యకమని వ్యవస్య 
కుటుంబాలు భావిస్్త యి. 
  మా ఇంటలా  పుటి్ట న దూడలు 
అనీనా ఆరోగ్యంగా పరిగాయ్. 
న్కు తెలిసినంతవరకు ఒకే ఒక 

దూడ చనిపోయింది. పుటి్ట న 
న్లుగు రోజుల తరువాత 
అకస్్మతు్త గా చనిపోయింది. 
మామూలుగా అయిత్ పలలాటూ-
రలాలో దూడలు చనిపోత్ బర్రెలు 
పాలు ఇవ్వు. అందుకై దూడ 
బ్రతికేవుందని బర్రెకు భ్ంతి కలి-
గించట్నికి చనిపోయిన దూడ 
చర్మం ఒలిచి, ద్నిలో వరిగ-
డిడ్ కూరి మళీ్ళ కుటే్ట సి దూడ 
ఆకారంలో తయారు చ్సి బర్రె-
ముందు  నిలబెడతారు. అపుపాడు 
బఱ్ఱె  తన దూడను న్కి ద్నిపై 
వుననా ప్రేమతో ద్నికి పాలివా్-
లని 'చ్పుకు' వసు్త ంది. చ్పుకు 
రావటమంటే .... పొదుగులోకి 
పాలు నింపటమననామాట. తన 

బ్డడ్  కోసం నింపిన పొదుగును 
మనిష వంపుకుంట్డు. మా 
ఇంటలా  దూడ చనిపోత్ 'నకిల్' 
దూడను తయారుచ్ద్దీ మన్నారు. 
అమ్మ ద్నికి అంగీకరించలేదు. 
    మొదటిది చనిపోయిన 
లేతదూడ చరా్మనినా వొలవటం, 
రండవది తలిలా ని మోసం 
చయ్యటం. ఈ రండు కారణా-
లవలలా  ఆ పనికి అమ్మ ఇష్ట ప-
డలేదు. అయిత్ ఆ అవసరం 
లేకుండానే అమ్మ తన ప్రేమతో 
బఱ్ఱె  వీపు తటి్ట  పొదుగు కడిగి, 
ఆముదం రాసి పిండటం ప్రారం-
భించగానే బఱ్ఱె  చ్పుకు వచ్చేది. 
        
                (ఇంకా  వుంది)
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ఎలకా్రా న్

         పట్ట భద్రుడైెన న్గరాజు ఇక పై 
చదువులు చదివే స్మరథాయాం లేక  
ఊళ్లా నే  ఉననా ఓ సరాదీ రీజు  కారాఖా న్లో 
చ్రాడు. నైట్ కాలేజీలో చదివి బ్. 
యిడి. డిగ్రీ దరపుచుచేకొన్నాడు. 
తరా్త  జిల్లా   టీచర్ అరహుత పరీక్ష 
కూడా పాసయా్యడు. మూడు 
సంవత్సరాలైన్ ప్రభుత్ం అత-
నివైెపు కననాతి్త చూడలేదు. ఇల్కా 
ఎమ్మలే్య  చిలక పలుకులు 
పలికాడే తపపా ఏమీ చయ్యలేక-
పోయాడు. న్గరాజు తనల్ంటి 
మరి కొందరితో కలిసి విననాపాలు 
చ్సుకొన్నాడు. నిరసన ప్రదర్శ-
నలు చ్శడు. గొలుసు నిరాహార 
ద్క్షలు చ్శడు. చివరికి ఎల్గైె-
త్నే ఓ మాధ్యమిక పాఠశలలో 
ఉదో్యగం దరికింది. ఒకటినుంచి 
ఎనిమిదో తరగతి వరకు నగర-
పాలక సంసథా అధ్ర్యంలో నడు-
సు్త ననా ఆరు మాధ్యమిక పాఠశల-
లోలా నూ అదకటి. 
   తనని పడేసిన న్లుగో నంబరు 
పాఠశల ప్రు ‘ నగరపాలిక వి-
ద్్యప్రద్న మాధ్యమిక పాఠశల.’  
ఆంగలాంలో  ఎమ్ ఏమ్ ఎస్-
4  అంటే ముని్సపల్ మిడిల్ 
స్్కల్ నంబరు 4. ఊరికి కాస్త 
దూరంలో ఒక రాళ్ళ కా్రీ పరిసర 

ప్రాంతంలో ఆ స్్కలు ఉంది. ఏ 
విధాన్  తపిపాంచుకోలేని అభ్య-
రుథా లకే ఆ స్్కలోలా  పోసి్టంగ్ జరు-
గుతుంది. న్గరాజుకి ఆ స్్కలోలా  
పోసి్టంగ్  చ్స్్త  ఉత్తరు్లు 
వచిచేన వెంటనే, ముహూర ్తమూ. 
మంచిరోజూ, అని చూడకుండా ఆ 
మధా్యహనాం రండు  ప్రాంతంలో 
స్్కలికి వెళా్ళడు. ఏవో రికారుడ్ -
లు చూసుకొంటుననా ప్రధాన్పా-
ధా్యయుడు రామశర్మ స్దరంగా 
ఆహా్నించాడు.
     “ మీ ఆరడ్రు తాలూకు కాపీ 
న్కు నిననా స్యంత్రమే అం-
దచ్యబడింది. వస్్త రో, రారో 
అనుకొన్నాను.”
     “అరహుత సంపాదించిన ము-
డుసంవత్సరాల తరా్త వచిచేన 
అవకాశం. ఎందుకు వదులు 
కొంట్ను సర్?” 
“ఉననావి ఎనిమిది తరగతులు. వి-
ద్్యరుథా ల సంఖ్య తరగతికి పాతిక, 
ఇరవైెల దరిద్పులోలా . స్్కలోలా ని 
మొత్తం   విద్్యరుథా ల సంఖ్య 200. 
ఉననా టీచరలా సంఖ్య ఈ పూటే 
చ్రిన మీతో, న్లుగేళులా గా ఉననా 
న్తో సహా నలుగురు. ఉదయం 
తొమి్మదింటినుంచి మధా్యహనాం 
పననాండు వరకూ, మధా్యహనాం 

ఒంటిగంట నుంచి స్యంత్రం 
న్లుగింటివరకూ స్్కలు నడు-
సు్త ంది.  న్లుగు తరా్త అం-
దరిచ్తా అరగంటసేపు  ఆటలు 
ఆడించాలి. శనివారం బడి ఒంటి 
పూట నడుసు్త ంది. పననాండూ 
ఒంటిగంట మధ్యలో పిలలాలకి 
పోషకాహారం తినిపించాలి. ఒక 
వంట వాడూ, సహాయకురాలూ 
పదిననారకి వచిచే, అది కావాలి, 
ఇది లేదు అని సతాయించి, 
సణ్కు్కంటూ స్్కలునీ, వి-
ద్్యరుథా లినా ఏదో ఉద్రిసు్త ననా-
టు్ట గా వంటచ్సి, ఒంటిగంట 
తరా్త వెళిలాపోతారు. ఆ భోజన్ల 
సమయంలో మన నలుగురి-
లోనూ ఎవరో ఒకరు పర్యవేక్షణ 
చ్యకపోత్ సంగతులిoత్! ము-
నిసిపాలిటీవాళు్ళ ఏవో వాళ్ళ నిరీణా-
తమైన కొలతలతో ఓ వారం రేషన్  
ఆదివారం పూట అందించి, 
రండు రోజులకోస్రి ఇనినా కూర-
గాయలు పడేసి పోతారు. ఈ ల-
కా్కపత్రాల ననినాంటినీ మనం ధ్రు-
వపరిచే సంతకం చ్సి యివా్లి. 
అటు సుదుదీ లు చపాపాలో, ఇటు 
పదుదీ లు చూస్్త  ముదదీలు తి-
నిపించాలో తెలియని పరిసిథాతి. 
అయిన్ మీరు కంగారు పడొదుదీ . 

