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తెలంగాణా ప్రజలు  గల్బీ  దళాల్ని  అత్యధిక మెజారిటీతో గెల్పించి వారి ప్రాంతీయాభిమాన్నిని చా-
టుకున్నిర్. ప్రతి పకా్ష లు, మిగిల్న పార్టీలతో కల్సి ప్రజలోలా క్ చొచ్చుకుపోయి ప్రచారం చేసిన్, ఆ మహా-
కూటమి కాస్తా  కుపపెకూల్పోయింది . తిర్గలేని మహరాజుల్ అత్యధిక మెజారిటీతో  తిరిగి తెలంగాణా 
ముఖ్యమంత్రిగా పగా్గ లు చేపటిటీ న "కె.సి.ఆర్"  తెలంగాణా ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెల్పార్. "మహ-
మ్మద్ ఆలీ" ని  హం మంత్రి గా నియమించార్. తాను అంతకు ముందు ఇచిచున వాగాదీ న్లను కూడా 
నెరవేర్స్తా ను అని, తెలంగాణాలోని ప్రజలందరిక్ రండు బెడ్ రూముల ఇళ్ళు, నీటి వసతులు అల్గే 
కాళేశ్వరం ప్రాజెకుటీ  పనులు ప్రి తాచేస్తా నని ప్రజలకు  హామీ ఇచాచుర్. అంత్ కాదు స్త్రీల  కోసం  తయార్గా 
ఉంచిన బతుకమ్మ చీరలను కుడా పంచి స్త్రీల మననినలను అందుకున్నిర్. ఇక ఈ తెలంగాణా రాష్టంలో 
కే. సి. ఆర్. నెరవేరచువలసిన ముఖ్యమైెన పనులను ఎపపెటికపుపెడు వారి దృష్టీ క్ తీసుకుని వచేచుబాధ్యతను  
కే.టి.ఆర్.  క్ అపపెగించి, తెలంగాణా రాష్ట్రా నిక్ "వరి్కంగ్ ప్రెసిడెంట్" హదాను అపపెగించార్. 
         దేశంలో కూడా ప్రజలు అనేక సమస్యలతో ఉన్నిర్ అని, దేశ రాజకీయాలలో కూడా పాల్్గ ని, ఇటు 
కాంగ్రెస్ మోడీ ప్రభుతా్వలను గద్దీ  దించవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉందని చెపాపెర్. తెలంగాణాలో 
అనిని పార్టీలు కల్సి మహాకూటమిగా ఏరపెడన్ ఎవరూ మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేక పోయార్ అని, ఆంధ్ర 
వాళళు పరిపాలన మాకు వదదీని విడపోయిన్ మరల చంద్రబాబున్యుడు ఇక్కడ  ప్రచారానిక్ ఎందుకు 
వచాచుర్? అని, ఇక్కడ ఆయనక్ ఏం పని అనీ, వాళ్లా  ఇక్కడక్ వచాచుర్ కాబటిటీ  వాళలాక్ రిటర్ని గిఫ్టీ  ఇవా్వల్ 
కదా! తపపెక ఇస్తా ను అని అన్నిర్. ఆంధ్ర రాజకీయాలోలా  మా పోటీ కూడా ఉంటుందని చెపాపెర్. 
            ఇంత దూసుకుపోతునని తెలంగాణా ఒక విషయానిని మాత్రం పక్కక్ నెటేటీ సతా ంది. అది మహిళలు 
రాజకీయ పదవులుపందే విషయం. వారిక్ ఇంత మెజారిటీ వచిచుందంటే కారణం ఇంచ్మించ్గా 
పుర్షులతో సమానమైెన ఓటర్లా  స్త్రీలు ఉన్నిర్.  మహిళలు ఇంటింటికీ వెళిలా  పుర్షుల కోసం ప్రచారం 
చేశర్. రాజకీయ పార్టీలు ప్టిటీ న మీటింగలకు వెళిలా  వారిక్ అండగా నిల్చి వారిక్ ప్రోతాసాహానీని ఇచాచుర్. 
వారిక్ ఓటులా కూడా వేసి గెల్పించార్. కానీ వారిక్ పుర్షులతో సమానంగా రాజకీయాలలో స్థా నం ఏది? 
ఇది అత్యంత బాధాకరంగా ఉందని స్త్రీల వాదన. అంత్ కాదు ఈ విషయానిని జరనిల్స్టీ  లు కుడా TRS 
పార్టీని ప్రశనించడం జరిగింది.  ద్నిని ఏవిధంగా పరిష్కరిసుతా ందో కె.సి ఆర్. ప్రభుత్వం వేచిచూడాల్ అని
ప్రజలు అనుకుంటున్నిర్. లోక్ సభ లోను, రాజ్యసభ లోను కుడా పుర్షులతో సమానంగా స్త్రీలు 
రావాలని కోర్కుంటున్నిర్. ఇక దేశ రాజకీయాలలో కే. సి. ఆర్. హడావిడగా ఉన్నిర్. ఈ ఎనినికలలో 
నెగ్గని వార్  కుడా ఎం.పి పదవులలో పోటీక్ ఆరాటపడుతున్నిరా?  ఎనినికలలో నెగి్గన ప్రతిపక్ష పార్టీ వార్ 
కందర్ అధికార పార్టీలో కల్సి అధికారానిని చేజిక్్కంచ్కోవాలనుకుంటున్నిర్.
             మనం ఆ పార్టీక్ ఓటు వేసేతా,  టి.ఆర్.ఎస్ బిడ్డలోక్ ఎల్ కలుస్తా ర్ అని ప్రజలు,  వేరే పార్టీలు 
అయోమయ సిథాతిలో పడా్డ ర్. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం లేకుండా ప్రజాస్్వమ్యం ఎల్? ప్రజలకు అర్ం కాని 
ప్రశని. ఏది ఏమైెన్ దేశ రాజకీయాలు ప్రజా కే్షమానికే ప్రాధాన్యతనిస్తా , దేశ అభివృదేదీ  ప్రధాన్ంశంగా  పరి-
పాలన కనస్గాలని కోర్కుందాం. భారత దేశం మనది. ప్రజల కే్షమం, దేశ  అభివృదేదీ  మన లక్షంగా 
ప్రజలు, రాజకీయన్యకులు ఉండాల్.  
                                       భారత్ మాతాకు జైె .

