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తీగవరపు శంతి

             ఎనినాకలొచాచాయ్ ------ తాయిల్లొచాచాయ్ 
          ఎనినాకలొస్తి న్నాయి అంటే రాజకీయ న్యకులలో ఒక విధమైన హడావిడి అయిత్ అధికార్లలో 
వేరే రకమైన హడావిడి, టెన్షన్. ఇక ఓటరలాకైత్ పండగే పండగ. తాయిల్లే  తాయిల్లు కదా !  
తెలంగాణలో ఎం ఎల్ ఏ పదవులు చేజికికాంచుకోవడం కోసం కిందా మీదా పడాడా ర్ రాజకీయ న్యకులు.
TRS పదవి చేజికికాంచుకోవడం, అధికారం చేపటటి డం అయి్యంది. తర్వాత  పంచాయితీ ఎనినాకల 
హడావిడి. మరల్ ఇకకాడ కూడా  ఎనినాకలతో పాటు, ప్రజలు కూడా ఉతాసాహంగా ఉంటున్నార్ తాయిల్లు 
అందుకోవడం కోసం, అవి అందుకునే ప్రజలు ఓటులా   వెయ్యడానికి శ్రధ్ధ  చూపిస్తి న్నారా? లేక నిజంగా ఈ 
అధికారి అయిత్ మాకు అందుబాటులో ఉంటార్, అనినా సౌకరా్యలు కలిగిస్తి న్నార్ అని ఓటు వేస్తి న్నా-
రా? అనే విషయము మాత్రము అర్ధం కావడంలేదు ఎవ్వరికీ. పంచాయతీలోలా  కూడా టి ఆర్ ఎస్ హవానే 
నడుసతి ంది. అల్గే తెలంగాణా ప్రజల హడావిడి ఇల్ ఉంటే, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోను హడావిడి మొదల-
యి్యంది. అకకాడ అధికార్లు కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టి పనుల గురించి, వార్  చేసిన అ బి వృది్ధ  పనుల 
గురించి, చేపటేటి  రక రకరకాల అభివృది్ధ  పనుల గురించి  ప్రజలకు వివరించడము, చూపించడంలోనూ 
బిజీ గా ఉంటున్నార్. జనమూభూమి కార్యక్రమాలు చేపటిటి , స్త్రీల కోసము శ్రీమంతం కార్యక్రమాలు, పెన్షన్ 
అందరికి రెటిటి ంపు చెయ్యడము, ఇంకా ఎకుకావ వికల్ంగులు అయిత్ 10,000 రూపాయల  వరకూ 
ఇవ్వడం,సెల్ ఫోన్ లు ఇవ్వడం ఇస్తి న్నార్. ఇంకా చాల్  చేస్తి మని వాగాదీ న్లు కూడా  చేస్తి న్నార్. వీటితో 
పేదవార్కూడా చాల్ బిజీ అవుతున్నార్ అందుకోవడములో. 
  అంతా బానే ఉంది కానీ ఈ ఫ్రీ గా ఇచేచా పద్ధతి కాకుండా వార్ అభివృది్ధ  చెందే విధంగా ఆఖర్చా చేస్తి 
పనునాలు కటిటి న మా సొముమూ వారికిస్తి ంటే మాకు ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుందికదా ! అనేది మిగిలిన 
ప్రజల ఆవేదన. అంత్కాదు, ఇల్ పంచడం వలన వారికి ఓటులా  పడి, రాజకీయ న్యకులు అధికారా-
లు చేపటటి చేచామో కానీ ప్రజలను  సమరిపోతులుగాను తయార్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారనే వాదన కూడా 
ఉంది. ప్రభుత్వం అంటే అభివృది్ధ  కార్యక్రమాలు చేపటిటి  దేశ అభివృది్ధకి పాటుపడాలి తప్ప, ఫ్రీగా ప్రజల 
సొముమూను పంచిపెటిటి , అధికారము చేజికికాంచుకోవడం  ఎంత వరకూ న్్యయము అని మిగిలిన ప్రజల 
ఆవేదన.  వారి కుటుంబాలు న్శనం కాకుండా కూడా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైెన ఉంది. వైెన్ 
షాపులు వీధి వీధికీ తెరిచి, ప్రభుత్వం డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తి, అసలే తాగుడుకు అలవాటైెన 
ప్రజలు , డబ్బు ఫ్రీగా చేతిలో కనపడేసరికి తాగి, తాగి, చిన్నా పెదాదీ  త్డా లేకుండా  ప్రాణాలు పోగొటుటి -
కుంటుననా సంఘటనలు కోకొలలాలు. వీటి మీద కూడా ప్రభుతా్వలు దృషిటి  పెటటి వలసిన అవసరం ఎంతైెన్ 
ఉంది. ఎపు్పడైత్ ప్రజలకు హాని జర్గుతోందని తెలిసిందో , ఎకకాడైత్ ప్రజల ఆరోగ్యం దెబబుతింటంది అని 
తెలిసిందో, ఎకకాడ ప్రజలు అన్్యయానికి గురౌతున్నారో జ్గ్రతతిగా గమనించి తగిన చర్యలు తీస్కోవలసిన 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
     ఇక ముఖ్యంగా ప్రజలు డబ్బులు మనకి ఎందుకు ప్రభుతా్వలు ఇస్తి న్నాయి? అని గ్రహించి అత్యవస-
రమైత్ తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలి . అంత్ కానీ శరీరక శకి తి ఉన్నాకూడా ప్రభుతా్వల దగ్గర తీస్కుని 
, ఆ సొముమూని వాడుకుంటూ , శ్రమపడకుండా ఉండడం కూడా మంచిది కాదు . అంత్కాదు , ఊరికే 
సొముమూలు వస్న్నాయి కదా ! వాళళుడిగింది  ఒకకా ఓటే కదా ! అనుకుంటే మీ గొయి్య మీరే తవు్వకుననాటటి ని 
గ్రహించండి . రాజకీయన్యకులు వచిచానపు్పడు వారిని నిలదియ్యండి , మీకేమి కావాలో , మీకు ఇంత-
వరకు ఏమి చేశరో , ఏమి చెయా్యలో అడిగే పూరి తి హకుకా మీకుందని మీర్ మరచిపోకండి . 

                                  మీ ఓటే  మీ ఆయుధం అని తెలుస్కోండి.  



            అభిప్రాయ వేదిక
ముకి తిన్థ్ మానసరోవర యాత్ర విడియో చూస్ను. విడియో 
న్ణ్యత మొదటలా  కన్నా పోను పోను పుంజు కుంది. ఫ్లా ట్సా రదుదీ  
అవటంతో విడియో ఆగిపోవటం బాధ అనిపించింది. ఎంత 
తందరగా మానసరోవర్ కి మమమూలినా ఎపు్పడు తీస్కువెడ-
తారా అని ఆత్రంగా ఉంది. మీ అనుభవాలు పాఠకులతో/
వీక్షకులతో మీర్ పంచుకొనటానికి చేసిన మీ ప్రయతనాం 
అబినందనీ యం. మీర్ ఆ పాట పూరి తిగా పాడుంటే బా-
గుండేదనిపిం చింది.
         రావు వేమూరి, కాలిఫోరినాయా , యు. ఎస్  
శంతిగార్ నమస్సాలు.వీడియో ఆస్ంతం మీ లలిత 
మధురమైన వా్యఖ్్యనంతో హృదయానినా అలరించింది.
మీర్ పందిన ఆనందానినా అందరికీ పంచాలనే మీ తాప-
త్రయం వీడియో అంతా విస్పషటి ంగా తెలుస్తి ంది.ఒకరకంగా 
మీతోబాటుగా కార్లో పడవలో ప్రయాణిస్తి  ఉననా అను-
భూతిని కలిగించార్.మీర్ న్రాయణతో నమో నమో అననా 
ఒకకా వాక్యం ఆలపించటంలోనే మీరెంతటి చకకాని శస్త్రీయ 
గాయనీమణులో తెలిసి పోయింది.మా పేరలాను కూడా మీ 
వా్యఖ్్యనంలో చేరిచానందుకు మనస్రా కృతజఞాతలు తెలు-
పుకుంటున్నాను.మీ ముకి తిధామ్ యాత్ర తర్వాతి వీడియోకై 
వేయికనునాలతో ఎదుర్ చూస్తి ంటాము. కొసమర్పుగా ర్-
ద్రాక్ష వృకా్ష నినా చూపి ఎంతో ఆసకి తిని రేకెతితించార్.నమస్సాలు.
                                             తుమూమూరి.
చూడ చకకాని విడియో. విన చకకాని వా్యఖ్్యనం. మీకు మా 
ధన్యవాదాలు. 'చైెతన్యం సంకల్పబలం'కు, మీకు, మీ కు-
టుంబానికి నూతన సంవతసార శుభాకాంక్షలు.
                                              వస్ంధర
వేమూరి వెంకటేశ్వరరావు గార్ వ్రాసిన "ప్రోడింగర్ పిలిలా  
'అంటే ఏమిట అనుకున్నాము . చాల్ చకకాగా వివరించా-
ర్ . అల్గే ఎంతో విజ్ఞా నదాయకంగా ఉంటున్నాయి వార్ 
వ్రాస్వి అనీనా ." ప్రేమంటే ఇంత్ " కూడా చాల్ బావుంటంది . 
రచయిత చాల బాగా వ్రాస్తి న్నార్. 
శ్రీమతి శంత , శ్రీమతి అనురాధ , శ్రీ విశ్్వశ్వర రావు  ---- 
సికింద్రాబాదు. శ్రీమతి అననాపూర్ణ .. శ్రీ కామేశ్వరరావు ---- 
అనంతపూర్ . శ్రీమతి భాను , శ్రీ కోటేశ్వర రావు --- రావుల-
పాలం. 
 పాలపు బ్చిచారాజు గార్ వ్రాసిన "ములలాంగి వేదాంతం" 
బ్దిదీమంతుడు , తెలివైెన వాడు విజ్ఞా న్నినా బయటకు తీసి-
నటులా  అంటూ చకకాగా పోలుస్తి  వ్రాసిన కధ చాల్ బావుంది . 
గణితమే తన లోకంగా జీవించిన  "మేధావి శకుంతల్ దేవి" 
హ్్యమన్ కంపూ్యటర్ అంటూ "పోడూరి శ్రీనివాస రావు 
గార్" చాల్ అదుభుతంగా వ్రాస్ర్ , " వేదుల స్బ్రహమూణ్యం-

గార్ " వ్రాస్తి ననా పదా్యలు సమయానుకూలంగా ఎనినాకల 
గురించి చాల్ బాగా వ్రాస్తి న్నార్. 
శ్రీ కమల న్ధ్ , శ్రీ స్బ్రహమూణ్యం , శ్రీమతి లకి్షమి ----విశఖ-
పటనాం. శ్రీ సమ శ్ఖర్, శ్రీమతి లత  శ్రీమతి అర్ణ. 
"కాశీఖండం" అదుభుతంగా మాకు ఎంతో ఇంట్రస్టి గా వ్రాస్తి -
న్నార్ "పోచినపెదిదీ  మురళీ కృష్ణ గార్. ' ఇక తుమూమూరి రా-
మోమూహనరావు గారైెత్ తెలంగాణా మహానుభావులు "పండిత 
కవి డా. పల్లా  దుర్గయ్య" గురించి చాల్ బాగా వ్రాస్ర్. ప్రతీ 
నెల్ అల్ ఒకొకాకకారి గురించి తీస్కుని వ్రాయడం మాకు 
చాల్ ఆనందంగా ఉంటంది. 
శ్రీ కర్ణాకర్ రావు, శ్రీ జగన్ మోహన్ రావు , శ్రీమతి సరిత  
---వేములవాడ. శ్రీ సత్యన్నారాయణ , శ్రీ శోభన్ద్రి, శ్రీమతి 
కమల --- సిదిదీ  పేట. శ్రీమతి విజయ -- విజయవాడ . 
 "శ్రీ దురా్గ  ప్రస్ద్" సంసకృతం చాల్ అదుభుతంగా , 
వివరంగా వ్రాస్తి న్నార్. త్లికగా అర్ధమయ్్య పధ్ధతి లో 
వ్రాస్తి న్నార్. అల్గే హైమవతిగార్ పిలలాల కోసం ఎంతో 
మంచి కధలు అందిస్తి న్నార్. ప్రతీ కధలోను ఎదో ఒక నీతి 
ఉంటుంది . 
శ్రీమతి స్ందరి , శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీ ప్రభాకర్--- హైద-
రాబాదు. శ్రీ వెంకట్ , శ్రీమతి అనస్య , శ్రీమతి కవిత 
---- కోదాడ. 
" నందుల ఆతీమూయ కధ" బాగా నడుసతి ంది. ఎంతైెన్ 
పలలాటూరి గురించిన కధలు మనస్సాకి హతుతి కుంటా-
యి. అల్గే " ఎలకా్రా న్ గార్" వ్రాస్ ప్రతీ కధ స్మాజిక 
ధృపధంతో బాగా రచిస్తి ర్. 'భూమి స్తుడి బావగార్లా '
టైెటిలి బావుంది. 
శ్రీమతి కల్పవలిలా  , శ్రీమతి స్జ్త , శ్రీ మాధవ్ --- కాకిన్డ 
. శ్రీ పాపా రావు , శ్రీ ప్రస్దరావు , శ్రీమతి అరచాన ---- 
ఏలూర్ . 
శ్రీ భువన చంద్ర " వ్రాసిన "వృక్ష నీతి " చాల్ అదుభుతంగా 
ఉంది. ప్రకృతి గురించి ఎంతో గొప్పగా చెపా్పర్." ప్రహేళిక" 
బ్ర్రకి పదును పెడుతోంది. ప్రయతినాస్తి న్నాము.
శ్రీమతి పూర్ణ, శ్రీ రాజశ్ఖర్ , శ్రీమతి పవిత్ర ----- కడప . 
శ్రీమతి లకీ్షమి ప్రసననా, శ్రీ ప్రద్ప్ , శ్రీమతి శోభ. 
" పౌష్య లకి్షమి " గురించి  కొతతి రామానందంగార్ ఆ మాసం 
లో వచేచా పంటల గురించి ఆనెల ప్రత్్యకత గురించి 
బాగా వివరించార్ . మూడు ధాతువుల మూల రూపాలు 
"హృదయం " అనీ రక తిం గుండకు చేరే విధానం గురించి 
శ్రీమతి చిలకమరి తి లకి్షమి ప్రసననా "గుండ గుపె్పడు పని 
గంపెడు "  ప్రసననాగార్  చాల్ బాగా వ్రాస్ర్. 
                                     లక్ష్మణరావు, సరోజ  - కుకట్ పలిలా  
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                           కల నిజమాయె -
    ముకి తిన్ధ్ -  మానస సరోవర యాత్ర                  

             అకకాడ నుండి ఈశ్వర్డి
గుడికి వెడదాము ఇకకాడ ఫేమస్ 
అన్నాడు డ్రైవర్. వెళ్ళుము అది 
స్వయంభూ అని తర్వాత ఎవరో 
చెపా్పర్. కిందకి మటులా  ఉన్నాయి 
అవి నీళలాతో  తడిగా ఉన్నాయి. 
మటలా  వెంబడే గోడ మీద 
అందమైన భగవంతుడి శిల్్పలు 
ఉన్నాయి. ఒక పకకా జ్ర్తుం-
దేమో అనే భయం. దాంతో 
చూస్కుంటూ  కొంతదూరం 
వెళ్ళుక నేను ఆగిపోయాను 
అసలే పెదదీ  ప్రయాణం ఉంది, 
జ్రిత్ కషటి ం అని. మా హసబుండ్ 
ఇంకాకొద్దీ  దూరం వెళిలా , పెదదీగా 
ఏమీ అనిపించడం లేదు అని 
వచేచాస్ర్. ఇంకా కిందకి వెడిత్ 
నీళళులోలా  ఈశ్వర్డు ఉన్నాడు అని 

మాతో వచిచాన ఫ్ండ్సా చెపా్పర్  
వాళ్ళు ముందు రోజు మేము 
బారామతి గుడికి వెళిళునపు్ప-
డు వెళిలా  వచాచార్ట. అకకాడితో 
ఊర్ చూడడాం అయిపయింది 
అన్నాడు డ్రైవర్. 
       తర్వాత మమమూలినా హోటల్ 
దగ్గర దింపాడు. రూమ్ కి వెళిలా  
ఫ్ష్ అయి్య కిందకి డిననార్ చె-
య్యడానికి వచాచాము. అకకాడ 
డిననార్  సర్్వ   చేస్తి ననా అమామూ-
యిని అడిగాము. రేపు ముకి తిన్ధ్ 
కి విమానం వెళ్లా చేన్సా ఉంటుందా 
మాకు? మాకు మానస సరోవరం 
ట్రిప్ కూడా ఉంది, మరీ ఆలస్యం 
అయిత్ కషటి ం ఆ ప్రయాణాని-
కి అని అడిగాము. ఏమో చె-
ప్పలేము అల్గ. ఇకకాడకి వచిచా 
న్లుగు రోజులు ఉండి,  ముకి తి-
న్ధ్ వెళ్లా అవకాశం లేక వెనకికా 
వెళిళుపోతార్. అది మీ అదృ-
షాటి నినా బటిటి  ఉంటుంది అంది ఆ 
అమామూయి. ఆమోమూ! ఆ మర్న్డు 
కూడా విమానం ఉంటుందో, 
లేదో తెలియదు. హోటల్ వాళళుని 
అడిగితె, అది అదృషటి ం ఉండాలి 
ఎంతో మంది వస్తి ర్. అయో్య 
హలీకాఫటి రోలా  అయిన్ వెళలా 
వలిసిందా? పరపాటు చేశమా 
అనే టెన్షన్ పడాడా ము. మా ఏజెంట్ 

ని అడిగితె, మీకు విమానం వెళళుక 
పత్, నేను ఏదో ఒకటి చూస్తి ను 
అన్నాడు. మళీళు పది నిముషాలోలా  
ఫోన్ చేసి పదుదీ ననా 5 గంటలకు 

రెడీగా ఉండమన్నాడు. సరే అని, 
రాత్రి పడుకుని 3 గంటల కల్లా  
లేచి రెడీ అయి్య, అనేనా సదుదీ కు-
ని కిందకి వచేచాసరికి మళీళు వర్షం 
పడుతోంది. ఏజెంట్ ఫోన్ చేసి 
మీర్ వెయిట్ చెయ్యండి, వర్షం 
తగి్గత్ వెడుదుర్ గాని అన్నాడు.  
మేము పైెకి టెర్రస్ మీదకి వెళిలా  
అననాపూరా్ణ  మంటేన్సా చూసి, 
చాల్ ఆనందంగా అనిపించి 
కాసిని ఫోటలు తీస్కుని, 
మాతో పాటు వేరే విదేశీయులు 
కూడా ఉంటే, అందరం కలిసి 
ఫోటలు తీస్కుని, కాస్సాపు 
ఎంజ్య్ చేస్ము. ఈ రోజు 
కూడా విమాన్లు వెళలాడం లేదు 
అన్నార్. మాకు టెన్షన్ మొదల-

http://youtu.be/GtGwLWM3VGY
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యి్యంది.
 మానస సరోవరం వెళ్ళులి 
కాబటిటి  టైెం చాలదు, అందుకే 
వాళళు బాధ. ఈ లోగా లోపల 
నుండి ఎవరో వచిచా వాతావరణం 
బావుందిట, విమాన్లు వెడుతు-
న్నాయి అన్నార్. 
         తర్వాత అందరం ఎయిర్ 
పోర్టి కి వెళ్ళుము. విమాన్లు 
కూడా వెళ్లా అవకాశం ఉంది అని 
ఎయిర్ పోర్టి లో హడావిడి పడు-
తున్నార్ అంతా. సరే, మేము  
విమాన్నికి టికకాటుటి  తీస్కోలేదు 
కాబటిటి  హలికాఫటి ర్ వెడుతుంది, 
మీర్ వెళిలా  టికకాటుటి  తీస్కోండి 
అన్నాడు డ్రైవర్. వెళిలా  అడిగేసరి-
కి మేము నలుగురం మాత్రమే 
హలికాఫటి ర్ కి.  6 గుర్ అయిత్ 
టికకాటుటి  కలిసి వస్తి ంది. లేర్ 
కాబటిటి  ఇదదీరినీ చెరొక 50,000 
రూపాయలు ఇమమూన్నాడు. 
ఏజెం ట్ దగ్గర మా డబ్బులు 

కాక. ఆమోమూ, అంత రేటా? అని 
మేము రాము, అంతగా అయిత్ 
మేము ఇండియా నుండి 
అయిన్ రాగలము, మాకు వదుదీ  
అన్నాము. దాంతో మాతో ఉననా 
తమిళియన్సా కి కంగార్ మొ-
దలయి్య,  ఆవిడ ఏడుపు స్టి ర్టి 
చేసింది. నేను చెపా్పను కంగార్ 
పడకండి, భగవంతుడు తప్పక 
మార్గం చూపిస్తి డు అని. నిననా 
ఆ టికకాటుటి  అయిన్ తీస్కోలే-
దు, పరపాటు చేస్ము అని 
మేమూ బాధ పడడాం మొదలు 
పెటాటి ము. చేస్దేమీ లేదు. 
లోపలకి వెళిలా  ఎకకాడైన్ అవకాశ-
ము ఉందేమో కనుకుకాందాము 
అనుకున్నాము. నేను లోపాలకి 
వెళిలా  జరనాలిస్టి  ని, మా నలుగురికి 
టికకాటులా  ఇమమూని రికె్వస్టి  చేస్ను. 
ఏద్ కార్డా  చూపించండి అని 
అన్నార్.  నేను చూపించాక, 
నలుగుర్ రావాలి, వాళ్ళు నిననా 
టికకాటుటి  బ్క్ చేస్కున్నానార్, 

వాళ్ళు రాకపోత్ ఇస్తి ము అన్నార్. 
కాని తిరిగి రావడానికి రేపటికి 
టికకాటులా  లేవు,  ఎలులా ండి రావాలి 
అన్నార్. సరే అన్నాము. బయట 
కూరోచాండి పిలుస్తి ము అన్నార్. 
అరగంట తర్వాత వచిచా 11 
గంటలకి ల్స్టి  విమానం వుంది. 
అందులో వెళళుండి. టికకాటుటి  కొ-
నుకోకామని చెపా్పర్. మా ఎజెంట్ 
కి ఫోన్ చేసి హోటల్ డీటెయిల్సా 
అడిగి మా ప్రోగ్ం చెపా్పము. 
మీర్ వెళళుండి, రేపటికీ విమానం 
టికకాటులా  నేను చూసి చెపుతాను  
అని మాకు హోటల్ డీటైెల్సా అవి 
మరల చెపా్పడు ఏజెంట్. పదండి 
విమానం బయలు దేర్తుంది 
అనడంతో అందరం విమానం 
ఎకకాడానికి బయలుదేరాము. 
మొతతిం మీద మమమూలినా ముకి తి 
న్ద్ దేముడు కర్ణించాడు 
అనుకుంటూ. చిననా విమానం, 18 
సీటులా  ఉననాది. అది ఎకికా, ఫ్ంట్ 
సీటలా  కూర్చాన్నాము ఫోటలు 
తియ్యడానికి, అనీనా చూడడా-
నికి బావుంటుందని. విమానం 
బయలుదేరడంతో అందరమూ 
హమమూయ్య! అని  ఆ దేముడుకి 
దణ్ణం పెటుటి కుంటూ ఊపిరి పీ-
లుచాకున్నాము.
      విమానం ఎకికా కూర్చాన్నాక 
అందరినీ బెల్టి  పెటుటి కోమ-
ని చాకొలట్సా ఇచిచాంది ఎయిర్ 
హోసెటిస్. పైెలట్ కూర్చాని స్టి ర్టి 
చేశడు. పైెలట్ విమానం నడు-
పుతుంటే అంత  దగ్గరగా చూడ 
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డం అదే మొదలేమో బలే 
ఆనందంగా అనిపించింది. 
అల్ రన్ వే మీదుగా కొండలకు 
దగ్గరగా వెడుతుంటే అసలు ఆ 
అందాలు వర్ణన్తీతం. కొండల 
మీద ఆకు పచచాని కారె్పట్ పర-
చినటులా  ఎంతో అందంగా అల్ 
వెడుతుంటే కన్నార్పబ్దిదీ  కాదు  
అల్ అల్ కొండల మధ్యలోంచి, 
అందాలను చూస్తి  వెడుతుంటే 
జ్ంసమ్ ఎయిర్ పోర్టి రానేవ-
చిచాంది. దిగే ముందు గాలి బాగా 
ఎకుకావ వేయడంతో పైెలట్ ఒక 
రౌండ్ తిపి్ప, ల్్యండ్ అయా్యడు. 
మీరంతా ఈ అందాలనీనా వీడి 
యోలో చూడడం మాత్రం   ఎటిటి  
పరిసిథాతులలోనూ మరచిపోవ-
దుదీ . చాల్ చాల్ అందముగా 
ఉంటుంది. అకకాడ విమానం 
దిగిన తర్వాత స్మానులా  
తీస్కుని ఎయిర్ పోర్టి ఎదు-
ర్గానే మజెసిటిక్ హోటల్ ఉంది 
మాకు ఏరా్పటు చేసింది. అకకాడి-

కి వెళిలా  (ఆ హోటల్ స్మాన్యంగా 
ఉంటుంది) హోటల్ లో కాఫీ తాగి, 
మేనేజర్ తో ముకి తిన్ద్ గుడికి వె-
ళళుటానికి జీప్ అరేంజ్ చేయ్య-
మన్నాము. మేము ఆ రాత్రి కింద 
హోటల్ లో బదులు పైెన కొండ 
మీద ఉంటామని చెపా్పము. 
అతను మాకు సె్పషల్ గా జీప్  
కావాలంటే 5000 రూపాయలు 
రాను పోను, అల్గే అకకాడ డ్రైవర్ 

మీ కోసం ఉండాలంటే ఒక 1000 
రూపాయలు అన్నాడు. సరే అని 
మేము, మాతో పాటు వచిచాన 
విమల గార్ వాళ్ళు అంతా 
కలిసి జీప్ ఎకికా వెళ్ళుము. డ్రైవర్ 
అన్నాడు కదా, ఈ రోజు నీళ్లా  బానే 
ఉన్నాయి, గండకీ  నదిలో మనం 
వెళలాగలము. ఒకొకాకకా రోజు అసలు 
వెళళుడానికి కుదరదు అన్నాడు. 
ఓహ్! పోనీలే మన అదృషటి ం 
బానే ఉంది అనుకుని బయట 
చూస్కుంటూ ప్రయాణం చే-
స్తి న్నాము. గండకీ నది రానే 
వచిచాంది. బాగా నీళ్లా . ఆ నీళలా-
లోంచి జీప్ వెడుతోంది. అంత 
ఈజీగా లేదు అనిపించింది. 
చాల్ జ్గ్రతతిగా డ్రైవ్ చేసి తీస్కు 
వెడుతున్నాడు. ముందు వెళిలా  
వెనకికా వస్తి ననా వాళ్ళు ఎకకా-
డనుండి వెడిత్ నీళ్లా  తకుకావ 
ఉంటాయో గైడన్సా ఇస్తి అల్గే 
అతను తీస్కుని వెళిలా  కొదిదీగా 
బావుంది అననా చోట మమమూ-

అననాపూర్ణ   పర్వతం
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లినా దిగమని గండకీ నదికి వెళిలా   
చూసి రండి. తిర్గు ప్రయాణం-
లో కుదరక పవచుచా అన్నాడు. 
దాంతో నది గటుటి కి వెళిలా  అంతా 
తిరిగాం. అకకాడ అనీనా స్లిగ్-
మాలే .    
       విష్్ణ  చిహనాం గల శిలయ్ 
స్లిగ్మం అంటార్. ఈ ఒకకా 
'గండకీ' నది లోనే ఉంటాయి. 
ఎకకాడా దొరకవు. రక రకాల పరి-
మాణంలో ఉంటాయి. చిననావి, 
పెదదీవి అల్ రక రకాల సైెజులోలా  

ఉంటాయి. అవి గుండ్రని 
రాళళుల్ ఉండి, నోర్ తెర్చు-
కుననా తాబేలు ల్గా  ఉండి, 'శ్రీ 
మహావిష్్ణ వే శ్షస్యిగా' దర్శ-
నమిస్తి రంటార్. పూజలు చేస్తి  
ఉంటార్. 
       గండకీ నదిలోనే స్లిగ్మా-
లు ఉండడానికి ఒక కధ ఉంది.  
గండకీ నది, నదిగా మారడానికి 
ముందు ఒక స్త్రీ.  గండకీ పేర్తో 
నే స్బస్త్రీ నగరంలో ఉండేది. 
ఆమ అందాల వేశ్య. ఆమ 

అనుగ్రహం కోరి ధన వంతులు 
కూడా ఆమ కోసం పరితపి-
స్తి  ఉండేవార్. గండకీ కూడా 
అందరినీ దరిచేరనిచేచాది కాదు. 
ముందువచిచాన బేరమే ఒపు్పకు-
నేది. ఆ రోజుకి అతనే ఆమ భర తి. 
రెండో మనిషికి, రెండో బేరానికి 
ఒపు్పకునేది కాదు. ధనం ఆశ 
చూపిన్ దరిచేరనిచేచాది కాదు. 
          ఆమ తలిలా  గండకీని మా-
రాచాలని ఎనోనా విధాల్ ప్రయ-
తినాంచి, విఫలమయి్యంది. స్-
కా్ష తుతి  న్రాయణుడికే  గండకీని 
పరీకి్షంచాలని కోరిక పుటిటి ంది. 
ఒక రోజు  ప్రొదుదీ టే పరివారం-
తో వచిచాన ధనవంతుడు బేరం 
చేస్కుని  కానుకలిచాచాడు. 
అలవాటుగా అతనికి స్నానం 
చేయించాలని దుస్తి లు తీస్తి, 
దురా్వసన! ఒళళుంతా ఈగలు 
ముసిరాయి.   కుష్టి  వా్యధి 
ఉందని కూడా గ్రహించింది. 

