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తీగవరపు శంతి

                                              భయెం గుప్పిట్లో  మహిళలు. 
                           దిశ ఉదెంతెంతో భగుగు మన్న భారతెం.
                       దిన దిన  గెండెంగా మారుతున్న మహిళల జీవితాలకు భరోసా ఇచ్చే-
దెవరు? వయస్సుతో నిమిత్తం  లేకుండా స్త్రీ అంటేనే చాలు అసభ్యంగా ప్రవరి ్తస్్త ,  ప్రాణాలు తియ్యడానికి కూడా 
వనుకాడక, మృగాల్లా  ప్రవరి ్తస్్త ననా మగ జ్తి.  ఇల్ ప్రవరి ్తంచడానికి కారణం ఎవరు?  కుటుంబ సభ్్యల్?  తోటి 
స్నాహితుల్? సమాజమా? సినిమాల్? సెల్ ఫోన్లా ? ప్రభ్తవామా? ఆలోచిస్్త, అన్నా ప్రశనాలే. 
                  పగలూ రాత్రి త్డా లేకుండా  రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూ, జరుగుతుననా అత్్యచారాలకు పైెన చెపిపిన వన్నా 
కూడా కారణం అని చెపుపికోక తపపిదు. మానవ విలువలకు, సంసకృతీ స్ంప్రదాయాలకు, కట్ుదిట్మైన కుటుంబ 
వ్యవసథాకు, వేదాలకు పుట్ినిలులా  మన భారతదేశం అని ఎంతో గొపపిగా చెపుపికునే నోళ్లా  మూతపడే పరిసిథాతికి దిగజ్-
రిందంటే ప్రస్్త త పరిసిథాతి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఉహించుకోవచుచును. 
                  ఇటీవలే  హైదరాబాదులో  ఇంకా ప్రజలంత్ తిరుగుతూ జనసంచారం చేస్ సమయంలోనే ఒక వైదు్య 
రాలిని అత్యంత దారుణంగా హింసించి హత్య చేయడం  దేశ వా్యప్తంగా సంచలనం సృష్ంచింది. ధిల్లో  నెండి 
గల్లో  దాకా మహిళలెంతా ఒకే కూటమిగా ఏరపిడి అక్కడికక్కడే ఆ దిశన హిెంసెంచిన 
నరరూప రాక్షసులన ఉరి తియ్యాలని పోరాటెం సాగెంచారు. ప్రజలంత్  ముక ్త కంఠంతో 
ప్రభ్త్వానినా కోరుతున్నారంటే, ప్రజలు ఎంత విసిగి పోతున్నారో అర్ం చేస్కోవచుచును. ప్రపంచం లోనే ఒక హాట్ 
టాపిక్ గా మారింది.  ఇల్  చేయవలసిన అగత్యం పట్ిందంటే తక్షణం ప్రజలూ, ప్రభ్తవాం సమాజ భద్రతకు 
తగిన జ్గ్రత్తలు తీస్కోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
               ఇందుకు ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యవసథా కట్ుదిట్ంగా ఉండాలి. భారా్య భర ్తల మధ్య గొడవలు తెచుచుకో 
కుండా, సదుదు బాటు గుణం ఉండాలి. ఇంటిని దేవాలయంల్ ప్రశంత వాత్వరణంతో  ఉంచి,  మన సంసకృతీ 
సంప్రదాయాలతో పిలలాలను పెంచాలి. కుటుంబ వ్యవసథా గురించి, పెదదులను గౌరవించడం గురించి, గురువులను 
గౌరవించడం, సమాజం పటలా  వారి ప్రవర ్తన ల్ంటి విషయాలను పిలలాలకు తెలియజేస్్త , విలువలతో పిలలాలను 
పెంచడం తలిలా తండ్రుల కన్స బాధ్యత.  మనం పిలలాలను పెంచి సమాజంలో వదులుతున్నామంటే, కడుపునిండా 
అననాం పెట్ి, శరీరక శకి ్త నిచిచు, బలంగా తయారు చేసి పంపిస్్త సరిపోదు! మానసికంగా పరిపూర్ణత చెందాలి.  
మనిష మానసికంగా పరిపకవాత చెందాలంటే, ఆధా్యతిమిక చింతన ఉండాలి. భగవంతుడు, భకి ్త, పాపం పుణ్యం 
అనేవి మనస్కి న్టాలి. వాళ్ళు పుణ్యం సంపాదించక పోయిన్ పరావాలేదు. కాన్ పాపాలు చేయకుండా చూడవ-
లసిన బాధ్యత తలిలా తండ్రులదే. శ్రీ చాగంటి, శ్రీ గరికపాటి ల్ంటి వారి ప్రవచన్లు వినేటటులా  అలవాటు చేయాలి. 
పిలలాలు తపుపి చేస్రు, అంటే ఆ బాధ్యత చాల్వరకు తలిలా తండ్రులదే అని గురి ్తంచాలి. వాళలాకి అడిగినవీ, అడగనివీ 
అన్నా వాళలాకి ఇచెచుయ్యడం,  పిలలాలు ఎల్ ప్రవరి ్తంచిన్, తలిలా  తండ్రులు పట్ించుకోక పోవడం, దాంతో  వాళ్ళు చెడు-
మారా్గ లను అనుసరించడం, తరువాత  పెదదులంత్  తలలు పట్ుకోవడం జరుగుతోంది. 
              అల్గే సమాజంలో సినిమాలు, సెల్ ఫోన్ లు కూడా పిలలాలు చెడు మారా్గ లు పట్డానికి ఉపయోగపడు-
తున్నాయి. చెడు ఏ విధంగా జరుగుతోందో ప్రస్్త త సమాజంలో అని సినిమాలలో చూపించడం వలలా  యువకుల 
దృష్ ఆటే మళ్ళుతోంది. అల్గే సెల్ ఫోన్ లో ఎంతో ఉపయోగకర అంశలు ఉన్నా, వాటిలో  చెడు మాత్రమే చూ-
స్్త న్నారు. కాబట్ి వారి మైండ్ సెట్ మారాలి. మారాలంటే స్కూల్సు, కాలేజెస్ లో కూడా మోరల్ కాలా స్లు ఉండాలి. 
అకకూడ కూడా విలువలను నేరిపించాలి. ఇక ప్రభ్త్వానికి వస్్త, ప్రజలు ఎకకూడ పోలీస్ స్్షన్ కి వళిలా  కంప్ెలా ంట్ 
ఇచిచున్ వారు వంటనే సపిందించాలి. చివరకు 9 రోజుల లోపే దిశకు అన్్యయం జరిగిన చోటులోనే పోలీస్లు 
ఆ నలుగురిని ఎన్ కంటర్  చేస్రు. పోలీస్లపైె  రాళ్ళు కురిపించిన ప్రజలే పూలవాన కురిపించి పోలీస్లకు, 
తెలంగాణా ప్రభ్త్వానికి  జేజే లు పలికారు. న్్యయ వ్యవసథా తవారిత గతిని సపిందించక విసిగిపోయిన ప్రజల తీరుపి 
ఇది. చట్ాలలో మారుపి, అమలులో కుడా సతవార చర్యలతో పాటు, నిసపిక్షపాతంగా వవహరించాలి.  ప్రభ్తవాం 
ఏరాపిటుచేసిన అత్యవసర నంబరలాను అందరూ అవసరానికి వినియోగించుకోవాలి.  



            అభిప్రాయ వేదిక
                                                                                      
1. బ్రహమి పుత్ర పుషకూరాలు , శ్రీ శలైం ఫోటోలు అదుభు-
తంగా ఉన్నాయి. ఎడిటోరియల్ సమయానుకూ-
లంగా వ్రాస్్త న్నారు. మానస సరోవర యాత్ర కళళుకు 
కట్ినటులా  వ్రాస్్త న్నారు. వీడియో కూడా చూపిస్్త -
న్నారు. 
 శ్రీమతి  శ్రీ లత , శ్రీమతి ప్రతిమ, శ్రీ రామ్ ----
కడప. శ్రీ మన్నారాయణ,  శ్రీమతి వాణి,  కుమారి 
ఫణి ----బంగుళూరు. 
2. పూరి జగన్నాధ స్వామి వైభవం గురించి చాల్ 
చకకూగా వివరిస్్త న్నారు. కథ మేము ఎపుపిడ్  
వినలేదు. కారీ ్తక మాసం విశిష్త గురించి 
రామానందం గారు వివరించడమే కాక , ఏ విధంగా 
ఆచరించాలో కూడా బాగా చెపాపిరు. 
శ్రీ రామారావు ,  శ్రీమతి రమణి , శ్రీమతి మధు 
----- కరూనాలు. శ్రీ ప్రభాకర్ , శ్రీమతి లలిత, శ్రీ 
స్బాబారావు ---- విజయనగరం . 
3. భ్వన చంద్ర గారు ఏ కథ వ్రాసిన్ అదుభుతం-
గా ఉంటుంది. నేను గేటెడ్ --- నువువా ఎల్ . ఐ . 
జి  కమూ్యనిటీ కధ నవువాకుంటూ బాగా ఎంజ్య్ 
చేస్్త  చదివాము . రాష్ట్రపతుల గురించి విలువైన 
విషయాలను మాకు పాలెపు బుచిచురాజు గారు అం-
దిస్్త న్నారు. పిలలాలకు కూడా బాగా ఉపయోగపడ-
త్యి.
శ్రీమతి స్నాహ , శ్రీమతి పదమి , శ్రీ శ్రీనివాస్ ---- 
నల్గ ండ. శ్రీమతి స్వర్ణ, శ్రీమతి అనస్య, శ్రీ 
కమల్కర్ ------ రామగుండం. 
4.  వేమూరి వంకటేశవార రావు గారు 'ఐదు' అంకె 
గురించి బాగా వివరించారు ఐదు నక్షత్రాల హోట-
ళళుని , పంచ భక్ష్యములు , పంచాక్షరీ అంటూ చాల్ 
బాగా వ్రాస్రు.  ఇంద్రగంటి స్బాబారావు గారు వ్రాస్్త -
ననా  'ప్రేమంటే ఇంత్' ససెపిన్సు తో రాధా కృష్ణ ల కబు-
రలాతో బావుంటోంది. అభ్్యదయ భావాల గురించి 
బాగా చెపాపిరు.
 శ్రీ ఆనంద్ ,శ్రీమతి రమణి, శ్రీ చక్రి ----- 

కాకిన్డ. శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీ స్మలత, శ్రీ 
స్రేష్ ------ బంబాయి. 
5. డా . చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు అందిస్్త ననా 
వైజ్ఞా నిక నుడి చెయా్యలని ప్రయతినాస్్త న్నా, ఇంకా 
పూరి ్తగా చెయ్యలేక పోతున్నాము. దంతురి ్త శరమి 
గారు వ్రాస్్త ననా తెలుగు పద్య రత్నాలులో 'విష్్ణ  
కధలు కళ్్యణాతమికాలు అంటూ చాల్ బాగా 
వ్రాశరు. 
శ్రీమతి పదమి, శ్రీమతి , న్లిమ , శ్రీ సత్యన్నారా-
యణ ----- వరంగల్. శ్రీమతి విమల , శ్రీమతి 
న్లిమ , శ్రీ వంశీ ------- పూన్. 
6.  రాజస్లకు పోకుండా పిలలాలను ఏవిధంగా 
పెంచాలో 'అసలైెన సంపద' కధ  దావారా బాగా 
తెలియజేశరు . కథ చాల్ బావుంది. నందుల 
ప్రభాకర శస్త్రి గారు వ్రాస్్త ననా ' నందుల ఆతీమియ 
కధ బావుంటోంది. పలెలాటూరికి తలపించే ఈ కధ 
లో ఎనోనా పలెలా  కబురులా  కూడా తెలుస్్త న్నాయి. 
పొట్ చెకకూలయ్్యటటులా  నవివాంచే అలూలా రి  రామ-
లింగయ్య గురించి అని పూరి ్తగా చదవకుండానే 
నవ్వాస్త ంది. అది వారి సెపిషాలిటీ.
శ్రీమతి మాలతి, శ్రీమతి పలలావి , శ్రీ కుమార్ 
---- రాజమండ్రి. శ్రీమతి అరుణ , శ్రీమతి కానక 
దుర్గ , శ్రీ మధు ----- హైదరాబాదు. 
7. హాస్యపు జలులా -అలులా  అంటూ పోడ్రి 
గారు చకకూగా వ్రాస్రు. మాకు తెలియని ఎనోనా 
విషయాలు తెలిస్యి. రచయితకు ధన్యవాదా-
లు. అల్గే ఎలెకా్రా న్ గారి మలుపులు కథ చాల్ 
బావుంది. రచయితకు నమస్సులు.
శ్రీమతి లత, రాధ  -- రాయవరం. రమణారావు, 
వంకటేశవారులా  - తిరుపతి 
8. న్రు విలువ వా్యసం అదుభుతంగా వుంది. ప్రజ-
లందరం న్టి విలువ తెలుస్కోవాలిసున తరుణం 
ఇది. ఇది ప్రతి ఒకకూరూ చదివి ఆచరించాలి. 
రచయిత స్మాజిక సపృహకు హేట్సు ఆఫ్. 
     ప్రస్ద్, లక్ష్మణ్, రాజేష్, తరుణ్ - అత్్త పూర్ 
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 కల నిజమాయె - ముకి ్తన్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

ఆ యాత్రా అనుభూతులను, ఆ 
ఆనందానినా పొందుతూ అంత్ 
నిద్రలోకి జ్రుకున్నారు. అల్ 
మలలాగా 'స్గా' ఊరు జేరుకు-
న్నాము . 
                హోటల్ రిసెప్ష న్ లో మా 
మా రూమ్ కీస్ తీస్కుని ఎవరి 
రూమ్ కి వాళ్ళు వళ్లా ం. మొహాలు 
కడుకుకూని, ఫ్రెష్ అయి్య, మధు 
బన్ వారి భోజనశలకి వళిలా  
భోజన్లు కానిచేచుశం. రూమ్ కి 
వచిచు యాత్ర మధుర అనుభూ-
తులను నెమరు వేస్కుంటూ 
నిద్రలోకి జ్రుకున్నాం. మళ్ళు పొ-
దుదు నేనా బయలుదేరి, కేరూంగ్ లో 
ఆగకుండా, ఎంబసీ కి వళిలా  బోరడూర్ 
దాటేయాలని మా పాలా న్.
            పొదుదు నేనా లేచి తవారతవా-
రగా తయారైపోయి, టిఫినులా  కా-
నిచేచుసి, బస్ లో కూరుచున్నాం. 
బస్ బయలుదేరింది. ప్రకృతి 
ఆహాలా దకరంగా ఉంది. ఓ గంట 
ప్రయాణం చేశమనుకంటాను. 
బస్ ఆగిపోయింది. మా బస్ 
ముందు అయిదారు బస్సులు 
ఆగిపోయి కనపడాడూ యి. మళ్ళు 
ఏవయిందా అనుకుంటూ బస్ 
దిగాము. అకకూడ మనం నదిని 
క్రాస్ చేయాలి. నది ఎకుకూవ 
వడలుపి లేదనుకోండి. అకకూడ 

నది  మీద వేసిన త్త్కూలిక బ్రిడిజి  
న్టి ప్రవాహ వేగానికి కట్ుకు-
పోయింది. అపపిటికే అకకూడ రోడ్ 
రిపేర్ గాంగ్ లు పని చేస్్త  కన-
పడాడూ యి. ప్రవాహం పైెపులోలా ం-
చి పోయ్టట్ుగా బులోడూ జరలాతో 
పైెపులు వేశరు. అల్లా  మూడు 
న్లుగు పైెపులు, ఒకదాని పకకూ 
ఒకటి వేశరు. దానిమీద మట్ి, 
రాళ్ళు పోసి మొత్్త నికి నది మీద 

ఓ రోడుడూ  తయారుచేశరు. వాళళు 
దగ్గరుననా రండు లోడెడ్ టిపపిరులా  
ఆ రోడుడూ  మీదనుంచి పోనిచిచు, 
రోడుడూ  హవీ వహికిల్సు పోవటానికి 
భయం ఏమీ లేదని నిర్ారించు-
కుని, ఆగి వుననా బస్సులు పోవ-
టానికి అనుమతిచాచురు. పొదుదు -
ననా స్మారు 9 గంటలకు అకకూడ 
ఆగిన మేము తిరిగి ప్రయాణం 
కనస్గించటానికి అనుమతి 

https://youtu.be/4Sf4UOuwaOU
https://youtu.be/QMu0oYB4hZI
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లభించేటపపిటికి స్యంత్రం 4 
గంటలు అయి్యంది. అంటే ఆ 
నది దగ్గర దాదాపు పది గంటలు 
ఉండిపోయాం. అనుకోని అవాం 
తరం అవటంతో మా గైడులా  మాకు 
లంచ్ సమకూరచులేకపోయారు. 
ఏదో స్నాక్సు ఇచాచురు. అదృష్ం 
కద్దు  స్యంత్రం కల్లా  రోడుడూ  రిపేర్ 
పూర ్తయింది, లేకపోత్ రాత్రంత్ 
అకకూడ గడపాలిసు వచేచుది కదా 
అనిపించింది. 
        ఈ అనుకోని ఘటన వలలా-
మేము ఈరోజు బోరడూర్ క్రాస్ చేస్ 
అవకాశం లేదు. అంటే రాత్రికి 
కేరుంగ్ ఊళ్లా నే  గడపాలి.  
        రాత్రికి కేరుంగ్ చేరుకున్నాం. 
మళ్ళు అదే హోటల్. ఎవరి రూమ్ 
కి వాళ్ళు చేరుకున్నాం. ఇకకూడి-
నుంచి బోరడూర్ ఎంతోదూరంలో 
లేదు. ఓ అరగంట ప్రయాణం. 
రేపు పొదుదు ననా ఏ పదింటికో 
బయలుదేరిత్ సరిపోతుంది. 
అంతకన్నా ముందర బయలుదే-
రిన్ ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. 
చైెన్ బోరడూర్ ఆఫీస్లు ఎల్గో 11 
గం. దాకా తెరవరు. 
         పొదుదు నేనా లేచి తయార-
యి్య, కాస్పు కేరుంగ్ వీధులలో 
తిరిగాం. మిగిలిపోయిన చైెన్స్ 
కరన్సుని తిరిగి మన భారతీయ 
రూపాయలోలా కి,  భారతదేశ యా-
త్రికులు కాని వారు డాలరలాలోకి 
మారుచుకున్నాం.  
        పొదుదు ననా 10 గంటలక-
ల్లా  మళ్ళు మా బస్సు బయలు 
దేరింది. అందరం తిరిగి 

చైెన్స్ ఎంబసీ చేరుకున్నాం. 
మాతోపాటు యాత్రంత్ వచిచు, 
జ్గ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసి మమమిలినా మా 
యాత్ర కే్షమంగా పూరి ్తచేస్కోవ-
డంలో సహకరించిన డ్రైవర్ కు 
అందరం కృతజఞాతలు తెలుపు-
కున్నాం. అందరూ కంత డబుబా 
కూడా అతనికి టిప్ రూపంలో 
ఇచాచుము. ఆ డ్రైవర్ చాల్ సం-
తోషంచాడు. 
             మా లగేజ్ తీస్కుని  
ఎంబసీ దగ్గర ఇమిమిగ్రేషన్ కూ్య 
లో నిలుచున్నాం. ఒక అరగంట-
లో చెకింగ్ అంత్ పూర ్తయి్యం-
ది. తిరిగి నేపాల్ లోకి అడుగు-
పెట్ాం. నేపాల్ తో మనకు ఉననా 
సతసుంబంధాల వలలా  కాబోలు, 
నేపాల్ లోకి అడుగు పెట్గానే 
సంత దేశం లోకి అడుగుపెట్ి-
నట్ు అనిపించింది. అల్గని 
టిబట్ (చైెన్) బాగా లేదని 
మా ఉదేదుశ్యం కాదు. ఏమాట 

కామాట చెపుపికోవాలి.  అకకూడ 
కూడా ప్రజలు చాల్ ప్రేమగా, 
మరా్యదపూరవాకంగా వ్యవహరిం-
చారు.   
          ఎంబసీ లోంచి బయటకి 
వచాచుక కంచెం దూరం నడిస్్త 
గాని నేపాల్ బస్సులు ఆగే చోటు 
రాదు. మా లగేజీలు మొత్తం 
గైడులా  ఏరాపిటు చేసిన మనుష్లే 
మోస్కువచాచురు. 
       శ్యబ్రుబేసి నుంచి ఖాటమిండు 
కి హలికాప్ర్ లో వళ్ళు అవకాశం 
ఉంది. ఒకోకూ హలికాప్రోలా  5 
గురిని తీస్కువడత్రు. దాంతో 
అయిదుగురు అయిదుగురు 
చొపుపిన గ్రూపులు తయారయి-
పోయాయి. కంచెం బాధ వేసిన 
విషయం ఏమిటంటే భాషా ప్రా-
తిపదిక మీద, ఎవరి భాష వారు 
వాళ్ళు గ్రూపుగా అయిపోయారు. 
పర భాష వాళళును చేరుచుకోవటా-
నికి ఎవరూ ఇష్పడలేదు. మన 
భారదేశపు ఈ ప్రాంతీయ (దుర)
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భిమానం ఎపుపిడు పోతుందో 
కదా? మన భాష వాళళుం నలుగు 
రమే మిగిల్ం. అందులో కూడా 
ఓ కుటుంబం అంత డబుబా 
ఖరుచుపెట్ి (మనిషకి 25 వేలు 
భారతీయ రూపాయలు) హలి-
కాప్ర్ లో వళళుటానికి తయార-
వలేదు. దాంతో మేం హలికాప్ర్ 
లో వళదామనుకున్నా కుదరలే-
దు. ఎల్గైన్ హలికాప్ర్ లోనే 
వళ్ళులి అనుకుంటే, మిగత్ 3 
టికెటలా  డబుబా కూడా కట్ి వళ్ళులి. 
అది శుద్ దండగ అనిపించింది. 
మేం ట్రావల్సు వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్ 
బస్సు లోనే వళదాం అని నిశచు-
యించుకున్నాం. 
         ఆ బస్సులు ఆగేచోట మాకు 
వేడి వేడి టీ ఇచాచురు. కంచెం 
దూరంలో ఒక సె్రాచర్ మీద ఓ 
పారిథావ దేహం ఉంది. కైల్ష 
యాత్రలో తనువు చాలించిన 
ఓ పుణా్యతుమిడు ఆయన. ఇది 
మామూలే అని అకకూడవాళ్ళు 
చెపాపిరు. ఆ పరమశివుని సనినా-
ధిలో తమ తనువు చాలించాల-
ని ఎంతోమంది కోరుకుంటారు. 
తమ ఆరోగ్యం సహకరించకపో-
యిన్ ఈ యాత్ర చేయాలని ఉబ-
ల్టపడత్రు. అకకూడే ప్రాణం 
పోవటం కన్నా కోరుకోవలసింది 
ఏముంటుంది అని అనుకంటా-
రు. నిజంగా వారంత్ పుణా్యతుమి-
లు, అదృష్వంతులూను అని-
పించింది.    
          మేమంత్ అకకూడినుంచి 
ఒక జీప్ లో శ్యబ్రుబేసి కి చేరు-

కన్నాం. అకకూడ మనం ఇదివరకు 
భోంచేసిన హోటల్ లోనే మాకు 
లంచ్ అరేంజ్ చేస్రు.  
        భోజన్లు కానిచిచు మళ్ళు-
బయలుదేరాం. ఒక అయిదు 
నిముషాలు ప్రయాణం చేస్మో 
లేదో ఒక చోట జీపులు అన్నా 
ఆగిపోయి కనిపించాయి. 
ఏమిటా అని ఆరా తీస్్త తెలిసింది 

ఎదురుగా పెదదు  కండ రాయి 
పడిపోయి రోడుడూ  అంత్ బాలా క్ 
అయిపోయిందిట. ఆ రాయి 
చిననా చిననా పేలుడు పదార్ాలు 
పెట్ి బదదులు కట్ాలిట. ఎనినా 
గంటలు పడుతుందో చెపపిలేము 
అని అన్నారు. కాన్ ఒక ఉపాయం 
ఉందని చెపాపిరు అకకూడవాళ్ళు. 
అకకూడ ఉననా కండ ఎకికూ అటు 
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వైపు ఉననా రోడుడూ కి వళిత్ అకకూడ 
బస్సులు ఉంటాయి. వాటిలో 
ఖాటమిండు వళళుచుచు. న్కు చాల్ 
భయం వేసింది. 200 అడుగుల 
పైెన ఎతు్త ననా ఆ కండ నేను  
ఎకకూడ ఎకకూగలను? ఇది జరిగే 
పనేన్ అనిపించింది. కాన్ వేరే 
మార్గం లేదు. నేను నిశచుయిం-
చుకోలేక ఆలోచిస్్త  కూరుచు-
న్నాను. 'అమామి, మీరు ఆలస్యం 
చేస్్త కుదరదు. ఆ రాయి బాలా స్ింగ్ 
ప్రారంభిస్్త మనం ఈ కండ ఎకికూ 
కూడా వళలాలేము. ఇకకూడే ఉండి-
పోవాలిసువస్్త ంది. మీరేం భయ-
పడకకూరలేదు. మీకు కావాలంటే 
మనుష్లినా ఏరాపిటు చేస్్త ను. 
వారు మిమమిలినా ఎతు్త కుని కండ 
దాటిస్్త రు' అని మాతో ఉననా గైడ్ 
అన్నాడు. ఛ, వాళ్ళు ననునా ఎతు్త -
కుని న్ బరువు మోస్్త  కండ 
ఎకకూడమేమిటి, ఇది మహా పాపం 
అని నేను అనుకుని నేను నడు-
స్్త ను పదండి అన్నాను. ఆ గైడ్ 
న్తో 'అమామి, మీకేం భయం 
లేదు, నేను, ఈ కుర్రాడు మీ 
వంటే ఉంటాం, మిమమిలినా జ్-
గ్రత్తగా తీస్కెళ్ళు బాధ్యత మాది' 
అని భరోస్ ఇచాచుడు. మాతో 
వచిచున అండమాన్ కు చెందిన 
స్రధి గారు న్కు చాల్ ఎంక-
రేజెమింట్ ఇస్్త  కండ ఎకకూటానికి 
ప్రోతసుహించారు. నిజంగా ఆ పర-
మశివుని కృపే అనుకుంటాను, 
నేను కండ ఎల్ ఎకేకూస్నో న్కే 
తెలీదు. న్గురించి భయపడడూ 
మావారు కూడా చాల్ ఆశచుర్య-

పోయారు. అల్ అందరి సహ-
కారంతో ఆ కండ ఎకికూ అటువైపు 
రోడుడూ  మీదకి చేరుకున్నాం. చెపిపి-
నట్ుగానే అకకూడ మాకోసం బస్సు 
వేచి వుంది. న్కు కండ  ఎకకూ-
టంలో సహకరించిన అకకూడి స్థా -
నికులకు కృతజఞాతలు తెలిపి, వారి 
చేతిలో వదదుంటున్నా  కంత డబుబా   
పెట్ి బస్సు  ఎకాకూం.
       వరా్ష లు బాగా పడాడూ య్మో, 
రోడుడూ  చాల్ పాడయిపోయిం-
ది. చీకటి, గతుకుల రోడుడూ , అద్ 
వడలుపి తకుకూవ రోడుడూ , చిరు 
జలులా ల మధ్య మా ప్రయాణం 
ఎల్ స్గిందో నేను వరి్ణంచలే-
ను. ఒక పకకూ లోతైెన లోయలు, 
మరొక పకకూ కండల మీదనుంచి 
రోడుడూ  మీదకి వరదల్ ప్రవహి-
స్్త ననా న్రు, మేము ఖాటమిండు 
జ్గ్రత్తగా చేరత్మా అనిపిం-
చింది. మా డ్రైవర్ చాల్ జ్గ్రత్తగా 
మమమిలినా తీస్కెళ్ళుడు. అతని 
సికూల్సు కి మా జోహారులా . ఖాటమిండు 
ఊరి బయటకు చేరేసరికి రాత్రి 