 అత్యధిక మెజారిటీతో ప్రభంజనం సృష్ంచిన కె.సి,ఆర్ .                                                                                                                                                
                               కుపపె కూల్న కూటమి  

ఎడటర్



            అభిప్రాయ వేదిక
1. "మేగినిఫిషంట్' టైటిల్ పేజీ, ఎనినికల ప్రచారాలు, హాకీ 
టోరనిమెంట్ ఫోటోలతో డశంబర్ సంచిక చాల్ బావుంది. 
రాజకీయాలగరించి , అనిని విషయాల గరించి ఎడటో-
రియల్ లో ఎపపెటికపుపెడు అప్ టు డేట్ ఉంటున్నిర్. 
పత్రికలోని అనిని అంశలు చాల్ బావుంటున్నియి. 
 శ్రీ జన్ర్న్ ఠాకూర్ , శ్రీ జగన్నిధం , శ్రీమతి అనురాధ 
--- హైదరాబాదు. 
2. "కల నిజమాయె " మానస సరోవరయాత్ర " చాల్ 
బావుంది. మాకు చదువుతుననింత సేపు మీర్ ఎల్ 
వెళాళురో చెపుతుననిటుటీ గా ఉంది. ప్రజలకు చాల్ ఉప-
యోగంగా ఉంటుంది. "వేమూరి వెంకటేశ్వర రావు గార్" 
ఎవరి ఆలోచనకు అందుబాటులో లేని విషయాలను 
ప్రజలకు అందివ్వడం నిజంగా గరి్వంచదగ్గ విషయం. 
చాల్ స్టీ ండర్్డ గా అనిపిసుతా ంది. 
శ్రీ దురా్గ  ప్రస్ద రావు --- విరసవిల్లా  . శ్రీమతి కమల ---- 
హైదరాబాదు. శ్రీ రాజగోపాల్ --- ఏలూర్ . 
3.. 'ప్రేమంటే ఇంత్ " అంటూనే  "కీ. శే . కవనశర్మ గార్"  
చెపిపెనటులా  "యదదీనప్డ సులోచాన్రాణి"ని గర్తా  
చేస్ర్ సుబాబారావు గార్.  చాల్ బావుంటోంది. అల్గే 
4."పాలెపు బుచిచురాజు గార్ ' వ్రాసుతా నని నస్రుద్దీన్ కధలు 
ప్రజలకు ఎంతో భక్ తాని, దేశ భక్ తాని కుడా ప్ంపందించేవి-
గా ఉంటున్నియి. మంచి కధలు అందిసుతా న్నిర్. 
 శ్రీ వేణుగోపాల రావు, శ్రీమతి కలపెన ----- సిక్ంద్రాబాదు 
. శ్రీ సభాన్ద్శ్వర రావు , శ్రీమతి లల్త -----  వరంగల్.
5. "ఘంటస్ల" గారి గరించి :పోడూరి శ్రీనివాసరావు 
గార్ బాగా వ్రాస్ర్. వారి గరించి ఎంత వ్రాసిన్ వ్రా-
యాలని పిసుతా ంది. వ్రాసే వాళళుక్. చదివే వారిక్ ఎంత 
చదివిన్ ఇంకా చదవాలనిపిసుతా ంది. అదే "ఘంటస్ల" 
గారి గొపపెతనం. వారివే కాక కుటుంబ సభు్యలతో కూడన 
ఫోటోలు కుడా వేస్ర్. చాల్ బావుంది. అల్గే "పోచిన 
ప్దిదీ  మురళీ కృష్ణ" గార్ వ్రాసుతా నని కాశీ ఖండం లో 
ఆధా్యతి్మకంగా మేము తెలుసుకోలేని ఎన్ని విషయాలను 
ఎంతో చక్కగా వివరిసుతా న్నిర్. 
  శ్రీమతి అనని ప్ర్ణ ,శ్రీమతి మాలతి -----ప్న్ . శ్రీ 
రాధా కృష్ణ , శ్రీ మతి లక్్షమి --- హైదరాబాదు . 
 6. దై్వ భక్ తా ,దేశ భక్ తా తో పాటు విదా్యర్థా లకు ఉపవాచక-
ము వంటి పుసతాకాలు వ్రాయడం, న్టకాలు రచించడం 
నిజంగా "ఒదిదీరాజు రాఘవ రంగా రావు" గారికే స్ధ్యం 
అని చాల్ బాగా రచించార్
 తుమూ్మరి రామో్మహనరావుగార్". తెలంగాణా మహాను-