ఆమ తలిలా  తిటిటి  పమమూంటుం-
టే గండకీ తలిలా నే తరిమేసింది. 
స్నానం చేయించి సంపెంగ 
తైెలం పూసింది. గోర్ వెచచాని 
నీళలాతో స్నానం చేయించి చేనేత 
వస్్రా లు చుటిటి ంది. చకకాని 
భోజనం పెటింది. పుచిచాన చేతి 
వ్రేళళుతో అతను తినలేకపోత్, 
పుచిచాన చేతి వ్రేళ్ళు ఊడిపోత్, 
అవి పకకాన పెటిటి  భోజనం తి-
నిపించింది. అదే విసతిరిలో 
తానూతింది.  పకకా మీదకు 
చేరిచాంది. 
                (ఇంకా వుంది)గండకీ  నది
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

         ఎంట్రోపి అనేది ఒక వియుక తి 
ఉహనం (abstract concept). 
గభీమని అరథాం కాదు; గణితం 
లేకుండా, గుణాతమూకంగా కొంత-
వరకు అరథాం చేస్కోవచుచా కానీ 
లోతుగా తరచి చూడాలంటే 
గణితం సహాయంతో పరిమాణా-
తమూక దృకోకాణం తప్పనిసరి!
ఇంగ్లాష్ భాషలోకి ఈ  మాట, 
స్.  శ. 1865 లో, కేలాసియస్ 
(Classius)  ప్రవేశపెటేటి డు. ఈ 
మాట భౌతిక శస్తంలోని తాపగతి 
శస్తం (thermodynamics) లో 
పుటిటి న్, ఇది ఎంతో మలికమైన 
భావం కనుక ఇతర రంగాలలోకి 
కూడా వా్యపించింది.  కాని ఇకకాడ 
మనం ఇపు్పడు భౌతిక శస్తపు 
దృషిటి తో మాత్రమే మాటాలా డుకుం-
దాం. 
ఎంట్రోపి అంటే అంతర్గత 
పరిణామం అని రూడ్యరథాం. 
అనగా, ఒక వ్యవసథాలో అంతర్గ-
తంగా జరిగే మార్్పలకి అదదీం 
పటేటి  ఒక స్చిక. దూరానినా కిలో-
మీటర్లా లో కొలుస్తి ం, బర్వుని 
కిలోగ్ములలో కొలుస్తి ం. 

అల్గే ఒక వ్యవసథాలో అంతర్గ-
తంగా జరిగే మార్్పలని కొల-
వడానికి వాడే కొలమానం పేర్ 
“ఎంట్రోపీ” అని ఇంగ్లాష్ లోను, 
“యంతరపి” అని తెలుగు 
లోనూ అంటార్.  
అంతర్గతంగా జరిగే మార్్పలం-
టే? చిననా ఉదాహరణతో మొదలు 
పెడదాం. మన శరీరమే ఉంది. ఈ 
శరీరం ఏ సిథాతి (state) లోఉందో 
తెలుస్కోవాలంటే మన శరీరపు 

తాపోగ్రత (tempretature), 
రక తిపు పోటు (blood pressure), 
న్డి (pulse), వగైరాలు కొలు-
స్తి ము కదా. ఈ  కొలతలని బటిటి  
శరీరం ఆరోగ్య సిథాతిలో ఉందో, 
రోగ సిథాతిలో ఉందో తెలుస్తి ంది. 
ఒళ్ళు వెచచాగా ఉందనుకొండి. 
ఈ  వెచచాదనం స్థా లంగా కథ 
చెబ్తుంది కానీ ఒళ్ళు వెచచాబ-
డడానికి అంతర్గతంగా మరేదో 
కారణం ఉంటుంది. అల్గే 

      

ఎంట్రోపి(యంతరపి)-అంటే ఏమిటి?            
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రక తిపు పోటు ఫల్న్ విలువని 
చూపిస్తి న్నాదంటే దానికి  అం-
తర్గతంగా కొనినా  కారణాలు 
ఉండొచుచా కదా.  కనుక ఒక వ్య-
వసథా యొకకా స్థా ల సిథాతి (macro 
state) కి అంతర్గతంగా అనేక 
స్క్ష్మ సిథాతులు (micro states) 
కారణాలు కావచుచా. 
ఇకకాడ ముఖ్యంగా గమనించ-
వలసిన విషయం ఏమిటంటే 
స్క్ష్మ సిథాతులలో లక్షల్ది 
మార్్పలు జర్గుతున్నా  స్థా ల 
సిథాతిలో మార్్పలు కనిపించక-
పోవచుచా.  మన శరీరపు తాపో-
గ్రతలో మార్్ప లేనంత మాత్రాన 
అంతర్గతంగా మార్్పలు లేవన్?  
మరొక ఉదాహరణ.  ఒక జ్డీలో 
ఉననా వాయువు యొకకా తా-
పోగ్రత, పీడనం (pressure), 
ఉర్వు (volume), మొదలైన 
స్థా ల లక్షణాలలో ఏమాత్రం 
మార్్ప లేకపోయిన్ సరే  ఆ 
వాయువులో ఉననా అణువులు, 
బణువులు నిరంతరం కదులు-
తూనే ఉంటాయి, గుదుదీ కుం-
టూనే ఉంటాయి. ఆ జ్డీలో 
అణువులు  ఎపు్పడు, ఎకకాడ 
ఉన్నాయో, అవి ఎంత జోర్గా 
ప్రయాణం చేస్తి న్నాయో, ఎంత 
తరచుగా గుదుదీ కుంటున్నాయో 
వరి్ణంచడానికి స్క్ష్మ సిథాతి కావలసి 
ఉంటుంది. ఈ స్క్ష్మ సిథాతిలో 
నిరంతరం మార్్ప జర్గుతూ 
ఉన్నా, స్థా లంగా మార్్ప కనబ-
డకపోవచుచా. 

  కొంచెం లోతుకి తరచి చూదాదీ ం. ఒక జ్డీలో ఎనినా అణువులు 
ఉన్నాయో మనకి నికకాచిచాగా తెలుసని  అనుకుందాం. ఈ అణు 

సమూహం పరిసిథాతిని వరి్ణం-
చడానికి ఎనినా స్క్ష్మ సిథాతులు  
కావలసి ఉంటుంది? కనీసం 
ప్రతి అణువు ఎకకాడుందో (దాని 
స్థా నం, x), ఎంత జోర్గా, ఏ 
దిశలో కదులుతో దో (దాని వేగం, 
ν) తెలియాలి. స్థా నం, వేగం 
నిజ సంఖ్యలు (real numbers) 
కనుక వాటి విలువలని పరి-
మితమైన హదుదీ లలో ఉంచిన్  
అవి అనంతమైననినా విలువల-
ని సీ్వకరించగలవు. (They can 
assume infinite number 
of possible values even if 
confined within a finite 
limit.)  కనుక వాయువులో 
ఉననా అణు సమూహం పరిసిథా-
తిని వరి్ణంచడానికి అనంతమై-
ననినా స్క్ష్మ సిథాతులు  కావలసి 
ఉంటుంది! ఇది చికుకాలని తె-
చిచాపెడుతుంది. ఉష్ణ  వికిరణానినా 

అధ్యయనం చేస్తి , ఇటువంటి 
పరిసిథాతిలోనే చికుకాపడి మేక్సా 
పేలా ంక్ ఉష్ణ శకి తి గుళికల మాదిరి 
ప్రవహించాలి అంటూ గుళిక 
వాదానికి అంకురార్పణ చేస్డు 
కదా. అదే విధంగా సంప్రదాయిక 
భౌతిక శస్తం ఇకకాడ కూడా పని 
చెయ్యదు; గుళిక వాదం వాడాలి!
సంప్రదాయిక భౌతిక శస్్రా ని-
కి గుళిక వాదానికి మధ్య త్డాని 
చిననా ఉదాహరణ దా్వరా చూపెడ-
తాను. పైె బొమమూలో ఎడమ పకకా 
సంప్రదాయిక భౌతిక వాదం, కుడి 
పకకా గుళిక వాదం. ఎడమ పకకా, 
ఒక గదిలో, మూడు అణువులు 
ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం ఒక 
దిశలో - అనగా  పైెకి, కిందికి 
- కదలగలవని అనుకుందాం. 
వాటి స్థా న్లు (x), వేగాలు (ν)  
బొమమూలో చూపించేను. ఈ  
రెండు చలరాస్లు అనంత-
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మచిచాక చేస్కుందుకుగాను ద్ని 
స్థా నంలో ద్ని సంవర్గమానం     
 ( “ల్గరిథమ్”) విలువని ఉప-
యోగిస్తి ం. అపు్పడు, 
  k = 1.38x10-23  Joules/KS
      = k ln g
వస్తి ంది. ఈ S  కి ఎంట్రోపి అని 
పేర్ పెటేటి ర్. నేను యంతరపి 
అంటున్నాను. ఈ  సమీకరణం-
లో k అనేదానిని
బోల్టి ^జమూన్ సిథారాంకం (Boltzma 
nn constant)  అంటార్.             
కనుక ఎంట్రోపి (యంతరపి) 
అనేది స్క్ష్మ సిథాతులు ఎనినా 
ఉన్నాయో స్చించే సంఖ్య. ద్ని 
కొలమానం శకి తి తాపోగ్రత. 
మన ఆరా్గ న్ వాయువు 
విషయంలో లకకా పూరి తి  చేస్తి   
Sargon = 1.55 k Joules/K mole
వస్తి ంది. 

మైననినా విలువలు పందగలవు. 
గుళిక వాదంలో ఈ మూడింటిని 
బిందువులల్  కాకుండా నిలకడ 
తరంగాలు (standing waves) 
గా, కుడి వైెపు బొమమూలో చూపిన-
టులా ,  ఉహించుకుంటాం. మనకి 
ఉననా సథాలంలో ఒకట, రెండో, 
మూడో, …, ఐదో, పదో తరంగాలు 
ఇముడుతాయి కదా. ఇల్ మనకి 
ఉననా సథాలంలో ఎనినా తరంగాలు 
పడతాయో ఆ సంఖ్యని తరంగపు 
సంఖ్య (wave number),n, 
అందాం. ఈ n విలువ 1, 2, 
3, ...,10,...  ఇల్ ఏదైెన్ పూర్ణ 
సంఖ్య కావచుచా. . 
నిజ్నికి అణువులు ఉననా ప్ర-
దేశనికి పడుగు (x), వెడలు్ప 
(y), లోతు (z) ఉంటాయి కనుక 
ప్రతి అణువుకి 3 దిశలలో 
తరంగపు సంఖ్యలు (nx, ny, 
nz ) ఉంటాయి. జ్డీలో ఎనినా 
అణువులు ఉన్నాయి? ప్రస్తి -
తానికి N అణువులు ఉన్నాయ-
ని అనుకుందాం. ప్రతి అణువు 
3 దిశలలో ఊగిసల్డుతూ 
ఉంటుంది. ఎంత జోర్గా ఊగి-
సల్డుతూ ఉంటుంది? అనగా 
తరంగపు సంఖ్య n ఎంతయి 
ఉంటుంది? ఇకకాడ లకకా సౌల 
భా్యనికి n=8 అనుకుందాం. 
ఇపు్పడు జ్డీలో 83N  తరంగపు 
బాణీలు కనిపిస్తి యి. జ్డీలో 
చాల అణువులు ఉంటాయి 
కదా! ప్రస్తి తానికి N=1020  అను 

కుందాం. ఇపు్పడు జ్డీలో ఉననా 
స్క్ష్మ సిథాతులు:
                             3x1020

                              8  

   ఇది లకకా కడిత్ చాల్ పెదదీ  
సంఖ్య వస్తి ంది. 
ఉదాహరణకి గది తాపోగ్రత (300 
K) వదదీ , వాతావరణపు ఒతితిడి 
వదదీ  ఉననా ఒక మోలు ఆరా్గ న్ 
వాయువులో ఎనినా స్క్ష్మ సిథాతులు 
(micro states) ఉన్నాయో లకకా 
కడిత్ 
g= 104,870000,000000,000000

   = 4.87x1024

  స్క్ష్మ సిథాతులు అని త్లింది. ఇది 
చాల్, చాల్, చాల్ పెదదీ  సంఖ్య - 
కానీ అనంతం (infinity) కాదు! 
      ఇంతింత పెదదీ  సంఖ్యలతో 
వేగడం కషటి ం. అందుకని ద్నిని 
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ఇంద్రగంటి వేంకట స్బాబురావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తర్వాయి)
      షాజహాన్ కి  తన వా్యపారంలో 
నషాటి లు వచిచానపుడు ఇబబుందు 
లోలా  వుండి అపు్ప కోసం ప్రయ తినా-
స్తి ననాపుడు, తన పీ.ఎఫ్ నుండి 
డబ్బు తీసి షాజహానికా ఇచిచా 
ఆదుకున్నాడు కృష్ణమోహన్. 
వా్యపారంలో మళీళు పుంజుకొని 
షాజహాన్ తన వా్యపారానినా 
మరింత అభివృది్ధ  చేస్కొని 
విశఖపటటి ణంలో ప్రముఖ వ్యకి తి 
గా ఎదిగాడు. కృష్ణమోహనికా 
కృతజఞాతాపూర్వకంగా తన 
వా్యపారంలో కొంత వాటా ఇస్తి న 
న్నాడు షాజహాన్. 
   “మన స్నాహం పది కాల్లపాటు 
వరి్ధల్లా లంటే నువు్వ అల్ంటి 
పిచిచా పనులు ఏమీ చేయకు” 
అని ఆ ప్రతిపాదనని స్నినాతంగా 
తిరసకారించాడు కృష్ణమోహన్. 
అల్ చేయటం వలలా  షాజహాన్ కి 
కృష్ణమోహనంటే ఇంకా గౌరవం 
పెరింగింది.  
   “హలో షాజహాన్ హియర్” 
   “అససాల్మాలేఖం జహాపన్” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.     
     “ఓహ్! ఏమి న్ భాగ్యము, 
శ్రీ కృష్ణపరమాతమూకి ఈ భకుతి డు 
ఇన్నాళళుకి గుర్తి కొచాచాడననామాట 
ఈ జనమూ ధన్యమైంది”
“నోర్మూయ్! యూస్ లస్ ఫలో, 
ఇంటికొస్తి మనిషివి కనపడవు, 

ఫోన్ చేస్తి దొరకవు, నువు్వ కాల్ 
బా్యక్ చెయ్యవు, తిరిగి ననునా 
నిందిస్తి న్నావు”
“స్రీరా, కాకిన్డలో బ్ంచ్ 
మొదలుపెటిటి న తర్వాత, 
ఈ మధ్య చాల్ బిజీగా 
వుంటున్నాదిరా. ఏమిటి 
విశ్షాలు? అంతా బాగున్నారా? 
మా బాభీ, పిలలాలు ఎల్ వున్నార్?”
“అల్గా, మేమంతా కుల్స్. మా 
బాభీ ఎల్ వుంది? పాప చదువు 
ఎల్ వుంది?”
“పాప బాగానే చదువుతున్నాది, 
మారచ్ లో పరీక్షలకి తయార్ 
అవుతున్నాది, మీ బాభీ ప్రస్థా తం 
పర్యటనలో వుంది”
“సరే, నీకొక శుభవార తి, అకకాయ్య 
కూతుర్ ల్వణ్యకి నిననానే పెళిళు 
నిశచాయమైంది, ఈ నెల 22వ త్ద్ 
రాత్రి ఇకకాడే పెళిళు అంటే ఇంక 
ఇరవైె రోజులే వుంది, అందుకే 
కాసతి హడావిడిగా వున్నాము...” 
షాజహాన్ మధ్యలోనే ఆపి 
“వండ్రఫుల్, వైెదేహి అకకాయ్య 
కూతుర్ పెళ్ళు! వెరీ గుడ్ న్కు 
చాల్ సంతోషంగా వుందిరా, 
అకకాకి, బావగారికి, ల్వణ్యకి 
శుభాకాంక్షలు చెపు్ప” అన్నాడు.
“ఒరేయ్! నువు్వ న్కొక సహాయం 
చేయాలి” 
“షటప్, నీకెనినాస్ర్లా  చెపా్పను 

ననునా సహాయం అడగవదదీని, 
నీకేం కావాలో ఆజ్ఞా పించు 
అంత్”
“న్ కార్ రిపైెర్ లో వుంది, నీకు 
ఇబబుంది లేకపోత్ నువు్వ ఒక 
కార్ ఎలులా ండి నుండి స్్పర్ 
చెయ్యగలవా?”
“ఎలులా ండిదాకా ఎందుకు ఇపు్పడే 
పంపుతున్నాను, డ్రైవర్ కావాల్? 
ఒరేయ్! పెళిళు హఠాతుతి గా 
కుదిరినటులా ంది, డబ్బు సంగతి 
ఏమిటి? మొహమాట పడవదుదీ , 
ఎంత కావాలన్నా చెపు్ప, నో ప్రోబలా ం, 
ఓకే”
“అల్గేలేరా, అవసరమైత్ 
అడుగుతానులే, నినునా గాక 
ఇంకెవరిని అడుగుతాను….
డ్రైవర్ అఖ్ఖరేలాదు, కార్ పెళిళు 
కార్యక్రమం పూర తియ్్యదాకా 
వుంచుతాను”
“శశ్వతంగా వుంచుకున్నా న్కేమీ 
అభ్యంతరము లేదు” 
   “ఓకే, ఇక వుంటాను, థంకూ్య 
వెరీ మచ్ రా”
   “స్నాహితుల మధ్య ల్ంఛన్లు 
వుండకూడదని చెపాతి వు, మళీళు ఈ 
థంక్సా ఏమిటిరా? అరగంటలో 
కార్ నీ దగ్గర వుంటుంది, ఇంతకీ 
ఎకకాడికి పంపను?” 
     “అకకాయా్య వాళిళుంటికి పంపు,  
ఓకే వుంటాను”
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     అరగంట తర్వాత డ్రైవర్ 
వచిచా “మోహన్ స్ర్ ఇదిగో కార్  
తాళం చెవులు, టేంక్ నింపమ 
న్నార్, నింపాను. మీర్ ఫోన్ 
చేసి కార్ వచిచాందని మా స్ర్ కి 
చెప్పండి స్ర్” అని వెళిళుపోయా 
డు.
        “వీడితో ఇదే సమస్య, టేంక్ 
నింపి పంపాడు” అనుకున్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
           కాస్సాపు విశ్ంతి తీస్కొని 
స్యంత్రం కాఫీలు తాగి, శుభలే 
ఖలు పంపవలసిన రెండు జ్బి 
తాలు, ఒకటి పైె వూళళుకి పంపేది, 
రెండవది స్థా నికంగా ఇవ్వవలసి 
నవి తయార్ చేస్ర్. దానినా ఒక 
టికి రెండుస్ర్లా  పరీకి్షంచి,  
మార్్పలు, చేర్్పలు చేస్ర్. 
బయట వూళళుకి పంపే జ్బితా 
సత్యన్రాయణకి ఇచాచార్,స్థా నిక 
జ్బితా కృష్ణమోహన్ కి ఇచాచార్. 
తనదగ్గర వుననా జ్బితాని పరిశీ 
లిస్తి  వుండగా, ఒక పేర్ దగ్గర 
కృష్ణమోహన్ దృషిటి  నిలిచింది…              
     “బావగారూ, ఈ రాజేశ్వరరావు 
ఎవర్? మీ కొలీగా, న్కు పరిచ 
యం లేదు మీర్ పిలుస్తి రా?” 
అని అడిగాడు.
           “మా పినినా గారి అబాబుయి, 
రాజేశ్వరరావు మరచిపయావా…
కవిత, రాజు గురొతిచాచారా? రెండు 
నెలల క్ందట ఈ వూర్ బదిలీ 
అయి వచాచాడు”        
 “ఒహ్! రాజ్న్, గుర్తి కొ 
చిచాంది” అని కాసతి ఇబబుందిగా 
అన్నాడు, వెంటనే విషయం 
మారిచా “కార్ ఇకకాడే వుంచుతా 
ను, పని వుననాపుడు న్కు గాని, 
చంద్రానికి గాని ఫోన్ చెయ్యండి 

వస్తి ము”...కృష్ణమోహన్ కావాల 
నే టాపిక్ మారాచాడని సత్యన్రా 
యణకి అర్ధమయింది.         
  “బావగార్ డబ్బు సంగతి ఏమి 
టి? డబ్బు అవసరమైత్ చెప్పం 
డి, మేము ముగు్గ రం ఏరా్పటు 
చేస్తి ము” హఠాతుతి గా గుర్తి  వచిచా 
అడిగాడు చంద్రం.
“మీరేమీ కలత చెందవదుదీ , పెళిళు 
కి కావలసిన డబబుంతా న్ దగ్గర 
సిద్ధంగా వుంది, దాని గురించి 
ఆలోచించవలసిన అవసరం 
లేదు” అన్నాడు సత్యన్రాయణ. 
 రాత్రి భోజన్లు అయిన తర్వా 
త ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళుర్.               
ఇంటికి వెళిళున తర్వా త తన 
స్నాహితుడు అవిన్శ్ కి ఫోన్ 
చేసి ల్వణ్యకి పెళిళు నిశచాయము 
అయిందని చెపా్పడు కృష్ణమోహ 
న్.  
“చాల్ సంతోషం బావా, ముహ్ 
ర తిం ఎపు్పడు?” అడిగాడు ఆవిన్ 
శ్. 
“నవంబర్ 22వ త్ద్న” అని వివ 
రాలు చెపా్పడు కృష్ణమోహన్. 
మరానాడు స్యంత్రం మాధవి,  
ఆమ భర తి వచిచా వారి పాప మొద
టి సంవతసారం పుటిటి నరోజుకి 
రమమూని పిలిచార్. మాధవి వెళిళు 
న తర్వాత ఆ భగవంతుడు 
ఇల్ంటి ఒక ఆడపడుచుని తన 
కు ఇచిచావుంటే ఎంత బాగుండేది 
అని ఆలోచిస్తి న్నాడు  కృష్ణమో 
హన్. అతని మనసెరిగిన ర్కిమూణి 
“హలో స్ర్ అది భగవంతుని 
సంకల్పం, మనకుననా దానితో 
మనము తృపితి చెందాలి” అని 
అతను ఎపు్పడూ అనే మాటలనే 
గుర్తి  చేసింది.