పది అయింది. అకకూడ చాల్ 
పెదదు  ట్రాఫిక్ జ్మ్ అయి్యంది. 
ఓ రండు గంటలు అకకూడ 
వేచియుంటే కాని అకకూడనుం-
చి బయటపడటానికి అవకాశం 
రాలేదు. రాత్రి 12 గంటలు అవు-
తుండగా మా హోటలుకి చేరాచుడు 
డ్రైవర్ మమమిలినా. మా గైడలా కు 
మనస్రా ధన్యవాదాలు తెలిపాం 
మా యాత్రంత్ మా వననాంటి 
ఉండి మాకు ఎంతో సహకారం 
అందించినందుకు. 
        హోటల్ రూమ్ కి చేరాం. 
యాత్ర ప్రారంభంలో హోటల్ 
ల్కర్ లో పెట్ిన మా లగేజీలు 
తిరిగి తీస్కున్నాం.  బాగా అలిసి-
పోయి ఉన్నామేమో, హోటల్ లో 
వేడిన్ళళు షవర్ బాత్ చేస్్త ంటే, 
ప్రాణం లేచొచిచుంది. తరావాత 
డైెనింగ్ హాల్ కి వళిలా , భోంచేసి 
వచాచుము. ఆ రాత్రి పిచచు నిద్ర 
పట్ేసింది. 
          మా టూర్ పా్యకేజ్ ప్రకారం, 
ఖాటమిండు లోకల్ సైెట్ సీయింగ్ 
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కూడా మాకు వాళ్ళు ఏరాపిటు 
చేయాలి. హలికాప్ర్ లో మధా్య-
హనామే వచిచున వాళలాకి, అదే రోజు 
స్యంత్రమే ఆ ట్రిప్ ఏరాపిటు 
చేస్రు ట్రావల్సు వాళ్ళు. మేం 
మాత్రం ఇది మిస్ అయా్యం. 
అందుకని మాకు మరానాడు ఈ 
లోకల్ ట్రిప్ ను ఏరాపిటు చేస్రు. 
స్యంత్రం రడీగా ఉండండి 
తీస్కెళత్ం అని చెపాపిరు ట్రా-
వల్సు వాళ్ళు. పొదుదు నేనా లేచిన 
తరువాత ఏం చెయా్యల్ అని 
ఆలోచించాం. పశుపతిన్థ్ గుడి 
కి వళిలా  ఆ మహాశివుని దరి్శం-
చుకుందామని నిశచుయించాం. 
హోటల్ రిసెప్ష న్ కి వళిలా  గుడికి 
ఎల్ వళ్ళులో, డైెరక్షన్సు తెలుస్-
కుందామని కనుకుకూన్నాం. 
       'ఈరోజు శిఖరాగ్ర సమావేశం 
ఉంది. పొరుగు దేశల ప్రధాన 
మంత్రులు అంత్ వస్్త న్నా-
రు. ముఖ్యంగా భారత ప్రధాన 
మంత్రి శ్రీ మోడీ కూడా వస్్త న్నా-
రు. ఆయనకు అఖండ స్వాగతం 
ఏరాపిటు చేయబడింది. ఆయన 
పశుపతిన్థ్ మందిరం కూడా 
వళిలా , దేవుని దర్శనం చేస్కుం-
టారు. కాబట్ి మీకు ఈరోజు 
అకకూడకు వళళుటం కుదరదు. 
అకకూడంత్ హవీ సెకూ్యరి-
టీ ఉంది' అంటూ ఆ రిసెప్ష న్ 
కెలార్కూ చెపాపిడు. ఏవయిత్ అది 
అవుతుంది, అకకూడకు వళ్దు మని 
నిశచుయించుకుని బయలుదే-
రాం. హోటల్ బయటకు వచిచు, ఓ 
ట్రాఫిక్ పోలీస్ సహాయంతో ఆటో 

కుదురుచుకుని గుడికి బయలుదే-
రాం. గుడి దాకా తీస్కువళళులే-
ను, సెకూ్యరిటీ వాళ్ళు ఒపుపికోరు, 
కంత దూరంలోనే విడిచిపెడ-
త్ను అని ఆటో డ్రైవర్ అన్నాడు. 
సరే అల్గేలే పోన్యమన్నాం.  
దారి పొడుగున్ పెదదు  పెదదు   మోడీ 
కి ఘన స్వాగతం అననా కట్ ఔటులా  
కనపడాడూ యి. అమరికా అధ్య-
కు్ష డు మన దేశనికి వస్్త మనం 
ఎంత ఘనంగా స్వాగతం పలు-
కుత్మో, అంతకన్నా ఎకుకూవగా 
నేపాలీయులు భారత ప్రధాన-
మంత్రికి స్వాగతం పలికారు. 
       ఆటో గుడికి బాగానే దగ్గ-
రగా తీస్కెళ్ళుడు. మన ప్రధాన-
మంత్రి పొదుదు ననా కాదు స్యం-
త్రమే దర్శన్నికి వస్్త న్నారట, 
అందుకని మేం లోపలి వళళుటా-
నికి ఏమీ అభ్యంతరం చెపపిలేదు 
సెకూ్యరిటీవాళ్ళు. 
          సెపిషల్ అభిషేకం చేయిం-
చుకుందామని టికెట్ కంటర్ కు 
వళ్లా ం. ఒక రోజు ముందు బుక్ 
చేస్కోవాలి. ఇపుపిడు ఖాళ్లు 

లేవు, రేపు రండి అని అన్నాడు 
బుకింగ్ కాలా ర్కూ. మేము ఈదేశం 
వాళళుం కాదు, యాత్రీకులం, 
రేపు పొదుదు నేనా వళిళుపోతున్నాం, 
ఎల్గైన్ మాకు టికెట్ ఇవవాండి 
అని ప్రార్ించాం. సరే కంచెం 
స్పు వయిట్ చేయండి, ఎవరైన్ 
కేనిసుల్ చేస్కుంటే మీకు ఇస్్త ం 
అని ఆతను అన్నాడు. ఆ మహా-
శివుని అనుగ్రహమేమో, నిజంగా 
అల్నే జరిగింది. అభిషేకం 
బుక్ చేస్కుననా ఒకరు ఫోన్ చేసి 
కేనిసుల్ చేస్కోవటం, ఆ టికెటులా  
మాకు దొరకటం జరిగిపోయింది. 
ఐదువేల రూపాయలు చెలిలా ంచి 
టికెట్ తీస్కున్నాం.
        హాయిగా మహాశివు-
ని అభిషేకం చేయించుకు-
న్నాం. మా అదృష్మేమో, సం-
వతసురానికి ఒకస్రి మాత్రమే 
తెరిచే ఉత్తర దావారం ఆవావాళ 
తెరిచారు. ఆ రోజు మా మనవడు 
హృషీకేష్ పుట్ినరోజు (అమరికా 
కాలమానం ప్రకారం) కావటంతో, 
మనవడి పేరిట అభిషేకం 
చేయించాం. ఈ లింగం మూడు 
అడుగుల ఎతు్త  ఉండి, న్లుగు 
ముఖాలతో ఉంది. న్లుగు 
ముఖాలు పశిచుమం, ఉత్తరం, 
తూరుపి, దకి్షణ దికుకూలు చూస్్త  
ఉంటాయి. ఈ ముఖాలు సదో్య-
జ్త, వామదేవ, తతుపిరుష 
మరియు అఘోర. ఇంకో వి-
శేషమేమంటే, అకకూడ పూజ్రి 
కననాడ/తెలుగువారు కావటం. 
ఆయన మాకు చకకూగా అన్నా 
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వివరించి చెపాపిరు. దేవాలయం 
వాళ్ళు మాకు రండు పెదదు  రుద్రా-
క్షమాలలు ప్రస్దంగా ఇచాచురు. 
గుడి బయటకు వచాచుక రండు 
రుద్రాక్ష మొకకూలు కనుకుకూన్నాం, 
మన దేశం పట్ుకు వళ్దు మని. 
హోటల్ కి తిరుగు ప్రయాణం-
లో  అకకూడ సెటిల్ అయిన భా-
రతీయుడు ఒకాయన కారులో 
లిఫ్్ ఇచాచుడు. హోటల్ కు వచిచు 
భోజనం చేసి రూమ్ లో కంచెం 
స్పు రిల్క్సు అయా్యం. 
       స్యంత్రం న్లుగు గం-
టలకల్లా , రిసెప్ష న్ నుంచి ఫోన్ 
వచిచుంది- లోకల్ సైెట్ సీయింగ్ 
కి వళళుటానికి ట్రావల్సు వాళ్ళు 
పంపిన జీప్ వచిచుందని. రూమ్ 
త్ళం వేసి కిందకి వచిచు జీప్ 
ఎకాకూం.
            మొదటగా అకకూడ ఉననా శకి ్త 
పీఠం గుహే్యశవారి గుడికి వళ్లా ం. 
సతీదేవి శరీరంలోని గుహ్య భాగం 
ఇకకూడ పడిందని ప్రతీతి. ఇకకూడ 
తీర్జలం కూడా అదో రకమైన 
వాసన కలిగి ఉంటుంది. (గు-
హ్యభాగం నుండి వచిచున న్రు 
కావటం వలలా ). అకకూడ దర్శనం 
ముగించుకుని తరావాత ఎకకూడకి 
అని డ్రైవర్ ని అడిగాం. బుధన్ల-
కంఠ గుడి అని ఉంది. కాని అకకూ-
డికి వళిళునవాళలాకి మంచి జరగదు 
అననా ఒక సెంటిమంట్ ఉంది. 
అందుకని కంతమంది యాత్రి-
కులైెత్ అకకూడకు వళళురు. మీకి-
ష్మైత్ అకకూడకి తీస్కు వళ్్త ను 
అన్నాడు. సెంటిమంట్ అనేసరికి 

మాకూ కంచెం భయం వేసిం-
దనమాట వాస్తవం. ఎందుకులే 
అనుకుని, దాని తరావాత ఏమిటని 
అడిగాం. కండమీదుననా సవా-
యంభూన్థ్ గుడికి తీస్కు-
వళత్ను అని చెపాపిడు డ్రైవర్. 
ఆ గుడి చాల్ అందంగా ఉంది. 
మూడు వందలకి పైెగా మటులా  
ఎకికూ కండమీద ఉననా గుడి 
వళ్ళులి. ఇది హిందువులకు, 
బౌద్ులకు కూడా పవిత్ర సథాలం. 
చకకూని శిలపికళ. చాల్ ఆనందం 
వేసింది. ఇకకూడ పగోడా రీతిలో ని-
రిమించిన స్థా పం ఉంది. ఆ కండ 
మీదనుంచి చూస్్త ఖాటమిండు 
నగరం అంత్ కనిపిస్్త ంది. 
          ఆ గుడి దగ్గర ఓ గంట 
గడిపి తిరిగి బయలుదేరి మా 
హోటల్ కి వచాచుం. దిగేముందు 
డ్రైవర్ కి చెపాపిం - మమమిలినా పొ-
దుదు ననా 6 గంటలకల్లా ఎయిర్ పోర్్ 
లో డ్రాప్ చెయా్యలని. మరానాడు 
పొదుదు నేనా లేచి తయారయిపోయి, 
రూమ్ వకేట్ చేసి, ఎయిర్ పోర్్ 
కి బయలుదేరాము. ఎయిర్ పోర్్ 
లో మా దగ్గరుననా రుద్రాక్ష మొకకూ-
లను తీస్కువళళుడానికి వాళ్ళు 
ముందర ఒపుపికోలేదు. వాళళుని 

రికెవాస్్ చేస్్త, 'అయిత్ బయటకు 
కనపడకుండా స్ట్ కేస్ లో 
పెట్ుకోండి' అన్నారు. పొదుదు ననా 
8.30 గంటలకు రాయల్ నేపాల్ 
ఎయిర్ లైెన్సు విమానంలో నూ్య 
డిలీలా  కి బయలుదేరాము. డిలీలా  
లో ఓ రండు గంటల 'లే ఓవర్' 
తరావాత ఎయిర్ ఇండియా 

విమానంలో హైదరాబాద్ బయ-
లుదేరాం. మధా్యహనాం 3.30 
కల్లా  మన హైదరాబాద్ రాజీవ్ 
గాంధీ విమాన్శ్రయంలో దిగాం. 
మధురానుభూతులతో ఇంటికి 
చేరాం.
         ఇపుపిడెవరైన్ ననునా 'మీరు  
జీవితంలో ఏం స్ధించారు?' 
అని అడిగిత్, నేను ఉదో్యగాలు 
చేస్ను, పిలలాలినా చకకూగా పెంచి 
మంచి పొజిషన్ లో ఉండేట-
ట్ు తీరిచుదిదాదు ను, పది ఏళ్లా గా 
ఒక మంచి మాసపత్రిక నడుపు-
తున్నాను అని కాకుండా 'నేను 
కైల్ష్ మానససరోవర యాత్ర' 
చేస్ను అని చెబుత్ను. మీరూ 
ఏమాత్రం అవకాశం వచిచున్ ఈ 
యాత్ర చేస్ అదృష్ానినా వదులు-
కోకండేం!
   ఈ య్త్రన పత్రికలో 
చదివి,  వీడియో చూస, తామే 
య్త్ర చ్సుతు న్నెంత అనభూతి-
ని పెందామని ఎెంతోమెంది 
వాట్సప్ దావారా, మెయిల్ దావారా, 
ఫోనలో  దావారా తెలియజేశారు. 
అెందరికీ పేరు పేరునా కృతజ్ఞ-
తలు. 

        సమాపతుెం   
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపెదిదు  వంకట మురళ్ కృష్ణ

       పూరి జగనా్నధుని రధయ్త్ర తెలుగువారికి అతయాెంత ప్రీతి పాత్రమైెనది.
కాని ఆ సావామికి సెంబెంధెంచిన పురాణగాధ సెంపూర్ెంగా కొదిదిమెందికి 
మాత్రమే తెలుసు.   
 సా్కెందపురాణెంతరగు తమైెన జగనా్నధ కేషేత్ర మాహాతాతు యాని్న యధామూలెంగా, 
సరళ, వాయావహారిక భాషలో అనవదిెంచి మన పాఠకులకు ప్రతి నెల అెంది- 
సుతునా్నము.    చదవెండి, చదివిెంచి మోకాషే ని్న పెందడి.
                                                       -  సెంపాదకురాలు

    ఓ దేవ దేవా! సృష్టి  స్థితి లయలకు నీవే కారణం. సమస్త  విశ్ం నీప�ై ఆధారపడి ఉంది. 
ఈ విశ్ం,సృష్టి , స్్తతి, లయలకు నీవే కారణం. చంద్ర సూరాయాది రూపాలలో నీవే  లోకాలను 
ప్రకాశంప చేసు్త నానావు. ఆది, అంతము లేని వాడవు. పరమ కారుణయా రూపం కలవాడవు. 
పరము, అపరము నీవే. పరమునకు   అతీతుడవ�ైన వాడవు నీవే. ఈ విశా్నినా నీవే 
సృష్టించావు. సంసార దుఃఖమనకు, మంచుకు, నీవు సూరుయాడవు. దీనులకు నీవే బంధువు. 
ఈ ఐశ్రాయాలనినానీమాయచే సృష్టించబడాడా యి.గుణములకుసమాహారమయినవాడా నీకు 
నమసాకారము. తామర పుప్పడివంటి వస్త ్రమును ధరించిన వాడవు. శతు్ర వులనుసంహరించు 
చక్రమును ధరించిన వాడా,కోరలచేభూమినిఉద్ధరించిన వాడా, చందు్ర డు, సూరుయాడు కనునాలుగా 
కలవాడా నీకు నమసాకారము. 

నరస్ంహాయ దంష్టటి రో గ్రమూరి్త దా్ర విత శత్రవే

యదపాంగ విలాస�ైక సృష్టిస్థితుయాప సంహృతిః

తచాచావాత్మకోహ్యాష భవః సంభవతే ముహుః

తమముం నీలమేఘాభం నీలాశ్మమణి విగ్రహమ్
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నీలాచల గుహావాసం ప్రణమామి కృపానిధిమ్

శంఖచక్రగదాపద్మ ధారిణం శుభాదాయినమ్

ప్రణతాశేషపాపౌఘ దారిణం మురవ�ైరిణమ్

నమస్్త  కమలాపాంగ సంగ సంసాకార చక్షుష్

శ్్రవత్సకౌతు్సభోదాభాస్ మనోహృదూ్యూన వక్షస్

యతా్పదపంకజద్ంద్ సంశ్రయి�ైశ్రయా దాయినీ

శ్్రః సంశ్రతా జన�ైః శశ్త్పృధగ�ైశ్రయా దాయినీ 

యా పరాపర సంభినానా పకృతిస్్తస్ వృక్షయా

నిరి్కారం పరం బ్రహ్మ వికారిన సృజేంజసా

సర్లక్షణ సంపూరాణ ం లక్ితాం శుభలక్షణ�ైః

లక్ష్్మశోరస్ నితయాసాథి ం లక్ష్్మం తాం ప్రణమామయాహమ్

         ఓనరస్ంహా! భయంకరమ�ైన కోరలచే, నీ రూప

ముచే శతు్ర వులను సంహరించిన వాడా, సృష్టి , స్థితి లయలను నీ చూపులచే నియంతి్రంచు 
వాడా, ఈ విశ్ ము నీవలననే తిరిగి సృష్టించబడుతోంది. నీలమేఘమువంటి, నీలమణివంటి, 
స్రూపం కలవాడవు. నీలాది్ర గుహలలో నివస్ంచు వాడవు, దయాస్భావము కల నీకు 
నమసకారిసు్త నానాను

           శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము, ధరించిన వాడా, శుభములను ఇచుచావాడా, నినునా 
స్వించిన వారి పాపములను ప్ట గొట్టి వాడా, ముర అను రాక్షసుని సంహరించిన వాడా, లక్ష్్మ 
దేవి చూపులతో చూపులు కలిప్న వాడా, శ్్రవత్సము, కౌతు్సభము వక్షసథిలమున ధరించిన 
వాడా, నీ పాదపద్మములు ఆశ్రయించిన వారికి లక్ి్మదేవి ఐశ్రయాము కలిగిస్ట్త ంది. ఈ సృష్టి  
చేయాలనే కోరిక నీ వలననే కలుగుతోంది. పర బ్రహ్మ ఈ విశా్నినా సృష్టిసు్త నానాడు. సా్మి 
వక్షసథిలముప�ై ఉండు లక్ష్్మ దేవికి నమసకారిసు్త నానాను అని యమధర్మ రాజు జగనానాధుని 
సుథి తించాడు. ( 14-30.

               యమధర్మరాజు సు్త తికి ఆనందించి సా్మితన చూపులతో సమాధానం చెప్పమని 
లక్ష్్మ దేవిని ఆదేశంచాడు. “ యమధర్మరాజా! మేము ఈ క్ేత్రమును విడిచిప�ట్టి టకు 
వీలులేదు. కలా్పంత సమయంలో కూడా మేము ఇకకాడే ఉంటాము. ఈ క్ేత్రంలో నివస్ంచు 
ప్ార ణులకు పూర్జన్మ కృత పాపాలు అనినానశంచి ప్ట తాయి. సా్మిని దరిశంచికుననా వారి 
కర్మబంధాలనినా తెగిప్ట తాయి. అందువలన ఇకకాడ జీవించేవారిని నీవు శక్ించలేవు. నీ 
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అదికారం చెల్ల దు.” అని లక్ష్్మ దేవి యమునికి చెప్్పంది.

     “ తల్్ల! నీవు చెప్్పన విషయాలు పూర్ం నేను వినలేదు. అజాఞా నం వలన తెలుసుకోలేక 
ప్ట యాను. బ్రహా్మదులు సా్మి మహిమలు తెలుసుకొన లేరు. ఈ క్ేత్రం ముకి్తప్రదమని నీవు 
చెపా్పవు. ఈశ్రుని ఆజఞా నిరంకుశమ�ైనది. సా్మి ఇతరచోట్ల  బంధాలు కలి్పంచి ఈ ప్రదేశంలో 
మోక్షానినా ప్రసాదిసు్త నానారు.  ననునా, దేవతలను, స్రాగా నినా సృష్టించింది సా్మియిే కదా!. ఈ 
క్ేత్రంగూరిచా విసా్త రంగా చెపు్ప. ఈ క్ేత్రం ప్రమాణం ఎంత? ఏ ఏ తీరాథి లు ఉనానాయి? అధిషాటి న 
దేవత ఎవరోచెప్పమని” వినయంగా యముడు లక్ష్్మదేవిని     ప్ార రి్ధంచాడు.                                       ( 
31 – 49)

             సాకాంద పురాణంలోని పురుష్ట త్తమ క్ేత్ర మాహాత్మయూంలోని యమ- లక్ష్్మ సంవాదము 
అను ర�ండవ అధాయాయం సమాప్తం.

                                                 3. వ అధాయాయం

                                            జ�ైమిని- ఋష్ సంవాదము 

     “ సూరయా కుమారా! ఈ  క్ేత్రమాహాత్మయూం చెబుతాను. శ్రద్ధగా విను. ప్రళయ సమయంలో నేను 
నారాయణుని వక్షసథిలంప�ై ఉండి, చూస్న విషయానినా మీకు చెబుతాను. ప్రళయ సమయంలో 
సాథి వర జంగమాలనినా నీటిలో మునిగి ఉనానాయి. నేను,మాత్రమే ఈ క్ేత్ంలో మిగిలి ఉనానాం. 
అదే సమయంలో మారకాండేయ మహరిషి చిరంజీవియి�ై సముద్రంలో ఈదుకుంటూ అకకాడికి 
వచాచాడు. ఈ క్ేత్రంలో ఉననా మరి్రచెట్టి దగగారికి చేరుకునానాడు. అప్పటికి ఆయన వయసు్స 
ఏడు కలా్పలు. 

  “ మునీందా్ర ! నా దగగారకు రా” అని మారకాండేయునికి వినబడింది. ఆ మాటలు విని 
మారకాండేయుడు ఆశచారయాప్ట యి ఆ వృక్షం వ�ైపు చూసాడు. మహా ఫ్రళయంలో ఈ వృక్షం 
చుకాకానిలా కనబడుతోంది. ఈశ్రుని ప్రతి రూపంలా ఉంది” అని మారకాండేయుడు మనసు్సలో 
అనుకొని వృక్షం దగగారకు చేరుకునానాడు.  అకకాడ ఉననా లక్ష్్మనారాయణులను చూస్ ఈ విధంగా 
సు్త తించాడు.
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మార్కెండేయ కృత లకీషేమీనారాయణ సుతు తి:--------

త్తా్పదపదా్మనుసరామానుషంగం                

రుదే్రంద్ర పదా్మసన సంపదాఢయామ్

త్దభాకి్తహీనం పఠితః ప్రతప్త ం దీనం              

 పరితా్ర హి కృపాంబుధే మామ్

బ్రహా్మదిభిరయాత్పరిచరయామాణపదాంబుజ     

 ద్ంద్ను చింతయా శక్తః

శ్ఃశే్రయసప్ార ప్్తనిదానతత్త్ందీనం                  

 పరితా్ర హి కృపాంబుధే మామ్

యదంగ భూతం జగదండమేతదనేక 

 కోట ప్రఘుణం విభాతిః

ల్లావిలాసస్థితిసృష్టిల్నంతనా్మం                   

   సుదీన పరి రక్ష విష్టణ

ఏకంసువరణకటకాదబేధెైరానానా       

 యధావానభసదిత్ & రకాః 

 ఆధారవ�ైషమయా జలేషు         

తాదృగి్భావయాస్ నిరుగా ణఏక ఏవ

అశేష సంపూరణ ప్రహీణోపాదాన సంకల్ప వివరిజితోప్

దీనానుకంపానుగుణం బిభరిషి 

యుగేయుగే  దేహమపాశకే్త  
త్తా్పదపద్మం జదీశ    

పూర్మస్వయాతానాత్మ ధియా మయా యత్

తతకార్మణా దారుణ పాకభాజం     

 దీనం పరితా్ర హి కృపాంబుధే మామ్ 
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అశేషలోక స్థితి సృష్టి  ల్న విలాస్యతే్త  తి్రగుణం విభాతి

నపునర్మహాత్మ న్మహదాదిహ్తు    

రేహేతోరనామస్్త  ప్రకృతే  పరసయా

సర్త్ర గతా్ బృహదప్రమేయం    

ప్రవర్ధమానం త్యి బృంహితంచ

తద్బ్రహ్మరూపం పరిణామ హ్తుం 

సా్ధాయాత్మ విశా్త్మక మాశ్రయామి

ఏకారణవే మహాఘోరే నావసాథి తుం ప్రదేభూః 

అస్్త  లక్ష్్మపతే మేఘవారివాత ప్రకంపనాత్

తా్ర హి విష్టణ  జగనానాధ మగనాం సంసార సాగరే

 మాముద్ధరాసా్మద్గా వింద కృపాపాంగ విలోకనాత్

           ఇందా్ర ది దేవతలు నీ పాదాలు ఆశ్రయించి సంపదలు అనుభవిసు్త నానారు. నీయందు 
భకి్తలేక, అనినా చోట్ల  తిరుగుతునానాను. బ్రహా్మదులు నీ పాదాల

కు స్వ చేసు్త నానారు. ఊహాతీతమ�ైన శకి్త కలవాడవు.

శే్రయసు్స కలిగించు తత్ము కలవాడవు. దీనుడన�ైన

ననునా రక్ించు. 

       ఈ బ్రహా్మండము నీ శరీరములో  ఒక భాగమ�ై అనేక కోటిర�ట్్ల  ప్రకాశస్ట్త ంది. విలాసార్ధమ�ై 
సృష్టిస్థితిలయలు చేసు్త నానావు. కృపానిధీ! ననునా రక్ించు.

         బంగారం అనేక ఆభరణాలు అయినట్్ల  నీవు ఆధార విశేషానినా అనుసరించి 
అనేక రూపాలుగా కనబడుతునానావు. దీనులను రక్ించడానికి ప్రతి యుగంలోను నీవి 
అపారమ�ైన శకి్తతో అవతరిసు్త నానావు.  ఓ జదీశా! నా అజాఞా నం వలన నీ స్వ చేసుకో లేదు.
అందువలదారుణమ�ైనబాధ అనుభవిసు్త నానాను. దీనుడన�ైన ననునా రక్ించు.

       సృష్టి  స్థితి లయలకు కారణమ�ైన తి్రగుణాలు నీ యందే ఉనానాయి. ప్రకృతి, పరము నీయందే 
ఉనానాయి. నీలో ఉననా బ్రహ్మస్రూపమే అనినాటికి కారణము. విశా్త్మకుడవ�ైన నినునా శరణ 
కోరుతునానాను. ఈ నీటియందు నిలబడడానికి ఎకకాడా సాథి నం లేదు. జగనానాధా! విషుణ  మూరి్త! 
సంసార సాగరమునందు మునిగి ఉననా ననునా నీ కడగంటి చూపుతో రక్ించు.

                                                                                       (ఇంకా వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

విశిష్ం  -  మార్గశిరం 

    'మాసానాెం మారగు శీరోషే హెం'  
అని శ్రీకృష్ణ పరమాతమి సవాయంగా 
భగవద్్గ త 10 వ అధా్యయం, 
35 వ శ్లా కంలో తెలియజేశడు. 
కారీ ్తక మాసంలో శివారచునలు, 
ఉపాసనలు ఎంత ప్రాముఖ్యమో, 
మాఘమాసం లో ఆదివారము-
లు స్రో్యపసనకు ఎల్ విశి-
ష్మైన వారాలో గీత్చారు్యడు 
అయిన పరమాతమి తన గీత్మృ 
త్నినా పంచి యిచిచున పవిత్ర 
మాసము  మార్గశిర మాసము. 
భకు్త లు ఈ మాసంలో విష్్ణ  సం-
కీర ్తనలతో తనమియులౌత్రు. ఈ 
మాసమంత్ ఆధా్యతిమిక వాత్-
వరణం వలిలా విరుస్్త  ఆనంద-
దాయకంగా వుంటుంది. ది. 26-
11-2019 న ఈ మాసం ప్రారం 
భమయి్య, ది. 26-12-2019 న 
ముగుస్్త ంది.
       అయ్యపపి స్వామి ద్క్ష తీస్కుని 
భకి ్త శ్రద్లతో, నియమ నిష్లతో 
బ్రాహ్మి ముహూర ్తంలోనే మేలకూని 
చన్నాటి స్నానములు ఆచరిస్్త , 
స్వామివారి అనుగ్రహానికి ఆరా-
టపడుతూ, ఒంటిపూట భోజనం 
చేస్్త , నలలాని దుస్్త లు ధరించి, 
పాదరక్షలు వేస్కోకుండా ద్క్ష 
కనస్గిస్్త రు. వారందరూ 

ధను్యలు. 
       ఈ నెలలోనే ది. 16-12-2019 
న ధనురామిసం ప్రారంభమవు-
తుంది. గోదాదేవి రచించిన 30 
పాశురాలతో కూడిన 'తిరుపాపివై' 
పవిత్ర గ్రంథములోని ఒకోకూ పా-
శురానినా చదివి విశేలాషస్్త రు. తి-
రుమలలో వేంచేసిన శ్రీనివాస్-
ని స్ప్రభాతస్వ లో 'తిరుపాపివై' 
పాశురాలతో స్్త తిస్్త ంటారు. 
ధనురామిసంలో శ్రీ వేంకటేశవార 
స్ప్రభాతం చదవరు. ఈ ధను-
రామిసవ్రత సమయంలో జ్ఞా న సిద్ి, 
ఆధా్యతిమికతను కలిగించే గురువు 
ఆదిదైవంగా ఉండే ధనూ రాశిలో 
స్రు్యడు, స్ధనను పరిపకవాం 
చేయగల బుధుడు, మిధున 
రాశిలో చంద్రుడు ఉంటారు. ఈ 
మాసంలో     వచేచు శుద్ ఏకాదశి-
ని స్మిర ్త ఏకాదశి గానూ, బహుళ 
ఏకాదశిని సరైవైక ఏకాదశిగానూ 
పరిగణించి నియమ నిష్లతో 
ఆచరిస్్త రు. ఈనెల 16 న, ధను 
సంక్రమణం ప్రారంభమయిన 
రోజునుంచి మకర సంక్రమణం 
వరకు ముగు్గ  ముచచుటలా తో నేల-
తలిలా ని పూజించడం మన స్ం-
ప్రదాయం. మన ఆడపడుచుల 
కళ్వైభవం నేల నలుచెరుగుల్ 