భావుల గరించి చాల్ బాగా వ్రాసుతా న్నిర్. 
 శ్రీమతి సబిత , శ్రీ శేఖర్ --- సిద్ిపేట . శ్రీ సత్యన్నిరా-
యణ , శ్రీ చక్రపాణి ---- హైదరాబాదు. 
7. పిలలాలోలా  ఆలోచన్ శక్ తాని, జా్ఞ న్నిని, మంచిని  ప్ంపం 
దించేవిగా  "హేమవతిగార్" వ్రాసుతా న్నిర్. పిలలాలకు 
చాల్ ఉపయోగంగా ఉంటున్నియి. "దురా్గ  ప్రస్దరావు 
గార్" వ్రాసుతా నని సంసకృత పాఠాలు మాకు దగ్గర్ండ 
పాఠాలు చెబుతుననిటుటీ గా ఉంటోంది. చదువుతుంటే . 
వివరంగా బాగా వివరిసుతా న్నిర్. 
 శ్రీ సుబాబారావు , శ్రీమతి సుజాత . శ్రీ కర్ణాకర్ ----- 
ఢిలీలా  . శ్రీ విజయా రావు. శ్రీమతి జామున ---- అనంత-
ప్ర్ . 
8. నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గార్ వ్రాసుతా నని నందుల 
ఆతీ్మయ కధ  చదువుతుననింతసేప్ పలెలాటూళ్ళు 
ఉన్నిమా ! అనిపిసుతా ంది. బావుంటోంది. " బంధ విము-
కుతా డు " "ఎలకా్రా న్" గార్ వ్రాసిన కధ  వా్యపారం లోని 
కషటీ  సుఖాలు. బాధ్యత,విలువలను తెల్యజేసేవిగా 
ఉంది. ప్రతీనెల్ యూనిక్ గా ఉంటున్నియి , 
శ్రీమతి నందిని ,శ్రీమతి సుగణ ---- కాక్న్డ . శ్రీ 
జగన్ మోహన రావు ,శ్రీ రమేష్ --- ఏలూర్ . 
9. "భువనచంద్ర" గార్ ఏం వ్రాసిన్ చాల్ అదుభుతం-
గా వ్రాస్తా ర్. వార్ వ్రాసే ప్రతీ మాటా హృదయంలోక్ 
వెడతాయి. "గడుసు మాస్టీ రి" కధలో కూడా గర్వు 
చదువుకే కాదు వారి జీవితాలను సరిచెయ్యడంలో 
కూడా పిలలాలక్ అండగా ఉంటార్ అని చెపపెకచెపాపెర్. 
చాల్ బావుంది. "ప్రహేళిక " కంత వరకే చెయ్యగలు-
గతున్నిము. బాగా ఆలోచింప చేసేదిగా ఉంటోంది. 
శ్రీ ప్రభాకర రావు, శ్రీ సుదర్శన రావు ------ గంటూర్ . 
శ్రీమతి అనురాధ , శ్రీమతి ప్రశంతి,శ్రీ ప్రకాష్ . 
10. ఆ మాస్లలో వచేచు పండుగల గరించి, వాటి ప్రా-
ముఖ్యత, ఆపండుగలను ఎల్ ఆచరిసేతా ఏ ఫల్తాలు 
వాస్తా యి అనే విషయాలనీని చాల్ బాగా వ్రాసుతా న్నిర్ 
"కతతా రామానందం గార్".. "జన్రదీన్ ఠాకూర్" గార్ 
వ్రాసే "రాశ ఫల్ల" కోసం ప్రతీ నెల్ ఎదుర్ చూస్తా  
ఉంటాము."ఉగాది సంచికలో సంవతసార ఫల్తాలు" 
కూడా ప్రతీ రాశ వారిక్ వ్రాసేతా చాల్ బావుంటుంది.
శ్రీ పోడూరి శ్రీనివాసరావు గార్ , శ్రీ రామారావు , 
శ్రీమతి అమల ---హైదరాబాదు. శ్రీమతి అపర్ణ , 
శ్రీమతి కమల ---- కడప.   
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       కల నిజమాయె -
     మానస సరోవర యాత్ర                  

          మర్న్డు, అంటే ఆగసుటీ  
14 వ త్ద్న  ప్రొదుదీ టే రడీ అయి్య, 
క్ంద రస్టీ రంట్ క్ వచిచు, టిఫిన్ 
తిని, రడీగా ఉనని మా 'ఫోక్సా 
వాగన్ పోలో' కార్లో ఎక్్క ము-
క్ తాన్ద్ వెళళుడానిక్  బయలుదేరా-
ము. 
       ఖాట్మండ్ హటల్ నుండ 
బయలు దేరిన కార్ డ్రైవర్ 
ఇంటిముందు ఆగింది. అక్కడక్ 
ఒక స్త్రీ (డ్రైవర్ భార్య అనుకుంటా)   
వచిచు, ఒక  బటటీ ల బా్యగల్ ఉంది, 
అది అతనిక్ ఇచిచుంది. డ్రైవర్ ఆ 
బా్యగ కార్లో  లోపల ప్టుటీ కు 
ని, కదిదీగా పక్కక్ వెళిలా , అక్కడ 
నుండ ప్దదీ  బటటీ ల మూటల్ 
ఉంది అది డకీ్కలో ప్టాటీ డు. 
తర్వాత కార్ స్టీ ర్టీ చేశడు. అది 
ఏమిటి అని అడగాను. "పోఖరా" 
లో బటటీ ల ఫ్్యకటీర్ ఉంది. వీటితో 
బా్యగలూ, డ్రెసుసాలు కుటిటీ స్తా ను 
అన్నిడు. అక్కడ మీర్ ముక్ తా 
న్ధ్ క్  వెడతార్ కదా! అపుపెడు 
నేను ఖాళీయే కదా! న్ పని చూ-
సుకుంటాను అన్నిడు. బావుందే!  
అనుకున్నిం. మా సంభాషణ 
అంతా హింద్లోనే. మేము ఎకు్క 
వగా న్ర్ తా లో ఉన్నిం. అందుకని 
ఫరవాలేదు వచ్చు. తర్వాత 
ఖాట్మండ్ నేపాల్ కా్యపిటల్ కదా!  