              ************    
    తమిమూదవ త్ద్ భోజన విరామము 
తర్వాత ముఖరీజీగార్ తన 
ఆఫీస్ కి రమమూని ఇంటర్ కాంలో 
కృష్ణమోహన్ ని పిలిచార్. “పీలా జ్ 
సిట్ డవున్ మిసటిర్ మోహన్. మీ 
రిలీవింగ్ డేట్ గురించి ఏమిటి 
ఆలోచించార్” అని ఆడిగార్. 
ముఖరీజీగారికి తన అకకాయ్య 
కూతుర్ పెళిళు గురించి, మిగతా 
పనుల గురించి వివరించి “స్ర్ 
నేను డిశంబర్ 10వ త్ద్ కల్లా  
ఫ్రీ అవుతాను. కానీ అప్పటికి 
సంక్ంతి పండుగ ఇక నెల 
రోజులే వుంటుంది, అందువలన 
పంగల్ తర్వాత ననునా రిలీవ్ 
చేస్తి సౌలభ్యంగా వుంటుంది” 
అని అభ్యరిదీంచాడు కృష్ణమోహన్ .                                              
“నిననా రాత్రి డి.జి గార్ మళీళు 
కాల్ చేస్ర్ మిమమూలినా ఎంత 
త్వరగా వీలైత్ అంత త్వరగా 
రిలీవ్ చెయ్యమన్నార్. స 
మేక్ ఇట్ డిశంబర్ టెంత్. 
జనవరి 11, 12 త్ద్లలో ఇకకాడ 
రష్యన్సా తో సమావేశలకి మీర్ 
ఎల్గో రావాలి గనుక పంగల్ 
ఇకకాడ సె్పండ్ చేదుదీ ర్గాని, 
ఏమంటార్?”
ఇక ఎకుకావ స్గతియ్యడం 
బాగుండదని “ఓకే సర్” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్. “రిలీవ్ అవడానికి 
సరిగా్గ  ఒక నెల వుంది, ల్వణ్య 
పెళిళు తర్వాత స్మార్ 15 
రోజులు వుంటుంది, పనులనీనా ఒక 
పద్ధతి ప్రకారం పూరి తి చెయా్యలి” 
అనుకొన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
తన గదికి వచిచాన వెంటనే 
ఇంటికి ఫోన్ చేస్డు. “ర్కూకా 
ననునా డిశంబర్ 10వ త్ద్న రిలీవ్ 
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చేస్తి న్నార్”
“ఓహ్ మై గాడ్! డిసైెడ్ అయిప 
యిందననామాట.ఎల్గండీ!ఆర్
 నెలలు మిమమూలినా విడిచి దూరం 
గా నేనుండలేను”
“అయిత్ న్తో వచెచాయి్య” 
“వంశీ సంగతి ఏమిటి? అసలే 
ఫైనల్ ఇయర్, ఒకకా ఆర్ 
నెలలు వాయిదాకి ఒపు్పకునుంటే 
బాగుండేది”.
“అవా్వ కావాలి, బ్వా్వ కావాలి 
అంటే కుదరదు మేం స్బ్ ఏదో 
ఒకటే కోర్కోవాలి, సరేలే రాత్రి 
మాటాలా డుదాము” అని ఫోన్ పెటేటి  
స్డు కృష్ణమోహన్. 
రాత్రి ముమమూడివరంలో వుననా 
తన తండ్రికి ఫోన్ చేసింది 
ర్ కిమూ ణి . . . ” న్ ననా గా ర్ , 
బాగున్నారా? అమమూకెల్ వుంది? 
మీ అలులా డు డిశంబర్ పదవ 
త్ద్న ఇకకాడ రిలీవ్ అవుతున్నార్, 
అందుకని ఆయన ఇకకాడ 
బయలుదేరడానికి, బొంబాయిలో 
రిపోర్టి చెయ్యడానికి ముహ్ర తిం 
పెటిటి  ఫోన్ చెయ్యండి. అమమూకి 
ఫోన్ ఇవ్వండి” అంది.  
“ఏం అమామూ ఎల్ వుంది ఆరోగ్యం? 
జ్వరం ఇంకా వస్తి న్నాదా?”
“లేదమామూ బాగానే వుంది, జ్వరం 
రావడం లేదు” ఆవిడ గొంతు 
చాల్ నీరసంగా వుంది. తలిలా కి 
జబ్బు చేసినపు్పడు తనకీ ఆరోగ్యం 
సరిలేక పోవడం వలన తలిలా కి 
స్వ చేయలేకపోయానని ర్కిమూణి 
బాధ పడుతూ వుంటుంది. 
నెల్లా ళళుబటిటి  ముమమూడివరం 
వెళదామంటే అవటం లేదు, తలిలా  
గొంతు వినగానే తలిలా  తన భాధని 

దాచుతున్నాదని భావించి ఏడుపు 
ఆపుకోలేక ఫోనోలా నే ఏడవడం 
మొదలుపెటిటి ంది ర్కిమూణి.   
“ఏయ్ ర్కూకా, మతి పోయిందా, 
ఆవిడకి ధైర్యం చెప్పడం మానేసి, 
నువు్వ ఏడిస్తి ఆవిడ మరింత 
బెదిరిపోతార్” అన్నాడు కృష్ణమో 
హన్.
“ర్కిమూణీ ఏడవకమామూ, నేను 
బాగానే వున్నాను, నీ ఆరోగ్యం 
ఎల్ వుంది? మోహన్ బొంబాయి 
ఎపు్పడు వెళతాడు? అతను 
బొంబాయి వెళ్ళు లోపల మీర్ 
ఒకస్రి ఇకకాడకి తప్పకుండా 
రండి. నినునా చూడాలని వుంది”
   “తప్పకుండా వస్తి ము, 
ఆయన 
డిశంబర్ పదవ త్ద్ తర్వాత 
బొంబాయి వెళతార్. న్ననాగారి 
ని ముహ్ర తిం పెటటి మన్నాను. 
మా ఆడపడుచు కూతుర్ పెళిలా  
తర్వాత మేము ముమమూడివరం 
వస్తి ము. నీ ఆరోగ్యం జ్గ్రతతి. 
నీకు అవసరం వచిచానపుడు నేను
నేను వచిచా స్యం చేయలేకపో 
తున్నాను” అంటూ మళీళు బాధ 
పడింది. 

   

ర్కిమూణి అవసథా చూసి ఆతతిగార్ 
ఇంకా వేదనకి గురి అవుతారని 
కృష్ణమోహన్ ఫోన్ తీస్కొని,  
“అతతియ్యగార్ కుల్స్గా వున్నా 
రా? నేను బొంబాయి వెళ్ళు లోపల 
మేము ముమమూడివరం వస్తి ము, 
దిగులు పడకండి. మీ ఆరోగ్యం 
జ్గ్రతతి” అని ఫోన్ పెటేటి స్డు.          
 భోజన్లు పూర తియిన తర్వాత 
కృష్ణమోహన్ వైెదేహికి ఫోన్ చేసి  
“అకాకా, అమమూకి ఫోన్ ఇయి్య 
మాటాలా డతాను.అమామూ, ననునా మా 
ఆఫీస్ వాళ్ళు డిశంబర్ 10 న 
రిలీవ్ చేస్తి న్నార్. మామయ్యగా 
రితో ఇపు్పడే ర్కిమూణి మాటాలా డింది 
డిశంబర్ 12 న బయలుదేరడాని
కి, 14న బొంబాయిలో జ్యిన్ 
అవడానికి బాగుందన్నార్” అని 
చెపా్పడు. 
“అది కాదురా కృషా్ణ  వచేచా సంవ 
తసారం వరకు వుండడానికి అవ 
దా? వంశీ చదువు గురించి 
చెప్పలేకపోయావా?” అన్నార్ 
స్బబులకి్షమి గార్.  ఆవిడ  గొంతు 
లో బెంగ స్పషటి ంగా అర్ధమయి్యం 
ది కృష్ణమోహన్ కి.
   “అవకాశం లేదమామూ ప్రయతనాం 
చేస్ను, కానీ ఫలితం లేదు. 
ఇప్పటికే ఆర్ నెలలు వాయిదా 
వేయించగలిగాను, ఇక వెళళుక 
తప్పదు”
  “పోనీ సంక్ంతి వెళ్ళుక వెళళుకూ 
డదూ?”
“సంక్ంతికి వస్తి ను ఇకకాడ ఆఫీ 
స్ పని వుంది, రేపు కలిసినపుడు 
వివరంగా మాటాలా డుదాము.  
ఉంటాను”
          (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 9

ఒక నెల రోజులోలా  అముమూడు 
పోయింది. ఆఖరికి తళతళ్ మ-
ర్స్తి ననా చమికాతో కుటిటి  అలంక-
రించబడిన ఒక తలపాగా మిగి-
లిపోయింది. అది చూడడానికి 
చాల్ అందంగా ఉంది. ఎందరో 

కొనుకుకాందామని ఉబల్ట 
పడాడా ర్. కాని నస్రు ఎకుకావ 
ఖరీదు చెప్పడంతో వెనకికా తగి్గ  
పోయార్.  
ఆ తలపాగాని రాజుగార్ తప్ప  
మరెవరూ కొనలేరని అందరూ 
అనుకునేవార్. ఆ ఊహ నస్రుకి 
నచిచాంది. ఒకన్డు అదను 
చూస్కుని నస్రు ఆ తలపాగా-
ని రాజుగారి ముందు పెటాటి డు. 
సభలో ఉననావారంతా దాని 
అందానికి అబ్బుర పడాడా ర్. 
దానినా చూస్తి నే రాజ్వార్ కూడా 

ముచచాట పడాడా ర్. ఆయనక-
ది చాల్ నచిచాంది. ఎల్గైన్ ఆ 
తలపాగా తన స్వంతం చేస్-
కోవాలని అనిపించిందాయన-
కి. “నస్రు! నువు్వ ఎనోనా వ్యయ 
ప్రయాసల కోరిచా ద్నినా ఆ దేశం 
నుంచి ఈ దేశనికి తీస్కు 
వచాచావు. అంత్ కాక ద్నికి చాల్ 
వెల ఇచిచా కూడా ఉంటావు. అం-
దువలలా  నేను ద్నిని ఉచితంగా 
తీస్కోవడం భావ్యం కాదు. 
నువు్వ ఎంతకు కొన్నావో చెపు్పత్, 
మరికొంత ల్భం అదనంగా 
ఇచిచా నేను కొంటాను. ద్ని ధర 
ఎంతో చెపు్ప.” అని ఆడిగార్. 
“స్ల్తి న్ స్హబ్! నేను ఈ తల-
పాగాని వెయి్య బంగార్ న్ణాలు 
ఇచిచా కొన్నాను. ఆ పైెన మీ దయ, 
న్ ప్రాపతిం.” అన్నాడు చేతులు 
నులుపుకుంటూ. 
సభలో పెదదీ  కలకలం బయలు-
దేరింది. అంత పెదదీ  ఖరీదు చేస్ 
వస్తి వుని అకకాడి వారెవరూ కన 
లేదు విన లేదు. నస్రు దురాశతో 
దాని వెలని ఎకుకావ చేసి చెపు్ప-
తున్నాడని, రాజుగారిని మోసం 

 ఖరీదైెన తలపాగా 
      ముల్లా  నస్రుద్దీన్ భారత 
దేశంలో తిరిగే రోజులోలా  వింతలు 
విశ్షాలు తెలుస్కోవడమే 
కాకుండా, తన దేశంలో ఎపు్పడూ 
కనీ, వినీ ఎర్గని వస్తి వులు, 
బంగార్ నగలు, పటుటి తో నేసిన 
బటటి లు, స్వాసన ద్రవా్యలు, 
మనుష్్యలు కటుటి కునే రకరకాల 
బటటి లు ఇంకా ఎనోనా వస్తి వులు 
కొని తనతో తీస్కుని వెళ్ళుడు. 
టరీకా చేర్కోగానే వాటిని ఎకుకావ 
ధరకి అముమూకుని బాగా డబ్బు 
సంపాదించ స్గాడు. దేశటనం 
చేయడం వలలా  ఇదొక అదనపు 
ల్భం అని అతని ఉదేదీశం. డబ్బు 
గల వాడినే లోకం గురి తిస్తి ందననా-
కిటుకు తెలిసిన వాడు నస్రు. 
      నస్రు  తెచిచాన వస్తి వులు 
ఎందరినో ఆకరి్షంచాయి. ‘నేనం 
టే నేనని’ వాటికోసం ఎగబడ-
స్గార్. స్మాన్య ప్రజ్నీకం 
చిన్నా చితకా స్మాను కొను-
కుకాన్నార్. ధనవంతులు పటుటి  
బటటి లు, బంగార్ నగలు వంటివి 
కొనుకుకాన్నార్. అతను తెచిచాన 
స్మాను అంతా స్మార్గా 
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చేస్తి న్నాడని అందరూ అనుకో-
స్గార్. రాజ్స్థా నంలో విదూష-
కుడికి మొదటునాంచీ నస్రు అంటే 
అస్యగా ఉంది. సమయం 
దొరికినపు్పడల్లా  అతని మీద 
దెబబుతీయడానికి వెనుకాడ-
డు. అకకాడే ఉననా అతను, అదే 
ఆదనని రాజుగారికి దగ్గరగా 
వెళిలా ,  “ మహారాజ్! వీడు దొంగ 
సన్్యసి. ప్రపంచంలో ఎకకాడా 
ఒక తలపాగా అంత ఖరీదు 
చేయదు. ఏ పది కాస్లకో కొని 
ఉంటాడు. ఎంత అడిగిన్ మీర్ 
కాదనరని, అల్ చెపు్పతున్నాడు. 
వీడిని నమమూకండి.” అని చెవిలో 
ఊదాడు. 
స్ల్తి ను వారికి కూడా నస్రు 
చెపి్పంది నమమూబ్ది్ధ కాలేదు. 
కాని అతని నిజ్యితీ మీద 
నమమూకం ఉంది. అందు వలలా  
అతనినుదేదీశించి ఇల్ అన్నార్. 
“ ముల్లా  గారూ! మీర్ చెపు్ప-
తుననాది ఆశచార్యకరంగా ఉంది. 
ఒక మామూలు తలపాగా అంత 
ఖరీదు చేయడం నేను ఎపు్పడూ 
వినలేదు. మీర్ న్తో పరాచి-
కాలు మాని అసలు ధర ఎంతో 
చెప్పండి.” 
 అపు్పడు నస్రుద్దీన్ వి-
నమ్ంగా చేతులు జోడించి, “ 
మహారాజ్! నేను మీ గుల్ముని. 
మిమమూలినా దగా చేస్టంత 
స్హసం చెయ్య లేను. న్ మాట 
నమమూండి. ఇది మామూలు అల్లా  
టపా్ప తలపాగా కాదు. భారత 

దేశంలో చక్రవర్తి లు ధరించే శి-
రోభూషణం ఇది. ద్నిని ధరించిన 
రాజులు మూడు తరాలవార్ 
ఏకచచాత్రాధిపత్యంగా రాజ్్యలు 
పాలించార్. భారత దేశం హసతి 
కళలకు ప్రసిదిదీ . అత్యంత నిపు-
ణులైన కళ్ కార్లు అహోరా-
త్రాలు శ్రమించి ద్నిని తయార్ 
చేశర్. ఇటువంటి అపురూ-
పమైన కళ్ఖండం మీ శిరస్సా 
మీద ఉంటేనే రాణిస్తి ంది. 
అందు కోసమే నేను ప్రత్్యకంగా 
ఎకుకావ ధర ఇచిచా కొని తీస్కు 
వచాచాను. “ అన్నాడు. 
అది విని పంగి పోయిన 
రాజ్వార్  మార్ మాటాలా డకుం-
డా రెటిటి ంపు ధరని నస్రుద్దీన్ కి 
చెలిలా ంచి ఆ తలపాగాని వశం చే-
స్కున్నార్. 
సభ పూరి తి అయా్యక ఎవరి దారిన 
వార్ వెళిలా  పోయార్. దారిలో 
నస్రుద్దీన్ విదూషకుడిని అడడా-
గించి అతనితో ఇల్ అన్నాడు. 
“ అయా్య! రాజ్, మహారాజుల 
బలహీనతలు న్కు తెలిసినటుటి -
గా తమకు తెలియవు. న్ గుటుటి  
రటుటి  చేదాదీ మని తలపెటటి డం 
మీకు తగదు. ఇకనైెన్ మీ ఆటలు 
కటిటి పెటటి ండి. ‘చెరపకురా చెడేవు’. 
అననా స్మత విన్నార్ కదా!” అని 
గడిడా  పెటాటి డు. 
ఆయన తలవంచుకుని ప్రకకాదా-
రిన వెళిళుపోయాడు. 
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 
           శ్రీ కోడి రామూమూరి తి 

        ఆంధ్రరాషా్రా నికి చెందిన్ 
ప్రముఖ వస్తి దు మరియు మలలా  
యోధునిగా పేర్గాంచిన శ్రీ కోడి 
రామూమూరి తి న్యుడు గార్ శ్రీకా-
కుళం జిల్లా  వీరఘటటి ం గ్మానికి 
చెందినవార్.
         భారత ఇతిహాస్లోలా  
భీముడంత బలవంతుడో, పా-
శచాత్య కధన్లోలా  హర్కాలస్ 
ఎంత గొప్ప బలవంతుడో కోడి 
రామూమూరి తిగార్ అంత ప్రఖ్్యతి 
గాంచినవార్. భీముడి గురించి 
గాని, హర్కాలస్ గురించి గాని 
వినడమే గాని, ఎవరూ ప్రత్య-
క్షంగా చూసినవాళ్ళు లేర్. కానీ, 
కోడి రామూమూరి తిగారిని ప్రత్యక్షంగా 
చూసినవాళ్ళు, వారి బలపరాక్ర-
మాలను దరి్శంచినవాళ్ళు, పరీ-
కి్షంచినవార్ కోకొలలాలు.
      ఇరవయో్య శతాబదీ పు తలి దశ-
కాలోలా  ప్రపంచ ప్రఖ్్యతిగాంచిన  
తెలుగువారిలో అగ్రగణు్యలు శ్రీ 
కోడి రామూమూరి తిగార్. ఈయన 
శ్రీకాకుళం జిల్లా లోని వీరఘటటి ం 
గ్మంలో 1882 లో జనిమూంచార్.
         తెలుగుదేశంలో ప్రఖ్్యత 
తెలుగు వీర యోధ వంశలలో 
కోడివారి వంశం ఒకటి. ఈ వంశ 
పరంపరలోని శ్రీ కోడి వెంకయ్య 
న్యుడు, రామూమూరి తిగారి తండ్రి.            

చిననాతనంలోనే తలిలా ని కోలో్ప-
వడంతో, తండ్రిగారి ఆదేశల 
మేరకు, విజయనగరంలో గల 
పినతండ్రి శ్రీ కోడి న్రాయణస్్వ-
మి గారి వదదీ  పెరిగార్. అకకాడ 
గల ఒక వా్యయామశలలో చేరి, 
దేహ దార్ఢ్్యనినా పెంచుకో-
వడంతో పాటు మలలాయుద్ధం 
(కుసీతి) కూడా నేర్చాకున్నార్. 

      21 సంవతసారాల వయస్-
లోనే, ఇతడు ఛాతీపైె ఒకటిననార 
టనునాల భారానినా మోయగలిగేవా-
డు. తర్వాత, కృషితో, 3 టనునాల 
భారానినా కూడా మోయగలిగాడు. 
మద్రాస్లో సైెదాపేట కాలేజిలో 
ఒక సంవతసారం పాటు వా్యయా-
మశలలో శిక్షణ తీస్కుని వి-

జయనగరానికి తిరిగి వచిచా, వి-
జయనగరంలో తానూ చదివిన 
హైస్కాలు లోనే వా్యయామ శిక్ష-
కుడిగా పనిచేశర్.
        విజయనగరంలో పటిటి పం-
తులు అనే మిత్రుని సహకారంతో 
ఒక సరకాస్ కంపెనీ నెలకొల్్పడు 
శ్రీ కోడి రామూమూరి తిగార్. వారికి 
తుని మహారాజ్ వారి నుంచి 

సంపూర్ణ సహకారం లభించింది. 
రామూమూరి తి సరకాస్ కంపెనీ పలు-
చోటలా  ప్రదర్శనలిచిచా మంచి పేర్ 
సంపాదించుకుంది.
      తెలుగు జిల్లా లలో ప్రదర్శ-
నల తరా్వత, 1912 లో మద్రాస్ 
చేరాడు. పులులు, ఏనుగులు, 
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గుర్రాలు, చైెన్ - జపాన్ కళ్కా-
ర్ల సహకారం శ్రీ రామూమూరి తి 
న్యుడికి లభించింది. ఆయన 
ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకరి్షం-
చాయి. శరీరమునకు కటిటి న 
ఉకుకా గొలుస్ను, ఊపిరితితుతి -
లలో గాలి పూరించుకుని, ము-
కకాలుగా తెంచేస్వార్. రెండు 
కారలాను, రెండు భుజ్లకు ఇనుప 
గొలుస్లతో కటిటి ంచుకునేవాడు, 
కారలాను శరవేగంతో నడపమనే-
వాడు. కార్లా  అంగుళం కూడా 
కదలలేకపోయ్వి.
        ఛాతీపైె పెదదీ  ఏనుగును ఎకికాం-
చుకునేవాడు. 5 నిముషాలు, 
రొముమూపైె ఏనుగును అల్గే ఉం-
చుకునేవాడు. తండోపతండాలు-
గా ప్రజలు రామూమూరి తి ప్రదర్శనలు 
తిలకించేవార్.
     సరకాస్ లోని కోడి రామూమూరి తి 
క్రీడలు, విన్్యస్లు జగది్వఖ్్య-
తి కాంచాయి. అప్పటి వైెస్రాయ్ 
ల్ర్డా మింట రామూమూరి తిగారి ప్ర-
దర్శనలను చూడాలని వచాచాడు. 
రామూమూరి తి ఆ సమయంలో 
ఆంజనేయ ఉపాసనలో ఉననాం-
దున పది నిముషాలు వేచిచూ-
స్డు. రామూమూరి తి ప్రదర్శనలను 
చూచి ముగు్ధ డయా్యడు. తానే  
పరీకి్షంచాలనుకుని, తన కార్ని 
ఆపవలసిందిగా కోరాడు. రా-
మూమూరి తిగార్ తాళళుతో కార్ను 
తన భుజ్లకు కటుటి కున్నాడు.  
కార్లో కూర్చాని కార్ని నడ-
పస్గాడు. ల్ర్డా మింట ఎంత 

ప్రయతినాంచిన్ కార్ ఒకకా సెం-
టిమీటర్ కూడా కదలలేక-
పోయింది. ఈ సంఘటనతో 
వైెస్రాయ్ ప్రశంసలను, దేశమం-
తటా గోప్పపేర్ను సంపాదించా-
ర్ రామూమూరి తిన్యుడు.
      పూన్లో లోకమాన్య బాలగం-
గాధర తిలక్ గారి కోరిక మేరకు 
ప్రదర్శనలనిచాచాడు. తిలక్ రా-
మూమూరి తిగారికి మలలా  మారాతిండ, 
మలలారాజతిలక్ బిర్దులను ప్ర-
స్దించార్. విదేశలలో భారత 
ప్రతిభను ప్రదరి్శంచమని రా-
మూమూరి తిగారిని ప్రోతసాహించార్ శ్రీ  
తిలక్.  
      హైదరాబాదులో ఆంద్ర భాషా 
నిలయం పెదదీలు ఘనసతాకారం
చేసి, జగదేకవీర బిర్దు' ను ప్ర-
స్దించార్.
   అలహాబాదులో అఖిల భారత 
కాంగ్రెస్ సభ జరిగింది. రామ-
మూరి తి సరకాస్ అకకాడ ప్రదర్శన-
లినిచిచాంది. జ్తీయ న్యకు-
లందరో ఆ ప్రదర్శన తిలకించి 
ఆనందించార్. పండిత మదన్ 

మోహన్ మాలవీయా ఎంతగానో 
మచుచాకున్నార్. విదేశలోలా  ప్రద-
ర్శనలనిమమూని, భారతదేశ కీరి తి ప్ర-
తిషటి లను నలు దెసల్ చాటమనీ 
చెపా్పర్.
     సరకాస్ కంపెనీ బాగా పెరిగింది. 
రామమూరి తిగార్ 1600 మంది 
గల తన బృందంతో లండన్ 
వెళిలా  ప్రదర్శనలనిచాచార్. స్ప్ర-
సిద్ధ మలులా డైన గామా పహిల్్వ-
న్  తముమూడు ఇమామ్ బకీ్ష ఆ 
బృందంలో ఉండేవాడు.
        లండన్ లో రాజదంపతులు, 
జ్ర్జీ రాజు, రాణి మేరీ, రామూమూ-
రి తిగారి ప్రదర్శనలను చూసి ము-
గు్ధ లయా్యర్. రామూమూరి తిగారిని 
తమ బకింగ్ హామ్ రాజభవన్-
నికి ఆహా్వనించి, విందు ఇచిచాన 
తర్వాత 'ఇండియన్ హర్కాల-
స్' బిర్దుతో సతకారించార్. ఈ 
విధంగా బ్రిటిష్ రాజడంపతులచే 
గౌరవింపబడిన భారతీయులలో 
మొదటివాడు కోడి రామూమూరి తి-
న్యుడుగార్. రామూమూరి తిగార్ 
ఫ్రాన్సా, జరమూనీ, సె్పయిన్ దేశలలో 
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ప్రదర్శనలనిచాచార్.
       సె్పయిన్ దేశంలో బ్ల్ ఫైట్ 
చాల్ ప్రసిద్ధమైనది. ఆ పోరాటం 
చాల్ భీకరంగా ఉంటుంది. రా-
మూమూరి తిగారిని ఆ పోర్లో పా-
లొ్గ నమన్నార్. అటిటి  పోరాటంలో 
ఎల్ంటి అనుభవం లేకున్నా, 
రామూమూరి తిగార్ సరేనన్నార్. 
రామూమూరి తిగార్ రంగంలోకి 
దూకార్.  దూస్కు వస్తి ననా కోడ 
కొముమూలను పటుటి కుని క్షణాలోలా  
క్ంద పడేశర్. కోడ  చితుతి గా 
పడిపోయింది. వేల్ది ప్రేక్షకుల 
హర్షధా్వన్లతో స్టిడియం మారోమూ-
గిపోయింది.
      జపాన్, చైెన్, బరామూ దేశలలో  
రామూమూరి తిగారి ప్రదర్శనలు ఎంతో 
వైెభవంగా స్గాయి. 
      బరామూలో ఉననాపుడు రంగూన్ 
లో ప్రదర్శనలనిచాచార్. అస్-
యాపర్లు కొందర్ రామూమూ-
రి తిగారిని చంపాలనుకొన్నార్. 
ఎల్గో ఆ విషయానినా గ్రహిం-
చిన రామూమూరి తిగార్ ప్రదర్శనను 
ఆపి, మర్సటిరోజే మాతృదేశం 
వచేచాశర్. రామూమూరి తిగార్ కోటులా  
గడించార్. అంతకంటే గొప్పగా 
దానధరామూలకు, జ్తీయోద్యమా-
లకు ఖర్చా చేస్ర్.
       భారతదేశం అంతటా రామూమూ-
రి తిగారి పేర్ ప్రతిధ్వనించింది. 
ఆయన అమరికా వేల్లా లనుకు-
న్నార్ కానీ వెళళులేదు. ప్రతిరోజూ 
పత్రికలోలా  రామూమూరి తిగారి ప్రశంసలు 
ఉండేవి. రామూమూరి తిగార్ పండిత 

మదనమోహన్ మాలవీయా గారి 
అతిథిగా ఏడాది పాటు బెన్రస్ 
లో ఉన్నార్. ఆయన పూరీ తి 
శకాహారి. భారతదేశంలో అతి 
విశిషటి మైన వా్యయామ విదా్యసం-
సథాను ప్రారంభించాలనుకున్నార్, 
కానీ ఆ ప్రయతనాం ఫలించలేదు.
        కీ.శ్. మేడేపలిలా  వరాహ నర-
సింహస్్వమి గార్ రచించినదా-
నినా బటిటి , రామూమూరి తిగారి కాలిపైె 
రాచపుండు రావడంతో కాలు తీ-
సివేయవలసి వచిచాంది.  స్కరిం-
చిన దానం కరిగిపోయింది. శస్త 
చికితసా జరిగినపుడు, ఎటువంటి 
మతుతి మందు(కోలా రోఫం) తీస్కో-
లేదు. ప్రాణాయామం చేసి నిబబు-
రంగా ఉండిపోయార్.
       చివరి రోజులు బలంగ్ర్, 
పాటానాలో కల వాండి (ఒరిస్సా)  
పరగణా ప్రభువు పోషణలో ఉంది 
16.1.1942 త్ద్న కనునామూస్-
ర్. తెలుగువారే కాక, భారత-
దేశ ప్రజలందరూ గరి్వంచద-
గ్గ మహనీయుడు, దేశభకుతి డు 
'కలియుగ భీమ' కోడి రామూమూరి తి-
న్యుడుగార్.
      వరవిక్రయం, మధుస్వ 
వంటి గొప్ప స్ంఘిక న్టకాలు 
రచించిన విఖ్్యత న్టకకర తి శ్రీ 
కాళళుకూరి న్రాయణరావు గార్, 
కోడి రామూమూరి తిగారికి ఆపతిమి-
త్రులు. న్యుడిగారిని ప్రశం-
సిస్తి ....' స్ధుపథవరి తి, సనిమూత్ర 
చక్రవరి తి, రమ్యతరకీరి తి శ్రీ కోడి రా-
మూమూరి తి' అన్నార్.