ప్రదరి్శతమౌతుంది.
       ఈ పవిత్రమాసంలో ది.2-
12-2019 న స్బ్రహమిణ్య షష్ 
జరుపుకుంటారు. ఈ పరవాదిన్నినా 
అత్యంత భకీ ్త శ్రద్లతో, అరచున 
నైెవేదా్యలు సమరిపించి పూజిస్్త 
చకకూని సంత్నం కలుగుతుం-
దంటారు. అనేక సత్ఫలిత్లు 
కలుగుత్యననాది శస్త్ర వచనం. 
7 డిసెంబర్ రోజును గీత్జయం-
తిగా పరిగణించి, కర ్తవ్య విమూ-
ఢుడైెన అరుజి నునికి గీత బోధించి, 
కర ్తవ్యం వైపునకు నడిపించుట-
కు కృష్ణ పరమాతమి గీత్ప్రబోధం 
చేసిన రోజున కృష్ణ భకు్త లు గీత్-
పారాయణం చేయడం ఆనవా-
యితీ. ది. 9-12-2019 న ఆంజ-
నేయుని ఉదేదుశించి చేస్ వ్రతమే 
హనుమదవా్ర తం. మార్గశిర శుద్ 
త్రయోదశి న్డు పాండవుల-
చే వా్యస మహరి్ష ఈ హనుమ-
దవా్ర తం ఆచరింపజేస్డు. ఈ 
వ్రతం ఆచరించేవారికి అపూరవా 
ఫలిత్లు లభిస్్త యి. 
    ది. 11-12=2019 రోజున విశవాగు-
రువు శ్రీ దత్్త త్రేయుడి జయంతి 
స్వామివారిని షోడశ్పచారాలు, 
అష్ోత్తరాలతో పూజించి నైెవేదా్య-
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లు భకి ్తతో సమరిపిస్్త సకల అభీ-
ష్ాలు నెరవేరత్యి. విదా్యరుథా లు 
పూజించడం వలలా  విదా్యభివృద్ి 
కలుగుతుంది. 
         సుబ్బారాయ షష్టి  
        స్బ్రహమిణ్య స్వామి 
శివ-పారవాతుల పుత్రుడు. వారి 
గారాల పట్ి అయిన స్వామి-
వారిని భకు్త లు కుమారస్వామి, 
సకూందుడు, కారి ్తకేయుడు, స్-
బాబారాయుడు, వేల్యుధన్, 
మురుగన్ వంటి పేరలాతో పిలుస్్త -
రు. స్బ్రహమిణ్య స్వామి జననం 
కారీ ్తకమాసంలో జరిగింది. ఆ 
మాసంలో సకూంద పంచమి, 
సకూంద షష్ అనే రండు పరావాలు 
వస్్త యి. అల్గే ఆయన దేవ 
స్న్ధ్యకు్ష డిగా ఆయన త్రకా-
స్రుడిని సరవా రూపం ధరించి 
అస్ర సంహారం జరిపాడని ఆ 
రోజు మార్గశిర శుద్ షష్ తెలుగు-
న్ట స్బాబారాయ షష్గా పెదదులు, 
పిలలాలు ముఖ్యంగా రైతులు 
ఆనందోత్సుహాలతో జరుపుకోవ-
డం ఆనవాయితీ.
     స్బ్రహమిణ్య అవతరణకు లోక 
రక్షణ ఇతివృత్తమైనది. పురాణాల 
ప్రకారం సతీదేవి వియోగానం-
తరం పరమశివుడు తపస్సులోకి 
వళిళుపోయాడు. తదుపతి హిమ-
వంతుని కుమార ్త పారవాతి శివునికి 
శుశ్రూష చేసింది. శివునిపైె పూల 
శరాలు గుపిపించి మనమిధుడు శిక్ష 
పొందాడు. పిమమిట శివపారవా-
తుల కల్్యణం జరిగింది. శివ-
పారవాతుల ఏకాంత సమయాన 

ఆయన రేతస్సు క్రింద పడగా, 
దానిని భూమి భరించలేక 
దానిని అగినాలో వదలివేసింది. 
అగినా దానిని భరించలేక గంగలో 
వదలగా, గంగ దానిని తన 
తీరంలో ఉననా  శరవనమునకు 
త్రోసింది. అకకూడే కుమారస్వా-
మి జనిమించారు. ఆ శిశువును 
ఆరుగురు కృతి్తకలు ప్రేమతో బద-
రికాశ్రమములో పెంచారు. అంటే 
ఆ బాలునికి ఆరుగురు తలులా లు. 
కావుననే ఆయనను 'షణ్మిఖు-
డు' అని పిలుస్్త రు. కంతకాలం 
ఆయన శివ పారవాతుల వదదుకు 
చేరచుబడాడూ డు. పిమమిట ఆయనకు 
దేవ స్న్ధిపత్్యనినా అంద-
జేశరు. యుద్ంలో కుమార-
స్వామి త్రకాస్డిని వధించి 
ప్రజలను రాక్షస బాధనుండి 
విముకు్త లను జేస్డు. కు-
మారస్వామి గాధ బ్రహమి వైవర ్త 
పురాణంలో సమగ్రంగా వివరిం-

చబడింది. స్బ్రహమిణ్్యడికి దే-
వస్నతో వివాహం దేవేంద్రుడు 
జరిపించాడు.   
        సకూందపురాణం ప్రకారం 
పురుషోత్తముడైెన విష్్ణ వు లేదా 
పరమేశవారుడు అవ్యక ్త శకి ్త, 
మహాలకి్షమి లేదా పారవాతీదేవి వీ-
రిరువురి సమనవాయ సమైక్యత్ 
తతవా మూరి ్తయ్ స్బ్రహమిణ్యస్వా-
మి. ఈ స్వామిని ఆరాధిస్్త శివ-
శకు్త లను, లకీ్షమిన్రాయణ్లను 
కలిపి ఆరాధించినటేలా . ఆయన 
ఒక చేతిలో మహాలకీ్షమి ఆయుధా-
నినా, వేరే చేతిలో వజ్రాయుధానినా, 
మరో చేతిని కటిపైె ఉంచి, ఇంకో 
హస్తంతో అభయ ప్రదానం చేస్్త  
దర్శనమిస్్త ంటాడు. కుండలీ శకి ్త 
జ్గృతమైన షటచుక్రాలనుండి పైెకి 
ప్రాకి అగినా తతవామైన స్ష్మానా 
మార్గంలో ఉతపిననామయిన 
శకి ్త య్ ఈయన. సంవతసురా-
గినాగా, కాలసవారూపుడు, ఆరు 
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ఋతువులు ఆయనకు ఆరు 
ముఖాలు. పనెనాండు మాస్లు 
ఆయనకు గల పనెనాండు 
చేతులు. ఆయన అభయ సవా-
రూపుడు.
        తమిళన్డు ఆరుపది 
పేరిట పళని, స్వామిమలైె, తి-
రుచేచుందూర్, త్రిపురకుండ్ం, 
పళ్ముదిర్ చోలైె, తిరుత్తణి కే్ష-
త్రాలు స్వామివారి ప్రసిద్ పుణ్య 
కే్షత్రాలుగా ప్రఖా్యతి నందాయి. 
పిలలాలు పుట్నివారికి,  న్గదోషం 
ఉననావారికి, కుజదోషం ఉననావా-
రికి ఈ కే్షత్రాల దర్శనం మంచి 
ఫలిత్లను ఇస్్త ంది. ఆంధ్రప్ర-
దేశ్ రాష్ట్రంలోని బికకూవోలు తీరథాం 
వేల్ది భకు్త లతో అలరారుతోం-
ది. రాత్రిపూట జరిపే ఊరేగింపు, 
బాణాసంచా నయన్నందకరం-
గా ఉంటుంది. 
      జ్ఞా నం వలలా  కలిగే ఆనందం 
మరి దేనివల్లా  కలగదు. 
అటువంటి జ్ఞా న బుద్ి కలిగించే 
దేవుడు స్బ్రహమిణ్్యశవారుడు.. 
మన శరీరంలోని మూల్ధార 
చక్రంలో నిదురించి యుననా 
సరాపినినా మేలుకలిపినపుడు 
మనకు పరమ జ్ఞా నం లభిస్్త ం-
ది. స్బ్రహమిణ్్యశవార సవారూపంగా  
సరాపినినా పూజించడం, స్బాబారా-
యుడి షష్న్డు పుట్లో పాలు 
పోయడం అందుకే. 
స్గరతీరాన కలువుననా స్బ్ర-
హమిణ్్యశవార స్వామి
     చెనైెనై నుండి కన్్యకుమా-
రి వళ్ళు మార్గంలో, చెనైెనైకి 449 

కి.మీ. దూరంలో తిరునలేవాలికి 
తూరుపిగా 62 కి.మీ. పయనిస్్త 
అత్యంత స్ందరంగా విశల సథా-
లములో నిరిమితమయిన స్వామి-
వారి ఆలయానినా దరి్శంచవచుచు-
ను. అదే విధంగా కన్్యకుమారిని 
దరి్శంచుకననా పిదప తిరుచెం-
దూర్ 100కి.మీ. పయనిస్్త తిరు-
చెందూరు పుణ్యకే్షత్రం వస్్త ంది. 
వసతి లభిస్్త ంది. తిరుచెందూ-
రు నుండి భకు్త లు రామేశవారం 
లేకా మదురై యాత్రా సథాల్లకి వ-
ళళువచుచును. 
       తిరుచెందూర్ గుడికి ఎదుటగా 
సముద్రం ఉంది. యాత్రికులు 
సముద్ర స్నానం చేసి సంతోషప-
డుతుంటారు. సముద్రపు ఒడుడూ న 
విశలమయిన మండపాలు, 
వరండాలు ఏరాపిటు చేశరు. గుడి 
వైపున షెడలా కు ఒక చివర పెదదు  
బావి ఉంది. విశేషమేమంటే ఆ 
నూతి న్ళ్ళు తియ్యగా ఉంటాయి. 
సముద్ర స్నానం చేసిన యాత్రికు-
లు ఈ మటలా  బావిలోకి దిగి స్నానం 
చేస్్త ంటారు. ఈ బావిని అచచుట 

ఆలయ అధికారులు 'న్వికణక్'  
అని పిలుస్్త రు. ఈ బావి న్టినే 
స్వామివారి అభిషేకానికి విని-
యోగిస్్త రు. ఎవరు ఎంత తోడు-
కున్నా న్రు తరగదు. ఊరుతూనే 
ఉండటం ఒక విశేషం.
       స్వామికి ప్రతిరోజూ ఉదయం, 
స్యంత్రం విభూతితో అరచు-
నలు, అభిషేకాలు గావించి, 
విభూతినే భకు్త లకు తీరథా ప్రస్దా-
లుగా ఇస్్త రు. ఇచచుట అరచుకులు 
పీచులేని కబబారికాయ కట్ి నైెవే-
ద్యంగా స్వామి చెంత ఉంచటం 
ఆనవాయితీ. రాతి రోజూ వేల్ది 
భకు్త లు ఆలయానినా సందరి్శం-
చి, అచచుటి ప్రకృతిని చూస్్త , 
సముద్ర అలల ఘోషలను 
వింటూ, స్బ్రహమిణ్్యశవారస్వామిని    
దరి్శంచి ఆధా్యతిమిక అనుభూతిని 
పొందుతుంటారు. 
       మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ 
అననావి వేద శసనములు. శివ 
శకు్త లు మాత్పితలుగా వేరేవారు-
గా కాక అర్న్రీశవార రూపంలో 
కలిసి ఉన్నారు. సత్ పరమేశవా-
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రుడు కాగా, చిత్ అంబిక. ఈ 
సత్ చిత్ లు రండును ఏకము 
కాగా ఆనందం ఉదభువించిం-
ది. శివమనే మంగళం, అంబిక 
అనే కారుణ్యం కలసిన రూపమే 
శ్రీ స్బ్రహమిణ్్యడు. శ్రీ స్బ్రహమి-
ణ్్యడు జ్ఞా న సవారూపి. త్జసివా. 
అగినా త్జం కలవాడు. కాన్, గంగా 
తనయుడగుటచే అమృతం వలె 
చలలాదనము నిచేచు సవాభావము 
కలవాడు. తిథులలో ఆరవది 
షష్. ఆయన జనమి తిథి కూడా 
షష్య్. షష్ ప్రియుడు. షడాన-
నుడు. అనగా ఆరు ముఖములు 
కలవాడు. ఆయన మంత్రం షడ-
క్షరి - 'శరవణభవ'. ఇది మికికూలి 
మహిమానివాతమైనది. కామ క్రోధ 
లోభ మోహ మద మాతసుర్య-
ములగు ఆరు దురు్గ ణములను 
నశింపజేసి విదా్యవంతులుగా 
రూపొందించునట్ిది. ఇహ పర 
స్ఖదాయికమైనది. ఇట్ి విశిష్ 
జ్ఞా న సవారూపుడగు శ్రీ స్బ్రహమి-
ణ్్యని ఆరాధన సరవా అనర్ాల-
ను తొలగించి, సరావాభీష్ సిద్ిని 
కలిగించి జ్ఞా న సంపనునాలను 
చేస్్త ందనటంలో అతిశయోకి ్త 
లేదు.
       శ్రీ స్బ్రహమిణ్్యశవారస్వామి వారు 
శివ శకు్త లకు జనిమించిన గారాబు 
బిడడూడు. మహన్యుల జనమిలు 
లోక కంటకులను నిరూమిలించి, 
సజజినులను కాపాడటానికేన-
ననా విషయం లోక విదితమైనదే. 
త్రకాస్ర, శూరపదామిస్రాది 
రాక్షస్లను దునుమాడుటకై 

కారి ్తకేయుడు ఉదభువించాడు. ఆ 
స్వామియ్ స్బ్రహమిణ్్యశవారుడని 
ప్రసిద్ి చెందాడు. ఈయన జనమి-
రాశి వృశిచుకం నుండి జనమి లగనా-
మయిన మేషం వరకు ఆరు రా-
స్లున్నాయి.  ఈ ఆరు చక్రాలు 
మన శరీరంలోని షట్ చక్రాలు. 
వృశిచుక రాశిని తోకగా పరిగణి-
స్్త, మేషరాశి పాముశిరస్సు అవు 
తుంది. ఈ పద్తిలో స్వామివారు 
కుండలిన్ ప్రభ్వు అయా్యడు. 
ఇవన్నా జ్ఞా న వైరాగ్యములకు 
సంబంధించిన విషయాలు. 
సరపిం వీటికి సంబంధించి-
నది. అందువలేలా  సదాశివుడు 
ధరించి పననాగ భూషణ్డని ప్ర-
సిద్ి చెందాడు. ఈ పననాగాలు 
స్ష్మనా న్డీ రూపంలో ఉననా 
షణ్మిఖుని విభూతి రూపాలు. 
ఆ కారణంగా స్బ్రహమిణ్్యశవారుని 
సరపి రూపంలో పూజిస్్త రు. 
     శ్రీ స్బ్రహమిణ్్యశవారస్వామికి 
ఆరు అంకెతో సంబంధముంది. 
ఆయన షణ్మిఖుడు. సహజంగా 

జ్ఞా న సవారూపుడు. ఆయన యో-
గమూరి ్త. పూరవాజనమిలో సనతుకూ-
మారుడుగా జనిమించిన బ్రహమి 
మానస పుత్రుడు, నిరంతర తప-
ససుమాధిలో ఉంటూ ఈ సృష్లో 
దేనిన్ భేద భావంతో చూడక, వే-
దమూరి ్తగా భాసించాడు. అదే ప్ర-
వృతి్త ఈ జనమిలోనూ సిద్ించింది. 
శ్రీ స్బ్రహమిణ్్యశవారస్వామివారు 
నిరంతరం జ్ఞా న నిష్లో వుననా 
భకు్త లను రకి్షస్్త నే ఉంటాడు. 
        స్బ్రహమిణ్య షష్ న్డు ఉప-
వాసముండి, కుమారస్వామిని 
పూజించి, బ్రహమిచారికి వస్త్రదా-
నమిచిచు భోజనం పెట్ి ఆనం-
దింపజేయాలి. కంతమంది 
శ్రీ స్వామివారిని సరాపికారం-
గా ఆరాధించి పుట్లో పాలు 
పోస్్త రు. కుజ దోషముననావారు 
ఈ రోజు ఉపవాసముండి తమ 
దోషాలను పోగొట్మని శ్రీ స్వా-
మివారిని వేడుకంటారు. ఈ 
విధమైన సకూంద పూజ మన 
దేశంలో అతి ప్రాచీనకాలం 
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మధ్య తరగతి తండ్రి (న్ననాకి అన్నా తెలుస్)

భారతీ శరమి
       పేపరు చదువుతున్నాదను-
కంటుననా న్ననా ... ఇలలాంత్ చూ 
స్్త ంటాడు. అరలీటరు పెరుగు 
లో న్ళ్ళు కలిపి ... చిలుకుతూ 
చేతులు నెపిపి పెడుతున్నా నిమమి 
కాయంత వననాముదదు  తీస్దాదు మ 
ని ఆరాటపడే ఆమని చూసి 
నవువాకుంటాడు. 
     ఆరేసినపుపిడు చిరుగుననా 
చీరని ... అ చిరుగును కుచిచుళళు-
లో దాచి వందనమైన చీరకట్ు-
తో కాఫీ అందించడానికి వచిచున 
పెదదుపిలలాని చూసి, న్ తలిలా  ఎంత 
వందనంగా కాపురం చేస్్త ందో 
అననా ధీమాతో కాఫీ కపుపి అందు-
కుంటాడు. 
       దగు్గ మందు అయిపోయిం-
దని తెలియన్యకుండా ఆ 
సీస్లో న్ళ్ళు కలిపి గిలకరిం-
చుకుని త్గుతుననా బామమి పకకూన 
కూరుచుని వనునా నిమురుతూ ... 
పసిపిలలాల్ అమమిని అకుకూన చే-
రుచుకుంటూ జీతం రాగానే చె-
య్యవలసిన పనిని గురు్త  చేస్-
కుంటాడు.
      నికకూరు బత్తము దగ్గర పిన్నాస్ 
పెట్ుకుని బమమిల రామాయణం 
చదువుతుననా సంబాబుకి వచేచు 
విన్యకచవితికి రండు జతల 
బట్లు ఎల్ కుట్ించాలో లెకకూలు 

వేస్కుంటాడు.
          న్ననా చేస్ది చిననా ఉదో్య-
గమే అయిన్ హుందాగా, దొ-
రబాబుల్ ఇస్త్రీ చొకాకూ ల్గూతో 
ఆఫీస్కి వడత్డు. న్ననా వాచీ, 
చెపుపిల జత పదిలంగా చూస్్త రు 
అంత్. జీతం రాగానే న్ననా తెచేచు 
సననా కారపూపిస, బలలాం కముమిలు 
పండుగ వాత్వరణానినా తలపి-
స్్త యి. 
       న్ననా జీతం చాల్ తకుకూవే 

అయిన్ న్ననాకి అన్నా తెలుస్.... 
న్ననా అందరికీ తలలో న్లుకల్ 
ఉంటాడు.... న్ననా భరోస్ .... 
న్ననా ఆస్్త లు ఇవవాలేకపోయి-
న్ విలువలు నేరిపి, జ్ఞా పకాలను 
ఇస్్త డు. న్ననాకి పిలలాలకి మధ్య 
దగ్గరతనం, చనువు, తకుకూవే 
అయిన్ ... అనినాంటా త్నే అయి 
న్ననా మనలో ఇమిడిపోత్డు....
      మధ్య తరగతి న్ననాకి అన్నా 
తెలుస్ !!!
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

     శ్రీ వి.వి. గిరి జనిమించిన త్ద్ 
ఆగష్్ 10,1894. ఒడిస్సులో-
ని బరంపురంలో. తండ్రి పేరు 
జోగయ్య పంతులు. తలిలా  స్-
భద్రమమి. నియోగి బ్రాహమిణ 
వంశం. పూరవా నివాసం గోదావరి 
జిల్లా లోని కాకిన్డ. బరంపు-
రంలో జోగయ్య పంతులుయ్ 
పేరు మోసిన వకిలు. కాంగ్రెస్ 
సభ్్యడు. వారి ఇలులా  ఎపుపిడ్ 
వచేచు పోయ్ అతిధులతో నిండి 
ఉండేది. అతిధి దేవోభవ అని 
భావించే తండ్రి, అందుకు తగ్గ-
ట్ుగా అతిధుల స్వలో మునిగి 
త్లుతూ ఏన్డ్ విస్గు 
చెందని ఇల్లా లు చిననాతనంలో-
నే గిరి మనస్లో చెరగని ముద్ర 
వేస్కున్నారు. తలిలా  ధరమి పరా-
యణ్రాలు. ఆడదానికి చదువు 
అనవసరం అని భావించే పందొ-
మిమిదవ శత్బదు ంలోనే బాగా చదు-
వుకుననా భాగ్యశలి ఆ మహిళ. 
ఆమ నిగరివా. ఆమ ఎంత మాన-
వత్వాది, సహృదయశీలి అంటే,  
ఏ మనిషలోనూ ఆమ చెడుని 
చూస్దికాడు. ప్రపంచంలో 
అంత్ మంచినే చూస్ది. గిరి చి-
ననాతనంలో ఆమతో, “నువేవా ఒక 
న్్యయాదికారివి అయి ఉంటే, ఏ 
నేరస్్త డికీ శిక్ష పడేది కాదు.” అని 

హాస్యంగా అంటూ ఉండేవాడు.  
జోగయ్య పంతులు గారి సంత్నం 
మొత్తం ఏడుగురు మగపిలలా-
లు, అయిదుగురు ఆడపిలలాలు. 
కాని వారిలో ఏడుగురు చిననాత-
నంలోనే పోయారు. అయిదు-
గురు మాత్రం మిగిల్రు. గిరి 
వారికి రండవ కడుకు. పెదదువా-
డు పదమూడు సంవతసురాల 
వయస్లో చనిపోయినపుపి-
డు, ఆయన తండ్రి ఉదయం 
దహనం చేసి వచాచుక, పదకండు 
గంటలకే బయలేదురి కోర్ుకి వ-
ళిళుపోవడం అందరికీ ఆశచుర్యం 
కలిగించింది. ఆ తండ్రి కార్య 

ద్కా్ష , వృతి్త పటలా  నిబద్త్ చూసి 
గిరి చాల్ ప్రభావితుదయా్య-
డు.  జీవితం అంటే ఆయనకి 
,హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ ని-

రలాక్ష్యంగా  కాలం వృధా చేయడం 
కాదు. త్్యగ నిరతి, శ్రమించి 
పనిచేయడం, సమస్యలు, 
కష్ాలు ఎదురైనపుపిడు వాటిని 
స్మరస్యంగా పరిషకూరించుకుని 
ముందుకు స్గడం. ఇదే జీవి-
త్నికి పరమారథాం. ఇటువంటి 
భావాలు ఆయనకి చిననాతనం-
లోనే తలిదంద్రులదావారా సం-
క్రమించాయి. ఇటువంటి నేప-
థ్యంలో గిరి మనస్లో సమాజ 
స్వకి అంకితం కావాలనే 
బలమైన కోరిక పనెనాండేళళు చిననా 
వయస్లోనే అంకురించింది.  
తన మేనమామ విశవాన్థరావు 

“యంగ్ మన్ లైెబ్రరి అససియ్-
షన్” 1906లో స్థా పించినపుపి-
డు గిరి కూడా దానిలో సభ్్యడైె 
ప్రముఖ పాత్ర పోషంచాడు. 

న్లుగవ రాష్ట్రపతి వి.వి. గిరి
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ఫలితంగా స్మారు రండు వేల 
పుస్తకాలతో ఒక అదదు  గదిలో గ్రం-
ధాలయం ప్రారంభం అయింది. 
ఈ గ్రంధాలయంలో పుస్తకాలు 
చదవడానికి వచేచు యువకులు 
జ్జి న సముపారజిన చేయడమే 
కాకుండా, సమకాలీన రాజకీ-
యాలు, దేశ విదేశలోలా  జరు-
గుతుననా సంఘటనల మీద 
తరచుగా చరచులు జరిపేవారు. ఆ 
సమయంలోనే భారత దేశంలోని 
ఆంగేలాయుల పరిపాలన, ప్రజ-
లపైె జరుగుతుననా అత్్యచారా-
లు, బానిసతవా ధోరణ్లు వంటి 
విషయాలు చరచుకు వచేచువి.ఒక 
విధంగా ఇది ఆ యువకులలో 
జ్గారుకతని రేకెతి్తంచి దేశ భకి ్త 
వైపు వారి దృష్ని మళిలాంచడా-
నికి దోహదం చేసింది. వారంత్ 
స్వాతంత్రర్య సమరంలో పాల్గ నే 
ఉత్సుహం చూపించ స్గారు. ఆ 
గ్రంధాలయం కాల క్రమేణా అభి-
వృదిదు  చెంది, ఎనోనా వేల పుస్తకా-
లతో ఇపపిటికీ ప్రభ్త్వాధీనంలో 
నడుస్త ంది.  
కంతకాల్నికి విశవాన్ధరావు నే-
తృతవాంలో “చారిటబుల్ ఫండ్ 
అససియ్షన్” పేరిట ఒక 
సంసథా రూపుదిదుదు కుంది. గిరి 
దానికి సెక్రటరీగా ఉండేవాడు. 
ఆయన మరికందరు మిత్రు-
లినా వంట బట్ుకుని ఇంటింటా 
తిరిగి ధన రూపేణా, వస్్త రూ-
పేణా  చందాలు స్కరించేవాడు.  
బరంపురంలో  అపపిటోలా  స్మారు 
నలభైవేల జన్భా ఉండేది. ఈ 

బృందాలలో సభ్్యలు  ఒకకూకకూరు 
ఒకకూకకూ వదురు బుట్ పట్ుకుని 
ఇంటింటికీ వళిలా  ఏదో రూపంలో 
చందా ఇవవామని అరిథాంచేవా-
రు. ఏమీ లేకపోత్ కన్సం ఒక 
పిడికెడు బియ్యం అయిన్ ఈ 
జోలిలో పోయండి అని ప్రాధేయ 
పడేవారు. ఇల్ విస్గు విరామం 
లేకుండా తిరిగే యువ కార్యకర ్తలినా 
చూసి గృహిణ్ల హృదయాలు 
కరిగి పోయ్వి. వారు ఇవవాగలిగి-
నంత ఇచేచువారు. అల్ వారు సం-
పాదించిన ధన, వస్్త  రూపాలోలా  
వచిచున చందాలతో వారానికి 
ఒక రోజున స్మారు ఇరవై వేల 
మంది బీదలకి ఉచిత అననాదా-
నం చేయగలిగే వారంటే,  వారి 
పరిశ్రమ ఎంతచకకూటి ఫలిత్నినా 
ఇచిచుందో ఊహించుకోవచుచు. ఆ 
రోజులోలా నే గిరి 13-14 ఏళలా చిననా-
వాడయిన్ సమాజ స్వకోసం 
అననాం వండడం కూడా నేరుచు-
కున్నాడు. అల్ పేదలకి అననాదా-
నం చేయడంలో ఎంతో సంతృపి్త, 
ఆనందం లభించేది ఆయనకి. 
దేశనికి స్వాతంత్య్ర ం కోసం 
పలువురు న్యకులు నడుం 
కట్ి కృష చేస్్త ననా రోజులవి. 
కాంగ్రెస్ న్యకుడు గోపాల కృష్ణ 
గోఖలే “నేషనల్ ఫండ్ అససి-
య్షన్” పేరుతో ఒక సంసథాను 
స్థా పించి చందాలు వాస్లు చేసి, 
ఆ డబుబాను స్వాదినత్ ఆందోళన 
నడపడానికి ఉపయోగించేవా-
డు. అల్గే మహారాష్ట్రలో బాల 
గంగాధర తిలక్ కూడా “పైెస్ 

ఫండ్” స్థా పించాడు.  వచిచున 
డబుబాతో, విదేశీ వస్్త  బహిషకూ-
రణ ఉద్యమానికి, సవాదేశీ వస్్త -
వుల ఉత్పిదనని ప్రోతసుహించ-
డానికి ఉపగిస్్త  ఉండేవారు. గిరి 
కూడా సహచరులతో కలిసి ఈ 
సంసథాలకోసం ధన స్కరణ చేయ 
స్గాడు. ఈ చందాలు పెదదులు 
తలపెట్ిన సమాజ స్వా కార్యక్ర-
మాలకి విశేషంగా పనికి వచేచువి. 
గిరి కళిలాకోట హైస్కూలోలా  చదువు-
కునేటపుపిడు  రామలింగం గారనే 
ఉపాధా్యయుడు ఒకాయన 
ఉండేవారు. ఆయనకీ విదా్యర్ు-
లంటే బహుప్రీతి. బడిలో శ్రద్గా 
పాఠాలు చెపపిడమే కాకుండా వారి, 
వారి ఇళళుకు కూడా వళిలా  వారంత్ 
బాగా చదువుతున్నారో లేదో పరీ-
కి్షస్్త  ఉండేవారు. అందువలలా  
వారంటే విదా్యరుథా లోలా  భకి ్త శ్రద్లు 
ఎకుకూవగా ఉండేవి. ఆయన గొపపి 
దేశ భకు్త డు కూడా. ఆయన వదదు  
చదువుకుననా విదా్యరుథా లు ఎందరో 
ఆఫీసరులా , వకీళ్ళు, అయి పేరు 
తెచుచుకున్నారు. మరికందరు రా-
జకియాలోలా చేరి ప్రజ్ న్యకులు 
కూడా అయా్యరు. గిరి కూడా వారి 
ప్రియ శిష్్యలలో ఒకడు. వారిని 
ఆదర్శంగా భావించేవాడు. సవాదేశీ 
ఉద్యమం ఊపందుకున్నాక 
రామలింగం మాస్్రు కూడా 
ఉదో్యగం వదిలి పెట్ి, గాంధీజీ 
పిలుపుతో అహింస్యుత కా-
ర్యక్రమాలోలా  పాల్గ న స్గారు. ఆ 
కారణంగా వారు జైెలు శిక్ష కూడా 
అనుభవించ వలసి వచిచుంది. 
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ఏవిధమైన ఆదాయమూ లేక, 
యజమాని  జైెలులో ఉండ-
డంవలలా  వారి కుటుంబం న్న్ 
యాతన్ పడుతూ ఉండేది. 
అపుపిడు గిరి ముందుకు వచిచు, 
నలుగురు స్నాహితులినా పోగు 
చేస్కుని చందాలు వాస్లు 
చేసి వారి కుటుంబం పస్్త లు 
ఉండకుండా కాపాడాడు. కాని 
ఈ విషయం మాస్్రికి తెలియ-
కుండా జ్గ్రత్త పడాడూ డు. తెలిస్్త 
ఆయన దానికి అంగీకరించరని 
గిరికి తెలుస్. చిననాపపిటి నుంచీ 
గిరిది అటువంటి సవాభావమే! 
హైస్కూలు పూర ్తయా్యక,  పైె 
చదువు కోసం గిరిని మద్రాస్కి 
పంపారు. అకకూడ ఆయన ఒక 
ఉపాధా్యయుడి ఇంటోలా  ఉంటూ 
చదువుకునే వాడు. మద్రాస్-
లోనే మరొక మేనమామ హను-
మంతరావుగారు ఉండేవాడు. 
గిరికి ఆయనతో పరిచయం 
ఏరపిడింది. ఆయన గొపపి త్్య-
గశీలి. దేశ భకు్త డు. గోపాలకృష్ణ 
గోఖలే పిలుపు విని, ‘సరవాంట్సు 
ఆఫ్ ఇండియా’ ససైెటీ మద్రాస్ 
శఖలో సభ్్యడిగా ఉండేవాడు.  
ఆయన తరువాతి కాలంలో 
గాంధిజీతో బాటు సబరమితీ ఆశ్ర-
మానికి వళిళుపోయాడు. తన 
సరవాసవాం దేశనికి సమరిపించిన-
వాడు. మద్రాస్లో ఉననా రోజులోలా  
హనుమంతరావుగారి ప్రభావం 
గిరి మీద ఎకుకూవగా పడింది. ఈ 
విధంగా తలిదండ్రులు, ఉపా-
దా్యయులు, బంధుకోటి ఆయనినా 