ఉచితభోజన విద్్యలయాలు
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ఈ పాఠశలల తత్తవాం బోధపడిత్ 
మీరే సరుదీ కు పోతారు!” ఆయన 
మాటలోలా  వైెరాగ్యం న్గరాజుకి కొ-
ట్ట వచిచేనటులా  కనబడింది. 
 “పిలలాలవరూ కనబడటలేలాదు, 
సెలవుకాని యిచాచేరా?”న్గరాజు 
అడిగాడు. 
    “పిలలాలొక్కరే కాదు, ఉననాఇదదీరు 
టీచరూలా  మధా్యహనాం భోజన్ల-
యిన తరా్త ఇళ్ళకి వెళిలాపోతారు. 
కాలా సుకు నలుగురో అయిదుగు-
రో శ్రద్గల విద్్యరుథా లుంట్రు. 
నేనే మధ్య మధ్యన వెళి్ళ వాళ్ళకి 
ఎదో చపిపా, వచిచే ఇల్ కూరుచేని 
ఏదో పని చ్సుకుంటూ కూరుచేం-
ట్ను.”
    “మరి  ఆ  యిదదీరు టీచరూలా   
ఎందుకు వెళిలాపోతారు?”
    “ఒకరు ప్రస్ద్. మరొకరు 
కామేశం. వాళు్ళ కావాలనే ఈ 
స్్కలుకి వేయించుకొననా మత-
లబ్ల   మొండిఘట్లు. 
మధా్యహనాం పిలలాలే ఎల్గూ వె-
ళిలాపోతారు కాబటి్ట , వీళు్ళ ఇదదీరూ 
పోయి వాళలా దుకాణాల వా్యపారం 
చూసుకొంట్రు. ఎనినాస్రులా  
చపిపాన్ వినిపించుకోరు. ఎపుపా-
డైెన్ ఇనసెపాక్షన్ జరిగినపుపాడు 
మటు్ట కు ముందసు్త  సమాచారం 
అందుకొని, ఆ రోజు బ్ద్ిగా 
స్్కలు అయిపోయవరకూ 
ఉంట్రు. పిలలాల తలిలా దండ్రులినా 
పిలిచి కౌని్సలింగ్ చ్సే్త, కా్రీలో 
పిలలాలు కూడా పనిచ్సే్త కానీ 
తమకి గడవదని గోల పడా్త రు. 
కారి్మక న్యకులు వాళ్ళకి 

దనునాగా నిలబద్్త రు. మునిసిప-
ల్ అధికారులకి విషయం చబే్త 
పిలలాలినా బెలిలా పించ్ లౌక్యం నేరుచే-
కోమంట్రు. నేరుచేకుననా లౌక్య-
మేమిటంటీ న్రుమూసుకొని 
కూరోచేడం. మధా్యహనాం భోజనం-
కోసం రావడం, అటుతరా్త 
చిననాచిననా సంపాదనలకోసం 
వెళిలాపోవడం తలిలా దండ్రుల ప్ద-
రికానికి స్చికలుగా గురి ్తంచి ఓ 
నిటూ్ట రుపా విడవడం తపపా చ్సేది 
లేదు. ఓ స్రి స్్కలుని చుట్ట బె-
టి్ట  రండి. స్్కలు ప్దరికం తె-
లుసు్త ంది!”     
        న్గరాజు  లేచి వెళి్ళ  ఓ స్రి 
స్్కలునంతా కలయజూశడు. 
ఇంగీలాష్ యు ఆకారంలో ఉంది. 
చరోపక్క న్లుగేసి గదులు. ఒక 
గదిలో మొత్తం పదిమంది వి-
ద్్యరుథా లు గుమిగూడి కనబడాడ్ -
రు. అందరీనా ప్రలాడిగి తెలుసుకొ-
న్నాడు. వాళు్ళ అనినా తరగతులకీ 
చందిన వాళు్ళ. ఒక ఎనిమిదవ 
తరగతి విద్్యరిథా చిననా తరగ-
తుల వాళ్ళకి కూడికలూ, తీసివే-
తలూ చబ్్త న్నాడు. అతని ప్రు 
మురళి. మరొక ఏడవ తరగతి 
విద్్యరిథా శంకర్ తెలుగు పద్ల 
డికే్టషన్ చబ్్త న్నాడు. ‘పద్మభూ-
షణ్డు- విష్కే్సనుడు-కుంభ-
కరుణా డు..’ కుర్రవాళులా  రాసు్త న్నా-
రు. ఇల్ంటి విద్్యరుథా లే స్్కలు 
గౌరవానినా నిలబెడా్త రనుకొన్నాడు 
న్గరాజు.  ఓ అరగంట అక్కడే 
ఉండి చాల్మంది సందేహాలు 
తీరాచేడు. న్లుగింటికి గంట వి-

నబడింది. ఆ గంట కొటి్ట ంది హ-
డా్మస్టర్ రామస్్మి. ఆ స్్కలుకి 
అటండర్ అనే వాడెవడూ లేడు. 
అందరూ వెళిలాపోగా  ఆ ఇదదీరు 
విద్్యరుథా లు మటు్ట కు న్గరాజు 
వెంబడి వెళాలా రు. 
  మధ్యగా కుడి ఎడమల రండు 
బాలా కుల్నా కలుపుత రండు 
గదులు. ఒక గది హడా్మస్టరో్త సహా 
తామందరూ కూరుచేనే గది.  ద్ని 
తీరు వచిచేనపుపాడే  తెలిసిపో-
యింది. తలుపులూడిపోయిన ఓ 
కర్ర బీరువా. మాసిన రిజిస్టరూలా , 
నలిగిన దస్త్ లూ. పద్దీ యనకి 
మాత్రమే ఒక మేజా. ఆయన ఇం-
టివదదీనుంచి తెచుచేకొని వేసిన ఓ 
నీలంరంగు టేబ్ల్ కాలా త్.  ఒక  
గోడకి గడియారం. ఓ న్లుగు 
పాలా సి్టక్ కురీచేలు. 
 ద్నినామరోస్రి చూడనవ-
సరంలేదు కాబటి్ట  న్గరాజు 
పక్కగదిలోకి వెళా్ళడు. గదిలో 
రండు పొడుగాటి బలలాలున్నా-
యి. వాటిమీద  బ్య్యం బస్్త , 
పపుపాదినుసుల మూటలూ, 
చింతపండు బ్ట్ట లూ ఉన్నాయి.  
పోపు స్మానులూ అవీ మాసిన 
సీస్లోలా   తలుపులు లేని అలమా-
రలాలో ఉన్నాయి. ఒకపక్కన కమ్మ-
రి్షయల్ సైెజు  గాస్ స్టవ్ ఉంది. 
మరొక పక్కగా మసిబారిపో-
యిన అలూ్యమినమ్ పాత్రలూ, 
ఇనపతీగల బ్ట్ట లోలా  కొనినా కూ-
రగాయలూ ఉన్నాయి. బంగా-
ళాదుంపలు, ఉలిలా పాయలూ 
పరా్లేదనిపించిన్, పండిపో



43సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   జూన్ 2018

యిన దండకాయలూ, ముదురు 
బెండకాయలూ, వడిలిపోయిన 
తోటకూరా న్గరాజు మనసుని 
ఒక్కస్రిగా కలచివేశయి. ఆ 
గది పొగబారిపోయి, బూజులతో 
నిండి ఉంది. వంటగదికి బయట 
వరండాలో ఒక పక్కగా ఓ పదదీ  
సిమంట్ కుండీ ఉంది. వంటకీ, 
విద్్యరుథా లకీ ఉపయోగంగా ఉండే 
సిమంట్  నీళలాకుండీ! కుండికి ది-
గువభాగంలో రండు కుళాయి-
లున్నాయి. రండు అలూ్యమినం 
గాలా సులు  సననాపాటి గొలుసుల-
తో వేళాలా డ ద్యబడాడ్ యి. పైన 
ఉననా గుండ్టి ఇనపమూతని 
ఎతి్త చూశడు. లోపల కుండీలో 
గోడలకి న్చు పటి్ట  ఉంది. 
 గదులనినాంటికీ పైన బంగాళా-
పంకుల కపుపా. చాల్ పంకులు 
పగిలి ఉన్నాయి. గోడలనీనా 
పచుచేలు ఉడిపోయి, యిటుకలు 
కనబడు్త న్నాయి. మూడు 
బాలా కుల వరండాలూ గుంటలు-
పడి ఉన్నాయి. గదులోలా ని తాటి 
దూల్లికి బూజులు వేళాలా డుతు-
న్నాయి. ప్రతి తరగతి లోనూ తె-
లలాబారిపోయిన నలలాబలలా . టీచరు 
కూరోచేడానికి మకిలి ఇంకిపోయిన 
పాలా సి్టక్ కురీచేలు తపపా మేజాలు 
లేవు. ఒక్క ఏడు, ఎనిమిది తర-
గతుల గదులోలా  తపపా, విద్్యరుథా లు 
కూరోచేడానికి ఒక్క నేలబారుబెంచీ 
కూడా లేదు. ప్రాంగణానికి ప్రహరీ 
గోడలేదు. కుక్కలు యధేచచే-
గా తిరుగుతున్నాయి. తాము 

కూరుచేనే గదిముందు వరండాలో 
ఒక రైలుపట్్ట  ముక్క వేల్డద్-
సి ఉంది.  గంటకొట్ట డానికి ఒక 
ఇనపకడీడ్ ఉంది.
న్గరాజు  తిరిగివచిచే రామశ-
ర్మ ఎదురుగా కూరుచేన్నాడు. ఆ 
యిదదీరు విద్్యరుథా లూ బయట ని-
లుచేన్నారు. రామశర్మ వారినిదదీరీనా 
ప్రుపటి్ట  పిలిచి లోపలికి రమ్మ-
న్నాడు. 
“ఈ స్్కలోలా  న్కు నైతిక బలం 
ఇచ్చేవాళులా  ఈ ఇదదీరూ, మీరు 
చూసిన మరికొదిదీమందే! ఏ 
సహాయం కావలి్సన్ చ్స్్త రు. 
మీరు స్్కలునంతటినీ చూసి 
వచాచేరు. ఎన్నా ప్రశనాలతో మీరు 
సతమతమౌతున్నారని మీ 
ముఖం చూసే్తనే తెలుస్త ంది. 
సవరించడానికి ప్రయతనాం చ్-
యలేదని కాదు. చ్సి,చ్సి చ్తు-
లత్్తశను. ఇంటిపనునాలోలా  ము-
ని్సపాలిటీ తీసుకొంటుననా రండు 
శతం లైబ్రరీ సెసు్సని కూడా నగర 
పాలక సిబబుంది జీతాలకోసం 
సరేదీసు్త న్నారు. గ్రంధాలయాల 
ప్రుమాట దేముడేరుగు కానీ, 
ఈ స్్కలోలా  గోడకి దేశ, ప్రపంచ 
పట్లు  కూడా తగిలించడానికి, 
ఆఖరికి భూగోళం చూపించడా-
నికూ్కడా సము్మలేలావంటున్నారు. 
అటుచూసే్త ప్రైవేటు స్్కళ్ళలో 
ఆధునిక ఎలకా్రా నిక్  ఉపకరణా-
లతో విద్్యబోధన చ్సు్త న్నారు. 
ఒకన్టి రాళ్ళకా్రీ యజమాని 
అతని కుటుంబ పరిసిథాతుల 

కారణంగా రాజస్్త న్ తిరిగి శశ్-
తంగా వెళిలాపోత, ఏదైన్ స్్కలు 
పట్ట మని ఈ బ్లిడ్ంగ్ ని మునిసి-
పాలిటివాళలాకి ధారదత్తం చ్శడు. 
అపపాటలా  ఊరిలోని కొందరు 
పదదీలు మిడిల్ స్్కలు స్థా పన-
కి నడుము వంచి శ్రమపడాడ్ , ఈ 
వారుడ్  మంబరులా  ఏ విధమైన శ్రద్్ 
తీసుకోని కారణంగా  మిగిలిన 
మునిసిపల్ స్్కళలాకన్నా అధా్ననా 
సిథాతిలో ఉంది. ఆ నలిగిపోయిన 
ఫైళలాలో నేను స్దస్్త రితో రాసిన 
ఉత్తరాల కారబున్ కాపీలు తీరు-
బడిగా చదవండి. బడుగువరా్గ ల 
విద్్యరుథా ల కోసం ఈ మధా్య-
హనాభోజన పథకం చ్బటి్ట న్, 
రాష్ట పాలకవర్గం లక్ష్యమే వేరననా 
సంగతి త్లిపోయింది. వారొకం-
దుకు ఈ పథకానినా ప్రవేశపదే్త,  
తలిలా దండ్రులు ఒకపూట భోజనం 
కోసం పిలలాలినా పంపిసు్త న్నారు.”
”సర్! ఇవనీనా తెలియని 
విషయాలు  కావు. ఆ రాజకీయా-
లు మనకి అనవసరం. ముంద-
సు్త గా మనం వంటగది వ్యవహా-
రం చూడాలి. మంచినీటి సరఫరా 
సంగతి చూడాలి. ఏదైన్ జరగ-
రానిది జరిగిత్ ‘విష్టహారం’ తి-
నిపించిన న్లుగో నంబరు ము-
ని్సపల్ స్్కలు అని అపనింద 
వచ్చేది మనకే!”
“బాధ్యత మీదే అనకుండా మనదే 
అన్నారు. యిది చాల్ సంతోషం-
చవలసిన విషయం న్గరాజు 
గారూ,” అన్నాడు రామశర్మ. 
                           (ఇంకా వుంది)
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                                                                  ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చపపాగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచేన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతు్త లు, గుణింతాలు అనీనా అన్యిస్్త యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  
           