      మన పురాణాలోలా  బాల శబాదీ -
నికి భీముడు, ఆంజనేయుడు-
పరా్యల శబాదీ లయినటులా , ఆంధ్ర-
దేశంలో రామూమూరి తిన్యుడిగారి 
పేర్ బల్నికి పరా్యయపదంగా 
పరిగణించబడింది. తన చివరి 
రోజులోలా  రామూమూరి తిన్యుడు 
బలంఘీర్ పాటానా లో కల్వండే 
పరగణా ప్రభువు పోషణలో 
జీవితం గడుపుతూ మరణించా-
ర్.
      వీరి బలప్రదర్శన విశ్షాలను 
గురించి చెపు్పకోవలసి వస్తి 
1) గటిటి గా ఊపిరి పీలుచాకు-
ని, కండలు బిగించి, తన 
ఛాతీకి చుటిటి న ఉకుకా తాళళును 
తెంచేవార్.
2) చాతీమీద ఏనుగును ఎకికాం-
చుకుని 5 నిముషాలు నిలిపే-
వార్.
3) రెండు కారలాను, వాటికి కటిటి న 
తాళ్ళు రెండుచేతులతో పటుటి కుని 
కదలకుండా ఆపేవార్. 
4) ఒంటిచేతోతి రైెలు ఇంజను 
ఆపిన ఘటనలు 
       ఆన్టి ఇంగాలా ండు పాలకు-
లైన కింగ్ జ్ర్జీ, కీ్వన్ మేరీలు రా-
మూమూరి తిన్యుడి బలప్రదర్శనకు 
అబ్బురపడి 'ఇండియన్ హర్కా-
లస్' బిర్దు ప్రదానం చేస్ర్.
       ఇంకా కలియుగ భీమ, మలలా-
మారాతిండ, జయవీర హనుమాన్, 
వీరకంతీరవ వంటి బిర్దులూ 
కూడా శ్రీ రామూమూరి తిన్యుడు 
గార్ స్వంతం చేస్కున్నార్.  
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   చం. కదులుచునున్న పీఠమిక కాదని యేక్షణ మూడికూలునో  
         కుదుటపడంగ నిల్చి తనుకూర్చిను బాగ్యము దక్కజేయునో     
         మది నరికట్టజాలక ప్రమాదము ముంచుకురాగ నేమి చే 
         యుదునని చంతతోకుములు యోధుల నెట్్ట ల నోరచినౌదునో!ll            1
 
  
   ఉ.   నెమిమినటంచ గెల్చితమ నెత్తిన హసతిమునుంచ ముంచ దా
         మముమిడుబోత్మంచు సభలందున గంతులు చంచుముందు నా  
         డుమమిడి బేరమందు తమ కొగ్గిన ముడుపుల గాధ చెపపురే! 
         నమిమినబేర "మోట్"నిడు నాడె బరాబరి యౌటెరంగరో? ll           2  

   
   ఉ.   నెత్తికి కను్నలెకి్క పలునేరములందున జికి్క యంతగా
         మొతుతికొనంగ నేమగును? మోమును జూపగ నెట్లు చెలులు ? తా  
         పెతతినమున్నకాలమున పేరగడించన నొపెపుగాని సం
         పత్తిని వక్రమారగి ముల బాయగ గలగివె ముప్పుత్పపులున్?ll                  3 

 
   ఉ.   "ఓటలుకు నోటలునిచచి కొని యోడినవారె మరింత జోరతో     
         నెటలునొ ముందువచుచి మర్కెని్నకలన్ మునుముట్టజెపపురే   
         నోటలును! వేచయుందు"మను నోటరలున్న సమాజమందు వే 
         రెట్లు  పొసంగు శ్రేయమిక నెలలుర గూడుప్ఠాణి జేయగన్ ll         4

  

వేదుల  స్బ్రహమూణ్యం 

ఎన్నికలలో-ఎన్ని కల్ల లో
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     ఉ.  గంతలుగట్ట  పేదల నగాధమునన్ దిగద్రొకు్క వారికిన్    
          చెంతనెయుండి చెప్పునది చెప్ఫినరీత్ని జేయుముందు నొ 
          కి్కంతయు జంకుజూపని మరెందర్ రక్కసులుండుదాక ని    
          శచింతగనుండి దుండగులు చేయు నకృత్యము లాపశక్యమే! ll                5

    
     ఉ.  వ్యకుతి ల వెకి్కరించ కడు వేదనకున్ గురిజేయుకంటె వే 
          శకుతి లుగూడి జేయదగు సంస్కరణాతమిక చర్యలందు నా   
          సకి తినిపెంచ సంఘముల చరచిలజేసి వినూత్నరాష్ట్ర సం  
          యుకతిమె ధ్్యయమంచరయు నుద్యమముల్ సృజియంప మేలగున్ll            6

    
     ఉ.  పటె్టడుకూడుకై కడుప్బాధ భరించగలేక నెట్్ట లో
          పొట్టనుబట్ట  యాకొనియు ప్రొదుదు ను నెట్్ట చు సంజదాక నా
          కట్్ట కునుండి కష్ట బడి కాసులుకొని్నట సేకరించనన్ 
          పొట్టకు పటె్టడన్నమొక పూటకు రాక నిరాశ జెందరే! ll          7 

    
     ఉ.  దేవునిమీద "నాన" నిడి "దీట్గజేయుదు సంఘసేవలన్
          వేవురకెలలు మేలెరిగ్ వేరె ప్రలోభము స్వార్థమున్ వినా,
          కావు" మటంచు పల్్క వెస గంపెడు భారము మోయసిద్ధమైె 
          పావులుత్రిప్పు బాధ్యతను ప్రక్కకు నెట్టన "నాన" యొప్పునే? ll              8

    
     చం. ప్రజలహితం బెరింగ్ తనపెబైడు బాధ్యత గురెతిరింగ్ తా  
          నిజమగు నాయకుండనగ నివెవారవోవ జనంబునెలలురన్ 
          సవాజనమనెంచ పాట్బడి స్వార్థమెరంగక సేవజేయు నా 
          సుజనుల గౌరవించ తగుశోభిలు రీత్ నుత్ంపనొపపుగున్ ll          9  

    
     శా. కైలాసంబున వాసముండి జగత్న్ కాలాంతకుండయు్య నీ
          కేలా యూరకనుండు టొపపుగును నీకింక ను్నమావలలుభా! 
          ఫాలాకు్ష ండవు మట్్ట బెట్్ట దువుగా బాధంచు దుష్్ట తుమిల 
          నే్నలా మామొరలాలకింపవు హరా! యీ బాధలందీరచి రా! ll                10
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శ్రీనాధుని కాశ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చ్నపెద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జనిమూంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తి ర్. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానినా వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్కాంద పురాణంలో వా్యస్డు కాశీ వైెభవానినా విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ రీతిలో కాశీ కే్షత్రానినా వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానినా మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానినా, నెలనెల్ అందిస్తి న్నాము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతిమూక వేతతిలకు భకీ తి తతా్వనినా, విదా్యర్థా లకు శ్రీన్ధుని తతా్వనినా అందించగలదని 
భావిస్తి న్నాము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచ్క తరువాయి)

 పంచామృ తాభిషేకముతో 
అభిషేకించిన ఫలము అశ్వ 
మేధము, వాజపేయము 
చేసిన ఫలముతో సమా 
నము. విశ్్వశ్వర్నికి ఛత్రము, 
చామరము, వింజ్మరము 
సమరి్పంచిన భకుతి నకు ఏక 
ఛత్రాధిపత్యము భిస్తి ంది.        

కాశీనగరములోనివశిం 
చు వార్ అసితిక్య బ్ధి్ధ, 
వినయము, మాన్వమాన 
ములయందు సమానబ్ధి్ధ, 
కోరికలు, ర్మోతుతనము 
లేకుండుట,అహింస, దానము 
లు పటటి కుండుట, దంభము 
లేకుండుట, పిసినికొటుటి తనము 
లేకుండుట, సమరితనము 

కాశీ నగరంలో శిష్్యలకు కాశీ 
నగరంలో శివధరామూనినా బోధిస్తి  
ఉన్నాడు. మాధూకర వృతితితో 
నివశిస్తి న్నాడు. నియమంతో 
నివశిస్తి న్నాడు

    ఈ విధంగా శివజ్ఞా న 
ప్రాపితికోసం వా్యస్డు, అతని 
శిష్్యలు చాల్కాలం కాశీలో 
నివాసం ఉంటున్నార్. ఒకరోజున 
పరమేశ్వర్డు వా్యస్ని మనోని 
బబురానినా తెలుస్కోవాలని పరమే 
శ్వర్డు నిర్ణయించి, విశల్కి్షని 
పిలిచి “ ఈ వా్యస్ని భకి తి ఏపాటిదో 
చూదాదీ ము. కాశీ నగరంలో 
అతనికి భిక్ష దొరకుకాండా 
చూడు” అని ఆదేశించాడు. 

లేకుండుట, పర్ష స్వభావము 
లేకుండుట, దైెన్యము లేకుండుట 
అలవర్చుకోవాలి.`

వ్యాసుడు కాశీమీద 
కోపించుట

వా్యస్నికి కాశీనగరంపైె 
ఎందుకు కోపం వచిచాంది? అని 
అగస్తి యుడు కుమారస్్వమిని 
అడిగాడు. బాదరాయునికి 
కోపంరావడానికి కారణానినా  వివ 
రిస్తి ను” వినమని కుమార స్్వమి 
ఈవిధంగా చెప్పడం ప్రారంభిం 
చాడు. న్లుగు వేదాలు విభజిం 
చినవాడు, అషాటి దశ పురాణాలు 
రచించినవాడు, భారతానినా 
రచించిన వాడు అయిన వా్యస్డు 
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“మహాప్రస్దము” అని చెపి్ప,  
కాశీ నగరంలోని గృహస్తి ల 
మనస్సాలో ప్రవేశించి ఎవర్ బిక్ష 
వేయకుండా చూచింది. 

వా్యస్డు ప్రాతః కాలవిధు 
లను నిర్వరి తించి, స్రో్యదయానికి 
ముందుగానే మణికరి్ణకలో స్నానం 
స్నానం చేసి, సంధా్యవందనం 
పూరి తిచేసి, శివపూజ చేసి, ముకి తి 
మండపంలో శివపురాణం 
పఠంచి, తర్వాత బికా్ష టనకు 
బయలు దేరాడు. మోదుగాకు 
పళ్ళులు పటుటి కొని, కాషాయ 
వస్తి నినా జోలగా కటుటి కొని, దాగర 
లు, తామరాకులు, పోకపతితికలు, 
గండోలగములు పటుటి కొని, వైెసం 
పాయన్ది శిష్్యలతో కలశి 
బికా్ష టనకు బయలుదేరాడు. 
బీరెండలో వా్యస్డు, వా్యస్డి  
శిష్్యలు ఇంటింటికి బికా్ష టనకై 
తిర్గుతున్నార్. పైెల, స్మంత, 
జైెమిని, వైెసంపాయన్దులు, 
బికా్ష పాత్ర ధరించి న్లుగు 
మూలల తిర్గుతున్నార్. 
ఎవరికి బిక్ష లభించలేదు. 
చివరికి వా్యస్నికికూడా బిక్ష 
లభించలేదు. వా్యస్డు “ 
బికా్ష ందేహి,బికా్ష ందేహి”  అని 
అడుగుతూ ఇంటింటికి తిర్గు 
తున్నాడు. “ఇంకా  వంట 
కాలేదు,  తిరిగిరా,  మాఇంట 
నేడు దేవతారచాన,” అని 
అనేక  విధాలుగా గృహస్తి లు 
చెబ్తున్నార్. వా్యస్డు అకలి 
తో మఠానికి చేర్కున్నాడు. శిష్్య 
లను పిలిపించి మీకు భికా్ష ననాము 

లభించిందా?ఈ వలలాకాటిలో  
న్కులభించనటులా గానే మీకు 
లభించలేదా? అని అడిగాడు.  
కర్వు కాటకాలలోను, ఇంటిలో 
పుర్డు వచిచాన సమయంలోను, 
ఇంటిలో ఎవరైెన్ మరణించి న 
సమయంలోను, అంటువా్యధు 
లు సకిన సమయంలోను, 
ఇలులా  కాలిన సమయంలోను బిక్ష 
పెటేటి టటువంటి గృహస్తి లు నేడు 
ఎందుకు బిక్ష పెటటి లేదు? ఇది 
ఆశచార్యంగా ఉంది.

“మనము ఈ కాశీనగరం 
లో చిరకాలంగా ఉన్నాం. 
ఏన్డైన్ బిక్షలభించని రోజు 
ఉందా? ప్రతీ రోజు రొండు జ్ముల 
సమయందాటే సమ యానికి 
వాకిట గోమయంతో  అలికి, 
ముగు్గ పెటిటి , ఆముగు్గ  లో అతిధిని 
నిలబెటిటి , అరఘ్య పాదా్యదులు 
సమరి్పంచి, పూవులతో గంధ 
ముతో పూజించి, బంగార్ 
గరితితో  అననాముపైె నేయి వేసి, 
పండులా , పరమాననాం, పిండి 

వంటలు వడిడాంచి, భకి తి విశ్వ 
స్లతో  కాశీ నగరంలోని   పురంధ్రీ 
మణులకు యతీంద్రులకు 
బిక్షను పెడుతూ ఉండేవార్. 
అటువంటివార్ నేడు బికా్ష  ననాం 
పెటటి లేదు. నేనీన్డు లేచి ఎవరి 
ముఖం  చూస్నో అని వా్యస్డు 
బాధపడాడా డు.

మీ ముఖంచూస్తి  మీకు 
కూడా బిక్ష లభించలేదని 
తెలుసతి ంది.  కఱ్ఱ లను చూస్తి 
చేలోని పంట తెలుస్తి ంది 
అననాటులా గా మీ పరిసితితి తెలు 
సతి ంది. శిష్్యలు న్లుగు 
మూలలకు వెళిళు చూసి 
వచాచార్. ఏవిధమయిన 
అశుభాలు కనబడలేది. తిరిగి 
వా్యస్నిదగ్గరకు చేర్కొని, 
”మహరి్ష! ఈ నగరంలో ఏ విధ 
మయిన అశుభాలు కలుగలేదు. 
మీర్ ఇకకాడుండగా అశుభాలు 
ఎల్ కలుగుతాయి? అని 
విననావించుకున్నార్.      

   (ఇంకా వుంది)
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తుమూమూరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు
6. రైెతు రామాయణ కర తి  'రైెతు వాలీమూకి'
శ్రీమాన్ వానమామలై  జగన్నాథచార్్యలు  

'తాత పండితుండు తండ్రి శాస్త్రజ్ఞ ండు
అన్నదముమిలును మహా కవులట
ఇట్ట  వంశమునందు ప్ట్్ట  ప్ణ్యంబుండ
ఏమిగాక పోవుటేమి నేను'

అని తనను తాను పరిచయం చేస్కుంటూ 

'ఏను గరివాంతు తెలుగు మాగాణమందు
తెలుగు మొలకనె ైప్ట్టనందులకు దెలుగు
వెలుగు నీడల బెరిగ్నందులకును తెలు
గమమి పదసేవ నోచకొన్నందులకును'

      అంటూ 'తెలంగాణా మాగా-
ణములో పుటిటి న మొలక' అనే 
వాకా్యనినాతాను రాయబోయ్ 
"రైెతు రామాయణ"ప్రబంధానికి 
న్ంద్ స్చకంగా తెలిపిన కవి 
శ్రీమాన్ వానమామలై జగన్నాథ-
చార్్యలు.
వానమామలై వంశన్మము 
వినగానే మన మనస్లోలా  మదిలే 
పేర్ ఆ వంశ ప్రతిష్ఠ కు కారకు-
డైన 'అభినవ పోతన' శ్రీమాన్ 
వానమామలై వరదాచార్్యలు.
తెలంగాణాలో కవులే లేరననా అప-

ప్రథనుంచి కాపాడిన కవులలో 
నిససాంశయముగా వరదననా 
ఒకర్.బమమూర పోతన తన హాలిక 
జీవన్నుభవాలను రాయడానికి 
జగ్గననాగా,తన జీవిత కథను వ్రా-
స్కోవడానికి వరదననాగా వాన-
మామలై వంశంలోఅననాదముమూల 
రూపంలో జనిమూంచారేమోనని-
పిస్తి ంది ఈ ఇర్వుర కావా్యలు 
చదివిత్.

           జగ్గననా తండ్రి వదదీ  శబదీ -
మంజరి మాత్రమే నేర్చాకున్నా-

డు.కుటుంబ పోషణారథాం తండ్రి 
తరచు
వేరే ఊళలాకు వెళ్లా తుండటంతో 
జగ్గననా,వరదననాల ప్రాథమిక వి-
దా్యభా్యసమంతా పెదదీననా వెంకటా 
చార్్యలవదదీనే జరిగింది.పనెనాం-
డవ ఏట ఇలిలా ందకుంట సీతారా-
మస్్వమి సనినాధిలో ఉపనయ-
నం జరిగింది.ఉపనయన్నికి 
ముందే తెలుగు వాచకం చద-
వటం,దాశరథి స్మతి శతకాలు 
కంఠతా చదవడం అలవడాడా యి-
.ఆ తర్వాత ముందు తెలుగు-
లోనూ,తర్వాత సంసకృతంలో-
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నూ పరిశ్రమ చేశర్.అననాగారి 
ప్రాపకంలోశ్రీవైెష్ణవ సంప్రదాయ 
గ్రంథలు,కావా్యంతం వరకు వి-
ద్య,తమిళ లిపి నేర్చాకున్నార్.
హైదరాబాదు నైెజ్ం పాఠశలలో 
న్లుగు తరగతి నుండి ఏడవ 
తరగతి దాక చదువుకున్నార్.
ఆతర్వాత హనమూకొండలో ప్రై-
వేటుగా చదివి ప్రీ మట్రిక్,మట్రిక్ 
పరీక్షలు రాసి ఉతీతిర్్ణ లయా్యర్.
కాళోజీ,పల్లా  దుర్గయ్య,బిర్దు-
రాజు రామరాజు వంటి మిత్రుల 
స్హచర్యంలో తెలుగు సంసకృ-
తాలతో పాటు హింద్ ఇంగ్లాష్ 
ఉర్దూ తమిళ భాషలలో ప్రా-
వీణ్యం సంపాదించార్.అప్పటలా  
తెలుగు స్హిత్యంలో ప్రాచుర్యం 
కలిగి ఉననా తిర్పతి వేంకట కవు-
లు,రాయప్రోలు,నండూరి వంటి 
వారల కవిత్వం,చిలుకమరి తి,పా-
నుగంటి వారల రచనలు చదివి 
సమకాలీన తెలుగు స్హిత్యం 
మీద అవగాహన పెంచుకు-
న్నార్.ఆచార్్యలవారికి వాలీమూకి 
రామాయణం,కాళిదాస్ అభి-
జ్ఞా నశకుంతలం, తికకాన మహా-
భారతం,భవభూతి ఉతతిర రామ 
చరిత దాదాపుగా పారాయణ 
గ్రంథలు.
            సహజంగా మంచి కంఠం 
కలిగిన జగన్నాథచార్్యలుగారికి 
సంగ్తం అంటే మకుకావ.చల-
నచిత్రాల కంటే ఆ రోజులోలా  న్ట-
కాలకే ఎకుకావ ఆదరణ ఉండేది.
పెదదీ  పెదదీ  న్టక సమాజ్లవా-

ళ్లా  హనుమకొండలో న్టకాలు 
ప్రదరి్శస్తిమిత్రులతో కలిసి చూ-
డటం,అందులో పేర్మోసిన 
నటుల పదా్యలు,పాటలు శ్రద్ధ-
గా విని వారి ల్గా అనుకరించి 
పాడటం,అభా్యసం చేస్వార్.
దానికి తోడు ఒక పాత గ్ంఫోను 
సంపాదించి కపిలవాయి,నిడు-
ముకుకాల మొదలగు ప్రసిదు్ధ ల 
రికార్డా లను మడికొండ దగ్గరలో 
ఉననా మటుటి గుటటి  మీద తముమూడి-
తో సహా మిత్రులతో కలిసి వినడం 
పాడటం చేస్వార్.
         అల్ వింశతి ప్రాయంలో-
పే సంగ్త స్హితా్యలపైె పటుటి  
స్ధించుకున్నార్ మన రైెతు 

రామాయణ కర తి 
వానమామలై జగ-
న్నా థ చా ర్్య లు .
తర్వాతి కాలంలో 
స్హిత్యం తెలుగు 
అ ధా్య ప న్ ని కి , -
సంగ్తం హరికథ 
కాలకే్షపానికి ఉప-
యోగపడింది.అవి 
రెండూ ఆయన-
లో ని ఆ ధా్య తిమూ క , -
స్మాజిక ఆదర్శ 
భావాలకు అను-
గుణమైన స్హిత్య 
సృజనకు విశ్షంగా 
దోహద పడాడా యి.
సంప్రదాయ శ్రీవైె-
ష్ణవ కుటుంబంలో 
జనిమూంచిన్,ఆధా్య-
తిమూక భావ సంప-

నునాలైన్ వీరి స్మాజిక సపృహకు 
కొదవేమీ లేదు.సమకాలీన 
రాజకీయ పరిసిథాతులకనుగుణం-
గా వీరిలో స్పందన కనిపిస్తి ం-
ది.అడపా దడపా రాసిన వీరి 
అభు్యదయ గేయాలు అప్పటలా  
జువా్వడి గౌతమరావుగారి వంటి 
వార్ తమ పారీటి మీటింగులో 
పాడేవార్,పాడించేవారంటే ఆ 
గేయాల ప్రాశసతియుం తెలుస్తి ననా-
ది.హరికథ కాల కే్షపాలోలా  వీరి 
గేయాలను కోరి వినే వారట.     
అందులో మరీ ఎకుకావ ప్రాచు-
ర్యం పందిన గేయం.
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"మారతున్నదీ ప్రపంచం మారనున్నదింకా కొంచెం
 మధ్యవరితి గుడుగుడు గుంచం మడతజేబులలోలు  చెంచెం
 కోరచున్నదింకా లంచం గపపుగపపు వారిదె ప్ంఛం
 బొడుడు  చావడి పెనైా సంఘం ప్రొదుదు  పోని వృధా ప్రసంగం
 అడుడు  తగల నదియొక రంగం అయ్యనిల్పునది ఒక ల్ంగం
 అమామినాన్నలకో కొల గాసం ఆల్ అడుగులో కైలాసం
 కూడు దినగ బంగర కంచం కూర్క దియ్య చపపుర మంచం"

 ఇల్ స్గే వీరి గేయం అప్పటి సమాజ్నికి అదదీం పటేటి దిగా ఉంది.ఆయన గొంతెతితి పాడిత్ మంత్ర ము-
గు్ధ లయ్్యవారట.
చిననాప్పటునాంచే పండిత గోష్్ఠ లోలా  కూరోచావడం,కవితా ధారలను గ్రోలటంతో యుక తి వయస్సాలోనే వీరికి 
కవిత్వంపైె మకుకావ ఏర్పడింది.మనస్లో మదిలే భావాలను తన కవిత్వం దా్వరా వెలి బ్చాచాలనే 
అభిల్ష కలిగింది.ఉరకలు వేస్ వయస్సాలో ఒక స్త్రీని చూచి వెనువెంటనే అల్ ఆలోచించడం పాపం 
అనిపించడం అదే ఆయన తలి కవితగా రూపందడం వారి సంస్కారానికి, స్హిత్య దృషిటి కి పున్ది.అది

  'చక్కదనప్ చాన నెకు్కవ జూచెదు
  దాని నెవర మట్ట  తోనొనరెచి
  అట్టవాని చేత్యందంప్   చందంబు 
  చూడగోరనెతై్ పాడు మనస!'

తర్వాత 'కారా్పసరామలకి్షమి'అను న్టకం వ్రాసి మిత్రులకు వినిపించారట.అది అలభ్యము.రైెతు రామా-
యణానికి తలి పలుకులు రాసిన పల్లా  దుర్గయ్య గార్ దానినా గురించి ప్రస్తి విస్తి  "వైెష్ణవ భకుతి లోలా  
కారా్పస రామలకి్షమి(పతితికొళిలాన్యచాచార్) ఒకర్.ఈమ తన ఇంటికి వేంచేసిన భగవద్రామానుజులకు వారి 
ప్రియ శిష్్యలకుఆతిథ్యమివ్వడానికి పేదరాలైన్ తన ప్రాకృత శరీరాన్నాశించిన ధనికుడైన శ్రేషి్ఠ కి అరి్పం-
చడానికి సిద్ధపడి భాగవతాచార్య కైంకర్యం చేయడానికి పూనుకుంటుంది.చివరకు ఆమ ఆదర్శం వలలా  
కనువిపు్ప కలిగి ఆ ధనికుడు, ఆమ పాదాల పైెబడి మనినాంచమంటాడు. కథ స్ఖ్ంతమవుతుంది."
    ఇందులో హాలికవృతితితో (ప్రతితి పంట ఆధారంగా) జీవన్నినా గడిపే ఆ పేద దంపతుల జీవితాలు చకకాగా 
వరి్ణంచబడడాటులా  దుర్గయ్యగార్ పేరొకాన్నార్.న్టకం విననావారిలో వారొకర్.అందులోని ఒక పద్యం 1931 
లో ప్రచురించబడిన గోలకొండ కవుల సంచికలో ముద్రితమయినటులా  ఆయన తెలిపార్.