రోడ్ మీద జన్లు ఎకు్కవగానే 
ఉన్నిర్. ట్రాఫిక్ బానేఉంది. సిటీ 
వాతావరణం లో ప్రొదుదీ టే అదో 
త్రిల్. అల్ సిటీ దాటాక  ప్రకృతి 
సయగాలు చెపపెనలవి కాదు, 
చూసి తీరవల్సిందే. భగవంతు 
డ సృష్టీ లోని  అందాలనీని ఇక్క 
డే ఉన్నియా? అననిటులా గా ఉంటా 
యి. అందుకే మీర్ కూడా 
చూడండ, మాకు వీలైెనంత వర 
కూ తీసిన ఫోటోలు ప్టాటీ ము 
      తర్వాత  అంతా పలెలాటూ-
ర్ వాతావరణం, ప్రకృతి తన  
అందాలను   ఆరబోసిందా? అని-
పించింది.  అల్గే కంత దూరం 
అంటే  2 గంటలు ప్రయాణం 
చేసిన తర్వాత  డ్రైవర్  ఒక 
చోట ఆపాడు. అక్కడ స్నిక్సా 

అని, హిమాలయ కాఫీ హౌస్ 
అని ఉన్నియి. అక్కడ అందరికీ 
కద్దీ  సేపు బ్రేక్. కాఫీ తాగేవాళ్ళు, 
వాళళు పనులు చూసుకుని, మళీళు 
బయలుదేర్తార్. అక్కడ 
కూడా చాల్ హాయిగా అనిపి-
సుతా ంది. మీర్ కూడా చూడవ-
చ్చును వీడ యోలో. ఆ తర్వాత 
మరల కద్దీ  దూరం వెళాళుక,  ఒక 
చినని ష్టపు ముందు కార్ ఆపి 
500 రూపాయలు ఇవ్వండ. 
"మన్కామన్ దేవి" గడక్  టి-
క్కటుటీ  తీసుకుందాము. అక్కడ 
తీసుకోవడానిక్ చాల్ రష్ గా 
ఉంటుంది అన్నిడు. టిక్క-
టుటీ  ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు 
అన్నిడు.  సరే అని ఇచాచుం. 
టిక్కటుటీ  తీసుకున్నిక మరల 

త్రిశూల్ నది
విడయో

https://youtu.be/XXKr8TBuvsU
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బయలు దేరి వెడుతుంటే, అనీని 
చాల్ చినని చినని ఊళ్ళు. న్గ-
ర్జు న్, బైెరేనీ , బేనిఘట్  అల్ 
కంత దూరం వెళాళుక, కుడపక్క-
క్ చూపించి, 'అదేనండ  గడ. 
కండ మీద ఉనని గడక్ తీసు-
కునివెళేళు కేబుల్ కార్  మూసేసి 
ఉంది. ఈ రోజు దేనికో సై్్రాక్ చే-
సుతా ననిటుటీ న్నిర్' అన్నిడు డ్రైవర్  
మరి ఎల్? అంటే, 'ఫరవా-
లేదండ, మనం మరల తిరిగి 
ఇటే వస్తా ం కాబటిటీ  అపుపెడు 
చూడచ్చు  టిక్కటుటీ  కూడా వాడు-
కోవచ్చు అన్నిడు. ఇక చేసేదేమీ 
లేదు కదా!  సరే అన్నిం. అల్ 
మా ప్రయాణం కంటిన్్య చేసుతా -
న్నిం. పక్క నుండ ఒక నది ప్రవ-
హిసతా ంది. అది ఏం  నది అన్నిర్ 
మావార్. అది త్రిశూల్ నది.             
ఆ తర్వాత మరల కంతదూరం 
వెళాళుక ఒక చోట కార్ ఆపి, 
దిగండ, ఇక్కడ లంచ్ చేదాదీ ం 
అన్నిడు డ్రైవర్. మాకు అపుపెడే 
ఆకల్ వెయ్యడం లేదు అన్నిము. 
ఇంక ఎక్కడా దొరకదు మనం 
"పోఖరా" వెళేలా సరిక్  లేట్ 
అవుతుంది, తినేస్య్యండ
అన్నిడు. చేసేదేమీ లేక దిగాము. 
అక్కడ ఏమి కావాలో చెబిత్   
వేడీగా తయార్ చేసి ఇస్తా ర్ 
అన్నిడు, చినని వంట షెడ్ 
చూపించి. ముందు అక్కడ 
భోజనం మాట ఎల్ ఉన్ని అక్కడ 
రకరకాల చెటులా , అందులోన్ 
ముఖ్యంగా అందరికీ అట్రాక్ష-