                                  ( ఆధారం :  న =   అసలు అక్షరం 'వ' )
 
           నవపఢనుంబ్    జ్మరువ   న్చవరైవ     రతాహఢత్షజువ్ 
           నవపనవీనిచాతజక్షవండు   కొక్షంయయప్గుయావి యుం 
           ఢవరువ   కుయఖా పీనవ   నిఢాయ  నిఖ్వ   వితభ   వైెముసీ
           పవిష    రచాగట    నిఢనల్తరు    చంలజు      రావ్మపాకు్ష వే 
                 (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనల జవాబ్ :  
                                  ఊరక రారు మహాతు్మలు
                              వారధముల ఇండలా కడకు వచుచేటలలలాన్
                              గారణము మంగళములకు
                              నీ రాక శుభంబ్ మాకు నిజము మహాతా్మ                           

     మే  నల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబ్ పంపినవారు: 
  

  
శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు శ్రీ కె మురళీమోహన్
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 కొత్త  రామానందం 
శ్రీ బ్రహ్మ దేవుడికి ప్రీతికరమైన నిజ జ్్యషఠి  మాసం 

                 
          శ్రీ మహా విషుణా వుకు వైెశఖ 
మాసం... శ్రీ పరమ శివుడికి కారీ ్త 
క మాసం ఏవిధంగా ప్రియమైన
వో... జ్్యష్ట మాసం సృష్ట కర ్త అయి
న శ్రీ బ్రహ్మదేవుడికి అత్యంత 
ప్రీతికరమైనది. ఈ నలలో సృష్ట -
కర ్తను పూజించడం మంచిది. 
 ఈ నలలో ఏదో ఒక రోజు నీటిలో 
నిండిన కడవను 
"దేవదేవ హృషీకేశ సంస్రా-
రణావ తారక 
 ఉదకుంభ ప్రద్నేన యా 
స్్మి పరమాం గతిమ్ "
      అనే శోలా కానినా పఠిస్్త  ద్నం 
ఇవ్వలను. అంత్ కాకుండా ఈ 
నలలో ద్హంతో ఉననావారికి నీటి 
ని ఇవ్డం వలలా  అనంతమైన పు-
ణ్యఫల్లు లభించడంతో పాటు 
త్రిమూరు్త ల అనుగ్రహం కలుగు-
తుంది. 
   ఈ నలలో మొదటి పదిరోజులు 
అంటే శుకలాపక్ష పాడ్యమి మొద-
లుకొని దశమి వరకూ 'గంగా-
నది'లో   స్నానమాచరించాలని 
శస్త్ర వచనం. వీలుననావారు 
గంగానదిలో స్నానమాచరించ 
వలను. గంగానదిని స్మరిస్్త  
స్నానమాచరించి, గంగానదిని 

పూజించి ప్రతిదినం పది భకా్ష యాల 
ను నైవేద్యంగా సమరిపాంచవల-
ను. 
         నమో భగవతైెయా  
         దశ పాప హరాయై 
         గంగాయై న్రాయణైయా 
         రేవతైెయా దకా్ష యై శివాయై 
         అమృతాయై విశ్రూపినైయా 
         నందినైయా త్ నమో నముః 
           అనే శోలా కానినా పది రోజులోలా  
అయిదు వేలస్రులా  పఠించాలని 
శస్త్రవచనం. వీటనినాటితో పాటు 
ఈ మాసంలో పాదరక్షలు, విసన 
కర్ర, గొడుగు, చందనము, పద్మ 
పురాణం వంటి వాటిని ద్నం చ్-
యవలను. ఈ విధంగా క్రమం 
తపపాక విధులను పాటించడం 
సర్ పాప హరణం! అనంత 
పుణ్య ఫలద్యకం!!
  ఈ నలలో బ్రహ్మదేవుడి ప్రతిమ-
ను బ్య్యపు పిండి లేద్ గోధుమ 
పిండితో తయారు చ్సుకుని 
పూజా మందిరంలో ఉంచి పూ-
జించడంతో పాటు వస్త్ లను 
సమరిపాంచడం మంచిది. 
          జ్్యషఠి  మాస శుకలా తదియ 
న్డు 'రంభా తృతీయ వ్రతం' 
ఆచరిస్్త రు. పూర్ం భృగుమహ 
రి్ష సలహా మేరకు పార్తీదేవి ఈ

వ్రతానినా ఆచరించి శివుడిని భర ్త 
గా పొందినటులా  పురాణ కథనం. 
కాబటి్ట  పళిలాకాని యువతులు ఈ 
వ్రతానినా ఆచరించడం మంచిది. 
అరటి చటు్ట  మొదలు వదదీ  స్-
విత్రిని ప్రతిష్ట ంచుకుని పూజ 
చ్యాలి.  
           జ్్యషఠి  శుద్ పంచమి న్డు 
పితృదేవతలను పూజచ్యాలని 
శస్త్రవచనం. ఈ రోజున పితృదేవ 
తలను పూజించ, పిండ ప్రద్న్ 
లు, అననాద్నం చ్యటం శ్రేష్ట ం. 
 జ్్యషఠి  పౌరణామి న్డు రైతులు 
పంట వేయడానికి ముందు 
భూమిని దునినా, ఏరువాక స్గే 
పూరిణామ కనుక, ద్నిని 'ఏరువాక 
పూరిణామ' అనే ప్రుతొ వ్యవహరి
స్్త రు. భూమిని దునేనా ముందు 
భూమితో పాటు ఎదుదీ లు, న్గలి 
ని పూజ్ంచడం ఆనవాయితీ.
       రైతులే కాకుండా ఇతరులు 
కూడా వాటిని పూజించి ఫలితా-
లను పొందుతారు. ఈ రోజున 
ఎవరికీ అపుపాలు ఇవ్రు. డబ్బు 
పటి్ట  కొనరు. ఇంటలా ది ఏద్ బయ 
టకు పోకూడదని నము్మతారు. 
పిండివంటలు చ్సుకుంట్రు. 
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 తమ అయిదవ తనం వర్ిల్లా ల-
ని, ముతెతైదువులు జ్్యషఠి  పూరిణామ 
లేక అమావాస్యరోజున వటవృక్షం 
క్రింద స్విత్రీదేవిని పూజించడం 
తో పాటు వటవృకా్ష నికి పూజలు 
చ్సి, ప్రదకి్షణలు చ్సి నమస్కరిం 
చి ఐదుగురు ముతెతైదువులకు 
దకి్షణ తాంబూల్లు ఇస్్త రు. 
 సృష్ట  సిథాతి లయకారులోలా , లయ 
కారుడైెన పరమశివునికి సం-
బంధించిన వ్రతం తిందుకాష్ట -
మి వ్రతం. ఈరోజు మొదలు ప్రతి 
నల్ బహళ పక్షంలో అష్ట మి 
రోజు శివుడిని షోడశోపచారాలతో 
నూ, అషో్ట త్తరాలతోనూ పూజించ
వలను. ఈవిధంగా ఒక సంవత్స 
ర కాలం చ్సి ఉద్్యపన చ్యవ 
లను. ఈ వ్రతం చ్యడం వలలా  
శివానుగ్రహం కలిగి కష్ట్ట లనీనా తొ-
లగిపోతాయని శస్త్రవచనం. 
 జ్్యషఠి  బహళ ఏకాదశికి సిద్ి 
ఏకాదశి అని కూడా ప్రు. ఈ 
దినం ఏకాదశి వ్రతానినా పాటించి 
శ్రీ మహావిషుణా వును పూజించి, 
ఉపవాస జాగరణను అనుసరిసే్త 
గోద్వరి నదిలో ఒక సంవత్సరం 
స్నానం చ్సిన ఫలం, సంక్ంతి 
న్డు కేద్రేశ్రుని దర్శనఫలం, 
స్ర్యగ్రహణ సమయంలో కు-
రుకే్షత్రంలో స్నానఫలం, అశ్, 
గజ, భూద్న, గోద్న్, సువరణా 
ద్న ఫలములు లభిస్్త యి. 
అంత్కాకుండా సంచిత పాపాల-
నీనా తొలగిపోతాయి. 
     కృష పౌరణామి ఏరువాక 
        తెలుగువారికి వ్యవస్యం 