"తలదాచుకొనుటకు తగు నీడయును లేని
 యొక చన్న గుడిసె వారండు వసత్
 ఆదాయమది రోళలు అడుగునబడియున్న
 యొక కొని్న గ్ంజల నూడిచికొనుటె
 భార్యయా తానొక పరమ స్ధ్వామణి
 యలుదాట పొరగ్లులు  నెరగదెప్డు
మానముమి గాపాడుమాత్రప్ జినుగుడు

పేల్కే వారికి చాల కరవు
ఇట్ట  కష్ట  జీవనముననేని నాథు
ననదు పలెలుతుతి  మాటయునెనై యప్డు
పత్పదారవిందములె శ్రీపత్పదార
విందములటంచు లకి్షమినా వెలసె భువిని
వరదగుర గృహలకి్షమి కారాపుసలకి్షమి"

(ముగింపు వచేచా సంచికలో)
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                                               Unit 1.          षष्ठी विभक्ति:  (संबन्ध सामान्ये) 

This षष्ठी विभक्ति is called possessive case in English. It is used to express one’s relationship 
with others. Relations are of many kinds. There are around 108 relations. They are 
between father and son, mother and son, teacher and taught, brother and sister, wife and 
husband and so on. Every relation ship is expressed in possessive case. 
షష్్ఠ  విభకి తికి కారకత్వము లేదు . ఇది ఒక న్మవాచకమునకు వేరొక న్మవాచకముతో గల సంబంధం 
తెలియజేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది . 
ఈ సంబంధం ఎనోనా రకాలుగా ఉంటుంది. తండ్రి- కొడుకుల సంబంధం,  తలిలా  - కొడుకుల సంబంధం, 
భారా్య-భర తిల సంబంధం, యాజమాన -స్వకసంబంధ౦, గుర్-శిష్య సంబంధం, స్వ-స్్వమి సంబంధం 
అంటే నేను –న్ది అనే సంబంధం   మొదలైనవి.  ఇవి స్మార్ 108 వరకు ఉన్నాయని పెదదీలు 
చెబ్తార్. ఏ సంబంధమైన్ ఈ షష్్ఠ  విభకి తి తెలియ జేస్తి ంది .  
वितिृुत्रसंबन्ध : (తండ్రి కొడుకుల సంబంధం) 
 शििस्य िुत्र: गणयेि: (శివస్య పుత్ర: గణేశ: )
Ganesha is the son of Siva.
रामस्य विता दिरथ: ( రామస్య పితా దశరథ: )
Dasaratha is the father of Rama. 
मातिृुत्रसंबन्ध:  తలిలా  కొడుకుల సంబంధం 
रामस्य माता कौसल्ा( రామస్య మాతా కౌసల్్య) 
Kausalya is the mother of Rama 
सुममत्राया: िुत्र: लक्ष्मण:  ( స్మిత్రాయా: పుత్ర: లక్ష్మణ:  )
Lakshmana is the son of Sumitra 
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     3. भायायाभतृयासंबन्ध: (భారా్య భర తిల సంబంధం ) 
सठीताया: िवत: राम: ( సీతాయా: పతి: రామ: )
शििस्य ित्ठी िाियातठी ( శివస్య పతీనా పార్వతీ )
4. सोदरसोदरठी संबन्ध: (సదరసదరీ సంబంధ: )
    रामस्य सोदरठी िान्ा 
द्ौिद्ा: सोदर: दृष्टदयमु्न: 
कृष्णस्य सोदर: बलराम: 
सुभद्ाया: सोदर: कृष्ण:
5. गुरुशिष्यसंबन्ध :  (గుర్శిష్య సంబంధం )
विश्ाममत्रस्य शिष्य: राम: 
अरुयानस्य गुरु: द्ोणाचायया: 
6. दयेिर: ( ितु्: सहोदर: ) husband’s brother (మరది)
సీతాయా: దేవర: లక్ష్మణ: 
 7. भ्ातरृाया ( सहोदरस्य ित्ठी ) brother’s wife వదిన 
లక్ష్మణస్య భ్రాతృజ్యా సీతా 
8. याता ( दयेिरस्य ित्ठी ) co daughter-in - law తోడికోడలు 
सठीताया: याता उर्मला 
సీతాయా: యాతా ఊరిమూళ్
9. आितु्त:  (सोदयाया : िवत: ) sister’s husband బావగార్ 
कृष्णस्य आितु्त: अरुयान: 
కృష్ణస్య ఆవుతతి: అర్జీ న: 
10. भामगनयेय:  ( भमगन्ा: अितं् िुमान ्) nephew మేనలులా డు
कृष्णस्य भामगनयेय: अशभमनु्: 
కృష్ణస్య భాగినేయ: అభిమను్య:   
11. भामगनयेयठी ( भमगन्ा: अितं् स्तठी ) niece మేనకోడలు 
12. वितवृ्य: (वितु: भ्ाता ) father’s brother పినతండ్రి లేదా పెదతండ్రి 
लिस्य वितवृ्य: लक्ष्मण: 
లవస్య పితృవ్య: లక్ష్మణ: 
13. मातलु: ( मात:ु भ्ाता ) maternal uncle మేనమామ
अशभमन्ो: मातलु: कृष्ण: 
అబిమనో్య: మాతుల: కృష్ణ:  
दयुयोधनस्य मातलु: िकुवन: 
14. विमाता ( मात:ु सित्ठी ) co – wife (సవతి)  
ద్రౌ పదా్య: సపతీనా స్భద్రా .
15. ननान्ा ( ितु्: सोदरठी )  husband’s sister 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక ఫిబరివరి 201930

16. श्िुर: ( ितु्: विता 0r ित्ना: विता } Father- in law మామగార్
अरुयानस्य श्िुर: द्िुद द्िुद:
रामस्य श्िुर: रनक:  
17.  श्श्रू:  ( ित्ना: माता or ितु्: माता ) Mother-in-law అతతిగార్   
सठीताया: श्श्रू: कौसल्ा 
द्ौिद्ा: श्श्रू: कुन्ठी 
18. वितामह:తాత  ( वित:ु विता ) Father’s father తండ్రి యొకకా తండ్రి 
19. वितामहठी న్యనమమూ  ( वित:ु माता ) Father’s mother తండ్రి యొకకా తలీలా  
20 . मातामह:  (मात:ु विता ) Mother’s father తాతయ్య తలీలా  యొకకా తండ్రి
21. मातामहठी అమమూమమూ (मात:ु माता ) Mother’s mother తలిలా  యొకకా తలిలా
22. िौत्र: మనుమడు (िुत्रस्य िुत्र: ) son’s son కొడుకు యొకకా కొడుకు 
23. िौत्रठी మనుమరాలు ( िुत्रस्य िुत्रठी ) son’s daughter కొడుకు యొకకా కూతుర్  
24. दौहहत्र: మనుమడు ( िुमत्रकाया: िुत्र: ) daughter’s son కూతుర్ యొకకా కొడుకు 
25. दौहहत्रठी మనుమరాలు ( िुमत्रकाया: िुत्रठी) daughter’s daughter కూతురి యొకకా కొడుకు 
26. दयेिर: మరది (ितु्: सोदर: ) husband’s brother భర తియొకకా సదర్డు 
27. भ्ातरृाया వదిన (सोदरस्य ित्ठी ) Brother’s wife సదర్ని భార్య 
 28. रामाता అలులా డు ( िुत्रा:  िवत: ) Son-in law daughter’s husband 
रनकस्य रामाता राम: 
29. स्षुा కోడలు (िुत्रस्य ित्ठी ) Daughter – law Son’s wife दिरथस्य स्षुा सठीता       
30. स्वस्वाममभािसंबन्ध:  (నేను న్ది అనే సంబంధం) 
      ఈ ఇలులా  న్ది. నేను ఈ ఇ౦టి యజమానిని 
     इदं मम गृहम ्| अहम ्एतदृ्हस्य यरमानठी 
    अस्ाकं दयेि: भारतदयेि: || ियं भारतदयेिस्य िौरा: 
                                                      Unit :- 2.  अध्ययनम ्इत्स्य कमयाण:
ఒక వాక్యంలో హేతు శబదీ ం ఉపయోగించినపు్పడు ప్రయోజనం , హేతుశబదీ ం ఈ రెండు షష్్ఠ  విభకి తి 
పందును .
स: बालक: अन्नस्य हयेतो: ग्ामये वनिसवत ||
That boy is living in a village for food.
एष : बालक: अध्ययनस्य हयेतो: काशा ंवनिसवत
This boy is living in Kasi for studies.  
షష్్ఠ  విభకి తి మరికొనినా సందరాభులలో కూడా వస్తి ంది . అవనీనా ముందు ముందు తెలుస్కోవచుచా . ఇపు్పడు 
షష్్ఠ  విభకి తి రూపాలు ఎల్ ఉంటాయో ఉదాహరణ కోసం కొనినా చూడండి .
षष्ठी-- एकिचन  -       हवि     –         बहु 
राम: --रामस्य –    रामयो: -     रामाणाम्
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हरर:--    हरये: -       हययो:          हरठीणाम्
गुरु: -     गुरो: -     गुरिो:         गुरुणाम्
रमा :-    रमाया: -  रामयो: -      रमाणाम्
गौरठी:-    गौयाया: -     रौययो: -        गौरठीणाम ्
                                                            Unit : - 3. SANSKRIT SLOKA 
                           ఒకస్రి కాళిదాసమహాకవి కాశీనగరం సందరి్శంచాడు. అనినా దేవాలయాలోలా  ఉండే దే-
వీదేవతలకు నమసకారిస్తి  పోతున్నాడు. ఒక ప్రదేశంలో వా్యసభగవానుని విగ్రహం కనిపించింది. ఎందుకో 
ఆయనకు నమసకారిo చాలనిపిoచ లేదు, సరిగదా ఆకే్షపించాలనిపిoచింది. ఆయన బొడుడా లో వ్రేలు 
పెటిటి  ‘చకారకుకి్ష’ ‘చకారకుకి్ష’ అని ఆకే్షపణ చేశడు . అంత్ వ్రేలు ఆ విగ్రహం బొడుడా లో ఉండిపోయింది. 
ఎంత ల్గిన్ బయటకు రావడం లేదు. వ్రేలు బయటకు తీస్కోవడానికి చేసిన ప్రయతానాలనీనా విఫలమ-
యా్యయి. ఇంక చేస్దేమీ లేక తన తపు్ప క్షమించమని మనస్లోనే ప్రారిథాంచాడు. వ్రేలు బయటకు వచేచా-
సింది. ఆ విగ్రహం లోంచి స్కా్ష తుతి  వా్యసభగవానుడు ప్రత్యక్షం అయా్యడు. వెంటనే కాళిదాస్  ఆయన 
పాదాలను తాకి నమసకారించాడు.
                 వా్యస్డు సంతోషించి ‘న్యన్! ఎందుకు ననునా అల్ ఆకే్షపి౦చావు?’ అనడిగాడు. స్్వమీ! 
మీర్ వ్రాసిన మహాభారతం చదివాను.   “ధరమూజ: చ భీమ: చ అర్జీ న: చ నకుల: చ సహదేవ: చ” అని  
గ్రంథమంతా ‘చ’ అనే అక్షరాలే. అవనీనా వ్యరథాపదాలే. అనీనా ప్రోగుచేసి మరో చోట వ్రాస్తి అదో పెదదీ  గ్రంథ-
మతుoది. ఏమిటి స్్వమీ ఇదంతా ! మీ పటటి  కోస్తి అనీనా చకారాలే అనిపిసతి ంది.  అందుకే ఆకే్షపిoచాన-
న్నాడు.
అపుడు వా్యస్డు ‘న్యన్! నువు్వ అనుకుoటుననాటులా  అవనీనా వ్యరథాపదాలు కావు, వాటికి స్రథాకత ఉంది . 
సరే!  న్ సంగతల్ ఉంచు. నేనొక అంశం నీకిస్తి ను. చకారం లేకుండా అది పూర తి చెయి్య’ అన్నాడు. సరే 
అన్నాడు కాళిదాస్. వా్యస్డు కాళిదాస్తో ‘ ద్రౌపదికి ధరమూరాజు, భీముడు, అర్జీ నుడు, నకులుడు, సహ-
దేవుడు అని  ఐదుగుర్ భర తిలు కదా! వారిమధ్యగల పరస్పరసంబంధానినా వివరిస్తి , ‘చ’ అనే అక్షరం 
ఉపయోగిoచకుండ శోలా కం చెప్పమని  అడిగాడు.  కాళిదాస్ ఏమి తడుముకోకుండా:

  द्ौिद्ा: िाणु्तनया: िवत दयेिर भािकुा: 
  न दयेिरो धमयारार: सहदयेिो न भािकु: 
     { ద్రౌపదా్య: పాండుతనయా:   పతిదేవరభావుకా:
      న దేవరో ధరమూరాజ:     సహదేవో   న  భావుక: }       అనే శోలా కం చెపా్పడు 
(ద్రౌపదికి ధరమూరాజు, భీముడు , అర్జీ నుడు , నకులుడు , సహదేవుడు;  భర తిలు , బావలు మరదులు 
ఔతార్ . ధరమూరాజు ఎపు్పడు మరిది కాడు. సహదేవుడు ఎననాడు బావ కాడు).
ద్రౌపదికి ఐదుగుర్ భర తిలున్నా ఒక సంవతసారం అంతా  ఒకరితోనే ఉంటుంది. ఇది నియమం. ఆమ ధరమూ-
రాజుతో ఉననాపు్పడు ఆయన భర తి.  మిగిలిన నలుగుర్  మరదులౌతార్. భీమునితో ఉననాపు్పడు ధరమూరా-
జు బావ ఔతాడు , అర్జీ న,నకుల,సహదేవులు మరదులౌతార్.   ఇక సహదేవునితో ఉంటుననాపు్పడు పైె 
నలుగుర్ బావలౌతార్. కాని ధరమూరాజు ఎననాడూ మరది కాదు , సహదేవుడు ఎననాడూ బావ కాడు.  ఇక 
వా్యస్డు  కాళిదాస్ ప్రతిభకు  సంతోషించి, ఆశీర్వదించి, అదృశ్యమయా్యడు.
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చమతాకారవాకుకా
ఆదూరి హైమవతి

    రామాపురం అనే ఒక చిననా 
పలలాటూరోలా  రైెతులు ఎకుకావమంది 
ఉండే వార్.వార్ పశువుల పెం-
పకంతోనే జీవనం స్గించేవా-
ర్.పాలు తీస్కెళిళు పకకానే ఉననా 
పటటి ణంలో అముమూకుంటూ, ఉననా 
పాటి కొదిదీ  పలంలో  కాయకూర-
లు పండించుకుంటూ ,చేతనైెన-
వార్ వ్యవస్యంచేస్కుంటూ 
జీవించేవార్.
ఆఊరోలా  ఇదదీర్ పెదదీ  ఆస్ములు 
ఉన్నార్. వందేసి ఎకరాల 
పల్లూ, తోటలూ ఉండి చాల్ 
పస్ సంతతి కలిగి ఉండేవార్. 
వారి పస్వులకు ఏదైెన్  వైెద్య 
వసతి కావలిసావస్తి తమ ట్రాకటిరలా-
మీదనగరానికి తీస్కెళిళు  ప్రైవేటు 
వైెదు్యల చేత వైెద్యం చేయిం-
చుకునేవార్ , అత్యవసరమైత్ 
తమ జీపులో ప్రైవేటు వైెదు్యలను 
ఇంటికి  పిలిపించుకుని వైెద్యం 
చేయించుకునేవార్ .అంత్కానీ 
ఊరివారి గురించీ ,ప్రభుత్వ వైె-
దా్యశలఏరా్పటు గురించీకానీ  
ఆలోచించే వారే కాదు    .
   పైెగా వార్ పరమ పిసిన్రి 
వార్.ఒక ఆస్మి ఊరికి 
తూర్్పన ఉండేవాడు . ఆయ-
నపేర్ లక్ష్మయ్య , ఐత్ ఊరి-
వారంతా లోభి లక్షయ్య అని-
పిలుచుకునే  వార్ . పిలిలా కి 
బిచచాంపెటటి డం అతనికి తెలి 

యదు. మరొక ఆస్మీ ఊరికి 
పడ మర ఉండేవాడు ఆయన-
పేర్  పాపయ్య, అతడీనాఅంతా 
పిసిన్రి పాపయ్య అని పిలు-
చుకునే వార్.  కాకికి మతుకులు 
విదిలించడ కూడా అతనికి  పడ 
దు.తమకోసం తప్ప ఇతర్ల-
కోసం ఒకకా దమిమూడీ ఖర్చాపె-
టటి ర్ వారిదదీరూనూ. ఒకరంటే 
ఒకరికి పడేదికాదు, ఉపు్ప నిపు్ప 
ల్ంటిది వారి మనసతిత్వం. 
వీరిదదీ  మధా్య సననాకాఎఉరైెతులు 
అనేక్ ఇబబుందులుపడేవార్..                                                                                                                               
    ఇల్ఉండగా ఒకమార్ ఆ 
ఊరోలా  పస్వులకంతా తెలీని 
జబ్బు వచిచా, నడవ లేకపోడం , 
మేత మయ్యలేకపోడం జరిగింది 
, నిరసించినేలమీద చతికిలబడి 
పోయాయి.అంతా పేదలైనం-
దున వైెదు్యడు లేనందున చాల్ 
బాధ పడస్ గార్.  ఆపస్వులే-
వారి ఆసీథా పాసీథానీ.  
     ఆఊరి రైెతుబిడ్డాన రాము 
నగరంలో తనమేనతతి వదదీ  ఉండి 
పశువుల వైెదు్యడై అకకాడే ప్రభు-
త్వ వైెద్యశలలో పనిచేస్తి న్నాడు. 
తండ్రి రాయించిన లేఖ దా్వరా తన 
ఊరి పశువుల పరిసిథాతి తెలుసా-
కుననా రాము ఒకరోజున నగరం 
నుండి తన వాహనంలో తన సి-
బబుందితో ,కావలసిన సరంజ్-

మాతో వచాచాడు. 
   ఆఊరి మధ్యన గల రచచాబండ-
దగ్గర తాను తెచిచాన షామియాన్ 
వేయించి, కావలసిన ఏరా్పటులా  
చేస్కుని ఊరిపేదరైెతుల పశు-
వులకు ఆవా్యధికి వైెద్యం చే-
యస్గాడు. తనతోవచిచాన వారి 
స్యంతో రాత్రింబవళ్ళు కషటి పడి 
,మూడు రోజులోలా  ఊరోలా  పేదరైెతుల 
పశువులనినాంటికీ వైెద్యస్వలు 
అందిం చాడు. ఒకకాపశువుకూడా 
మరణించకుండా సమయానికి 
ఆదుకుననాందుకు ఊరి వారంతా 
వచిచా రాము స్వలను కొనియా-
డార్.
మూడోరోజు రాత్రి పది గంటలకు 
వైెద్యస్వలు అందించినవారం-
తా భోజనం చేసి కాసతి విశ్ంతిగా 
నడుంవాల్చార్. ఇంతలో ఊరికి 
తూర్్పన ఉండే లోభి లక్షయ్య 
పాలేరూ,పడమర ఉండే పిసిన్రి 
పాపయ్య పాలేరూ ఒకేమార్ 
వచాచార్.
 " మాపెదరైెతు లక్షయ్య  గారి 
పశువులకు జబొబుచిచా కిందపడి 
కొటుటి  కుంటున్నాయి. వెంటనే 
బైెలేదీరి రా !"అంటూ అధికార-
పూర్వకంగా పిలిచాడు లక్షయ్య 
పాలేర్.
"కాదు కాదు ముందు మా కాపు 
పాపయ్య పశువులకు వైెద్యం స్-
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యాలిసాందే , మా దొర కాడికి రావాల,లేలే బేగిరా " అంటూ పాపయ్య పాలేర్ మొదలటాటి డు. ఇదదీరూ  వా-
దుల్డుకో స్గార్.  
 రాము లేచి "చూడండి బాబాయి లూ! నేను డబ్బుతీస్కునివైెద్యంచేస్ వైెదు్య నికాదు. అందువలలా  ఎవరి 
పశువులైత్ రచచాబండదగ్గర కొస్తి యో వా టి  కంతా వైెద్యం చేస్తి ను.ఎవ్వరిళళుకూ రాను. ఊరి రైెతుల పశువుల 
కంతా అల్గే వైె ద్యం  చేస్ను. మీ దొరల పశువులకైన్ అంత్. వెళిళు బండిలో వేస్కు రండి." అనిచెపా్పడు. 
  ఇదదీరికీ కోపం వచిచాంది."చూస్తి ంనీపని" అంటూ వెళ్లా ర్.
  ఐత్ ఆపశువుల రోగం ఎకుకావకావటాన ఆ పెదకాపుల తండ్రు లు “మీ పటిటి ంపులకూ గొప్పలకూ
పోయి పశువుల ప్రాణాలు తీస్కో
కండి. తీస్కెళిళు వైెద్యం చేయిం చండి "అని కోప్పడటాన ,వాటిని కాపాడుకోను మరోదారిలేక ఇదదీ  రూ తమ 
తమ ట్రాకటిరలామీద  పశువులను వేయించి రచచాబండదగ్గరకూ తోలించార్. రాము ఇదదీరి 
పశువులకూ తన సిబబుంది స్యంతో సమయానికి వైెద్యం అందించాడు. ఇదదీరి పశువులూ బతికాయి. 
ఆమర్న్డు ఉదయానేనా ఆపస్వులకు ఇంకావేయాలిసాన మందులగురించీ చెప్పను ముందుగా పిసిన్రి 
కామయ్య ఇంటి కెళ్ళుడు రాము.
 "బాబయా్య! ఆ లక్షయ్య ఇల్ తన పస్వులనీనా జబ్బు బారినపడకుండా తను ఈ ఊరోలా  ఒక పశువైెద్య శల 
కటిటి స్తి టటి , మీపేరేమై పోను?. అతడు వైెద్యశల కటిటి స్ తి మీర్ అంత్ ఖరీదయ్్య పశువైెద్యశలకు పరికరాలు, 
మందులూ సమకూరచాండి.  మీరేంతకుకావ వారా ? అతడి ఫోట పేర్తో పాటుగా మీ ఫోట పేరూ పెదదీగా 
వ్రాయిస్తి ను , నేనె ఐకకాడ వైెదు్యనిగా వస్తి ను" అనిచెపా్పక, తనకంటే ఎదుటి వానికి పేర్రావడం ఇషాటి ం-
లేక కామయ్య  అంగ్కరించాడు.    అల్గే లక్షమయ్య దగ్గరకెళిళు మాటాలా డాడు రాము. దాంతో అతడూ 
తనవైెరి పేర్ ఒకకాటే అంతా చెపుకోడం ఇషటి పడక అంగ్కరించాడు. అల్ ఇదదీరినీ ఒపి్పంచి వైెద్యశల 
కటిటి ంచి, పరికరాలూ తెపి్పంచి పేరూలా  వ్రాయించి, ఫోటలు పెటిటి ంచి, మంత్రులను పిలిపించి ప్రారంభోతసా-
వం చేయించాడు.తానే ఆ ఊరికి వైెదు్యనిగా వచాచాడు.నోర్లేని జీవాలను కాపాడను రామూ వేసిన పధకం 
ఫలించి ఊరి పేదరైెతుల బాధలు తీరాయి.   ఎంతోకాలంగా ఉననా ఆ ఊరి సమస్య అల్ రాము మంచి 
మాటలవలన, చాకచక్యంవలన తీరి నందుకు ఊరి రైెతులంతా ఆనందించార్. రోజూ ఇదదీర్ లోభులూ 
అటూకేసి వచిచా తమఫోటలు చూస్కుని ఆనందిస్తి  పరస్పరం పలక రించు కుంటూ వైెరం మరచార్.         

70  వ గణతంత్ర  వేడుకలు 
        70 వ గణతంత్ర వేడుకలను 
దేశమంతటా ప్రజలు ఘనంగా 
జర్పుకున్నార్. హైదరాబాదు 
లోవాడ వాడల్ ప్రజలు ఈ సం-
బరాలినా జర్పుకున్నార్. ఆడ, 
మగ, పిలలా , పాప, వయో వృదు్ధ  
లు ఇల్ ఒకరేమిటి అందరిలో 

దేశభకి తి భావం పెలులా బికింది.
           రాజేంద్రనగర్ మండలం 
లో ఉననా హైదర్ గూడ లోని 
జన ప్రియ ఉటపియా వసతి 
సముదాయంలో ఈ వేడుకలు 
ఘనంగా జరిగాయి. 
         జైె హింద్ !

http://youtu.be/KT0BUmBmvGs
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీమూయ  కధ 

(గత సంచిక తర్వాయి)

                సంవతసారం పడవున్ 
పశువులకు కావాలిసాన ఎండు-
గడిడాని అంతా 'వామి' వేస్తి ర్. 
వామి వెయ్యటం కూడా ఒక గొప్ప 
స్ంకేతిక కళ. వర్షం వస్తి తడ-
వకూడదు. ఈ వరిగడిడా  ఇర్వైె-
పులకు కొసలు వచేచాటటుటి  వేస్తి, 
కురిసిన వాననీళ్ళు అనీనా కిందికి 
కారిపోతాయి.  పైెన కొంచెం వెడ-
లు్పగా వేస్తి ర్ కాబటిటి  ఈ వరిగడిడా  
తోనే 'ఎంటులా ' పేని వామికి ఇటు 
అటు వైెపు దిగేసి చివరలకు 'గజిజీ ' 
రాళ్ళు కడతార్. ఈ బర్వుకు గడిడా  
గాలికి లేవదు. వానకు తడవదు. 
       ఒకవైెపు నుండి ఈ గడిడాని 
'దుసి' గుండుజొలలాలనిండా పె-
టుటి కుని ఎదుదీ ల కొటటి ంలో చేరిచా 
మంచ పైె వేసి అపు్పడపు్పడు 
గాటలా  వేస్తి వుంటార్. కొతతిపంట 
వచేచావరకు ఈ గడిడాని జ్గ్రతతిగా 
వాడతార్. వరా్ష లు పడి పచిచాగ-
డిడా  మొలచిన తర్వాత పచిచాగడిడా  
వేస్తి ర్. క్ంద అడుగు ఎతుతి న 
వుండటం వలన గడిడాకి చెదలు 
పటటి దు. వర్షం నీళ్ళు కింద 
నిలిచిన్ తడవదు.

         వృతుతి లు 
      మా ఊరిలో అందరి వ్రుతితి వ్యవ 
స్యమే. ఇది ప్రధానమైన వ్రుతితి. 