దేశభకి ్త పరాయణ్డిగా తయారు 
చేయడానికి ఎంతో దోహదం 
చేశరు. దేశ భకీ ్త, దానికోసం 
ఎటువంటి త్్యగమైన్ చేయ-
డానికి సిద్పడడం అలవడాడూ యి. 
అందువలలా  ఆయన భావి జీవితం 
భారత దేశంలోనే గడపాలని 
ఉవివాళ్ళురేవాడు. 
తండ్రి జోగయ్య పంతులు 
ఆయన ఆదరా్శలకి అడుడూ త-
గల లేదు కాని, గిరి ముందుగా 
బాగా చదువుకుని, అభివృదిదు -
లోకి వచిచు, పెదదు  వకీలు అయి, 
అపుపిడు రంగంలోకి దూకాలని 
ఆయన కోరిక. ఆ రోజులోలా  వకీలు 
వృతి్తలో రాణించాలంటే, విదే-
శలోలా , ముఖ్యంగా ఇంగాలా ండు-
లో  న్్యయ శస్త్రం చదవాలి. 
అందుకోసం ఆయనినా ఐరలాండు-
కి పంపాడు తండ్రి. అది 1913వ 
సంవతసురం. అవి ఐరాలా ండులో 
విపలా వం చెలరేగి ఉననా రోజులు. 
వారు స్వాతంత్రర్యంకోసం ఇంగాలా ం-
డుతో పోరాడుతున్నారు. 
గిరి డబిలా న్ నేషనల్ యూనివ-
రిసుటీలో న్్యయ శస్త్రంలోనూ, 
డిగ్రీలోను ఒకేస్రి ప్రవేశం తీ-
స్కున్నాడు. డిగ్రీలో ఆయన పా-
ఠా్యంశలుగా అంగలా స్హిత్యం, 
అరథా శస్త్రం, పోలిటికుసు ఎం-
చుకున్నాడు. అపపిటోలా  విదేశలోలా  
చదివే విదా్యర్ులందరికి అంగేలా-
యులంటే దేవాషం ఉండేది. గిరి 
మనస్లో కూడా వారంటే అయి-
ష్త ఏరపిడింది. ఆ కారణంగా 
ఐరలాండులోని విపలా వకారులకి 

ఆయన చేరువయా్యడు. అపుపిడే 
ఆయనకి ఉననావ లకి్షమిన్రా-
యణతో పరిచయం ఏరపిడిం-
ది. ఇదదురు కలిసి ‘ఎన్రిచుకల్ 
ససైెటీ’ ని స్థా పించారు. ఐరలాం-
డులోని క్రాంతికారులతో బాటు 
వీరు కూడా స్యుధ పోరాటం, 
రక ్తపాతం లేకుండా శంతిని స్-
ధించలేమని నమేమి వారిలో ఒక-
రయా్యరు. అంత్కాదు, సవాదే-
శనికి తిరిగి వచాచుక పోరాటానినా 
కనస్గించేందుకు బాంబులు 
తయారు చేయడం నేరుచుకోవ-
డంవంటి స్హస కార్యక్రమాలు 
కూడా చేపట్ారు. ఇంకా డబిలా న్ 
లో ఉననా భారతీయ విదా్యర్ులం-
దరితో కలిసి ‘ఇండియన్ స్్డెం-
ట్సు యూనియన్’ ని స్థా పించారు. 
ఈ సంసథా దావారా, వీరు ఆంగేలా-
యుల దురీనాతిని, ఇతర జ్తుల 
వారిని హింసించడానినాఖండిస్్త  
ఐరలాండులో ప్రచారం చేస్వారు. 
ఈ సంసథాలో గిరి ప్రముఖపాత్ర 
వహించి, పూరి ్త మూడు సంవ-
తసురాలపాటు దానికి అధ్యకు్ష డిగా 
ఉన్నాడు. యువకుల వేడి రక ్తం 
అటువంటిది. ఆయన ఐరాలా ండు 
నుంచి సవాదేశనికి తిరిగి వచేచుస-
రికే గాంధీజీ దకి్షణాఫ్రికా నుంచి 
తిరిగి వచిచు, అహింస్యుత 
పోరాటం ప్రారంభించాడు. 
లేకపోత్ గిరి జీవితం ఎటువంటి 
మలుపు తిరిగి ఉండేదో! 
గాంధీజీ, 1915లో దకి్షణాఫ్రికా-
నుంచి, సవాదేశనికి తిరిగి వస్్త , 
కంతకాలం లండన్ లో ఆగాడు. 
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అపుపిడాయన బస చేసిన సథాలం 
గిరి నివసించే ప్రదేశనికి దగ్గర-
లోనే ఉంది. గిరి మరా్యద పూరవా-
కంగా ఆయనినా కలుస్కోవడానికి 
వళ్ళుడు. సత్్యగ్రహం గురించి 
అపపిటికే డబిలా న్ లో జరుగుతు-
న్నా ప్రచారం గురించి, గాంధీజీకి 
తెలుస్. కంత మాటా మంతీ 
స్గాక, చదువు పూరి ్త చేస్కుని 
భారత దేశనికి తిరిగి వచాచుక, 
స్వాతంత్రర్యపోరాటంలో భాగస్వా-
మివి కమమిని గిరికాయన సలహా 
ఇచాచుడు. డబిలా న్ యునివరిసుటీ-
లో చదువుతూ ఉండగానే, గిరికి 
విపలా వ కారులతో సంబంధ బాం-
ధవా్యలు ఉననాట్ు, ఆంగలా ప్రభ్-
త్వానికి తెలిసింది. పోలీస్లు 
కేస్ పెట్ి అరష్్ చేశరు. కాన్ 
తగినంతగా స్కా్ష ర్యధారాలు లే-
కపోవడంతో విడిచిపెట్ వలసి 
వచిచుంది. మరేమీ చేయలేక, 
ఆయన చదువు కనస్గించ-
డానికి అనుమతి ఇవవాకుండా ని-
రాకరించారు. ఆఖరికి, 1916లో 
ఆయన చదువుకి సవాసి్త చెపిపి 
సవాదేశనికి తిరిగి వచిచు, స్వాతం-
త్రర్య పోరాటంలోకి దిగాలని నిర్ణ-
యించుకున్నాడు. వకీలు అయి, 
పేరు ప్రఖా్యతులు పొంది, ధన 
సంపాదన చేయాలనే  స్వారథా 
చింతన మానుకున్నాడు. 
తిరిగి వచాచుక గిరి ఒకన్డు 
తండ్రితో కలిసి మద్రాస్ వళ్ళుడు. 
అపుపిడు మద్రాస్ చీఫ్ జస్ిస్ 
గా ఎలింగ్ అనే ఒక ఆంగేలాయు-
డు ఉన్నాడు. ఆయన జోగయ్య 

పంతులు గారికి దగ్గర స్నాహితు-
డు కూడా. కడుకుని వంట బ-
ట్ుకుని తండ్రి అయన దర్శన్ని-
కి వళ్ళుడు. మాటల సందరభుంలో 
గిరి లండన్ లో మూడు సంవ-
తసురాలు న్్యయ శస్త్రం చదివా-
డని తెలుస్కుని, ఆయన గిరిని 
గోదావరి జిల్లా  రామచంద్రపురం-
లో జిల్లా  మునిసుఫ్ గా నియమిస్్త -
నని, క్రమేణా అభివృదిదులోకి వచిచు, 
చీఫ్ జస్ిస్ గా ఎదిగే అవకాశలు 
ఉన్నాయని చెపాపిడు. జోగయ్య 
పంతులు చాల్ సంతోషంచి, 
కడుకు వైపు అంగీకరించమ-
ననాట్ుగా చూశడు.. కాని గిరి 
ఆ అవకాశనినా సగౌరవంగా తి-
రసకూరించాడు. ఇంటికి తిరిగి 
వచాచుక తండ్రి కారణం అడిగిత్, 
తను ఇంగాలా ండులో ఎన్రిచుకల్ 
ససైెటీలో సభ్్యడిగా ఉననాపుడు 
సవాదేశనికి తిరిగి వచాచుక, భా-
రతదేశంలో ఆంగేలాయుల పరి-
పాలన ఉననాంత కాలం, వారి 
కింద ఊడిగం చేయనని శపథం 
చేసినట్ు చెపాపిడు. తండ్రి ని-
రుత్సుహపడలేదు సరికదా, గిరి 
ధైర్య స్హస్లని మచుచుకు-
న్నాడు. అపపిటి ప్రజల దేశభ-
కి ్త అటువంటిది. ఆ తరవాత 
ఆయన పలువురు దేశన్య-
కులతో కలిసి స్వాతంత్రర్య సంగ్రా-
మంలో పాలుపంచుకున్నాడు. 
కివాట్ ఇండియా కార్యక్రమంలో 
భాగస్వామి అయా్యడు. జైెలు 
శిక్ష అనుభవించాడు. జైెలులో 
ఉండగా ఒకస్రి ఆయనకి 

భయంకరమైన కల వచిచుంది. 
కలలో ఆయనకి మరణశిక్ష వి-
ధించబడింది. కుటుంబం అంత్ 
శ్కంసముద్రంలో ములిగిపో-
యింది. తలిలా  తనని చూడడాని-
కి వచిచుంది. “చావంటే భయం 
ఎందుకు? చేదుమాత్ర మింగినట్ే 
అనుకో. మింగే వరకూనే భయం. 
ఆ తరవాత అంత్ సవ్యంగా-
నే జరుగుతుంది.” ఇల్ చెపిపి 
ఆమ వళిలా  పోయింది. తనని వధ్య 
శిలకి తీసికెళిళు వేటు వేయబోతూ 
ఉండగా,  పైె అధికారి వచిచు, 
“ఆపండి. ఈయన శిక్ష ఆజీవ-
కారాగార శిక్షగా మారచుబడింది.” 
అని అరిచాడు. ఎంత భయాన-
కమైన కల! ద్ని తరవాత గిరికి 
జైెలు అంటే భయం పోయింది. 
సమాజ స్వలో ఎనినారకాల కృష 
చేసిన్ గిరికి అత్యంత ప్రియ-
మైనది రాత్రింబవళ్ళు శ్రమించి 
పనిచేస్ కారిమికుల యోగకే్షమా-
లు. ఆ రోజులోలా  బంగాల్ న్గపూర్ 
రైలేవా లో కారిమికుల పరిసిథాతి చాల్ 
శ్చన్యంగా ఉండేది. వారి 
సంఘానికి చాల్ కాలం అధ్య-
కు్ష డిగా ఉండి వారి బాగోగులు 
చూశడు. రాజ్జీ, ప్రకాశం 
పంతులు, వంటి మహన్యుల 
మంత్రి మండలిలో పని చేశడు. 
శ్రీలంకలో భారత దేశపు ప్రతిని-
ధిగా ఉన్నాడు. ఉపరాష్ేర పతిగా 
రాష్ట్రపతిగా దేశస్వకి అంకితం 
అయా్యడు. కార్య ద్కా్ష పరులినా 
దేశం ఆదరిస్్త ందనడానికి గిరి 
జీవితం త్రాకూణం. 
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

   శికాషే  కలోపి  వాయాకరణెం 
నిరుకతుెం ఛెందసాెం చయః | 
జ్యాతిషామయనెం చవై 
వేదాెంగాని  షడేవతు ||
శిక్ష, వా్యకరణం, ఛందస్సు, 
నిరుక ్తం, జో్యతిషం, కలపిం - 
ఈ ఆరింటిని వేదాంగములు 
అంటారు.  
శిక్ష వేద మంత్రాలని ఎల్ 
పలకాలో చెబుతుంది. ఛందస్సు 
(prosody) వేద మంత్రాల రచన్ 
విధాన్నినా వివరిస్్త ంది.  వా్యకర-
ణం వేద మంత్రాలలో పాటించిన 
వా్యకరణ స్త్రాలని చెబుతుంది. 
నిరుక ్తం వైదిక శబాదు ల వు్యతపితి్తని 
(etymological meaning) వి-
వరిస్్త ంది. జో్యతిషం ఖగోళశస్త్ర 
(astronomy) సంబంధిత వి-
షయాలని వివరిస్్త ంది. కలపిం 
యజఞాయాగాదుల నిరవాహణలో  
వేద  మంత్రాలని ఎల్ ఉపయో-
గపరచుకోవాలో  చెబుతుంది. 
అధా్యపనము అంటే వేదాలు, 
ఇతర శస్్రా లు  బోధించడం. 
అధ్య యనం అంటే త్ము 
చదువుకోవడం, యజనం 
అంటే యజఞాములు చేయటం, 
యాజనము అంటే యజఞాముల-

ను  చేయంచడం, దానం అంటే 
ఇతరులకు దానం చేయడం, ప్ర-
తిగ్రహం అంటే ఇతరుల నుంచి 
దానములు సీవాకరంచడం - ఈ 
ఆరంటిన్ షటకూరమిలు అంటారు.
కామ, క్రోధ, లోభ. మోహ, మద, 
మాతసురా్యలు అరిషడవారా్గ లు – 

అంటే ఈ ఆరూ శత్రు గణం. 
సన్తన ధరామినికి మూల్ధా-
రమైన షడదుర్శన్లని మూడు 
జంటలుగా చెపపిడం ఆచారం:  
న్్యయ-వైశేషకాలు, స్ంఖ్య-
యోగాలు, పూరవా మీమాంశ-
ఉత్తర మీమాంశలు.
షడ్స్లు కూడ మూడు జంటలే: 
ఉపుపి-పులుపు, తీపి-కారం, చే-
దు-ఒగరు. “రస్లు (రుచులు) 
అయిదా? ఆరా? అననా ప్రశనాకి ఇం-
తవరకు నికరమైన సమాధానం 

దొరకలేదు” అంటున్నారు శస్త్ర-
వేత్తలు.  తీపి, పులుపు, చేదు, 
ఉపపిన, ఉమామి అనేవి ప్రా-
ధమిక రుచులు అని ఆధునిక 
శస్త్రం చెబుతోంది. ఉమామి  
అననాది మనకి పరిచయం లేని 
రుచి.  చైెన్, జపాను వారి వంట-
కాలలో ఈ  రుచి తగులుతుంది. 
అతివృష్,  అన్వృష్, మిడుతలు, 
పందికకుకూలు, చిలుకలు, చే-
రువరాజులు – ఈ ఆరు ఈతి 
భాదలు అని అంటారు కాని, చే-
రువరాజులుకి బదులు రాజకీయ 
న్యకులు అని ఉంటే బాగుం-
టుందేమో.
ఈరా్ష ర్యళ్వు, జుగుపాసువంతు-
డు, నిససుంతోష, నిత్యశంకితుడు, 
పరభాగో్యపజీవి – వీటితోపాటు 
మరొకటి ఉండాలి. క్రోధనుడా? 
నిరదునుడా? 
ఆరు ముఖాలు ఉననా కుమార-
స్వామి షడాననుడు.
షషఠి  అంటే ఆరు, షష్ అంటే 
అరవై అని గమనించవలసింది-
గా ప్రారిథాస్్త న్నాను. 
షటపిదం అంటే ఆరు కాళ్లా  కలది 
అని అరథాం. నిఘంటువులో ద్ని 
అరథాం తుమమిద అని ఉంటుంది. 

అంకెలు, సంఖ్యలు: ఆరు
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లు కల రేఖాకృతి. ద్నినే షటోకూణి 
అని కూడ అంటారు.  
సముద్రంలో పడవ ఎకకూడుందో 
తెలుస్కోడానికి వాడే పరికరం 
వృత్తంలో ఆరో భాగం ఆకారంలో 
ఉంటుంది కనుక దానికి “సె-
క్స్టెంట్” అని పేరు పెట్ేరు.  
ద్నికి “షడాభుగి” అని తెలుగులో 
పేరు పెట్ుకోవచుచు. 
ఆరుగురు  ఆస్మీలు ఉననా 
వాద్య బృందానినా ఇంగీలాష్లో “సె-
కెసుటెట్” అంటారు. ఆరుగురు 
పిలలాలు ఒకేస్రి ఒకే గరభుం నుండి 
పుడిత్ వారిని కవలలు అనకూ-
డదు; “సెకుసుత్్యపెలా ట్సు” అన్లి. ఈ 
మాటకి తెలుగు మాట తెలియక 
ఇంగీలాష్లో వాడుకలో ఉననా 
మాటని వాడేను. విశవావిదా్యల-
యాలోలా  వాడే “సెమస్ర్” అననా 
మాట “సెమసి్రాస్” అనగా “ఆరు 
నెలలు” అననా లేటిన్ మూలం 
నుండి వచిచుంది.

కాని, ఆరు కాళ్లా  కల ఏ కీటకా-
ననాయిన్ ఈ పేరుతో పిలవచుచు.  
క్రైస్తవులు ఈ సృష్ ఆరు రోజులలో 
జరిగిందనిన్నా, ఏడవ దిన్ననా 
సృష్కర ్త విశ్ంతి తీస్కున్నాడని 
నముమిత్రు. 
గణితంలో ఆరుకి ఒక విశిష్ 
స్థా నం ఉంది; ఎందుకంటే, 6 
యొకకూ కారణాంకాలు 1, 2, 3. 
అనగా 1 న్, 2 న్, 3 న్ వేసి గుణిస్్త 
6 వస్్త ంది. తమాషా ఏమిటంటే 1 
న్, 2 న్, 3 న్ కలిపిన్ 6 వస్్త ంది. 
ఈ లక్షణం ఉననా సంఖ్యలని 
పరిపూర్ణ సంఖ్యలు (perfect 
numbers) అంటారు. పరిపూ-
ర్ణ  సంఖ్యలలో 6 అతి చిననాది; 
తరువాత పరిపూర్ణ సంఖ్య 28 
అని నిర్ారించుకోవడం పాఠ-

కులకి వదలిపెడుతున్నాను. 
అటుపైెన వచేచు పరిపూర్ణ సంఖ్య-
లని నిర్ారించడం అంత త్లికైన 
పని కాదు. 
గణితంలో ఒక శఖ అయిన 
త్రిగుణమాత్రుకంలో ఆరు 
ప్రధాన ప్రమేయాలు ఉన్నాయి. 
వాటి పేరులా : సైెను, కోసైెను, 
టేంజెంటు, కోసీకెంటు, సీకెంటు, 
కోటేంజెంటు.
గ్రీకు భాషలో అరుని స్చిం-
చడానికి “హక్సు” అనే పూరవా-

ప్రత్యయానినా వాడత్రు, ల్టిన్ 
లో “సెక్సు” అనే పూరవాప్రత్య-
యానినా వాడత్రు. కనుక ఇం-
గీలాష్లో  “హకసుగన్” షడుభుజం 
అవుతుంది. అంటే ఆరు భ్జ్ 

అంకెలతోటీ, సంఖ్యలతోటీ కథ ఇంతటితో అయిపోలేదు. ఇంతవరకు పాఠకులు చదివిన ఆరు వా్యస్లతో పాటు మరినినా 
వా్యస్లు చేరిచు "ఒకటి, రండు, మూడు,...అనంతం" అననా పేరుతో ఒక ఇ-పుస్తకం కినిగ సంసథా వారు ప్రచురించేరు. ఆ 
పుస్తకం ఈ దిగువ లంకె వదదు  దొరుకుతుంది.
http://kinige.com/kbook.php?id=9660
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ఇంద్రగంటి వేంకట స్బాబారావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

“న్కు స్్జి ఫియర్ బావా” అంది 
వాణి 
    “చూడు వాణి మొదటి స్రి 
కంచెం బరుకుగావుంటుంది, 
క్రమేపీ ఆ భయం తగి్గ  కన్నాళళుకి 
పోతుంది. “సముద్రం ఒడుడూ న 
నించుని అలలు తగా్గ క స్నానం 
చేదాదు మనుకుంటే అది జీవితం 
లో జరగదు. ఆ భయానినామనం 
మనం తొలగించాలంటే మనం 
ధైర్యం చెయా్యలి, అదే సమ 
యంలో జ్గ్రత్తగానూ వుండాలి. 
ఇక పాటల విషయానికి 
వస్్త  మొదటి స్రి కంచెం 
తపుపిలు రావచుచు, భయంగానో, 
బిడియంగానో వుంటుంది. 
కాలక్రమేణా స్ధనతో వాటిని 
మనం అధిగమించొచుచు, చదువు 
విషయం కూడా అంత్. మనకి 
నూటికి నూరు మారుకూలచిచున్ 
మన పరిజ్ఞా న్నినా మనం 
సందరోభుచితంగా అనవాయించక 
పోత్ లేదా వాడుకోకపోత్ ఆ 
పరిజ్ఞా న్నికి స్ర్కత వుండదు. 
ఇపుపిడు చెపుపి అసలు న్కు 
పరీక్షలు అంటే భయమందుకు” 
అని అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
“చదివినవి ఒకకకూస్రి గురు్త  
 రాక వచిచునవి కూడా మరచిపో 
తున్నాను, దాని వలలా  భయం 

మొదలవుతున్నాది మొత్తం బాలా ంక్ 
అవుతున్నాది” అంది వాణి.
“వాణి ‘ఈ పరీక్షలు కూడా క్రికెట్ 
మేచ్ ల్ంటివే. ఎంత పేరుననా 
ఆటగాడైెన్ ఆ మేచోలా  బాగా ఆడాలి. 
ఆ రోజు బాగా ఆడాలంటే నెటోసులో 
బాగా స్ధన చెయ్యలి. పరీక్షలు 
కూడా అంత్ ఆ రోజు ఎవరు బాగా 
రాస్్త వారే విజయం స్ధిస్్త రు. 
ఇకకూడ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవావాలి, 
కం గారుపడకుండా ప్రశంతంగా 
రాయాలి’. అల్ ప్రశంతంగా 
వుండటానికి, న్ పరీక్షల ఒతి్తడిని 
తొలగించడానికి కనినా చిటాకూలు 
చెబుత్ను జ్గ్రత్తగా పాటించు” 
అని పరీక్షల ముందు రివిజన్ 
ఎల్ చేస్కోవాలి? పరీక్షలు 
అవుతుననాపుడు ఎల్ంటిజ్గ్ర 
త్తలు తీస్కోవాలో చాల్ కూలం 
కషంగా వాణికి వివరించాడు 
కృష్ణమోహన్. అతని మాటలు 
విన్నాక వాణికి చాల్ వరకు ఉప 
శమనం కలిగింది. 
   “థంకూ్య బావా న్ మాటలు 
విన్నాక న్ విశవాసం పెరిగింది, 
న్ సలహాలు, స్చనలు తపపిక 
పాటిస్్త ను. న్కు లెఖ్ఖలోలా   కనినా 
సందేహాలు వున్నాయి. దయచేసి 
ఒక న్లుగు రోజులు కంచెం గైడ్ 
చెయ్యవా?” అని అడిగింది వాణి.

“అల్గే, తపపికుండా చెబుత్ను. 
పరీక్షలు ఇంకా ఇరవై రోజులు 
న్నాయి కదా, పది రోజులముందు 
రోజు విడిచి రోజు వచిచు చెబుత్ 
ను. న్ పరీక్షల సెంటర్ ఎకకూడ? 
పరీక్ష టైెమింగ్సు ఏమిటి? 
వివరంగా చెపుపి” అని అడిగి 
తెలుస్కున్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“OK న్ పరీక్షలు గురించి నువువా 
ఇంక ఆలోచించకుండా, నేను 
చెపిపిన స్చనలని పాటించి 
దృష్ అంత్ చదువు మీద పెట్ి 
చదువు, న్ సందేహాలు అన్నా 
నోట్ చేస్కని నేను వచిచున రోజు 
అడిగి తెలుస్కో. నేను చెపిపిన 
స్చనలలో ఒక ముఖ్యమైన
విషయం గురు్త  పెట్ుకో, న్కు 
చదవడం ఎంత ముఖ్యమో, 
విశ్ంతి కూడా అంత్ ముఖ్యం. 
అందుకని ఎల్ చదువుకోవాలో 
న్కు ఒక టైెంటేబుల్ తయారు 
చేసి ఇస్్త ను అది పాటించు, 
అపుపిడు న్కు ఒతి్తడి అనిపించ 
దు. నువువా ఫస్్ కాలా సలా  పాస్ 
అవు త్వు, అది న్ భాద్యత” 
అని టైెంటేబుల్ తయారు 
చేసి ఇచిచు వాణికి ధైర్యం 
నూరి పోస్డు కృష్ణమోహన్. 
 “థంకూ్య బావా, న్కు 
ఇపుపిడు కండంత ధైర్యం వచిచుం 
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ది. నువువా చెపిపినటేలా  చేస్్త ను” 
అంది వాణి.
“ఇక నేను బయలుదేరుత్ను” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“ఆడపిలలాలిని వదిలి ఎల్ వళ 
త్ము అని భయపడాడూ ము, స్ 
యంత్రం దాని పరిసిథాతి చూసి 
ఇది అసలు పరీక్షలు రాస్్త ందా 
అని బంగ పడాడూ ము. నువువా 
ఇకకూడ వుండటానికి ఒపుపికుని, 
వాణీకి  ధైర్యం చెపపిడం చూస్క 
దానితోబాటు మాకూ ధైర్యం 
వచిచు ఊపిరి పీలుచుకున్నాము. 
ధన్యవాదాలు మోహన్” అన్నారు 
పారవాతమమిగారు.  
“అయో్య భలే వారే ఈమాత్రం 
దానికి మీరు థంక్సు చెపపిడమే 
మిటి ! ఇల్గైత్ ఇక మీదట నేను 
మీ ఇంటోలా  కాఫీ త్రాగినపుడు, 
భోజనం చేసినపుడల్లా  థంక్సు 
చెపాపిలి” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“బావా ఒక కపుపి కాఫీ ఇవవాన్” 
అని నవువాతూ అడిగింది అనూ 
రాధ.
“ఎందుకు థంక్సు చెపిపించుకుం 
దుకా” నవువాతూ అన్నాడు కృష్ణ 
మోహన్. అతని మాటలకి అంద 
రూ నవువాకున్నారు.   
“లేదు నిజంగానే, భోజనం చేసి 
చాల్ స్పు అయిందిగా” అంది 
అనూరాధ.
“మరీ మొహమాటపెట్ేస్్త న్నావు”
“అదే వదిలేయమంటున్నాను” 
అని కాఫీ తీస్కు వచిచుంది 
అనూరాధ. 
కాఫీ త్రాగుతుంటే “అబాబాయ్, 
మోహనినా హాస్ల్ దగ్గర దింపిరా” 
అని రవికి చెపాపిరు విశవాన్ధం 

గారు.
కృష్ణమోహన్ బయలుదేరుతూ 
వుంటే “థంకూ్య బావా, స్యం 
త్రం ఎంతో ఉద్రిక ్తంగా వుననాపరి 
సిథాతిని నువువా ఎంతో నేరుపిగా మా 
మూలు సిథాతికి తెచాచువు. నిజంగా 
నువువా చాల్ తెలివైనవాడివి” 
అంది అనూరాధ.
కృష్ణమోహనినా హాస్ల్ దగ్గర దిం 
పిన్క “పిలిచిన వంటనే వచిచు 
వాణికి ధైర్యం చెపిపి, మేము 
వూరులో లేనపుపిడు అనూకి, 
వాణీకి స్యముండడానికి అడి 
గిన వంటనే ఒపుపికున్నావు, 
థంకూ్య బావా” అన్నాడు రవి.
“హయ్ రవి అంత్ పెదదు  మాట 
ల్డి ఇబబాంది పెట్కు”

*********
          అనుకుననా ప్రకారం వాణి 
పరీక్షలు మొదలయ్్య లోపల 
న్లుగు రోజులు కాలేజి అయిన 
తరువాత వళిళు మేథ్సు, ఫిజిక్సు, 
కెమిష్ట్రీలలో సందేహాలు అన్నా 
నివృతి్త చేస్డు కృష్ణమోహన్. 
మారిచు 9వ త్ద్ స్యంత్రానికి 
అనూరాధ ఇంటికి వళ్ళుడు. 
పదవ త్ద్ ఉదయం ఎనిమిది 
గంటలకల్లా  బ్రేకా్ఫస్్ చేసి వాణిని 
తీస్కని బయలుదేరేటపుడు 
“రాధా న్కు లంచ్ ప్రిపేర్ 
చెయొ్యదుదు , నేను మధా్యహనాం 
వాణీని ఇంటి దగ్గర దించి కాలేజి 
వళిళు అకకూడే భోజనం చేస్్త ను. 
కాలేజి అయిన్క స్యంత్రం 
వస్్త ను” అని చెపాపిడు కృష్ణమో 
హన్. 
  స్యంత్రం వచాచుక వాణి పరీ 

