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     స్త్రీకి స్్వతంత్రర్ం వచి్చందా ?
             స్త్రీకి నిజంగా స్వతంత్రర్ం  వచి్చందా ? ఇది స్త్రీకే అర్ం కాని ప్రశ్న. ఎందుకంటే పూర్వం స్త్రీకి వంటిలులు , ప్లలులు, భర తు తపపి 
వేరే ప్రపంచం అంటే ఏదో తెలియకుండా నూతిలోని కపపి లాగ జీవితం వెళ్ళ బుచి్చంది. భర తు ఏదైన్ కొనిస్తు దాన్్న ఎంతో అపురూ-
పరంగా భావించుకుని,  చుటుటు ప్రక్కల వారితో, బంధువులతో తన ఆనందాని్న పంచుకున్ది. భర తు ఎంత చెబిత్ అంత. భర తు  ప్రేమగా 
చూసిన్, లేదా దండంచిన్, కొటిటు న్ అలాగే అనీ్న తనలోన్ ఇముడ్్చకుని సంస్రాని్న నడపేది,  తపపి సంస్రాని్న బయటకు 
రానిచ్్చది కాదు. ఇది ఆసరాగా చ్స్కున్న పురుషులు తమ అధికారాని్న చెలాయించి ఇషటు ం వచి్చనటులు  ప్రవరి తుంచిన వారే ఎకు్కవగా 
ఉన్్నరు.   
                  కాలక్రమేణా పురుషుల అహంకారాని్న భరించలేకనయిత్న్మి, స్త్రీలు బయటకు వచి్చ, చదువుకుని,  వారి తెలివిత్-
టలు చూప్ంచుకుని నిరూప్ంచుకుంటూ ఉన్నత స్థా న్లు పందుతున్్నరు. ఎపుపిడైత్ స్త్రీ బయటకువచి్చ, బయట ప్రపంచం 
చవిచూసి, మంచి చెడ్లు తెలుస్కుని, తాను కోలోపితున్నది ఏమిటో అర్ం చ్స్కోవడం మొదలు పెటిటు ందో, తన తెలివి 
త్టలకు పదును పెటిటు , అగ్రశ్రేణిగా రూపుదిదుదు కోవడం కూడా మొదలుపెటిటు ంది. అపుపిడే స్త్రీ శకి తుకి గురి తుంపు రావడం మొదలు 
పెటిటు ంది. ఇది నిజంగా గరి్వంచదగ్గ విషయం. 
                భగవంతుడ్ స్త్రీ పురుష బేధం  లేకుండా అందరికీ తెలివిత్టలు, శకి తు స్మర్ర్ం ఇచ్్చడ్. కానీ వాటిని పూరి తుగా 
వినియోగించుకోకుండా మనమే మనచుటూటు   గోడలు కటేటు స్కుంటున్్నము. మిగిలిన దేశాలలో ఇటువంటివి ఏమీ కనిప్ంచ-
వు. పెదదు  పెదదు  బస్సు డ్రైవరులు , పడవ నడపే వారు, అలా అని్న రంగాలలోను స్త్రీలు కనిప్స్తు  వుంటారు. కానీ మన దేశం లో స్త్రీలు 
రాణిస్తు న్్న, ఇంకా అన్క రంగాలలో, ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలోన్ కాక అన్క రంగాలలో  కూడా ఇంకా  రావలసిఉన్్నరు. 
మన దేశంలో ఇంకా ఎందుకు స్త్రీలు అని్న రంగాలలోనూ  ప్రవేశించలేక పోతున్్నరు అని ప్రతి ఒక్కరు ప్రశి్నంచుకుంటే, వారికే 
అర్ం అవుతుంది. స్త్రీకి మొతతుం సంస్ర బాధ్యత మీద పడ్తుంది ఒక పక్క. చిన్నపపిటి నుండ మగవారితో సమానంగా చదువు-
కున్్న, వివాహం అయా్యక పురుషుడకి ఉదో్యగ బాధ్యత, దానికి తోడ్ సరా్వధికారాలు, హకు్కలు  ఆ సంస్రం మీద ఉంటాయి. 
స్త్రీకి వివాహం అవడంతో ఉదో్యగ బాధ్యతతో పాటు సంస్ర బాధ్యత కూడా అంటే అందులో భర తు , ప్లలులు, ఆ బాధ్యత కూడా మీద 
పడ్తుంది. సరే ఎక్కడో కానీ అతతు మామల, బంధువుల బాధ్యత ఉండడంలేదు. కారణం అతతు మామలే కోడళ్ళకి దూరం గా ఉం-
టున్్నరు. కారణం స్త్రీకి ఎపుపిడైత్ ఈ బాధ్యతలు ఎకు్కవ అయా్యయో, భారా్య భర తుల ఇదదురి మధ్య రణరంగం ప్రారంభం అవుతోంది. 
ప్రస్తు తం స్త్రీలలో సహనం కూడా తగు్గ తోంది. పూర్వం బయట ప్రపంచంలో సరదాగా గడపడానికి ఇని్న అవకాశాలు ఉండేవి కావు. 
ఎపుపిడైత్ స్త్రీ బయటకు వచి్చ, అనీ్న అనుభవించడం మొదలుపెటిటు ందో, తానూ మగవారితో సమానంగా ఎదిగి అని్న రంగాలలోను 
పరిపూర్ణతా్వని్న స్ధించి జీవితాని్న ఆనందమయంగా తీరి్చ దిదుదు కోవాలనుకుంటోంది. కానీ వచి్చన సమస్య అలాలు  స్త్రీ మారుతోంది 
కానీ మగవాడ్ స్త్రీ చదువుకుని ఉదో్యగం చెయ్యడం కోరుకుంటున్్నడ్, కానీ అధికారం, హకు్కలు పంచలేక పోతున్్నడ్. సంస్-
రములో సంస్ర బాధ్యతలను సమానంగా పంచుకోలేక పోతున్్నడ్ . 
           అక్కడే మొదలవుతున్్నయి సంస్రంలో గొడవలు. మగవారు  ఇక్కడ మారవలసిన అవసరం ఉంది. స్త్రీ కూడా తాను 
ఉదో్యగస్థా రాలినన్ అహంకారం తెచు్చకోకూడదు. భారా్య భర తులిదదురూ కుటుంబంలో అని్న విషయాల లోనూ సమానతా్వని్న పంది, 
అది ఆఫీస్ కాదు మన ఇలులు , మన కుటుంబం అన్ భావనతో ఇదదురు ఒకరికొకరు మరా్యదనిచు్చకుంటూ, సమాన హకు్కలు, 
బాధ్యతలతో సంస్రం గడప్ ప్రతి విషయంలోను ఇదదురు ట్రానసుపెరంట్ గా ఉంటే జీవితం స్వర్గమయం కాదా? డబుబుల దగ్గరకి 
వచ్్చసరికి నువు్వ సంపాదించు కానీ పెతతునం న్దే, వంటింటి పెతతునం నీదే అన్ పురుషులు మారాలి అన్దే స్త్రీల వాదన. దీనిని 
అరథాం  చ్స్కుని ఎక్కడ ఎవరికి కషటు ము కలుగుతుందో ఇదదురు కూరు్చని సరిచ్స్కోవాలి అంత్కాని సంస్రాని్న రోడ్డు  మీదకి 
లాకు్కంటే ప్లలులు వీధి ప్లలులు అయిపోతారు. తలిలు తండ్రులూ! జ్గ్రతతు ! కోరుటు లూ, లాయరులు  బాన్ ఉంటారు, మీ కుటుంబాలే 
బజ్రు పాలవుతాయి. ఇపుపిడ్ స్త్రీ స్్వతంత్ర్యని్న దురి్వనియోగం చ్స్కుంటూ, తన కాపురా ని్న తాన్ కూలదోస్కుంటోంది. పురు-
షుడతో సమానంగా చదువుకుని ఉదో్యగం చ్స్కుని సంపాదిస్తు  తనను  ఏవిషయం లోను పురుషుడకన్్న తకు్కవ కాదు అన్న 
అహంకారంతో, తలిలు తండ్రులాలు ంటి అతతు మామలను దూరం చ్స్కుంటూ, వేరు కాపరాలతో, భర తులను స్ధిస్తు న్న ఎందరో మహిళా 
మణులను ఈ రోజులలో చూస్తు న్్నం. ఈ విషయంలో మహిళా మణులు ఆలోచించవలసిన అవసరం చ్లా ఉంది. ఈరోజు 
ఆనందం గురించ్ ఆలోచిస్తు న్్నరు కానీ భవిష్యతుతు  దృష్టు లో పెటుటు కోవడం లేదు. మారుతున్న న్టి ప్రపంచంలో న్టి కోడలే రేపు 
తాను ఒక అతతుగారు అవుతుందని, ఇదే పరిసిథాతి తనకు పునరావృతం అవుతుందని న్టి ఆడప్లలులందరూ గ్రహించుకోవాలి. 
        మహిళలూ స్ందర కుటుంబ సౌధాని్న నిరి్మంచడంలో మీ వంతు సహకారాని్న అందించి , 
జీవితాలను ఆనందమయం చ్స్కోండ .    కావున స్త్రీకి స్్వతంత్రం ఎంత వరకు కావాలో అంత్  స్త్రీ 
వాడ్కుంటూ (పరిమితికి మించకుండా) భర తులు  కూడా భార్యలకు  ఆర్ిక స్్వతంత్రర్ంతో పాటు , 
హకు్కలు పందే స్్వచ్ఛను, స్్వచ్ఛగా జీవించ్టటుటు  చూసి,  తాను 
కూడా బాధ్యతలు పంచుకుంటుంటే సంస్రం స్వర్గమయం కాదా ?     

తీగవరపు శాంతి



పాఠకుల సపిందన

  వి వి ఎస్ శర్మ గారు ఇక లేరని తెలిసి పెదదు  షాక్ 
కు గురి అయా్యము. అయిదు సంవతసురాలకు 
పైెగా ఆయన రచనల రస్స్్వదం  చ్స్తు న్న మాకు 
ఇది పెదదు  లోటు. ఆయన కుటుంబానికి మా 
స్నుభూతి వ్యక తుం చ్యప్రార్న. 
                                       ప్రస్ద్, హైదరాబాద్.

  భువనచంద్ర గారి ఆకర్షణ కథ చ్లాబాగుంది. 
పనికిరాని చెతతుని మనం ఎంత జ్గ్రతతుగా దాచు-
కుంటామో కదా అని అనిప్ంచింది. రచయిత 
మంచిగా కనువిపుపి కలిగించ్రు.
                 రమేష్, స్శీల- విజయవాడ

   పెరుగు, దాని ఉపయోగాల గురించి చక్కగా వి-
వరించ్రు భారతి గారు. బుచి్చరాజు గారి బొమ్మ-
లకథలు 31 వ బొమ్మ కథ దగ్గరకు రాన్ 'అమో్మ, 
ఇంక ఈ కథలు అయిపోతాయా' అనిప్ంచింది.   
రచయిత చక్కగా వ్రాస్తు న్్నరు.
      లక్ష్మణ్, వనజ్, రమ్య- వరంగల్

        కవనశర్మ గారి పదార్నైజం చ్లా బాగుంది. 
తెలుగులో సైన్సు వ్రాయటం కషటు మేమీ కాదని ని-
రూప్స్తు న్్నరు చెయి్య తిరిగిన రచయిత.
        ఉమామహేశ్వరరావు, అనంతపురం

    ఒకే పోలికలో ఉన్న మాలతి కలకటుర్ కుర్్చలో 
కూరో్చటం - తలచుకుంటేన్ థ్రిలిలు ంగ్ గా ఉంది. 
           వాణి, సీత, లకి్షమి, స్నీత - ఏలూరు

    సమ్మక్క స్రక్కల పండగ వెనుక ఉన్న విశేషాల 
గురించి చ్లా చక్కగా వ్రాస్రు శ్రీ తుమూ్మరి రాం 
మోహన్ రావు గారు. రచయితకు ధన్యవాదాలు. 
టాగూర్ గారి రాశిఫలాలు మీ పత్రికకే హైలైెట్.
                స్బాబురావు,  స్భద్ర - వైెజ్గ్

కాశీఖండం చ్లా బాగుంటోంది. రచయిత మురళీ-
కృష్ణ గారికి మా నమస్్కరాలు.
      వేణు, మోహన్, దేవిక, రాధ - చిత్తు రు

 దేవులపలిలు  కృష్ణశాస్త్రి గారి గురించి చక్కగా ఎన్్న 
తెలియని విషయాలు మాకు తెలియపరుస్తు  
వ్రాస్రు పోడూరి వారు. ఇంత గొపపి కవి గురించి 
వా్యసం ప్రచురించిన మీకు, రచయితకు మా అభి-
నందనలు.
       చందన, మధుమతి, నీరజ - విజయనగరం
 
  దురా్గ ప్రస్దరావు గారి సంసకృత సంభాషణం చ్లా 
గొపపిగా ఉంది. ఈ పాఠాలు పూర తుయ్్యసరికి మాకు 
సంసకృతం వచ్్చస్తు ందని బాగా నమ్మకంగా ఉంది. 
రచయితా రచన్ కౌశలం మెచు్చకోవాలి.
          ఆచ్రు్యలు, భారతి - హైదరాబాద్

  ఈ నల సంపాదకీయం చ్లా బాగుంది. వైెద్య 
విధానం ఎలాంటి పరిసిథాతులోలు  ఉందో చక్కగా వివ-
రించ్రు సంపాదకురాలు. వైెద్యవిధానం చక్కబడా-
లిసున ఆవశ్యకత ఎంతైెన్ ఉంది.
       ప్రసన్న, స్మలత - కుకట్ పలిలు

 ఆదూరి హైమవతి గారి అవగాహన కథ బాగుంది.  
ప్లలుల కోసం చక్కని కథలు ప్రచురిస్తు న్్నరు. 
          మమత, నిర్మల, లత - కరూ్నలు

ఎలకా్రా న్ గారి ఆచ్ర్య దేవోభవ బాగుంది. చ్లా కా-
లేజీలలో జరుగుతున్్న విషయాలే ఇవి. వాసతువానికి 
దగ్గరగా ఉన్న రచన ఇది. రచయితకు ధన్యవాదాలు.
అలాగే రామానందం గారి 'శంభో మహాదేవ.. చ్లా 
బాగుంది. రచయితకు మా నమస్సులు.
                   రాజ్యం, జయలకి్షమి, స్ధ -  రాజమండ్రి 
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భువనచంద్ర
బ్రహ్మ జ్ఞా ని       "అవధూత అనుభవానంద 

స్్వమి విచ్్చశారహో", పూర్వకా 
లం ఊళ్ళలోలు  టముకు వేసి చెపేపి 
వారిలా అరిచ్డ్ సర్వజ్ఞా నం.  
      "ఆహా..! వారిది ఏ వూరు? 
పూర్వన్మమేమి?" ప్రశ్నలు సం 
ధించ్డ్ తతతు్వమూరి తు.
     "న్యన్..! పూర్వన్మాలూ, 
పూర్వ పరిచయాలూ అడకూ్కడ-
దు" నవి్వ అన్్నడ్ సర్వజ్ఞా నం.
       ఊరు ఊరంతా రచ్చబండ 
దగ్గర గుమికూడంది. వృద్ులూ, 
యువకులూ, కుటుంబీకులూ, 
బ్రహ్మచ్రులూ అందరూ అక్కడ 
ఆత్రంగా చ్రారు. ఎపుపిడో కానీ ఆ 
వూరికి స్ధుసన్్యస్లు రారు. 
వచి్చన్, ఏదో ఇచి్చంది తీస్కు
పోవటమే కానీ 'బోధ' అన్ది  చె 
య్యరు. 
       "నువు్వ కూడా వచ్్చవా వది 
న్? అయిత్ విశేషమే!" నవి్వంది 
విశాలాకి్ష పార్వతిని చూసి. 
       " ఏ పుటటు లో ఏ పాముందో 
ఎవరికీ తెలుస్ వదిన్? ఈయ 
న ఏదో హిమాలయాలోలు  తపస్సు 
చెయ్యడమేగాక  బోలెడ్ సిదుదు -
లి్న కూడా పందారని విన్్నను. 
మావాడకి పెళ్ళయిన దగ్గరు్నంచీ      
ఆ కోడలు కొరివితో చచి్చపోతు
న్్నననుకో. అసలు మనం ఎంత 

వినయంగా వుండేవాళ్ళం పెదదు  
వాళ్ళ ముందు! దీనికసలు ఓ 
పెదదుంతరం ఓ చిన్నంతరం లేద
మా్మ. ఈ స్్వమి అయిన్ ఏదో 
చిటా్క చెబుతారని వచ్్చ!" అన్న 
ది పార్వతమ్మ.
       "ఏవిటో అబాబుయిల పెళిలు  చ్సి 
మీరలా బాధపడ్తుంటే, ఎంత 
వెదికిన్, ఎని్న సంబంధాలు 
చూసిన్ అబాబుయి పెళిలు  కాక 
న్ను బాధపడ్తున్్నను. చ్సిన 
వాళలుకి చ్స్కున్నంతా అని, ఆ 
కాలంలో ఆడప్లలు  పుడ్తోం-
దంటేన్ భయపడ అబార్షనులు  
చ్యించ్ం. ఇవా్వళ ఆడప్లలులు 
దొరక్క బాధపడ్తున్్నం. తపుపి-
తుందా?" స్దీరం్గా నిటూటు -
రి్చంది స్విత్రమ్మ. 
     "ఉష్.... మనం వచి్చంది సత్ 
సంగానికి కాని కొంపలో కబురులు  
వినడానికి కాదు కదా?" హచ్చ-
రించ్డ్ స్బాబురావు. 
      "అవునవును. ఇందాకటి్నంచీ  
మీరూ, మీ పక్కనున్న అపాపిరా-
వు గారూ చ్సింది సతసుంగమే-
గా!"  ఏ రాజకీయ న్యకుడ్ 
ఎంత 'నొకే్కశాడ్', ఏ హీరోయిన్ 
ఏ డైరకటుర్ తో వగలుబోయిం-
దీ, ఎవడ్ పెళా్ళనికి తెలీకుండా 
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బారలుకి తిరుగుతున్్నడూ, ఇవేగా 
మీరు జరిప్న సతసుంగ చర్చలు!" 
ఎకసక్కంగా అన్నది అనస్యా 
వతి. ఠకు్కన అవతలేదో పనున్న-
టుటు గా  పరిగెతాతు డ్ స్బాబురావు. 
      "వీరు హిమాలయాలోలు  సం-
చరించటమే కాదట, జ్్యతిషం-
లోనూ, వాస్తు లోనూ కూడా మహా  
ప్రవీణులట. సన్యసించడాని-
కి ముందు రండ్ డాకటురేటూలు , 
మూడ్ ప్ హచ్ డీ లు కూడా తీ-
స్కున్్నరట!" అనుభవానంద-
ను గురించి పక్కవాడకి వివరిం-
చ్డో భకుతు డ్. 
       దూరంగా రహదారి మీద ఓ 
కారు కనపడంది. " అదిగో వచ్్చ-
స్తు న్్నరు!" ఉతాసుహంతో లేచి 
నిలబడడువారు కొందరైత్, ఖాళీ 
జ్గాని ఆక్రమించుకుని ప్రశాం-
తంగా కూరు్చన్నవారు కొందరు. 
    "బాబూ.... తందరపడకండ... 
కారును చుటుటు ముటటు కండ ..... 
వారు పరమ పవిత్రులు. మనం 
క్రమశిక్షణ పాటించకపోత్ వారికి 
కోపమొచి్చ వెళి్ళపోయిన్ వెళి్ళ-
పోతారు" హచ్చరించ్డో వూరి-
పెదదు . 
       కారు వెంట కారు, కారు 
వెంట కారు వరుసగా వచ్్చయి. 
మొతతుం 12 కారులు . అని్నటోలు ంచీ 
జన్లు దిగారు. కొందరు శిషు్య-
లైెత్ కొందరు భక తు పరమాణువు-
లు. వాటి వెనకన్ ఓ వేన్ కూడా 
ఆగింది.
        మాంచి పహిలా్వన్ లాంటి 
బలిషుటు లు ఓ సింహాసనం లాంటి  

పెదదు  ముఖమల్ తో నిండన 
సోఫా లాంటి కుర్్చని చెటుటు  కింద 
వేశారు... పాద పీఠిక తో సహా.
       అపుపిడ్ కారోలు ంచి దిగారు 
అవధూత శ్రీ అనుభవానంద 
స్్వమి.  అనుచరులు చ్తులు 
చ్చి తడకెలాలు  నిలబడగా వారి 
మధ్య నుంచి స్టిగా నడచి 
కుర్్చలో కూరు్చన్్నరు.
      "న్ను మూడ్ రాత్రులు 
మీవూళ్్ళ గడ్పుతాను" చిన్నగా  
నవి్వ అన్్నరు అనుభవానందు-
లవారు.  
       "స్్వమీ... మా ఇంటోలు  తమకు 
విడది, భోజనం ఏరాపిటు చ్స్దా? 
తమ అనుజఞా అయిత్న్", విన 
యంగా అరిథాంచ్డ్ ఆ వూరి 
జమీందారు.  
     "తపపిక ఏరాపిటులు  చెయ్యవచు్చ 
కానీ", ఆగి పక్కన ఉన్న యువ 
సన్్యసిని చూస్రు అనుభవా-
నంద. 
      "అయా్య, మా అవధూత 
గారేమీ  మీ ధన్ని్న తీస్కోరు. 
కానీ కాశీలో ఓ గొపపి ఆశ్రమాని్న 
నిరి్మంచ్లన్ సంకలపిం వారికి 
కలిగింది. దానికి ధనం సమకూ-
రే్చ వుపాయాని్న కూడా వారే సల-
విచ్్చరు. ఒక్కరోజు మాకు విడది, 
భోజనం సమకూరే్చ పుణా్యతు్మలు 
సదరు ఆశ్రమ నిరా్మణం కోసం 
పదివేలు సమరిపించ్లి. అలా 
సమరిపించినవారికి స్్వమివా-
రు ఉచిత పాదపూజే కాక, 108 
రోజులు పూజలో పెటిటు న తులసి 
మాల కూడా ప్రస్దిస్తు రు" 

అన్్నడ్ ఆ యువ శిషు్యడ్.
     "మహదాభుగ్యం" ఆనందంగా 
అన్్నడ్ ఆ వూరి జమీందార్. 
       "మేం కూడా స్్వమీ" అర్ం-
టుగా వూళ్్ళని మోతుబర్, 
షావుకారూ, పంచ్యతీ ప్రె-
సిడంటు, వస్త వా్యపార్ కూడా 
అన్్నరు. పూటకో ఇంటి చొపుపిన 
పంపకం జరిగిింది వెంటన్. 
      స్యంకాలం జమీందారు 
గారి దివాణంలో సతసుంగ సభ జరి 
గింది. అనుభవానంద పటుటు బ-
టటు లతో మెరిసిపోతున్్నడ్. ఉప-
న్్యసం మొదలైెంది.
      అరిషడ్వరా్గ లను జయించటం 
ఎలా? 
         గుణత్రయం, అవస్థా  త్రయం, 
ఉపనిషత్ స్రం, భగవదీ్గ తా-
మృతం, భాగవత మాధుర్యం 
అనీ్న అయా్యక చివరిగా " ఈ 
శర్రం చనిపోయాక మన వెంట 
రాదు. అది ఇక్కడే వుండపో-
తుందన్ది అందరికీ తెలిసిన 
సత్యం. అయా్య, మన వెంట 
వచ్్చది మనం చ్సిన పుణ్యమూ, 
దానమూ మాత్రమే. కాశీలో ఆశ్ర-
మానికి ఉడ్తా భకి తుగా మీకు 
తోచినది ఇవ్వండ. శుభమస్తు " 
అన్్నరు. వారు చెప్పిన బోధ 
సరళంగా వుంది. అక్కడక్క-
డా చమతా్కరాలతో నవి్వంచిం-
ది. భకి తులో ముంచింది. మళీ్ళ 
త్లి్చంది.  జన్లు మంత్ర-
ముగ్ులైె ఉన్నదంతా (జేబులో 
ఉన్నది) శిషు్యలు తెచి్చన డబాబు-
లోలు  పోశారు.
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      రండో రోజు స్వర్గ  నరకాల 
గురించీ, పూజలు వ్రతాల 
గురించీ బోధించ్రు. నరక స్వ-
రూపాలి్న సవివరంగా వివరిం-
చ్రు. స్వర్గ  స్ఖాలను కూడా 
వివరించి భకుతు లను కలలోలు  వి-
హరింపజేశారు. "ఊరుఊరంతా 
వచి్చంది కానీ, కుమ్మరి కోటయ్య 
రాలేదండీ, ఆడకి మహా గీర"  
స్యంకాలం బోధ అయా్యక 
అనుభవానందతో అన్్నడ్ 
మోతుబరి. 
      "అతనవరు? చదువుకున్్న-
డా బాగా?" కుత్హలంగా అడ 
గాడ్ అనుభవానంద. 
       "ఆడదంతా ఉలిప్కట్టు  వ్య-
వహారమండీ. ఊరందరిదీ ఒక 
దారైత్, వాడది ఇంకో దారండీ" 
అక్కస్గా అన్్నడ్ మోతుబరి.
       "పదండ వెళాదు ం" లేచ్రు 
అనుభవానంద. ఆయన కుత్-
హలానికి అంతులేదు! వూరంతా 
తన అడ్గులకి మడ్గులొతుతు -
తుంటే  యీ కోటయ్యగాడవ-
రూ? ఆయనలోని క్రోధం మెలలుగా 
రాజుకుంది. 
       మోతుబర్, అనుభవానందా 
శిషు్యలతో సహా కారలులో వెళ్లుసరికి 
కోటయ్య బొమ్మలు చ్స్తు న్్నడ్. 
"నువు్వ కుండలు దాకలు కదా చె-
యా్యలిసుంది, ఈ బొమ్మలెందుకు 
చ్స్తు న్్నవ్?" అడగారు అనుభ-
వానంద. 
     "మనుషులందరూ మటిటు బొ-
మ్మలాలు ంటివారనీ, అంత్ కాక సర్వ 
జీవజ్లమూ కూడా మటిటు బొమ్మ-