ఆ తర్వాత కులవృతుతి లు, ఉప-
వృతుతి లు వుండేవి. వ్యవస్య 
పనిముటులా  తయార్ చేయడా-
నికి లేదా ప్రతి సంవతసారం 'కొ-
రముటులా ' సరిచేయడానికి ఊరోలా  
'పీర్స్బ్' కుటుంబం వుండేది. 
వీరిది 'దూదేకుల'   కుటుంబం.
అవి చెడిపోత్ సరిచెయ్యటం, చి-
ననాపిలలాలకు బొంగరాలు తయా-
ర్చెయ్యటం చేస్వార్.
       బ్హమూణులకు పురోహితం, 
న్యీబ్హమూనులకు మేళ-
తాళ్లు వాయించటం, ఇల్ 
ఎవరి కులవృతితి వారికుండేది. 
స్యిబ్లకు మాత్రం కులవృ-
తితి అంటూ ఏద్ లేదు కాబటిటి  ఏ 
వ్రుతితి అయిన్ చేస్వార్. ఉననా 
న్లుగైదు వైెశ్య కుటుంబాలు 
వా్యపారం చేస్వార్. చిననా 
అంగళ్లా  పెటుటి కునేవార్. ప్రత్్య-

కంగా చెపా్పలంటే తమ పలంలో 
పండిన పతితిని పతితిరాటానాలు 
తిపి్ప, గింజలు పశువుల కొరకు 
ఎతితిపెటిటి , దూదిని 'ఏకులు'గా 
చేసి ఎండాకాలమంతా వాడికి 
దారం తీస్తి ర్. ఇంటిలో ఆడ-
వాళ్ళు ఈ దారపు 'కండ'లను 
చీరలు, పంచెలుగా నెయ్యటానికి 
న్యిబ్హమూణులకు ఇస్తి ర్. మా 
ఊరోలా  'మంగలి'వాళ్ళు నేస్వార్. 
చీర పదహార్ మూరలు, పంచె 
పనెనాండు మూరలు ఉండాలిసాం-
దే. ముతక నేత అంటే మగ్గంలో 
కాకుండా చేతోతినే నేస్వార్. 
అందుకై బాగా బర్వుండేవి చీర 
లు. నేటితరం స్కుమార కన్యలు 
ఈ చీరలు మోయటం కషటి ం.            
                     (ఇంకా ఉంది)
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ఎలకా్రా న్

        మనజీవితం మనదేననుకో-
వడం భ్రమమాత్రమే! సమాజం-
లోని వ్యకాతివ్యక తిమైన లేదా దృశ్య-
దృశ్యమైన అనేకమైన అంశలు, 
శకుతి లు మన మన జీవితాలినా 
నిరేదీశిస్తి యి. అవి కొంతమంది 
జీవితాలకి తాతాకాలిక గ్రహణా-
లు కలిగిస్తి, మరికొంతమందికి 
శశ్వత గ్రహణాలు కలిగిస్తి యి. 
త్నెపూసిన కతుతి లు సృషిటి ంచే 
సంకో్ష భాలకి కోణాలనేకం.                                                                                                         
తలిలా  మరణించిన కారణంగా 
రామేశం నెలరోజులు సెలవు-
మీద  తన ఊరెళిలా , అంత్యక్-
యలూ, అంతిమ సంస్కారాలూ 
అవీ అపు్పలుచేసి తన శకి తిమే-
రకు ముగించి, ఆ సమవారం 
ఆఫీస్కి అలవాటు ప్రకారం 
అరగంట ముందుగానే చేర్కొ-
న్నాడు. తను పనిచేస్ బలలామీది 
దుముమూని ఓ పాతగుడడాతో తు-
డుచుకొని, కురీచాలో సిథారపడాడా డు. 
అంతలోనే ఆఫీస్ అటెండర్ 
స్్వమి వచిచా, “సర్! కొతతిమమూగార్ 
మిమమూలినా రాగానే  వచిచా కలవమ-
న్నార్,” అన్నాడు. 
“కొతతిమమూగారా? ఏమిటి నువ్వం-
టననాది?” రామేశం ఆశచార్యంగా 
ప్రశినాంచాడు.
“సర్! మీర్ సెలవుపెటిటి  వెళిళున 

వారం రోజులోలా నే  మూరీ తి పెదదీ-
య్యగారికి ఉననాటుటి ండి బదిలీ 
ఉతతిర్్వలు వచేచాశయి. వీడోకాలు 
సభా, అల్్పహారవిందూ అవీ 
ఏరా్పటు చెయ్యడానికి అవ-
కాశమివ్వకుండానే, అదేరోజు 
మధా్యహనాం శరామూ చిననాయ్యగారికి 
ఛారిజీ అప్పగించి వెళిళుపోయార్. 
అయిత్ శరమూగారికి  అధికారం 
చెల్యించే అవకాశం లేకుండా, 
ఆ మరానాడు ఉదయమే వచిచా 
చేరిన  వసంతమమూగార్ ఛారిజీ పు-
చేచాస్కొన్నార్.”
“సంతాప సందేశలు పంపార్. 
పనెనాండోరోజున  కొంతమంది 
సెలవు పెటుటి కొని మా ఊరొచిచా 
పరామర్శచేసి వెళ్లా ర్. అయిన్  
ఈ సంగతి గురించి న్కెవరూ చె-
ప్పలేదే!” రామేశం తనలో అను-
కొననాటుటి గా అన్నా, ఆ మాటలు 
స్్వమికి వినబడాడా యి. 
స్్వమి బదులు పలకలేదు. 
“సరే! అమమూగార్ రాగానే చెపు్ప. 
వెళిళు పరిచయం చేస్కొంటా-
ను.”
“ఆవిడ ఉదయం తమిమూదింటికే 
ఆఫీస్కొచేచాస్తి న్నార్. యిపు్పడు 

తమ గదిలోనే ఏవో కాయితాలు 
చూస్కొంటున్నార్. యిపు్పడే 
వెళిళు పరిచయం చేస్కొంటే 
మంచిది.”
రామేశం ఒకకాఉదుటున లేచి, 
వరండా మలుపు తిరిగి, ఆఖరి 
గది తలుపుమీద తటిటి  లోపలికి 
ప్రవేశించాడు. వసంతమమూ రూ-
పురేఖలు పరిశీలించకముం-
దే , “నమస్కారం మేడమ్! న్ 
పేర్ రామేశం. మీర్ మూరి తిగారి  
స్థా నంలో బదిలీ మీద వచాచార-
ని స్్వమి యిపు్పడే చెపా్పడు. ఈ 
ఆఫీస్కి స్్వగతం!” అన్నాడు. 
“కూరోచాండి. ఈ ఆఫీస్లో సమ-
యానికి అరగంట ముందే వచేచా 
ఉదో్యగులోలా  తానూ, మీరేనని 
స్్వమి  న్కు వచిచాన రోజునే 
చెపా్పడు! బహుశ ఇపు్పడు నేను 
మూడోవ్యకి తిని కావొచుచా!” వసం-
తమమూ మాట తీర్ రామేశనికి 
ఆహాలా దకరంగా వినిపించింది. 
బలలాకీవలి కురీచాలో కూర్చాని ఈ 
మార్ ఆమను శ్రద్ధగా పరిశీలిం-
చాడు. బొదదీయిన చామనచాయ 
శరీరం. నుదుటున చెల్మణి-
లోంచి అదృశ్యమైపోయిన  పావ-

గ్రహణం పటిటి న మనిషి
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ల్కాసంతటి ఎర్రటి సిటికకార్ బొటుటి . 
మడలో ఒంటిపేట బంగారపు 
గొలుస్. నలలాటి జుటుటి లోంచి 
తెలలాటి నెరిసిన చారలు స్పషటి ంగా 
కనబడుతున్నాయి. మొతాతి నికి 
మనిషి చాల్ హుందాగా ఉంద-
నిపించింది రామేశనికి. 
“మీకు కొనినా విషయాలు తెలి-
యజేయడం ఉదో్యగధరమూం కా-
కపోయిన్, వ్యకి తిగతమైన స్థా -
యిలోమటుటి కు   న్ కర తివ్యంగా 
భావిస్తి న్నాను. మూరి తిగారి బదిలీ 
శఖ్పరమైన అంతర నిఘా 
విభాగం వ్యక తిం చేసిన కొనినా 
అనుమాన్లవలలా   అరాథా ంతరం-
గా జరిగింది. జన్లవదదీనుంచి 
వచేచా దరఖ్స్తి లు, వినతిపత్రా-
లూ అధికంగా మీర్ విశ్లాషిం-
చి, పైెకి దస్్రా లు పంపుతారని,  
ఆయన అనుమతులు జ్రీ చే-
స్తి రని వారి నివేదికలో పేరొకాన-
డం జరిగింది. ఇపు్పడు నిఘా 
విభాగంవార్ మీ పేర్ని ఆయన 
పేర్తో జోడించేశర్. ఇది మీకు 
ఇబబుందికరంగా మారవచుచానే-
మో?” వసంతమమూ నేర్గా విష-
యంలోకి వచేచాసింది. 
“న్ జీవితం తెరిచిన పుసతికం. 
వచిచాన కాయితలినా నియమా-
లప్రకారం నిష్పక్షపాతంగా పరి-
శీలించి, న్ విభాగపు అధిపతికి 
అందజేస్తి ను. అర్హత పరీక్షలు 
రాసి పాసైెన్, అయిదేళళు నిరీ-
క్షణ తరా్వత దొరికిన ఉదో్యగం. ఈ 
ఉదో్యగం న్కు చాల్ అవసరం. 

న్ నిజ్యితిని కాపాడుకొంటూ 
ఉదో్యగం చేస్తి న్నాను. ఆఫీస్లో 
జరిగే అక్రమాలకి అందరూ 
బాధు్యలే అంటే న్ దగ్గర  
సమాధానం లేదు. దేశంలో 
అవినీతి పెరిగింది కదా అని, 
దేశం వదిలి వెళిలాపోలేము కదా, 
మేడమ్?”
“అవినీతి, అవినీతి అంటూ 
దారినపోయ్ ఏ దానయ్యలు 
అరిచిన్, నిజ్యితీపర్లు 
తమ నిజ్యితీని ఋజువు చే-
స్కోవాలిసాన పరిసిథాతి. అవినీతి 
పర్లు స్ధారణంగా  చాల్ 
జ్గ్రతతిగా ఉంటూ, పెదదీమను-
ష్ల్లా  ముస్గులు వేస్కొంటా-
ర్. భాండం బ్రదదీలైత్నేకాని వారి 
గుటుటి  స్ధారణంగా  బయటికి 
రాదు. నిఘా విభాగాలవారికి కొనినా 
స్త్రాలుంటాయి. తాహతుకు 
మించి జీవించేవారూ, వ్యసన 
పర్లూ, కుటుంబ పోషణ 
భారమై తర్చూ ఋణాలు 
చేపటేటి  వారూ  లంచాలకి  లొం-
గిపోతారని  ఒక సిదా్ధ ంతం. ఒక 
నమిమూక. నిఘా విభాగం ఈ దృషిటి -
కోణంలో ఉదో్యగులినా రహస్యం-
గా పరిశీలిస్తి  ఉంటుంది. లేదా 
ఎవరైెన్ ఉప్పందిస్తి  ఉంటార్. 
“ఇక పోత్ మీ తండ్రిగార్ కారి్గల్ 
యుద్ధంలో పోయార్. మీ తలిలా -
గార్, సైెన్యమిచేచా పించనుకు  
కాయకషటి ం చేసి సంపాదిం-
చిన సొముమూలు జోడించి, తన  
నలుగుర్ సంతాన్నినా పెంచింది. 

మీకు ఇకకాడకి పది కిలోమీట-
రలా దూరంలో ఉననా స్వగ్మం-
లో పాతబడిపోయిన రెండుగ-
దుల ఇలులా  ఉంది.  ఒక ఎకరం 
భూమి ఉంది. మీ అమమూగారికీ 
తన అంత్యక్యలినా అకకాడే జరి-
పించాలని కోరికగా ఉండేదట. 
అందుకని మీర్ మీ ఊరెళిలా  
ఆమ అభిమతం ప్రకారం అం-
త్యక్యలు నిర్వహించి  మాట 
నిలబెటుటి కొన్నార్.“
“న్ గురించి వివరాలు బాగానే 
స్కరించినటులా న్నార్?”
“కాయితాలదా్వరా కాదు. స్్వమి 
కథనం దా్వరా తెలిసింది. ఇదదీ-
రప్పగారలాకి ఊరి దేవాలయంలో 
వివాహాలు జరిపించార్. కుల్ం-
తరమైనందుకు మీ అమమూగార్  
గోలపెటిటి న్, ఎల్గో సర్దీ కొన్నా-
ర్. పెదదీకకా పెళిళుకి పలం తాకటుటి  
పెటాటి ర్. రెండో అకకా పెళిళుకి ఇలులా  
తాకటుటి  పెటాటి ర్. అందులో మీ 
దూరపు బంధువు ఒకాయన 
ఉంటూ అదెదీ  చెలిలా ంచటలేలాదట. 
అతికషటి o మీద మీయింటలా నే మీ-
అమమూగారి అంతిమసంస్కారాలకి 
ఒపు్పకున్నాడట! ఇది నిజంగా 
చాల్ దార్ణమైన సంగతి. మీ 
అమమూగారి మరణంతో ఇపు్పడు 
ఇంటలా  పెదదీ  ఆడదికుకా లేదు. 
పెళిళుకి ఇంకా ఓ చెల్లా యి ఉంది. 
పదో తరగతి చదువుతోంది. 
మీర్ ఇంకా బ్రహమూచారిగానే ఉం-
డిపోయార్!”
“తప్పదు. చెల్లా యి జీవితంలో 
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సిథారపడేవరకూ, న్ వివాహవిష-
యమై ఆలోచించ దలుచాకోలేదు! 
సరే, మీర్ చెపి్పన నిఘా స్త్రా-
లకి అనుగుణంగా, న్ పేదరికం 
న్ చేత లంచావతారం ఎతితిం-
చిందననా ఓ అనుమానం నిఘా 
విభాగం వారి బ్ర్రలోలా  మొలకె-
తితిందననామాట?” 
“మీరననామాట సత్యదూ-
రం కాదు. కానైెత్ పది శతం 
అనుమానం, తంభైశతం మూ-
రి తిగార్ మిమమూలినా ఇరికించడా-
నికి చేసిన ప్రయతనాం.  ఇదంతా  
చాపకింద నీర్ల్ జరిగి పోయిన 
తతంగమని న్ అభిప్రాయం.”
“మూరి తిగారికి బదిలీ ఉతతిర్్వ-
లిచిచాందెవర్? వీడోకాలు ప-
గడతిలందుకోకుండానే పర్గు 
పెటిటి ంది అందుకేన్?”
“బదిలీ ఉతతిర్్వలిచిచాంది మన 
సంసథా మానవవనర్ల శఖ 
అధినేత. చెడడాపేర్ని తీస్కొచేచా 
వ్యకుతి లినా ఏ సంసథాయిన్ స్ధ్య-
మైనoతవరకు అంతర్గతమైన 
విచారణ జరిపించి మర్గున 
ఉంచడానికే ప్రయతినాస్తి ంది. 
మొదటి మటుటి గా, ఉననా ఆఫీ-
స్నుంచి మరోచోటుకీ బదిలీ 
చేస్తి ంది. ఒకటి, సంసథా పేర్ 
కాపాడుకోవడానికి. రెండు, 
అనుమానితుడిని ఉననాచోటనే 
ఉంచేస్తి, కాయితాలినా తార్మార్ 
చేస్ లేదా ధ్వంసం చేస్ అవకాశం 
లేకుండా ఉంటుందని. మరో 
కారణం కూడా చెపు్పకోవచుచా. 

ఒకవేళ మహాధినేత కూడా 
వాటాల అంత్యదేవత అయిత్ 
వ్యవహారం  తన దాకా రాకుండా  
చరమూం కాపాడుకోవాలి కదా?” 
“అంటే, మన సంసథా అధినేతని 
కూడా మీర్ శంకిస్తి న్నారా?”
“లేదు. ఇంతవరకూ ఆయ-
నమీద ఏ విషయంలోనూ 
ఎటువంటి నేరారోపణలూ రా-
లేదుమరి! కేవలం ఉదాహరణ 
కోసమని చెపా్పనంత్.” 
“న్ జీవితానినా గురించి మీకు 
పూరి తిగా తెలిసి పోయింది కదా? 
నేను దోచుకొననాది, దాచు కొననాది 
ఏమీ లేదు! విచారణ జరిగిత్ ని-
రీభుతిగా ఎదురొకాంటాను.”
“దోచింది దాచుకొంటూనే, పేద-
జీవితానినా ప్రజలముందుంచే అతి 
తెలివి పర్లు కూడా ఉంటార్. 
పదవీ విరమణ తరా్వత ఇకకాటులా  
లేని జీవితం కోసం కొంతమంది  
పంథ ఇల్నే ఉంటుంది.”
“అంటే న్ నిజ్యితీ మీద మీకు 
నమమూకం లేదనిపిసతి ంది!”
“లోకరీతిని గురించి, జన్భిప్రా-
యం గురించి ఆ మాటనన్నా-
నే కానీ, మీ పటలా  అది న్ అభి-
ప్రాయమని చెప్పలేదు. స్్వమి 
చెపి్పన కథనం నిజమేనననా ప్రా-
తిపదికమీద  మీతో మాటాలా డాడా -
నికి  స్హసించాను. విచారణ 
సంఘం రాక ముందే  నేను మీకు 
ఉప్పందించినటలా యింది కదా?”
“న్ జ్గ్రతతిలోలా  ఉండమని హచచా-
రిస్తి న్నారనిపిసతి ంది.” 

“ఒకటి, మిమమూలినా మీర్ నిరోదీ షి-
గా స్లువుగా నిరూపించుకోవ-
చుచా. అల్ స్ధ్యంకాని పక్షంలో  
అసలు దోష్లను పటిటి స్తి కానీ 
మీ నిరోదీ షిత్వం  నిరూపణ కాదు 
కదా? అందుకని  స్కా్ష యుధారాలు 
ఏమైన్ ఉంటే జ్గ్రతతి పర్చు-
కోమని సలహా ఇస్తి న్నాను.”
“మీకు మన సంసథా అధ్యకు్ష లవా-
రి మీద ఎల్ంటి నమమూకముందో, 
న్కూ మూరి తిగారిమీద ఇంతవర-
కూ అల్ంటి నమమూకమే ఉండేది. 
ఒకస్రి న్ బలలా  దాటిన తరా్వత ఏ 
దస్తమూ న్ వదదీకు తిరిగి రాదు. 
ఆ దస్తం మీద జరిగిన అంతిమ 
నిర్ణయమూ న్కు తెలియదు.  
ఈ ఆఫీస్లోనూ  ముడుపుల 
భాగోతం జర్గుతోందని మీర్ 
చెపి్పన తరా్వత్ ఇపు్పడే  తెలి-
సిందని చెబేతి  ఎవరూ నమమూర్. 
పెదాదీ యనకీ న్కూ మధ్య మరో 
ముగు్గ ర్ ఉదో్యగులు స్థా యీప్ర-
కారం ఉన్నార్. ఎవరి కంచెలు 
లేదా పరిధులు వారికుంటాయి 
కాబోలు. ఏ కంచె ఎంతమేస్తి ం-
దో, ఇకకాడి కంచెలు  దాటి  కేంద్రా-
ధికార్లకి ఎంత వెడుతి ందో న్కు 
తెలియదు.  ఇపు్పడే, మీర్ నిఘా 
శఖవారి నివేదిక గురించిన 
వివరాలు చూచాయగా చెపి్పన 
తరా్వత కూడా, మూరి తిగారటువం-
టి వారంటే నమమూలేకపోతున్నాను. 
నేనటువంటి వాణినా కాదని నెతీతి 
నోరూ బాదుకొని ఒటులా  వేయడం, 
తెరలు లేని న్ జీవితం గురించి  
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మరింత త్టతెలలాంగా చెపు్పకో-
వడం తప్ప, వేరే స్కా్ష యుధారాలు 
నేను చూపించ లేను!”
“మీ మీద అనుమాన్లు వ్య-
క తిపరచబడాడా యననా సంగతి ప్ర-
స్తి తానికి మీకూ, న్కూ తప్ప 
ఇకకాడ ఎవరికీ తెలియదు. 
ఆఖరికి స్్వమికి కూడా. అందరి 
వివరాలూ కనుకుకాననాటుటి గా, మీ 
గురించి కూడా స్్వమి వదదీనుం-
చి  కొంత తెలుస్ కొన్నాను. పీర్ 
అసెసాసెమూంట్ అనే విషయానినా 
గురించి  వినే ఉంటార్.  అధి-
కార్ల నివేదికలకన్నా, స్టి 
లేదా దిగువ ఉదో్యగుల అభి-
ప్రాయాలకికూడా ఇటీవల పదో-
ననాతుల విషయంలో విలువని-
స్తి న్నార్.  స్్వమి కథనం విననా 
తరా్వత ముడుపుల విషయంలో 
మీ ప్రమేయం లేదననా నమమూకం 
న్కు కలుగుతోంది. ఈ రోజు కొ-
దిదీపాటి పరిచయానినా ఆధారంగా 
తీస్కొని, నేను ఏకపక్ష నిర్ణ-
యంగా మీ వెనక నిలబడలేను 
కానీ, అతి త్వరలోనే జరగబో-
య్ విచారణ సమయంలో మీ 
సిథాతిగతుల గురించి, నియమ-
పాలనగురించి, సమయపాలన 
గురించి  నేను తెలుస్కొననా వివ-
రాలినా  చెప్పడానికి సంకోచించను. 
నిశిచాంతగా ఉండండి.  అందరూ  
వచేచా వేళయింది. వెళిళు మీ 
పని చూస్కోండి.” వసంతమమూ 
శుభం పలికి రామేశనినా బయటకి 
పంపింది. 

రామేశం తిరిగి పోయి తన 
కురీచాలో కూర్చాన్నాడు. చేయడా-
నికి పనేమీ లేదు. తను సెలవు-
మీద  పోయినపు్పడు తన పనిని 
శ్షాచల్నికి అప్పగించారట. 
శ్షాచలం బలలామీద  ఏవో దస్్రా -
లు పడి ఉన్నాయి. 
“తాము చెపే్పవరకూ, వచేచా జన్ల 
దరఖ్స్తి లను నీకు ఇవొ్వదదీని 
మన పైె బాస్ మంగపతి మహో-
దయుడు ఆజఞా జ్రీ చేశడు. 
బహుశ నినునా బదిలీ చేస్ ఆలో-
చనలో ఉన్నారనుకొంటాను!” 
అన్నాడు శ్షాచలం. 
“చెల్లా యి పదో తరగతి చదువు-
తోంది. అమమూ పోయిన కారణంగా 
ఇపు్పడు బదిలీ అంటే  ఇబబుందే!”
శ్షాచలం ఓ స్రి తల విదిలిచా,”-
మంగపతిగారిని రాగానే అడుగు. 
ఆయన న్లుగు రోజుల సెలవు 
మీద తిర్పతి మొకుకా తీర్చాకో-
డానికి పోయాడు. అంతవరకు 
కాసతి ఊపిరి పీలుచాకో. బీటలువా-
రిన భూములు నీళ్లా లేని వాగుల 
పంగులోలా  ముంపుకు గురైెయా్య-
యని  రాజకీయ దళ్ర్లచే 
ప్రేరేపింపబడిన ప్రజల  అరీజీల-
కు కొదవ లేనంత కాలం  పనికి 
లోటుండదు!” అని  తన పనిలో 
తాను ములిగి పోయాడు. 
నిఘా విభాగంవార్ సమకూ-
రిచాన విచారణ సంఘం రహస్య 
విచారణ చేబటిటి ంది. ఒక విశ్ంత 
న్్యయాధికారి, కంపెనీ నిఘాసం-
సథా అధికారి సమక్షంలో వసంత-

మమూ, రామేశం గురించి తను అతి 
దిగువస్థా యి ఉదో్యగి స్్వమి దా్వరా 
తెలుస్కుననా వివరాలినా స్్వమి 
ప్రసకి తి తీస్కురాకుండా ప్రస్తి విం-
చి, రామేశనికి మంచి కితాబ్ని-
చిచాంది.  రామేశం తనగోడు తాను 
వినిపించుకొన్నాడు.
విచారణ సంఘం పలువురిని 
పిలిచి ప్రశినాంచింది. వారందరూ 
మాటలు న్నుస్తి  రామేశనికి 
వ్యతిరేకంగా ఏమి చెప్పకపోయి-
న్, పెదాదీ యనకే మదదీతునిచాచా-
ర్. ఎందుకంటే అవినీతి తీరథాం 
పుచుచాకొనేవాళ్లా  వాళళులో గణ-
నీయంగానే ఉన్నార్. చివరికి 
విచారణ సంఘం  స్్వమిని 
లోనికి పిలిచింది. 
స్్వమి విచారణ సంఘం అడిగిన 
ప్రశనాలకి జంకులేకుండా సమా-
ధాన్లిచాచాడు.“రామేశంగారి-
కి  నియమాలు బాగా తెలుస్. 
అరీజీలలోని లొస్గులు కనిబె-
టిటి , తానే మారా్గ లు తెలియచేసి, 
వస్ళ్లా   దండుకొని కాయితా-
లని  ముందుకు పంపేవాడు. 
ఇల్దండుకొననా సొముమూలినా అల్ 
అపు్పలు తీరచాడంతోనే సరిపో-
య్ది ఆయనకి!” స్్వమి కలలా -
మాటల ఇటుకలోతి  గోడకటిటి నటుటి  
స్క్షం చెపా్పడు. 
కేంద్రంలో విడిగా  విచారణ జరి-
గినపు్పడు, “రామేశం  గొప్ప పరి-
శీలన్  శకి తికలవాడు. అతని దా్వరా 
ఏ దస్తం వచిచాన్ కళ్లా మూస్కొ-
ని  సంతకాలు చేస్టంతటి
     ( 48 వ పేజీ చూడండి)
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  భువనచంద్ర

          "మనిషి పుటుక పుటిటి ంది 
ఎందుకో తెలుస్? వాడిని కొటటి  
వీడిని గలోచా డబ్బు సంపాయించి 
దానినా లేకకాపెటుటి కోవడాని-
కి  కాదు. పదవులూ బిర్దులూ 
సంపాయించి మంది మాగధుల 
చేత పగిడించికోవడానికి 
కాదు. కోటలా కొద్దీ  ఆస్తి లు కూ-
డబెటిటి  కొడుకులూ కూతుళ్ళు 
మనవలూ మునిమనవలకోసం 
వీలున్మా రాసి చావడం కోసం 
కాదు. కేవలం తనని తానూ తె-
లుస్కోవడానికి" ఉపన్్యసం 
అదుభుతంగా ఇస్తి న్నార్ స్ందర 
న్రాయణగార్.
      స్ందరన్రాయణగార్ పూ-
రా్వశ్రమంలో సైెంటిస్టి . అమరికా 
ఆస్్రాలియా యూరపులో ఎనోనా 
సెమిన్రలాలో పాలొ్గ ని పేర్ తె-
చుచాకుననావార్. కనీసం పది 
యూనివరిసాటీలు ఆయనకు 
గౌరవ డాకటిరేటులా  ఇచాచాయి.
          "ఇంతకీ పుటిటి ంది తనని 
తానూ తెలుస్కోవడానికంటా-
ర్. మరి ఆ తెలుస్కోవాలంటే 
మడిసనేవోడు బతికుండాల గదా. 
మరి బతకాలంటే ఏదో ఒకటి 
సంపాయించాల గదా. సంపా-
యించాలంటే కషటి పడాల గదా. 
అయిన్ ఎల్ తెలుస్కోవాలో 