న్ 'ర్ద్రాక్ష చెటుటీ '. ఆ చెటుటీ నిం-
డా ర్ద్రాక్షలు, పక్కనుండ నది 
ప్రవహిస్తా  వదిల్ రాలేనంత 
బావుంది. అక్కడక్ మాతోపాటు 
వేరే కారోలా  "హాంగ్ కాంగ్" నుండ  
బయలు దేరిన వాళ్ళు కూడా 
వచాచుర్. వేరే వాళ్ళు కూడా చాల్ 
మంది వచిచు అక్కడ లంచ్ బ్రేక్ 
తీసుకున్నిర్.   అందరం ర్ద్రా-
క్ష చెటుటీ  క్ంద నుంచ్ని  ఫోటో 
లు తీసుకోవడం మొదలుప్-
టాటీ ము. అపుపెడు డ్రైవర్ వచిచు, 

ముందుగా మీకు ఏమి కావాలో 
తినడానిక్ ఆర్డర్ ఇచిచు అపుపెడు 
ఫొటోలక్ వెళళుండ. లేకపోత్ 
మనం చాల్దూరం వెళాళుల్ లేట్ 
అవుతుంది అన్నిడు. తినడాని-
క్ ఆర్డర్ ఇచిచు, మరల ఫోటోలు, 
వీడయోలు తీసుకునే సరిక్ ఫుడ్ 
వచేచుసింది. కానీ మాకు అససాలు 
సయించలేదు. ఏదో కెల్క్ వది-
లేశము. ఆ ర్ద్రాక్ష డీటయిల్సా 
అడగాం ఆ హటల్ ఓనర్ ని . ఆ 
చెటుటీ క్ న్లుగ సంవతసారాలుట. 

చాల్ పవిత్రంగా ప్ంచాల్. అది 
అల్ ప్రగడం చాల్ అదృషటీ ం 
ఉంటే ప్ర్గతుంది అన్నిడు. 
ఏ ముఖం ర్ద్రాక్ష  వసుతా ంది 
అన్నిము. అది తెల్యదు. 
జయప్ర్ నుండ వచిచు వాళ్ళు 
వాటిని రస్యన్లతో కడగి  
పై్న అంతా తీసి వాళ్ళు చెపిత్ 
తెలుసుతా ంది, అంతవరకూ 
మాకు తెల్యదు అన్నిర్. 
పక్కనుండ వేరే ఒకళ్ళు, 
వీటిని బటిటీ  వీళ్ళు కోటీశ్వర్-
లు అవుతార్ . తకు్కవ రేటు 
ఉండవు అన్నిర్. ఆ చెటుటీ , 
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చెటుటీ క్ ఉనని ర్ద్రాక్షలు మీర్ 
కూడా వీడయోలో చూడవచ్చు-
ను. అంత్ కాదు ఆ చెటుటీ ని ఎంతో 
పవిత్రంగా చూసుకుంటున్నిర్, 
తులసి మొక్కల్గా పవిత్రంగా 
చూసుకోవాల్ అని చెపాపెర్ . 
     తర్వాత అక్కడ నుండ బయ-
లుదేరి మరల్ ప్రకృతి అందాలు 
చూసుకుంటూ, ఘనిసాకులే , 
దేవరర్ మీదుగా  స్యింత్రానిక్ 
"పోఖరా" జేరాము. అక్కడ మరల 
మమ్మల్ని హటల్ దగ్గర దింపి, 
మా స్ట్ కేసులు హటల్ 
రూములో ప్టాటీ ర్ . వేరే కారోలా  
మాతో పాటు వచిచున విమలగా-
ర్ వాళ్ళు కూడా దిగి వాళళు రూమ్ 
లోక్ వెళాళుర్.  ఈ హటల్ పేర్ 
'పోఖరా బాటికా' ఇది  '3 స్టీ ర్' 
హటల్. చాల్ బావుంది. అక్కడ 
కాఫీ తాగి, ఇంకా చీకటి పడలేదు 
కదా! ఎక్కడైెన్ తిర్గదామా! 
అని డ్రైవరిని అడగాము. మీర్ 
ముక్ తాన్ధ్ చూసి వచాచుక సై్ట్ 
విజిట్ చేదుదీ ర్గాని, ఈ రోజు రస్టీ  
తీసుకోండ అన్నిడు. మాకు అల-
సటగా అనిపించలేదు. విమల 
గార్ వాళ్ళు కుడా బయటిక్ తి-
ర్గదాము అని డ్రైవరిని అడగి 
బయటిక్ వెళాళుర్ వాళ్ళు వచిచున 
కారోలా . దగ్గరోలా  ఏమైెన్ ఉంటే 
చూదాదీ ము అని తిర్గతుంటే, 
ఇక్కడే "తాల్ బారాహి" టంపుల్ 
ఉంది వెళిలా  రండ అన్నిర్ అక్కడ 
వాళ్ళు. హటల్ పక్కనే నడుచ్-
కుంటూ వెడత్ అక్కడే పడవలు 

ఉంటాయి అందులో వెళలాడమే 
అన్నిర్. సరే గడ అంటున్ని-
ర్ కదా! అని మేము స్నినం 
చేసి, మేము పటుటీ కుని వెళిలాన 
బ్లా జ్ పీసులు, వతుతా లు, పువు్వలు 
పటుటీ కుని వెళాళుము. కదిదీ  దూరం 
వెళళుగానే అక్కడ పక్కనే ఫేవా 
లేక్ (చెర్వు), పడవలు, ఎవరో 
దిగతూ కనిపించార్. మేము 
కూడా వెళాళుము. అక్కడ టిక్క-
టుటీ  తీసుకోండ అని చెపాపెడు. 
50 రూపాయలు అనుకుంటా!  
మర్ఎకు్కవ రేటు కాదు. తీ-
సుకున్నిక, ఒక కోటు ల్ంటిది 
ఇచాచుడు. అది లైెఫ్ జాకెట్. అది 
వేసుకంటేకాని  బోట్  ఎక్కనివ్వ-