ఒక పవిత్రకార్యం. పుణ్యకార్యం. 
వ్యవస్యమే కాదు, అనినా వృతు్త  
లూ పుణ్యప్రదమైనవే మనకి. 
ఒక వైెదు్యడు తన ద్్రా రోగికి 
స్సథాత చ్కూరాచేలని ప్రారిథాస్్త డు. 
ఒక వడ్ంగి ఆకులు కటి్ట  బండి 
చక్రం చ్సే్త, ఒక కమ్మరి ద్నికి 
ఇనప కర్ర తొడుగుత, ఈ బండి 
పదికాల్ల పాటు పుట్ట డే సి వడులా  
రవాణా చ్యాలని కోరుకుం-
ట్డు. ఇది మన సంసకృతి. ఇది 
మన ఆచారం. 
      ద్్పరయుగం న్టి ప్రజలు 
వ్యవస్యానికి కావలసిన వరా్ష   
నినా ఇంద్రుడు కురిపిస్్త డని 
భా వించ్వారు. మహాభారతం-
లో ఇంద్రుడిని పూజించ్ ఘట్ట ం 
గోవర్నగిరి కథాంశంలో మనకు 
సపాష్ట ంగా కనిపిసు్త ంది. వ్యవస్ 
యం పనులు ప్రారంభించడాని
కి మంచి నక్షత్రం జ్్యషఠి  అని 
జ్్యతిష శస్త్రం చబ్తోంది.  ఆ 
నక్షత్రంతో చంద్రుడు కూడి ఉండే 
రోజు జ్్యషఠి  పూరిణామ. చంద్రుడు 
ఓషధులకు అధిపతి. ఓషధులు, 
మంచి ఎరువు, స్క్ష్మ ధాతువు 
లు పుష్కలంగా ఉంటేనే వ్యవస్ 
యం అధిక ఫలస్యానినా 
ఇసు్త ంది. అందుకే జ్్యష్ట  పూరిణా-
మన్డు ఈ పర్దిన్నినా జరుపు-
తారు. 
          మన రైతులు జ్్యషఠి  శుద్ 
పూరణామిను ఏరువాక పూరిణామ 
అంట్రు. ఇది మతసంబంధ 
పండుగ కాదు. మనుగడ పండ 

గ. ప్రతి ఒక్కరి కడుపు నింప్ 
వారి గింజ పండాలంటే ద్నికి 
ఏరువాకే స్ధనం. అందుకే ఈ 
పండుగకు రైతు అత్యంత ప్రాధా-
న్యం ఇస్్త డు. పురాణాలోలా  కూడా 
ఏరువాక ప్రస్్త వన కనిపిసు్త ంది. 
గీతాచారు్యడైెన శ్రీ కృషణా పరమాత్మ 
సైెతం ఏరువాక గురించి ప్రస్్త -
వించాడు. 
      సీతా  యజాఞా శచే కర్షకా | 
      గిరి యజఞా స ్తద్ గోహుః 
      ఇజ్్యభిరి్గ  రిర్నే || 
    బ్రాహ్మణ్లకు మంత్రం జపమే 
యజఞాం. రైతుకు న్గలితో పొలం 
దుననాడమే యజఞాం. పశుపాలకు
లకు గిరి, వన ప్రాంతాలకు పశు 
వులను మేతకు తీసుకువెళలాడ-
మే యజఞాం అని అర్ం. ఏరువాక 
పౌరణామి సీతా యజఞాము అని 
ప్రు పటి్ట ంది విషుణా పురాణం.     
సీత అంటే న్గలి. న్గలితో 
దుకి్క దునునాత వ్యవస్యానినా 
ఆరంభించి పంటలు పండిస్్త -
రు. ఇది కర్షకులకు యజఞాంతో 
సమానమని వివరిసు్త ంది విషుణా -
పురాణం. 
 వృత్ ్త దైవంగా భావించ్ ఏ వ్యకి ్త 
అయిన్ తాను ఉపయోగించ్ 
పరికరానినా దైవంగా భావించి పూ-
జిస్్త డు. అల్గే...రైతు కూడా ఈ 
రోజు పొలం పనులకు సహకరిం-
చ్ పశువులు, వ్యవస్ య పరిక-
రాలను కూడా ఎంతో భకి ్త 
శ్రద్లతో పూజిస్్త డు. ఇందుకో 
సం ముందుగా పశువుల కొట్్ట ల 
ను, పొల్లను శుభ్రం చ్సి పశు 
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వులు, పరికరాలను పసుపు 
కుంకుమలతో అలంకరిస్్త రు. 
అనంతరం ఎడలా బళలాను, ఎదుదీ  
కటి్ట న న్గళలాను తీసుకుని ఆనం-
దోతా్సహాల మధ్య నృతా్యలు చ్సు 
కుంటూ పొల్నికి బయలుదేర
తాడు. రైతులు న్గళలాను, పశు-
వులకు మంగళహారతులిచిచే 
న్గళ్ళ చుటూ్ట  ప్రదకి్షణలు చ్స్్త  
రు. రైతులంతా కలిసి మంగళవా 
ద్్యలతో స్మూహికంగా ఎదుదీ లు 
తోలుకుని పొల్లకు వెళిలా  భూమి 
దుకి్క దునినా ఏరువాక ప్రారంభి 
స్్త రు. ద్నినా కారు వుననావి అని, 
కృష పూరిణామ అని, హేల పూరిణా 
మ అని అనేక ప్రలాతో ఒకో్క ప్రాం 
తంలో ఒకో్కల్ వ్యవహరిస్్త రు.
ఉత్తర భారతదేశంలో ద్నినా 
ఉద్ృషభ యజఞాం అని పిలు-
స్్త రు. వృషభం అంటే ఎదుదీ . 
ఉద్ృతం అంటే లేపడం. అంత-
వరకూ వేసవి వలలా  కాస్త విశ్రమిం-
చిన పశువులను వ్యవస్యం 
కోసం సిద్పరచడమని అర్ం. 
    కొనినా ప్రాంతాలలో రైతు తమ 
పొల్లోలా  దుకి్క దుననాడం ప్రారం 
భించడానికి ముందు గోగున్రు-
ను తోరణంగా ప్ని మళీ్ళ ద్నినా 
విడద్సి అల్ ఊదిన పీచును 
ఎవరికి అందింది వాళు్ళ తీసుకు 
వెళిలా  ద్నినా పొల్లోలా నూ, ఇళలాలో 
నూ, పశువుల కొట్ట ం లోనూ 
చలులా తారు. మిగిలినది భద్రపర
చుకుంట్రు. ఈవిధంగా చయ్య 
డం వలలా  ఎంతో ధాన్యల్భం చ్-
కూరుతుందని రైతు విశ్సం. 