క్ష ఎల్ రాసిందో కనుకుకూని, తరు 
వాత పరీక్షకి ఈ రోజు, మరానాడు 
ప్రొదుదు ననా చదువుకమమిని, మరానా 
డు స్యంత్రం తనకు ఏమైన్ 
సందేహాలు వుంటే అడగమని 
చెపాపిడు. అల్ వాణికి కావలసిన              
ప్రోత్సుహానినా ఇచిచు, దిశనిరేదుశం 
చేసి వాణి చేత పరీక్షలు బాగా రా 
యించాడు కృష్ణమోహన్.  
    రేపు పారవాతమమిగారు, విశవాన్ 
ధంగారు తిరిగి వస్్త రనగా, 
ముందు రోజు రాత్రి కబురులా  
చెపుపికుంటుననా సమయంలో 
“బావా మా కాలేజీ వారి్షకోతసువం 
ఈ నెల 25న జరుగుతుంది. 
దానికి నువువా తపపికుండా రావా 
లి, మంచి మంచి ప్రోగ్రాములు 
వున్నాయి. ఒక న్టిక  కూడా 
వుంది, అందులో నేనూ నటిస్్త  
న్నాను” అని కృష్ణమోహనికూ 
చెపిపింది అనూరాధ.
“నువువా ఏకి్ంగ్ కుడా చేస్్త వా? 
అద్ సంగతి అందుకే ఆ సపిం 
టెనిటీ  న్కు వచిచుంది” 
“అల్గా! మరి తమరు కూడా 
నటిస్్త రు కదా? అంటే ఆ సపిం 
టెనిటీ న్కూ వుననాట్ేగా!”
“అమామియిగారు అసలు తడు 
ముకోరు వంటనే రియాక్్ అయి 
పోత్రు”
“న్ తెలివిత్టల ముందుమేమం 
త?” 
“సరేలే, ఇంతకీ న్టికలో న్ పాత్ర 
ఏమిటి?”  
“అది ససెపిన్సు, వండితెరపైె చూ 
డాలి”
“అల్గే మేడం, మీ ఆటోగ్రాఫ్ 
మాకు తపపికుండా ఇవవాండి” 
అంటూ వేళ్కోళం చేస్డు కృష్ణ 
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మోహన్.
       “ఊహూ! అదిగో ననునా ఆట 
పట్ిస్్త న్నావు” అంటూ బుంగ 
మూతి పెట్ింది అనూరాధ.
   “అబాబా! మేము ఆట పట్ిస్్త  
న్నాము, కాన్ తమరు మమమిలినా 
ఆట పట్ించడం కాదు, ఏకంగా 
మాతో ఆట ఆడేస్కుంటారు”
“ఇల్ ననునా ఏడిపిస్్త నేను న్తో 
మాటాలా డను అంత్” .
“హమమియ్య! ఎంతటి శుభవార ్త 
చెపాపివు, ఆ పని చెయి్య జీవిత్ం 
తం న్కు ఋణపడి వుంటాను”  
“ఆశ! న్కు ఆ అవకాశం ఎపపిటికీ 
ఇవవాను, నువువా ఒక పని చెయి్య, 
నేనే న్కు జీవిత్ంతం ఋణపడి 
వుంటాను” 
“ఏమిటది” 
“అహ ఏమీలేదు” 
“ఏమీలేనపుడు అల్ ఎందుక 
న్నావు?”
“అబాబా ఏమీ లేదన్నాగా, ఇపుపిడా 
విషయం వదిలెయి్య, సమయం 
వచిచునపుడు చెబుత్ను” అని 
త్ను చెపపిదలచుకుననాది దాట 
వేసింది అనూరాధ.
విశవాన్ధంగారు, పారవాతమమిగారు, 
రవి తిరిగి వచిచున తరువాత 16వ 
త్ద్న్డు రవి ఇంజిన్ రింగ్ 
కాలేజీ హాస్లికూ వచిచు “బావా ఒక 
శుభవార ్త. నేను జన 
వరిలో హైదరాబాద్ ఇంటరూవార్య కి 
వళ్ళును గురు్త ందా? ఆ ఉదో్యగాని 
కి  ఇవాళ్ అపాయింటెమింట్ 
లెటర్ వచిచుంది, 
 22వ త్ది కల్లా  జ్యిన్ అవాలి” 
ఎంతో సంతోషంగా చెపాపిడు. 
   కృష్ణమోహన్, అవిన్ష్ ఇదదురూ 
కంగ్రాట్సు చెపిపి “పార్ీ ఎపుపిడు 

ఇస్్త వు?” అని అడిగారు.
 “తపపికుండా ఇస్్త ను. మీరిదదురూ 
ఎలులా ండి ఉగాదిన్డు మా ఇంటి 
కి వచేచుయండి, అమమి మరీ మరీ 
మీ ఇదదురిన్ రమమిని చెపిపింది, ఆ 
రోజు సినిమాకి వళదాము” అని 
అన్నాడు రవి.
        ఉగాది రోజున కృష్ణమోహన్, 
అవిన్శ్ అనూరాధ ఇంటికి 
వళ్ళురు. 
           ఆ రోజు భోజన్లు చేస్క 
మా్యటీనా షోకి సినిమాకి వళదామ 
ని రవి అననాపుడు అనూరాధ 
కూడా వస్్త నంటే, న్ పరీక్షలు 
దగ్గరకస్్త న్నాయి వదదుని వారిం 
చాడు రవి. అల్ అనేసరికి 
అనూరాధ అలిగి కూరుచుంది. 
చాల్స్పు రవి నచచుజెపపిడానికి 
ప్రయతినాంచాడు కాని అనూరాధ 
ఒపుపికోలేదు. అపుపిడు రవి కృష్ణ 
మోహనో్త “బావా అనూ కూడా 
వస్్త నంటుంది, పరీక్షలముందు 
తనని తీస్కువళిత్ న్ననాగారు 
తిడత్రు, నువువా ఒకకూ స్రి నచచు 
జెపుపి” అన్నాడు.
    అనూరాధ దగ్గరికి వళిళు “చిననా 
పిలలాలల్గ ఏమిటిది రాధా, న్ 
మంచి కోరేకదా అననాయ్య చెబు 
తున్నాడు, నువివాల్ మంకుపట్ు 
పడిత్ ఎల్?” అన్నాడు కృష్ణమో 
హన్.
       “న్ పకకూన కూరుచుని సినిమా 
చూడాలని వుంది, నేనూవస్్త ను” 
అంది అనూరాధ. 
     “ఏయ్ ఏమిటిది? రోజు రోజుకీ 
రోజుకీ కంటెవేషాలు ఎకుకూవ 
అవుతున్నాయి. నువువా ఇల్ంటి 
వేషాలు వేస్్త నేనుఅసలు న్తో 
మాటాలా డను, ప్రోగ్రామ్ కేనిసుల్ 

చేయ్యమంటాను” అని మంద 
లించాడు కృష్ణమోహన్.
“వదుదు లే మీరళళుండి, కాని నువువా 
న్కు ఒక మాట ఇయా్యలి” 
“ఏమిటది”
     “రవి అననాయ్య హైదరాబాద్ 
వళిపోత్డు గనుక న్ పరీక్షల 
యిన తరువాత ననునా నువువా 
సినిమాకి తీస్కెళత్నంటే, నేను 
ఇపుపిడు రాను”
    “స్రీ, నేను ఒపుపికోను” అని 
అకకూడ నుండి బయట హాలులో 
కి వచిచు “సినిమా ప్రోగ్రాం కేనిసుల్ 
చెయి్య రవి” అన్నాడు. రవి వళిళు 
పారవాతమమిగారికి అనూరాధ 
మీద ఫిరా్యదు చేస్డు. ఆవిడ 
అనూరాధని పిలిచి “పిచిచు వేషా 
వయ్యకుండా బుద్ిగా చదువుకో 
అని “రవి మీరు సినిమాకి వళళుం 
డి” అని చెపిపి లోపలికి వళిళుంది. 
           రవి తన గదిలోకి బట్లు 
మారుచుకుందికి వళ్ళుడు. అవిన్ 
శ్ బయట సతీశ్్త కబురులా  చెబు 
తున్నాడు. 
      “బావా పండగపూటా ననునా 
నిరుత్సుహపరచడమే కాకుండా 
న్ మీద అమమికి ఫిరా్యదు చేసి 
ననునా తిట్ించావు కదూ, న్ పని 
చెబుత్ను వుండు” అంది అనూ 
రాధ.  
“రాక్షసీ, నేను అత్తయ్యకి చెపపిలే 
దు రవి చెపాపిడు”
“సరే, నువువా ననునా పరీక్షలయా్యక 
సినిమాకి తీస్కు వళళుకపోత్ 
నినునా  ప్రశంతంగా వుండన్య 
యను” అని చిననాపిలలాల మాదిరి 
కృష్ణమోహన్ వీపుమీద గట్ిగా 
కట్ి పారిపోయింది. ఆనూరాధ 
చర్యకి ఆశచుర్యపోయాడు కృష్ణమో 
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హన్. ఈ అమామియి చనువు పెం  
చుకని అనవసరమైన ఆశలు 
పెంచుకుంటున్నాది, సమయం 
చూసి అల్ంటి ఆశలు పెంచుకో 
వదదుని చెపాపిలి అనుకున్నాడు...    
అసలు రాధకి అల్ంటి అభిప్రా 
యం లేకపోత్ తను ఆ విషయం 
మాటాలా డిత్, త్నే ఆ అభిప్రాయా 
నికి బీజం వేసినటలా వడమే కాకుం 
డా, అనవసరమైన చరచుకు తెర 
లేపి వలితి పడినటలా వుతుంది…
అందుకని తను తొందర పడకూ 
డదు, రాధ బయటపడిన తరు
వాత్  తను మాటాలా డాలి అనుకు 
న్నాడు.   
    20వ త్ద్న రవి హైదరాబాద్ 
ప్రయాణం. రవితో కాస్సుపు కబు 
రులా  చెపుపికోవచచుని కృష్ణమోహన్, 
అవిన్శ్ మధా్యహనాం హాస్లోలా  
భోజనం చేస్క అనూరాధ ఇం 
టికి వచాచురు. అతనికి సరుదు కోవ 
డంలో సహాయం చేస్రు. 
“రవీ అన్నా పెట్ుకున్నావా?” అడి 
గాడు కృష్ణమోహన్.
“పెట్ుకున్నాను బావా, ఒక వేళ 
మరిచుపొయిన్ వళ్ళుది హైదరాబా 
దే కదా అకకూడ కనుకోకూవచుచు”  
“అది సరే బ్రదర్, బట్లు, వస్్త  
వులు మరచిపోత్ కనుకుకూంటా 
ము, సర్ిఫికేట్సు, అపాయింటెమిం 
ట్ లెటర్, డబుబాలు అల్ంటి  
ముఖ్యమైనవి మరచిపోకూడదు” 
అన్నాడు అవిన్శ్.
“ఆ! అవన్నా పెట్ుకున్నాను”
“సరే మీ మేనమామగారి ఇంటోలా  
నే వుంటావు కదా, వాళళు ఎడ్స్, 
ఫోన్ నంబర్ ఇయి్య” అని అడిగి 
తీస్కున్నాడు కృష్ణమోహన్.   
“అయో్య! ఈ హడావిడిలో చెపపి 
డం మరిచాను, మా పెదాదు డికి 

కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్ 
బదిలీ అయి్యంది, బహుశ ఒక 
పదిహేను రోజులలో వాడు హైద 
రాబాద్ వచేచుస్్త డు. మాతముమిడు 
వాళళు కాలన్లోనే ఇలులా  చూస్్త న్నా 
రు. అందాక రవి మా తముమిడు 
ఇంటోలా నే వుండి పెదాదు డు హైదరా 
బాద్ వచాచుక వాడి దగ్గరకి వళత్ 
డు” అని చెపాపిరు  పారవాతమమి 
గారు.
     “ఓహ్! చాల్ సంతోషం అత్త 
యా్య…మామయ్య గారు మీరు 
హైదరాబాద్ బదిలీకి ప్రయతినాం 
చండి, అందరూ ఒక చోట వుండ  
చుచు” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“ఏం మేము ఇకకూడ వుండటం 
న్కు ఇష్ం లేదా? హైదరాబాద్ 
వళిళుపొమమింటున్నావు” అని నవువా 
తూ అంది అనురాధ
“అబేబా నేను అందరూ ఒకే చోట 
వుంటారననా ఉదేదుశ్యంతో అన్నాను” 
అని అపరాధభావంతో అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
“ఏయ్ అనూ ఏమిటా మాటలు” 
అని అనూరాధని మందలించి 
“న్కు తవారలోనే ప్రమోషన్ 
వస్్త ంది, అపుపిడు హైదరాబాద్ 
బదిలీ అయ్్య అవకాశం ఎకుకూవ 
గా వుందయా్య” అన్నారు విశవాన్ 
ధంగారు. 
స్యంత్రం రవిని ట్రైన్ ఎకికూంచి 
అనూరాధని ఇంటి దగ్గర దిగబ 
ట్ి మిత్రులిదదురూ హాస్లికి తిరిగి 
వచాచురు.  
  25వ త్ద్ న్డు అనురాధ  కళ్ 
శల వారి్షకోతసువానికి కృష్ణమో 
హన్, అవిన్శ్ వళ్ళురు. ఆ తరు 
వాత పరీక్షలు దగ్గరవడంతో 
ఎవరి హడావిడిలో వాళ్ళుండి 
స్మారు ఒక నెల రోజులు కృష్ణ 

మోహన్ అనూరాధ ఇంటికి 
వళళులేదు. మే మొదటి వారంలో 
అనూరాధ ఇంటికి వళిళు స్కూటర్ 
ఇచేచుసి “నేను రేపు విశఖపటనాం 
వళ్తున్నాను, మళ్ళు జూన్ 10వ 
త్ద్న కాలేజి తెరుస్్త రు అపుపిడు 
వస్్త ను” అని చెపాపిడు.
“అబాబా నెల్లా ళ్ళు నినునా చూడకుం 
డా నేను ఉండగలన్?” అంది 
అనూరాధ
“ఏయ్ మళ్ళు మొదలెట్ావా?” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“నేను న్ మనస్లోని మాటని, 
న్ ఆవేదనని చెపిపిన్ నువువా త్లి 
కగా తీస్కుంటున్నావు”  
“మళ్ళు డ్రామా ఏదైన్ వుందా” 
చమత్కూరంగా అన్నాడు.
“మానూ మాకును కాదు, రాయీ 
రపపిను కానే కాదు, మామూలు 
మనిషని నేను” అని పాట పరం 
గా తన మనస్ విపిపింది అనూ 
రాధ.
“చాలేలా  ఇంక ఆపు, వేసవి 
సెలవులోలా  మీ వూరు వళత్రా?” 
అంటూ విషయం మారాచుడు.
“ఒక వారం రోజులు వళత్ము, 
నువూవా రావచుచుగా కోనసీమ 
అందాలు చూడచుచు” అని వ్యం 
గ్యంగా అంది.
“ఉంకోస్రి చూదాదు ము” 
   “తపిపించుకు తిరుగువాడు ధ 
ను్యడు స్మతి” 
“అర్మయిందిగా ఇంకెపుపిడ్ 
ఏమీ అడకుకూ”
“ముందరికాళళుకు బంధం వేస్్త
న్నావు, న్తో మాటాలా డవలసిన 
అవసరం వుంది” 
“సరేలే సెలవులనుండి వచాచుక 
ఈ చరచు కనస్గిదాదు ము, హాలిడే 
స్ ఎంజ్య్ చెయి్య, గుడ్ లక్” 
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అన్నాడు.
         వేసవి సెలవులకి విశఖ 
వళిళున కృష్ణమోహనికూ అనూరాధ 
చిలిపితనం, అలలారి, కంటెతనం 
మాటి మాటికి గురు్త  వస్్త న్నాయి. 
అపుపిడపుడు పరధా్యనంగా 
వుండటం గమనించి “ఏరా అల్ 
వున్నావు వంటోలా  సరిగా్గ  లేదా?” అని 
అడిగారు నరసింహారావుగారు.
“అబేబా బాగానే వుంది న్ననాగారు” 
అని తడబడుతూ సమాధానం 
చెపాపిడు కృష్ణమోహన్. ఆ తడబా 
టు గమనించి “మరందుకు 
అల్ వున్నావు, పరీక్షలు బాగా 
రాయలేదా ఏమిటి” అన్నారు.
“బ్రహామిండంగా రాస్ను”
“మరి దేనికోసం అల్ డల్ గా ఉ 
న్నావు, ఏమిటి ఆలోచిస్్త న్నావు?”
“ఏమీలేదు టైెం పాస్ అవడం 
లేదు, బోర్ కడుతున్నాది” 
కడుకు దేనిగురించో ఆలోచిస్్త  
న్నాడు అని ఆయనకి అర్మైంది, 
“పాస్ (రైలేవా) తీసి ఇస్్త ను 
బంబాయిలో నరహరి దగ్గరికి 
వళిళు వాళళుతో సరదాగా గడిపి రా” 
“వదుదు  న్ననాగారూ రేపు ఉదో్యగం 
వచిచున తరువాత ఏ వూరోలా  వుం 
టానో తెలియదు, అపుపిడు 
సెలవులకి ఇబబాంది వుండొచుచు 
అందుకని చదువు పూరి ్త అయ్్య 
దాకా ఈ సెలవులన్నా మీతోటే 
గడుపుత్ను” 
ఆ మాట విననా నరసింహారావు 
గారికి కడుకు పటలా  వాతసుల్యం 
పెలులా బికి కడుకు భ్జం తట్ి 
“గుడ్” అన్నారు. ఆ మరానాడు 
స్యంత్రం నరసింహారావుగారు 
ఆఫీస్ నుం డి ఇంటికి ఫోన్ 
చేస్్త కృష్ణమోహన్ ఫోన్ ఎత్్త డు 
“ఒరేయ్ మోహన్ సీతమమికి ఫోన్ 

ఇవవారా” అన్నారు. 
(స్బబాలకి్షమిగారు స్వార్ం చూస్కో 
కుండా డొకాకూ సీతమమిగారిల్గ 
ఎకుకూవగా దానధరామిలు చేస్్త ంద 
ని ఆయన భార్యని సీతమామి 
అని పిలుస్్త రు)…”హలో వచేచు 
శనివారం కాక ఆ పైె శనివారం 
మనం అందరూ బంబాయి 
వళ్తున్నాము, పాస్ తీసి రిజ 
రేవాషన్ కూడా చేయించాను” అని 
స్బబాలకి్షమిగారికి చెపాపిరు.
“మీరన్నా ఇల్గే చెపాపి పెట్కుండా 
చేస్స్్త రు, నరహరి వాళ్ళు సెల 
వులకి దేశం (*) వస్్త రేమో, ఒక 
ప్రకకూ ఆవకాయలు పెట్డానికి 
ఏరాపిటులా  చేస్కున్నాను, నరహరి 
పిలలాలికి జంతికలు, చెగోడీలూ 
చాల్ ఇష్ం. అవన్నా చెయా్యలి 
సమయం సరిపోతుందో లేదో” 
అని ఆవిడ ధోరణిలో ఆవిడ 
వలిలా ంచింది.
 [(*) ఇకకూడ దేశం అంటే 
సవాంత రాష్ట్రం అని అర్ం. 
ఆ రోజులోలా  బంగాల్, బీహార్, 
ఒరిస్సు రాషా్రా లలో వుననా తెలుగు 
వారు సెలవులకి సవాంత వూరు 
వళ్ళుటపుపిడు “దేశం” వళ్ళుస్్త ం 
అనేవారు] “ముందుగా చెబిత్ 
ఇవన్నా వున్నాయి సమయం 
సరిపోదు, ఇపుపిడు అవదు 
అంటావు, అందుకే న్కు 
చెపపిలేదు. ఇంకా పదిరోజులు 
వుందిగా కంగారు ఎందుకు? 
అయిన్ న్ వనకాలే పిలిలా ల్ తిరిగే 
న్ చెలెలాలు నరసమమి వుంటుందిగా 
స్యం చేయడానికి. నరహరితో 
మాటాలా డేకే పాస్ తీస్కున్నాను, 
సరేన్?”
 “చాలెలాండి మీ వేళ్కోళం నరస 
మమికి ఇలులా  సంస్రం లేదా ఏమి 

టి ఎపుపిడ్ న్ వనకాలే వుండ 
టానికి” చెలెలాలినా వేళ్కోళం చేసి 
నందుకు ఆవిడ చిరు కోపం ప్రద 
రి్శంచింది. 
“అబోబా చెలెలాలిని వేళ్కోళం చేస్్త 
సీతమమి గారికి కోపం వచిచుందే, 
సరే మోహనికూ ఫోన్ ఇయి్య” అని 
అతనితో బంబాయి యాత్ర 
గురించి చెపాపిరు.
ఒక పది రోజులు బంబాయి తిరి 
గి వచాచురు…కృష్ణమోహన్ ఒక 
రోజు ప్రత్్యకంగా బంబాయిలో 
తనకి  ఇష్మైన చౌపాటి బీచికూ 
వళిళు ఒక గంట అకకూడ గడిపి 
వచాచుడు. అకకూడ వి.టి, చరచ్ గేట్ 
స్్షనలా లో జనసందోహానినా చూసి 
అతనికి ఒక వింత అను భూతి 
కలిగింది….... అర్రాత్రి కూడా 
ప్రజలు ఆడవారు సైెతం వారి 
వారి ఉదో్యగాలనుండి, వా్య 
పారాలనుండి ఒంటరిగా నిరభు 
యంగా తిరిగి ఇళళుకు వళళుడం, 
ఆ సమయంలో కూడా లోకల్ 
ట్రైన్సు జనంతో కిట కిట ల్డటం 
ఒకింత ఆశచుర్యం కలిగించింది… 
…జనం బస్ స్్పులోలా  కూ్య పద్ 
తి పాటించడం (*), జీబ్రా క్రాసిం 
గుల వదదు  రోడుడూ  దాటడం (*), 
ట్రాఫిక్ రూల్సు క్రమశిక్షణతో పా 
టించడం, అల్గే ప్రతి బస్సుకి 
ఒక పోలీస్ వుండి బస్సుకి  నిరేదు 
శించిన కెపాసిటీని అమలుపర 
చడం (*), ఆటోలు గాని, టేకీసులు 
గాని, మీటర్ ప్రకారం డబుబా తీస్ 
కోవడం అతనికి ఆ నగరం పటలా , 
అకకూడి జనం పటలా  ఒక గౌరవానినా, 
ప్రేమని కలుగజేస్యి.
{(*) ఇవన్నా ఆ రోజులలో పాటిం 
చే వారు/వుండేవి} 
                    (  ఇంకా వుంది)
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      గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి - 3  

అడడాం
1. కాంతి వస్తు వులప�ై పడి మన కంటిని చేరినపుడు మనకు ఆ 
వస్తు వులన్ చూసే అన్భవం కలుగుతుంది.అలా మనకంటికి 
చేరిన కాంతి (9 ) 

5 ఓడ ( వెనకన్ండి ముంద్కి 3)

6. గొప్ప జ్ఞా నము కలవాడు (2)

7. చదర (2) 

9.  వినికిడిజ్ఞా నం ఒక – - - - -   వెనకన్ండి ముంద్కి (5) 

10 .  రణ రంగం,  క్రీడారంగం, విదాయారంగం  ఈ పదాలలో రెండు 
అక్షరాల పదానిని ఎంచ్ (2) 

11.  అంతర అస్థిపంజరంలోని రెండు ఎముకలన్ కలిపేది 
క్లుబొ మ్మకి  వెళ్ళి అతుక్కంది   . (2) 

12.   వెళ్లు మా(3) 

14. వాడ వాడక్  ప్రతీ వాడక్  వెళ్ళి  వెతుకు దొరుకుతుంది(2) 

15. కాంతి  పరావరతునం, వక్రీభవనం, వయాతికరణం, వివరతునం, 
ధ్్ర వణం ధరా్మలన్ ప్రదరిశి స్తు ంది. వీటిలో  ఒకనొక ధరా్మనిని 
క్లవడానికి వాడే పరికరం.(  వెనకన్ండి ముంద్కి 9)  

నిలువు
1. కంటికి చేరుతూ వస్తు వులన్ చూస్తు నని అన్భవానిని 
మనం పొ ందడాని కారణమ�ైన కాంతి అల (9) 

2.వివిధ రంగుల తరంగ ద�ైరా్యాలన్ ------  చూస్  
పొ ందవచ్చి(6 ) 

3. – ప్రధానమ�ైన వాకాయాలు కరతురి వాకాయాలు(  కిందన్ండి ప�ైకి 
(2) 

4.  యుధ్ధము (2) 

6.స్పరశి , చూపు మొదలెైనవి (5 ) 

8 .ప్రయోగ శాలలో స్లువుగ, తొందరగ వడపో తలన్ 
నిర్వహించడానికి వాడే  పరికరం . (కిందన్ండి ప�ైకి 6)

13. గుంట పొ ంగనాలకి ఏకవచనం. మరో అర్ధం లో ‘ చ్ట్టా ’ ( 
కిందన్ండి ప�ైకి (2) 

 14.  సమాచారం (2)  

15. ఒక మూలకపు  అభిలాక్షణిక మైన  తరంగ దైర్ఘ్య  స్థానాల 
ద గ్గర   ఏర్పరచే వర్ణరేఖలతో  లభించే  కంతి కిరణ వర్ణ 
పటము   ( కిందన్ండి ప�ైకి (9) 

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
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    ఆర్. శరమి దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 8

ధరమిరాజు తముమిలతో అరణ్యవా-
సంలో ఉండగా వాళ్ళు వేటకి వ-
ళిళునపుపిడు అటువైపు వచిచున దు-
రో్యధనుడి బావమరిది, దుససుల 
మొగుడు అయిన జయద్రథుడు 
ద్రౌపదిని చూసి మనస్ పారే-
స్కుని ఆవిడని బలవంతం-
గా రథం మీద ఎకికూంచుకుని 
వళ్్త డు. అకకూడే ఉననా పాండవ 
పురోహితుడు థౌము్యడు ఎనినా 
చెపిపిన్ వినిపించుకోడు కూడా. 
వేట అయా్యక వనకకూచిచున పాం-
డవులతో చెపా్త డు థౌము్యడు 
జరిగిన సంగతీ, జయద్రథు-
డు చేసిన న్చమైన పన్ను.  
భీముడు తరావాత యుథథాంలో 
వాణి్ణ  పట్ుకున్నాక ప్రాణం తీస్్త -
నంటే, దుససుల ని మనస్లో పె-
ట్ుకుని థరమిరాజు చెపిపిన మాట 
విని తల బోడి చేయించి వదిలే-

స్్త రు. ఇంత చేసిన్ బుథిథా రాదు.
ద్రౌపది ని పట్ుకుని పారిపో-
యినపుపిడ్, ఆవిడకి పెళైళై 
అయిదుగురు భర ్తలున్నారని 
చెపిపినపుపిడ్, కామం తో కళ్ళు-
మూస్కుపోయినపుపిడ్ లేని 
పౌరుషం అపుపిడొస్్త ంది, తల 
బోడి చేస్క. ఇంత పరాభవం 
చేసిన ఈ పాండవులని ఎల్గో 
ఒకల్గ చంపాలి అనే పట్ు-
దలతో శివుడి గురించి తపస్సు 
చేస్్త డు జయథ్రథుడు. అయిత్ 
త్ను చేసిన పని ఎటువంటిద-
నేది ఎపుపిడైెన్ ఆతమి విమర్శ చే-
స్కున్నాడా? సరే, చేసిన తపస్సు 
వలలా  శివుడు కనిపించాడు. 
భగవంతుడు కనిపిస్్త ఏమిటి 
అడగడం? పథనాలుగు లోకాలన్ 
సృష్ంచి లయం చేస్్త ననావాడి-
కి మనకేం కావాలో తెలియదా? 