లేననీ చనిపోయ్ముందు మా 
అయా్య చెపాపిడండ. అదలాగో 
చూదాదు మని యీ బొమ్మలు 
చ్శానండ. ఆయనీ్న జంతువుల 
బొమ్మలండీ, ఇవనీ్న పకు్ష లూ, 
వృకా్ష లు పువు్వలు  మొక్కల బొ-
మ్మలండ. అటున్నవనీ్న దేశదే-
శాల మనుషుల బొమ్మలండీ.... 
ఇవనీ్న క్రిమికీటకాదులండీ! బా-
గున్్నయ్యండీ?' తన సృష్టు ని సం-
తృప్తుగా చూస్కుంటూ అన్్నడ్ 
కుమ్మరి కోటయ్య.
      "నిజంగా అదుభుతంగా వునైనై.. 
అదిగో అది రాజు బొమ్మ. ఇది 
కూలివాడ బొమ్మ. ఇది వైెదు్యడ 
బొమ్మ. అరే ... అది అచు్చ 
న్లాగే వుందే .. అంటే సర్వసంగ 
పరితా్యగి బొమ్మన్నమాట" సంభ్ర-
మంగా అన్్నరు అనుభవానంద. 
       "అయా్య, వీటని్నటికీ 
ప్రాణం పోస్తు ఏమవుతాదండీ?" 
అడగాడ్ కోటయ్య. 
     "పులి పులిలాగా, ప్లిలు  ప్లిలు లా-
గా, భటుడ్ భటుడలాగా, రైతు 
రైతులాగే ప్రవరి తుస్తు రు. తమ తమ 
సహజ లక్షణాలతో", జవాబిచ్్చ-
రు అనుభవానంద. 
       "మళీ్ళ ప్రాణం తీస్స్తునం-
డీ?", అమాయకంగా అడగాడ్ 
కోటయ్య.
      "మళీ్ళ మటిటు బొమ్మలుగా మి-
గిలిపోతైె", నవా్వరు అనుభవా-
నంద.
      "కదండీ... ఈ మొతతుం  బొ-
మ్మలనీ్న రండ్ బళలు మటిటు తో 
చ్శానండీ. ఇది మొదటిస్రి 

కాదండీ. అదివరకూ్కడా ఇలాగే 
చ్శానండీ. వర్షం వచి్చ అనీ్న 
కరిగిపోయాయండీ. రండ్బ-
ళలు మట్టు  అక్కడే వుందండీ. ఒక్క 
ప్సరైన్ తగా్గ లేదండీ, పెరగా 
లేదండ. బాబూ.. మీరు గొపోపిరు.. 
అని్న బొమ్మలు చ్శాకదా ... అదీ 
ఖచి్చతంగా రాజుని రాజుగానూ, 
కూలిని కూలిగానూ గురి తుంచ్-
టేటు  చ్శాను కదా!! వర్షం రాగాన్ 
ఆ రూపాలనీ్న యాడకి పోయి-
న్య్యండీ!", అమాయకంగా 
అడగాడ్ కోటయ్య. 
       నిశే్చషుటు లయా్యరు అనుభ-
వానంద!
      "న్యన్, రూపాలూ న్మాలూ 
వస్తు యి పోతాయి. కానీ ఆత్మ 
ఏదీ అంటకుండా, నువు్వ తెచి్చన 
రండ్ బళలు మటిటు లాగే యధా-
తధంగా వుంటుంది. కనిప్ంచ్ 
యీ రూపాలూ న్మాలూ అశా-
శ్వతాలనీ, స్వచ్ఛమైెనదీ, వీటని్న-
టికీ మూలమైెనదీ అయిన ఆత్మ 
ఏదీ అంటకుండా యధాతధం-
గా ఉంటుందనీ ఎంత చక్కగా 
చెపాపివు! న్యన్, న్ది పైె పైె 
జ్ఞా నం... అదీ పటాటోపంతో కూ-
డ్కున్న జ్ఞా నం.... అసలైెన బ్రహ్మ 
జ్ఞా నివి నువు్వ. కళ్ళలోంచి అశ్రు-
వులు రాలుత్ండగా కుమ్మరి 
కోటయ్య పాదాలకు నమస్కరిం-
చ్రు అనుభవానంద. ఓ దీపం 
వెలిగింది... గుండలోలు ...   
      మళీ్ళ కలుదాదు ం....
            నమస్సులతో....
                  భువనచంద్ర.      
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 పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 

దివికేగిన అతిలోకస్ందరి ...... అందాలతార  శ్రీదేవి 

                  మారి్చ నల అనగాన్ 
మన కందరకు గురుతు కొచ్్చది 
అంతర్ా తీయ మహిళాదిన్తసు-
వం. ఆ సందరభుంగా మారి్చ నల 
పత్రికకు ఏ మహిళా శిరోమణి 
గురించి పరిచయం చ్దాదు మా! 
అని తర్న భర్న పడ్త్ంటే, 
ప్డ్గులాంటి వార తు - "దివికేగిన 
ఇంద్రజ"- అందాలతార శ్రీదేవి 
హఠాన్మరణం. గుండపోటుతో 
మరణమని, నీతితోట్టు లో మునిగి 
ఊప్రాడక మృతి అనీ రకరకాల 
వా్యఖా్యన్లు - భర తు  బోనీ కపూర్ 
ని స్దీరం్గా విచ్రించిన 
దుబాయ్ పోలీస్లు, ఎటటు కేలకు 
శ్రీదేవి భౌతిక కాయాని్న భారత్ 
కి తీస్కుపోవటానికి అనుమతి-
చ్్చరు. బంధువుల పెళి్ళకి హా-
జరయిన శ్రీదేవి దుబాయ్ లోన్ 
తన ఆఖరి శా్వస విడ్స్తు ందని, 
ఎవరూ ఊహించలేదు. ఎందరో 
సినీ అభిమానుల గుండలోలు  కొ-
లువైెఉన్న ఇంద్రజ - ఆ గుండ-
లోలు న్ శాశ్వత నివాసమేరపిరుచు-
కున్న వసంత కోకిల - శ్రీదేవి. 
వెంటన్ నిర్ణయించుకున్్నను... 
ఈ నల పత్రికలో, అంతర్ాతీయ 
మహిళా దిన్తసువం సందరభుంగా, 

మన పాఠక లోకానికి, తెలి యజే-
యడానికి, శ్రీదేవి కన్్న మరో వ్యకి తు 
తగినది కాదనీ, ఆమె గురించి 
వ్రాయడమే సముచితమని అని-
ప్ంచింది. 
          శ్రీదేవి జననం ఆగస్టు  13, 
1963 న తమిళన్డ్ లోని ' శివ 
కాశి' లో జరిగింది. తండ్రి అయ్య 
పపిన్ తమిళుడ్ .. తలిలు  రాజేశ్వ-
రి, తిరుపతికి చెందిన తెలుగు 
యువతి. శ్రీదేవి పుటిటు నపుపిడ్ 
తలిలు దండ్రులు పెటిటు న పేరు - 
అమ్మయ్యంగార్ అయ్యపపిన్. 

         శ్రీదేవి 196౭ లో తన న్లు 
గవ ఏట 'తునైవన్' అన్ తమిళ 
చిత్రంలో తలిస్రిగా 'స్బ్రహ్మ 
ణ్యస్్వమి' గా నటించింది. బాల 
నటిగా తెలుగులో తలిచిత్రం 
- మా న్న్న నిరోదు ష్. హిందీలో 
తలిస్రిగా 'జూలీ' చిత్రంలో, 
కన్నడం లో 'భక తు కుంబర' లోనూ 
నటించ్రు. 
            శ్రీదేవి తన పదమూడేళ్ళ 
వయస్లో 1976 లో 'మూండ్రు 
ముడచు్చ' అన్ తమిళ చిత్రంలో 
కథాన్యికగా పరిచయమయా్య 
రు. ఈ సినిమాకు దర్శకుడ్ ప్ర-
ఖా్యతి గాంచిన శ్రీ కె. బాలచం-
దర్. విలక్షణ విఖా్యత నటుడ్ 
కమల హాసన్ ఈ చిత్ర కధాన్-
యకుడ్. 
           తెలుగులో 'అనురాగాలు'
చిత్రంలో అంధురాలిగా నటించి 
మెప్పించిన చిత్రం - శ్రీదేవి కథా 
న్యకిగా నటించిన తలి తెలు 
గు చిత్రం. ఈ చిత్రం 1976 లో ప్రే-
క్షకుల ముందుకు వచి్చంది.     
           అలాగే హిందీలో కథాన్-
యికగా నటించిన చిత్రం 'సోలా్వ 
స్వన్'. ఈ చిత్ర కథాన్యకు-
డ్ 'అమోల్ పాలేకర్'. ఇది 1979 
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లో విడ్ద-
ల యి ం ది .  
చ ం ద్ర మో -
హన్, శ్రీదేవి 
న టి ం చి న 
' ప ద హా రే -
ళ్ళ వయస్' 
చిత్రనికి ఇది 
ర్-మేక్. 
        సోలా్వ-
స్వన్ చిత్రం 
గొపపిగా ఆడ-
న పపి టి కీ , 
1983 లో వి-
డ్దలయిన 
' హి మ్మ త్ 
వా లా ' 
చి త్ర ం తో 
శ్రీదేవి పేరు బాలీవుడ్ చిత్రసీమ-
లో మారు మ్రోగిపోయింది. తన 
తలి చిత్రలోలు  గొపపి హిట్ గా నిలి 
చిపోయింది. జిత్ంద్ర కథాన్య 
కుడగా నటించిన  ఈ చిత్రని-
కి దర్శకుడ్ శ్రీ రాఘవేంద్రరా-
వు.  1981 లో కృష్ణ జయప్రదలు 
నటించిన 'ఊరికి మొనగాడ్' 
ఈ చిత్రనికి మాతృక.
         అపపిటికే కథాన్యికలు-
గా పేరు సంపాయించుకున్న దకి్ష 
ణాది కథాన్యికలైెన రేఖ, హేమ 
మాలిని లకు దీటుగా 1980 - 90 
దశకంలో అత్యధిక పారితోష్కం 
తీస్కున్న నటిగా శ్రీదేవి పేరు 
గడంచ్రు. 
            7 వ తరగతి కూడా చదవ 

ని, హిందీ ఏమాత్రం రాని, ఒక 
దకి్షణాది అమా్మయి, 1983నుంచి  
హిటలు  మీద హిటులు  కొడ్త్, 
అపపిటికే టాప్ హీరోయినులు గా 
పేరు తెచు్చకున్న, రేఖ, హేమమా 
లినిలను దాటుకుని, అత్యధిక 
పారితోష్కం తీస్కోవడమే గాక, 
ప్రేక్షకుల గుండలోలు  గూడ్ కటుటు -
కున్న శ్రీదేవి ప్రతిభ అది్వతీయం.
       1996 జూన్ 2 వ త్దీన, హిం 
దీ చలన చిత్ర నిరా్మత, నటుడ్ 
అనిల్ కపూర్  సోదరుడ్, ఐన
శ్రీ బోనీ కపూర్ ని శ్రీదేవి వివా 
హం చ్స్కున్్నరు. ఈ వివాహం 
బోనీకు ది్వతీయ వివాహం. బోనీ 
కపూర్ మొదటి వివాహం మోన్               
శౌర్ తో జరిగింది. వారిరువురికీ 
ఇదదురు సంతానం కలిగిన తరా్వత 

బోనీ తన మొదటి భార్యతో విడా- 
కులు తీస్కున్్నరు. 
            తెలుగు, తమిళ, హిందీ, 
మళయాళ, కన్నడ భాషలలో-
స్మారు 260 చిత్రలోలు  నటించ్ 
రు శ్రీదేవి. అత్యధికంగా తెలుగు 
చిత్రలోలు  చ్శారు.  అందులోనూ 
అత్యధికంగా 24 చిత్రలు రాఘ-
వేంద్రరావు గారి దర్శకత్వంలో 
చ్శారు. ఒకే దర్శకునితో కథాన్-
యికగా 24 చిత్రలు చ్యడం 
ఒక రికార్డు. 
        అదేవిధంగా ఒకే నటునికి 
మనవరాలిగా, ప్రేయసిగా, కథా 
న్యికగా నటించిన ఘనత శ్రీ-
దేవిదే. శ్రీ ఎన్ టి రామారావు కి  
మనవరాలిగా బడపంతులు 
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చిత్రంలో నటించిన శ్రీదేవి, తరు 
వాత ఆయనతో, ఆరేళ్ళ తరవాత, 
వేటగాడ్ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా 
ఆడపాడ అలరించింది. 1979-
82 మధ్యకాలంలో హిట్ పెయిర్ 
గా రామారావు - శ్రీదేవిల కాంబి 
న్షన్ లో  వేటగాడ్, జసిటుస్ 
చౌదరి, సరాదు ర్ పాపారాయుడ్, 
బొబిబులిపులి, అనురాగదేవత, 
గజదొంగ, కొండవీటి సింహం 
ఇలాంటి విజయవంతమయిన 
సినిమాలు 12 వచ్్చయి.   
        ఇలాగే తమిళ నటుడ్ శివా 
జీ గణేశన్ తో కూడా తమిళంలో, 
ఆయన మనవరాలిగా, ఆ తరా్వ 
త హీరోయిన్ గా నటించింది. 
అలాగే నటుడ్ శివకుమార్ తో 
'కందన్ కరుణై' చిత్రంలో బాల-
నటిగాను, ఆ తరా్వత హీరోయిన్ 
గానూ నటించింది శ్రీదేవి.        
      
         శ్రీ న్గేశ్వరరావుతో ప్రేమాభి 

షేకం, శ్రీరంగనీతులు, ప్రేమకా-
నుక, బంగారు కానుక, ముదుదు ల 
కొడ్కు ఇతా్యది చిత్రలోలు  హీరో-
యిన్ గా నటించిన శ్రీదేవి,  ఆ 
తరా్వత ఆయన తనయుడైన శ్రీ  
న్గార్ున తో ఆఖరి పోరాటం, 
గోవిందా గోవిందా చిత్రలోలు  కథా 
న్యికగా నటించింది. ఈవిధం 
గా ఒకే హీరోయిన్ అటు తండ్రి-
తోనూ, ఇటు కొడ్కుతోనూ కథా 
న్యికగా నటించి రికార్డు సృష్టు ం 
చింది. బాలనటిగా ఉన్నరోజులోలు  
శ్రీ న్గేశ్వరరావుతో 'శ్రీమంతు- 
డ్, భారా్యబిడడులు చిత్రలోలు  నటిం 
చింది. 
          అలాగే బాలనటిగా శ్రీ కృష్ణ 
తో అయిదారు చిత్రలు నటించి 
న శ్రీదేవి, పెదదుయా్యక, ఆయన-
తోన్ అత్యధికంగా కథాన్యిక-
గా  31 చిత్రలోలు  నటించ్రు. వీరి 
హీరో హీరోయిన్ కాంబిన్షన్ లో  
వచి్చన మొదటి చిత్రం 'బుర్రి 

పా లె ం 

బులోలు డ్'. శ్రీదేవి తలి తెలుగు 
చిత్రమయిన 'మా న్న్న నిరోదు ష్' 
లో శ్రీ కృష్ణ కు కూతురు గా నటిం 
చగా, పెదదుయిన తరా్వత 'దేవుడ్-
లాంటి మనిష్' చిత్రంలో ఆయన 
చెలెలులు గానూ నటించ్ రు.  
        బాలనటిగా శ్రీ శోభన్ బాబు 
తో 'న్ తము్మడ్' చిత్రంలో నటి-
స్తు న్న సమయంలో శోభన్ బాబు 
శ్రీదేవితో అన్్నరుట - నువె్వపపి-
టికైన్ హీరోయిన్ వి అవుతావు, 
న్పక్కన్ నటిస్తు వు. ఆమాటలు 
అక్షరాలా నిజమయా్యయి. 'కార్ తుక 
దీపం, దేవత, మొదలయిన 8 
చిత్రలోలు  ఆయనతో హీరోయిన్ గా 
నటించిన ఆమె, 'బంగారు చెలెలు  
లు' చిత్రంలో ఆయనకు చెలెలులు 
గానూ నటించ్రు.   
      శ్రీ కృష్ణంరాజుకు కూతురుగా 
నటించిన శ్రీదేవి ఆతరా్వత 
ఆయనతో హీరోయిన్ గా పులిబి-
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డడు, బాబులుగాడ దబబు, త్రిశూలం 
చిత్రలోలు  నటించ్రు. 
             శ్రీ  మోహనబాబు శ్రీదేవి 
నటించిన ఒకే ఒక చిత్రం'దేవత'. 
ఒకరిని ప్రేమించి, మరొకరిని పెళిలు  
చ్స్కున్న తా్యగమూరి తు పాత్ర లో 
శ్రీదేవి, శాడస్టు  భర తుగా ఆమెను చి-
త్రహింసలు పెటేటు  భర తు పాత్రలో శ్రీ 
మోహన్ బాబు నటించ్రు.  
               అలాగే శ్రీ వెంకటేష్ తో 
కలిసి ఒకే ఒక చిత్రంలో నటించ్ 
రు శ్రీదేవి. అదే శ్రీ రాంగోపాల్ 
వర్మ దర్శకత్వంలో వచి్చన 'క్షణ 
క్షణం' ఈ చిత్రంలో ఆమె పాట 
కూడా పాడారు. 
      శ్రీ చిరంజీవి, శ్రీదేవిల కాంబి 
న్షన్ లో వచి్చన తలిచిత్రం 
'మోసగాడ్'. శ్రీదేవి ది్వపాత్ర-
భి నయనం చ్సిన ఈ చిత్రంలో 
శోభన్ బాబు హీరో, చిరంజీవి 
విలన్. ఆ తరా్వత చిరంజీవి శ్రీదే 
విల కాంబిన్షన్ లో వచి్చన 
చిత్రం 'రాణికాస్ల రంగమ్మ'. 
ఈ చిత్రం 1991 లో వచి్చంది. ఆ 
తరా్వత చ్లా విరామం వచి్చం 
ది. ఎనిమిది సంవతసురాల తరా్వ 
త వచి్చన 'జగదేక వీరుడ్ అతి 
లోక స్ందరి' తెలుగు ప్రేక్షకులి్న 
ఒక ఊపు ఊప్ంది. 'ఇంద్రజ' గా
 ముదుదు  ముదుదు  పలుకులతో 
'మానవా' అంటూ దివినుంచి 
భువికి దిగిన అపసుర కాంతలా 
శ్రీదేవి ప్రేక్షక హృదయాలోలు  తిషటు  
వేస్కుంది. ఆమె ఆహారా్యని్న, 
అందాని్న, అభినయానీ్న ఈరోజు 

కూ  తెలుగు ప్రేక్షకులు మరువ-
లేకున్్నరు. ఆమె అందం వారిపైె 
అంత ప్రభావం చూప్ంది. ఆ 
తరా్వత వీరిదదురూ కలిసి 'ఎస్.ప్. 
పరశురాం' చిత్రంలో నటించ్రు. 
          తనకెంతో ఖా్యతి తీస్-
కువచి్చన 'పదహారేళ్ళ వయస్' 
మూడ్ భాషల వెర్షన్ లలోనూ 
శ్రీదేవి నటించ్రు.  'పదారు 
వయదునిలే', 'సోలా్వ స్వన్' 
చిత్రలవి. 'పదహారేళ్ళ వయస్' 
చిత్రంలో శ్రీ చంద్రమోహన్ తో 
నటించ్రు. తండ్రీ కొడ్కుల 
యిన న్గేశ్వరరావు - న్గార్ునతో 
నటించిన శ్రీదేవి, శ్రీ రామారావు 
తనయుడైన శ్రీ  బాలకృష్ణ 
తో కలిసి నటించ్లన్న కోరిక 
తీరలేదు. అలాగే శ్రీ ఎం జి ఆర్ 
తో కలిసి నటించ్లన్న కోరికా 
తీరలేదు. 
         బోనీ కపూర్ తో వివాహానికి 
పూర్వమే, 1985 లో హిందీ నటు 
డ్ మిథున్ చక్రవరి తుతో ఆమె వి-
వాహమయి్యందని ఒక వదంతి 
వచి్చంది. 1980 నుంచీ హిట్ 
పెయిర్ గా ఉన్న వీరిదదురి మధ్య 
'ఆన్ సీ్రీన్ కెమిసీ్రా' చూసిన బాలీ 
వుడ్ చిత్రసీమలో  ఈ వదంతి 
బయలుదేరింది. 1985 లో వీరిదదు  
రి వివాహమయి్యందనీ, ఆతరా్వ 
త మిథున్ భార్య యోగితాబాలి 
ఆత్మహతా్య ప్రయత్నం చెయ్య-
డంతో, 1988 లో శ్రీదేవి-మిథున్ 
లు తెగతెంపులు చ్స్కున్్నరనీ 
తదుపరి వదంతి వచి్చంది. ఈ 

విషయంలో ఇదదురూ న్రువిపపి-
నపపిటికీ, మిథున్ సని్నహితులు 
కొందరు 'తమకు మిథున్ వివా-
హపత్రం చూపాడనీ', ఒక హిందీ 
పత్రిక వీరిదదురి 'వివాహ రిజిస్్రాషన్' 
పత్రం ముద్ంచడమూ గమన్-
ర్ం. 
        తెలుగు హిందీ రండ్ భాష 
లలోనూ తండ్రీ కొడ్కులతో హీరో 
యిన్ గా నటించిన ఘనత ఒక్క 
శ్రీదేవికే దకు్కతుంది. తెలుగులో 
న్గేశ్వరరావు- న్గార్ునలతో 
నటించగా, హిందీలో ధరే్మంద్ర- 
సనీ్న డయోల్ లతో నటించింది. 
ధరే్మంద్ర తో హిందీలో 'ఫరిషేతు', 
'న్కా బందీ', 'సోన్ పే స్హాగ్', 
'వతన్ కే రఖ్ వాలే', 'స్లాతు న-
త్', 'జ్నీదోస్తు' చిత్రలోలు  నటించిన 
శ్రీదేవి , ఆయన తనయుడ్ సనీ్న 
డయోల్ తో 'చ్ల్ బాజ్', 'నగీన్', 
'జ్ష్లాయ్', 'మైె త్రా దుష్మన్' 
'స్లాతు నత్' మరియు 'రామా-
వతార్' చిత్రలోలు  నటించింది. 
అలాగే హిందీలో    న్గార్ున తో 
'ఖుదా గవా', 'గ్రేట్ రాబర్', 'మిసటు  
ర్ బేచ్రా' చిత్రలోలు  నటించింది.   

   (ముగింపు వచ్్చ సంచికలో)
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స్వదేశంలో ఎవరైన్ చనిపోయి-
నపుపిడ్ మనకున్న స్ంఘిక 
పరిసిథాతుల వలలు  చనిపోయిన 
వ్యకి తు యొక్క కుటుంబ సభు్యల 
కు ఎటువంటి భారం లేకుండాన్ 
బంధు మిత్రుల సహకారంతో 
అని్న పనులు చకచకా జరిగిపో 
తాయి. కాని విదేశాలోలు  భారతీ
యులు ఎవరైన్ చనిపోయిన-
పుపిడ్ అక్కడ దహనసంస్్కరా-
లు చ్యడానికి ఎన్్న నియమ 
నిభందనలు పాటించ్లిసు
ఉంటుంది. అలాగే పార్ివ దేహా 
ని్న భారతదేశం తరలించ్లన్్న
అన్క శవ పర్క్షలు మరన్్న ప్ర-
భుత్వ అనుమతులు అవసర-
మౌతాయి. చనిపోయినవారు 
స్మాను్యలా, ప్రముఖ వ్యకుతు లా 
అన్ విషయాని్న పక్కనపెటిటు , వి-
దేశాలోలు ని ప్రభుత్వ అధికారులు
అని్న నియమ నిభందనలను 
తు.చ. తపపికుండా పాటిస్తు రు. 
ముఖ్యంగా విదేశాలోలు  అకస్్మ-
తుతు గా ఎవరైన్ చనిపోయినపుపి
డ్ ఎలాంటి తదుపరి చర్యలు 
తీస్కోవాలో తెలియని అయో 
మయ సిథాతిలో వారి కుటుంబం 

ఉండడం సహజం. ఈ విషాద 
పరిసిథాతుల నుండ త్రుకొని 
చనిపోయిన వ్యకి తు యొక్క అంతి 
మసంస్్కరాలు అక్కడే జరిప్ం-
చ్లంటే ఈ క్రింది పద్తులు పా-
టించవలసిన అవసరం ఉంది.
   ఒక వ్యకి తు అన్రోగ్య కారణంగా 
ఇంటి వదదు  చనిపోయిన్, లేదా 
ఏదైన్ ప్రమాదంలో మరణించి-
న్, హత్య లేదా ఆత్మహత్యలాంటి
సంఘటనలు చోటుచ్స్కున్్న 
వెంటన్ పోలీస్ శాఖకు తెలియ
జేయడం తపపినిసరి. ఆ తరువా 
త పోలీస్ వారి అనుమతితో ఆ 
పార్ివ దేహాని్న దగ్గరలో ఉన్న  
ఆస్పత్రికి పంపవలసి ఉంటుం 
ది. అపుపిడ్ వైెదు్యలు అవసర-
మైెత్ శవపంచన్మా చ్సి మర-
ణానికి గల కారణాలను ధృవీకరి 
స్తు  ఒక శవ ‘పంచన్మా నివేది 
క’ (ఆటాప్సు రిపోర్టు), స్మారుగా
పలన్ త్దిన, పలన్ సమయా-
నికి చనిపోయినటులు  గా నిర్ారిస్తు  
‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ (డత్ 
సరిటుఫికేట్) లను జ్ర్ చ్స్తు రు.
ఒకవేళ వైెద్య చికితసు పందుత్ 
ఆస్పత్రిలోన్ చనిపోత్, పైె విధా-

న్న్్న పాటిస్తు  ఏ అన్రోగ్య కార-
ణాలతో చనిపోయారో విశదీ
కరిస్తు  సంబంధిత వైెద్య అధికా-
రులు‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ 
(డత్ సరిటుఫికేట్) ను జ్ర్ చ్స్తు రు. 
తరువాత ఆ పార్ివ దేహాని్న 
కుటుంబ సభు్యలు స్చించిన 
విధంగా స్థా నికంగా ఉన్న ఒక 
‘ఫ్్యనరల్ హోం’ (అంతిమ సం-
స్్కరాలు జరిపే ప్రదేశం) కు తర-
లిస్తు రు. అపుపిడ్ ఆ ఫ్్యనరల్ 
హోం అధికారులు ( ఆ పార్ివ 
దేహానికి అక్కడే అంతిమ సం-
స్్కరాలు జరపాలన్్న లేదా వి-
దేశాలకు పంపాలన్్న) కుటుం-
బసభు్యల నుండ కావలసిన 
సమాచ్రాని్న రాతపూర్వకంగా 
తీస్కొని తదుపరి చర్యలను 
చ్పడతారు. ఈ క్రింది వివరాల-
ను కుటుంబసభు్యలు ఫ్్యనర-
ల్ హోం అధికారులకు వెంటన్ 
అందజేయాలిసు ఉంటుంది.
*  చనిపోయిన వ్యకి తు పేరు
*  స్త్రీ లేదా పురుషుడ్
*  పుటిటు న త్ది
*  వయస్సు