డు. మన సేఫీటీ  కోసం అనని మాట 
అది. వేసుకుని కూరోచువాల్ అన్ని 
డు. అది వేసుకుని బోట్ లో 
బయలుదేరాము. నది మధ్యలో 
వెడుతుంటే ఎంత బావుందో చె-
పపెలేను. "బారాహి" ఏమి గడ? 
గడ గరించి పడవ అబాబాయి-
ని చెపపెమని అడగాము.  ఇక్కడ 
ఉననిది విషు్ణ మూరి తా గడ అని, 
విషు్ణ  మూరి తా 12వ అవతారంగా 
చెబుతార్ అని చెపాపెడు. మాకు 
తెల్యక "బారాహి" అంటే ఏదో 
అమ్మవారి గడ అనుకున్నిము . 
అల్ దగ్గర దగ్గర  20 నిమిష్టలు 
పటిటీ ంది గడ జేరేసరిక్. అక్కడ 
కూడా జన్లు బానే ఉన్నిర్ అల్ 

తాల్ బారాహి మందిరం ఉనని ద్్వపం 
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అని రష్ లేదు. పడవ అబాబాయి 
చెపాపెడు కదా! తందరగా వెళిలా  
దర్శనం చేసుకోండ, లేకపోత్ 
గడ మూసేస్తా ర్, 6 గంటల 
వరకే  గడ అన్నిడు. మేము వెళిలా  

హాయిగా దర్శనం చేసుకున్ని-
ము. చినని విగ్రహము.  లోపల 
"బారాహి" దగ్గర పువు్వలు ప్టిటీ , 
ప్జారిక్ డబుబాలు ఇచాచుము. 
ద్పాలు మాత్రం బయట విన్ 

యకుడు ఉన్నిడు, అక్కడ వె-
ల్గించండ అన్నిడు. చాల్ 
తృపితాగా "బారాహిని" దరి్శంచ్-
కుని, బయటకు వచిచు న్కు 
వచిచున దేముడ పాటలు తృపితాగా 
పాడుకుంటూ, ద్పాలు వెల్-
గించ్కుని, అక్కడ కదిదీసే-
పు కూర్చుని మరల బోట్ ఎక్్క 
వచేచుసి హటల్ క్ వెళాళుము. 
మాతో వచిచున విమల వాళ్ళు 
కూడా వేరే చోటిక్ వెళాలా ర్, వాళలాక్ 
మేం దిగిన హటల్ లో డననిర్ 
లేదుట. వాళళు 'పా్యకేజ్' వేరే, 
డననిర్ లేకుండా అనుకుంటా. 
వాళ్ళు భోజనం మాత్రం వేరే 
హటల్ లో(మేము బాగా బేరాలు 
చేశం లెండ ఏజెంట్ తో). 
           మరల ప్రొదుదీ టే  మాకు 
ఫలా యిట్. అందరూ  ప్రొదుదీ ట 
6 గంటల కల్లా  రడీ అయి్య 
క్ందక్ వసేతా కార్ మీకు రడీ గా 
ఉంటుంది. 7 గంటల కల్లా  మీ 
ఫలా యిట్ బయలు దేర్తుంది 
అన్నిడు, డ్రైవర్. టైం సరిపో-
తుందా? మేము 6 గంటలక్ 
వసేతా అన్నిము. చాల్ దగ్గర-
మా్మ! ఎయిర్ పోర్టీ అన్నిడు. సరే 
అన్నిము ఇదదీరం. 
       పదుదీ నేని 6 గంటలక్ కాఫీ తాగి 
అందరం బయలు దేరాము. అల్ 
కూర్చున్నిము కానీ వాతావరణం 
బాగోలేదు అని, విమాన్లు కా్య-
నిసాల్ అయా్యయి అన్నిర్. కావ-
లసిన వాళ్ళు హలీకాఫటీ రోలా  వెళళువ-
చ్చు అన్నిర్.  ఎంత అవుతుంది 