మనం పిచిచు కోరికలు అడిగిత్ 
ఆయన నవువాకోడ్? శివుడు 
కనిపించాక ‘నేను -న్కు ఇంత 
పరాభవం చేసిన - పాండవుల-
ని జయించాలి’ అని అడిగాడు. 
ఇంత పరాభవం న్కెందుకు 
జరిగింది, నేనేం తపుపి చేస్ను 
అని ఒకకూస్రైన్ ప్రశినాంచుకున్నా-
డా పోన్? ఆ విషయం భగవం-
తుడికి తెలియదా?
ఇల్ కోరుకుననా జయథ్రథుడికి 
శివుడు సమాథనంగా ఏమం-
టున్నాడో చెపేపి పద్యమే ఎర్రా-
ప్రగ్గడ ఆంథ్ర మహాభారతం 
అరణ్య పరవాంలో రాసిన పద్యం.  
మొత్తం పాండవులనందరిన్ 
జయించడం దేవేంద్రుడికైన్ 
స్థ్యం కాదు. అయిత్,

చ.  విజయు డొకెండు తక్క నతివీరుల బ్రుథు ల నన్న నలువారన్
       నిజ మొకనాటి కయయామున నీవు జయిెంపుము; ఫలుగు నెండు స
       రవాజగదజయయా విక్రముడు; వాని నెదుర్్కని నాకు నెనై బో
       ర జితుని జేయు టెంతయు భరెం బగు నిక్కము పలి్కతిెం జుమీ!  
                                                                       
                                                                                (అ. ప. షష్ాశవాశం. 257)
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విజయుడిని (అరుజి నుణి్ణ) తపపి 
మిగత్ నలుగురి పాండవుల-
న్ ఒక రోజు యుథథాంలో జయి-
స్్త వు. అరుజి నుడికుననా పేరలాలో 
“విజయుడు” అనేది మొద-
టోలా నే వాడి చెపు్తన్నాడు శివుడు, 
ఎందుకంటే అతనికి అపజయం 
అననాదే లేదు. ఆ ఫలు్గ నుడెటి-
వంటివాడు? సరవాజగదజయ్య 
విక్రముడు – అతనినా ఎదు-
రోకూవడం న్కు కూడా బాగా 
కష్ం అవుతుంది (న్కు నైెన 
బోర జితుని జేయు టెంతయు 
భరం బగు). నిజం చెపు్తన్నాను 
స్మా, అంటున్నాడు. శివుడిల్ 

ఎందుకు అంటున్నాడని చూస్్త 
మనకి తెలిస్ది - అరుజి నుడు స్-
కా్ష తూ్త  మహేశవారుణ్్ణ నిలుచోబట్ి 
యుథథాం చేసి పాశుపతం సం-
పాదించుకుననా వీరాథివీరుడు.  
అటువంటివాడిని జయించడం 
అస్థ్యం కదా?
అయిత్ ద్ంటోలా  మరో విశేషం 
ఉంది. పాండవులకి ఇంత చేటు 
చేసినవాడికి అసలు వరం అనేదే 
ఇవవాడం దేనికీ? శివుడు భోళ్-
శంకరుడు. ఆయన ఆశుతోష్-
డు – అంటే చాల్ స్లభంగా 
కనికరించేవాడు - కనక చిననా 
అభిషేకం చేసి, ప్రస్దం 

నిఖిల అస్త్రశస్త్ర విదా్యసఖుడైె, 
అపరాజితుడ్, యశ్ విశలు-
డైెన అరుజి నుడికి విష్్ణ వు – అఖి-
లేశవారుడైెన భగవంతుడు - ప్రి-
యమైన మిత్రుడు. అటువంటి 
నరన్రాయణ్లని, గలవడం 
మానవమాత్రుడవైన న్కేం 
స్థ్యం అవుతుంది?
మరోస్రి క్రిందటి నెల వా్యస్-
లోలా  చదివినది గురు్త  తెచుచుకుం-
టే కోరిక అనేదే మన న్శన్నికి 
మూలం. హిరణ్యకశిపుడు ఎల్ 
కోరుకున్నాడో అల్గే చావాలిసు 
వచిచుంది కదా? అదే విథంగా 
ఇకకూడ జయథ్రథుడు కూడా తన 
చావు ఎల్ రావాలో తపస్సు చేసి 
మరీ స్థించుకున్నాడు. ఇదంత్ 

పెట్ి ఏదైన్ అడిగిత్ ఇవవానూ 
అనలేడు. కాన్ ఇకకూడ జయథ్ర-
థుడు అడిగినది అస్థ్యమైన 
కోరిక కనక కంచెం తగి్గంచి ‘సరే 
ఒక రోజు మాత్రం మిగత్ నలు-
గురీనా జయిస్్త వులే’ అని చెపు్త-
న్నాడు.  మరి అరుజి నుణి్ణ ఎందుకు 
జయించలేవంటే న్ అనుగ్రహం 
చేత అతనికి ఈ విశేషం కలిగింది 
(పాశుపతం ఇచాచుడు కదా?).  
ద్ని గురించి మరింత చెపు్తన్నా-
డు తరావాతి పద్యంలో “నువువా 
కోరిక అడగడం బాగానే ఉన్నా, ఈ 
విషయం చూడు.” 

క.  నిఖిలాస్త్రశస్త్రవిదాయా సఖుడపరాజితయశోవిశాలుడు విష్ెం
       డఖిలేశవారుడతనికి బ్రియ సఖుడట యవీవారు గెలవా శకయామె నీకున్?  (259)

దేనివలలా? ద్రౌపదిని తన దానినాగా 
చేస్కుందామనే తుఛ్ఛమైన 
మరో కోరిక. ఈ మనస్న్, కోరిక-
లన్ అదుపులో పెట్ుకుననా న్డు 
మనకి భగవంతుడు కనిపిస్్త 
ఏమడుగుత్ం? కననాపపి రండో 
కనునా తీసి ఇవవాడానికి సిథథాపడు-
తుంటే శివుడు అడుడూ కుని అడు-
గుత్డు, “ననునా దృష్కోసం, 
కంటి చూపు కోసం అడగడానికి 
తపస్సు చేస్వాళ్ళు చాల్మంది 
ఉన్నారు కాన్ న్ గురించి కంటికి 
కనునా ఇచేచు భకు్త డవి నువ్వాకకూడ-
వే, ఏం కావాలో కోరుకో,” అని. 
అపుపిడు కననాపపి అడిగినది చూస్్త 
వళ్ళు గగురొపిడుస్్త ంది, “నేన్, 
ఏం కావాలో అడిగేవాడిని? మీకు 

తోచినది, ఏమివావాలని ఉంటే 
అదే దయ చేయండి.” 
మహావిష్్ణ వు కనిపించాక 
ధ్రువుడు కూడా అల్గే అడుగు-
త్డు, “అనినా మాయా విశేషాలకీ 
కారణమైన మీ మనోహరమైన 
మోము అనినావేళల్ అల్ చూస్్త  
ఉండడం తపపి మరో కోరికేం లేదు 
న్కు.” అల్ అడిగిత్ భగవంతు-
డు ఏమిచాచుడు వీళళుకి? శశవాత-
మైన కైల్స నివాసం, పథనాలుగు 
లోకాలూ న్శనమైన్ ఎపపిటి-
కీ నశించని థ్రువ పథం.  అదే 
అసలు సిసలు భకి ్తతో కూడిన 
కోరికకీ, మామూలు కామంతో 
కోరిన కోరికలకీ వ్యత్్యసం.
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ఆదూరి హైమవతి

అవగాహన

       వేణ్ సహజంగా తెలివి 
గలవాడు, ఏకసంత్గ్రాహి.ఏదై-
న్చూస్్త ఇట్ే పట్ు కుంటాడు. 
అంత్ కాక వాడి చేతి వ్రాత ము-
త్్యల్లా  ఉంటుంది. ఎపుపిడ్ 
మంచి మంచి బట్లేస్కుం-
టాడు.ఇటు స్కూలోలా నూ, ఇరుగు 
పొరుగూ మాత్రమేకాక ,అటు 
బంధు వర్గంలోనూ అంత్ 
వేణ్ను, వాడి తెలివి త్టలకు 
తెగపొగిడే వారు . దాంతో వాడికి 
తెలీకుండానే కాస్తంత గరవాం చేరి 
పోయింది. 
    తకుకూవ మారుకూలు వచిచున 
వారిని చిననాచూపు చూడటం 
మాత్రమే కాక ,చేతివ్రాత బాగా లేని 
వారిని హేళన చేయడం కూడా 
మొదలెట్ా డు.  అమమి, న్ననా 
ఏదైన్ చెపే్త చేస్ వాడుకాదు. 
ఇంటోలా  ఉననా బామామి త్త గారూ 
ఏదైన్ స్యం అడిగిత్ పెడ 
చెవిని పెట్ే వాడు .ఎపుపిడ్ 
చెల్లా య్ వలిలా తో పోటాలా టలే. 
       వాడి ప్రవర ్తనకు విసిగి-
పోయిన వా ళళుమమి ఆవేసవి 
శలవులకు పి పిలలాలిదదురిన్ వే-
ములపాడు పంపింది. అది వే-
ణ్,వలిలా ల అమమిమమి త్త గారి 
ఊరు. పొల్లూ, కబబారి, మామి 

డి తోటలూ,ఆవులూ గేదలూ, 
బండ్లా  అంత్ పలెలావాత్వరణం.                             
         ఆరోజు వేణ్ మంచి 
నిద్రలో ఉండగానే బయట 
సందడిగా మాటాలా  డుకోడం 
వినిపించి లేచాడు .బయట-
పశువుల పాకలో ఉన్నారంత్. 
వేణ్ను చూసి మామ కడుకు 
శీను  "ఒరే వేణూ! రారా! తెల్లా -
వుకు తువావాయి పుట్ింది రా! భలే 
ఉంది రారా!" అంటూ పిలిచాడు  .                                                                                                                                                
 "ఛీఛీ పశువుల పాకలోకా!పేడ 
గబుబా." అన్నాడు ముకుకూమూస్-
కుని .                                                                                                                                      
 "మరి న్వు త్రాగేది ఆ ఛీఛీ 
పశువుల పాకలోపేడ వేస్ 
ఆవుపాలే అని మరువకు."అంది 
అమమిమమి. 
    నిజమే ననిపించింది వేణ్కు. 
అమమిమమి ఆ ఆవు పాలతో కమమిని 
జునునాచేస్్త హాయిగా లట్లేస్ 
కుంటూ తిన్నాడు వేణ్.                                                                                              
" నేనెపుపిడ్ ఇంత టేస్్ గా ఉండే 
ఈ జునునా తీననే లేదు అమమి-
మామి!" అననావేణ్తో ,"చూశవా! 
వేణూ!ఛీ ఛీఅననా ఆవు పాలతో  
చేసిన జునునా ఎంత కమమిగా ఉం-
దో!ఎవవారిన్, దేన్నా ఛీ ఛీ అనుకో 
కూడదురా! బురదలో దిగి ఎదుదు -

లతో పాటుగా రైతు’ ఛీ పాడు 
బురద’అనుకోకుండా పొలం 
దునినా పంటవేయక పోత్మనకు 
బియ్యం ఎల్ వస్్త ంది?' అంది 
అమమిమమి .                                          
    'నిజమే స్మా!' అనిపించింది 
వనుకు.  
     చెమటతో తడిసి వాసనేస్్త -
ననా, చిరిగిన, మురికి బనియన్ 
తో వచిచున స్ద్య గానిని చూసి,-
ముకుకూమూస్కున్నాడు వేణ్. 
వాడిని గమనిస్్త నే ఉన్నాడు 
త్త. ఆ స్ద్యగాడు "బాబుగారూ! 
ఇయ్ గోండి మనచెటలా  మామిడి 
పలులా , బంగిన పలీలా , మలో్గ వా, 
చెరుకు రస్లు , పటనాం నుండీ 
పిలగా ళ్ళుస్త రని చెపిపిండ్రుగదా ! 
అందుకే తెచిచున్ నండీ! "అంటూ 
తలమీంచీ పళళు బుట్  దించాడు.
 "మంచిదిరా రాములూ! పెరటోలా -
కెళిళు  అమమిఅననాం పెడుతుంది  
తినివ ళళురా! ఎపుపిడనగా తోటకె-
ళ్ళువో ఏమో . ఆ చిరిగిన బన్ను 
తీస్సి అమమి ఇస్్త ంది, న్ చొకాకూ 
ఒకటి పట్ుకెళిళు వేస్కోరా!"అం-
టూరాములునా పంపా రాయన.
 " ఏరా! వేణూ !రాములు చెమట 
వాసన మాత్రమే న్ముకుకూకు 
వచిచుంది, ఈ మామిడిపళళు వాసన 
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మాత్రం రాలేదేం ట్రా!"అన్నాడు.                                                                                                                                   
            "అదేంటి త్త్! అంత 
కమమిని వాసనేసి నోటోలా  న్రూరు 
తుంటేనూ!" అంది వలిలా .                                                                                        
  "మీ అననాకు చెమట వాసనే 
వచిచునటులా ంటేనూ.వేణూ! వారి 
చెమట వాసన వనుక దాగు-
ననావారిశ్రమనూ, మనం పొందే 
స్ఖాలనూ కూడా చూడాల్రా!  మీ 
పటనావాస్ల్లా  నలగని డ్రెస్సు , కా-
ళళుకుబూటలా తో ఉంటే తినేందుకు 
తిండీ,పండ్లా , కూరలూ,త్రాగేం-
దుకు పాలూ,న్ళూళు , కట్ేందుకు 
బట్ా, ఉండేందుకు ఇళూళు, తిరి 
గేందుకు వాహన్లూ  ఎల్వస్్త -
యిరా! " అన్నా డుత్త.                     
 వేణ్ స్లోచనగా తలూచాడు.' 
నిజం స్మా!' అనుకున్నాడు 
మరోమారు. 
 ఆరోజు స్యంకాలం తోటమాలి 
కడుకు మలీలా స్ త్గల కట్ తీ-
స్కచాచుడు. మలీలా స్ కూడాచె-
మటతో తడిసిన బన్నులో , చిననా 
చిరిగిన నికకూరేస్కుని వచాచుడు. 
"త్తగారూ! మాన్యిన ఈ త్గ-
లుఇచిచురమమిననాడండీ!" అంటూ 
గోతంలో చుట్ు కచిచున త్గల 
కట్ అకకూడ పెట్ాడు.
 "ఒరే మలీలా స్! పెరటోలా కెళిళు 
అమమిమమి అననాం పెడుతుంది 
తినెళళురా! ఆ చూడ్ నేచెపా్త గాన్ 
అమమిమమి ఇస్్త ందిలే  శీను ల్గూ 
చొకాకూ కూడా తీసెకూళళురా!  "అని 
చెపాపిడు అపా్యయంగా.                                                                                         
"త్తగారూ! అయి్య తంపటేసిన 
త్గలేనండా!అమమిమమిగారు సె-

యె్యలేరని మాయమమి తంపటేసి 
ఇచిచు పంపిందండా!" అన్నాడు.
"చూశవా వేణూ! మీమీద వాళళు-
కెంత ప్రేమో!మామిడితోట నుంచీ 
మూడు మైళ్ళు నడిచొచాచుడు
."అన్నారు త్తగారు.                                                                                                           
‘ త్ను ఇంటోలా  ఒకకూపన్ చేయడు.
తనకే అందరూ అనినా చేయాలి.
మరి ఈ మలీలా స !తనకూ వాడికీ 
ఎంత త్డా!' అనుకున్నాడు వేణ్.  
మామకడుకు శీను  అమమిమమి-
కూ, త్తకూ చేస్ సహాయం 
చూసి వేణ్ ఆశచుర్యపోయా-
డు, వాడు త్తగారి పాదాలు 
పిసకడం, అమమిమమి కాళళుకు 
మందు రాసి మస్జ్ చేయడం 
చూసి, త్ను తన త్త కాసిని 
మచిన్ళళు డిగిన్ తెచిచుపెట్క 
,విస్కోకూడం గురొ్తచిచు వాడిమీద 
వాడికే అసహ్యమేసింది.                                                                                                                                    
     అల్ ఆపలెలాలో ఒకకూకకూరూ, 
మరొకరి కోసం స్వార్ రహితంగా 
చేస్ పనుల న్నా చూసి  అదదుంలో-
ముఖంచూస్ కుననాటులా  వేణ్కు 
తన తపుపిలన్నా తెలి సచాచుయి.
బాగా సబేబాసి ,వేణీ్ణళళులోన్న-
బట్ి,బండ కేసి బాది, న్ళళు ళ్ళు 
ఝాడించి,ఎండలో ఆరేసి,విస్త్రీ 
చేసిన చొకాకూల్గా వాడి మనస్సు-
లోని మాలిన్యం ,అహంకారం, 
గరవాం, బింకం అన్నాపోయి,ప్రేమ 
,అపా్యయత, అనురాగం,స్వా 
భావం ,త్్యగం,స్నాహం చోటు 
చేస్కు న్నాయి.
         దానికి నిదర్శనంగా వేణూ 
అకకూడి పిలలాలందరితో కలిసి ఆడి-

,పాడి, చెఱువులో వారు నేరపిగా 
ఈత నేరుచుకుని అమమిమమి దగ్గర 
ప్రార్న్ శ్లా కాలూ, త్తగారి వదదు  
భగవద్్గ త,శతక పదా్యలూ కూడా 
కంఠత్పట్ాడు.                                          
తిరిగి తన ఊరికి వచేచుపుపిడు తన 
చొకాకూల్గూలన్నా అకకూడ తనకు 
ఈత నేరిపిన మలీలా స్కూ, చెటెలా కకూ-
డం నేరిపిన న్గ రాజుకూ, తన తో 
ఆడుకుననా తోటలోలా ని కాపల్ దారలా 
పిలలాలందరికీ ఇచేచుసి వచాచుడు. 
బస్సు లో ఎకికూన తనకు వాళళుం 
త్ చేతులుపుతూ ఉంటే వేణూ 
కళళులో న్రు తిరిగింది. 
అమమిమామి త్త గారూ కుట్ించు 
కోమని బహూక రించిన కత్త బట్-
లతో, సవాఛ్ఛమైన మంచి ప్రవర ్తన-
తో  ఇలులా  చేరిన వాడి ముఖంలోనే 
మారుపి  గమనించి అమమి ఎం-
తోసంతోషంచింది ,ఫేస్ ఈజ్ ద 
ఇండెక్సు ఆఫ్ ద మైండ్ కదామరి!.                                                                                                                                         
 నీతి:  సతసుంగం చకకూని 
మారుపిను తెస్్త ంది.



38 డిసెంబర్  2019

నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమియ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

               స్హిత్యం
    ఆ చుట్ుపకకూ పది ఊరలాలో 
స్హిత్్యనికి మా ఊరు పెట్ింది 
పేరు. స్హితీవేత్తలు, స్హిత్్య-
భిల్ష్లు మండుగా వుండేవా 
రు. తీరిక చికికూనపుపిడల్లా  స్హితీ 
గోష్ నడుస్్త  వుండేది.  ఈ 
గోష్లో ముఖ్యంగా చెపుపికోతగ్గది 
మహాభారతం. 
       మహాభారతం విరాట్ పరావాని-
కి ఒక ప్రత్్యకత వుంది. ప్రతి సం-
వతసురం ఈ విరాట్ పరవాం పురాణ 
పఠనం జరుగుతుంది. వరా్ష లు 
సకాలంలో పడాలంటే విరాట్ 
పరవాం చదివేవారు. పదదునిమిది 
రోజులపాటు రాత్రి పూట ఓ రండు 
గంటలు విరాట్ పరవాం చదవటం,   
దానిని వా్యఖా్యనించటం జరు-
గుతుంది. అరణ్యవాసం, అజ్ఞా -
తవాసం అయిపోయిన తరావాత 
ఉత్తర గోగ్రహణంతో ఉత్తరుడు 
రథ స్రథిగా బృహననాల యుద్ం 
చేస్్త , బృహననాలే అరుజి నుడని 
తెలుస్కుననా తరవాత కరవులు 
మళ్ళు పాండవులను అరణ్యవా-
సం, అజ్ఞా తవాసం పూరి ్త అవలే-
దని పేచీ పెడిత్ .... ధరమిరాజును 
చెపపిమననాపుపిడు ...
      'నిండె... నిండె... నిండె' ... 

అంటూ పద్యం చదువుత్-
డు. ఆ పద్యం చదివేటపపిటికి 
చెరువు నిండి అలుగు పారుతూ 
వుంటుంది. ఆ రోజులోలా  అల్ 
జరిగేది. 
       అయిత్ విరాట్ పరవాం 
చదవటం, అర్ం చెపపిటం చాల్ 
రంజుగా వుండేది. చదవటం 
ప్రముఖ న్దసవార విదావాంస్డు, 
సంగీతనిధి పెదదుకేశననా చేస్వాడు. 
రాగయుక ్తంగా పదా్యనినా అర్వం-
తంగా చదివిత్ ... అర్ం చెపపి-
టానికి నందుల స్బబారామయ్య 
కూరుచునేవారు. అసలే కంచెం 
కంటెతనం ఎకుకూవ. పండిత పా-
మరులకు అర్ం అయ్్య విధంగా 
వా్యఖా్యనించేవారు. అందుకు 
మహాభారతంలోని పాత్రలను 
నిజ జీవితంలోని మనుష్లతో 

పోలిచు చెపేపివారు. 
    తమను త్ము మహా-
భారత పాత్రలలో చూస్-
కోవటానికి స్యంకాలం 
అయ్్యటపపిటికి అందరూ కో-
దండరామస్వామి గుడిలో గు-
మికూడేవారు. ఆముదపు 
ద్పము వలుగులో విరాట్ పరవాం 
చదువుతూ వుంటే స్బబారామ 
య్య  అర్ం చెపుతూవుంటే ఆనం 
ద డోలికలోలా  త్లిపోయ్వారు. 
       భీముని పాత్రకు నందిప-
లెలా  బికారిని ఎనునాకునేవారు. 
బికారి ముగు్గ రాళళు గనిలో పని 
చేస్వాడు. కోడ్రి కండలో 
ముగు్గ రాళళు గనులలో సగం 
గనులను త్రవివాంది బికారే.          
      
                   (ఇంకా ఉంది)
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పోడ్రి  శ్రీనివాసరావు 
          'ప్రతివాది భయంకర శ్రీని-
వాస్' అంటే ఎవరికీ తెలియకపో 
వచుచు, కాని గానకళ్ ప్రపంచం-
లో సంగీత స్మ్రాజ్యంలో 'పి.బి. 
శ్రీనివాస్' అననా పేరు తెలియని 
సంగీత విదావాంస్డు కాన్ సంగీ 
త్భిమాని కాన్ ఉండడంటే అతి 
శయోకి ్త కాదు.            
     శ్రీ పి.బి. శ్రీనివాస్ ఒకకూ సిన్ 
గాయకుడు మాత్రమే కాదు, సిన్ 
సంగీతం, శస్త్రీయ సంగీతం, గజ 
ల్ సంగీతం మాత్రమే కాదు, గా-
యకుడిగా, బహుభాషా  చిత్రాల 
గాయకుడిగా,కవిగా, రచయితగా 
బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలిగా పేరు-
గాంచినవాడు.
            స్మారు మూడు వేలకు 
పైెగా పాటలు, తెలుగులో, కననా-
డంలో, తమిళంలో, హింద్లో, 
మలయాళంలో, తుళ్, కంకణి 
భాషలలో ఎనోనా  పాటలు పాడి, 
సంగీత్భిమానులినా సంపా-
యించుకుననా ప్రజ్ఞా శలి. ప్రత్్య 
కంగా కనినా తరహా పాటలు 
పాడాలంటే శ్రీనివాస్ తపపి మరే 
గాయకునికీ స్ధ్యం కాదని ఇతర 
గాయకులూ, సంగీత దర్శకులూ 
ఒపుపికోక తపపిని విషయం.
       శ్రీ పిబి శ్రీనివాస్ 22 సెప్ెంబ-
ర్ 1930 న శ్రీ ప్రతివాద భయంకర 

ఫణీంద్రస్వామి, శ్రీమతి శేష-
గిరమమి దంపతులకు, తూరుపి 
గోదావరి జిల్లా  లోని  'గొలలాప్రో-
లు' గ్రామంలో జనిమించారు. శ్రీ 
ఫణీంద్ర స్వామి ప్రభ్తవా ఉదో్యగి. 
శ్రీమతి శేషగిరమమి సంగీత వి-
దావాంస్రాలు. శ్రీ ఫణీంద్ర స్వామి 
తనల్గే తన కడుకుని కూడా 
ప్రభ్తవా ఉదో్యగిగా చూదాదు మను-
కన్నారు. శ్రీనివాస్ తండ్రి అభీష్ం 
మేరకు B.Com  చదివారు గాని, 
వారి దృష్ అంత్ సంగీతం మీదే 
ఉండేది. మద్రాస్లో గల దకి్షణ 
భారత హింద్ ప్రచారసభ వారు 

నిరవాహించిన హింద్ విశరద 
పరీక్షలో కూడా శ్రీనివాస్ ఉతీ్త రు్ణ -
లయా్యరు.
      ఒకానక ఇంటరూవార్య లో 
తన తలిలా  గారైన శేషగిరమమి గారి 
దావారానే తనకు కరా్ణ టక శస్త్రీయ 
సంగీతం యొకకూ పరిచయం 
లబించిందన్, ఆమే తన సంగీత 
గురువని, ఆమ వదదునే శ-
స్త్రీయ సంగీతం అభ్యసించానని 
చెపాపిరు. 
              హైస్కూలోలా  చదివే రోజులలో 
ఎకుకూవగా రేడియో కార్యక్రమాలు 
వినేవాడినన్, హింద్ చలన చిత్ర 

బహుముఖ  ప్రజ్ఞా శీలి

   ప్రతివాది  భయంకర  శ్రీనివాస్ 
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గాయకుడు మహమిద్ రఫీ తన 
అభిమాన గాయకుడని శ్రీనివా-
స్ చెపేపివారు. శ్రీనివాస్ వయస్ 
స్మారు 12 సంవతసురాలు ఉననా-
పుపిడు, శ్రీనివాస్ మేనమామ శ్రీ 
కిడాంబి కృష్ణస్వామి గారు, ఒక 
న్టకంలో పాట పాడడానికి శ్రీ-
నివాస్ కి అవకాశం ఇచాచురు. ఒక 
విధంగా శ్రీనివాస్ కి అదే తోలి 
అవకాశంగా చెపుపికోవచుచు. 
          అనంతరం పెదదుయా్యక 
జెమిన్ స్్డియోలో వైణికుడి-
గా  పనిచేస్్త ననా ప్రసిద్ వీణా వి-
దావాంస్డు శ్రీ ఈమని  శంకర-
శస్త్రి గారిని, శ్రీనివాస్ కలవడం 
ఆయన శ్రీనివాస్ ని జెమిన్ 
స్్డియో అధినేత శ్రీ ఎస్ 
ఎస్ వాస న్ గారికి పరిచయం 
చెయ్యటం జరిగింది. వారి 
ఎదుట శ్రీనివాస్, తన అభిమాన 
గాయకుడైెన మహమమిద్ రఫీ, 
నౌషాద్ సంగీత దర్శకతవాంలో 
1951 లో వచిచున 'ద్దార్' చిత్రం-
లోని 'హుఏ హమ్ జిన్ కే లియ్ 
బర్ బాద్ ' అనే పాటను ఆల-
పించడం జరిగింది. శ్రీ శస్త్రిగారు 
పి బి శ్రీనివాస్ కి బంధువు కూడా.        
      1952 లో జెమిన్ వారు ని-
రిమించిన 'మిస్ర్ సంపత్' లో 
పాటతో పిబి శ్రీనివాస్ తొలుత 
జెమిన్ వారి హింద్ సినిమాతో 
నేపథ్య గాయకునిగా తన ప్ర-
స్థా నం మొదలుపెట్ారు. ఆ 
చిత్రంలో శ్రీనివాస్, గీత్ దత్ తో, 
శంషాద్ బేగంతో, జికికూతో డ్్య-
యెటులా , కోరస్ పాటలు, బృంద 

గాన్లు పాడారు. గీత్దత్ తో 
పాడిన తొలి యుగళగీతం 'అజీ 
హమ్ భారత్ కే న్రీ' బహుళ 
ప్రజ్దరణ  పొందింది. ప్రసి-
ద్ రచయిత్ ఆర్ కె న్రాయణ్ 
చే రచింపబడి, అదే పేరుతో 
చలనచిత్రంగా రూపొందించ-
బడడూ  చిత్రం 'మిస్ర్ సంపత్'.  ఆ 
తరావాత 'మిస్ర్ సంపత్' చిత్రా-
నికి శబదు  గ్రాహకుడిగా పనిచేసిన 
మిత్రుడు శ్రీ జీవా సహాయంతో 
శ్రీనివాస్ దకి్షణ భారత చలనచి-
త్ర రంగం వైపు దృష్ స్రించారు. 
ఆ సమయంలో దకి్షణ భారత 
చలనచిత్ర రంగంలో పేరుగాం-
చిన నటుడు, దర్శకుడు శ్రీ ఆర్ 
న్గేంద్రరావు, తెలుగు, తమిళ, 
కననాడ భాషలోలా  ఏకకాలంగా చిత్ర-
నిరామిణానికి పూనుకున్నారు. అదే- 
తమిళంలో 'జ్తకం', తెలుగులో 
'జ్తకఫలం', కననాడంలో 'జ్త-
కఫల' పేరలాతో రూపు దిదుదు కుననా 
చలనచిత్రం. ఆ చిత్రం మూడు-
భాషలోలా నూ శ్రీనివాస్ తలో రండు 
పాటలు పాడటం జరిగింది. 
       కననాడ చిత్రసీమలో స్పర్ 
స్్ర్ డా. రాజ్ కుమార్ నటించిన 
'భక ్త కనకదాస' చిత్రానికి గాను, 
పి బి శ్రీనివాస్ పాడిన 'బాగిలను 
త్రేడు' అననా పాట అఖండ ప్ర-
జ్దరణ పొందింది. ఆ పాట 
గొపపి హిట్ కావడంతో ప్రసి-
ద్ కననాడ నటులైెన విష్్ణ వర్న్, 
శ్రీన్ద్, కళ్్యణ్ కుమార్, ఉదయ్ 
కుమార్ తదితర గళ్లకు పి 
బి శ్రీనివాస్ నేపథ్య సంగీతం 