తోటకూర ప్రస్ద్

అమెరికా లో భారతీయలు ఎవరైన్ 
చనిపోత్ ... చ్యవలసిన  ఏరాపిటులు



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక    మార్చ్ 201814

*  జన్మసథాలం
*  సోషల్ సకూ్యరిట్ నంబర్
 (  ఒకవేళ ఉంటే)
*  జ్తి
*  వివాహితులా? లేదా?
*  భర తు లేదా భార్య వివరాలు
*  విదా్యర్తలు
*  వృతితు
*  పనిచ్స్తు న్న రంగం
*  చిరున్మ
*  తండ్రి పేరు
*  తలిలు  ఇంటి పేరు (పెళిలు  కాక 
ముందు)
*  చనిపోయిన సథాలం, ప్రాంతం
*  ఆస్పత్రి పేరు
*  చనిపోయినటులు గా తెలిప్న  
వ్యకి తు పేరు, వివరాలు
*  అంతిమ సంస్్కరాల ప్రాధా-
న్యత? – దహన సంస్్కరమా / 
ఖననమా / ఏదైన్ ఆస్పత్రికి 
విరాళమా?
       ఈ పైె వివరాలను కుటుంబ 
సభు్యల నుండ స్కరించిన 
తరువాత ఫ్్యనరల్ హోం అధి-
కారులు ఆస్పత్రి నుండ శవ
పంచన్మా నివేదిక (ఉంటే), 
‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ 
(డత్ సరిటుఫికేట్), చనిపోయిన 
వ్యకి తు ప్రాంతపు జనన మరణ 
నమోదు కారా్యలయపు అధి-
కరులనుండ చనిపోయినటులు -
గా నమోదు చ్సిన (కౌంట్ డత్ 
సరిటుఫికేట్) పత్రలను స్కరిస్తు రు.
       పార్ివ దేహం చెడపోకుండా 
సమశీతల ఉష్్ణ గ్రత పరిసిథాతులోలు

భద్రపరచిన తరువాత కుటుంబ
సభు్యల వీలుననుసరించి అంతి
మ సంస్్కర ఏరాపిటులు  చ్స్తు రు. 
చనిపోయిన వ్యకి తు యొక్క ఇతర 
కుటుంబ సభు్యలు, బంధుమి-
త్రులు ఆ పార్ివ దేహాని్న సంద-
రి్శంచి శ్రద్ాంజలి ఘటించ్ందు 
కు వీలుగా తగు ఏరాపిటలు ను ఆ 
ఫ్్యనరల్ హోం అధికారులే చ్స్తు  
రు. అంత్గాక, చనిపోయిన వ్యకి తు 
మతాచ్రాలకు అనుగుణంగా 
శాసో్రో క తుంగా పూజ్ కార్యక్రమాలు
జరిపే వీలును కూడా ఫ్్యనరల్ 
హోం అధికారులు కలిపిస్తు రు.              
స్ధారణంగా ప్రతి ఫ్్యనరల్ హోం 
ఆవరణలోను పార్ివదేహాని్న 
ఖననం చ్స్ ఏరాపిటు  ఉంటుంది 
కాని చ్లా కొని్న ఫ్్యనరల్ హోమ్సు 
లో మాత్రమే దహన సంస్్కరాలు 
జరిపే వీలుంటుంది. ఒకవేళ ఆ 
సదరు ఫ్్యనరల్ హోం లో దహన 
సంస్్కరాలు జరిపే వీలులేకుం-
టే, వారే దగ్గరలో ఆ వీలున్న
ఫ్్యనరల్ హోం లో తగు ఏరాపిటులు  
చ్సి ఆ పార్ివ దేహాని్న అక్కడకి 
తరలిస్తు రు. పార్ివ దేహం చె-
డపోకుండా కొని్న రోజుల పాటు 
యథా సిథాతిలో ఉండేటుటు గా కొని్న 
రస్యన్లను నింప్ భద్ర 
పరచ్ ప్రక్రియను ‘ఎంబామింగ్’ 
అంటారు. పార్ివ దేహానికి ఇరవైె 
న్లుగు గంటలోలు పు అంతిమ 
సంస్్కరాలు జరిప్న్ లేదా శీత-
లీకరణ చ్సిన్ ఎంబామింగ్
అవసరం ఉండదు. మిగతా 

అని్న సందరాభులోలు నూ ఈ ఎంబా 
మింగ్ ప్రక్రియ తపపినిసరి. ఫ్్యన-
రల్ హోం వారు కలిపించ్ ఈ 
ఏరాపిటలు న్నటికీ కలిప్ స్మారుగా 
మూడ్ లేదా న్లుగు వేల డాల 
రులు  ఖర్చవుతుంది. ఒకవేళ పార్ివ 
దేహాని్న భారత దేశం తరలించ్ 
లిసు వస్తు ఫ్్యనరల్ హోం అధికా 
రులే ఈ క్రింది వివరాలు స్కరిం 
చి, అవసరమైెన అనుమతి 
పత్రలు సంపాదించి కావాలిసున 
ఏరాపిటలు ను చ్యవలిసుఉంటుంది. 
స్కరించవలసిన వివరాలు –
*  చనిపోయిన వ్యకి తు పాస్ పోరుటు
*  పార్ివ దేహం నుండ ఎటువం 
టి అంటు వా్యధులు రాకుండా 
తగు జ్గ్రతలు తీస్కున్నటుటు  
ధృవీకరిస్తు  స్థా నిక ఆరోగ్య అధి-
కారుల నుండ అనుమతి పత్రం
*  పార్ివ దేహాని్న సీల్డు  కంటై్నర్ 
లో భద్రపరచినటులు  ధృవీకరణ 
పత్రం
*  కొని్న సందరాభులోలు  అవసరమైెత్ 
పోలీస్ అధికారులనుండ కావా-
లిసున అనుమతి పత్రలు
*  కానుసులేట్ జనరల్ ఆఫ్ 
ఇండయా అధికారులనుండ 
పార్ివ దేహాని్న భారతదేశం పం-
పడానికి అనుమతి
పత్రం
*   పార్ివ దేహాని్న ఎవరైత్ 
ఇండయాలో సీ్వకరిస్తు న్్నరో వారి 
వివరాలు
*     పార్ివ దేహాని్న భారతదేశం-

 ( 16 వ పేజీ చూడండ)
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   మహిళా - నీకు వందనం

పమి్మ భారతీ శర్మ 

యణాని్న, హనుమాన్ చ్లీస్ను 
నిరంతరం స్ధన చ్స్లా తర్ఫీదు 
ఇస్తు న్్నరు. 
      శ్రీరాముని జీవితంలో అడ్గ-
డ్గున్ ఎదురైన్ సంఘటనలు, 
దశలు, కషాటు లు, ... నిరుతాసుహ-
పూరిత వాతావరణంలో ప్రతికూ-
లతలు ఎదురైన్ సమయంలో 
.... ఆ రాముడ్ వేస్కున్న బాట 
చెరగని చిరునవు్వతో, ఆత్మవి-
శా్వసంతో, క్రమశిక్షణతో, ఓరుపితో 
ఆయన అందరికీ ప్రియుడ్ ఎలా 
అయా్యడో, ఆ రామతతా్వని్న ప్-
లలులలకు అర్మయ్్య మాటలతో, 
చిన్న చిన్న కథలుగా వారికి విని-
ప్స్తు  పాటలు న్రుపితున్్నరు. దీ-
నివలలు  వారి ఆలోచన్ విధానంలో 
చక్కని మారుపిలు వస్తు యని, 
వస్తు న్్నయని ఆమె చెపుతున్్న-
రు. 60 మందికి పైెగా అని్న వయ-
స్లవారు ఆమెకు శిషు్యలున్్న-
రు. సైకైప్ లో ఆన్ లైెన్ పాఠాలు 
న్రపిడం కన్్న..గురువు ముందు 
కూరు్చని .... ఆమె చెపేపి మాటలు 
వింటూ, హావభావాలను చూస్తు  
న్రు్చకోమని.... ఆమె శిషు్యలను 
ప్రోతసుహిస్తు న్్నరు. ఇది గురుశి-

              ఇంటి ముంగిట వేసిన  
రంగ వలిలు  లో, గుమా్మనికి అలంక-
రించిన తోరణంలో, ఘుమఘుమ 
లాడే వంటల స్వాసనలోలు  ఒక-
పుపిడ్ మహిళ తళుకు్కమన్ది. 
         న్టి మహిళ ఇంటిన్కాక 
యావత్ ప్రపంచ్నీ్న తన సమ-
రథాతతో, తెలివిత్టలతో, ఆత్మ-
విశా్వసంతో అలంకరించడాని-
కి ముందుకు స్గుతోంది. ఏ 
రంగాని్న ఎంచుకున్్న, తనదైన 
శలైిలో ప్రత్్యకతను సంపాదిం-
చుకుంటూ, శభాష్ అనిప్ంచు-
కుంటోంది. 
         సంగీతాని్న స్ధనంగా 
చ్స్కుని ప్లలుల మానసిక వికా-
స్నికి కృష్ చ్సోతు ంది. మా ప్లలుల 
గురువు శ్రీమతి తనికెళ్ళ రాజల-
కి్షమి గారు తన తండ్రి వదదు  న్రు్చ-
కున్న సంగీతాని్న కాలకే్షపంగా... 
చుటుటు పక్కల ప్లలులకు న్రపిడం 
మొదలుపెటిటు న ఆమెకు ... ఇంకా 
ఏదో చ్యాలన్న తపన, కొతతుగా 
ఏం చ్స్తు బాగుంటుందీ, తృప్తుని 
స్తు ందీ అని ఆలోచించి... గత 
కొదిదు  సంవతసురాలుగా ఆ ఆలోచ-
నలకు రూపం ఇచి్చంది. అందుకే 

మహిళా దిన్తసువం సందరభుంగా 
ఆమెను గురించి ప్రస్తు వించడం 
న్కు చ్లా ఆనందంగానూ, 
అన్కమందికి స్ఫీరి తుదాయకం-
గానూ ఉంటుందని అనుకుంటు 
న్్నను.  
      సంగీతం పాడత్.. ఆ గాన్మృతా 
నికి వరా్ష లు కురుస్తు యనీ, చెటులు  
బాగా పెరుగుతాయనీ ..ఇలా సం-
గీతానికి, ప్రకృతికి, మనిష్కి విడ-
దీయరాని అనుబంధాలు అన్కం 
వున్్నయని ఇపపిటికే మనమంతా 
వినివున్్నం. 
           ప్లలుల మానసిక వికాస్-
నికి, చక్కని ప్రవర తునకు సంగీతం 
తోడపిడ్తుందని రాజలకి్షమిగారు 
పూరి తుగా నమి్మ ఆ ఆలోచనలను 
ఆచరణలో పెటాటు రు... రామభ-
కుతు రాలైెన ఆమె. రామమంత్రం 
దా్వరాన్ ప్లలులలో చక్కని ఆలో-
చనలను కలిగించి, వారిని సన్్మ-
ర్గంలో నడప్ంచ్ శకి తు రామన్-
మానికి ఉందని, రామతత్వము, 
హనుమభకి తు, ప్లలులలకు అర్మ-
యిత్ ప్లలులలో కలిగే ఉదే్వగాలూ, 
ఉద్రేకాలూ తపపికుండా తగి్గంచవ-
చ్చని ఆమె చెపుత్, న్మరామా-
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షు్యల అనుబంధాని్న పెంచుతుం-
దని తన విశా్వస్ని్న వ్యక తుం చ్స్తు -
న్్నరు. 
       సరిటుఫికేట్ కోసం ఏదో ఆకిటు-
విట్ ఉండాలని, యాంత్రికంగా 
తలిలు దండ్రులు తనవదదుకు ప్లలుల-
ను పంపడంలేదని.... ఆ తలిలు దం-
డ్రులు తనకి ఇచి్చన ప్రోతాసుహం 
వలలున్ సంగీతాని్న, స్హితా్యని్న, 
దాని భావాని్న .... స్ంప్రదాయ పా-
టలలోని మన ఉనికిని ప్లలులల-
కు అర్మయ్్యలా చెపుత్ వారికి 
తర్ఫీదు ఇవ్వడం తనకు చ్లా 
తృప్తుని కలిగిసోతు ందని ఆమె చెపు-
తున్్నరు.
   మన సమాజ్నికి ఇలాంటి 
గురువులు కావాలి. మహిళా ది-
న్తసువం సందరభుంగా ఆమెను 
ఈవిధంగా మీందరకూ పరిచయం 
చెయ్యడం న్ అదృషటు ం. 
        తన శిషు్యలను చక్కని సంగీత 
కలాకారులలాగాన్ కాకుండా, 
చక్కని వ్యకి తుత్వం, ఆత్మస్థార్యం గల 
వ్యకుతు లుగా .... సమాజ్నికి అం-
దించినన్డ్ ప్రతి శిషు్యడలో ఓ 
రాముడ్ కనిప్ంచ్లని, కనిప్స్తు -
డని.... ఆమె నమ్మకం. ఆమె కృష్ 
ఫలించ్లి. అపుపిడ్ మనమంతా 
ఎలుగెతితు పాడదాం.... అంతా 
రామమయం, ఈ జగమంతా 
రామమయం... సదా రాముని 
అనుగ్రహం ఆమెకు, ఆమె కు-
టుంబానికి   ఉండాలని కోరుకుం-
టున్్నను.
               నమస్తు....
      మీ భారతీ శర్మ
           

లో ఏ స్మశాన వాటికలో దహనం 
లేదా ఖననం చ్స్తు న్్నరో దాని 
చిరున్మా మొదలైెనవి అని్నటి-
ని స్కరించి ఎయిర్ లైెన్ అధి-
కారులతో ఫ్్యనరల్ హోం అధి-
కారులు సంప్రదింపులు జరప్ 
పార్ివ దేహాని్న భారతదేశం తర 
లిస్తు రు. స్ధారణ పరిసిథాతులోలు  
ఈ ఏరాపిటలు ని్న పూరి తు అయి్య, పార్ి 
వ దేహం భారతదేశం చ్రడానికి 
స్మారుగా 3 నుండ 5 రోజులు 
పడ్తుంది. దాదాపు గా 5 వేల 
నుండ 8 వేల డాలరలు వరకు ఖర్చ-
వుతుంది.
పూరి తు వివరాలకు www.
prasadthotakura.com వెబ్ 
సైట్ ను చూడవచు్చ
       (ఈ వా్యస రచయిత డాకటుర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర గత మూడ్ 
దశాబాదు లుగా అమెరికాలో సిథారప 
డ పలు స్మాజిక స్వాకార్యక్ర-
మాలోలు  చురుకుగా పాలొ్గ ంటున్న
న్న ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ 
న్యకుడ్. అన్క విషాద సం-
ఘటనలోలు  ఎన్్న కుటుంబాలకు 
అండగా నిలి్చ అన్క పరా్యయా-
లు ఇలాంటి కావలిసున ఏరాపిటులు  
చ్సిన అనుభవజుఞా డ్)

 అమెరికాలో  ఎవరైన్...
     (12 వ పేజీ తరువాయి)
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పాలెపు  బుచ్చ్రాజు
   బొ మ్మలు  చెప్పిన  బాలల కథలు

            
"మహారాజ్! ఇక్కడకి దగ్గర-
లో ఉన్న శ్మశానంలో ఒక పెదదు  
ఇరుగుడ్ చెటుటు  ఉంది. దాని మీద 
భేతాళుడ్ నివశిస్తు న్్నడ్. నువు్వ 
వెళిలు  అతడని ఇక్కడకి తీస్కు 
రావాలి. కాని ఒక చికు్క ఉంది. 
నువు్వ వాడని మోస్తు  ఉన్నంత 
స్పూ మౌనంగా ఉండాలి.” 
  వి క్ర మా రు్క డ్ , 
అందుకు అంగికరించి, వెంటన్ 
శ్మశాన్నికి ప్రయాణం కటాటు డ్. 
అక్కడ రకరకాల పకు్ష లు, 
భయంకరమైెన పాములు, ప్-
శాచ్లకు నివాస స్థా నమైెన 
చెటుటు కు, తలక్రిందులుగా వ్రేళా్ళ-
డ్తున్న భేతాళుడని చూశాడ్. 
ఏమాత్రము భయపడకుండా 
చెట్టు కి్క, భేతాళుడని కొమ్మమీ-
ది నుంచి దింప్, భుజం మీద 
వేస్కుని నడవ స్గాడ్. అలా 
కొంత దూరం నడచ్క ఆయన 
మనస్లో ఒక ఆలోచన 
వచి్చంది. “ఔరా! స్ధువు నను్న 
ఇలాంటి నీచమైెన పనికి ఉప-
యోగించుకున్్నడేమిటి?” అని. 
అనుకోకుండా ఆ మాటలు పైెకి 
అన్శాడ్. మౌనభంగం అయింది 

(గత సంచిక తరువాయి)
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కాబటిటు  భేతాళుడ్ పటుటు  విడ-
ప్ంచుకుని, వెళిలు  చెట్టు కి్క కూ-
రు్చన్్నడ్. అయ్యయో్య! ఎంత 
పరబాటు జరిగిపోయింది! అని 
విచ్రించి, విక్రమారు్కడ్ తిరిగి 
వెళిలు  మళిలు  చెట్టు కి్క భేతాళుడని కొ-
మ్మమీది నుంచి దింప్, భుజ్ల 
మీద మోయ స్గాడ్. 
  అలా బరువు 
మోస్కుంటూ నడ్స్తు న్న వి-
క్రమారు్కడని చూసి జ్లిపడన 
భేతాళుడ్, మారా్గ యాసం మరిచి 
పోవడం కోసం ఒక కథ చెపుపితా-
ను వినమని ఇలా చెపపిడం ప్రా-
రంభించ్డ్. 
  ఒకపుపిడ్ కాశీ-
పురాని్న ప్రతాపముకుటున్ రాజు 
పరిపాలిస్తు  ఉండేవాడ్. అతని 
భార్యపేరు సోమ ప్రభ. ఆయన 
కొడ్కు వజ్రముకుటుడ్. చక్కని 
అందగాడ్. అతనితో సమవ-
యస్్కడ్  మంత్రి కుమారుడ్ 
బుదిదుశర్ రుడ్. వారిదదురూ మంచి 
స్్నహితులు. కలిసి ఆడ్త్ 
పాడ్త్ కాలం గడపేవారు. 
  ఈ మిత్రులిదదురూ 
ఒకన్డ్ వేటకి వెళిలు  అలిసిపోయి 
ఒక కొలని ఒడ్డు న విశ్రమించ్రు. 
అదే సమయంలో అక్కడకి ఒక 
అపురూపసౌందర్యవతి అయిన 
యువతి చెలికతెతులతో వచి్చంది. 
ఆమె అందానికి ముగ్ుడై రాజ-
కుమారుడ్ ఆమెను ప్రేమించ్-
డ్. ఆమె కూడా వజ్రముతుడపైె 
ప్రేమ చూప్ంచింది. కాని, ఆమె 
తన ప్రేమను మాటల దా్వరా కాక 

సంజ్లదా్వరా తెలియజేసిం-
ది. ఒక కలువ పువు్వను చెవు్వకు 
పెటిటు  ,తరవాత పళ్ళతో కొరికి 
పాదాల మీద  పెటిటు , గుండల 
మీద రాస్కుని, అక్కడనుంచి 
వెళి్ళపోయింది. రాకుమారుడకి 
అదేమీ అరథాంకాక, ఇంటికి వచి్చ 
విచ్రిస్తు  కూరు్చన్్నడ్. 
  మ ం త్రి 
కుమారుడ్ బుదిదుశర్రుడ్ మి-

త్రుడకి ఊరట కలిగించ్లన్ 
ఉదేదుశంతో, తన తెలివిత్టలు 
ఉపయోగించి, ఆమె చ్షటు లకి 
అరథాం ఇలా చెపాపిడ్. “మిత్రమా! 
ముందుగా ఆమె ఉతపిలాని్న 
(కలువ పువు్వని) కర్ణం (చెవు్వ) 
మీద కదా పెటుటు కుంది. అంటే, 
కరో్ణతపిలుడన్ రాజు ఉన్్నడ-
ని అరథాం. తరవాత దంతాలతో 
కొరకడం ఆ రాజుకి దంతఘ-
టటు కుడన్ మంత్రి ఉన్్నడని 
చెపపిడం. పాదాల మీద పువు్వని 

పెటటు డం తన పేరు పదా్మవతి 
అని స్చించడం. ఆఖరిస్రి-
గా పువు్వని గుండలకి హతుతు కో-
వడం నువే్వ న్ హృదయ్శ్వరు-
డవని చెపపిడం. ఇలా ఊహించి, 
ముందుగాన్ న్ను కొని్న వివరాలు 
స్కరించ్ను. ఆ కరో్ణతపిలుడ్, 
కుంతలదేశానికి రాజు. అతని 
మంత్రి కుమార తుయ్ నీ ప్రియురా-
లు. ఇంక ఆలస్యం చ్యకుండా 
కుంతల దేశానికి బయలు దేరు.”  
  రా జ కు మా రు డ్ 
మిత్రుడ్ చెప్పినదానికి చ్లా 
సంతోష్ంచ్డ్. మరా్నడే ఇదదురూ 
మారు వేషాలు వేస్కుని కుం-
తలదేశపు రాజధానికి చ్రుకు-
న్్నరు. అక్కడ ఒక ఇంటిలో 
అతిథులుగా కుదురుకున్్నరు. 
అదృషటు వశాత్తు  ఆ ఇంటి యజ-
మానురాలే మంత్రి కుమార తు ఇషటు -
సఖి అయింది. ఆమెను మంచి 
చ్స్కుని, వారికి కావలసిన వివ-
రాలనీ్న స్కరించుకున్్నరు. ఆమె 
దా్వరాన్ వారు వచి్చనటుటు గా పదా్మ-
వతికి వర తుమానం పంప్ంచ్రు. 
మంత్రి కుమార తు తన మనస్లోని 
మాటని ఇలా తెలియ జెప్పింది. 
ముందుగా చెలికతెతు మీద కోపం 
చూప్ంచింది. 
కరూపిరం చందనం కలిప్న 
చ్తులతో, దాని బుగ్గల మీద 
పది వేళు్ళ కనబడేలా కొటిటు ంది. 
ఆమె తిరిగి వచి్చ జరిగింది 
చెప్పి రుజువుగా తన బుగ్గలి్న 
చూప్ంచింది. 
  ఇదేమిటో అరథాం-
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కాక వజ్రముకుటుడ్ దిగాలు 
పడాడు డ్. కాని బుదిదుశర్రుడ్, 
తీవ్రంగా ఆలోచించి, ఆ చ్షటు -
లకి అరథాం ఇలా వినిప్ంచ్డ్. 
“ మిత్రమా! ఇది మనకి మంచి 
సంకేతమే! ఆ పది వేళ్ళకి అరథాం 
ఈ పదిరోజులూ శుకలు పక్షం అని, 
అది వెళా్ళక కృష్ణ పక్షంలో రమ్మ-
నీను.”
  ‘ఇంకా పదిరోజులు 
ఆగాలా’ అని  రాజకుమారుడ్ 
బాధపడన్, తపపిక అలాగేన-
ని ఒపుపికున్్నడ్. కృష్ణ పక్షంలో 
వారు తిరిగి వచి్చ వర తుమానం 
పంపారు. ఈ స్రి వెళిలున చెలికతెతు 
బుగ్గ మీద మూడ్ ఎర్రని ము-
ద్రలతో తిరిగి వచి్చంది. రాజకు-
మారుడ్ ఏమీ అరథాం కాక తల 
పటుటు కుని కూరు్చన్్నడ్. మంత్రి 
కుమారుడ్ మాత్రం ఈ స్రి 
కూడా ఆమె ప్రవర తునని సమరిథా-
స్తు , “ఆ మూడ్ ఎర్రని ముద్ర-
లకి అరథాం, ప్రస్తు తం తను రాజ-
స్వలగా ఉందని. మనం మరొక 
మూడ్ రోజులు ఎదురు చూడక 
తపపిదు “ అని చెపాపిడ్. 
 పదా్మవతి మీద మకు్కవతో 
ఉన్న రాజకుమారుడ్, ఈ పర్క్ష 
కూడా ఎదురో్కవడానికి ఒపుపికు-
న్్నడ్. అతి కషటు ం మీద మూడ్ 
రోజులు గడప్, ఆ చెలికతెతుతో-
న్, న్లుగోన్డ్ తాము ఆమె 
సమ్మతి కోసం ఎదురు చూస్తు -
న్నటుటు  కబురు పంపారు. ఆ స్రి 
వెళిలు  వచి్చన సఖి తన అనుభవా-
ని్న ఇలా చెప్పింది, “అయ్యలారా-

!ఈస్రి న్ అదృషటు ం బాగుంది. 
పదా్మవతి నను్న ఆదరించింది. 
ఒక పీటమీద కూరో్చ బెటిటు ంది. 
దానిని ఒక తాడ్తో కటిటు  మొగ 
స్లలో దింప్ంచింది.ఏదేమైెన్ 
మొగస్లదాటి రావదదుని 
చెప్పింది. “
 అది విన్న మంత్రి కుమా-
రుడ్,సంతోషంతో, “మిత్రమా! 
ఈ స్రి పదా్మవతి తన అంగీకా-
రాని్న స్చించింది. ఇంక నువు్వ 
కోటలో పాగా వేసినటేటు ! నీ ప్రియు-
రాలిని కలుస్కోవడానికి సిద్ంగా 
ఉండ్.ఆమె చ్తలకి అరథాం, 
నిను్న మొగస్ల దా్వరా లోపలికి 
రమ్మని ఆహా్వనించడమే!” అని 
చెపాపిడ్. 
 ఆన్డే మిత్రుడ సహాయం 
తో, కోటలో మొగస్ల వదదు ,  పీట 
మీద ఎకి్క కూరు్చన్్నడ్ రాకు-
మారుడ్. ముందుగా చ్సిన 
ఏరాపిటుతో, పదా్మవతి వజ్రము-
కుటుడని, అంత:పురంలో ప్రవే-

శపెటిటు ంది. అక్కడ వారి-
దదురూ కలుస్కుని రాజ 
భోగాలు అనుభవించ 
స్గారు. 
ఇలా కొంతకాలం 
గడచ్క, ఒకన్డ్ 
ఉన్నటుటు ండ, వజ్రము-
కుటుడకి తన ప్రాణమి-
త్రుడ్, బుద్ిశర్రుడ్ 
జ్్పకం వచి్చ, ‘పరాయి 
దేశంలో ఒంటరిగా 
వదిలి వచ్్చను, అతన్ం 
బాధలు పడ్తున్్నడో’ 

అని చింతించ స్గాడ్. 
అది గమనించిన పదా్మవ-
తి, బాధకి కారణం ఏమిటని 
అడగింది. అపుపిడ్ రాజకుమా-
రుడ్ ముందునుంచి జరిగిన 
కథనంతా వివరించ్డ్. అది 
విని మంత్రి కుమార తు, “అయ్య-
యో్య! అంతటి ప్రాణసఖుడని 
ఒంటరిగా వదిలి పెటిటు  ఇంతకాలం 
ఎలా ఉండ గలిగేవు? “ అని,  
పాయసం , అన్నం, నయి్య, తీ-
స్కొచి్చ అతనికి ఇచి్చ రమ్మని 
పంప్ంచింది. వజ్రముకుటు-
డ్ ఆమె మంచి మనస్ని మె-
చు్చకుని, వాటిని తీస్కుని వెళిలు , 
మిత్రుడకి తినమని ఇచ్్చడ్. 
విషయం అరథాం చ్స్కున్న బు-
దిదుశర్రుడ్, “అయో్య! వెర్రివా-
డా! అసలు నువు్వ న్ విషయం 
ఆమెకు చెపపికుండా ఉండవల-
సింది.
               (ఇంకా వుంది)
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డా.కవన  శర్మ 
రస్యన శాస్తం 

 4. శుద్, మిశ్రమ పదార్ాలు,  ద్రావణాలు 

పదార్ధం  స్థిత్ (20°C వద్ద)  కరుగు ఉష్ణోగ్రత (°C) మరుగు ఉష్ణోగ్రత (°C )