తాల్ బారాహి మందిరం (పగోడా)
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ఏమిటి? వివరాలు అని అడగిత్ 
ఒక్కక్కరిక్ 25000 రూపాయలు. 
ముక్ తాన్ధ్ టంపుల్ ముందు 
మెటలా  దగ్గర దించ్తార్, అక్కడ 
నుండ ఎకు్కవ మెటులా  ఉండవు. 
పై్క్ వెళిలా  దర్శనం చేసుకుని 
మొతతాం 1 గంటలో వెనక్్క వసేతా 
మళీళు అదే హలీకాఫటీ రోలా  వెనక్్క 
వచేచుయచ్చు అన్నిర్. (తమి-
ళియన్సా) మాతో వచిచున వాళ్ళు 
వాళళు తమిళియన్సా ని ఫ్ండసాగా 
చేసుకుని వాళళుతో వెళిళుపోతా-
ము, మేము మీర్ ఏమంటార్, 
ఫ్స్టీ  డెసిషన్ కావాల్ అన్నిర్. 
మేము రాము అన్నిము. రేపటి 
వరకు ఉండదు అది కూడా 
నమ్మకం లేదంటున్నిర్. 3 రోజు 
లనుండ విమాన్లు వెళలాడం 
లేదుట అన్నిర్. రేపు చూదాదీ ము 
అంతగా అయిత్ రేపు ఆ పని 
చేస్తా ము. ఇంత దూరమూ 
వచిచు దేముడుని తృపితాగా చూ-
సినటులా  అనిపించదు, మేము 
రాము అన్నిము. హాంగ్ కాంగ్ 
నుండ  వచిచున ఆవిడ పేర్ 
విమల. మీర్ చెపేపె లోపల అద్ 
మిస్ అయా్యము అని  బాధగా 
చెపిపెంది. మేము వెంటనే 
చెపాపెము కదా! అన్నిము.  మర్ 
న్టిక్ కందర్ విమానం టిక్క-
టులా  తీసుకుంటున్నిర్. మేము
కూడా తీసుకుందామా? అని
ఆలోచించి అడగేసరిక్ తీసు 
కోండ టిక్కటులా  ఉన్నియి  అన్నిడు 
ఎయిర్ పోర్టీ లో. మా ఏజెంటుక్ 
ఫోన్ చేస్ము. మీ డబుబాల-

తో తీసుకోండ, ఇక్కడక్ వచాచుక 
ఇస్తా ను అన్నిడు. సరే, అని అడ-
గేసరిక్ టిక్కటులా  అయిపోయాయి 
అన్నిడు. ఆ రోజు తిరిగి హటల్ 
క్ వచిచు, టిఫినులా  తిని సమయం 
వృధా చెయ్యడం ఎందుకని, 
ఇక వేరే మార్గం ఉంటే వెళళు-
డానిక్ చెపపెమన్నిము. జీపులోలా  
వెళళువచ్చు అన్నిర్. సరే ఒక్క 
స్రి రూట్ ఎల్ ఉందో కనుకో్క-
వాల్ అన్నిడు అక్కడ హటల్ 
అతను. అక్కడ వాళ్ళు ఎవరో 
వచిచు ఏమీ వెళలాడం లేదుట. 
ఇపుపెడు బయలుదేరిత్ మీర్ 
రాత్రంతా ప్రయాణం చెయ్యవలసి 
వసుతా ంది రోడు్డ  మార్గం అససాలు 
బావోలేదు. అక్కడ చాల్ ఇబబాంది 
పడతార్ అన్నిర్. సరే ఏమీ చె-
య్యలేక అల్గే ఆ రోజు ఉండాల్ 
కదా! అన్నిము. ఈ డస్కషన్ 
అంతా  అయే్యసరిక్ మధా్య-
హనిం లంచ్ టైం అయి్యంది. 
సరే భోజనం చేసి ఇక్కడ ఈ 

ఊరైన్ చూసి వదాదీ ము, లేకపోత్ 
సమయం వృధా అయి్యపోతోం-
ది కదా ! అనుకుని బయలుదే-
రాము ఊర్ చూడా్డ నిక్. ఇక్కడ  
ముందుగా ష్టపింగ్ ఏమైెన్ 
చేస్తా ము అన్నిము. బాగా నమ్మ-
కమైెన ష్టపింగ్ క్ తీసుకుని వెళ్ళు  
ఇక్కడ సటీ న్సా ఫేమస్ అంటార్ 
కదా అన్నిము. తీసుకుని వెళాళు 
డు. పిలలాలక్ తీసుకున్నిము. 
తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ పార్్క 
ఫేమస్, అక్కడ టిక్కటుటీ  తీసుకో-
మని అక్కడక్ తీసుకుని వెళాళుడు. 
చాల్ గొపపెగా అనిపించలే-
దు  ఫరవాలేదు అనిపించింది. 
అక్కడ బయట అంతా తీరథాంలో 
ల్గా  రకరకాల ర్ద్రాక్షలు ఏవేవో 
బొమ్మలు ఇతతాడ వసుతా వులు. 
ఏవో కీ చైెనులా  బొమ్మలుననివి పిలలా  
లక్ సరదాగా ఉంటాయి అని 
అవి మాత్రం తీసుకుని, మరల 
బయలు దేరాము. 
   (మళీళు వచేచు నెల కలుదాదీ ం)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

        ష్రోడంగర్ పిల్లా  అనేది ఒక 
సుఫురణ ప్రయోగం (thought 
experiment), అనగా ఇది 
కేవలం ఊహాజనితమైెన 
ప్రయోగం. ఈ ప్రయోగం చెయ్య-
డానిక్ ష్రోడంగరూ  అక్కర లేదు, 
పిలీలా  అవసరం లేదు, ప్రయోగశ-
లతో పని లేదు.  పడక కుర్చులో 
వాల్, ఆలోచించగల్గే శక్ తా ఉంటే 
చాలు. 
భౌతిక శస్తంలో ఆధునిక దృకపె-
థంతో గళిక వాదం (Modern 
Quantum Theory) ప్రవేశంచిన 
సందరభుంలో ఒక విషమ సమస్య 
ఎదురయింది. “ఈ సమస్య ఎల్ 
ఉందంటే…” అంటూ ష్రోడంగర్  
వా్యఖా్యనిస్తా   ఇచిచున ఉపమాన్-
నేని “ష్రోడంగర్ పిల్లా ” అని అభివ-
రి్ణస్తా ర్. 
     రజుజు సరపె భ్ంతి అనే పదబంధం 
వినే  ఉంటార్. రజుజు వు అంటే 
తాడు, సరపెం అంటే పాము 
కనుక రజుజు  సరపె భ్ంతి అంటే 
తాడుని పామనుకోవడం. చీకటోలా  
నడుస్తా ననిపుపెడు కాల్క్ ఎదో 