చెప్పండి" వరసపెటాటి డు బాలవ-
రి్ధరాజుగార్.
      స్ందరన్రాయణ గార్ 
పకపకా నవి్వ, "బాలవరీదీ నువే్వం 
మారలేదురా... అయా్య! రాజు-
గారినా 'రా' అంటున్నానని ఏమీ 
అనుకోకండి. మేమిదదీరం కాలా -
స్మేటుసామి. కలిస్ చదువుకు-
న్నాం. ఇంతకీ తెలుస్కోవాలిసాంది 
ఏమంటే, నేను ఎకకాడ నుంచి 
ఇకకాడికి అంటే, యీ భూలో-
కానికి వచాచాను? ఏం చెయ్య-
డానికి వచాచాను? ఇకకాడ ఎంత 
కాలం వుంటాను? ఇకకాడినించి 
మళీళు ఎకకాడకు వెడతాను? అనే 
న్లుగు విషయాలినా. అది తెలిస్తి 
చాలు...యీ ప్రకృతీ, యీ జీవ-
రాస్లూ, యీ సృషిటి క్రమం అనీనా 
అర్ధమావుతాయి" అన్నార్.
       ఆ తరవాత 'నేను ఎవరూ?' 
అననా ప్రశనా వేస్కుని నినునా నీవే 
తెలుస్కో అననా రమణమహ-
రి్ష గురించీ, తనని తానూ తెలు-
స్కుననా రామకృష్ణ పరమహంస 
మొదలైన మహానుభావుల 
గురించీ చకకాగా ఓపిగా్గ  అందరికీ 
అర్ధమయ్్యటుటి  వివరించార్ 
స్ందరన్రాయణ గార్. 
       "అసలు యీ విషయాల 
గురించి తెలిసినందువలలా  ప్ర-

యోజనం ఏమిటీ?" అడిగాడో 
పకూకారి మనిషి.
     "అయా్య, ఒక వ్యకి తి చనిపో-
యాక, 'బాబూ మహాపర్వతాలూ 
మహాసముద్రాలూ మహాదుభుత-
మైన ప్రకృతి, ఖనిజ్లూ సర్వం 
కలిగిన ఈ భూమండల్నేనా 
కాదు, నవగ్రహాలనీ కోటానుకో-
టలా  తారలు కలిగిన యీ విశ్వనేనా 
నీకు రాసిఇచేచాస్తి ం.... ఒకకాస్రి 
కళ్ళు త్ర్' అని ఎంత మొతుతి కు-
న్నా ఆ శవం కళ్ళు తెరవగలదా? 
అంటే, ఒకకా క్షణపు మీ బ్రతుకు 
విలువ యీ సమసతి విశ్వం కంటే 
ఎంతో విలువైెనది! ఎంతో గొప్పది! 
అది తెలుస్కోకుండా, న్లుగు 
డబ్బులకోసం న్న్ పాటూలా  
పడుతూ న్న్ మోస్లకీ పాలు-
పడటం మంచిదేన్? పోనీ ఎంత 
కూడబెటిటి న్ అనీనా ఇకకాడ వదిలి-
పోవాలిసాందేగా. తీస్కు వెళళులేని-
దానినా అసలు జీవితాంతం పోగు-
చేస్తి  కాల్నినా వ్యర్ధం చేయడం 
ఎందుకూ?" ప్రశినాంచార్ స్ంద-
రన్రాయణ గార్. సభ సైెలంట-
యి్యంది. నిజమేగా.
       "మీరననాది ముమామూటి-
కీ నిజం స్్వమీ... మా తోడ-
లులా డు కొనినా కోటులా  గడించాడు. 
వారం క్తం రాత్రికి రాత్రే హారెటి-

జ్ఞా న ఫలం
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టాక్ తో పోయాడు. ఆ డబ్బు 
ఎకకాడ దాచాడో పెళ్ళునికి కూడా 
చెప్పలేదట. చూడండి, తను 
సంపాయించింది తనూ అను-
భవించల్... పెళ్ళుం పిలలాలీనా 
అనుభవించనివ్వల్... ఎందుకు 
పోగేసినటూటి !" నిటూటి రిచా అన్నార్ 
కృష్ణమూరి తి మాస్టి ర్. ఆయనకీ 
నలభై ఏళ్ళు. హైస్కాలులో పని-
చేస్తి న్నార్. 
       "మా చుటాటి లబాబుయిదైె-
త్ ఇంకా ఘోరం. అమరికా-
లో చదివాడు. అకకాడే నెలకి 
అయిదు లక్షలో ఆర్ లక్షలో 
ఉదో్యగం కూడా సంపాయించు-
కున్నాడు. ఆరోజు రోడుడా మీదకొస్తి 
ట్రకుకా ఎదో గుదిదీందట. క్షణాలోలా  
పోయాడు. అమరికాకి అపు్పచేసి 
వెళ్ళులొసాచిచాంది. తలిలా దండ్రులకి" 
బాధగా అన్నాడు ముతతియ్య.
       "అందుకే చెబ్తున్నాను. 
అనిశచాయమైన, అశశ్వతమైన 
దానినా గురించి కాదు తెలుస్-
కోవలసింది. శశ్వతమైన ఆతమూ 
గురించి" అన్నార్ స్ందర-
న్రాయణ. కొందర్ విన్నార్. 
కొందర్, 'హ్! చచాచాక వెళిళు-
పోయ్ ఆతమూ గురించి బతికుండే 
సమయంలో ఎందుకూ విచా-
రించడం' అంటూ గొణుకుకాన్నా-
ర్. మరికొందర్ ప్రస్దం కోసం 
వచిచాన భకుతి లు నిద్రావసథానించి 
బయటికొచిచా, ప్రస్ద వితరణ 
మొదలు కాలేదని తెలుస్కుని 
మళీళు నిద్రలోకి జ్ర్కున్నార్.
       ఓ కుర్రాడు మాత్రం దూరంగా 

కూర్చాని ఇవనీనా శ్రద్ధగా వింటు-
న్నాడు. అతనెపు్పడూ ఒకే నికకారూ 
ఒకే షర్టి తో కనిపిస్తి డు. చాల్ 
శ్రద్ధగా వింటాడు అనే విషయానినా 
స్ందరన్రాయణ గార్ ప్రవచ-
నం మొదలుపెటిటి న దగ్గర్నాంచీ 
గమనిస్తి నే వున్నార్.
      "అయిన్ న్రాయణా, 
నీకు ఆసిథా వుంది. చదువుంది. 
జీవితంలో ఏ కొదవా లేదు. ఆతామూ 
విద్యవైెపు బోలడంత కాలం నీ 
దృషిటి ని మళిళుంచవచుచా. ఏమీ లే-
నివాడికీ బోధలవలలా  ఉపయోగం 
ఏమిటీ?" కొంచెం పదునుగానే 
అడిగార్ బాలవరి్ధరాజు.
      "నువు్వ అననామాటల-
నీనా నిజమే. నేను చెబ్తుననాది 
ఆధా్యతిమూక ఆసకి తి వుననావారికోసం 
మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇదేమీ 
ఉదో్యగం కోసం పనికివచేచా విద్య 
కాదు. ద్నిలో డిగ్రీలు ఏమీ 
వుండవు. ఒకకాటి మాత్రం నిజం... 
యీ లోకంలో దేనైెనాన్ తటుటి కునే 
బలమూ శకీ తి మాత్రం కలుగుతా-
యి. 'అనీనా వదిలేసి వెళిళుపోతాం' 
అనే ఎర్క వుననాపు్పడు అన-
వసరమైనవాటి కోసం పడే తా-
పత్రయం తగి్గ  ఆతామూనందమూ 
సంతృపీతి కలుగుతాయి. దానికి 
ప్రత్యక్ష స్క్షం నేనే. ఒకపు్పడు 
ఉదో్యగం కోసం, పేర్ కోసం డబ్బు 
కోసం వెంపరాలా డాను. న్ దృషిటి  
ఇటువైెపు మళ్ళుక మాత్రమే న్కు 
తృపీతి ఆనందమూ దొరికాయి" 
స్పషటి ంగా అన్నార్ స్ందరన్రా-
యణ. గుడిలో ప్రస్ద వితరణ 

ప్రారంభం అయింది. భకుతి లంద-
రూ లేచి వర్సలోలా  కూర్చాన్నార్.
                *******
      నేలఉసిరి ఆకులకోసం 
ఊరికి దగ్గరలో వుననా చిననాపా-
టి అడవికి వచాచార్ స్ందర 
న్రాయణ. ఆ రస్నినా మందుగా 
ఇస్తి పచచా కామర్లా  తగు్గ తాయి. 
నడుస్తి పోతుంటే ఓ కుర్రాడి 
గొంతు వినిపించి అటువైెపు 
వెళ్ళుర్. దూరంగా ఓ చెటుటి  కింద 
వుననా రాయిమీద తను రోజూ 
చూస్ కుర్రాడు అచుచా తనల్గే 
ఆధా్యతిమూక విషయాలు అతని 
భాషలో చెబ్తూంటే మిగతా 
పది పనెనాండు మంది కుర్రాళ్ళు, 
వృదు్ధ లూ ఆ మాటలు వింటు-
న్నార్. వారికి కనపడకుండా 
కొంచెం దగ్గరికెళిళు ఆ కుర్రాడు 
చెపే్పది వినడం మొదలటాటి ర్. 
ప్రతిరోజూ తను 'ప్రవచనం'లో 
చెపే్పదే ఆతను మరింత త్లిక 
భాషలో తనవాళళుకి చెపుతిన్నాడు.
            అంతా అయ్్యదా-
కా అకకాడే నిలబడి విన్నార్ 
స్ందర న్రాయణ. అందరూ 
లేచాక, అతనివైెపు నడిచార్.  ఆ 
కుర్రాడూ స్ందర న్రాయణని 
చూసి స్షాటి ంగపడాడా డు.
       "ఆయుషామూన్ భవ. లే న్యన్" 
అన్నార్ స్ందరన్రాయణ. 
"అవునూ రోజూ ఇల్గే చెబ్తు-
న్నావా?" అన్నార్ నవు్వతూ.
      "క్షమించండి స్్వమీ. మా 
అందరిలోనూ నేనే కాసతి అయిదో 
తరగతి దాకా చదివినవాడినా. 
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మేమందరం పశువులు కాస్-
వాళళుం. నేను అకకాడికొచిచానపు-
డు న్ గొడలా ని కూడా వీళ్ళు కాపల్ 
కాస్తి ర్. మీర్ చెపి్పనవనీనా విని, 
నేను వీళళుకి చెబ్తూవుంటాను. 
అయా్య, నిజంగా మీర్ చెపే్పవి 
గొప్ప విషయాలు. కులం మతం 
త్డాలు లేకుండా అవి అందరికీ 
సంబంధించిన విషయాలు. వి-
ననాపు్పడూ, వీళళుకి చెబ్తుననాపు్ప-
డూ కూడా న్కు ఎంతో ఆనందం 
కలుగుతుంది" స్ందర న్రా-
యణతో అన్నాడా యువకుడు.
      "చాల్ మంచిపని చేస్తి -
న్నావు బాబూ" ఆ కుర్రాడి భుజం 
తటిటి  ముందుకెళ్ళుర్ స్ందర 
న్రాయణ.
            *********
      "ఈ కుర్రాడినా న్ పకకానే కూరోచా-
పెటుటి కుని ఉపన్్యసం మొదల-
డుతున్నానని అనుకుంటున్నారా" 
కారణం వుంది. ప్రతి రోజూ నేను 
చెపే్పది వింటున్నాడు. విననాది 
మరో పదిహేను మందికి చకకాని 
స్లభమైన భాషలో వివరించి 
చెబ్తున్నాడు. జీవితంలో 
అత్యంత ఆనందం అనుభవిం-
చింది నిననాటిరోజున. ఇందులో 
ఆనందపడటానికి ఏముందం-
టారా? ఉంది. మనలో ప్రతివారికీ 
ఏదో ఓ ప్రత్్యకత వుంది. బాలవ-
రి్ధరాజు గొప్ప వ్యవస్యదార్డు. 
గజం నెల ఇచిచాన్ ఎదో ఓ పంట 
పండిస్తి డే గానీ ఖ్ళీగా వదలడు.  
మీరూ అల్ంటి ప్రజ్ఞా వంతులే. 
కానీ యీ కుర్రాడు తను నేర్చా-

కుననాది తన దగ్గరే దాచుకోవ-
డంల్. ఏరోజుకారోజు పదిమం-
దికీ పంచేస్తి న్నాడు. జ్ఞా నఫల్నినా 
పదిమందితోనూ కలిసి పంచు-
కుంటున్నాడు. నేను నేరి్పంది న్ 
దగ్గర మాత్రమే వుండాలి, దాని-
వలలా  వచేచా లబిదీ  నేను మాత్రమే 
పందాలి అని ఆలోచించటేలా -
దు. అయా్య భగవంతుడు మన 
మనోశకి తి ప్రకారమే విద్యలను 
అనుగ్రహించాడు.
     ఈ కుర్రవాడు, ఇతని తోటివా-
ళ్లా  చేస్ది పశుపాలన. శ్రీకృష్్ణ డు 
చేసింద్ అదే కదా! నిననాటి వీరి 
సమావేశం చూస్క మన పూరీ్వ-
కులు చెపి్పన శంతి శోలా కం గుర్తి -
కొచిచాంది. అదేమిట తెలుస్?
   'సహన్ వవతు .. సహనౌ 
భునకుతి   సహవీర్యం కరవావ-
హై... త్జసి్వన్వధీతమస్తి   మా-
విది్వషావహై  ఓం శంతి: శంతి: 
శంతి:' అని.
      దానికి అర్ధం  తెలుస్ --
   "కలిసి మలిసి తిర్గుదాం   
     కలిసి మలిసి పెర్గుదాం
     కలిసి మలిసి తెలుస్కుననా
     తెలివిని పోషించుదాం

     కలిసి మలిసి కలత లేక 
     చెలిమితో జీవించుదాం" అని.  
(భగవాన్ శ్రీ సత్య స్యిబాబా)
      ఇది వేదవాకుకా. ఈ కుర్రవాడు 
పాటిస్తి ననాది దానేనా!
      అయా్య, అల్ పంచుకుని 
చెలిమితో వుండడం వలలా  వచేచాది 
శంతి. శంతితో బాటు నీడల్ 
వుండేదే స్ఖం. అందుకే యీ 
పిలలావాడినా యీ వేదిక మీద న్ 
దగ్గర కూరోచాబెటుటి కున్నాను. 
ఇతని మను స్రవంతమైన 
భూమిల్ంటిది. అందులో పడడా  
ఏ వితతినమైన్ మహా వృక్షమై 
తీర్తుంది. స్వసితి" అన్నార్ 
స్ందర న్రాయణ.
    మీర్ నేరిచాన విద్య పదిమందికీ 
పంచినపు్పడే ఆ విద్యకి నిజమైన 
ఫలితం లభిస్తి ంది. అపు్పడు 
కలిగే ఆనందం అదుభుతమూ 
అపురూపమూ.
      మళీళు కలుదాదీ ం  
              నమస్్రుతులతో
                      భువనచంద్ర 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర్ అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకాడ 'ర' వచిచాన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతి లు, గుణింతాలు అనీనా అన్వయిస్తి యి.
                 మీర్ చెయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకావడమే. ప్రయతినాంచండి.  

                        ( ఆధారం :  స =   అసలు అక్షరం 'మ' )
             
              మసగుకే్ఖ   చింకనిపి  -   మనటి టేకమానస్
              మస్ జింకనిపి  తని  -   మాఖరస  చచాచా!

              యీసపు  కర  డరసాస్  -  య్ని  ముఫసైె  హోయు
              కోసపు  కర  డరసాస్     -   కొజజీముఫస్
              ఏసరి  చీబపు   ముఫ  -    స్  డరసాసైె    హోయు
              ఆసివా   రెపు్పట  ముఫ   -  సెటటి ని   పేకచాచా! 
                                (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                  విజ్తు  లనినాయు - వృధా వృధా
                              అజ్మిళ్దుల  -  కది  య్జ్తి?                                           
                          1. జ్తిభేదములు  -  శరీర  గుణములు 
                              జ్తి శరీరము  -  సరితోడనె  చెడు 
                              ఆతుమ  పరిశుద్ధం  బెపు్పడును   -   అది నిరోదీ షం  బన్ది 
                              యీతల  హరివిజ్ఞా నపు  దాస్యం  -  బిది  యొకకాటె పో  స్జ్తి 
                                          
         జనవరి   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంపినవార్: శ్రీ ఎం అపా్పరావు,  విశఖ
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కొతతి  రామానందం                                                                 
. 

 సర్వ దేవతా ప్రీతికరం మాఘమాసం 

       జపం, తపం, దానం, వ్రతం 
మొదలైనవాటితో కూడా ఆ భగ-
వంతునినా సంతృపితిపరచలేమో 
కానీ .... మాఘమాసంలో కేవలం 
స్నానం వలలానే ఆయన ప్రస-
నునాడై, భకుతి లను సకల పాపాల 
నుంచీ విముకుతి ణి్ణ  చేస్తి డ-
ని పదమూపురాణం ఉతతిరఖండం 
లోని మాఘమాస మహాతమూయుం 
చెబ్తోంది. ది. 5 ఫిబ్రవరి 2019 
రోజున మాఘమాసం ప్రారంభ-
మవుతుంది.
       శివకేశవులిదదీరికీ ప్రీతికరమై-
నది మాఘమాసం. మఖ నక్షత్రం 
పర్ణమి తిథిన్డు పూర్ణకళల-
తో చంద్రుడు ఉంటాడు కాబటిటి  
మాఘమాసం అని పేరొచిచాం-
ది. ఈ మాసంలో విశయక సర్వ 
విఘనాన్శని. మాఘమాసంలో 
స్ధారణంగా స్ర్్యడు కుంభ-
రాశిలో సంచరిస్తి డు. స్ర్్యని 
కిరణాలు నేలపైె జల్లను త్-
జోమయంగా మారేచాది మాఘ-
మాసంలోనే. ఈ మాసంలో చేస్ 
నది, సముద్ర స్నాన్లు సర్వ 
పాపహరణాలు. ముకి తిదాయకా-

లు. అందువలలానే స్నాన్నంతరం 
స్ర్య భగవానునికి అరఘ్యం సమ-
రి్పంచడం ఒక ఆచారం. 
     ఎకకాడయిత్ పరిశుభ్ర జలం 
వుంటుందో, ఆ ప్రదేశలనీనా 
స్నాన యోగ్యంగా చెప్పబడాడా యి. 
నగరాలలో, రమ్యహరామూయులలో 
నివసించే నవన్గరీకులకు ఈ 
స్నాన్లు దురలాభం. అందువలలా  
వారికి నిరేదీశించబడిన విధానం 
ప్రకారం గంగాజలం నిలువ 
ఉంచుకునేవార్, కొదిదీగా గంగా 
జల్నినా స్నానం చేస్ నీటిలో 
కలుపుకోవచుచా. స్నాన్నంతరం 
అరఘ్యప్రదానం. దాని తర్వాత భగ-
వంతుని ఉదేదీశించి ఒక మంత్రం 
గాని న్మసమూరణ కాని చేసి, 
పత్రం, ఫలం, తోయం ఏదైెన్ 
భకి తితో సమరి్పంచుకుననావారికి, 
ఆ స్ర్యభగవానుని అనుగ్ర-
హం వలలా  ఆరోగ్యం, శ్రీమన్నారా-
యణ మూరి తి అనుగ్రహం వాళళు 
సకల శుభాలు, స్ఖ సంతోషాలు 
కలుగుతాయి. విశ్షించి మఖ 
నక్షత్రం ఉననా సమయంలో చేస్ 
ఈ స్నాన్లను మహామాఘ స్నా-
నమని భారతదేశంలోని అనినా 

ప్రాంతాల ప్రజలు ఎంతో పవి-
త్రంగా భావిస్తి ర్. గంగానదిలో 
స్నానం చేస్తి అది కుర్కే్షత్రస్నాన 
సమానం అవుతుంది. వింధా్య-
వాసినిలో చేస్తి పది రెటులా , కాశీలో 
చేస్తి నూర్ రెటులా  పుణ్యం కలు-
గుతుందంటార్. ఈ మాసంలో 
తిల్దానం, స్లిగ్మ దానం, 
వేణీ దానం శుభప్రదం.
      మాఘ శుద్ధ పంచమి రోజు 
'శ్రీ పంచమి'గా ప్రసిది్ధ చెందింది. 
తెలలాని పుషా్పలతో శ్రీ మహాలకి్షమి-
ని, మహాసరస్వతిని ఆరాధిం-
చాలి. రతీమనమూధ ఆరాధన చేస్తి 
ప్రశంత జీవనం కలుగుతుంది. 
దకి్షణ భారత దేశంలోని స్ప్రసి-
ద్ధమైన సరస్వతీ కే్షత్రం బాసర. ని-
జ్మాబాద్ కి 35 కి మీ దూరంలో 
గోదావరీ తీరంలో ఉంది. ఇచచా-
టనే వేదవా్యస్డు సరస్వతీ 
అమమూవారిని ప్రతిషిటి ంచినటుటి  
ప్రతీతి. ఇకకాడ జ్ఞా న సరస్వతీదేవి 
మహాలకి్షమి, మహాకాళి సమేతురా-
లై కొలువుతీరి ఉన్నార్. ఈ పుణ్య 
దిన్న అమమూవారి సమక్షంలో 
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వేల్ది అక్షరాభా్యస్లు జర్గు-
తాయి.  
        మాఘ శుద్ధ సపతిమి రోజు 'రధ 
సపతిమి'గా పేర్పందింది. ఈ 
రోజును   స్ర్యన్రాయణమూరి తి 
జయంతిగా భావిస్తి ర్. సపాతి శ్వ-
రధం మీద, అంటే ఏడు గుర్రాలు 
పూనిచాన రధం మీద సంచరించే 
భానుడు తన సంచారగతిని మా-
ర్చాకునే రోజు ఇది. స్ర్యరశిమూలో 
వివిధ వరా్ణ ల కాంతి తీవ్రతతో 
మార్్ప వచిచా శీతాకాలం నుంచి 
వసంత, గ్షమూ ఋతువుల దిశగా 
మార్్పలు సంభవించే సమయం 
ఇదే. ఆదితు్యని పూజ చేయడా-
నికి ఉతతిమమైన మాసం. స్-
రా్యరాధనలో అతి ప్రముఖమైనది 
ఆదిత్య హృదయ పారాయణం. 
ఈ మహామంత్రానినా అగసతియుడు 
శ్రీరామునికి ఉపదేశించాడు.
       జనమూ నుంచి జన్మూంత-
రం వరకు చేస్ శోక రోగరూప 
పాపాలు మనోవాకాకాయలతో, 
జ్ఞా న అజ్ఞా న్లతో చేస్ సపతివి-
ధా ల పాపాలను నశింపజేస్ శకి తి 
ఈ సపతిమి తిధికి ఉందని శస్త 
వచనం. సపతిమి న్డు ఆచరించే 
సముద్ర స్నానం శ్రేషటి ం.
      మాఘ శుద్ధ ఏకాదశిని 
భీషమూ ఏకాదశిగా వ్యవహరిస్తి -
ర్. కుర్వంశ  పితామహుడు 
అయిన భీష్మూడి పేర్న భీషమూ 
ఏకాదశి అని న్మకరణం చేశడు 
శ్రీకృష్్ణ డు. శిఖండిని యుద్ధ-
భూమిలో చూసి అస్త సన్్యసం 

చేశడు భీష్మూడు. అందువలలా  
అర్జీ నునిచే నిశిత శరాలతో బా-
ధింపబడాడా డు. భీష్మూడు శరతల్ప 
గతుడై  భూమి మీదికి ఒరిగాడు. 
ఇచాచామరణ వరం పంది 
ఉండటం వలలా  ఉతతిరాయణం 
వచేచావరకు ఎదుర్ చూశడు. 
      శ్రీకృష్్ణ ని సలహాననుసరిం-
చి ధరమూరాజు భీష్మూని దరిజేరి, 
ఆయనకు నమసకారించి ధరమూ-
స్కా్ష మిలను నేర్రర్పమన్నాడు. 
ధరమూరాజు కోరికపైె శ్రీకృష్ణ పర-
మాతమూ సముఖంలో విష్్ణ  సహస్ర 
న్మ సతి త్రానినా ఉపదేశించా-
డు భీష్మూడు. ఈ విష్్ణ  సహస్ర-
న్మ పారాయణ చేసినవారం-
దరికీ కామితారథాములు ఈడేరి, 
అంతమున విష్్ణ  స్యుజ్యం 

పందగలరని స్కా్ష తుతి  శ్రీ కృష్ణ 
భగవానుడే చెపా్పడు. అదే 
విధంగా మాఘ శుద్ధ అషటి మి 
న్డు భీష్మూడు సిది్ధ పందాడు. 
ఆ కారణాన ఈ శుద్ధ ఏకాదశి-
ని భీషమూ ఏకాదశిగా ముకుందుని 
సలహాపైె భకుతి లు పరిగణించు-
చున్నార్. 
       ఈ విష్్ణ  ప్రీతికర మాఘ-
మాసంలో వచిచాన మాసశివరాత్రి 
మహాశివరాత్రిగా ప్రసిది్ధకెకికాంది. 
శివారాధనకు మహాశివరాత్రి-
కి మించిన రోజు మరొకటి లేదు. 
ఆ పర్వదిన్న ప్రతూ్యష కాలంలో 
నదిలో కానీ తటాకంలో కానీ 
స్నానం చేసి అరఘ్యప్రదాన్దు-
లు అయా్యక పరమేశ్వర్ని 
పూజించాలి. నద్ జల్లతో, 
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ఏకాదశ ద్రవా్యలతో, మహన్్యస 
పూర్వక ర్ద్రనమక చమకా-
దులతో ఏకాదశ ర్ద్రాభిషేకం 
శివార్పణంగా చేసి, ఆ తరా్వత 
బిల్వ పత్రారచాన ప్రియుడైన శం-
కర్ణి్ణ అష్టి తతిర శత న్మావలి-
తో పూజించి, ఆ రాత్రంతా భగ-
వంతుని న్మ సంకీర తిన గానీ, 
పారాయణ గానీ, స్తి తి ప్రార్ధన-
లతో గానీ కాలకే్షపం చేయాలి. 
అమావాస్య స్నానం చేసి, శివునికి 
పునః పూజ చేయటంతో శివరాత్రి 
ద్క్ష ముగుస్తి ంది.  