                                                                       శుద్పదార్ాలు 
       శుద్పదార్ం  ఒకే విధమైెన పదార్ాని్న కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో ఇంకో పదార్ం ఏదీ కలిసి ఉండదు. 
ఇటువంటి పదార్ం  కచి్చతమైెన ఉష్్నగ్రతల వదదు  కరగటం మరగటం చ్స్తు యి కింది పటిటు కలో కొని్న 
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నీరు గడడు  కటటు డానికి (లేక మంచు 
కరగటానికి )  మరగటానికి ఉష్్ణ -
గ్రతలోలు  ఉన్న త్డాని  నూరు సమ   
భాగాలు చ్సి ఒకొక్క 'ఎకకం' ని   
1 డగ్రీ సంటిగ్రేడ్ (శతపదం) అని 
న్మకరణం చ్స్రు.   
            మిశ్రమ పదార్ధం  
   కొని్న శుద్పదర్ాలు కలిస్తు ఒక 
మిశ్రమ పదార్ం ఏరపిడ్తుంది.
ఉదాహరణకి మన చుటూటు  ఉన్న 
గాలి ఒక మిశ్రమం. రస్యన 
శాస్తంలో రండ్ ఘన శుద్ పదా-
ర్ాల మిశ్రమాల గురించి  ఎకు్క-
వగా చెపుపికోము. కొదిదుగా తరవాత 
చెపుపికుందాము. ఒక పదార్ం 
మూడ్ సిథాతులోలు  ఉంటుంది అని 
చెపుపికున్్నము కదా. అది ఒక 
సిథాతిలో ఉన్నపుపిడ్ ఆ సిథాతికి 
చెందిన 'దశ ' (phase ) లో ఉన్న 
దని అంటాము. 
  రండ్ గాని అంతకంటే ఎకు్కవ 
పదార్ాలు రస్యనికమైెన 
మారుపి చెందకుండా ఒకదానితో
ఒకటి  కలిసి ఉంటే దానిని మిశ్ర 
మం అంటాము .
    ఘన ద్రవ వాయు పదార్ాలలో 
కనీసం రండ్ దశల పదార్ాలు 
కలిసి ఉన్న మిశ్రమాలన్ మనం  
ఎకు్కవగా అధ్యయనం చ్స్తు ము. 
ఈ కలిసి ఉండటం రండ్  రకా 
లుగా జరుగుతుంది . 
           కొని్నంటోలు  పదార్ సిథాతులు  
పూరి తుగా కలిసిపోయి  ఒకే  దశలో 
ఉన్న ఒకే పదార్ం లాగా కనిప్స్తు
యి. ఉదాహరణ కి నీరు-  ఉపుపి 
లేక పంచదార  మిశ్రమం, అటు   

వంటి అపుపిడ్ ఆ మిశ్రమాని్న  
సమ (homo :  కొని్న భాషలోలు   స 
బదులు  హ  వస్తు ంది )    జ్తీయ 
(geneous) మిశ్రమం  అంటాము 
  రండో రకం లో ఒక దశ పదార్ం 
చిన్న చిన్న బిందువులుగా(చుక్క
లుగా )  బుడగలుగా  ముఖ్య దశ  
పదార్ం తో కలిసి ఉంటాయి. 
ఉదాహరణకి నీటి నురుగు. 
ఇందులో  గాలి నీటిలో బుడగల 
రూపం లో ఉంటుంది. ముదదు( 
Gel) మరో రూపం ఉదాహరణ  
వెన్న ముదదు . వీటిని విజ్తీయ 
మిశ్రమాలు అంటారు. 
               దారావణాలు 
   ఒక  పదార్ం  మరో పదార్ంలో 
కరిగి ఉంటే దాని్న ద్రావణం  
అంటాము. సముద్రపునీరు రక 
రకాల లవణాలు కరిగి ఉన్న ఒక 
ద్రావణం.కొని్నస్రులు  కొని్న వాయు 
పదార్ాలు కుడా నీటిలో కరిగి 
ఉంటాయి. తెలుగు వాళు్ళ ఇషటు ం 
గా  తాగే 'సోడా', నీటిలో కారబున్ 
ది్వ ఆమలు  జనిదం  ( బొగు్గ  పులు 
స్ వాయువు ) కరిగి ఏరపిడన 
ద్రావణం. స్ధారణంగా  నీటిలో 
ఆమలు జని కరిగి ఉంటుంది. లేక 
పోత్ చ్పలు లాంటివి చెరువులోలు  
నదులోలు  సముద్రాలలో బతకవు. 
మందు బాబులు తాగే బీరు, 
వైెను, విసీ్కలు కుడా నీటితో కలి 
సిన ద్రావణాలే. నీరు మద్యం విడ 
గా కనిప్ంచవు. 
  కొన్ని సమజాతీయ మిశ్రమాలు 
      ఉపుపి నీరు, మదా్యలు, సోడా  
ఇవి ద్రావణాలు. ఇవి కాకుండా 

మరి కొని్నసమజ్తీయ  మి-
శ్రమాలు ఉన్్నయి. గాలి పెకు్క 
వాయువుల సమజ్తీయ మిశ్ర 
మం. ఇతతుడ, కంచు సమజ్తీయ 
మిశ్రమ లోహాలు. వీటిలో,  రండ్ 
లోహాలు కలిప్ కరిగించినపుపిడ్
ఒకదానితో ఒకటి  సమంగా కలిసి 
పోయి ద్రావణం రూపం పంది 
చలలుబరిచినపుపిడ్ ఘనరూపం 
లో   ఒక మిశ్రమ లోహ రూపం  
పందుతాయి. 
      విజాతీయ మిశ్రమాలు 
      ద్రవపదార్ం లో వేలాడ్త్ 
ఉన్న  ఘనపదార్ం  ఉన్న మిశ్ర 
మాలు ఈ కోవలోకి వస్తు యి. 
మటిటు  తో కలిసి ప్రవహిస్తు న్న నీరు 
అటువంటిది. ఘనపదార్ంలో 
ఇరుకు్కపోయిన నీరు ఉన్న 
ముదదు  మరో రకం. అటువంటి 
ముదదులకి వెన్న ముదదు  ఒక ఉదా 
హరణ. రండ్ ద్రవాల విజ్తీయ 
మిశ్రమానికి పాలు ఒక ఉదాహ 
రణ  ఇటువంటి  వాటిని తరళా 
లు ( Emulsions) అంటాము. 
ఒక వాయు పదార్ం లో విజ్తీ-
యంగా   ఘన, ద్రవ పదార్ాలు 
కలిసి ఉంటే వాటిని వాయుబిం-
దువులు ( aerosols) అంటాము. 
జలులు లు (sprays ) అటువంటివి. 
 ద్రవంలో  విజ్తీయంగా వాయు  
వు కలిసి ఉంటే ( కరగ కుండా) 
దాని్న నురగ  ( Foam ) అంటా 
ము. అటువంటివే పాల నురగ, 
నీటి నురగలు .  
                   ( ఇంకా వుంది )
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నండూరి సరోజ్దేవి

( గత సంచిక తరువాయి) 

   "ప్చి్చ మాలతీ! నువె్వపుపిడూ 
ఇంత సంతోషంగా ఉండడమే 
న్కు కావాలీ” అంటూ భార్య 
భుజం చుటూటు  చెయి్య వేసి తనకి 
మరింత దగ్గరగా లాకు్కన్్నడ్ 
విన్దు.
     ఆ తరా్వత,ఆఫీస్ అట్ండర్ 
తీస్కు వచి్చన స్్నక్సు తింటుం-
డడంతో పాటు.. ఆ గదిలో ఒక 
గోడకి అమర్చబడ ఉన్న  ఎల్ఈ.
డ ట్వీని వెంటన్  ఆన్ చ్స్స్-
కుని,సినిమాని కూడా చూస్తు  
మరింత హా్యపీగా గడపస్గారు 
వాళిలుదదురూ!
              ooooooo
      మీటింగ్ ముగించుకుని 
తిన్నగా ఆ రస్టు  రూంలోకి వచ్్చ-
సిన మేఘమాల, వాళి్ళదదురిని 
చూసి నవు్వతు..
    "గుడ్! ఇలాగే ఎంజ్య్ చ్స్తు  
రిలాక్సు అవా్వలీ”అని మెచు్చకుం-
టూ, కాసతు ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్ 
రూమ్ లోకి వెళి్ళపోయింది.
     "మాలతీ!మనమూ ఇంక 
రడీగా ఉందాం..మేఘమాల 
బయటకి వెడదామని ఇందాకా 
మనకి చెప్పింది కదా?”అనన్్న-

డ్ విన్ద్ 
       సరిగా్గ  మేఘమాల కూడా 
అపుపిడే  ర్ ఫ్రెష్ అయి్య వచి్చ 
కూరో్చవడంతో .. మాలతి ఆ 
ట్వీని ఆఫ్ చ్స్సి, ఫాలు స్్క లో 
కాఫీని కపుపిలో పోసి ఆమెకి 
అందించి,సమోస్ పేలు ట్ కూడా 
ముందుంచింది!
     “ఓ! న్కు అటేటు పెటాటు రా?”అం-
టూ ఆ సమోస్ చిన్నగా తిం-
టూ,మధ్యలో వేడ వేడ కాఫీని 
తాగుత్న్..
     "మాలతీ! నిజంగా మీరు 
ఇక్కడకి వచి్చ చ్లా మంచిపని 
చ్శారు.. మనిదదురిని చూసిన 
వాళలుందరూ తెగ ఆశ్చర్యపోత్ 
‘నువె్వవరని,నీగురించి ఆరా 
అడ్గుతుంటే’ చెపపిడానికి న్కు 

చ్లా సంతోషంగా అనిప్ంచిం-
దీ” అంటూ మేఘమాల మొహం 
ఇంత చ్స్కుని చెప్పిందీ.
    “న్కూ్కడా అలాగే అనిప్-
సోతు ంది”అంటూ మాలతి వెళిలు ,-
మేఘమాల పక్కన కూరు్చంటూ 
ప్రేమగా ఆమె చెయి్య పటుటు కుందీ.
     "మేఘమాలా! మీరిదదురూ ఇలా 
ఆపా్యయతలు పంచుకుంటూ 
వుండటం ఎపపిటికీ ఆగదు కానీ.. 
నువు్వ బజ్రోలు  షాప్ంగ్ కేదో వె-
ళా్ళలన్్నవ్ కదా,ఇంక బయలు-
దేరుదామా?” అని గురుతు  చ్స్డ్ 
విన్దు.
    “వెళి్ళపోదాం”అంటూ ఇంటర్ 
కమ్ కాల్ చ్సి, కారు రడీ చ్సి 
వుంచమని ఆఫీసోలు  ఎవరికో  
చెప్పిందీ ఆమె.  
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   “ఇపపిటికే మేం ఇంటికి వెళ్ళలే-
దు, లేట్ అయిత్ అమ్మ కంగారు 
పడ్తుందేమో?” సందేహంతో 
అడగింది మాలతీ.  
     "ఏం పరా్వలేదులే! డాడీకి 
ఇందాకా ఫోన్ చ్సి, షాప్ంగ్ 
విషయం చెప్పి.. రావడం ఆల-
స్యమైెన్ కంగారు పడదదున్్నను-
లే” అని అంటూన్ మేఘమాల, 
శ్రీధర్ నుండ కబురు రావడం-
తోన్..  
      విన్ద్,మాలతీలతో బాటుగా 
బయటికి వెళి్ళపోయి రడీగా ఉన్న 
కారులో ఎకి్క కూరు్చంది!
      "మేడం! రేపు కాసతు ఎర్లుగా 
ఆఫీస్ కి రాగలిగిత్, మిగిలిన 
పనులు పూరి తు చ్స్యొచు్చ” శ్రీ-
ధర్,మేఘమాలతో వినయంగా 
చెపాపిరు.
     “తపపికుండా శ్రీధర్,ఎలులు ండే 
మా ఊరి ప్రయాణం కూడా ఉంది 
కదా?” అంటూ అంగీకరించింది 
మేఘమాల.
      “వస్తు ను స్ర్“ అని విన్ద్ 
కూడా శ్రీధర్ గారికి నమస్కరించి 
చెప్పి, కారు ఎకి్క కూరు్చన్్నడ్. 
     మేడంతో కూడా వెళ్ళమని 
శ్రీధర్ చెపపిడం తో, ఆదిత్య అన్ 
అసిసటుంట్ కూడా కారు ఎకె్క-
య్యగాన్ అది ముందుకు కదిలి 
వెళిలుపోయిందీ!
                   ooooooooo.        
     స్వయంగా కలెకటుర్ గారే తమ 
తమ షాపులకి వచ్్చటపపిటికి 
‘బటటు ల షాపుల యాజమాన్యం-
,గోల్డు  షాపు యాజమాన్యం’ మే-

ఘమాలని మరా్యదలతో ముం-
చెతతుడం చూసీ..మాలతి అయిత్ 
మురిసి తబిబుబుబు అయిపోస్-
గింది!
    మేఘమాల అనుకున్న 
షాప్ంగ్ అంతా పూరి తు చ్స్కుని, 
బంగాలు కి చ్రుకున్టపపిటికీ రాత్రి 9 
గంటలు దాటిపోయిందీ!
     "ఏంటమా్మ! ఏకంగా,ఇంత 
ఆలస్యం చ్స్కున్్నరు? అలస-
టగా అనిప్ంచటం లేదు? మీకు 
ఆకలిగా అనిప్ంచటం లేదూ?” 
వాళ్ళ కోసమే, ముందు హాలోలు  
ఎదురు చూస్తు  కూరు్చన్న అన్న-
పూ ర్ణ మ్మ గా రు , మే ఘ మా ల ని 
ఆదుర్ాగా అడగిందీ.
     తలిలు  అడ్గుతున్న ప్రశ్నలు 
విన్న మేఘమాల..“అమ్మ! ఒక్క 
ఐదు నిమిషాలు” అంటూ,అ-
సిసటుంట్ ఆదిత్యకి అర్ంటుగా 
ఏదో చెపపిడంలో  ఉండపోవడం 
చూసిన విన్ద్ ..  
“మేఘమాలకి అలసట ఏంటి 
అతతుయా్య? ఆవిడ గారు మన 
కోసం చ్సిన షాప్ంగ్ చూస్తు,మా-
కే అలసట వచి్చందీ”అనన్్నడ్.  
     "అమా్మ! మా ఇదదురికి ఎని్న 
బటటు లు కొందో చెపపిలేను.నీకు 
పటుటు  చీరలు, జర్ చీరలతో 
పాటు..న్న్నగారికి, బామ్మకీ 
కూడా కొంది. అలాగే చ్లా గోల్డు  
కూడా కొంది. న్కు, నీకు గాజులు 
తీస్కోవడమే కాకుండా, నీకు 
మూడ్ పేటల పలకసరలు పెదదు  
గొలుస్ కూడా తీస్కుంది” 
అంటూ తలిలు కి ఏకరువు పెడ్త్ 

చెప్పింది మాలతీ.
   ఈ లోగా గౌర్, డ్రైవర్ స్యంతో 
ఆ ‘బటటు ల షాపర్ బాగ్సు’ అని్న 
లోపలి తీస్కు వచి్చందీ!
      "అమా్మ!ఇందాకా ఏదో అడ్గు-
తున్్నవ్?”అనంటూ మేఘమాల 
తలిలు  దగ్గరకి వెళిలు  అడగిందీ.
     “అది సరే,ముందు నువి్వలా 
వచి్చ కూరో్చ తలీలు “ అంటూ అన్న-
పూర్ణ మ్మగారు,మేఘమాల చ్యి 
పటుటు కుని తన పక్కన కురో్చపె-
టుటు కుని .. 
     “నువి్వపుపిడ్ అవనీ్న అంతలా 
కొనడం ఎందుకురా? నిను్న ఇలా 
చూస్కోవడం, నీ ప్రేమ ఎపుపిడ్ 
ఇలా ఉండటమే మాకు చ్లూ” 
కళ్ళలోలు ంచి కారుతున్న నీటిని 
తుడ్చుకుంటూ మాతృప్రేమతో, 
తలనిమిరింది అన్నపూర్ణమ్మ.
     "మాలతీ! అపుపిడే అమ్మకి 
అని్న విషయాలు చెపేపిశావా?” 
అని అడ్గు త్న్..
      "అమా్మ! ఎందుకలా అను-
కుంటావ్? ముక్షంగా నీకు ఏం 
కొంటున్్న, న్కు తకు్కవగాన్ 
అనిప్సోతు ందీ..ఉహిచకుండా న్ 
కళ్ళ ముందుకు వచి్చన అదృషటు ం 
మీరు అంతా. ఇపుపిడ్ ఒకటిగా 
కలిసిపోయాం కాబటిటు , న్న్ం 
చ్సిన్ నువు్వ ఇంకేం పటిటు ం-
చుకోకూడదూ? తీస్కున్నవి 
అనీ్న మీరు వాడత్, న్కు అంత్ 
చ్లూ“ తన  కనీ్నటిని కనిప్ంచ-
నీయకుండా,తలిలు  వొడలో తలని 
వాలే్చస్కుంది మేఘమాల.
                     ( ఇంకా వుంది )



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక    మార్చ్ 201824

శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోన్ జరగాలని భారతీయులు భావిస్తు రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవాని్న వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యస్డ్ కాశీ వైెభవాని్న విసతృతంగా వరి్ణంచ్డ్. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడ్ 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రని్న వరి్ణంచ్డ్. ఈ కాశీ ఖండాని్న మా పాఠకులకు పరిచయం చ్-
యడానికి డా. పోచినపెదిదు  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచ్ సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూలానుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్న, నలనలా అందిస్తు న్్నము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతులకు భకీ తు తతా్వని్న, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తతా్వని్న అందించగలదని 
భావిస్తు న్్నము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

     చర్మ ముండాదేవి పులితోలు-
ను ధరిస్తు ంది. ఎడమచ్తిలో 
శూలం పటుటు కొని ఉంటుంది. 
నుదుటిపైె త్రిపుండ్రాని్న ధరి-
స్తు ంది. న్గయజ్ఞా పపివీతాని్న 
ధరిస్తు ంది. కంఠంపైె ఎముకుల 
మాల ధరిస్తు ంది. శర్రమం-
తా రక తు చందన్ని్న అలము-
కొంటుంది. ఏనుగు చెకి్కలిపైె 
ఏరపిడన మదజలాని్న కాటుకగా 
ధరిస్తు ంది. చర్మ ముండాదేవి 
ఉలాలు సంగా మహాశ్మశానంలో వి-
హరిస్తు  ఉంటుంది. ఆమె చెలిక-
తెతు అయిన మహా రుండాదేవి  చర్మ 
ముండా దేవి వలె ఉంటుంది. 
ఈమె కపాలమాల ధరించి 

ఉంటుంది. కాశీ నగర మధ్య 
భాగంలో వీరిరువురు కలులు  త్రగి, 
కంకేళీ నృత్యం చ్స్తు , బంతి ఆట 
ఆడ్త్, మణి క్రీడ, సలుపుత్ 
హాస్్యలాడ్కుంటూ, విదా్య వి-
న్దాలతో విహరిస్తు  ఉంటారు. 
హయగ్రీవ తీరథాంలోని ఆకాశ 
గంగా ప్రవాహం మహారుండా దేవి 
పాదలపైె పడ్త్ ఉంటాయి. 
ఆమె తనను ఆశ్రయించినవారి 
భయాని్న పోగొడ్త్ ఉంటుంది. 
                    మహారుండా 
దేవికి పడమటి దికు్కన స్వపే్నశ్వ-
ర్ దేవి ఉంది. అమె భకుతు ల కలో 
కనబడ భూత, భవిష్యతుతు లను 
చెబుత్ ఉంటుంది. నవమి, 

అషటు మి, చతురదుశి, తిధులయం-
దు పూజలు అందుకుంటూ 
ఉంటుంది. దురా్గ  దేవి కాశీ-
కే్షత్ర దకి్షణ దా్వరాని్న రకి్షస్తు  
ఉంటుంది. 

        దురా్గ  మహాత్మర్ము.
   ఈ విధంగా కాశీ నగరంలోని  
శకుతు ల ప్రాభవాని్న కుమారస్్వమి 
అగస్తు ర్నికి వివరించి చెపపిగా-
న్  “ స్్వమి! పార్వతీ దేవికి దుర్గ  
అను పేరు ఎందుకు వచి్చందో 
తెలుస్కోవాలని కుత్హలంగా 
ఉంది . తెలుపుమని”అగస్తు ర్డు -
డ్ ప్రార్ించ్డ్. కుమారస్్వమి 
దురా్గ  మహాతా్మర్ని్న ఈ విధంగా 
చెపపిడం ప్రారంభించ్డ్.
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                  రురుని కుమారుడైన 
దురు్గ డ్ తనతపోబలంచ్తపు-
రుషులచ్తసంహరింపబడకుం-
డావరాని్నపందాడ్.ఆవరగ-
ర్వంచ్తభూరుభువస్సువరోలు కాలను 
బాధించడం ప్రారంభించ్డ్. 
దేవతలందరు దురు్గ ని సంహ-
రింపంమని పరమేశ్వరుని ప్రా-
ర్ించ్రు. పరమేశ్వరుడ్ దురు్గ ని 
సంహరింపమనిదాకా్ష యణిని ని-
యోగించ్డ్.
        ఆమె దురు్గ ని సంహరించ 
డానికి వింధ్య పర్వతానికి వచి్చంది. 
గౌరి దురు్గ ని సంహరించడానికి “ 
కాళ రాత్రి” అను శకి తుని సృష్టు ంచి 
పాతాళానికి పంప్ంచింది. కా-
ళరాత్రి పార్వతి ఆజఞాను శిరస్-
వహించి పాతాళానికి వెళి్ళ “ ఓ! 
రాక్షస రాజ్! న్ను వింధ్య పర్వ-
తంనుండ పార్వతి పంప్ంచగా 
రాయబారినై నీదగ్గరకు వచ్్చను. 
నీవు బుధిమంతుడవైె పాపపు 
పనులు మానుకొని , లోకాలను 
బాధించకుండా ఉండ్. వేదో-
క తుములైెన సకల ధరా్మలను ని-
లుపుటకై పార్వతి బాధ్యతను 
సీ్వకరించింది. ఆ మహాదేవి 
ఆజఞాను శిరస్వహించి చిరకాలం 
జీవించు. కాని పక్షంలో పార్వతి 
వాహనమైెన సింహముతో యు-
ద్ంచ్యి. నీకు మేలు చ్యాలని 
చెపాపిను. వింటే విను. లోకాలను 
బాధించకుండా ఉంటే మాకు 
చ్లు. మా పార్వతి ఆజఞాను శిర-
స్వహించక పోయినచో నీ జుటుటు  
పటుటు కొని ఇపుపిడే ఆమెవదదుకు 

యీడ్్చకొని పోతాను.” అని కా-
ళరాత్రి  గర్వంగా పలుకగాన్ దు-
రా్గ స్రునికి కోపం వచి్చంది. “ 
ఆడదానికి ఇంత గర్వం తగదు. 
మీ రాణి ఏమైెన్ మాకు అవసరం 
లేదు. నీవు వచ్్చవు. అది మాకు 
చ్లు. నీవు సకలలోక స్మ్రా-
జ్య లకి్షమి వంటి దానవు. నీవు 
మా ఇంటిలో ఉండ్. కుందేలు 
వంటింటికి వచి్చనటులు గా నీవు 
న్ దగ్గరకు వచ్్చవు. విధి నిను్న 
ఇక్కడకి తీస్కొని వచు్చట న్ 
అదృషటు ము. అడవిలో ఉన్్న, 
ఇంటోలు  ఉన్్న రావలసిన అదృ-
షటు ము అదేవస్తు ంది.” అని రా-
క్షస్డ్  పలికి “ దీనిని అంతః 
పురంలోకి తీస్కొని పమ్మని” 
పరిచ్రికలకు ఆజ్ఞా ప్ంచ్డ్. 
              ఆ మాటలు విని కాళరాత్రి 
కంగారు పడంది. “ రాక్షస రాజ్! 
నీవు నీతివేతతువు. దూత మాటలకు 
కోపగించుకోవచు్చన్? దూత 
తెలియక తపుపి మాటాలు డన్ రాజు 
రకి్షస్తు  ఉంటాడ్. ఇషటు కార్య సి-

దిదుకోసం దూత రాజును నిందిస్తు  
మాటలాడ్ట తపుపికాదు. రాజ్! 
నీవు అన్క యుద్ాలు చ్స్వు. నీ 
ఖడా్గ ని అన్కస్రులు  ప్రయోగించ్-
వు. ఆ ఖడా్గ ని్న న్మీద ప్రయోగిం-
చడం వలన ప్రయోజనం ఏమి 
ఉంది? నీకు శకి తు ఉన్నటలు యిత్ 
మా రాణీని బంధించు. ఆమె-
తోబాటుగా మేమందరం నీకు 
స్్వధీనం అవుతాము. నీవు నను్న 
చెఱలో పెటిటు నటలు యిన నీగురించి 
మారాణీకి ఎవరు చెబుతారు? 
ఎరను కాలు్చకు తిన్న వేటగానికి 
మృగాలు లభిస్తు యా? అదేవి-
ధంగా నను్న బంధించినటలు యిన 
పార్వతి నీకు లభిస్తు ందా? నీకు 
మేలు చెపపిడానికి వచి్చన నను్న 
శికి్షంచుట తగున్? “ ముండ 
ముకు్క కోత పడంది” అను స్-
మెతలాగ నీకు మంచి చెపపిడానికి 
వచి్చన న్కు తగిన శిక్ష పడంది. నీ 
ఆజఞాను అనుసరించి రాక్షస స్త్రీలు 
నను్న బాధిస్తు న్్నరు. రాజులు 
పరస్త్రీలను ఇంత బాధించ 
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డ్. కాళరాత్రిపరుగెతుతు కొనివ-
సోతు ంది.ఆమెనుదూరంనుంచి
   చూచి పార్వతి అక్కడకు 
వచి్చంది.ఆమె వెయి్య భుజ్లు 
కలిగి ఉంది. త్జ్ మూరి తు-
లాగ ఉంది. భయంకరమైెన 
ఆయధాలు ధరించి ఉంది. 
స్ర్య, చంద్ర మండలాల కాంతి 
పుంజలాగ ఉంది. సర్వమం-
గళ యుధ సన్నద్ురాలైె ఉంది. 
           కాళరాత్రి పాదాలకు 
నమస్కరించి జరిగినదంతా 
వివరించి చెప్పింది. దురా్గ స్-
రుడ్ తన సైన్్యని విందా్య-
రణ్యం మధ్యలో నిలిపాడ్. 
జంభుడ్, మహా జంభుడ్, 
కుజంభుడ్, వికటాననుడ్, 
లంబోదరుడ్, ప్ంగాకు్ష డ్, 
మహిష గ్రీవుడ్, మహోగ్రుడ్, 
అతు్యగ్ర విగ్రహుడ్,క్రూరాస్్య-
డ్, క్రోధనుడ్, సంక్రందనుడ్, 
మహా భయుడ్, జితాంతకుడ్, 

దుందుభి, వృకాననుడ్, సింహా-
స్్యడ్, స్కరాస్్యడ్, ఖరుడ్, 
శివారాననుడ్, మహోత్కటుడ్, 
శుకతుండ్డ్, ప్రచండ్డ్. 
ముండ్డ్, మహాభీషణుడ్, 
మొదలయిన స్న్పతులను 
రావించి ఈ విధంగా చెపాపిడ్.
                    “ వింధ్య పర్వతం-
మీద ఒక చిన్నది మనలను ఎది-
రించుటకు సిద్ముగా ఉన్నది. 
మీరు వెళి్ళ ఆమెను ప్రాణాలతో 
బంధించి తీస్కు రండ. తామర 
పూవువలె  అందమైెన కనులు 
కలది, సంపెంగ పూవు వలె కో-
మలమైెనది. ఆమెను వధించుట 
తగదు. ఆమెను మోసగించి కాని 
బంధించి కాని , బతిమాలిగాని 
తీస్కు రండ. ఆమె కందకుండా, 
వాడకుండా, తీస్కురండ. 
 