అందించడం మొదలుపెట్ారు. 
'ప్రేమపాశం' చిత్రంలో పి బి శ్రీ-
నివాస్ తన సలో స్ంగ్ పాడా 
రు. అదే చిత్రంలో పి బి శ్రీనివా-
స్ శ్రీమతి పి స్శీలతో కలిసి ఒక 
యుగళగీతం కూడా పాడారు.
      1956 లో 'బహిలేశవార' అనే 
చిత్రంలో రాజ్ కుమార్ కు తొలి-
స్రిగా తన గాత్రాననాందించారు. 
ఆ తరావాత పి బి శ్రీనివాస్ వనకికూ 
తిరిగి చూస్కోలేదు. వారిదదురి 
అనుబంధం అనేక సంవతసురా-
లపాటు కనస్గింది. ఎనోనా ఏళ్ళు 
పి బి శ్రీనివాస్ రాజ్ కుమార్ కు 
పాటలు పాడారు. అభిమానులు, 
క్రిటిక్సు, చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రము-
ఖులు వారి పాటలను అత్యంత 
ఆదరాభిమాన్లతో సీవాకరించా-
రు, ప్రోతసుహించారు. 
       తమిళ చిత్రసీమలో పి బి 
శ్రీనివాస్ ఎకుకూవగా జెమిన్ 
గణ్శన్ కి పాడారు. వారి కలయి-
కలో వచిచున 'నిలవే ఎనినాదమ్ 
నేరుంగత్' అననా పాట అత్యంత 
జన్దరణ పొందింది. మిగత్ 
కధాన్యకులకు కూడా శ్రీనివా-
స్ పేలా  బా్యక్ పాడిన్, ఎందుకో ఎం 
జి రామచంద్రన్, శివాజీ గనేశన్ 
లకు తకుకూవ పాటలు పాడటం 
జరిగింది. కాన్ తమిళ చిత్రసీ-
మలో జెమిన్, ముతు్త రామన్, 
రవిచంద్రన్, జయశంకర్ లకు 
పి బి శ్రీనివాస్ ఎకుకూవ పాటలు 
పాడటం జరిగింది. 1964 లో 
విడుదల అయిన గొపపి హింద్  
చిత్రం 'మై భీ లడకీ హూన్' 
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చిత్రంలో లత్ మంగేషకూర్ తో 
కలిసి పాడిన 'చందా స్ హోగా వో 
పా్యరా' పాట అత్యంత ప్రజ్ద-
రణ పొందింది.   ప్రసిద్ తమిళ 
సంగీత దవాయం విశవాన్ధన్-
రామూమిరి ్త సవారపరచిన 'పాప 
మనినాపుపి' చిత్రంలోని కననాదా-
సన్ రచన 'కలంగిలిల్ అవల్ 
వసంతం' అననా పాటకు శ్రీ పి 
బి శ్రీనివాస్ గొంతులో కత్త పర-
వళ్ళు తొకికూంది. అంజలీ పికచుర్సు 
వారి 'అడుత్త వీట్ పెన్' అననా 
చిత్రంలో పి బి శ్రీనివాస్ కనినా 
మధురమైన గీత్లను ఆలపిం-
చారు. ప్రసిద్ గాయన్మణ్-
లైెన పి స్శీల, ఎస్ జ్నకి, పి 
భానుమతి, కె జమున్రాణి, ఎల్ 
ఆర్ ఈశవారి మొదలైెన వారితో 
ఎనోనా మధురమైన యుగళగీత్-
లను ఆలపించారు పి బి శ్రీని-
వాస్. లత్ మంగేషకూర్ తో కలిసి 
మై భీ లడకీ హూన్ చిత్రంలోనే 
కాక ఇతర చిత్రాలలో కూడా కలిసి 
పాడారు.  ఇవేకాక  కనినా భకి ్తరస్-
తమిక, ప్రైవేట్ ఆలబామ్ లు కూడా పి 
బి శ్రీని వాస్ ఆలపించి విడుదల 
చేస్రు. అందులో ప్రముఖమైన-
వి శరద భ్జంగ స్త త్రం, శ్రీవేం-
కటేశవార స్ప్రభాతం, ముకుం-
దమాల, శ్రీ మలిలా కారుజి నస్త త్రం, 
పురందరదాస్ కీర ్తనలు మొద-
లైెనవి. చెనైెనై లో గల వుడ్ ల్ండ్సు 
డ్రైవ్ ఇన్ రస్్రంట్- హోమ్ ఎవే 
ఫ్రమ్ హోమ్ లో ఏకాంతంగా ఒక 
పకకూన కూరొచుని, ఏవేవో వ్రాస్-
కుంటూ, అనేక మధుర గీత్లకు 

ప్రాణాలు పోయడం ఎంతోమంది 
గమనించేవారు. సంగీత సంబం-
ధమైన అనేక  సంసథాలలో వారు 
పాల్గ నేవారు. 
          దకి్షణ భారత చలనచిత్ర 
సీమలో అడుగు పెట్ిన రండు 
సంవతసురాలలోనే శ్రీ పి బి శ్రీని-
వాస్ మళయాళ చిత్ర ప్రేక్షకులకు 
తన గళ్నినా పరిచయం చేస్రు. 
పి బి శ్రీనివాస్ మళయాళ  చల-
నచిత్ర రంగ ప్రవేశంపైె విభిననా 
వాదనలున్నాయి. కందరేమో 
1952 సంవతసురంలో  'అమమి' 
చిత్రం దావారా మళయాళ చిత్ర-
రంగ ప్రవేశం చేస్రంటే, మరి 
కందరేమో 1954 లో 'పుత్రధరమిం' 
చిత్రం దావారా మళయాళ చిత్ర-
రంగంలో తన గళం మొదటిస్-
రిగా వినిపించారంటారు. కాన్, 
శ్రీనివాస్ '1955 లో 'హరిశచుం-
ద్ర' చిత్రంలో మలయాళం లో 
తను మొదటిస్రిగా పాడానని' 
ఒక ఇంటరూవార్యలో సవాయం గా 
చెపాపిరు. ఆ పాట బ్రదర్ లక్ష్మణన్ 
సంగీత దర్శకతవాంలో తిరునయ-
న్ర్ కురుచి మాధవన్ న్యర్ 
వ్రాసిన 'మహల్ త్్యగమ, 
మహితమ నింటె మార్గం' అనే 
పాట అని శ్రీనివాస్ చెపాపిరు.  ఆ 
తరావాత మళయాళ చిత్రసీమలో 
శ్రీనివాస్ అనేక పాటలు పాడారు. 
కాన్ తెలుగు, తమిళ పాటలతో 
పోలుచుకుంటే, మళయాళంలో 
పాడినవి తకుకూవే అని చెపాపిలి. 
వారు పాడిన పాటలు ఎకుకూవగా 
ఎం ఎస్ బాబురాజ్, జి దేవరా-

జన్ లు సవారపరచినవే కావటం 
విశేషం. దకి్షణ భారత దేశ భాష 
లోలా  అనేక శ్వ్యమైన పాటలు 
పాడినపపిటికీ, కననాడ భాషలో 
అనేకంగా ఎకుకూవ పాటలు పాడిన 
ఘనత శ్రీనివాస్ కు దకుకూతుంది. 
స్మారు 3 దశబాదు లకు     పైెగా 
కననాడ చలనచిత్ర నేపధ్య గా-
యకుడిగా అప్రతిహతంగా శ్రీని-
వాస్ కననాడ చలనచిత్ర సీమను  
ఏల్రు. ముఖ్యంగా ప్రఖా్యత 
కననాడ నటుడు రాజ్ కుమార్ 
కాంబినేషన్ లో శ్రీనివాస్ పాడిన 
పాటలు చరిత్ర స్ష్ంచాయి. 
రాజ్ కుమార్ కు మాత్రమే కాక 
శ్రీన్ద్, విష్్ణ వర్న్, గంగాధర్, 
కళ్్యణ్ కుమార్, ఉదయ కుమార్ 
ప్రభ్రుతులకు కూడా శ్రీనివాస్ నే-
పధ్యగానం పాడారు.
          ఫైన తెలిపిన నటులకే 
కాక పిబి శ్రీనివాస్ ఇంకా రాజేష్, 
ఆర్ ఎస్ స్దర్శన్, రంగా, కె ఆర్ 
అశవాథ్, నరసింహరాజు, బాల-
కృష్ణ, శివరామ్, అశ్క్, జైెజగద్-
ష్, రాంగోపాల్, సంపత్, శంకర్ 
న్గ్,   ఇల్ అనేకమందికి పేలా బా్య-
క్ పాడారు. పైెన చూపిన పట్ిక 
చూస్్తనే శ్రీనివాస్ తన గొంతు 
అరువివవాని కననాడ నటుడు 
లేడేమో అనిపిస్్త ంది. 
       కేవలం నేపధ్యగాయకుడు 
మాత్రమే కాదు- పి బి శ్రీనివాస్ 
సవాతహాగా కవి. వారు 8 భాషలలో 
పాండిత్యం కలవారు. తెలుగు, 
తమిళం, కననాడ, మళయాళం, 
హింద్, ఇంగీలాష్, సంసకృతం, 
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ఉరూదు  భాషలలో వారు ఎనోనా 
కవితలు వ్రాస్రు. పైె భాషలలో 
అనేక కవితలు వ్రాయడమే 
గాక, 1997లో ప్రఖా్యత నేపధ్య 
గాయకుడు శ్రీ కె జె ఏస్దాస్, శ్రీ 
ఎసీపి బాలస్బ్రహమిణ్యం 'లక్ష్మణ 
శ్రుతి' అనే పేరు గల ప్రసిద్ 
సంగీత కార్యక్రమానికి హాజర-
యినపుడు, అపపిటికపుపిడు కదిదు  
సెకనలా  వ్యవధిలో వారిరువురి-
న్ పొగుడుతూ గీత రచన చేసి, 
ఆలపించి వారిదదురి మరియు 
ఆహూతుల ప్రశంసలు అందు-
కున్నారు. ఒక ఉరూదు  పండితుని 
వదదు  ఉరూదు  భాష నేరుచుకున్నా-
రు. జె మహేంద్రన్ దర్శకతవాం 
వహించిన 'నందు' అనే తమిళ 
సినిమాకు రండు ఉరూదు  ఘజల్సు 
వ్రాస్రు. అవి - 'కైస్ కహూన్, 
కుచ్ కెహన్ సకూన్' అనే ఘజల్, 
భూపేంద్ర, ఎస్ జ్నకి ఆల-
పించారు. రండవది ఎస్ జ్నకి 
ఆలపించిన 'హమ్ హై అకేలే' 
అనే పాట. రండ్ కూడా బహుళ 
జన్దరణ పొందినవే. 
      ఇవేకాక, న్ల్ ఆర్మి స్్రా ంగ్ తొ-
లిస్రిగా చంద్రునిపైె కాలుమో-
పినపుడు,    ఆ ఘనకారా్యనినా కీ-
రి ్తస్్త  ఇంగీలాష్లో రండు పాటలు 
వ్రాస్రు. ఆ రండు పాటలను 
తను సవాయంగా వ్రాయడమే కాక 
తనే సవాయంగా సవార రచన చేసి, 
ఒక పాట తను విడిగా, ఇంకకటి 
ఎస్ జ్నకితో కలసి యుగళగీ-
తంగా ఆలపించారు. అవి మేన్ 
టు మూన్' (Man to Moon) 
అవి తను విడిగా పాడినది. 

రండవది జ్నకితో కలిసి ఆల-
పించినది. ఈ రండు పాటల 
గ్రామఫోన్ రికారుడూ లను అపపిటి 
అమరికా ప్రెసిడెంట్ రిచర్డూ నికసున్ 
కు, చంద్రునిపైె తొలిస్రిగా కాలు 
మోపిన న్ల్ ఆర్మి స్్రా ంగ్ కు  
పంపగా, వారు పి బి శ్రీనివాస్ పైె 
ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. 
        శ్రీ పి బి శ్రీనివాస్ కు 
అభిమాని, సంగీత ప్రేమికుడు శ్రీ 
కె నటరాజన్ , బంగళూరు లోని 
మలేలాశవారం ఎమ్ ఎల్ ఎ  సహాయ 
సహకారాలతో, బంగళూరులో 
గల సదాశివ నగర్ పారుకూను పి 
బి శ్రీనివాస్ పారుకూగా పేరు మారిచు 
ఆ సంగీత స్రవాభౌమునిపైె 
తనకు గల అభిమాన్నినా చాటు-
కున్నారు. 
        శ్రీ ఆర్ శ్రీన్ద్ రచించిన, 
పి బి శ్రీనివాస్ జీవిత చరిత్ర 
'మాధుర్య స్రవాభౌమ డా. పి బి 
శ్రీనివాస్ - న్దయోగియ స్-
న్దయాన' అను పుస్తకం 7 
మే 2013 న బంగళూరు పేలస్ 
గ్ండ్సు లో ప్రఖా్యత నేపధ్య 
గాయకులు శ్రీ ఎసీపి బాలస్బ్ర-
హమిణ్యం, శ్రీమతి వాణి జయరాం, 
శ్రీ కె జె ఏస్దాస్ గారలా చేతుల 
మీదుగా విడుదల చేయడం 
జరిగింది. ఆ పుస్తకం 2013 వ 
సంవతసురంకు గాను కరానాటక 
రాష్ట్ర ప్రభ్తవాంచే 'చలన చిత్ర 
చరిత్రలో ఉత్తమ పుస్తకం (Best 
Book on Cinema Literature) 
గా గురి ్తంపు పొందింది.     
 కరానాటక రాష్ట్రమునకు చెందిన 
రండవ అతు్యత్తమ పురస్కూరం 

'కననాడ రాజో్యతసువ ' అవారుడూ ను 
కరానాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పి 
బి శ్రీనివాస్ కు ప్రదానం చేస్రు. 
       తమిళన్డు రాష్ట్రం ప్రదానం 
చేసిన గౌరవ పురస్కూరం 'కలైె-
మామణి' శ్రీ పి బి శ్రీనివాస్ కు 
దకికూంది. స్పర్ స్్ర్ రాజ్ 
కుమార్ కుటుంబ సభ్్యలచే 
ప్రదానం చేయబడిన 'డా. రాజ-
కుమార్ సౌహారదు ్ర పురస్కూరం శ్రీ పి 
బి శ్రీనివాస్ సీవాకరించారు.
     కరానాటక రాష్ట్ర గవరనార్ చేతు-
లమీడుగా కరా్ణ టక విశవావిదా్య-
లయం, హంపి వారు ప్రదానం 
చేసిన ప్రతిష్ాతమిక 'కరానాటక 
న్దోజ అవారుడూ ' సీవాకరించడం 
జరిగింది. 
         తమిళన్డు రాష్ట్ర చల-
నచిత్ర గౌరవ పురస్కూరం 'కలైెవ-
న్ర్' 2002 సంవతసురానికి గాను 
శ్రీ పి బి శ్రీనివాస్ కు ప్రదానం 
చేయడం జరిగింది.
       14 ఏప్రిల్ 2013 వ త్ద్ 
న్డు, చెనైెనైలో గల తన సవాగృ-
హంలో గుండెపోటుతో శ్రీ పి బి 
శ్రీనివాస్ కనునామూస్రు. ఆరోజు 
తమిళ్లు ఉగాది ఉతసువ కార్య-
క్రమాలు జరుగుతుండటంతో, 
ఆ మరుసటి రోజు వారి పారిథావ 
శరీరానికి దహన సంస్కూరాలు 
జరిగాయి. 
       సంగీత సరసవాతి కంటినుండి 
రండు అశ్రు బిందువులు 
రాల్యి, బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలి 
శ్రీ పి బి శ్రీనివాస్ మరణంతో.  
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ఎలెకా్రా న్
     గురజ్డ విజయనగరం జిల్లా -
నుంచి కందుకూరి రాజమహేంద్ర-
వరం  జిల్లా కి బదిలీ మీద వచిచున 
భావన్రాయణ చాల్ గడుస్ 
మనిష.  భావన్రాయణ  సంగతి  
ఒకకూ నిముషం పకకూన పెట్ి,  
జిల్లా ల పేరలాని ఇల్ రాస్్త ననాందుకు 
న్ తరాకూనినా కాస్త మీ ముందు పె-
ట్ాలిసున అవసరం ఉంది. స్ధార-
ణంగా  జిల్లా లు జిల్లా  కేంద్రపట్ణం  
పేరిట ఉంటాయి. అయిత్, న్ స్-
ధారణమైన లోకజ్ఞా నం పరిమితుల 
మేరకు- ఇదివరకు మదరాస్ ప్రా-
విన్సు తో కలిసి ఉననాపుపిడు, విడిపో-
యినపుపిడు, తెలంగాణ ప్రాంతంతో 
విలీనమైనపుపిడు, తిరిగి విడిపోయి 
రాయలసీమకోస్్త ంధ్రగా లేదా సీ-
మాంధ్రగా లేదా శేషాంధ్రగా మిగి-
లినపుపిడు తూరుపి గోదావరి జిల్లా , 
పశిచుమగోదావరి జిల్లా , కృషా్ణ జిల్లా  
తపపి మిగిలినవన్నా ఊరలా పేరలాకే అం-
కితమైపోయి ఉన్నాయి. మధ్యలో  
పొట్ిశ్రీరాములు నెలూలా రు జిల్లా , 
ప్రకాశం ఒంగోలు జిల్లా  అని రండు 
పూరవాపద జోడింపులు జరిగాయి. 
అల్గే తెలంగాణ విశల్ంధ్రనుం-
చి విడిన తరావాత ముపైెఫైఒకటి జి-
ల్లా లుగా పునరవార్యవసీథాకరించబడి, 
బహు జిల్లా లకు  ఒకపపిటి  ప్రము-
ఖుల పేరలాని  జంట పేరులా గా అతి-

కించేశరు. ఇపుపిడు రాష్ట్ర సరీవాస్ 
పరీక్షలోలా  జిల్లా లపేరులా  రాయమంటే 
అభ్యరుథా లు కుదేలైెపోవాలిసుందే! 
తూ.గో.జిల్లా  కేంద్రం కాకిన్డైెత్, 
ప.గో.జిల్లా  కేంద్రం ఏలూరైత్, కృ-
షా్ణ జిల్లా  కేంద్రం మచిలీ పటనాం. 
వీటికి ప్రముఖుల పేరులా  తగిలించ-
డం కంచెం కష్మే! అయిత్ చిననా-
రాషా్రా లూ, చిననా జిల్లా లు రాజకీయ 
పదవులతో సహా ఎనోనాఉదో్యగావ-
కాశలు కలిపిస్్త యి కాబట్ి, రేపు 
తూ.గో.జిల్లా  ముకకూలైెత్  రాజమం-
డ్రి, కాకిన్డ జిల్లా లు, అదనంగా  
కోనసీమ లేదా బాలయోగి  అమ-
ల్పురం జిల్లా , అల్గే ప.గో. ము-
కకూలైెత్, ఏలూరు, భీమవరం, 
నరాసుపురం, త్డేపలిలా  గూడెం 
అంటూ మరో న్లుగు అవతరిం-
చవచుచు. ఆయాప్రాంత్ల ప్రము-
ఖుల పేరలాని చరిత్రలినా తిరగవేస, 
లేక ఆందోళనలు లేవద్స జిల్లా ల 
పేరలాతో జోడించ వచుచు. 
అందుచేత నేను గురజ్డ విజ-
యనగరం జిల్లా , లేదా కందుకూరి 
రాజమహేంద్రవరం జిల్లా  అంటు-
న్నానంటే, ఆ రోజులూ దగ్గరపడు్త -
న్నాయననా ఉదేదుశ్యంతోనే అన్నాను 
కాన్ అంతకు మించిన దురుదేదుశ్యం 
ఏమాత్రం లేదు. అద్కాక కథలకి 
యితివృత్్త లు గతంలంచో, వర ్త-

మానంలంచో తవువాకోవాలననా 
నియమం లేదుకాబట్ి, రేపటి-
లోంచి కూడా సృష్ంచుకోవచుచు.    
సరే, తిరిగి భావన్రాయణతో 
న్కుననా బాదరాయణసంబంధం 
గురించి చెపుపికోవాలి కదా? మేమి-
దదురం ఒకేస్రి రాష్ట్రప్రభ్తవా స్వా-
రంగపు పరీక్షలు రాశం. రాత పరీ-
క్షలోలా  ఉతీ్తరు్ణ లైెన జ్బిత్లో  నేను 
ఆరోవాణి్ణ. భావన్రాయణ వంద 
దాటే. అయిత్ ముఖాముఖీలు 
జరిగిన తరావాత  అతగాడు ఆరో-
స్థా నంలో, నేను అష్ోత్తరశతస్థా -
నంలో! రాత పరీక్షలోలా ని కఠినతవాం 
కాని, స్లభతవాం కాని అందరికీ 
ఒకటే అయిన్,  ముఖాముఖీలు 
బహుముఖాలుగా ఉంటాయి. రా-
మాయణంలోని రాముడి భార్య 
పేరు చెపపిమననాదానికీ, భాగవ-
తంలోని కృష్్ణ డి అష్ భార్యలపే-
రులా  చెపపిమననాదానికీ ఎంతటిత్డా, 
అదంతటి  టేడా?! కోటీశవారులెవ-
రు  ప్రోగ్రాములోలా  ఇల్ంటి ప్రశనాలు 
ఒకరినా కుబేరులినా చేస్్త, మరొకరిని 
కుదేలు చేసి పారేస్్త యి.  స్థా యి, 
రా్యంకుల మాట దేముడెరుగు-
కాని, వధువు అతి్తంటోలా  అడుగు 
పెడో్తనే బియ్యం చెంబుని కుడి-
పాదంతో తనేనాసినటులా గా, అసలు  
ముందస్్త గా  ప్రభ్తవాపు ప్రాంగ-

అస్తమానూ లడ్డూ లేన్ 



44 డిసెంబర్  2019

ణాలోలా  అడుగుపెట్ి, మొదటినెల 
జీతంకోసం ఎదురు చూడడూమే  
ప్రధానం కాబట్ి, ఉదో్యగం వచిచున 
కత్తలో ఈ విషయం కంతగా తపపి 
అంతగా బాధించదు. 
ఒకస్రి  ఉదో్యగంలో  అడుగు 
పెట్ిన తరావాత అందరి ఎదుగుదల్ 
ఒకేల్ ఉండదు. తలలో న్లికలు, 
తలతికకూ వ్యవహారులు, సిఫారస్ల 
రాకుమారులూ, పైెరవీల వీరులూ, 
రాజకీయ సంబంధీకులు, చివరగా 
ఏ ఎండకాగొడుగులూ-ఇల్ రకర-
కాల అసి్తత్వాలు దర్శనమిస్్త యి. 
ప్రతివారి ఎదుగుదలకీ ప్రమాణాలే 
వేరు. సరే, ఇంతవరకూ ఒకే వ్య-
వసథా బాదరాయణ సంబంధమే 
తపిపించి, భావన్రాయణతో న్కు 
ఎల్ంటి వ్యకి ్తగతమైన పరిచయం 
లేదు. నెలూలా రునుంచి నేనూ,  విజ-
యనగరంనుంచి అతనూ రాజమ-
హేంద్రవరానికి బదిలీ కావడంతో 
వ్యకి ్తగతమైన పరిచయం కలిగింది. 
మా ఆఫీస్లో అతనిది హోదాలో 
రండోస్థా యి, న్ది న్లుగో  స్థా యి. 
అంటే మధ్యలో రండు మటులా  
దాటేసి ప్రధమస్థా యికి ఒకమట్ు 
దూరంలో ఉన్నాడు. మూడోస్థా యి 
పెదదుమనిష కుంభకరు్ణ డే! ఆయన 
ఎవరికీ పనిచెపపిడు, ఎవరూ అత-
నిచేత పని చేయించలేరు.  
మొదటి రోజు పరిచయంలోనే 
‘మీరూ, నేనూ ఒకే బా్యచ్ ఉదో్య-
గులమననామాట! గుడ్!’ అన్నాడు 
భావన్రాయణ. అది సంతోషమో, 
అవహేళనో న్కు అరథాం కాలేదు.  
మొదటి వారంలోనే అతని పద్తు-
లు, ప్రవర ్తన్ కంతగా అవగాహన-

లోకి వచాచుయనిపించిన్, మనిషని 
అరథాంచేస్కోవడం కష్మేననిపిం-
చింది. చాపకింది న్రుల్ కనినా 
లోపాయికారి కథన్లు తెలియవ-
చాచుయి. 
తరాల మారుపిలతో ఇంటా బయ-
టాకూడా జీవనశలైి మారుతుంది. 
అల్గే ప్రభ్త్వాలు మారినపుపిడ-
ల్లా  సైెద్ాంతికంగా, పాలన్పరంగా 
కనినా మారుపిలు తథ్యం. పాతుకు-
పోయిన పార్ీ ఓడిపోయినపుపిడు 
కత్తపార్ీ మదా్యనిషేధానినా అమ-
లుపరిచుంది. ఖజ్న్కి చిలులా లు 
పడడూంతో  మళ్ళు మద్యపానం రట్ిం-
పుబలంతో పుంజుకంది. మద్య-
పానుల వళూళు, యిళూలా  గులలాలౌ-
తూననాసంగతి వేరు! త్గుబోతు 
వాహన చోదకులవలలా  రహదారి 
ప్రమాదాలు ఎకుకూవౌతుననా సంగతి 
వేరు!    
స్రమీది శులకూం రాషా్రా దాయానినా 
ఇబబాడిముబబాడిగా పెంచేసింది. 
కేవలం తయారీ, అమమికాల-
కి  అనుమతుల జ్రీల మీదనే 
కాకుండా, ఊరలామధా్య, రహదారుల 
పకకూన్ మద్యశలలు ప్రత్యక్షమ-
వడంతో అధికారకంగా ప్రభ్తవా 
ఖజ్నేలే కాదు, పకకూదారులమమిట 
కందరి జేబులు కూడా నిండే 
అవకాశలు మండయా్యయి. ఒకకూ 
గుజరాత్ లో మొదటునాంచీ, ఇటీ-
వలికాలంలో బీహారోలా   తపపి దేశ-
మంతటా ప్రభ్తవా ఖజ్న్లకి ఇదే  
ఓ పెదదు  ఆదాయమార్గం అయిపో-
యింది. విజయనగరంలో ఉననా-
పుపిడు మద్యపాన విస్తరణలో, 
అమమికాల లక్ష్యస్ధనలో భావన్-

రాయణ అనేకమైన స్చనలూ, 
సలహాలూ ఇచాచుడట. తరావాత 
పాలకుల  కండువాల రంగులు 
అటూ యిటూ మారిన్, మద్యం 
పటలా  పాలసీ మారలేదు.  
 ఓ రోజున త్గుడికి బానిసైెన మా 
ఆఫీస్ బిళళుబంట్రోతు బీహారు ప్ర-
భ్త్వానినాఆశచుర్యకరంగా  బహిరం-
గంగా మచుచుకన్నాడు! అదే కాక 
తనల్ంటివారు త్గుడు బానిస-
లవడానికి కారణం ప్రభ్తవా పథ-
కాలేనని, విశఖజిల్లా  న్యకుల 
ప్రోదబాలంవలలానేనని అరిచాడు. 
అది భావన్రాయణకి స్టిగా 
తగిలింది. అల్ నోరు జ్రినం-
దుకు భావన్రాయణ కోపగించక 
నవువాతోనే అతనినా మందలించా-
డు. ‘ఓరి, అమాయకుడా! న్కు  
నెలనెల్ న్గా లేకుండా జీతం 
ఎల్ వస్త ందో తెలుస్? మద్య రా-
బడిమీదే! నువవాననాది ననునా కాదు, 
మన ప్రభ్త్వానినా! ఆఫీసైెన తరావాత 
నువువా ఎల్ అఘోరించిన్ న్ ఇష్ం 
కాన్,  త్గొచిచు ఇల్ ఆఫీస్లో కా-
రుకూతలు కూస్్త, న్ గోతిని నువేవా 
తవువాకుననాటలా వుతుంది. ఈ స్రికి 
క్షమించి వదిలేస్్త న్నాను.  పెదాదు -
యనకి తెలిస్్త నినునా రకి్షంచడం న్ 
తరం కాదు!”
భావన్రాయణ లౌకు్యడు. రాగానే 
అన్నా తనేనననాట్ుగా ప్రవరి ్తంచస్-
గాడు. మామూలు పలకరింపులోలా , 
అతిస్ధారణమైన ఆఫీస్ పనులోలా  
తన చెయ్్య పైెఎతు్త న ఉండాలననా 
ఆకాంక్ష దో్యతకమైయ్్యది. భావ-
న్రాయణ  ఓ రామారావుతో మరో 
స్బాబారావుని గురించి మాటాలా డిత్, 
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ఎదుట లేని స్బాబారావుని ఆకాశ-
నికి ఎత్్తస్్త డు. దాంతో రామారావు 
మనోసె్థార్యంతో మొహాన అవున-
వుననే భావముద్ర వేస్కుని విన్-
లిసుందేతపపి, ఒకకూ మాటని కాదన్నా 
భావన్రాయణ ఎల్ంటి మలికలు 
పెడా్త డో ఊహించడం కష్ం. బిళళు-
బంట్రోతు సరిగా పనిచేయకపో-
త్, అతగాడితో పనిచేయించుకనే 
లౌక్యం   మాకు లేదనడు కాని, నే-
రుచుకోవాలంటాడు! కుంభకరు్ణ ల-
వారి ఊస్తి్తత్ ‘కండలతో ఢీ కడే్త 
పొట్ేళళు బుర్రలు బదదులౌత్యి తపపి 
ప్రయోజనముండదు. ఆయన రా-
వణాస్రుడి సదరుడననా సంగతి 
మరవకండి!’ అని సలహా యిచేచు-
వాడు. 
కత్తగా వచిచున జిల్లా కాబట్ి అదదు -
కంపలో ఆఫీస్. భావన్రాయణ 
ఆఫీస్లో బదిలీమీద వచిచు 
చేరగానే అదదుకంప ఆధున్కరణ-
కి, స్ందరీకరణకి పెదాదు యనచేత 
ప్రోపోజల్సు పెట్ించేశడు.     భవ-
ననిరామిణంకోసం జైెలు రోడుడూ లో 
సథాలం కేటాయించబడింది. 
అయిత్  రహదారి, భవననిరామిణ 
శఖామాతు్యలవారికి శంకుస్థా పనకి 
ముహూర ్తం కుదరలేదు. ఆయన 
కత్తరాజధాని చుట్ుపకకూల అనే-
కానేకమైన నిరామిణాల శంకుస్థా ప-
నలతో, పిలలా  రహదారుల ప్రారం-
భోతసువాలతో క్షణం తీరికలేకుండా 
ఉన్నాడు. ఆ హకుకూ కేవలం తనదే 
అంటాడు. అద్కాక,  శంకుస్థా పన 
ముహూర ్త నిర్ణయంలో కృషా్ణ తీర 
పండితులకీ, గోదావరీతీర పండి-
తులకీ బేధాభిప్రాయాలు వచాచుయి. 