పొలం పనులకు ఎల్ంటి అవ-
రోధాలు కలుగనీయకుండా గణ 
పతిని పూజిస్్త రు. పశుపాలకు-
లైన బలరామకృషుణా లు పాడీపం-
టలకు ఎల్ంటి లోటూ రానివ్ 
కుండా కాపాడాలని, ఈన్టి ఈ 
తొలకరి చినుకే రేపటి పంటసిరి 
కి అవసరమైన నీటిబాట కావాల 
ని ఆశీర్దించమని నిండు మన 
సుతో ప్రార్ిస్్త రు. ఆ తరువాత 
పంటలు పండేందుకు సృష్ట ని, 
వరి్షంచాలి్సన వరుణదేవుని, ది-
కాపాలకులకు అధిపతి అయిన్ 
దేవేంద్రుణిణా ఆరాధిస్్త రు. 
  వానలులా  కురవాలి వానదేముడా 
  వరిచ్లు పండాలి వానదేముడా 
  నలలాని మేఘాలు వానదేముడా 
 చలలాంగా కురవాలి వానదేముడా!
 అని ప్రార్ిస్్త రు. 
          ఇరు అంటే ఎడలా  జత అని 
అర్ం. ఏరువాక అంటే దుననాడా-
నికి ప్రారంభం అని! ఇరు కలప 
అంటే న్గలికి కటే్ట  ఒక పనిము-
టు్ట . ఏరువాక చ్యడం అంటే 
తొలిస్రి దుకి్కదుననాడం. ఆరవ 
అంటే ఎడలా ను పూనచేట్నికి 
సిద్ంగా ఉననా న్గలి. ఉత్తర భా-
రతదేశంలో వ్యవస్య పనులు 
చినుకులు పడగానే ప్రారంభిస్్త -
రు. ఐరోపాలోని దేశలోలా  కూడా 
ఏరువాక నిర్హిస్్త రు. ద్నిని 
'మేష్టప్' నే ప్రుతొ జరుపుతా-
రు. అల్గే, కొనినా చోటలా  ఈరోజు 
కాడిని ఒకవైెపు ఎదుదీ  మడపై వేసి 
మరోవైెపు రైతు తన భుజంపై 
వేసుకుని నేలను దునునాతాడు. 

పశువులు పడే కష్ట ంలో కొంత 
తామూ పాలుపంచుకోవడమే 
ఇందులోని పరమార్ం. పం-
టపొల్లకు త్రవించ్ ప్రక్రియ 
కూడా ఈ పూరిణామ న్దే ప్రారంభి-
స్్త రు. 
   ఈరోజు రైతు, శ్మికులు తమ 
తమ కే్షత్ర పాలకుణిణా తాము చ్సు్త  
ననా పనిలోకి విజయానినా కలుగజ్ 
యమని వేసుకుంట్రని ఋగే్ 
దం తెలియజ్సు్త ంది. శ్రీకృషణా దే-
వరాయలు రైతననా కృషకి మచిచే 
ఏరువాక పుననామిన్డు కానుక 
లను అందించి సత్కరించిన-
టులా  చారిత్రిక ఆధారాలున్నాయి. 
కపిలవసు్త  నగరంలో శుద్ోదను-
డు వరా్ష కాలం ఆరంభం కాగానే 
ఏరువాక పండుగను ప్రారంభి 
స్్త  రైతులందరికీ బంగారు న్-
గళలాను అందజ్సేవాడు. పురాణా-
లోలా నూ కృష పూరిణామ ప్రసకి ్త ఉంది. 
వరాహమిహిరుడు రచించిన 
బృహత్సంహిత లోనూ, పరాశరు-
డు వ్రాసిన కృష పరాశరం లోనూ 
ఈ ఉత్సవ ప్రసకి ్త ఉంది. వ్యవ-
స్యాధారిత పండుగలకు ప్రాశ-
స్తయాం, ప్రచారం తగి్గపోతుండడం-
వలలా  క్రమేణా ఇల్ంటి పరా్లు 
కాస్్త  మరుగవుతున్నాయి. 
ఇపపాటికీ సంప్రద్య పద్తులినా 
పాటించ్ రైతులు లేకపోలేదు. 
అందుకే ఇంకా పర్ం తెలుగు-
నేలపై ఉనికిని చాటుకుంటంది. 
      - ది . 28 - 6 - 2018 న 
ఏరువాక పొరణామి     
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 మేష రాశి:
ఈ మాసంలో అనేక విషయాలలో అనుకూలంగా 
వుండును. మోసపోయ ప్రమాదం కలదు. జాగ్రత్తగా 
వుండవలను. గృహంలో పదదీవారి ఆరోగ్య విషయంలో 
శ్రద్ అవసరం. సెపాకులేషన్ లో రాణింపు వుంది. గృహ 
వాతావరణం అనుకూలంగా వుండును. దైవ కారా్యలలో 
పాలొ్గ ంట్రు. ఉదో్యగసు్త లు సహచరులతో జాగ్రత్తగా
మలగవలను. వా్యపారసు్త లు ల్భాలు గడిస్్త రు. దూర 
ప్రయాణాలు చ్స్్త రు. వాటివలన ల్భాలు గడిస్్త రు.
విద్్యరుథా లు తమ ప్రతిభను చదువులో చూపిస్్త రు.
పరిశోధన చ్యువారికి అత్యంత అనుకూలసమయం 
జూన్ 24 రాత్రి 10. 36 నుండి 27 ఉదయం 9. 35 వర 
కు ప్రతికూల సమయం. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు 
వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) శ్రీ స్ర్యన్రాయణమూరి ్తకి ఉద 
యం అరఘ్యం సమరిపాంచుట 2) గోధుమలు ద్నం 
చ్యుట ద్్రా మంచి ఫలితాలు లభిస్్త యి.
వృషభరాశి:  
ఈ మాసంలో ఆర్ిక విషయాలలో ఆచితచి వ్యవ-
హరించవలను. ఋణ బాధలు ఇబబుంది పటు్ట ను. 
ఉదో్యగ విషయములో జాగ్రత్త వహించవల-
ను. సకాలంలో వైెద్య పరీక్షలు నిర్హించవలను. 
గృహంలో అశంతి, సహనం కోలోపావుట జరగవ-
చుచేను. కావున దైవ ప్రారథాన నిత్యం జరుపవలను. 
ఉదో్యగసు్త లకు ఆటుపోటులా  ఉండును. భాగస్్మ్య 
వా్యపారంలో విరోధములు తలతు్త  అవకాశం కలదు. 
ప్రచురణ రంగంలో ఉననావారికి అనుకూలం. విద్్య-