                     (ఇంకా వుంది)

వచు్చన్? ఇది న్్యయమా? ఈ 
చెఱను విడప్ంచు. నీకు ఏదైన్ 
ఉపకారాని్న చ్స్తు ను.” అని కాళ-
రాత్రి ప్రార్ించింది. 
                 ఈ విధంగా కాళరాత్రి ఎంత 
ప్రార్ించిన్ దురా్గ స్రునికి కని-
కరము కలుగలేదు. విని విన్న-
టులు గా ఉన్్నడ్. స్వకులు “పద 
పదమని” ఆమెను పటుటు కొని 
లాగుతున్్నరు. ఆమె విదిలించు 
కుంటోంది. కనుబొమలు 
భయంకరంగా ముడచింది. 
భయంకరంగా నవి్వంది. ఆకా-
శంనుండ ప్డ్గులు రాలుతు-
న్్నయి. ఆ ధ్వనికి కంచుకలు[-
స్వకులు] న్లపైె కూల పడాడు రు. 
దురా్గ స్రుడ్ కోపంతో కతితు, డా-
లుతీస్కొనిసింహాసనంనుండ-
లేచ్డ్.దురు్మఖుడ్, సీరపాణి, 
పాశపాణి, స్రేంద్ర దమనుడ్, 
ఖడ్గ  రోముడ్, ఉగ్రాకు్ష డ్, 
దేవ కంపనుడ్, దురా్గ స్రుని 
వారించి కాళరాత్రిని బంధించ-
డానికి ముందుకి వచ్్చరు. ఆమె 
కోపంతో మూతి బిగబటిటు   ఒక్క-
స్రిగా ఊదింది. చొపపిదంటు 
పటుటు  గాలికిఎగిరిపోయినటులు గా 
రాక్షస్లందరు ఎక్కడకో ఎగి-
రిపోయారు. కాళ రాత్రి మరొక్క 
స్రి మూతి బిగబటటు ఊదింది.
రాక్షస్లందరు వింద్య పర్వతం-
పైె పడాడు రు. 
     దురా్గ స్రుడ్ కోటాలు దిమంది 
రాక్షస సైన్్యని్న వెంటబెటుటు కొని 
కాళ రాత్రిని వెన్నంటి వస్తు న్్న-
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 

      నైమిశారణ్య యాత్ర
    ఈ నల 17 న బయలుదేరి 27 
నతిరిగి ఇంటికి చ్రేదాకా ఎంతో 
ఉతాసుహంగా,ఉలాలు సంగా జరిగిన
మా దంపతుల తీరథాయాత్ర విశే 
షాలు కొని్న మీ అందరితో పం-
చుకోవాలనిప్ంచింది. యాత్రలో 
ఉన్నపుపిడే కొని్న ఫోటోలు పెటాటు  
ను.వాటికి మంచి సపిందన లభిం 
చడంకూడా ఈ విశేషాలు తెలియ 
పరచడానికి మరో కారణం.
   ఒక రకంగా మేమిదదురం (ఆమె 
న్ను) కలిసి పది రోజుల పాటు 
చ్సిన మొదటి తీరథాయాత్ర.
ఇదదురం ఉదో్యగస్థా లం కావడం 
ఒక కారణం అయిత్ ఆరో-
గ్యసమస్య రండవ కారణం.
ఏదైత్న్ం బంధు మిత్రుల ప్రో-
తాసుహ ప్రోదబులాలతో బయలు 
దేరిన్ మనస్లో భయంతోన్ 
బయలు దేరామని చెపపివచు్చ.
కాని భగవతకృప వలలు  ఎలాంటి 
కషటు ం లేకుండా యాత్ర జరగడమే 
గాక ఒక నూతన్తాసుహం మాలో 
చోటు చ్స్కుని,ఈస్రి మళీలు  
ఏదైన్ యాత్ర చ్యాలని కూడా 
అనుకున్్నం.
       17 మారి్చ ఉదయం 9.30 
గంటలకు కాజీపేటోలు  గోరఖ్ 
పూర్ ట్రెయిన్ రిజరే్వషన్ బోగీలోలు  

దాదాపు రండ్ వందల మందిమి 
ఎకా్కం. ట్రెయిన్లు  సరుదు కున్ సరికి 
రండ్ గంటలు పటిటు ంది. సహ 
యాత్రీకుల పరిచయాలు పూ-
రా్వపరాలు తెలుస్కున్ లోగా 
మధా్యహ్న భోజన సమయం 
దాటింది.అందరూ తాము తె-
చు్చకున్న చపాతీలు,పూర్లు, 
పులిహోర వగైెరా మూటలు విప్పి 
ఒకరివి ఇంకొకరికి పంచుకుంటూ 
పగటి తిండ ముగించ్రు.
కాసతు స్ద తీరేలోగా స్యంత్రం 
అయి్యంది.అందరూ రైలే్వ వారి 
ట్,కాఫీలతో సరి పుచు్చకున్్న-
రు.మళీలు  రాత్రి తిండ వేళ దాకా 
వేరే్వరు బోగీలోలు  ఉన్న తెలిసిన 
వాళలును కలిసి వచ్్చరు. ఆ సరికే 
రైలు మహారాష్ట్ర లోని న్గపూర్ 
దాటింది.
        అందరు వారి వారి బెరుతు లోలు  
నిద్రకుపక్రమించ్రు. తెలలువారి 
అయిదింటినించ్ ఒక్కళ్లు క్కళులు  
లేచి అవసరాలు తీరు్చకున్లో 
గాఉదయం ఎనిమిది గంటల 
ప్రాంతంలో కానూపిర్ చ్రుకున్్న
ము. ఇంకో రండ్ గంటలోలు  లకో్న 
చ్రతాం అని ఎవరో అన్్నరు.
కాని పది గంటల దాకా అక్కడ 
నుంచి కదలలేదు ట్రెయిను.

మెలలుగా బయలుదేరిన కొ దిదుస్ప
టికే గంగా నది వంతెన వచి్చం 
ది. కొందరికి అది గంగానది 
అని చెబిత్ నమ్మటం లేదు.వాళలు 
దృష్టు లో కాశీలో ప్రవహించ్దే 
గంగ.ఇదే కాశీలో ప్రవహించ్
గంగ అని గూగుల్ పటం చూ 
ప్ంచి విశదీకరించ్లిసువచి్చంది.
ఇంతలో లెదర్ పర్సు లు అమ్మ-
కానికి వచ్్చయి. అరవైె రూపా-
యలకు రండచ్్చడ్. అపుపిడ్ 
గురుతు కు వచి్చంది కానూపిర్ తోళలు 
పరిశ్రమకు ప్రసిద్ి అన్న సంగతి.
మొదటి స్రి గంగానదిని చూడ 
టం.పవిత్ర గంగ గురించి తెలిసి 
ఉండటం వేరు.దరి్శంచిన అను 
భూతి వేరు.కాస్సుపు కిటికీలోంచి 
ఉతతుర ప్రదేశ్ పంట చ్నులు  చూస్తు  
ఉండ పోయాను.ఎతుతు  పలాలు లు 
లేకుండా సమతలంగా ఉంది. 
గుటటు లు, పర్వతాలు కనిపంచ-
లే దు.చిన్నపుపిడ్ చదువుకు-
న్న భూగోళశాస్తత్రంలో గంగానదీ 
తీర మైెదాన ప్రాంతాలు గురుతు కు 
వచ్్చయి. అటూఇటూ అన్ సరికి 
పన్నండ్న్నర అయి్యంది.మెలలుగా 
లకో్న నగరం ప్రవేశించింది ధూమ 
శకటం.స్టుషన్ వస్తు ందనగాన్
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హడావుడ. స్మానులు  సరుదు కుని 
దా్వరానికి దగ్గర ఉంచి ఎదురు 
చూసినంతలో పాలు ట్ ఫాం మీద 
ఆగింది. అందరి వస్తు వులు 
దింపుకుని సరిగా్గ  ఉన్్నయో లేదో 
చూస్కున్ంతలో నిరా్వహకులు 
బయట అదదు  బస్సులు సిద్ంగా 
ఉన్నటులు  చెపాపిరు. తోపుడ్ 
బండ్లు  మాటాలు డ్కుని స్మానులు  
వాటిమీదికెకి్కంచ్ం. వాటి 
వెనుకే నడ్చుకుంటూ పాలు ట్ 
ఫాంమీదే చ్లాదూరం వెళిలున 
తరువాత ముఖదా్వరం చ్రుకు-
న్్నం. మాలో కొందరు అయిదు 
రూపాయలకు చలలుటి నీళులు  
అము్మతుంటే సీస్లోలు  నింపుకొ-
చ్్చరు.ఎందుకంటే లకో్న నుండ 
ఇంకో రండ్ మూడ్ గంటల 
ప్రయాణం నైమిశారణా్యనికి 
బస్సులో.స్టుషన్ బయట న్లు 
గు బస్సులు ఉన్్నయి. మళీలు  
స్మానులు  బస్సు వెనుక డకీ్కలో 
ఎకి్కంచి మా సీటలు లో కూరు్చన్ 
సరికి తల ప్రాణం తోకకు వచి్చం 
ది. మిటటు  మధా్యహ్నం ఎండకు 
విపీతంగా చెమటలు. బస్సు 
కదిలిన తరువాత గాలి తగిలి 
ప్రాణం కుదుట పడంది.వెంటన్ 
సల్ తీసి లకో్న దాటే దాకా కని-
ప్ంచినవనీ్న ఫోటోలు తీశాను. 
అలా మూడ్ గంటలు ప్రయాణం 
తరువాత నైమిశారణా్యనికి చ్రు-
కున్్నం.
      నైమిషారణ్య యాత్ర -3
   నైమిషారణ్యం ఉతతుర ప్రదేశ్ లో 
ఉంది.లకో్న పటటు ణానికి పశి్చమ 

దిశలో సీతాపూర్ జిలాలు లో గోమతీ 
నదీ తీరంలో ఉంది.పవిత్ర సథా-
లం,పరా్యటక ప్రదేశం కావటంతో 
అరణ్యంలో ఏరపిడడు  జన్వాసం.
ప్రాచీన ప్రసిద్ సథాలాలతో పాటు 
అన్క ధారి్మక సంసథాలు నిరి్మంచిన 
దేవాలయాలు,గోశాలలు, వసతి 
గృహాలు,సమావేశ మందిరాల-
తో ఈ గ్రామం కళ కళలాడ్త్ 
ఉంటుంది. ఊరికి దకి్షణంవైెపు 
పడమర నుండ త్రుపి దిశకు 
ప్రవహించ్ గోమతీ నది వారణాసి 
క్రింద సయీదాబాద్ వదదు  గంగా 
నదిలో కలుస్తు ంది.అన్క మంది 
మహరు్ష లు వేల సంవతసురాలు 
తపస్సులు చ్సిన పుణ్య తీరథాం 
కనుక ఈ గోమతీనదీ స్్ననం 
సర్వ పాపహరంగా ప్రసిద్ి. ప్రతి 
నల అమావాస్య రోజు ఇస్క 
వేస్తు రాలనంత మంది వస్తు రట.
వరదలు వచి్చనపుడ్ నీరు ఊరి
లోనికి ప్రవేశించకుండా ఊరికీ 
నదికి మధ్య ఎతుతు గా చ్లా పడ 
వైెన ఇటుక గోడ నిరి్మంచబడ 
ఉన్నది.ఊరికి నైఋతి దిశలో ప్ర-
త్్యకంగా నిరి్మంచిన స్్నన ఘటటు ం 
వదదు  మాత్రం ఇరువైెపులా మెటలు తో 
ఎతుతు గా గటుటు  కటిటు ంచ్ రు. గటుటు  
ఎకి్క దిగి స్్నన్నికి దిగేచోట నీళ్ళ
లోనికి మెటులు  నిరి్మంచ్రు.పటుటు -
కుని దిగడానికి రయిలింగ్ ల 
ఏరాపిటులు  కూడాచ్శారు.సంకలపిం 
చెపపిడానికి స్థా నిక బ్రాహ్మణు-
లు, అపపిటికపుపిడ్ ఫోటో తీసి 
ఇరవయి రూపాయలకో కాపీ 
ఇచ్్చ ఫోటోగ్రాఫరలుతో స్్నన ఘటటు ం 

ఎపుపిడూ సందడగా ఉంటుంది.
         నైమిషారణ్య యాత్ర -4
   నైమిషమనగాన్ మనందరికీ 
గరుతు కు వచ్్చది "ఏకదా నైమిషా-
రణే్య" అన్ వాక్యం. హిందువుల 
ఇళలులోలు  ఏ శుభ కార్యం జరిగిన్ 
అంతిమంగా శ్రీ సత్యన్రాయ-
ణస్్వమి వ్రతం జరుపుకోవడం 
పాఠకులకు తెలియని విషయం 
కాదు.కథా ప్రారంభం పైెవాక్యం-
తో మొదలు పెటిటు  ఆ తరువాత 
ఐదు కథలు చెపుపితారు పూజ 
చ్యించ్ పంతులు గారు.సత్య-
న్రాయణ వ్రతం ఎలా ,ఎందుకు 
ఆచరణలోకి వచి్చందో చెపేపి సం-
దరభుమది. నైమిషారణ్యంలో 
శౌనకాది మహా మునులకు స్-
తమహరి్ష వ్రతవిశేషాలు వివరి-
స్తు డ్.ఈస్రి ఎక్కడైన్ వ్రతం 
జరిగిత్ శ్రద్గా వినండ.విషయం 
బోధ పడ్తుంది.ఎందుకు చె-
బుతున్్ననంటే ఎక్కడ లేని పను-
లనీ్న అపుపిడే గురుతు కు వస్తు యి.
సరే నైమిషార ణ్యం అన్ మాట 
అన్క స్రులు  విని వుంటామని 
చెపపిడానికే ఇంత ప్రయత్నం.
హిందూ ధరా్మనికి మూలాధారం 
న్లుగు వేదా లని, అవి ఋగే్వ-
దము, యజు రే్వదము, స్మవే-
దము, అధర్వ ణవేదము అని, 
అవి అపౌరుషే యాలని,వాటి-
ని వా్యస్డ్ వెలువరించి వేద-
వా్యస్డ్గా ప్రసిద్ి పందాడని 
పెదదులు మనకు చెపుపితారు.
ఆయన్ అషాటు దశ అంటే పురాణా-
లు,భారతం,భాగవతం రచించ్
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డని మనందరం విని ఉన్నవా-
ళలుమే.ఆయన ఈ పనం తా ఈ 
పవిత్ర కే్షత్రంలోన్ గోమతీ నదీ 
తీరంలో విశాల వటవృక్ష చ్్ఛ-
యలోలు  చ్శారనీ,ఆయనతోపా-
టు అన్క మంది మహరు్ష లు 
అక్కడ నివసించ్రనీ ఆ ప్రదేశా 
లు సందరి్శస్తు  తలపుకు తెచు్చ 
కుంటే కలిగే గగురాపిటు,పులకిం 
త మాటలోలు  చెపపినలవి కానిది. 
అది అనుభవైెకవేద్యము. ఆ 
అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో తె-
లుస్కోవాలంటే నైమిషారణ్యం 
దరి్శంచ్లిసుందే.
       నైమిషారణ్య యాత్ర-5
        నైమిషారణ్యం సందరి్శంచ్
ముందు నైమిషారణ్యం గురించి 
న కొని్న వివరాలు తెలిసి ఉంటే 
మంచిదనిప్ంచి తెలియజేస్తు  
న్్నను.ఈ అరణ్యం పాతకాలపు 
రాజ్్యలను బటిటు  చూస్తు గోమతీ 
నది తీరాన ఉన్న పాంచ్ల, కోస 
ల దేశాల మధ్య ఉన్నది. దాన్్న 
మనమిపుపిడ్ ఉతతురప్రదేశ్ గా 
వ్యవహరిస్తు న్్నం.ఇక ఈ అర-
ణా్యనికి నైమిషారణ్యమన్ పేరు 
కలుగడానికి మన పురాణాలోలు
కొని్న గాధలున్్నయి.వాటి గురిం 
చి కులు పతుంగా వివరిస్తు ను:
     వరాహ పురాణంలోని కథను 
బటిటు  పూర్వం గౌరముఖుడన్ 
ముని వేటకు వచి్చ అలసిపోయి
న దుర్యుడన్ రాజును విందు 
కు ఆహా్వనిస్తు డ్.కందమూలా-
లు తిని జీవించ్ ముని తనకెలా-

విందు చ్యగలడో చూడాలను-
కుంటాడ్ దుర్యుడ్.గౌరము 
ఖుడ్ విషు్ణ  మూరి తుని ప్రారిథాస్ తు 
ఆయన ఒక మణిని ఇస్తు డ్.
దాని ప్రభావంతో ముని రాజుకు 
విందు చ్స్తు డ్. రాజుకు మణి 
విషయం  తెలిసి తన మంత్రిని 
పంప్ మణి కావాలని అడగిస్తు 
ముని నిరాకరిస్తు డ్. ఎలాగైెన్ 
తెమ్మని నీలుడన్ వాడని పంప్ 
స్తు డ్ రాజు. ముని గంగానది-
కి స్్నన్నికి వెళలున సమయంలో 
నీలుడ్ ఆశ్రమానికి వచి్చ మణి 
ని తీస్కొనబోత్ మణి నుండ 
వీరులు పుటిటు  రాజు సైనికులతో 
పోరాడ్తారు.ముని వచి్చ ఇదం 
తా చూసి భయపడ పోయి మళీలు  
విషు్ణ మూరి తునిప్రారిథాంచగా ఆయన 
వారినందినీ నిముషంలో సంహ 
రిస్తు డ్.అలా ని ుషంలో శత్రుబా 
ధ తలగిన ప్రదేశం కస్క ఆ అర 
ణా్యనికి తద్ితరూపంలో నైమిష 
అరణ్యమని పేరు వచి్చనటులు గా 
చెబుతుంది వరాహ పురాణం.
     ఇంకో గాథ ఏమిటంటే కొంత 
మంది మునులు తపస్సు కోసం 
సథాలాని్న స్చించమని కోరిత్ 
వారికి దరభుతో సృష్టు ంచిన రథ-
చక్రమిచి్చ దాని న్మి(కమి్మ) 
ఎక్కడ కింద పడత్ అక్కడే 
తపస్సు చ్స్కొమ్మని పంప్స్తు -
డ్.న్మి పడన చోటు గనుక నై-
మిషమని పేరు వచి్చనటులు  బ్రహ్మ 
పురాణంలో ఉంది.చక్రం పడన-
చోటు గనుక చక్ర తీరథాంగా కూడా 
ప్రసిద్ి పందింది.చక్ర తీరథాం నై-

మిషారణ్యంలో చూడ వలసిన 
ప్రదేశాలోలు  ముఖ్యమైెన వాటిలోలు  
ఒకటి. 
        నైమిషారణ్య యాత్ర-6
  నైమిషారణ్యంలో అతి ముఖ్య 
మైెన ప్రదేశం చక్ర తీరథాం. ఈ కే్ష-
త్రనికి నైమిషారణ్యం పేరు రావ-
డానికి కారణం చక్రన్మి(చక్రము 
చుటూటు  ఉండే కమి్మ) అని చెపుపి-
కున్్నం కదా! న్మి పడనందు 
వలలు  నైమిషారణ్యమని అడవికి 
పేరు రావడం,చక్రం పడన చోట 
జలకుండమేరపిడ చక్రతీరథాం-
గా ప్రసిద్ి పందడం జరిగింది.
నైమిషారణ్యం మరియు చక్రతీ-
రాథా ల ప్రసకి తు స్కంధ పురాణం,బ్రహ్మ 
పురాణం,శివ పురాణం,బృహన్్న-
రదీయ పురాణం,నృసింహ పురా-
ణం,దేవీ భాగవతాలోలు  వస్తు ంది.
అని్నంటిలోనూ ఈ కే్షత్ర మాహా-
త్మర్ం గురించి చెపపి బడంది. 
ముఖ్యంగా కలియుగ ప్రవేశానికి 
ముందు మునులంతా వెళిలు  కలి 
ప్రభావం లేని చోటు చూపమంటే 
బ్రహ్మ తనమన్చక్రాని్న విసిరిత్ 
అది పడన చోటున్ తమ తపో-
భూమిగా ఎంచకున్నటులు  కూడా 
చెపపిబడంది,ఏది ఏమైెన్ నైమి-
షారణ్యం ఒక పవిత్ర కే్షత్రంగా వి-
లసిలులు తున్్నయి.ఈ కే్షత్రంలోని 
ప్రధాన సథాలం చక్రతీరథాం. చక్ర-
తీరథాంలో స్్ననంచ్స్తు పాపాలు 
తలగటమేగాక వా్యధులుకూడా 
నయమౌతాయని ప్రతీతి. 

    (ముగింపు వచ్్చ సంచికలో)
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పాఠ౦ -- Lesson-15

                                                                  Unit-1               अभवत्

                                                                        अभवत ् = became/was .

1. बालक: यवुक: अभवत ्||    Boy became a young man.
2.बालपादप: वकृ्ष: अभवत ्|| Plant has become a tree
3.स: मुख्यमन्त्री अभवत ्अत: राजधानाां निवसनत || He became chief minister
and was living in the capital.
4.स: पूववं अध्ापक: इदाि्रीम ्आचाय्य: अभवत ्|| previously he was a lecturer
and he became professor now.
5.पूववं ससद्ार्य: अिन्तरां बदु्: अभवत ्|| previously he was Siddhartha and he
became Buddha.
                                                                 Unit-2
                                           क्ता (त्ा) is used to denote incomplete action

1. पठनत -  पठठत्ा (చదివి) (having read/after reading)
 बालक: पुस्तकां  पठठत्ा  पर्रीक्षाां ललखनत
2.ललखनत - ललखखत्ा (వ్రాసి) (having written / after writing)
स्रीता पर्रीक्षाां ललखखत्ा  चलिचचत्ां  पश्यनत
3. क्रीडनत--  क्रीठडत्ा (ఆడ) (having played/ after playing)
 गोपाल: क्रीडाां क्रीठडत्ा नवश्ानन्तां स््रीकरोनत.
4. पश्यनत-दृष्टा (చూచి) (having seen/ after seeing)
 आञ्जिेय: स्रीताां दृष्टा रामस्य वतृ्ान्तां  निवेठदतवाि्
5. वदनत - उक्ता  (చెప్పి )(having spoken / delivered)
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 अध्ापक: उपनासम ् उक्ता ग्रन्ालयां  गतवाि ्.

6. गच्छनत-  गत्ा (వెళి్ళ) (having gone/after going)
 भक्त: देवालयां   गत्ा पूजाां कररष्यनत
7. नपबनत— प्रीत्ा (త్రగి)  ( having drunk/after drinking)
बाललका क्ष्रीरां प्रीत्ा पाठशालाां गममष्यनत
8. पाययनत - पायययत्ा ( త్రగించి) (having fed/after feeding)
माता शशशुां  क्ष्रीरां पायययत्ा पाकां  करोनत
Mother cooks food after feeding milk to her child
9. पृच्छनत – पृष्टा (అడగి) (having asked)
अध्ापक: प्रश्ां  पृष्टा समाधािां  वदनत
Having asked Question the teacher answers.
10. ियनत – ि्रीत्ा (తీస్కువెళి్ళ ) (having taken)
बालक: पुस्तकां  ि्रीत्ा ग्रन्ालयां  गतवाि्
11. आियनत – आि्रीय (తీస్కు వచి్చ) (having brought)
बाललका िद्रीत: जलम ् आि्रीय सववेभ्य: दास्यनत
12. ममललत्ा (కలుస్ కొని) (having met)
आञ्जिेय: रामां  ममललत्ा सुग्र्रीवस्य सां देशां  नवशदयनत
13.  त्यक्ता (విడచి పెటిటు  ) (having left/having given up)
राम: अयोध्ाां त्यक्ता विां  गतवाि ् (Having left Ayodhyaa, Rama went to
forest.
14.  खादनत- खाठदत्ा (తిని) (having eaten)
बालक: अन्ां  खाठदत्ा पाठशालाां गममष्यनत. After eating food the boy will go
to School.
15. करोनत –- कृत्ा (చ్సి) having done / having conducted

  नपता उद्ोगां  कृत्ा धिां  सां पादयनत (Father is earning money by doing job
in the office.
16. उचत्ष्ठनत –- उत्ाय (నిలబడ)
दशरर: आसिात ्उत्ाय मुनिां िमस्करोनत ||
उपनवशनत -– उपनवश्य(కూరు్చండ)
राजा आसिे उपनवश्य सदस्यािाां वचिानि शृणोनत
A sentence with multiple participles:
बालक: पुस्तकां  पठठत्ा , पर्रीक्षाां ललखखत्ा , क्रीडाां क्रीठडत्ा चलिचचत्ां  पश्यनत
Compose sentences using the following participles:
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स्मरनत – - सृ्मत्ा (స్మరించి) having remembered 
स्ापयनत –- स्ापययत्ा (ఉంచి) having placed
प्रषेयनत –- प्रषेययत्ा (పంప్ంచి) having sent
ददानत –-  दत्ा (ఇచి్చ) having given
शृणोनत- श्तु्ा (విని) having heard
                                                       Unit-3                बनु्वाचकशब्ा:

माता = mother (తలిలు )
 रामस्य माता कौसल्ा
 नपता = father(తండ్రి)
 रामस्य नपता दशरर:
 मातामह: = mother’s father (తాతయ్య) 
गणशेस्य मातामह: ठहमालय:
      मातामह्री = mother’s mother(అమ్మమ్మ) 
गणशेस्य मातामह्री मेिका
नपतामह:= father’s father (తాత) 
रामस्य नपतामह: अज:
      नपतामह्री = father’s mother (న్యనమ్మ) 
रामस्य नपतामह्री  इन्दुमत्री
मातलु: mother’s brother (మేనమామ) ददुययोधिस्य  मातलु: शकुनि:
      नपतृव्य:= father’s brother(ప్నతండ్రి)
 ददुययोधिस्य नपतवृ्य: पाणु्राज:
      पनत:= husband ( భర తు) 
स्रीताया: पनत: राम:
      पत््री=wife(భార్య)
 शशवस्य पत््री पाव्यत्री
      पुत्:=son (కొడ్కు) 
भ्रीमस्य पुत्: घटोत्कच:

      पुत््री=daughter(కూతురు) 
जिकस्य पुत््री स्रीता
      पौत्:= grand son (మనుమడ్) (son’s son)
 दशररस्य पौत्: लव:
      जामाता = son-in-law(అలులు డ్)
 जिकस्य जामाता राम:
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      सु्षा= daughter-in-law (కోడలు)
 पाणु्राजस्य स्षुा द्ौपद्री
      अग्रज:= elder brother(అన్న) अग्रजा = elder sister (అక్క)
      अिुज:= younger brother(తము్మడ్) अिुजा= younger sister (చెలిలు )
      पौत््री= grand daughter ( son’s daughter) (మనుమరాలు)
दौठहत्:= grand son (daughter’s son) (మనుమడ్)
दौठहत््री = grand daughter ( daughter’s daughter) (మనుమరాలు)
नपतषृ्वसा= father’s sister (మేనతతు)—
मातलेुय:= mother’s brother’ son (మేనమామ కొడ్కు)
मातषृ्वसा= mother’s sister (ప్ని్న)
   स्याल:= wife’s brother (బావమరది )
ििांदा = husband’s sister (ఆడపడ్చు)
                                                                 Unit- 4      वण्यवाचकशब्ा:

श्ते: =white (తెలుపు) कृष्ण:=  black (నలుపు )
(हररत:= green (ఆకుపచ్చ ) रक्त:= red (ఎరుపు)
प्रीत: =yellow (పస్పు పచ్చ )
ि्रील:= blue (నీలము )
धसूर:= dusk colour/gray or gray- brown (khaaki) బూడదరంగు
 पाटल:= rose colour (gulaabi) గులాబీరంగు
 कनपश: = brown (జేరురు వర్ణం )
                                                           Unit- 5        रुचचवाचकशब्ा:
  
   1. मधरु: (తీప్) = sweet
चाकलेहस्य रुचच: मधरु:= The taste chocolate is sweet.