  సరస్వతీ నమసుతు భయాిం 

   అమమూ ...ఎంత కమమూని పదం! 
మనందరినీ కషటి పడి కని, పుటిటి న 
దగ్గర నుంచి ల్లించి, పాలించి, 
పెంచి విదా్యబ్దు్ధ లను నేరి్పన 
అమమూ అందరికీ సదా పూజ-
నీయురాలే. అల్ంటి అందరి 
అమమూలతో పాటు సర్్వలను కన్నా 
అమమూ - జగజజీనని పటలా  మనం 
కృతజఞాతతో చూపవలసిన భక తికి 
కొలత ఉందా? సృషిటి  చేయడానికి 
అవసరమైన ఇచాఛా శకి తి, జ్ఞా న శకి తి, 
క్యా శకుతి లను సరస్వతీ దేవే 
అనుగ్రహిసతి ంది కనుకనే బ్రహమూ 
దేవుడు సృషిటి  కారా్యనినా చకకాగా నెర 
వేర్స్తి న్నాడు. అందుకే ఆమ 
బ్రహమూదేవునికి భార్య అయి్యంది. 
     శబదీ మనే జో్యతి లేకుంటే 
జగమంతా అంధకార బంధుర 

మే. న్దాతమూకమై, ప్రణవమై అక్షర 
రూపమై సపతిస్వరలసితమై వ్యకీ తి-
కరణ శకి తియైె భాసించే జగదంబ 
సరస్వతి.  వాగూభుషణం భూషణం 
అని మనిషికి మంచిమాటే 
అలంకారమనీ, మాటవలేలా  జగతుతి  
నడుసతి ందనీ, ఆ వాకుకాను 
దేవతగా ఉపాసించి తరింప-
చేస్ వాకసాంపదను స్ధించార్ 
మహాఋష్లంతా. భారతీ శబదీ ం 
సంబంధం చేత విద్యకు ప్రా-
ధాన్యం, జ్ఞా న్నికి ప్రామాణ్యం 
ఇచిచాన దేశమిది. 'భారతీ భారతా-
నస్మూన్' (భారతీదేవి మముమూలను 
భారతులను చేయుగాక) అంటూ 
శుద్ధత్వం కలిగిన అమమూను 
ధా్యనించే శుభవేళ శ్రీ పంచమి.
       శ్్వత వస్తి లతో అలంకృతమై, 
హంసవాహినిగా తెలలాటి తామర 

పుష్పంపైె కొలువుతీరిన వీణా-
పాణిని జ్ఞా న్నంద పరాశకి తిగా 
ఆరాధిస్తి ర్. ఏడు స్రస్వత 
శకుతి లతో భారతీదేవి విలసి-
లులా తోంది. శ్రద్ధ, ధారణ, మేధ, 
వాగేదీవి, విధి, వలలాభా, ఆహాలా దవ-
దన, శమాది గుణదాయిని అనే 
సపతి న్మధేయాలతో చదువు-
లమమూ విరాజిలులా తోంది.
       సరస్వతి అంటే వెలుగు-
నిచేచాది. జ్ఞా నమనే కాంతులినా 
మన జీవితాలోలా  ప్రసరింపచేస్ 
శకే తి సరస్వతి. లౌకికమైన అపర 
విద్యలకు, పారమారిథాకమైన బ్ర-
హమూవిద్యకు అధిషాటి న దేవత 
సరస్వతి. సత్వ గుణ శోభిటగా 

భారతి ద్పితిస్తి ంది. అమమూ 
చెంతన ఉండే హంస - పాలను 
నీటిని వేర్చేస్తి ంది. మంచి 
చెడుల విచక్షణా జ్ఞా ననోమూతో మస-
లుకొమమూని భారతితన హంస 
వాహనం దా్వరా సందేశమిస్తి ం-
ది.  భారతీదేవి హసతి భూషణ-
మైన వీణ, ఆమను సకల కళల 
అధిషాటి త్రిగా ప్రకటిసతి ంది. అమమూ 
చేతిలో ఉండే పాశంకురాలు 
మనిషిలోని మనో కాలుషా్యనినా 
వారింపచేస్ ఆయుధాలు. ని-
రమూలమైన మనస్తో, ఏకాగ్రత-
తో, భకి తితో సరస్వతిని ఉపాసిస్తి 
అమమూ అనుగ్రహం సత్వరం సిది్ధ-
స్తి ందంటార్.
      విదా్యభా్యస ప్రారంభంలో 
పిలలాలచేత 'సరస్వతీ నమస్తి -
భ్యం అంటూ సరస్వతీ పూజ 
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చేయించడం సంప్రదాయం. 
సరస్వతీదేవిని పెదదీలుకూడా 
ఎందుకు ఆరాధించాలో కంచి 
మహాస్్వమిఇల్ తెలిపార్. 
'సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహించే 
విద్యవలలా  కలిగే జ్ఞా నం మన 
భవ బంధాలను విపు్పతుంది. 
అపు్పడు భయం, బాధ, శోకం 
ఉండవు. జీవాతమూ పరమాతమూతో 
ఐక్యం చెందడమే జీవిత లక్ష-
మనీ, ఈ గమా్యనినా గ్రహించ-
డానికే అమమూను ఆరాధించి 
విద్యనూ పందాలనేదే సౌంద-
ర్యలహరి చెపి్పన ఫలశ్రుతి.
     మాఘ శుద్ధ పంచమి 
దిన్నినా 'శ్రీ పంచమి' అని పిలు-
స్తి ర్. ఆ రోజున ఉననా ప్రత్్యకత-
లను బటిటి  'వసంత పంచమి' ఐ 
'మదన్ పంచమి' అని పేర్లా న్నా-
యి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ప్రత్్యకత 
విదా్య ప్రదాత్రి అయిన సరస్వతీ-
దేవి పుటిటి నరోజు అని బ్రహమూ వైెవర తి 
పురాణం చెబ్తోంది. ఈరోజున 
విదా్యరంభ దినంగా జర్పు-
తార్. బెంగాల్ లోనూ, దాని 
సరిహదదీ  రాషా్రా లయిన ఓడిశ, 
మహారాష్ట్ర తదితర రాషా్రా లలోనూ 
వైెభవోపేతంగా శ్రీ పంచమి జర్-
పుతార్. 
      ఈ పుణ్యదిన్న సరస్వతీదేవిని 
పుసతికాది రూపాలలో విగ్రహంలో 
ఆవాహన చేసి, పూజిస్తి సరా్వభీ-
షాటి లు లభిస్తి యంటార్. అమమూ-
వారిని తెలలాని పూలతో పూజించి, 
కీ్షరాననాం నేతివంటలు, న్రికేళ 

కదలీ ఫల్లు, శుకాలా వస్్రా లు, శు-
కలాచందనం నివేదించాలి.
         చైెత్ర మాస్రంభంతో 
వసంత ఋతువు ప్రారంభం 
అవుతుంది. రాబోయ్ వసంత 
ఋతువును స్్వగతించే దినంగా 
ద్నినా చెబ్తార్. రాజస్థా న్
ప్రాంతంలో ఈరోజున జరిపే 
వసంతోతసావం ప్రత్్యకత సంత-
రించుకుంటుంది. వసంతాగమ-
న్నికి స్్వగత స్చకంగా వీర్ 
వసంతానినా, ఇతర రంగునీళళును 
బ్కకా, బర్్గ ండ ల్ంటి రంగు 
పడులను ఒకరిపైె ఒకర్ చలులా -
కుంటార్. హరిదా్వర్, హృష్కేష్, 
ప్రయాగ వంటి  పుణ్య దేవాల-
యాల ఆధ్వర్యంలో శ్రీపంచమి 
ఉతసావాలు, మేళ్లు జర్పుతా-
ర్. అకకాడ ఈరోజున పూజలు 
చేస్వారంతా పస్పుపచచాని 
బటటి లు ధరిస్తి ర్. శ్రీపంచమినే 

రతికామదమనోతసావంగా వ్య-
వహరిస్తి ర్. మాఘ శుకలా పం-
చమిన్డు రతీదేవి కామదేవ 
పూజ చేసినటులా  పౌరాణికులు 
చెబ్తార్. శ్రీరామరాజో్యతసావ 
పర్వంగా శ్రీ పంచమి ప్రసిద్ధం. 
శ్రీరాముడు చైెత్ర శుద్ధ విదియ-
న్డు విభీషణునికి లంకారాజ్య 
పటాటి భిషేకం చేశడు. తదియ 
న్డు లంకనుంచి బయలు-
దేరి చతురిథా న్డు భరదా్వజ 
మహాముని ఆశ్రమానికి విచేచా-
శర్. చైెత్ర శుద్ధ పంచమిన్డు 
జగదానందకరంగా, అంగరంగ 
వైెభోగంగా అయోధ్యలో పటాటి భి-
షికుతి డయా్యడు.
       బ్రహమూదేవుడు పరాశకి తిని శరద 
రూపంలో దరి్శంచి, ఆరాధించి 
ఆమ దయచేత సృషిటి ని రచిం-
చగలిగే సృజన్తమూకతను పం-
దాడంటార్. యాజఞావలుకాయుడు 
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గ్రా్వణి కృపవలన శపవిముకుతి -
డై సమూృతిశకి తిని సంపాదించుకొని 
విదా్వంస్డయా్యడని పురాణం 
చెబ్తోంది. వాలీమూకి సరస్వతీ 
ఉపాసన వలన మహాకావ్యరచన 
చేసినటులా , అదే రీతిలో శరద 
ద్క్షను సీ్వకరించిన వా్యసదేవుడు 
వేదవిభజన చేసి పురాణ విద్యను 
ఆవిషకారించి ఆచార్్యడయా్య-
డు. ఆదిశంకర్లు శరదానుగ్ర-
హం వలలానే సదుబుధి్ధతో ఎదగగల-
మని చాటుతూ పావన శృంగగిరి 
(శృంగేరి) కే్షత్రంలో శరదామాత-
ను ప్రతిషిటి ంచార్
       ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఆదిల్బా-
ద్ జిల్లా  గోదావరీ తీరాన బాసరలో 
ఈ మాఘశుద్ధ పంచమిన్-
డు శరదాదేవి జనమూదినోతసావం 
మహావైెభవంగా జర్గుతుంది. 
ఈ కే్షత్రాన వెలసిన అమమూ వాసరా 
సరస్వతి వేదవా్యస్లవార్ 
అకకాడే తపస్సా చేసి అమమూవారి 
స్కా్ష తాకారం పంది వేదవిభజన, 
పురాణ, భారత రచన్శకి తి పందా-
రంటార్. 
       మన రాష్ట్రంలోని బాసర 
కే్షత్ర పవిత్ర గోదావరీ నద్ తీరాన 
ఆదిల్బాద్ జిల్లా  మడోల్ 
మండలంలో నిజ్మాబాద్ కి 30 
కి మీ దూరంలో ఉంది. మహాభా-
రత యుదా్ధ నంతరం, వేదవా్యస 
మహరి్ష, దకి్షణాది తీరాథా టనంలో 
న్టి దండకారణ్య ప్రాంతమైన 
కుమారచల ప్రాంతంపైె ఆశ్రమ 
నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు. తప-

ససాంపనునాడైన వా్యస్డు ప్రతి 
రోజు గోదావరిలో పవిత్ర స్నాన్-
నంతరం, దోసిలితో ఇస్క తెచిచా 
మూడు మూర్తి లను ప్రతిషిటి ం-
చారని సథాలపురాణం చెబ్తోంది. 
వారే శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ మహా-
లకి్షమి, శ్రీ మహాకాళికలు.
       గరాభులయంలో కొలువుతీ-
రి ఉననా (శ్రీలకీ్షమి సహిత) శ్రీ జ్ఞా న 
సరస్వతి అమమూవార్ సరా్వలం-
కార భూషితయైె, పుషా్పలం-
కార క్రుతయైె, హరిద్రావర్ణంతో, 
వీణాపాణియైెజ్ఞా న కాంతులను 
వెదజలులా తూ దర్శనమిస్తి ం-
టుంది. ఆ తలిలా ని దరి్శంచుకుని 
పూజలు గావించినవారికి అపార 
జ్ఞా నం సిది్ధస్తి ంది. మంత్రకవ-
చానినా పఠస్తి   పూజ్డులను 
నిర్వహించినవారికి  సకలశు-
భాలను అనుగ్రహిస్తి ంది. ఈ 
ఆలయంలో ఉదయం నుంచి 
రాత్రి వరకు అభిషేకం, అష్టి తతిర 
కుంకుమారచాన, అక్షరాభా్యసం, 
ఒడి బియ్యం, ఉపనయనం, 
దేవికి చీర సమర్పణ, పలలాకి స్వ, 
వాహనపూజలు జర్గుతుం-

టాయి.
       ఈ కే్షత్రం-
లో అమమూవారి 
ముందు  పిలలాల-
కు అక్షరాభా్యసం 
చేయిస్తి, పిలలాలు 
బాగా చదువు-
తారని భక తిజన 
విశ్వసం. ఈ 
పూజలో భాగంగా 

అమమూవారికి పాలక, బలపాలను 
కానుకలుగా సమరి్పస్తి ంటా-
ర్. ఈ శ్రీపంచామిన్డు తెలలాని 
పుషా్పలను దేవికి సమరి్పస్తి , 
పరమాననాం, చెర్కులు, నేతి-
వంటలు, కొబబురికాయ, అర-
టిపళ్ళు, తెలుపు వస్్రా లను, 
తెలుపు చందన్నినా అమమూవారి-
కి నివేదన చేసినవారికి పిలలాలు 
విద్యలో ఉతతిమ శ్రేణిలో ఉతీతిర్్ణ -
లవుతార్. అంతగా చదువులో 
రాణించని పిలలాలు ఈ కే్షత్రంలో 
ఒక రాత్రి బస చేస్తి, ఉతమ శ్రేణి 
విదా్యరి్ధనీ విదా్యర్్ధ లుగామార్-
తారననాది భకుతి ల నమిమూక. అమమూ-
వారి సనినాధిలో పిలలాలచేత సర-
స్వతీ కవచానినా జపింపజేస్తి, ఆ 
పిలలాలు అదుభుత జ్ఞా న సంపదను 
పందుతార్. ఇది కాక అమమూ-
వారికి పూసిన పస్పు అరచాకుని 
దా్వరా సీ్వకరించిత్ చాలు, అపార 
జ్ఞా నం సొంతమవుతుంది.
     ఓం సరస్వతీ మాతయ్ నమః
 శ్రీ పంచమి 9 ఫిబ్రవరి 2019 
రోజున.
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నమమూకం మాది. అతనింతటి 
నీచానికి ఒడగటటి డమే కాకుండా, 
పైెవాళలాని ఇరికించే ప్రయతనాం 
చేయడం చాల్ ఆశచార్యకరం!” 
అన్నాడు మూరి తి.
రామేశనికి  స్్వమి స్క్షం  
మూల్న  ఉదో్యగం పోయింది. 
వసంతమమూ చెపి్పన ప్రకారమూ 
స్్వమి తనని గురించి మంచిగానే 
చెపి్పఉంటాడని రామేశం అను-
కొన్నాడు. కానీ వసంతమమూ, 
స్్వమిని లంచాల దళ్రిగా ని-
ఘాసంసథావార్ గురి తించారని లో-

పాయికారిగా భయపెటిటి ంది. ఆ 
మాట సత్యదూరం కాకపోవడం-
తో స్్వమి మాట మారాచాడు. 
‘నషటి నియంత్రణ న్కు తోచిన 
విధానంలో చేస్శను. మీర్ ని-
శిచాంతగా ఉండొచుచా!’ వసంతమమూ 
కేంద్రకారా్యలయాధికారికి రహస్య  
సందేశం పంపించింది. 
రామేశం సగటు భారతీయుడి-
ల్గే  పోరాడే శకి తి లేక, కరమూసిదా్ధ ం-
తపు ముస్గులో దూరిపోయి, 
పలుతెరల చలనచిత్ర సము-
దాయంలో ఓ చిననా ఉదో్యగంలో 

చేరాడు. ఒకోకాతెరమీద ఒకోకా-
రకమైన సమాజ  చిత్ర ప్రదర్శన 
జుర్గుతోన్నా రామేశం బ్రతుకు 
గేటు దగ్గరే! గ్రహణంపటిటి న 
రామేశం జీవితానికి కారణం 
ఎవరూ అంటే ........? 
                    *** 
కలం పేర్:ఎలకా్రా న్  అసలు 
పేర్: పింగళి  వెంకట రమణ 
రావు, మొబైెల్: 99496 94386 
చిర్న్మా:
పి.వి.రమణ రావు,
2-7-607, ఎకైసైజ్ కాలనీ,
స్బేదారీ,
పోస్టి :హనమకొండ-506001 ,
తెలంగాణ. 

గ్రహణం పటిటి న మనిషి        ( 38వ పేజీ తర్వాయి)
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ఫిబ్రవరి  నెలలో: రవి మాస్రంభంలో మకరరాశిలో, తదుపరి 13 వ త్ద్న   
కుంభ రాశిలో ప్రవేశం; కుజుడు ఫిబ్రవరి 5 నుండి మేషరాశిలో సంచారం; 
బ్ధుడు 7 నుండి కుంభరాశిలో, 25 నుండి మీనరాశిలో సంచారం; శుక్రుడు 24 
వరకు ధనస్సా తదుపరి మకరరాశిలో; గుర్వు వృశిచాకరాశి లో సంచారం; శని 
ధనస్సాలో సంచారం; రాహువు కరాకాటకంలో; కేతువు  మకరంలో సంచారం 

 జన్రదీన ఠాకూర్

మేష రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా స్మాన్యంగా  
వుంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జ్గ్రతతి అవసరం. 
బంధుమిత్రుల సహకారాలు వుంటాయి. ఉదో్యగస్తి  
లకు స్మాన్య సమయం. వా్యపారస్తి లకు స్మా-
న్యంగా ఉండును. విదా్యర్థా లు శ్రద్ధ వహించాలి. 
ఉననాత విద్య అవకాశలు బాగా ఉన్నాయి. 25-27 
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయి 
దా వేస్కోండి. వైెదిక స్చన: 1. దుర్గ  ఆరాధన  
వృషభరాశి:  ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూలం-
గా వుంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో ముందు జ్గ్రతతి 
అవసరం. ద్ర ్ఘకాలంగా జరగని పనులు ఇపు్పడు ఒక  
కొలికికా వచిచా ఫలించు సమయం. స్థా న చలన స్చన 
కలదు. బంధుమిత్రుల సహకారాలు వుండవు. ఉదో్య-
గస్తి లకు అనుకూలసమయం. వా్యపారస్తి లకు స్-
మాన్యంగా ఉండును. 3 వత్ద్న, 27-28 త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. హనుమాన్ చాలీస్ పారాయణ   
మిధున రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూ-
లంగా వుంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. 
వాహనం నడిపేటపు్పడు జ్గ్రతతి వహించవలను. చె-
డుస్వాస్లనుంది దూరంగా ఉండ వలను. ఉదో్యగ-
స్తి లకు అనుకూలసమయం. వా్యపారస్తి లకు కీరి తిభం-
గం. విదా్యర్థా లకు అనుకూలసమయం కాదు.   ద్ర ్ఘ 
కాలంగా జరగని పనులు ఇపు్పడు ఒక  కొలికికా వచిచా 
ఫలించు సమయం. స్థా న చలన స్చన కలదు. 
ఉదో్యగస్తి లకు అనుకూలసమయం. వా్యపారస్తి లకు 

స్మాన్యంగా ఉండును.  4-5 త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక 
స్చన: 1.విష్్ణ సహస్ర న్మ పారాయణ   
కరాకాటక రాశి : ఈమాసంలో ఖర్చాలపైె నియం-
త్రణ లేనిచో ఆరి్ధక ఇబబుందులు తప్పవు. గృహంలో పె-
దదీవారి ఆరోగ్య విషయంపైె శ్రద్ధ వించాలి. మీయొకకా 
ఆవేశం మరియు కోపం వలన గృహంలో అశంతి. 
మీ బ్ది్ధ మందగించును. స్నాహితులు మరియు 
బంధువులతో మాటపటిటి ంపులు వదుదీ . కోర్టి వ్యవహా-
రంలో చికుకాలు వుడును. ఉదో్యగస్తి లకు పైె అధి-
కార్లవలన చికుకాలు ఉండును. వా్యపారస్తి లకు 
ల్భస్టి కాలం కాదు. పోటీదార్లతో చికుకాలు. వి-
దా్యర్థా లకు, ముఖ్యంగా పరిశోధన్ రంగంలో ఉననా-
వారికి మంచి సమయం. 5-8  త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. న్రాయణమంత్ర జపం 
సింహ రాశి: ఈమాసంలో ఆరి్ధక నషాటి ల వలన 
ఆరి్ధక సమస్యలు, చిననా చిననా ఆరోగ్య సమస్యలు 
వుంటాయి. ఇంటలా  పెదదీవారి సలహా తీస్కోవల-
ను. సంతానం గ్గ్గగ్ంచి బెంగగా వుంటుంది. కొతతి 
ప్రణాళికలకు న్ంది పలుకుతార్. ఉదో్యగస్తి ల-
కు స్మాన్యకాలం. లీగల్ విషయాలు త్వరితగతిని 
పరిషకారించుకోవలను. విదా్యర్థా లు శ్రద్ధ వహించాలి. 
8-10 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు 
వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. 'ఓం ఘ్రుణి 
స్రా్యయ నమః' మంత్ర జపం ప్రతిరోజూ 11 మార్లా  
చేయండి.

రాశి  ఫల్లు
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కన్యారాశి: ఈమాసంలో ఆరి్ధక విషయాలలో 
బాగుండును. అభివృది్ధ  ఉండును. ద్ర ్ఘకాలంగా 
బాధపడుతుననావారికి ఉపశమనం లభించును. 
శుభకార్యములకు హాజర్ అవుతార్. తరచూ ప్ర-
యాణాలు వుంటాయి. ఉదో్యగస్తి లకు అనుకూల 
సమయం. వా్యపారస్తి లు ల్భాలు చవి చూస్తి  
ర్. విదా్యర్థా లు చదువు మీద శ్రద్ధ చూపిత్ మంచి 
ఫలితాలు స్ధిస్తి ర్. 10-13  త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక 
స్చన: 1. శ్రీ గణపతి ఆరాధన
తులా రాశి: ఈమాసంలో అధిక ఖర్చాల స్చన 
మూలంగా జ్గ్రతతి వహించవలను. సహజంగా 
ఆరోగ్యం బాగున్నా కంటికి సంబంధించిన సమ-
స్యలు వుండును. చిననా చిననా కుటుంబ కలహాలు 
వుండును. దానివలన కొంత చికాకు, మానసిక 
ఆందోళన ఉండును. స్నాహితులతో మాటపటిటి ం-
పు ఉండును. ఉదో్యగస్తి లకు కొంత అసౌకర్యం-
గా ఉండును. వా్యపారస్తి లకు ప్రణాళిక అవసరం. 
ల్భాలు గడిస్తి ర్. విదా్యర్థా లకు అనుకూల 
సమయం. 13-15 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కా-
ర్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. 
దురా్గ  చాలీస్ పారాయణ 
వృశిచిక రాశి : ఈమాసంలో ఆరిథాక విషయా-
లలో ఆచి తూచి వ్యవహరించవలను. ఆరోగ్య 
విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. ముఖ్యముగా ద్ర్హకాల 
రోగములతో బాధపడుతుననావార్ జ్గ్రతతిగా ఉం-
డవలను. ఇంటికి దూరంగా కొదిదీరోజులు వుండు 
అవకాశం కలదు. ఆధా్యతిమూక ధోరణి అలవరచుకో-
వలను.  ఉదో్యగస్తి లకు అనుకూలసమయం. కొతతి 
బాధ్యత చేపడతార్. వా్యపారాభివృది్ధ జర్గును. 
విదా్యర్థా లకు గ్రేడ్సా తగే్గ  అవకాశం కలదు. చదువు-
యందు శ్రద్ధ పెటటి వలను. 15-17  త్ద్ల మధ్య ము-
ఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. 
వైెదిక స్చన: 1. శ్రీ హనుమాన్ చాలీస్ పారాయణ
ధను రాశి : ఈమాసంలో ఆరి్ధక ల్వాదేవీల 
లో శ్రద్ధ చూపవలను. ఆరోగ్యసమస్యలు ఉండ వు 
కానీ ఎలరీజీ వలన కొంత సతమతమవుదుర్. ప్రతి 
పని యందు ఓర్్ప అవసరం. గృహంలో కలహము 

ల వలన మనః శంతి లోపించు ను. ఉదో్యగస్తి లకు
అనుకూలం. సిథారాసిథా విషయంలో అభివృది్ధ. వా్యపార-
స్థా లు ల్వాదేవీలలో జ్గ్రతతి వహించవలను. విదా్య-
ర్థా లు గుర్ వుల సలహాలు తీస్కోవలను.  17-18  
త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా 
వేస్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. అషాటి క్షరీ మంత్ర జపం 
మకర  రాశి:ఈమాసంలో ఆరి్ధకముగా సిథారత్వము 
కలి్గ న సె్పకు్యలేషన్ దా్వరా ధననషటి ం పందు అవకాశం 
కలదు. ఆరోగ్య విషయంలో జ్గ్రతతి అవసరం. ఆహా
ర నియమములు పాటించండి. కుటుంబంపైె శ్రద్ధ 
వహించండి. ఉదో్యగస్తి లకు స్మాన్యంగా ఉండును. 
సహచర్లతో జ్గ్రతతిగా మేలగావలను. వా్యపారస్తి ల
కు అనుకూల సమయం. విదా్యర్థా లకు కూడా అను 
కూల సమయం. 19-21  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. 
ప్రతి శనివారం నవగ్రహ ప్రదకి్షణ చేయండి.
కింభ రాశి: ఈమాసంలో ఆరి్ధకముగా అనుకూల 
 సిథాతి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గృహ వాతావరణం మీ 
ప్రవర తిన పైె ఆధారపడియుండును. దగ్గరి బంధువుల 
సలహాలు సీ్వకరించ వదుదీ . కోర్టి సమస్యలు అనుకూ-
లంగా పరిషాకా రం అవుతాయి. ఉదో్యగస్తి లకు సహ-
చర్ల సహకారం ఉండదు. దానివలన కొంత చికాకు 
కలు గును. వా్యపారస్తి లకు అనుకూల సమయం. 
విదా్యర్థా లకు చదువుపైె శ్రద్ధ అవసరం. 21-23  త్ద్ల 
మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిదా వే-
స్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. శ్రీ హనుమాన్ చాలీస్ 
పారాయణ చెయ్యండి.  
మీన రాశి : ఈమాసంలో ఆరి్ధకముగా అనుకూల 
సిథాతి. ఖర్చాలపైె నియంత్రణ అవసరం. జీర్ణ వ్యవసథా 
దా్వరా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండును. కుటుంబ సమ-
స్యలు ఉందును. మనస్సా ఆధా్యతిమూక విషయాలపైె 
మళిళుంచినచో ఉతతిమం. ప్రయాణం ల్భదాయకం-
గా ఉండును. ఉదో్యగంలో తందరపాటు నిర్ణయాలు 
తగదు. వా్యపార విషయంలో అంతర్గత కలహాల వలన 
సమస్యలు ఉందును. విదా్యర్థా లకు పైె చదువులకు 
అనువైెన కాలం. 23-25  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన 
కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్కోవాలి. వైెదిక స్చన: 1. 
రావి చెటుటి  చుటూటి  ప్రదకి్షణ నియమంగా చేయండి.  
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