ఒక రాజమహేంద్రవరం ఘన్పాఠి 
తన  లెకకూలప్రకారం ఆ మంత్రిగా-
రి జనమిదినం తపపిన్, అందుకని 
ఆయన జనమినక్షత్రం, జ్తకచక్రం  
ఈ భవననిరామిణ శంకుస్థా పనకే 
కాకుండా ఆయనకి ఆయుుఃపరం-
గా కూడా అనువుగాలేవని చెపపి-
డంతో, ఆ విషయం  ఓ తిరుపతి 
పండితుల బృందం విచారిస్త ం-
ది. మరే శఖామంత్రిని అభ్య-
రిథాంచిన్, ఆదేశించిన్, రహదారి 
భవన్ల మంత్రిగారికి శసి్త జరగా-
లని ఎవరూ కావాలనే ముందుకు 
రాలేదు.  ఇంకా శంకుస్థా పనైెన్ 
జరగని ఆ కత్తభవనం వచేచులోగా 
ఈ అదదుకంపకి ఆఫీస్కళ తీస్-
కురావడానికి ప్రణాళిక తయారైంది.
“కత్తగా ఆఫీస్ భవననిరామిణం 
అనుమతింపబడడం, సథాలనిరేదుశం 
జరిగిపోయింది కాబట్ి   ఈ అదదు -
కంపమీద ఇంతఖరుచు అనవస-
రం!” అన్నాడు విత్తశఖని చూస్ 
అధికారి రామలింగం. ఆయనకి 
తల నెరిసిపోయింది కాన్ రంగే-
స్కంటాడు. మాటలకి మట్ుకు 
రంగేయడం ఆయనకి చేతకాదు. 
ప్రతీ ప్రతిపాదనకీ అడుడూ పులలా  
వయ్యడం ఆయన వృతి్త ధరమిం! 
“ఇంతకాలం మీల్ంటి వారి చా-
దస్తపు ప్రవర ్తన్వళితోనే కాలగ-
తితో రావాలిసున పురోగతి రాలేదు. 
ఆలోచనలు మహావృకా్ష ల్లా  విస్త-
రించాలేకాని కుండీ మొకకూల్లా  ఉం-
డిపోకూడదు. నిర్ణయం లేకుండా 
మూలపడిన దస్్రా లకి దస్్రా లు కో-
టయ్యకాజ్ కాకిన్డ జిల్లా నుంచి 
ఇకకూడకు తరలించేశరు.  ఆఫీస్ 

వాత్వరణం ఆహాలా దకరంగా ఉంటే 
పనులు పరుగులు తీస్్త యి. 
ఆఖరికి తపాలబిళళులు అమేమి పో-
స్్ఫీస్లినాకూడా ఆధున్కరణం 
చేస్శరు!” అన్నాడు భావన్రా-
యణ. 
“ఆధున్కరణం చేసిన తరావాత 
తపాల్బిళలాలు కావాలన్నా దొరకట-
లేలాదు1” అన్నాడు రామలింగం.
“కావ్చుచు. సెల్ ఫోనలా చిచున తరావాత 
ఉత్తరాలు రాయడం తగి్గపోయిం-
ది. స్్ంపులు అవసరముననావారు 
కేవలం తలమాసిన రచయితలు. 
పత్రికలిపుపిడు యి-మయిల్ దావారా 
రచనలు సీవాకరించడం ప్రారంభిం-
చిన తరావాత రచయితలకీ  స్్ంపుల 
అవసరం మరింతగా తగి్గపోయిం-
ది. మామూలు  ఉత్తరం సరిగా 
బటావాడా చేయబడదననా  భయం 
ముంచుకు రావడంతో,  సీపిడ్ 
పోస్్ లు వచాచుయి. అయిదు 
రూపాయల కవరులో పోయ్ ఒక 
పేజీ ఉత్తరానికి నలభై  రూపా-
యలిస్్త న్నాం. మనియారడూరులా  అదే 
రోజున పోస్ల్ నెటోలా  వళిలాపోతున్నా-
యి. ఆ శఖకి ఆదాయం పెరిగి  
పోస్ల్ ఉదో్యగులకు జీత్లు పె-
రిగాయాలేదా? అందుకని రామ-
లింగంగారూ, మీరు మీ పాతకాల-
పు పద్తులలో ఖరుచుని  గురించి 
చిననా కామంట్ చేసినందుకు మి-
మమిలినా తపుపి పట్టలేలాదు కాన్, ఏ 
వ్యవసె్థాన్ ఎదగాలంటే  ఎపపిటిక-
పుపిడు మారుపి అవసరం. అందుకే 
మా తరం నిరంతరం  ప్రయా-
సపడో్తంది! కత్త ఆఫీస్ భవనం 
వచిచున్, ఇపుపిడు  అరచేతిలో 
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చూపించిన ఉదో్యగాలోలా  అపపిటి-
కి కంత శతం ముదురు బ్రహమి-
చారులు భరీ ్త అయి కత్త కురీచులోలా  
కుదురుకనే అవకాశం ఉంటుంది 
కాబట్ి, ఆ కత్త శలీ్తలకి లేని పని 
సృష్ంచడంతో బాటు కూరోచుడానికి 
చోటు కూడా చూపించాలి. హం-
గులన్నా సమకూరేవరకూ ఆ కత్త 
భవనం కూడా  మనకి సరిపోదు. 
అదదు  ఆఫీస్ని కనస్గించాలిసుం-
దే. ఆ యువ ఉదో్యగులు మీల్ంటి 
అనుభవజుఞా లతోబాటు కూరుచుని  
బూజులు పట్ిన పాతదస్్రా లని 
తిరగేస్్త  ముందుగా పని నేరుచు-
కంటారు. అవసరమొస్్త మన 
కత్తజిల్లా  అతిథిగృహం కట్ేవ-
రకూ ఈ అదదుకంపని అతిథిగృ-
హంగాకూడా వాడుకోవచుచు. పదవీ 
విరమణ తరావాత మన పూరవాఉదో్య-
గులు ఈ ఊరు సవాంతపనులమీద 
వస్్త అతిథి గృహంలో నికే్షపంగా 
రోజుకి కేవలం పాతిక రూపాయ-
లోలా  ఉండొచుచు. అందుకనే మనం 
విసతృతంగా ఆలోచించాలికాని 
మితంగా కాదు!”
అధిక్యతకోసం నిషకూర్షగా మా-
టాలా డడూం, వీలైెనంతగా ఎగత్ళి 
చేయడం, బుజజిగిస్త నే బుర్ర-
మీద వాయించడం భావన్రా-
యణ పద్తని సపిష్ాసపిష్మైన 
మా మొదటి అవగాహన క్రమేపీ 
సిథారపడస్గింది. భావన్రాయణ 
అనతికాలంలోనే ఆఫీస్ పెదదుగా 
ఎదిగిపోత్డని, అతనికి రాజకీయ 
ప్రాబల్యం చాల్ ఎకుకూవని భజ-
నపరుల బృందం రూపొందస్-
గింది. దానితో భావన్రాయణ 

గురించి ఏ ఒకకూమాటా చాటుగా 
చెపుపికనే అవకాశం లేకపోయింది. 
చెంచాగిరీ  కూడా ఆఫీస్ అసి్తత్వా-
నికి రూపు దిదుదు తుంది. 
ఓ రోజున భావన్రాయణ కాజ్ 
త్పేశవారం మండలం లోని ఓ ప్రా-
థమిక పాఠశల పనితీరు గమ-
నించడానికి వళ్ళుడు. ఆరోజున 
పెదాదు యన పరమేశవారంగారు ననునా 
ప్రత్్యకించి పిలిచారు. “చూడండి 
నెలూలా రు ప్రకాశంగారూ! అరవైని 
అరవై అయిదుకి పెంచిత్నే 
కాన్, నేను మరో ఆరనాలలాలో మా 
సంతూరు చెరుకురసం నూజవీ-
డుకి పోవాలిసుందే. ‘వృద్జంబుకా-
లకి సరీవాస్ పెంచుకుంటూ పోత్, 
ఎపుపిడనగానో తండ్రులవయస్లో 
అడుగు పెట్ేసిన, ప్రస్్త తం పె-
ట్ేస్త ననా మాకు ఉదో్యగాలెకకూణ్్ణ ం-
చి ఊడిపడా్త య’ని ఆందోళనలు 
లేచిపడు్త న్నాయి. డెబైభై కాకపోత్ 
కన్సం అరవై అయిదువరకూ 
సరీవాస్ ఎందుకు పెంచాలో జస్ిఫై 
చేస్్త  ఓ డ్రాఫ్్ రాసి యివవాండి. 
ఇల్ మిమమిలినా అడిగిన సంగతి 
మీరు ఎవరికీ చెపొపిదుదు . ఇంకో 
ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, 
ఏ దస్త్రంలోనైెన్  ఆఖరి సంతకం 
న్దే.  భావన్రాయణ గారు తమ 
అంతిమ పరిశీలనలో అవునన, 
కాదనో- ఇవ్వాచుచుననో,ఇవవాకూడ-
దనో- చెయొ్యచుచుననో, చెయ్యకూ-
డదనో రిమారుకూలు రాసి పంపేస్్త -
రు. న్ కలం- ఆయన అవునంటే 
అవునన్, కాదంటే కాదన్ న్ 
బుర్రకు శ్రమలేకుండా సంతకం 
పెట్ేస్్త ంది. ఇకకూడ భావన్రాయ-

ణా, నేన్ అననాది ముఖ్యం కాదు. 
ఆ కురీచు, ఈ కురీచు- అంత్. అనినా 
ఆఫీస్ల తంతూ ఇదే.  పదవీ 
విరమణ ముందు తపుపిడు ని-
ర్ణయాలు తీస్కంటే భ్జ్ల-
మీద తలకాయ గరవాంగా నిలబ-
ట్ి బయటి ప్రపంచంలో అడుగు 
పెట్లేను. అందుకని భావన్రా-
యణ న్కు పంపే దస్్రా లననినాంటి-
న్  మీకు రహస్యంగా అందజేస్్త  
ఉంటాను. మీరు వాటిని కు్ష ణ్ణంగా 
చదివి, దస్త్రంలో కాకుండా వేరు 
కాయితం మీద మీ అభిప్రాయం 
రాసి యివవాండి. అపుపిడు నేను 
ధైర్యంగా ఏ నిర్ణయమూ తీస్-
కోగలుగుత్ను. వైద్యరంగంలో 
సెకండ్ ఒపీనియన్ తీస్కోవడం 
సరవాస్ధారణమేకదా?”
న్కు ఇదేదో మడతపేచీ ల్గే కన-
బడింది. భావన్రాయణ ప్రవర ్తన్-
వళి ఆయనకీ తెలియంది కాదు 
కాబట్ి, ఉదో్యగపు ఆఖరి రోజులోలా , 
కనినా కంపలుద్స్  సంతకాలు 
పెట్డం ఎంతో  జ్గ్రత్త పడవ-
లసిన విషయమే కదా? అయిత్ 
న్ అభిప్రాయాలినా కాయితం 
మీద పెట్డం న్కు ఇష్ం లేదు. 
అందుకని  స్యంత్రాలు ఆయ-
నింటికి పోయి అవుననో, కాదనో 
చెపపిడం  మొదలు పెట్ాను.  భా-
వన్రాయణ సరైనదే అననాది నేనూ 
సరైనదే అనడం, అతను సరైనదే 
అననాది  నేను కాదనడం, అతను 
సరికాదననాదాంతో నేనూ అంగీక-
రించడం, ఆఖరిగా  అతను సరి-
కాదననాదాంతో నేను అంగీకరిం-
చకపోవడం- రమారమి పాతిక 
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శత్లు. అందుకని మా ఏకా-
భిప్రాయపు దస్్రా లమీద ఆయన 
ధైర్యంగా చేయగల సంతకాలు ఏభై  
శతం మాత్రమే అని అనుకోవచుచు. 
అయిత్, అసలు  దస్్రా లమీద పె-
దాదు యన నిర్ణయాలు  ఏమిటో తె-
లుస్కోవాలని కుతూహలం న్లో 
రేకెతి్తంది. ఓ రోజున పెదాదు యన్, 
భావన్రాయణా మామిడిత్ండ్ 
ఆత్రేయపురానికి ఏదో గ్రామవికాస 
కార్యక్రమానికి వళిలానపుపిడు, పె-
దాదు యన గదిలోకి వళిళు దస్్రా లని 
చూశను. నేను చెపిపిన అభ్యంత-
రాలినా పెదాదు యన తన అభిప్రాయ-
లుగా రాసి భావన్రాయణని జస్ీఫై 
చేయమన్నారు. భావన్రాయణ 
కనినాంటికి సమాధాన్లిచాచుడు. 
కనినాంటికి మళ్ళు రివూ్య పెడా్త నన్నా-
డు. పెదాదు యన న్ అభిప్రాయాలకి 
విలువనిచాచుడని ఎంతగానో పొం-
గిపోయాను. 
పెదాదు యన పరమేశవారం గారికి 
అరవై పూరి ్తకాగానే పదవీ విరమణ 
డిసెంబరు 31 న జరిగిపోయిం-
ది. ఆయనకి ఘనంగా ఆఫీస్లో  
చందాలతో- టీ పార్ీ జరిగింది. 
ఉపాపిడ దుశ్శలువా కపపిడం 
జరిగింది. పెదాదు పురం పట్ువస్్రా -
లు సమరిపించబడాడూ యి. వివాదం 
లేకుండా వీరేశలింగంగారి కంచు 
విగ్రహం కానుకగా యివవాబ-
డింది. ముదాదు  సిద్ుడుగారనే ఓ 
స్థా నిక ఆధునిక కవి ఆయనినా కీరి ్త-
స్్త  అయిదు పేజీల వచన కవిత 
చదివాడు. ప్రత్్యక చందాలతో, 
పరిమితమైన  సభ్్యలతో గోదావరీ 
తీరానగల ఓ హోటలోలా  మందు 

పార్ీ జరిగింది. ఎవరి గొడవలోలా  
వారుండగా,  పెదాదు యన ననునా ఓ 
పకకూగా తీస్కు పోయి ఓ సంగతి 
చెపాపిడు. “ఆ దస్్రా లననినాంటిన్ 
మీకు చూపించి, మీ అభిప్రాయా-
లినా తెలుస్కోవాలిసుందిగా చెపిపింది 
భావన్రాయణ్!  న్ తరావాత కురీచు-
న్క్రమించేది త్నే కాబట్ి, మీ వి-
శేలాషణాశకి ్తని అంచన్వేస్ అవసరం 
తనకుందని  చెపాపిడు. అయిత్ 
ఒక సంగతి.  మీరు న్కు చెపిపిన  
అభ్యంతరాలినా నేను దస్త్రంలో రాస్్త, 
ఆయన  సీరియస్ గానే తీస్కని 
కావలిసున మారుపిలు చేశడు! బత-
కనేరిచున లౌకు్యడు. ఏది ఏమైన్ 
మీరు మీ జ్గ్రత్తలోలా  ఉండాలి. 
మీతో కలిసి ఎకుకూవకాలం పనిచేస్ 
అవకాశం ప్రభ్తవాం న్కివవాలేదు. 
మీకు శుభం కలుగు గాక!” అని 
ద్వించాడు. 
మద్యం నిజ్లినా పలికిస్్త ందనడా-
నికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఏం 
కావాలి? భావన్రాయణ నిజంగానే 
ననునా ఓ పావుగా వాడుకన్నాడు. 
జనవరి ఆరో త్రీఖున ప్రభ్తోవాదో్య-
గులకి పదవీ విరమణ వయస్ని 
అరవై రండుకి పెంచుతూ ఉత్త-
రువాలచాచుయి! పరమేశవారంగారి 
పటలా  కందరు జ్లి చూపారు. 
ఇక మాకు అవకాశలు లేనటేలా  
అని నిరుదో్యగులు గొడవలు 
చేశరు. అదేసమయంలో అంబికా 
ఏలూరు జిల్లా నుంచి అంతరాజి -
తీయ కబడీడూ పోటీలోలా  కంచు పతకం 
స్ధించిన జట్ు న్యకురాలు 
నరస్దేవిని క్రీడాత్జమంటూ 
కందుకూరి  రాజమహేంద్రవరం 

జిల్లా లోని మా ఆఫీస్కి  అధికారి-
ణిగా పడేశరు. భావన్రాయణ కు-
దేలైెపోయి బదిలీ చేయించుకని 
గిడుగు శ్రీకాకుళం జిల్లా కి  ఇకకూ-
డుననా స్థా యిలోనే వళిళు పోయాడు. 
అతని స్థా నంలో మరవరూ 
రాలేదు. మూడోస్థా నం నిత్యనిద్రా-
దేవి ఒడిలో స్దద్రుతోనే ఉంది. 
నరస్దేవిది అలంకార పదవి. 
తత్కూరణంగా రాజమహేంద్రవరం 
మా ఆఫీస్  భారమంత్  న్ భ్జ-
సకూంధాలమీద పడిపోయింది.  ఇది 
పెదాదు యన పరమేశవారంగారి ద్వన 
ఫలమో, వరమో, శపమో న్కు 
తెలియదు.
భావన్రాయణదావారా  ఆఫీస్ వ్య-
వహారాలోలా  నేను కనినా  పాఠాలు 
నేరుచుకన్నానననా సంగతి అందరికీ 
చెపుపికోవడం న్ ధరమిం. చేస్ ఉదో్య-
గంలో  మటెలా కాకూలంటే లౌక్యం ఒక 
స్ధనం. లౌక్యమనేది బహురూపి. 
అసలు ఈ మానిపు్యలేషన్ లేక 
లౌక్యం  అనే పదం  సమరథాత అనే 
ప్రక్రియకి ఆతమి. సమరథావంతుడి 
బలం అందులోనే. 
అయిత్  లౌకు్యడైెన భావన్రా-
యణకి అనుకోకుండా గుణపాఠం 
జరిగిందనే అనుకోవాలి. అస్త-
మనూ లడ్డూ లే తినేవారు ఎపుపిడో 
ఒకపుపిడు కాజ్ తినక తపపిదు! 
                                           ***
పి.వి.రమణ రావు, 2-7-607, 
ఎకైసైజ్ కాలన్, స్బేదారీ, 
పోస్్:హనమకండ- 506001, 
తెలంగాణ
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స్హితీ స్ధానిధి,తెలుగు రుబాయీ కవి సమ్రాట్ు,

 డా.తిరుమల శ్రీనివాస్చార్య

తుమూమిరి రాంమోహన్ రావు

         ఇపుపిడుననా తెలంగాణా 
పండితకవులలో అగ్రగణ్్యలు 
డా.తిరుమలశ్రీనివాస్చారు్య-
లు.పద్యం ,గేయం,విమర్శ,-
పరిశ్ధన,వా్యఖా్యనం,జీవిత-
చ రి త్ర , స్ కు్త లు , అ ను సృ జ న 
వంటి ప్రక్రియలు చేపట్ి అరవైకి 
పైెగా గ్రంథలు రచించిన వీరు 
తెలంగాణా ప్రభ్తవాం ఏరపిడిన 
తరువాతఏరపిరచిన తొలి దాశరథి 
పురస్కూర గ్రహ్త కావడం విశే-
షం.ఆ పురస్కూరానినా అందజే-
స్్త ముఖ్యమంత్రి తిరుమలశ్రీని-
వాస్చారు్యలు తనకు చిననాన్ట 
బడిలో చదువు చెపిపినగురువు 
అని ప్రకటించి పాదాభివందనం 
చేయటం ఆత్రు్యలతో పాటుస-
భాసదులందరికీ ఆశచుర్యం గొలి-
పించిన విషయం.
అనినాటి కంటే ముఖ్యం ఒకే ఒక 
రుబాయీ ప్రక్రియలో పాతికకు 
పైెగా పుస్తకాలు ఆరువేలకుపైెగా 
రుబాయీలు రాసిన అరుదైన 
ఘనత వీరిది.
అందుకే వీరిని తెలుగు 
రుబాయీ కవి సమ్రాట్ు బిరుదు 
వరించింది.
     జనవరి ఒకటవ త్ద్ పందొ-
మిమిది వందల ముపైెపై ఎనిమి-
దిలో కరీంనగరిజిల్లా ,న్రాయణ 
పురం గ్రామంలో జనిమించిన శ్రీ-

నివాస్చారు్యలు తలిలా  వేంకటమమి 
నుండిమంచి గుణాలను నడ-
వడిని,తండ్రి పండిత వంశజులు 
సదాచార సంపనునాలుమనోహ-
రాచారు్యలనుండి పాండిత్్యనినా 
అలవరచుకున్నారు.చిననా న్టనే 
శ్రీవైష్ణవసంప్రదాయ సంబంధ 
తమిళ పాశురాలు,ముకుంద-
మాల,శ్రీగుణరతనాకోశం వంటి-
గ్రంథలనుండి శ్లా కాలు వాటితో 
పాటు వస్చరిత్రను పఠించారు.
ఈన్టి తెలంగాణాప్రభ్తవా సల-
హాదారు కే.వి. రమణాచారు్యలు 
గారి తండ్రి కే.వి.రాఘవాచారు్య-
లుతిరుమలవారికి అగ్రజుులే 
కాక గురువు కూడా.తిరుమల శ్రీ-
నివాస్చార్య పాఠశలచదు-

వంత్ ఆయన పర్యవేక్షణలోనే 
జరిగింది.ఆయన దేశికులే గాక 
బహు గ్రంథరచయిత.ఆయన 
స్నినాధ్యంలో అనేక విషయాల-
ను ఆకళింపు చేస్కుననాఅదృష్-
వంతులు.
   వీరి విదా్యభా్యసం న్రాయణ 
పురం,ఎల్లా రడిడూ  పేట,సిరిసిలలా ,-
మదక్ లలో జరిగింది.మద-
కబాహుళ్రథాస్ధక ఉననాత పా-
ఠశలలో పనెనాండవ తరగతి 
గణిత,రస్యన,భౌతికశస్్త -
లలో ప్రథమ శ్రేణిలో అందరి 
కంటే ఎకుకూవ గుణములు పొంది 
పాఠశల బోరుడూ  పైె తనపేరుచూ-
స్కుననా వీరు,వీరి అననా కుమా-
రుడైెన కే.వి.రమణ గారికి స్్ఫరి ్త 
దా య క ం గా ని లి చా రు . ఇ ం జ -
న్రింగ్ చదవడానికి వయస్ 
దాటిపోవడంతో ఉపాధా్యయ 
వృతి్త చేపట్ిప్రైవేటుగా బి.ఎ.,ఎం-
.ఏ చదివి ఖమమిం, కరీంనగ-
ర్  రాత్రి కళ్శల,సిద్ిపేటలలో 
కంతకాలం అధా్యపకులుగా 
పనిచేసి ఆ పైె హైదరాబాద్ లోని 
సరాదు ర్ పటేల్ కళ్శలలో సిథారప-
డిఅకకూడి నుండే ఉదో్యగ విరమణ 
గావించారు.ఆ సమయం లోనే 
ఉ స్మి ని యా వి శవా వి దా్య ల య ం 
నుండి డా.సి.న్రాయణ రడిడూ  
గారి పర్యవేక్షణలో ‘తెలుగులో-
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గేయన్టికలు అనే అంశం పైె 
పరిశ్ధన చేసి డాక్రేటు పట్ా 
గైకన్నారు.
          అటు ఉదో్యగం చేస్్త నే 
ఇటు రచన్ వా్యసంగానినా కూడా 
వదలకుండా ఈన్టివరకూ వి-
శ్రమించకుండా కనస్గిస్్త న్నా-
రు ఆచార్య తిరుమల శ్రీనివా-
స్చారు్యలు.
       కరీం నగరోలా  ఉననాపుపిడు తన 
తొలి పొత్తం ఉదయరాగానినా డా-
.దివాకరలా వేంకటావధానిగారికి 
అంకితమిస్్త  ఆవిషకూరింప జే-
స్కున్నారు.అల్ వారి ప్రతి పు-
స్తకానినా ఎవరో ఒక లబ్ప్రతిష్ఠి -
లకు అంకితమిస్్త  వస్్త న్నారు.
ఇటీవల వారు వారి ధరమిపతినా 
రాజ్యలకి్షమి (1949 -2016 )సమిృతిలో 
రాసిన సతీసమితి,బాల్యమిత్రునికి 
అంకిత మిస్్త ననా స్నాహస్ధ,-
వివిధవిషయాలపైె రాసిన వా్య-
సభారతి ఆవిషకూరణకు సిద్ంగా 
ఉన్నాయంటే ఎనభై రండేళ్లా దా-
టిన్ ఆయనలోని కవిత్ తపన 
ఎంత ఉందో అరథామౌతుంది.
నిరంతరరచన్,ప్రసంగానుర-
కు్త లైెన తిరుమలవారు ఒకపుపి-
డు మంచిక్రీడాకారులు,గాయ-
కులు,నటులు కూడా.
        తెలుగు రుబాయీ కవిసమ్రా-
ట్ు బిరుదాంచితులయిన ఆచా-
రు్యలు త్ను దరి్శంచినఅనేక 
ప్రాపంచిక విషయాలను,విషా-
దానందానుభూతులను,అలతి 
పదాలతో అందమైనరుబాయీ-
లుగా మలిచారు.స్నాహం గురించి 

చెబుతూ 
  'మొక్క వృక్ష మవుతుెంది
  సుమఫలమవుతుెంది
  స్్నహెం కూడా అెంతే
  విరాడ్రూప మవుతుెంది'
అంటారు
అల్గే సతీ సమిృతిలో తనను వీ-
డిదివికేగిన అర్ాంగిని
   ‘విరిసన పూదోట ఒకటి
  నవ ప్రభల బ్ట ఒకటి
 నన ముెందుకు నడిప్ెంచన
  నవాభ్యాదయ శకి తు ఒకటి' 
అంటారు
వీరి సిద్ాంత పత్ర పర్యవేక్షకులు 
స్ప్రసిద్ సిన్కవి,జ్ఞా నపీఠపుర-
స్కూర గ్రహ్తడా.సి.న్రాయణరడిడూ 
వీరితొలి గేయ సంకలనం 'గం-
గాతరంగాల'కుముందుమాట 
రాస్్త ఒకచోట"నేనెరిగిన డా.శ్రీ-
నివాస్చార్య పాడుతూ పాట 
రాస్్త డు.అందుకే అది పాఠకు-
డినిపాడేల్ చేస్్త ంది"అంటాడు.
ఆయనే ఇంకా"నిత్యవికాసినిగా 
నిలిచే ప్రతిభ,వస్్త తత్వానినావి-
శేలాషంచే పరిశ్ధన పాటవం,చె-
పపిదలచుకుననా అంశనినా నియ-

తపదబంధురంగా చెపేపినేరుపి 
-ఈ మూడు శకు్త లూ అలవ-
డిన స్హితీమూరి ్త డా.తిరు-
మలశ్రీనివాస్చార్య"అంటారు.
అంతకంటే పెదదు  కిత్బు ఏము-
ననాది.
   వీరి ప్రసంగం వినసం-
పుగ ఉండి,విషయబోధకంగా 
ఉంటుంది.డా.దివాకరలావేంకటా-
వధాని గారి  సహవాసంలో ఉననా 
వీరు వారి తరువాత వారంతటి 
వారనిచెపపివచుచు.అల్గే అనేక 
అవధానం,భ్వన విజయం 
వంటి స్హిత్యకార్యక్రమాలలో,-
దేవాలయ బ్రహోమితసువాలలో వా్య-
ఖా్యతగా,పలు టీవీ కార్యక్రమాల-
లో వీరిప్రతిభ పరిమళించింది.
   వీరు పొందిన సన్మిన సత్కూ-
రాలు అన్నా అన్నా కావు.వీరి ఇంటి 
నిండాపుస్తకాలు,సన్మిన సత్కూ-
రాల గురు్త లైెన జ్ఞా పికలే కనిపి-
స్్త యి.
వీరి ఔదార్యం కూడా చెపుపికోద-
గినదే.పలుసంసథాలనుండి తన 
పేరిట,భార్య పేరిట, ప్రసిద్కవుల 
పేరిట ఏటా కనినా పురస్కూరాలు 
వీరి ఆరిథాక సహకారంతో అందిం-
చబడుతువానాయి.
     ఆజ్నుబాహు విగ్రహం,స్ం-
దర రూపం,పెదవుల పైె చెరగని-
చిరునవువా,మృదుభాషతవాం,నిరా-
డంబరత,స్నాహశీలత అనినాటిని 
మించి ఔదార్యం తోపాటు పాం-
డిత్యం,రచన్పాటవం కలగలి-
సిన సౌజన్యమూరి ్త డా.తిరుమ-
లశ్రీనివాస్చారు్యలు.



                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకూడ 'ర' వచిచున్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతు్త లు, గుణింత్లు అన్నా అనవాయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకూవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) ల = అసలు అక్షరం 'ర';  2) హ = అసలు అక్షరం 'చ'
      
                              ఖలశిది   బిలి   ఘాలయ్  
                  బిలిది   వలుతు  ఘాలయ్ 
                  వలుతుది   దామ   ఘాలయ్ 
                  దప్నెెంహే   వర్రిది  నిర్ర  ఘాలయ్ 
                       
 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబు :  
                                   పాట  పాడుమా   కృషా్ణ                                            
                               పలుకు త్నె లలుకు  నటుల 
                               మాటల్డుమా  ముకుంద   మనస్  తీరగా 
                               శృతి  లయాదులనినా   చేరిచు  
                               యతులు  నినునా  మదిని  తలచె    
                               సదమల  హృదయా  నినునా 
                               సనునాతించు   వరన్మము                               
        
                                         నవంబర్ నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు:
                                                              శ్రీ ఎం.ఎస్.పంతులు, గుంటూరు                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    