      2. लवण: (lavaNaha) ఉపుపి = salt
               समुद्जलस्य रुचच: लवण: = The taste of sea water is salt
      3. कषाय:= astringent (వగరు)
आमलकस्य रुचच: कषाय:  The taste of Indian gooseberry is astringent
     4. आम्ल:= (పులుపు ) acid taste, sour
नतनन्तण्री फलस्य रुचच: आम्ल: The taste of tamarind is sour.
     5. नतक्त:= bitter (చ్దు)
कारवेल्लस्य रुचच: नतक्त: The taste of bitter guard is bitter
      6. कटु: = a pungent taste( కారం).
मर्रीचचकाया: रुचच: कटु: The taste of pepper  / chilly is pungent                       
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ఆదూరి హైమవతి
 కర్మ  ఫలితం   

         శివపురంలో ' శివతాయి ' 
అన్  ఒక ముదుసలి  పేదరాలు 
ఉండేది. ఆమెకు న్  అన్నవారు
ఎవరూ లేరు. వయస్లో ఉండ   
 గా కూలీన్లీ  చ్స్కుని పటటు  
పో స్ కు ం టు ం డే ది . వ య స్ 
ఉడగాక కూలిపనులకు వెళ్ళలేక
ఆ యా కాలాలలో  దొరికే పళు్ళ 
మారు బేరానికి తెచు్చకుని ఊరి 
శివాలయం వదదు  అము్మకుంటూ
వచ్్చ  ఆదాయంతో పటటు  నింపు- 
కోస్గింది. ఆమె ఇరుగు పరు 
గు వారు పేదల ై�న్  మనస్న్న 
వారు.
    "అవా్వ ! నీకు పని చ్స్ ఓప్క 
పోయింది. మేము తిన్దే  నీకూ
ఎంతోకొంత పెడతాం, హాయిగా 
ఇంటోలు  ఉండ్ విశ్ంతిగా .." అని 
చెపపిగా, శివతాయి, " మీ మంచి 
మనస్సుకు దేవుడ్ మిము్మ చలలు  
గా చూడాలి.. న్కు కాళ్్ళచ్తు 
లూ ఆడనన్్నళ్్ళ పని చ్స్కో 
నివ్వండ, అన్ధ నైన  న్కు 
చివరకు మీరే గదా దికు్క!" అని 
స్ని్నతంగా వారి ప్రతిపాదనను-
తిరస్కరించింది.
            శివతాయి వేకువన్ లేచి, 
సమీపాన్ ఉన్న  నదిలో స్్ననం 

చ్సి, నీరు తెచు్చకుని తన గుడ 
సలో ఒక ప్డతలో ఉంచుకున్న
శివలింగానికి  'శివశివా!  ఓం 
 నమః శివాయ' అంటూ అభిషే 
కం చ్స్కుని , బిల్వపత్రలు 
సమరిపించుకుని , తన నిత్యకృ 
త్యంలోకి దిగేది. శివతాయి వంగి
న నడ్ంతో, పళ్ళబుటటు  మోస్కుం 
టూ వెళిలు  ఆ ఊరి లోని సోమేశ్వ-
రాలయం ముందున్న బిల్వవృక్షం 
కింద తన పళ్ళబుటటు దింపుకుని, 
పళ్ళంటినీ రండ్ భాగాలు చ్సి 
ఒక భాగాని్న అక్కడ్ండే  సో-
మేశ్వరునికి నివేదన చ్స్ది. ఆ 
భాగాని్న  ఆమె అమ్మదు. రండో
భాగాని్న మధా్యహ్నం దాకా అము్మ 
కుని, ఇంకా మిగిలి ఉంటే వాటినీ 
నివేదన చ్సి, ఆ పళ్ళనూ  ఆ 
చెటుటు  కిందకు  విశ్ంతి కోసం 
చ్ేరే భిక్షగాళ్ళకు, అన్ధ ప్లలుల-
కు ఉచితంగా పంచి పెటేటు ది. ఆ 
తరా్వత తన గుడసకు వెళి్ళ  ఇంత 
గంజి కాచుకు తాగేది.ఆపైెన తన 
గుడస చుటూటు  వేసి పెంచిన 
కనకాంబరం, బంతి, చ్మంతి, 
కాగడా,  గుడస ముందు పంది 
రికి అలీలు ంచిన, జ్జి, సంపంగి, 
మలెలు  పూలనీ్న కోసి మాలలు కటిటు , 

వాటినీ సగం సోమేశ్వరునికి సమ
రిపించుకుని, మిగిలిన సగం 
మాత్రం మూరల లెక్కన అము్మ-
కుని గుడస�కు చ్రేది. నిద్ర పటిటు ం 
దాకా గుడసలోనుండీ ఆమె శి-
వసంకీర తునలు  అందరికీ వినిప్-
స్తు ండేవి.
        ప్రతి ఏడాదిలాగే  ఆ ఏడాదీ 
శివరాత్రి  సందరభుంగా, చుటుటు  
పక్క ఊళ్ళనుండ  ఎంతో మంది 
జనం, పురాతనమైెన, మహిమా
ని్వతమైెనదిగా  పేరుగాంచిన ఆ 
సోమేశ్వరుని దరి్శంచి, తరించ 
టానికై కుపపిలు తెపపిలుగా రాస్
గారు. శివతాయి రోజూ లాగే తన 
నిత్య కృతా్యలు పూరి తు చ్స్కుని, 
బిల్వవృక్షం  కిందికి చ్రింది. 
ఆపాటికే అక్కడ ఎన్్న మిఠాయి 
అంగళు్ళ, పూల అంగళు్ళ, పళ్ళ
దుకాణాలు, ఇంకా అన్క తాతా్క 
లిక దుకాణాలు వెలసి ఉన్్నయి. 
శివతాయి తను రోజూ పళు్ళ 
దించుకున్ చోట ఎవరో దుకా 
ణం పెటుటు కుని ఉండటంతో 
చెటుటు   నీడలేని గుడ మెటలు  వదదు  
గంప దింపుకుని , తన అరటి 
పళు్ళ పేరు్చకుంది. వాటిలో సగ 
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భాగం శివునికి నివేదన చ్స్సి, 
పక్కకు జరిప్, మిగిలినవి అమ్మ 
స్గింది. శివరాత్రి  కావటంతో  
ఆమె పళు్ళ  వెంటవెంటన్ 
అము్మడయాయి. మిగిలిన పళు్ళ 
ఆమె వాడ్క ప్రకారం, చెటుటు  
కిందకు చ్రే భిక్షగాళ్ళకు, అన్ధ 
బాలలకు పంచటానికై  వేచి చూ-
స్తు ండగా, ఆఊరి జమీందారు 
గారు గుఱ్ఱ పు బగీ్గలో వచి్చ,  గుడ 
మెటలు  వదదు  ఉన్న అవ్వ శివతాయి-
వదదు  అరటిపళు్ళ కొనితెమ్మని, 
తన బంటును పంపారు.   బంటు 
వచి్చ పళు్ళ  బేరమాడబోగా ఆమె 
"ఇవి అమే్మ పళు్ళ కాదు బాబూ!" 
అంటూ గుడడు  కపేపిసింది. 
జమీందారు తన బంటు దా్వరా 
విషయం తెలుస్ కుని, అమిత 
కోపంతో వచి్చ, "ఏమే ముసలీ ! 
న్నవరనుకున్్నవు? ఈ జమీకి 
జమీందారును, న్ పాలనలో  
న్ జమీలోన్ ఉంటూ న్కే పళు్ళ 
లేవంటావా?" అంటూ కొరడా 
ఝళిప్ంచ్డ్ .
      అవ్వ శివతాయి ఒక్క కొరడా 
దబబుకే  కింద పడ స్్రుహ తప్పిపో 
యింది. ఆలయంలో ఊరేగింపు 
కోసం అలంకరించి వున్న ఉతసువ
విగ్రహాలు ఎదురుగా ఉన్్నయి.      
'శివయా్య! పార్వతమా్మ!' అంటూ 
అరచి అవ్వ శివతాయి  పడపోగా 
న్, పార్వతీ దేవి భర తుతో "స్్వమీ! 
ఏమి మీ మౌనం, మిము్మ  భోళా
శంకరుడంటారే! ఆ ముదుసలి 
ది ఎన్్న ఏళు్ళగా మీకు శకి తు కొదీదు

అభిషేకాలు చ్స్తు , అరి్చస్తు , 
నైవేదా్యలు చ్స్తు , న్మజపం 
చ్స్తు  ఉన్నది కదా!, ఆ అన్ధకు 
దికు్క కూడా లేదే! ఆమెను ఇలా 
కొరడాలతో కొటిటు స్తు రా! అమా్మ! 
అని నను్న ఒక్కస్రి  ప్లువ 
గాన్ న్ మనస్సు నిలువ లేదు.
అలాంటిది నిత్యం మిము్మ స్మరిం
చ్ ఆమెను కాపాడరా?" అంది.
శంకరుడ్ నవు్వత్ తల  ఆడం 
చి"దేవీ! ముందు అటు చూడ్,  
ఆ పైెన నీధర్మ సందేహం తీరుస్తు  
ను" అన్్నడ్.  శివతాయి కింద 
పడగాన్ ఆమ చ్తి కఱ్ఱ పైెకి ఎగి 
రి  జమీందారు గారి గుఱ్ఱ పు బగీ్గ  
కి కటిటు న గుఱ్ఱ ం కంటోలు  గుచు్చ-
కోవడం, ఆ బాధతో ఆ గుర్రం 
కాళు్ళ పైెకి ఎతితు బగీ్గ  ముందే ని-
లు్చన్న జమీందారును తన్నడం, 
ఆయన చ్తిలోని లాఠీ వెళిలు  
శివతాయి పళ్ళ బుటటు కు తగిలి ఆ 
బుటటు  పైెకెగిరి అవ్వ పళ్ళ కోసం 
వచి్చ పక్కన్ కూరు్చన్న బిచ్చగా-
ళ్ళ, అన్ధప్లలుల మధ్య పడటం, 
జమీందారు గారు పాపం అవ్వ 
కాళ్ళమీద పడటం జరిగి పోయా 
యి. శంకరుడ్ నవు్వత్ తన
దేవేరితో ఇలా చెపాపిడ్," చూశా 
వా పార్వతీ ఈ దృశ్యం? ఈ అవ్వ 
గత జన్మలో చ్లా ధనవంతు-
రాలు. తన వారవ్వరికీ ఇంత 
పెటిటు న పాపాన పోలేదు. కాకికి 
సైతం మెతుకు విదల్చలేదు. 
బంధువులు, ప్లలులు అంతా-
ఆమెను అసహి్యంచుకున్వారు 

ఆమె పీన్సితన్నికి. పెతతునం 
చ్తిలో ఉంచుకుని, పైెసలు రూ-
పాయలుగా, వాటిని వేలు, లక్ష-
లుగా మారి్చంది. తానూ కడ్ 
పుకు ఇంత తిన్దీ కాదు, ఇత-
రులకు పెటేటు దీ కాదు. పనివారిని 
తపుపి చ్స్తు కొరడాలతో కొటేటు ది. న్ 
మీద భకి తు ఉండేది కానీ, పూజకు 
పూలు కొంటే ఖర్చనీ, నైవేద్యం 
పెడత్ ఖర్చనీ ఓ నమస్్కరం 
మాత్రం చ్స్ది. అపుపిడపుపిడూ 
శివలింగం పైె నీరు పోస్ది. చివరి 
ఘడయలోలు  చూస్వారవరూ లేక, 
అన్ధగా చనిపోత్, చివరికి 
జ్ఞా న్దయమయి్య, తన ఆసితునం-
తా శివాలయానికి ఇస్తు న్్ననని, 
పూజ్రికి ఊరిపెదదుల సమక్షంలో 
చెప్పింది. ఆమె ఆసితు తో కటిటు ం-
చిందే ఈ శివాలయం! అందుకే 
ఆమె ఇక్కడ కాలం గడ్పుత్ 
ఈశివరాత్రి రోజున న్లో ఐక్య-
మయి్యంది. దబబుపడనపుపిడలాలు   
నను్న స్మరించ్ ఆమె పనివాడే 
ఈ జమీందారు. ఆమె చ్తులోలు  
గత జన్మలో కొరడా దబబులు తిన్న 
పనివాడ్ ఇపుపిడ్ ఆమెను కొటిటు  
బదులు తీరు్చకున్్నడ్. ఎవరు 
చ్స్కున్న కర్మఫలితం వారు 
అనుభవించక తపపిదు మరి!

నీతి: ఎవరు చ్సిన కర్మ వారు 
అనుభవించక తపపిదు. 
       అందుకే  మనం ఎపుపిడూ 
మంచి కర్మలే, అంటే మంచి 
పను లే, చ్యాలి.
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నందుల  ప్రభాకర  శాస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

        నలలు  ఎదుదు  ఇంటికి వచ్్చవర 
కు బుద్ిగా వుంది. వెంకటస్బబు 
య్య భయంభయంగా కనిపె-
టుటు కున్ వున్్నడ్. ఆయన మాట 
వినబడగాన్ నలలుకుక్కలా తల వే-
లాడేసింది నలలు  ఎదుదు . ఆ తరవాత 
వాళ్ళను తిరిగి జ్గ్రతతుగా ఇంటికి 
చ్రా్చరు పెదదున్యన.

             పని దొంగ
      "కాడకి పోరా తిమా్మ అంటే 
కడ్పు నొస్తు దమా్మ అన్్నడట. 
కంచం తెచు్చకోరా తిమా్మ అంటే  
అటటు  సపుపి న్యమ్మ అన్న-
డంట"   ఈ స్మెత మా పెదదు  
మేనతతు చెపేపిది. ఇదో, ఈ కోవకు 
చెందిందే ఒక ఎదుదు  మా ఇంటోలు  
వుండేది. వొటిటు  గడడు , పచి్చ గడడు  ... 
ఏది పెడత్ అది శుభ్రంగా తిన్ది. 
కాడ కటుటు కుని పనికి పలం దున్న 
టానికి వెడత్, ఒక న్లుగు 'కొం-
డ్ర'లు (మలుపులు) దుని్న ప్రతి 
మలుపు దగ్గరా పండ్కున్ది. 
ఏం చ్సిన్ లేచ్ది కాదు. కొటేటు -
వారు, ములులు కర్రతో పడచ్వారు. 
రక తుం కారేది. న్యనకు, పెదదున్-
యనకు ఇది ఇషటు ం ఉండేదికా-
దు. స్ద్యగాడ్ మాత్రం నిరాదు కి్ష
ణ్యంగా తోక కొరికేవాడ్.  కంటోలు    

కారం పోస్వాడ్. అయిన్ లేచ్ది 
కాదు. మహా మొండఘటం.
       పట్టు డ విప్పిత్గానీ పైెకి 
లేవదు. మలుపు మలుపుకు 
పట్టు డ విపుపిత్ పోవాలిసు 
వచ్్చది. పని చ్స్వారికి విస్గు 
పుటేటు ది. బండకి కటిటు న్ అంత్.... 
'కప్ల'కు కటిటు న్ అంత్. కప్లకు 
కటిటు నపుపిడ్, బొకె్కన లాగేట-
పుపిడ్ పండ్కోదు. 'బారి' లో 
నుండ తిరిగి పైెకి వచ్్చటపుపి-
డ్ పండ్కుంటుంది. ఇది పని 
దొంగ. దానికి తెలివి ఎకు్కవ 
అని అందరికీ తెలిసిపోయిం-
ది... "మొండకేస్ ఎదుదు తో వ్య-
వస్యం, బండ కేస్ భార్యతో 
సంస్రం కషటు మని" త్లి్చ, చ్లా 
తకు్కవ రేటుకు దాని్న అమే్మశారు 

పెదదున్యన. 

        అర్రుపుండ్ ఎదుదు     
         బహుశ నందులవారిం-
టోలు  నందీశ్వరులు కనుమరుకు 
కావటానికి ముందు ఉన్న ఎదుదు  
ఇది. కష్టు ంచి పనిచ్స్ తతతు్వం. 
పెదదు  మేనతతు ఇచి్చన ఆసిథా కరిగి-
పోవటం, వ్యవస్యంలో నషటు ం 
రావటంవలలు , దీనికి జత ఎదుదు ను 
కొనలేని దుసిథాతి వచి్చంది. 
ఒంటరి పోరాటమే చ్శాడ్ పెదదు-
న్న్న. పని ప్రారంభించిన రండ్ 
మూడ్ రోజులకే అర్రు పగిలి 
పుండై చీము కారటం ప్రారంభి-
స్తు ందీ ఎదుదు కు. అది మానటానికి 
మళీ్ళ నలరోజులు పడ్తుంది. 
ఈలోపల కాకులు పడచి అది 
మరింత పెరిగిపోకుండా కాపలా 
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కాయాలి. 'ఎదుదు  పుండ్ కాకికి 
రుచి'
      ఒకస్రి  ఇంటిముందు 
'మొరస' తోలాలని మా పెదదున్-
యన ఈ ఎదుదు తో కోటేరు బండ 
కటాటు రు. 'కోటేరు' బండ అంటే 
ఒకవైెపున ఎదుదు ను  కటిటు , రండవ 
వైెపు కాడ మానుకు పంగల 
కర్రను కటిటు , ఆ పంగలకర్ర చివరి 
భాగంను బండ వొగలకు కటిటు  
ఈ భాగం వెనుకకు రాకుండా 
చూస్తు రు. ఎదుదు  కదిలిత్ బండ 
అంతా కదులుతుంది.  అంటే 
బరువు మొతతుం ఒక ఎదుదు  లాగు 
త్ వుంటే రండవ వైెపున కాడ 
మానును ఒక మనిష్ క్రింద పడ 
కుండా  ఎతితుపటుటు కుని వుండాలి.

        ఆ రధానికి కూడా స్రధి న్న్. 
సరే, మొరస కోసమని సగిలేరు 
డా్యం నుండ తవు్వతున్న కాలువ 
దగ్గరకి వెళాలు ం. రండ్ గంపలు, 
పార తీస్కుని న్ను మటిటు  ముం-
చుతున్్నను.  పెదదున్యన బండ 
జొలలులో మటిటు  పోస్తు న్ఉన్్నరు 
బాగాన్ పోసినటులు న్్నడ్. బండ 
కదిలించ్ం. న్గలోలు  న్ను కూరు్చ 
న్్న... పెదదున్న్న కాడమాను రం-
డవవైెపు పైెకెతితు పటుటు కున్్నడ్.
        అంతకు రండ్ రోజుల 
ముందే వర్షం కురిసి వుండటం 
మూలాన, ఆ దారంతా చౌడ్ 
భూమి అవటం వలలు  పైెకి బాగాన్ 
కనిప్ంచిన్, ఎక్కడ దిగబడపో-
తుందోనని భయపడ్త్ వస్తు -

న్్నం. సగం దూరం వచ్్చటపపి-
టికి అనుకున్నంత అయి్యంది. 
కోటేరు వైెపు వేసిన బండగాను 
చౌటి ఊబిలో దిగింది. ఎదుదు ను 
తోలిత్ బండ గిర్రున తిరుగు-
తుంది గాని పైెకి లేవదు. 
     ఇంకో మనిష్ స్యం కావాలి. 
ఎవరూ కనపడరు. అలాగే 
కొంచెంస్పు ఉండపోయాం. 
"ఏం రాయుడూ, బండ కుంగిం 
దా?" అంటూ రాయిపెదిదు  వెంక-
టరమణయ్య వచ్్చరు. వీరిదదు-
రూ ప్రత్యరుథా లు. "న్ పటుటు కుం-
టా, నువు్వ కానీయ్" అంటూ 
కాడమాను పటుటు కున్్నడ్ వెంక-
టరమణయ్య.  
                   (ఇంకా వుంది)
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ఎలకా్రా న్
సరస్వతీ నమస్తు భ్యం

   “జీవితమంటే వడడుంచిన విసతురి 
కాదు. పుటిటు న దినంనుంచి గిటేటు  
దినంవరకూ మనకి తెలిసీ తెలి-
యకుండాన్ ప్రతి  విషయంలో 
ఏదో పర్క్ష అన్ది వ్యకాతువ్యక తుంగా 
వెంటాడ్తోన్ ఉంటుంది. అక్ష-
రాభా్యసం జరిగిన రోజు నుంచి 
చదువులు గట్టు కే్కవరకూ విదా్య 
విషయంలో పర్క్ష అన్ది ఓ ని-
రాథా రితమైెన రూపుని, ప్రాధాన్య-
తని  సంతరించుకొంటుంది. 
గడంచిన జ్ఞా న్నికి పర్క్ష ఒక 
కొలబదదుగా  ఆరంభమైెన్, కాల-
ర్తులు  పర్క్షలకి సమాయను-
కూలంగా భాషా్యలీ్న,రూపురేఖలీ్న  
మారే్చస్తు న్ ఉంటాయి.” స్బాబు-
రావు ముఖాముఖీలో పర్క్షలకు 
సంబంధించి తను్న ప్రశి్నంచిన 
అధ్యకు్ష డవైెపు చూస్తు  తన అభి-
ప్రాయం చెపాపిడ్. 
    “ప్రతి విషయంలోనూ  పర్క్ష-
లే అంటున్్నరు? రండ్మూడ్ 
ఉదాహరణలు చెపపిగలరా?”
    “శోభనం రాత్రి ఓ పర్క్ష. తరా్వ 
త సంస్రజీవితమంతా ఓ 
పరికే్ష! ఎని్నకలోలు  ఎంప్క కావడం 
ఒక పర్క్ష. ప్రభుతా్వని్న ఏరాపిటు 
చ్సిన తరా్వత నిలబెటుటు కొన్ ప్ర-
యత్నంలో ప్రతిరోజూ ఓ పర్కే్ష! 