జూన్ నలలో: రవి 18 వరకు వృషభంలో తదుపరి మిథునంలో, బ్ధుడు 
11 వరకు వృషభంలో తదుపరి మిథునంలో, కుజుడు మాస్ంతం వరకు 
మకరం, 27 నుండి వక్రగతిలో సంచారంగురు డు తుల్రాశిలో వక్రగతి-
లో సంచారం, శుక్రుడు 8 వరకు మిథునంలో, తదుపరి కరా్కటకంలో, శని 
ధనసు్సలో వక్రగతిలో, రాహవు కరా్కటకంలో, కేతువు మకరం లో 

 జన్రదీన ఠాకూర్
జూన్ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫల్లు

9963933371, 9490189713

రుథా లకు చదువునందు క్రమశిక్షణ అవసరం. జూన్ 
27 ఉదయం 9. 35 నుండి 29 రాత్రి 10. 08 వరకు 
ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం 
చ్యుట 2) శ్రీ విషుణా  సహస్ర న్మ పారాయణ 
చ్యుట ద్్రా అనుకూల ఫలితాలు లభించును. 
 మిధున రాశి:  
ఈ మాసంలో అధికంగా ఉననాతిని స్ధిస్్త రు కానీ 
వ్యయమును నియంత్రించవలను. ఆరోగ్య విష 
యంలో ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలను. సషల్ 
కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకుననావారికి గురి ్తంపు 
లభించును. ఉదో్యగసు్త లకు బదిల్ కానీ ప్రమోషన్ 
లభించు స్చనలు కలవు. వా్యపారసుథా లు తమ 
వా్యపార విస్తరణకు అనుకూల సమయం. గృహం 
లో శుభకార్యం జరుగు అవకాశం కలదు మరియు 
బంధు మిత్రులు సందడి చ్యుదురు. విద్్యరుథా -
లు తమ ప్రతిభను చాటదరు. ఉననాత చదువులకై 
ప్రయతనాము చ్యువారికి అనుకూల సమయం. 
జూన్ 2 వ త్ద్ మధా్యహనాం 3. 38 నుండి 4 వ త్ద్ 
ఉదయం వరకూ, తిరిగి 29, 30 త్ద్లలో ముఖ్య-
మైన పనులు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
   వైెదిక స్చన:
1)  విషుణా  ఆలయంలో తులసిమాల సమరిపాంచుట 
2) దురా్గ దేవి ఆలయ సందర్శన వలన శుభఫలితా-
లు పొందుతారు. 
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కరాకాటక రాశి :
ఈ మాసంలో ఆరిథాక నష్ట్ట ల వలన మరియు అధిక 
వ్యయం వలన చికాకులు ఎదురు అగును. కంటి 
సమస్యల వలన బాధలు కలుగవచుచేను. మీ ప్రాణ 
సేనాహితుడు మీనుంచి దూరం అగు అవకాశం 
కలదు. మీలో ఆధా్యతి్మక భావన పరుగును. 
గృహంలో వాదప్రతివాదనలకు దూరంగా ఉండ-
వలను. ఉదో్యగసు్త లకు కోరుకుననా చోటుకు బదిల్ 
అయ్య అవకాశం కలదు. దూరప్రయాణాలు 
అనుకూలించును. వా్యపారసు్త లు పోటీ ఎదురు-
కొందురు. సమయస్ఫూరి ్త అవసరం. విద్్యరుథా ల-
కు, ముఖ్యంగా పరిశోధన చ్యువారికి అనుకూల 
సమయం. జూన్ 4 నుండి 7 వ త్ద్ వరకు ముఖ్య-
మైన పనులు వాయిద్వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1)గురువారంన్డు గురుచరిత్ర 
పారాయణ చ్యుట 2)అరటిచటు్ట కు నీరుపో-
యుట ద్్రా శుభ ఫలితా లు పొందుతారు.
సింహ రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి అత్యంత అనుకూ-
లంగా ఉండును. నూతన వసు్త వులు కొనుగోలు 
చ్యుదురు. ఆరోగ్య పరిసిథాతి అనుకూలంగా 
ఉండును. ఇరుగు పొరుగు వారితో జాగ్రత్త అవ
సరం. గృహంలో శుభకార్యం జరుగు అవకాశం 
కలదు. ఉదో్యగసు్త లకు అనుకూల సమయం. పై 
అధికారుల మపుపా పొందుదురు. వా్యపారసు్త లకు 
అనుకూల సమయం. ఇచిచేన మాట నిలబెటు్ట కొ  
నుటలో విఫలం అవుతారు. విద్్యరుథా లకు అను 
కూల సమయం. జూన్ 7 వ త్ద్ నుండి 9 వ త్ద్ 
మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) కాలి  నడకన దురా్గ  అమ్మవారి 
ఆలయ సందర్శన 2) మాంస్హారము విసరిజుం-
చుట ద్్రా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. 
కన్యారాశి: 
ఈ మాసంలో ఆరిథాక సిథాతి బాగుండును. మన్వాంఛ 
నరవేరును. ద్రక్ాల రోగముతో బాధపడువారు 