అంతెందుకు, ఇపుపిడ్ మీరు చ్-
స్తు న్నది న్ పర్క్ష కాదా?”
      “మీ హాస్యప్రియత్వం బాగాన్ 
ఉంది. ప్రస్తు త విదా్యవిధానం 
గురించి మీ అభిప్రాయం?”
       “న్టి విదా్యవిధానం ఒక పక్క 
ముందస్తు  ఓటలు కోసం ప్రభుత్వ-
పు మధా్యహ్నభోజన పథకాల 
రూపంలో కొనస్గుతోంది. 
‘అందరికీ అందుబాటులో విద్య’ 
అన్ నిన్దంతో స్థా యిప్రమాణా-
లు తగి్గంచి, వారి్షక పర్క్షలు ఏవో 
తంతుగా జరిప్ంచి, మారు్కలు 
తకు్కవ వచి్చన్, పదోతరగతివర-
కూ తప్పించడం అన్ది జరగట-
లేలుదు. పుటిటు నరాష్ట్రంలో, దేశంలో 
అందరికీ ఉదో్యగాలు దొరకడం 
దురలుభం కాబటిటు , ఇతర రాషా్రా ల-
లో, విదేశాలలో ఉదో్యగాలకోసం 
ఆంగలుoలో నైపుణ్యం అత్యవసర-
మని ఇట్వలి ప్రభుతా్వలు కూడా 
చిన్న తరగతులనుంచి అని్న పా-
ఠా్యంశాలూ ఆంగలుంలోన్ జరుగు-
తాయని తీరా్మనించ్శాయి. మరో 
పక్క అయిదో తరగతినుంచ్  
భారతీయ స్ంకేతిక విదా్యసం-
సథాలోలు , వైెద్య కళాశాలలోలు  ప్రవేశా-
ర్త కోసం శిక్షణ ఇవ్వబదుతు ంద-
ని, తగిన పున్దులు వేస్తు మని 

పుటటు గొడ్గులాలు   చిత్రవిచిత్రమైెన  
ఆంగలున్మధేయాలతో ప్రాథమిక 
పాఠశాలలు పుటుటు కొస్తు న్్నయి. 
సంస్థా గతమైెన బహు మాధ్య-
మిక, ఉన్నతపాఠశాలలు,కళా-
శాలలు వా్యపారప్రకటనలతో,  ఆ 
సంసకృతిని పటిషటు ం చ్స్తు న్్నయి. 
మారు్కలే విజయ స్చికలంటూ 
పాఠా్యంశమైెన తెలుగుని పక్కకి 
నటిటు  విదా్యరుథా లు సంసకృతాని్న 
ఎంచుకొంటున్్నరు. సంసకృతం 
ప్రశా్నపత్రని్న ఏ విధమైెన సమా 
ధానం రాయకుండా నకలు దించ్ 
స్తు ఏభైశాతం మారు్కలు స్న్-
యసంగా వచ్్చస్తు న్్నయి. అమె-
రికాలో, ఆస్్రాలియాలో,కెనడాలో, 
బ్రిటన్ లో చదవాలన్్న, ఉదో్యగం 
చ్యాలన్్న, ఆంగలుమే శరణ్యం 
అన్న భావన ప్రజలోలు  న్టుకు 
పోయింది.  అంచ్త మన విదా్య 
విధానం మారు్కల మాయామో-
హంలో, ఉదో్యగావకాశాల ఆశ 
లోలు    పడపోయిందే కానీ, జ్ఞా న 
సముపార్నకేసి పరుగులు తీ-
యటలేలుదు. అలాగని దేశం 
గొడ్డు  పోయిందని కాదు. అతి-
స్వలపి శాతం ప్రతిభావంతులు  
ఆకాశానికి గుంజలాలు  ఉంటూన్ 
ఉంటారు.”  
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    “గాడ తప్పిన విదా్యవిధాన్ని్న 
దారిలో పెటటు డానికి మారా్గ లు 
స్చించగలరా?”
“న్ విదా్యర్తలు  మీరు భర్ తుచ్-
యబోయ్  ఉపాధా్యయ ఉదో్య-
గాలకి సరైనవేన్?”
“అందుకే కదా మిమ్మలి్న  చివరి 
ముఖాముఖికి  ప్లిచింది?”
 “మీ రింతవరకూ అడగిన ప్రశ్న-
లకు న్ సమాధాన్లు  సముచి 
తంగా ఉన్్నయని మీకనిప్ం-
చిందా?” 
“మీ మనస్లో ఉన్న భావాలను 
సపిషటు తతో చెపపిగలిగారు.”
 “అంటే గురువుకుండవల-
సిన ముఖ్యమైెన లక్షణం న్లో 
ఉందన్ కదా?”
 “ మీరు చ్లా తెలివిగా ప్రశ్నలు 
సంధిస్తు  సమాధానం దాటవేస్తు  
న్్నరు.”
 “ఒక సంగతి చెపపిండ. ప్రస్తు త 
విదా్యవిధానం ఓ గందరగోళ పరి-
సిథాతిలో ఉందని మీరే ఒపుపికుం-
టూన్నపుపిడ్, అదుపు తప్పిన 
విదా్యవిధాన్ని్న  సరిచ్యడా-
నికి  నిపుణులుగా ప్రభుతా్వనికి 
సలహాలు ఎందుకివ్వటలేలుదు?
“చ్స్తు న్ ఉన్్నం. కానైత్ అక్షరా-
లా అమలు చెయ్యడానికి వారికి 
స్ధ్యం కాదు?”
 “అలాంటపుపిడ్  న్ను చెపేపి 
విధాన్లు అమలు చెయ్యడానికి 
వారికి ఏమాత్రమూ వీలుండదు-
గాక వీలుండదు!”
“సమాధానం చెపపికుండా వీలు 

కాదంటే ఎలా? చెపేతు విని సంతో-
ష్స్తు ం కదా?”
     “ఉదో్యగం యిచి్చ చూడండ. 
ఏం చెయా్యలో చ్సి చూప్స్తు ను. 
బి.యిడ. పటాటు   ప్రథమ శ్రేణిలో 
లభించింది.  జిలాలు  ఎంప్క పర్-
క్షలో విజయం స్ధించి మూడే-
ళలుయింది. ఇంతవరకూ ఉదో్యగం 
ఇవ్వకుండా దాటవేస్తు  వచ్్చరు. 
ఒక ఏడాది పాటు జీతం లేకుండా 
ఉదో్యగం చ్స్తు ను. ఫలితం 
కనబడకపోత్ జీతం ఎలాగూ 
తీస్కోను కాబటిటు , ఇవ్వరు కాబటిటు   
ఒక్క తాపు తంత్ చ్లు!  లేదా 
ఒక్క మాటతో బయటకు  పం-
పేయవచు్చ. విడాకుల భరణాలు 
ఇవ్వనవసరం కూడా ఉండదు!” 
   వాళు్ళ ఆలోచనలో పడ, అర్ 
తల పర్క్షలోలు నూ, ముఖాముఖీ 
లోనూ ఎలాగూ ప్రథముడ్గా-
న్ వచి్చన కారణంగా, సిఫారస్ 
కేస్లోలు  అటటు డ్గు దాని్న ఓ 
పక్కన బెటిటు , అర్తకు పటటు ం కటిటు -
నటులు  నటిస్తు  ఉతతురు్వల జ్ర్కి 
అనుమతి ఇచ్్చశారు. “జీతం 
లేకుండా ఊడగం చ్యించు-
కోవడం చటటు బద్ం కాదు. మీకు 
రావాలిసున జీతభతా్యలు సక్ర-
మంగాన్ అందుతాయి. అయిత్ 
రాష్ట్ర ఖజ్న్లో సొము్మల కొరత 
కారణంగా అవి కొంచెం  ఆల-
స్యంగా అందవచు్చ! ఎంప్క 
యినందుకు అభినందనలు. 
మీ పురోగతిని ఆకాంకి్షస్తు న్్నం. 
వెళ్ళండ.”

         వారం రోజులోలు  సివంగిప-
లిలు  పంచ్యితీ ఉన్నత పాఠశా-
లలో చ్రాలిసుందిగా ఉతతురు్వలు 
రావడంతో స్బాబురావు  ‘హమ్మ-
య్య!’  అనుకొన్్నడ్. 
  స్బాబురావు మొదటిరోజు 
అంద రితోటి తన ముఖాము-
ఖిని గురించి చెప్పి, రాష్ట్రమం-
తటా, దేశమంతటా పటాటు లు-
తప్పిన విదా్యవిధాన్ని్న తిరిగి 
పటాటు లమీద నిలబెటేటు  ప్రయత్నం 
అందరూ కలిసి చ్యాలన్్నడ్. 
తన మనస్లోని ఉదేదుశా్యల-
ని వివరించ్డ్. ఏ కళనున్్నరో 
కానీ అందులోని ఏభైలు దాటిన 
ఉపాధా్యయులందరూ ప్రధాన్-
పాధా్యయుడతో సహా పాఠశాల 
భారమంతా స్బాబురావు నతితు మీద 
పడవేశారు. పదివరకూ నిరాటం-
కంగా నలేలురుమీద నడచ్ విదా్యశ-
కటం  పదోతరగతి బోరుడు  పర్క్షలోలు  
తలకిందులైెన్ వారికి పోయిం-
దేమీలేదు. స్ర్యపుత్రుడ అను-
గ్రహం అని ఊరివారు కూడా 
సరుదు కుపోయ్ రకం. ఎందుకంటే  
సివంగి పలెలులో అతి ప్రాచీనమైెన 
ఓ  చిన్న శనీశ్వరాలయం   ఉంది. 
స్బాబురావు ఆధ్వర్యంలో  ప్రతి 
తరగతిలో ......
       మొదటి పర్క్ష- విదా్యరుథా ల 
కందరికీ తెలలుకాయితాలిచి్చ, తమ 
తమ పేరలుని, తలిలు  దండ్రుల పేరలునీ, 
చిరున్మాలనీ  తెలుగులోనూ, 
ఆంగలుంలోనూ రాయమన్్నరు. 
ఉపాధా్యయులందరూ కలిసి ఆ 
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న్లుగు వందల విదా్యరిథానీ విదా్య-
రుథా లు నింప్న కాయితలి్న ఎర్రసి-
రా కలాలతో దిదాదు రు.  కేవలం పది 
శాతం విదా్యరుథా లు తపుపిలేలుకుండా 
రాయగలిగారు. 
     మొదటి ఆదివారం విదా్యరుథా
ల తలిలు  దండ్రులి్నప్లిచి, ఏ 
తరగతి కా తరగతుల వార్గా 
పరిచయాలు చ్శారు. “పర్క్ష 
లంటే పాఠా్యంశాలు గురువుల 
దా్వరా అరథాం చ్స్కొని, తరా్వత 
మననం చ్స్కొని, ఇచి్చన ప్ర-
శ్నలకు సమాధానం రాయడం. 
సమాధానం సరి కాక పోవచు్చ 
కానీ, అక్షరాల తపుపిలు క్షమార్ం 
కాదు. ఇపుపిడ్ మీ అబాబుయిలూ, 
అమా్మయిలూ రాసింది  ఏ పర్-
కా్ష పత్రమూ కాదు. కేవలం  వారి 
వారి  వివరాలు రాయమన్్న-
యమంత్! ఎని్న తపుపిల తడకల 
అక్షరాలతో రాశారో మీరే గమ-
నించండ. ఇదంతా మీ నిరా్వక-
మే అని మీరు మా మీద  నింద 
వేయవచు్చ. పదివరకూ పర్క్ష 
పోదన్న ధీమాతో మీరు వహించ్ 
నిరలుక్షం కూడా ఒక కారణమేనని 
గ్రహించ్లి. మీలొ ఎంతమంది 
నిశానీలున్్నరో తెలియదు. మీ 
సంతానం కనీసం సంతకానైనై-
న్ సరిగా పెటటు డం న్రు్చకోవాలి 
కదా?”
          ఊరివారికి స్బాబురావంటే 
మంచి అభిప్రాయమే కలిగింది. 
తమ కుర్రవాళలును దారిలోపెటేటు  
పాఠశాల ప్రయతా్నలకు తాము 
అడ్డు రామని మాటిచి్చ వెళాలు రు.  

            ***
            “రేపు అశోకుడ గురించి 
పాఠం చెపపిడం జరుగుతుంది. 
ఆ పాఠం చెపేపిది న్ను కాదు. 
మీలొ ఒకరు! అందరూ చరిత్ర 
పుసతుకం చదివి రండ. కావలిస్తు  
ఓ న్టు పుసతుకంలో ముఖ్యమైెన 
విషయాలి్న ఒకటి అరా పంకుతు -
లోలు  రాస్కోండ.  రేపు ఎవరిన్ 
ఒకరి్న అశోకుడ పాఠం గురించి 
చెపపిమంటాను. అతగాడ్ తడ-
బడత్ మీరు సహాయం చెయొ్య-
చు్చ. తపుపి చెబేతు సరిదిదదువచు్చ. 
దీనివలలు  అందరికీ పాఠం బాగా 
జ్ఞా పకముంటుంది.  మీ వాకు్క 
కొనదేరు తుంది.  చివరికి మీలొ 
మీరే పాఠం చెపుపికున్నటలు వుతుం-
ది. ఇది ప్రతి తరగతిలోనూ వారా-
నికోస్రి జరుగు తుంది.”
                      ***
        “ఇవా్వళ ఉష్ణశకి తుని గురించి 
న్ను నలభై నిముషాలు పాఠం 
చెపాపిను. మీరవరూ మధ్యలో 
ఒక్క ప్రశ్నకూడా వేయలేదు. 
మీకు పూరి తుగా పాఠం అరథామైె-
య్్యన్ ఉండాలి, లేదా పూరి తుగా 
అరథాంకాకపయ్్యన్ ఉండాలి! 
రండోదే అయిత్   ఆ దోషం న్దే! 
కాకపోత్ మూడోకారణం కూడా 
కావొచు్చ. సందేహాలొచి్చన్ ప్రశ్న-
లడగడానికి చ్లామంది సిగు్గ ప-
డపోతారు. దానికీ కారణాలన్కం. 
ఈ తరగతి ముగియడానికి ఇంకా 
పది నిముషాలు గడ్వుంది. 
ఏయ్, నిద్రాణ్ పాఠం నీకేమాత్రం 
అరథామైెయి్యందో చెపుపి.” నిద్రాణ్ 

సమాధానం చెపపిలేదు. 
“పోనీ, అరథామైెన వారవరైన్ చె-
పపిగలరా?”
గుణబుద్ి, శకుంతల అన్ 
యిదదురు అయిదేసి నిముషాలు 
తమకు అరథామైెంది చెపాపిరు.
“పరా్వలేదు! న్ పరువు నిలబెటాటు -
రు. లేకపోత్ ఈ గురువు ఉదో్యగా-
నికి తగనివాడనన్ అనుకోవాలిసు 
వచ్్చది!”
       ***
“ ఆలీబాబా! ఇలా వచి్చ రుకి్మణీ 
కళా్యణం పద్యపాఠం లోని మొద  
టి పద్యం చదువు!” తెలుగు 
పండతుడన్్నడ్. 
ఆలీబాబా, జరుక్ శాస్త్రి, విమల  
ఒకరి తరా్వత మరొకరు చదివారు.  
తడ్ముకోకుండా ఎవరూ చద-
వలేకపోయారు. 
“విమల మొదటి ఇదదురి తపుపిలి్న 
గమనించి కాసతు మెరుగా్గ  చదవ-
గలిగింది. పదా్యలి్న కంఠసథాం చ్సి 
చదవడం వలలు  మీ ఉచ్్చరణ 
బాగుపదుతు ంది. మరో సంగతి, 
కంఠసథాం చ్యాలిసుంది పదా్యలే్న-
తపపి ఇతర పాఠా్యంశాలి్న కాదు. 
అరథాం చ్స్కొంటే బట్టు  అన్ 
రాక్షస విధాన్ని్న దూరంగా తరి-
మేయవచు్చ. 
             *** 
    “నిన్న మూడ్ లెక్కలు చ్సి 
తీస్కు రమ్మన్్నను కదా? శేషాద్రీ! 
నువు్వ చ్శావా?” లెక్కల మాస్టు ర-
డగారు. 
  “ఒకటి చ్శాను. రండ్ రాలేదు 
సర్1”
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“సరే, యిలా వచి్చ బోరుడు  మీద 
ప్రయతి్నంచు. మూడ్ లెక్కల-
తోట్ కుసీతు పడదాం. ఎందుకంటే, 
నీకు వచి్చన లెక్క మరొకరికి రా-
కపోవచు్చ. నీకు రాని లెక్కలు  
మరొకరికి వచి్చఉండొచు్చ.”
శేషాద్తోబాటు చ్లామందికి ఆ 
రండ్ లెక్కలూ రాలేదు. మధ్య-
మధ్యలో లెక్కలమేషాటు రు ఊత-
మిసోతు ంటే మొతతుం మీద మూడ్ 
లెక్కలి్న కాలు సంతా చెయ్యగలిగారు. 
బోరుడు  ముందు నిలు్చన్న శేషా-
ద్కి సిగ్గనిప్ంచలేదు. ధైర్యంతో 
ముందుకు వెళ్్ళ అనుభవం 
కలిగింది. 
           *** 
     హఠాతుతు గా అనీ్న తరగ-
తుల వారికీ ఓ చిన్న కాలు స్ పర్క్ష 
జరిగింది. అని్న పాఠా్యంశాల-
లోంచి  ఒకటి రండ్  చిన్న ప్ర-
శ్నలు. మొతతుం రండ్ పేజీలకి 
మించని సమాధాన్లు చ్లు. 
ఒకరి పేపరులు  మరొకరికి యిచి్చ 
దిదిదుంచ్రు. చ్తిరాత అరథాం-
కాక కొందరూ, దస్తు రి బావున్్న 
రాసింది అరథాం కాక కొందరూ  
తలలు బాదుకొన్్నరు. కొందరికి 
తమకంటే మరి కొందరు సమా-
ధాన్లు బాగా రాశారనిప్ంచింది. 
విదా్యరుథా లోలు  ఓ నవ చ్తనకి బీజం 
పడంది.  
  “వచ్్చ సోమవారంనుంచి మీకు 
వరసగా అయిదురోజులు 
మధా్యంతర  పర్క్షలు. టై్మ్ 
టేబుల్ ఇవ్వడం జరగదు. ఏ 
రోజు ఏ పర్క్ష జరుగుతుందో 

చెపపిడం జరగదు.”  ఓ రోజున ప్ర-
కటన జరిగింది.  
  విదా్యరుథా లూ, కొందరు తలిలు దం-
డ్రులు అలజడ లేవదీశారు. 
   “ఎందుకు భయం? పదోతర-
గతి వరకూ మారు్కల ప్రమేయం 
లేకుండా మెట్లు కే్కస్తు న్్నరు కనక 
ఈ విధాన్నికి భయపడనవ-
సరం లేదు. పదో తరగతి బోరుడు  
పర్క్షకెలాగూ నిరాథా రితమైెన టై్మ్ 
టేబుల్ ఇస్తు రుకాబటిటు  ఆ విష-
యంలోనూ భయం అనవస-
రం. ఈ పద్తి మూలాన విదా్య-
రుథా లు  క్రమబద్మైెన చదువు 
మీద శ్రద్ వహిస్తు రు. సోమవారం 
నుంచి పర్క్షలన్్ననని  స్యం-
త్రపు  ఆటలకి ఎగన్మం పె-
టటు కండ. రేపు బోరుడు  పర్క్ష అన్్న 
ఈ స్యంత్రం ప్రతినిత్యంలాగే 
ఆటలాడే విదా్యరిథాకి ఆత్మవిశా్వసం 
మెండ్గా ఉంటుంది! నిద్రమా-
నుకొని తెలలువారూలు  చదవాలిసున 
అవసరం ఉండదు. కాపీలుకొటేటు  
అగత్యముండదు.”
                           *** 
     మొదటి సంవతసురం  అని్న 
తరగతులోలు నూ  వాసతువఉతీతు-
ర్ణ శాతం అయిదునుంచి పది 
హినుకి పెరిగింది. పదోతరగ-
తి బోరుడు  పర్క్షలోలు  ఉతీతుర్ణ శాతం 
పదినుంచి  ఇరవైెకి  పెరిగింది.  
రండో సoవతసురం గడచ్ సరికి 
అని్న తరగతులోలు నూ వాసతువ 
ఉతీతుర్ణ శాతం అరవైె దాటింది.  
బోరుడు  పర్క్షల ఉతీతుర్ణ శాతం కూడా 
అరవైె దాటింది.  మూడో సంవ-

తసురానికలాలు  తరగతులోలు  వాసతువ 
ఉతీతుర్ణశాతం తంభై దాటింది. బో-
రుడు పర్క్షలోలు  నూటికి నూరు శాతం.  
      దిగువతరగతి పర్క్షలోలు  వాసతు 
వానికి తప్పిన కొదిదుపాటి విదా్య-
రుథా ల తలిలు  దండ్రులూ తమ సం-
తాన్ని్న తిరిగి అదే కాలు స్లో 
ఉంచమని  స్వచ్ఛందoగా అరిథాం-
చ్రు. స్బాబురావుకి ఊరిజనం 
బ్రహ్మరథం పటాటు రు. నీలాంజన 
సమాభాస్డ్ ఊరిని కనికరిం-
చ్డని, దేవాలయం మరమ్మతుతు -
లు చ్బటిటు  నూతన శోభని  తీస్-
కొచ్్చరు. 
                     ***
    ఆ ఏడాది రాష్ట్ర ఉతతుమ ఉపా-
ధా్యయ అవారుడు  విదా్యమంత్రి 
గణదేవుల నియోజకవర్గంలోని 
మద్యపురి పంచ్యితీ ఉన్నత-
పాఠశాల ప్రధాన్పాధా్యయుడ్ 
బట్టు  నకలు కుమారుడ్ గారికి  
ప్రదానం చెయ్య బడంది. 
“ఏమయా్య స్ర్యపుత్ర! నువు్వ 
సివంగిపలిలు ని కనికరించ్వు. 
నను్ననిలబెటిటు న స్బాబురావు-
ని చిన్నచూపు చూస్వు, ఇది 
న్్యయమా?” సరస్వతి ప్రశి్నం-
చింది. 
“తలీలు ! నీ శే్వత ప్రాభవం మీద న్ 
నీలి  ప్రభావాని్న తగి్గంచినందు-
కు ఎవరో్న ఒకరి్న న్ను శికి్షంచ్లి 
గదా? అయిన్ అది చ్లా చిన్న 
శిక్ష. ఆ యువకుడ్ గురి తుంపులక-
తీతుడ్!” అన్్నడ్ యమాగ్రజు-
డ్ తలవంచి నమస్కరిస్తు !    
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                                                                  ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడనది. ఉదాహరణకు,  'క' అన్ అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అన్ అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతు లు, గుణింతాలు అనీ్న అన్వయిస్తు యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలాలు  అసలు వాకా్యని్న కనుకో్కవడమే. ప్రయతి్నంచండ.  
           

                                  ( ఆధారం :  ల =   అసలు అక్షరం 'మ' )
 
 గ లిలు  సి   గా  ల గం కు గ  త గా స గు మైె గ   ను లా ల శే బు మ గ్

లి లులు   కు యా ద రం వ స్ మ  లే ము  ఖ ణిం స్  చ ర లలు ! లే డ  వె 

 ర్ర లలు   ర న్ం కు యా బి జి   చ ర లలు   శ యిం  క సి త్ ను  ల లలు   గిగ్

 గ లిలు  గ జ్ యి  ట్ గ్గ  పు గ్   గా బ లు మే రు  చ ర లలు    నీబ్యీ
 
                 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండ.)   

గతనల జవాబు :  
                           ఇంతింతైె, వటుడంతయై, మఱియు దానింతైె, నభోవీధిపైె  
                        నంతైె, తోయదమండలాగ్రమున కలలుంతైె, ప్రభారాశిపైె
                        నంతైె, చంద్రుని కంతయై, ధ్రువునిపైె నంతైె,మహరా్వటిపైె
                        నంతైె, సత్యపదోన్నతుం డగుచు బ్రహా్మండాంతసంవర్ియై
   
            ప్బ్రవరి నల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంప్నవారు: శ్రీ వేదుల స్బ్రహ్మణ్యం 
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 కొతతు  రామానందం 
                                                                                                                                                      
                                                         విశ్ంత బా్యంకు ఉన్నతాధి కారి

   అదుభుత మహిమాని్వత మాసం - చైెత్ర మాసం                           

     అని నిర్ణయ సింధు కారుడ్ 
ఉగాది ఆరంభాని్న వరి్ణంచ్డ్. 
సృష్టు కర తు అయిన బ్రహ్మదేవుడ్, 
ఈ సమసతు సృష్టు ని చైెత్రమాసం 
లోని మొదటిరోజున ప్రారంభిం-
చినటుటు  కథనం. అది ఆయన 
ఎంచుకున్న ముహూర తుం. సృష్టు  
ఆరంభానికి ముందు ఆయన 
కాలవిభజన చ్సిన తరా్వత 
ప్రాణిని సృష్టు ంచ్డంటారు. చ్ం-
ద్రమానం ప్రకారం మొదటి నల 
చైెత్ర మాసం. కాలపరమైెన సమ-
తౌల్యంతో ఈ మాసం అలరారు-
తుంది. 
      చైెత్రమాస్నికి మధుమాసం అని 
పేరు. చైెత్ర, వైెశాఖ మాసములు 
రండంటిని వసంత ఋతువుగా 
పరిగణిస్తు రు. ఈ వసంతకాలం-
లో పుషాపిలలో మధువు (త్న) 
ఎకు్కవగా ఉంటుంది కనుకన్ 
ఈ కాలాని్న మధుమాసమంటా-
రు. ఈ వసంత కాలానికి  'స్రభి' 
అన్ పేరుకూడా ఉన్నది. స్రభి 

                చైెత్రే మాస్ జగదబు్ర హా్మ ససర్ ప్రధమేహని 
             శుకలు పకే్ష సమగ్రంతు తాథా స్రో్యదయ్ సతి

అంటే కామధేనువు.  ఈ చైెత్రమే 
వసంత ఋతువుకు స్్వగతదా్వ-
రం. చైెత్రమాసపు తలి  తమి్మది 
రోజులను వసంత నవరాత్రులుగా 
సంభావిస్తు రు. వసంతం వచ్్చ-
సరికి వన్లలో పచ్చదనం పె-
రుగుతుంది. కోకిలలు మామిడ 
చిగుళు్ళ ఆస్్వదించి పంచమ 
స్వరం ఆలప్స్తు ంటాయి. పకు్ష ల 
కిలకిలారావాలతో మారుమ్రో-
గుతుంది. మలెలుపూలు, దవనం 
స్గంధాలు వెదజలులు తాయి.
        'మాస్న్ం మార్గశీరో్ష -
హం ఋత్న్ం కుస్మాకర' 
అన్్నడ్ శ్రీ కృష్ణ భగవానుడ్, 
శ్రీమదభుగవదీ్గ త లోని విభూతి 
యోగంలో. మాస్లలోకెలాలు  
ఉతతుమమైెన మార్గశిర మాసం, 
ఋతువులలో ఉతతుమమైెన 
వసంత ఋతువు తన్నంటాడా-
యన. 
     మానవరూపంలో అవతరిం-
చిన రాముడ్, మానవశాంతికి 

ఆదర్శప్రాయుడ్, కషటు స్ఖాలె-
రిగినవాడ్, ధర్మమార్గం వీడని-
వాడ్. ఆరాధ్యదైవమైె ఇంటింటా 
కొలువు తీరిన శ్రీరామచంద్రుడ్ 
ఈ చైెత్ర శుద్ నవమి న్డ్ దశ-
రథుడ్ - కౌసల్య పుణ్యదంపతు-
లకు జని్మంచ్డ్. శ్రీ రామాయణ 
ముఖ్య ఘటాటు లనీ్న వసంత కా-
లమునందే జరిగినటుటు  చరిత్ర 
పుటలు తెలుపుతున్్నయి.
1. దశరధుని పుత్రకామేష్టు  యాగం 
ఈ ఋతువు నందే ప్రారంభమైె 
పన్నండ్ నలలు నిరాటంకము-
గా స్గింది.
2. దశరధుని మువు్వరు భార్యలు 
యాగ పాయస్ని్న తిని ఈ 
ఋతువులోన్ గరభుము ధరించి 
పన్నండ్ నలల తదుపరి తమ 
ప్లలులకు జన్మనిచ్్చరు. ఈ చైెత్ర 
శుద్ నవమి న్డే శ్రీరామ జననం 
మరియు లక్ష్మణ భరత శత్రు-
ఘు్నలు ఉదయించ్రు. 
3. ఈ ఋతువు నందే శ్రీరాముని 



45సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   మార్చ్ 2018

యువరాజుగా ప్రకటించి పటాటు -
భిషేకము చ్యు ప్రయత్నం 
చ్యుటకు దశరథుడ్ ఉదు్య-
కుతు డైన్డ్.   
4. సీతారాముల అరణ్యవాస 
సమయములో, గోదావర్ పరి-
వాహిక ప్రాంతమయిన పంచవటి 
నందు సీతమ్మవారి అపహరణ 
జరిగింది. 
5. ఆంజన్యస్్వమి శ్రీరాము-
లవారు ప్రధమంగా కిష్్కంధ 
పర్వత ప్రాంతం నందు కలసిన 
సంఘటన, మరియు ఆంజన్-
యుని అభ్యర్నపైె వానరరాజు 
స్గ్రీవునితో మైెత్రి సంఘటన ఈ 
వసంత ఋతువులోన్ జరిగాయి.
6. శ్రీరామచంద్రుడ్ వాలిని 
వధించింది ఈ ఋతువు నందే.
7. సీతమ్మ జ్డ తెలుస్కొను-
టకు హనుమంతునికి శ్రీరా-
ముడ్ బాధ్యతలు అపపిగించిన 
సంఘటన ఈ ఋతువునందు 
జరిగింది. 
8.వానరుల సహాయముతో శ్రీరా- 
మ లక్ష్మణులు లంకా నగరముపైె 
దాడ, రావణసంహారము కూడా 
ఈ వసంత ఋతువులోన్ జరి-
గాయని చరిత్రకారులు చెబుతు-
న్్నరు.
9. రావణ సంహారం తదుపరి సీ-
తాసమేతంగా శ్రీరామచంద్రుడ్ 
అయోధ్యకు తిరిగి వచి్చ పటాటు -
భిష్కుతు డైన శుభముహూర తుం ఈ 
ఋతువులోన్ జరిగాయి.   
       ఈ చైెత్రమాసం నిజంగా ఒక 
దివ్యమైెన, భవ్యమైెన మాసంగా  

పరిగణింపబడ్తుంది. శాలి-
వాహన శకం ప్రారంభం క్రీ.శ. 79 
సం||లో శాలివాహనుడ పటాటు -
భిషేకంతో మొదలయింది. 
ఆయన ఎందరో విదేశీయులను 
ఓడంచ్రు. చిన్న చిన్న రాజ్్యల-
ను విలీనం చ్సి చక్కటి పరిపా-
లన అందించి చరిత్ర పుటలలో 
చిరస్థా యిగా నిలిచిన వ్యకి తు శాలి-
వాహనుడ్. 
     శ్రీ మహావిషు్ణ వు మతాసుర్వ-
తారమెతితు సోమకునిపైె దండతితు, 
అతనిని సంహరించి, అతను 
దొంగిలించిన వేదాలను తీస్కుని 
బ్రహ్మకు అందజేసినది ఈ చైెత్ర 
మాసంలోన్. వరాహమిహిరుడ్ 
ప్రప్రధమంగా పంచ్ంగాని్న ఆవి-
ష్కరించినది ఉగాదిన్డని ఒక 
వాదన.
         ఉగాది కాలాని్న దైవ స్వ-
రూపంగా భావించి ఆరాధించ్ 
పండ్గ. అనంతమైెన ఈ 
కాలాని్న యుగం, సంవతసురం, 
ఆయనం, ఋతువు, మాసం, 
పక్షం, వారం అన్  విభాగాలతో 
ఏరపిడంది. కృత, త్రేత, దా్వపర 
యుగాలు కాలాని్న బటిటు  ఏరపిడాడు -
యి. న్టికి ఈ సృష్టు  జరిగి అని్న 
యుగాలతో కలిప్ 195,58,25,118  
సంవతసురాలైెనటుటు  ఒక సిద్ాంతం. 
కలియుగ సంవతసురములు 
4,32,000 విడతి.
       చైెత్ర శుద్ పాడ్యమి న్టికి 
దా్వపరయుగం సమాపతుమైె కలి 
యుగం ప్రారంభమైెంది. కృ-

షా్ణ వతారంముగిసిన ఈరోజున్ 
భూలోకంలో కలిప్రవేశం జరి 
గింది.  కలియుగ ప్రారంభం 
అయి 5118 సం||లు అయి్యంది.
      ఉగాదితో ప్రారంభమయ్్య చైె-
త్రమాసం ఏప్రియల్ 16 వ త్దీతో 
ముగుస్తు ంది. ఈనల మొదటి 
పక్షంలో అంటే శుకలు పక్షంలో 
వివిధ దేవతలను ఆరాధించ్లి. 
స్ధారణంగా ఈ పూజలోలు  ఉప-
యోగించ్ పూలతో పాటు దవ-
న్ని్న కూడా చ్రి్చ పూజించ్లం-
టారు. చైెత్ర శుకలు పక్షంలో ఒకొ్కక్క 
రోజు ఒకొ్కక్క దేవతను దవనంతో 
పూజించ్లి. 
       పాడ్యమిన్డ్ బ్రహ్మదేవు-
ని, విదియన్డ్ ఉమాశంకరు-
లతోపాటు అగి్నదేవుని, తదియ 
న్డ్  గౌర్శంకరులను, చవి-
తిన్డ్ విన్యకుని, పంచమి 
న్డ్ న్గదేవతలను, షష్ఠి  న్డ్ 
కుమారస్్వమిని, సపతుమిన్డ్ 
స్ర్యభగవానుని, అషటు మి న్డ్ 
మాతృదేవతలను, నవమిన్డ్ 
మహిషాస్రమరిదునిని, దశమి 
రోజున ధర్మరాజును, ఏకాదశి 
న్డ్ వివిధ మహరు్ష లను, 
దా్వదశి న్డ్ శ్రీ మహావిషు్ణ వును, 
త్రయోదశి న్డ్ కామదేవుని, 
చతురదుశి న్డ్ శివుని, పౌర్ణమి 
రోజున ఇంద్రులను పూజించ్లి. 
ఇలా పూజలు చ్యడం వలలు  
సకల సంపదలు కలుగుతాయి.
    ఈ చైెత్రమాసంలో మారి్చ-
నల 18 వ తార్ఖు నుంచి 31 వ 
తార్ఖు వరకు అన్క పండ్గలు 
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వస్తు యి. మన 
హిందువులు, న్టి 
విశిషటు తను అనుస-
రించి కొని్న విధులు 
పాటించవచు్చనం-
టారు. 
+ ఈ విళంబి న్మ 
సంవతసుర శుద్ తది-
యన్డ్ శివడోలో-
తసువం నిర్వహిస్తు -
రు. దక్షయజఞాంలో 
అవమాన్నికి గురై 
అగి్నలో దూకి మర-
ణించిన సతీదేవి 
మరు జన్మలో పా-
ర్వతిగా జని్మంచి శివుని భర తుగా 
పందడంకోసం తపస్సు చ్సి 
విజయం స్ధించింది ఈన్డే. 
అందువలలు  ఈరోజున గోర్దేవి-
తోపాటు శివుని పూజించటం, 
స్యంత్రం డోలోతసువం ని-
ర్వహించ్లని శాస్తవచనం. 
సంతానం లేనివారు ఈరోజున 
డోలోతసువం చ్యడం వలలు  సత్ 
ఫలితాలు కలుగుతాయి. (ది. 
20-3-2018)
*శ్రీవ్రతం: (ది. 22-3-2018) 
లకీ్షమిదేవి పూజకు ఉతకృషటు మైెన 
ఈరోజున లకీ్షమిదేవిని ష్డశోప-
చ్రాలు, అష్టు తతురాలతో పూ-
జించడంతోపాటు శకి తుమేరకు 
నైవేద్యం సమరిపిస్తు రు.
* స్కంద పూజ: (ది. 23-3-2018)  
శివపార్వతుల గారాల పుత్రుడైన 
శ్రీ కుమారస్్వమిని ఈరోజు పూ-
జిస్తు రు. ఈరోజు స్బ్రహ్మణ్య షష్టు  

ఆచరించ్లనుకున్వారు బ్రహ్మ-
చ్రి అయిన బ్రాహ్మణుని ప్లిచి, 
స్బ్రహ్మణు్యనిగా భావించి పూజ్ 
కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, 
భోజనం పెటిటు  దకి్షణ తాంబూ 
లాలు ఇవా్వలి.
*అశోకాషటు మి:(ది.24-3-2018) 
దక్షయజఞాంలో తనువు చ్లించిన 
సతీదేవి ఈదినం హిమవం-
తుడ్, మేనకాదేవిల కుమార తు 
పార్వతీదేవిగా జని్మంచినటులు  
పురాణకధనం. ఈరోజు పార్వతీ-
దేవిని పూజించడంతో పాటు, 
అశోక వృకా్ష ని్న పూజించి అశోక 
మొగ్గలను ఎనిమిదింటిని సీ్వక-
రించ్లి. ఈవిధంగా చ్యడం 
వలలు  కషాటు లు తీరిపోతాయని శాస్త 
వచనం. 
* శ్రీరామనవమి: (ది.26-3-
2018) విశాల వక్షసథాలంతో, కో-
మలమైెన దేహంతో, కాంతులీన్ 

ముఖంతో చైెత్ర శుద్ నవమి న్టి 
మధా్యహ్నపు వేళ, పునర్వస్ నక్ష-
త్రంలో, కరా్కటక లగ్నంలో ఐదు 
గ్రహాలు శుభ స్థా న్లోలు  ఉండగా 
ఆవిరభువించ్డ్ శ్రీరామచం-
ద్రుడ్. ఆయన పరంగా వసంత 
నవరాత్రులను ఆచరిస్తు తారు. నవ-
మిన్డ్ సీతారామకలా్యణాలు 
నిర్వహిస్తు రు. 
*అనంత త్రయోదశి: పరమ-
శివుడ్, మన్మధుల పూజకు 
ఉతకృషటు మైెన ఈరోజున శివుని 
పూజించటం వలలు  సంవతసు-
రంలో ప్రతిరోజూ శివుని పూ-
జించినంత ఫలం లభిస్తు ంద-
ని శాస్తవచనం. మన్మధుడని 
ఈదినం పూజించడం వలలు  భా-
రా్యభర తుల మధ్య అన్్యన్యత వృద్ి 
చెందుతుంది. 
* మహాచైెత్రి: చైెత్రమాస శుకలుపక్ష 
పౌర్ణమిన్డ్ 'మహాచైెత్రి" అని 
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పేరు. చైెత్రమాసంలో స్రు్యడ్ 
ప్రకాశవంతంగా స్ర్యప్రకాశాని్న 
పెంచుత్ంటాడ్. ఈరోజు శివ 
పార్వతుల కలా్యణం జరిప్ం-
చడం వలలు  సంతానం కలుగు-
తుందని శాస్తవచనం. పూర్వం 
దశరధ మహారాజు పుత్రకామేష్టు  
యాగం చ్యడంతో పాటు, శివ-
పార్వతుల కలా్యణం జరిప్ంచిన-
టులు  కధనం. ఫలితంగా మరుసటి 
సంవతసురం చైెత్ర శుకలు నవమి-
న్డ్ శ్రీరాముడ్ జని్మంచినటులు  
చెపపిబడ్తోంది. కాగా మనదే-
శంలోని ఉతతురాదిలో ఈన్డ్ 
హనుమజ్యంతిని జరుపుకుం-
టారు. 
     ఉగాది వేడుకలు
    ఉగాది జన జీవన స్ఫలా్యనికి 
పున్ది. జ్తి సంసకృతీ సంప్రదా-
యానికి న్ంది. కాలగనణలో భా-
రతీయులు స్ధించిన విజ్ఞా నం 
ఉగాది పండ్గలో ప్రతిఫలిస్తు ం-
ది. భారతదేశ వా్యపతుంగా అందరూ 
జరుపుకున్ అతిముఖ్యమైెన 
పండ్గలలో ఉగాది ఒకటి. 
      చైెత్రం మొదలుకుని ఫాలు్గ ణం 
వరకు పన్నండ్ నలలున్్నయి. 
చితాతు  నక్షత్రంలో కూడన పున్నమి 
రోజున చైెత్రమాసం వస్తు ంది. 
జగతతుంతా చైెతన్యవంతమయ్్య 
కాలమిది. మన బుద్ి కూడా 
వికాసం పందుతుంది. అత్యంత 
ఉతాసుహభరితమైెన మాసం చైెత్ర-
మాసం. ఈ ఉగాది పండ్గను 
ఆంధ్రులే కాక పరుగు రాషా్రా -
లయిన కరా్నటక, మహారాష్ట్ర 

వాస్లు భకి తుశ్రద్లతో జరుపు-
కుంటారు. 
       ఈ పర్వదినంన్డ్ ఉషః 
కాలంలోన్ లేచి అభ్యంగన 
స్్ననం చ్సి, నూతన వస్్రో లు 
ధరించి అనంతరం దైవపూజ-
లు చ్యాలి. ఈ రోజున లకీ్షమిన్-
రాయణులకు, ఉమామహేశ్వ-
రులకు, వాగీహిరణ్యగరుభులకు, 
శశీ పురంధరులకు, అరుంధతీ 
వశిషుటు లతో పాటు ఇషటు దైవాలను 
పూజించ్లి. స్ధారణంగా ఈ 
పూజలలో ఉపయోగించ్ పూ-
లతోపాటు దవన్ని్న కూడా చ్రి్చ 
పూజిస్తు శుభకరంగా వుంటుంది. 
తదుపరి ఉగాది పచ్చడని 
మొదట భగవంతునికి నైవేద్యం 
పెటిటు , ఇంటోలు  అందరికంటే మొద-
టివాడైన (వయస్లో పెదదు ) వ్యకి తు 
దా్వరా ఇంటోలు  అంతా సీ్వకరిస్తు రు. 
ఉగాది పచ్చడని చింతపండ్ 
రసం, బెలలుం, అరటిపండ్, 
మామిడ, వేపపూవు, ఉపుపి, 
మిరియాల పడతో తయారుచ్-
స్తు రు. ఉగాది పచ్చడని స్విస్తు 
వివిధ వా్యధుల నుంచి ఉపశ-
మనం పందవచు్చనంటారు. 
ఈ పచ్చడని పరగడ్పున్ స్వి-
స్తు రు. సంవతసురం పడ్గున్ 
జీవితంలో ఏరపిడే కషటు నషాటు లు, 
స్ఖసంతోషాలను సమానంగా 
సీ్వకరించి మందుకు స్గాలన్ 
తాతి్వక సందేశం ఉగాది పచ్చడ-
లో ఉంది.
        నింబ భక్షణం తదనంత-
రం పెదదుల ఆశీరా్వదం పంది 

పంచ్ంగ శ్రవణం చ్యాలి. 
ప్రతి సంవతసురం శుభాశుభాలు 
ఋతువు గమన్లు తెలుపునది 
పంచ్ంగం. అంత్కాదు సం-
వతసుర పాలు నర్ ఈపంచ్ంగం. 
పక్షము, కాలపరిసిథాతి, ఆదాయ-
వ్యయాలు, రాజపూజ్య అవమా-
న్లు తెలుస్కోవడంవలలు  తమ 
జీవితాలను సమరథావంతంగా స్-
గించవచు్చ.
      పండ్గన్డ్ పెదదులకు, తలిలు -
దండ్రులకు పాదాభివందన్లు 
అరిపించ్లి. వారి న్ట 'దీర్ా-
యుషా్మన్ భవ' అన్ ఆశీర్వచనం 
పందటం మంచిది. రాత్రి నిద్రకు 
ఉపక్రమించ్ముందు పెదదుల-
కు నమస్కరిస్తు ఆయురాదు యం, 
ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది.
       ఈరోజున కొతతు పనులకు 
శ్రీకారం చుడత్ అవి దిగి్వజ-
యంగా పూరి తు అవుతాయని 
మనవారి విశా్వసం. అందుకే 
వా్యపారస్తు లు ఈ శుభదిన్న 
కొతతు దస్తం మొదలుపెడతారు. 
ఈ మాసంలోన్ ఒక మంచి రోజు 
చూస్కుని 'చలివేంద్రం' ప్రా-
రంభిస్తు రు. ఇందువలలు  బాటస్-
రులు దాహంతో బాధపడకుండా 
చలివేంద్రాలు ఉపకరిస్తు యి. 
      ఏడాది కాలంలో జీవన 
పయనంలో మనం ఎంత అభి-
వృద్ి స్ధించ్మో సింహావ-
లోకనం చ్స్కోవటమే ఉగాది 
పండ్గ పరమారథాం.
 - విళంబి న్మ సంవతసుర ఉగాది  
ది. 18-3-2018 న.
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 మేష రాశి:
   ఆర్ిక పరిసిథాతి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. 
అధిక ఖరు్చలు, ఋణాలు మిమ్మలి్న ఇబబుంది 
పెటుటు ను. ఆరోగ్యం విషయంలో ముందు జ్గ్రతతు-
లు తీస్కోవలెను. గృహంలో అశాంతి వాతావరణం, 
బంధువులు మరియు స్్నహితులతో వివాదాలు 
వచ్్చ అవకాశాలు కలవు. 
ఉదో్యగస్తు లకు అనుకూల సమయం. వా్యపారస్తు -
లకు కూడా అనుకూలకాలం. భూముల క్రయవిక్ర-
యాలలో స్వలపి లాభం.విదా్యరుథా లు శ్రద్ చూపనిచో 
వెనుకబడ్డ్రు.
 7 మరియు 8 వ త్దీలలో ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన: 
1) రాగి పాత్రలో స్రు్యనికి అరఘ్ం ఇచు్చట
2) మారేడ్ దళాలతో శివునికి పూజ చ్యుట దా్వరా 
శుభ ఫలితాలు పందగలరు.
వృషభరాశి:  
      ఆరిటుక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వుండ్ను కానీ 
ఖరు్చలపైె నిఘా వుంచవలెను. ఆరోగ్యం మరియు 
వాహన్ల విషయంలో  నిరలుక్షం వహించవలదు. 
అవివాహితలకు కళా్యణ యోగం. తీరథాయాత్రలు 
చ్స్తు రు. పెదదువారితో పరిచయం లాభిస్తు ంది. షేరులు  
మరియు సపికు్యలేషన్ లాభించవు. 
ఉదో్యగస్తు లకు మరియు వా్యపారస్తు లకు అనుకూ-

మారి్చ లో :  రవి 15 వరకు కుంభంలో తదుపరి మీనంలో; బుధుడ్ 4 వరకు  
కుంభంలో, తదుపరి మీనంలో, 24 న వక్రగతిలో ఉండ్ట;  శుక్రుడ్ 3 వరకు 
కుంభంలో తదుపరి మీనంలో; కుజుడ్ 5  వరకు వృశి్చకంలో, తదుపరి ధనస్సు-
లో; గురువు తులలో; శని ధనస్సులో;  రాహువు కరా్కటకంలో; కేతువు మకరం లో 
సంచ్రం

 జన్రదున ఠాకూర్
 మారి్చ 2018  లో  మీ  రాశి  ఫలాలు

9963933371, 9490189713

లసమయం.
 10 నుండ 12 త్దీలలో ముఖ్యమైెన పనులు వాయి-
దావేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) హనుమంతుని సింధూరంతో పూజించుట
2) విషు్ణ సహస్ర న్మ పారాయణ చ్యుట దా్వరా 
శుభ ఫలితాలు పందుతారు.
మిధున రాశి:  
      ఖరు్చలను అదుపులో పెటుటు టకు ఆర్ిక ప్రణా-
ళిక అవసరం. కొని్న సమస్యలవలన సతమవుతా-
రు. పెదదువారి ఆరోగ్యం మిమ్మలి్న కలవరపరచును. 
ఉదో్యగస్తు లకు చ్స్తు న్న ఉదో్యగంలో స్వలపిమారుపి-
లు సంభవించును. వా్యపారస్తు లకు అనుకూల-
సమయం. సపికు్యలేషన్ లో నషటు ము రావచు్చను. 
సిథారాసితు వ్యవహారంలో అనుకూలత లభించును. 
విదా్యరుథా లు శ్రద్ వహించినచో మంచి రా్యంకులు 
సంపాదించగలరు. 
12 నుండ 15 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) ప్రతి ఆదివారం శివాలయాని్న దరి్శంచుట
2) వీలున్నపుపిడలాలు  మర్రిచెటుటు  నీడలో గడ్పుట 
శ్రేయస్కరం.  
కరాకాటక రాశి :
        ఆరిటుక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వుండ్ను. 
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ఋణాల నుండ విముకి తు పందే అవకాశం కలదు. 
సపికు్యలేషన్ దా్వరా నషటు పోయ్ ప్రమాదం కలదు. 
ప్రయాణాల మూలంగా లాభం పందుదురు. 
ఉదో్యగస్తు లకు తగిన గురి తుంపు లభించును. వా్య-
పారస్తు లకు అనుకూల సమయం.  అవివాహి-
తులకు సంబంధం కుదిరే అవకాశము కలదు. 
ఆరోగ్యం విషయంలో అనుకూలత. పైె చదువు-
లకై ఎదురు చూచు విదా్యరుథా లకు ఆశాజనకంగా 
ఉండ్ను.
 15 నుండ 17 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) వస్తదానం చ్యుట
2) మృతు్యంజయ మంత్ర జపం చ్యుట దా్వరా 
శుభఫలితాలు పందుతారు. 
స్ధంహ రాశి:
    ఆరిటుక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వుండ్ను కానీ 
అధిక ఖరు్చలవలలు  ఇబబుంది. అతి జ్గ్రతతు వహిం-
చవలెను. గృహములో అశాంతి వాతావరణం 
ఉండ్ను. ఋణ ఒతితుడ్లు చికాకులు పెటుటు ను. 
ఉదో్యగస్తు లకు పైె అధికారుల వలన ఒతితుడ 
వచు్చను. వా్యపారస్తు లకు గడ్డు కాలం. వృధా ప్ర-
యాణాల వలన అలసట. విదా్యరుథా లు తీవ్ర ప్రయ-
త్నం చ్స్తు కాని ఫలితం ఉండదు. 
17 నుండ 19 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం.
వైెదిక స్చన:
1) నిత్యం స్రా్యరాధన
2) నిత్య ఆలయ సందర్శన చ్యుట దా్వరా శుభ 
ఫలితాలు కలుగును.
కన్యారాశి: 
       ఆర్ిక పరిసిథాతి అనుకూలంగా ఉండ్ను. 
గృహములో పెదదువారి ఆరోగ్యము మిమ్మలి్న కల-
వరపరచును. సిథారాస్తు లు చికు్కలోలు  పడే అవకాశం 
కలదు. ప్రముఖుల నుంచి వచి్చన ఆహా్వన్ల 
వలన ఆనందం కలుగుతుంది. వృతితు వా్యపారా-

లలో అభివృద్ి చెందుతారు. నూతన వస్తు వులు 
ఆభరణాలు కొనుగోలు చ్స్తు రు. విదా్యరుథా లు అధిక 
శ్రద్ పెటిటు  చదువవలెను లేనిచో వెనుకపడ్డ్రు. 
12 నుండ 14 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) గోశాలలో ఆవుకు గరిక తినిప్ంచండ. 
2) అర్ాషటు మ శని దోష నివారణకై శివాభిషేకం 
జరుపుట  మంచిది.
తులా రాశి:
       ఆరిటుక అభివృద్ి వుండ్ను. ఖరు్చలు అదుపులో 
ఉండ్ను. దీరక్ాల వా్యధితో బాధపడ్వారికి కొంత 
ఉపశమనం లభించును. మీరు చ్పటిటు న కార్యక్ర-
మాలు విజయవంతం అవును.
 ఉదో్యగస్తు లకు పదోన్నతి కలుగును లేదా జీతం 
పెరుగును. కలిసి పనిచ్సిన ప్రాజెకుటు లు సకాల-
ములో పూరి తు చ్యగలుగుతారు. విదా్యరుథా లకు 
అనుకూల సమయం.
 21 నుండ 24 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన కార్యక్ర-
మాలు వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) స్బ్రహ్మణ్య స్్వమి ఆరాధన
2) మంగళవారం న్డ్ రక తుదానం చ్యుట దా్వరా 
శుభ ఫలితాలు పందుతారు.
వృశిచిక రాశి : 
       ఆరిటుక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వుండ్ను కానీ 
ఋణ ఒతితుడ మరియు అధిక ఖరు్చలు మిమ్మ-
లి్న కలవరపరచును. ఆరోగ్యం బాగుగా ఉండ్ను. 
బంధువులతో విరోధం వలన గృహంలో అశాంతి. 
సిథారాసితు విషయంలో ఆచిత్చి వ్యవహరించవలె-
ను. విదేశీ ప్రయాణం వలన లాభం పందుదురు. 
ఉదో్యగస్తు లకు పని చ్యు సథాలంలో మారుపిలు 
మరియు అధికారుల వలన చికాకులు ఉండ్ను. 
వా్యపారస్తు లకు ప్రతికూల సమయం. విదా్యరుథా -
లు స్్నహితులకు దూరంగా ఉండ చదువుపైె శ్రద్ 
వహించవలెను. 



వైెదిక స్చన:
1) వేంకటేశ్వరస్్వమి ఆరాధన
2) దశరధ కృత శని సోతు త్రం పారాయణ చ్యుట 
దా్వరా శుభ ఫలితాలు పందుతారు.

ధను రాశి : 
       ఆరిటుక పరిసిథాతి కొంత మేర మెరుగుగా ఉండ్ను. 
స్హసంతో పనులు చ్యవదుదు . ఆరోగ్య విషయంలో 
జ్గ్రతతులు తీస్కోవలెను. మానసిక వ్యధ ఉండ్ను. 
ఉదో్యగస్తు లకు పైె అధికారుల సహకారం లభించును. 
పదోన్నతి కలిగే అవకాశం కలదు. ప్రయాణాలు లాభి-
స్తు యి. వా్యపారస్తు లకు అనుకూలసమయం కాదు. 
వ్యవస్యం దా్వరా రాబడ కలుగును. విదా్యరుథా లకు 
పోట్ పర్క్షలలో విజయం తధ్యం. 
26 నుండ 28 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) శనివార నియమం పాటిస్తు ప్రతికూలతలు తగు్గ -
తాయి.
2) దతాతు త్రేయుని ఆరాధించండ.
మకర  రాశి:
          ఆరిటుక పరిసిథాతి అనుకూలంగా వుండ్ను. 
ఖరు్చలు మరియు నషాటు లు జరుగును. ఆరోగ్య 
విషయంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్్న తలగిపో-
వును. చిన్న చిన్న ప్రమాదాలకు గురి అయ్్య ఆస్్కరం 
కలదు. జ్గ్రతతు వహించవలెను.
 ఉదో్యగస్తు లకు నూతన అవకాశాలు వస్తు యి. 
గృహంలో సంతానప్రాప్తు యోగం కలదు. వివాహం 
జరుగు అవకాశం కలదు. వా్యపారస్తు లకు లాభదా-
యక సమయం. విదా్యరుథా లు ఆటలలో విజయం 
స్ధిస్తు రు. 
వైెదిక స్చన:
1) శ్రీరామ రకా్ష  సోతు త్రం చదివిత్ ఆపదలు తలుగు-
తాయి.
2) గణేశుని ప్రార్ించి గరిక 

సమరిపించండ.
 కధంభ రాశి:
       ఆరిటుక లాభాలు ఉన్్న ఆర్ిక ప్రణాళిక రచించుట 
అత్యంత ఆవశ్యకం. ఖరు్చలను అదుపు చ్యగ-
లుగుతారు. కంటి సమస్యల వలన బాధపడ్దు-
రు. కుటుంబ కలహాల నుండ దూరంగా ఉండ్ట 
శ్రేయస్కరం. 
ఉదో్యగంలో పెదదు  పదవిలో వున్నవారు ఆలోచించి 
నిర్ణయం తీస్కొనుట శ్రేయస్కరం.లేనిచో చికు్క-
లోలు  పడ్దురు. స్థా న చలనం లేదా కొతతు బాధ్యత 
లభించును. వా్యపారస్తు లకు తమ సథాలంలో డబుబు 
అపహరణకు గురికావచు్చను. విదా్యరుథా లకు తమ 
చదువు యందు పురోగతి. 
3 నుండ 5 వ త్దీ వరకు ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ పారాయణ చ్యుట 
మరియు 
2) గణేశ ఆరాధన వలన శుభాలు కలుగును  
మీన రాశి : 
  ఆరిటుక పురోగతి కలుగును. ఖరు్చలు 
అదుపులో ఉంచుతారు. మీ ప్రవర తున వలన 
కుటుంబంలో కలహ స్చన. ఉదో్యగస్తు లు తోటి 
ఉదో్యగస్తు లతో జ్గ్రతతుగా మెలగవలెను. కీరి తుకి 
భంగము కలుగును. వా్యపారస్తు లకు పురోగతి 
కలుగును. జ్యింట్ వా్యపారము చ్యువా-
రికి నషటు ం కలుగును. విదా్యరుథా లకు అనుకూల 
సమయం. 
5 నుండ 7 వ త్దీల మధ్య ముఖ్యమైెన పనులు 
వాయిదా వేయుట శ్రేయస్కరం. 
వైెదిక స్చన:
1) దురా్గ దేవి ఆరాధన మరియు 
2) గురువారం నియమం పాటించుట దా్వరా శుభ 
ఫలితాలు పందుతారు.
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