జాగ్రత వహించవలను. అపరిచితులతో జాగ్రత్తగా 
ఉండవలను. గాయములబారిన పడే అవకాశం 
కలదు. ఉదో్యగసు్త లు అనుకుననాది స్ధిస్్త రు. సిథా-
రాసి్త విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వా్యపారాభివృ-
ద్ి జరుగును. ప్రజా జీవితంలో ఉననావారికి మంచి 
అవకాశం లభించును. విద్్యరుథా లు పోటీ పరీక్షలలో 
విజయం స్ధిస్్త రు. జూన్ 9 వ త్ద్ నుండి 12 వ 
త్ద్ వరకు ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదికస్చన: 1)శని గ్రహము వదదీ  నువు్ల నూనతో 
ద్పారాధన 2) మాసశివరాత్రి రోజు ఈశ్రునికి అభి
షేకం చ్యుట ద్్రా ఉత్తమ ఫలితాలు లభించును. 
తులా రాశి:
ఈ  మాసంలో అధిక ఖరుచేల వలన పరిసిథాతి దు-
రభురంగా ఉండును. ఉదర సంబంధిత వా్యధుల 
వలన బాధపడుదురు. అవివాహితులకు వివాహ 
సంబంధము కుదిరే కాలం. బంధు మిత్రుల-
తో ఆచితచి వ్యవహరించవలను. మానసిక 
అశంతి కలుగవచుచేను. ఉదో్యగసు్త లకు చ్యు 
పనిలో మారుపా కలుగు స్చనలు కలవు. వా్యపా-
రసు్త లకు అభివృద్ి కనపడును. వా్యపారణ విస్తరణ 
చ్యుదురు. విద్్యరుథా లకు ఉననాత చదువులకు 
అనుకూల సమయం. జూన్ 12 వ త్ద్ నుండి 14 వ 
త్ద్ మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్ వేయుట 
శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) గురువారం న్డు పసుపు ద్నం 
చ్యుట 2) దకి్షణామూరి ్త ధా్యనం చ్యుట ద్్రా 
అనుకూల ఫలితాలు లభించును. 
వృశిచిక రాశి : 
ఈ మాసంలో ఆర్ిక సిథాతి అనుకూలంగా ఉండును. 
సెపాకులేషన్ కి దూరంగా ఉండవలను. ఆరోగ్యము
పరిసిథాతి బాగున్నా చిననా చిననా ప్రమాదములు జరగ 
వచుచేను. మీ పడసరం మాటల వలన గృహంలో 
అశంతి. అవివాహితులకు వివాహం కుదిరే అవకా 
శం కలదు. ఉదో్యగసు్త లకు చ్యు పనిలో మంచి 
గురి ్తము మరియు పదోననాతి కలుగు అవకాశం 
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కలదు. వా్యపారసు్త లకు ల్భములు కలుగును. 
రచయితలకు మరియు ప్రచురణ రంగంలో ఉననా-
వారికి మంచి అనుకూల సమయం. విద్్యరుథా లకు 
పోటీ పరీక్షలలో విజయం. జూన్ 14 వ త్ద్ నుండి 
16 వ త్ద్ మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్ 
వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) నిత్యం రుద్రా జపం చ్యుట 
2) జన్మ నక్షత్రం రోజున పసుపు గుడడ్  గానం చ్యుట 
ద్్రా శుభఫలితాలు పొందుతారు. 
ధను రాశి : 
ఈ మాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి స్మాన్యముగా ఉండు 
ను. ఖరుచేలపై నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్య విష 
యంలో శ్రద్ అవసరం. ఆహారపు అలవాటులా  పాటిం
చవలను. గృహ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండు 
ను. సేనాహితుల సహకారం లభించును. ఉదో్యగసు్త -
లకు అనుకూల సమయం. వా్యపారస్్త లకు అత్యంత 
అనుకూల సమయం. విద్్యరుథా లకు మంచి కాలం. 
జూన్ 16 వ త్ద్ నుండి 18 వ త్ద్ మధ్య ముఖ్యమైన 
పనులు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) కాలభైరవ ఆరాధన 2) హనుమాన్ 
దేవాలయంలో సింధూరం మరియు న్రింజ పళు్ళ 
సమరిపాంచుటద్్రా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు 
 మకర  రాశి:
ఈమాసంలో ఆర్ికచికు్కలు కలిగే అవకాశం కలదు. 
చక్కని ఆర్ిక ప్రణాళిక రచించవలను. ప్రమాదము-
లు గురి అయ్య అవకాశం కలదు. చడు సేనాహితు-
లవలన ఇబబుందికి గురి అవుతారు. కావలసినవారికి 
దూరంగా ఉండు అవకాశం కలదు. ఉదో్యగసు్త లకు 
అనుకోల్ సమయం కాదు. ఓపిక అవసరం. వా్య-
పారసు్త లకు ల్భాలు తగు్గ ను. కొత్త వా్యపారం మొ-
దలుపట్ట వదుదీ . విద్్యరుథా లకు చదువులో ఆటంకము 
ఎదురు అవును. శ్రద్ వహించవలను. జూన్ 18 వ 
త్ద్ నుండి 20 వ త్ద్ మధ్య ముఖ్యమైన పనులు 
వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) నిత్యం శివాలయ సందర్శన మరి 
యు నవగ్రహ ప్రదకి్షణ చ్యుట 2) దకి్షణామూరి ్త 

ఆరాధన చ్యుట ద్్రా కొంత మేర ప్రతికూల 
ఫలితాలు తగు్గ ను.
 కింభ రాశి:
ఈ మాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా 
ఉండును కానీ సెపాకులేషన్ కి దూరంగా ఉం-
డవలను. చిరుతిళులా  వలన మీ ఆరోగ్యమునకు 
భంగము వాటిలలావచుచేను. ప్రమాదములు కలుగు 
స్చనలు కలవు. జాగ్రత్త వహించవలను. గృహ 
వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండును. తీరథా 
యాత్రలు చ్యుదురు. ఉదో్యగసు్త లకు కొంత 
వ్యతిరేక వాతావరణం ఉన్నా ఓపికతో అధిగమిం-
చుదురు. వా్యపారసు్త లకు పోటీ ఉన్నా ల్భాలలో 
నడచును. న్్యయపరమైన మరియు సిథారాసి్త 
విషయాలు వాయిద్ వేయుట మంచిది. విద్్య-
రుథా లు అధిక శ్రమ వలన ఫలితాలు స్ధించదరు. 
జూన్ 20 వ త్ద్ నుండి 22 వ త్ద్ మధ్య ముఖ్య-
మైన పనులు వాయిద్ వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) ప్రతి మంగళవారం శ్రీ కారి ్తకే-
యుని ఆలయ సందర్శన 2) దురా్గ స్క ్తం పఠనం 
ద్్రా శుభ ఫలితాలు స్ధిస్్త రు.
మీన రాశి : 
ఈ మాసంలో ఆర్ిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా 
ఉండును. ఖరుచేలు అదుపులో ఉంచవలను. 
సకాలంలో వైెద్య సేవలద్్రా ఆరోగ్య సమస్యల 
నుండి బయటపడుదురు. శుభకార్యములు 
వాయిద్ పదును. గృహ వాతావరణం స్మాన్య-
ముగా ఉండును. ఉదో్యగసు్త లు టీమ్ వర్్క ద్్రా 
మంచి ఫలితాలు స్ధిస్్త రు. వా్యపారసు్త లు తమ 
వా్యపారం అభివృద్ి చ్సి విజయం స్ధిస్్త రు. 
విద్్యరుథా లకు ఆటలలో విజయ ప్రాపి్త. చదువులో 
గ్రూప్ స్టడీస్ అనుకూలం. జూన్ 22 వ త్ద్ నుండి 
24 వ త్ద్ మధ్య ముఖ్యమైన పనులు వాయిద్ 
వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 1) దేవాలయంలో పులిహోర 
పంచుట ద్్రా 2) శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం 
జరిపించుట ద్్రా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.