పడుగా్గ , మెతతాగా తగలుతుంది. 
అది పామేమో అని భ్ంతిపడ, 
భయపడతాము. గండె దడదడ 
కటుటీ కుంటుంది. అది కేవలం 
తాడు మాత్రమే అయిత్ బాగం-
డపోతుంది అని మనసుసాలో 
దేవుడక్ దండం ప్టుటీ కుంటాం. 
చేతిలో ద్పం ఉంది. ఆ  ద్పానిని 
పాదాల మీద వేసి చూసేతా నిజం 
త్ల్పోతుంది. కానీ ఆ ద్పం వేసి 
చూసేవరకు కాల్ క్ంద పడనది 
ఏమిటి? తాడు, పాము - రండూ 
నిజాలే! అనగా, తాడు, పాము 

అనే రండు సిథాతులు ఉపరిస్థా ప-
కాలు (superpostion of states) 
అననిమాట. ద్పం వేసి చూడగానే 
అది కేవలం తాడు మాత్రమే అని 
తెలుసుకుననిపుపెడు ముందు పడ్డ  
భయం అంతా మటుమాయం  
అయిపోతుంది. ఇక్కడ “ద్పానిని 
పాదాల మీద వేయడం” అననిది 
ప్రయోగం. ఈ  ప్రయోగం జరిగిన 
తర్వాత “తాడా? పామా?” అని 
రండు దిశలలో పరిగెడుతునని 
మనసుసా కుదుటపడ అది తాడు 
మాత్రమే అని నిశచుయించ్-
కుంటుంది. అపుపెడు మనసుసా-
లో పాముక్ ఇహ చోటు లేదు. 
అనగా, అంతవరకు ఉపరిస్థా -
పకాలుగా మన మనసుసాలో తిష్ఠ  
వేసుకునని రండు సిథాతులూ ఒకే 
సిథాతిలోక్ కూల్పోయి (అనగా, 
collapsed states అయిపోయి) 
మనక్ తాడుగాన్, పాముగాన్ 
కనిపిసుతా ంది. 
     ఆధునిక భౌతిక శస్తంలో 
ఇటువంటి పరిసిథాతి ఒకటి ఎదు-
రవుతుంది. సృష్టీ లో అణువు 

      

            ష్రోడంగర్ పిల్లా
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(atom) కంటే చిననిది ఒకటి 
ఉంది; దాని పేర్ ఎలకా్రా ను. ఇది 
కంటిక్ కనబడనంత చిననిది. 
కానీ ఉండడం ఉంది. ద్ని 
ఉనిక్ని గణితపరంగా వరి్ణంచగ-
లం.  మొదటోలా  ఇది చినని నలుసు  
లేదా రేణువు (particle) ల్  ఉం-
టుందనుకునేవార్. అపుపెడు ఆ 
రేణువు  ఎక్కడ ఉంది? ఎంత 
జోర్గా కదులుతోంది? ఎంత 
శక్ తామంతంగా ఉంది? వగైెరా 
ప్రశనిలు పుడతాయి కదా? వీ-
టనినిటిని గతతాగచిచు గణితప-
రంగా వరి్ణంచడానిక్ సంప్రదా-
యిక భౌతిక శస్తం (classical 
physics) లో ఏ ఇబబాంద్ లేదు. 
కానీ గళిక వాదంలో పదారాథా -
నిక్ రండు రకాల అసితాతా్వలు 
ఉంటాయి: పదారథాం (matter) 
రేణువుల రూపంలో ఉండొచ్చు, 
తరంగాల రూపంలో ఉండొచ్చు. 
తరంగం  రూపంలో ఉనని ఎలకా్రా -
నుని వరి్ణంచడానిక్  “తరంగప్ర-
మేయం” (wavefunction) అనే 
ఊహన్నిని వాడడం ఒక పద్తి. 
ఒక “కెరటం” వంటి ఆకారా-
నిని గణిత సమీకరణం దా్వరా ఈ 
తరంగప్రమేయం వరి్ణసుతా ంది. 
ఎటువంటి కెరటం?  నిశచులం-
గా ఉనని తటాకం మధ్యలో ఒక 
గలకరాయి వేసేతా  గండ్ంగా, 
కదులుతునని చక్రాలు మాదిరి  
పుటేటీ  కెరటం అనుకోవచ్చు. “ఈ  
కెరటం ఎక్కడ ఉంది?” అని ప్ర-
శనిసేతా ఎక్కడ అని చెపపెగలం? 

అది చెర్వు అంతటా వా్యపించి 
ఉంటుంది కదా! కానీ చ్టూటీ   
చీకటి ఉననిపుపెడు ఇవేమీ  కనబ-
డవు. మన చేతిలో ఉనని ద్పానిని 
చెర్వు అంతటా  వా్యపించేటటులా  
వెయ్యలేము కనుక ఎదో ఒక చోట 
వేస్తా ం. అక్కడ కెరటం కనిపి-
సుతా ంది. “కెరటం ఎక్కడ ఉంది?” 
అని అడగిత్ “ద్పం వేసిన చోట 
ఉంది” అని చెబుతార్. అనగా, 
ద్పం ఎక్కడ వేసేతా  అక్కడ కెరటం 
ఉననిటులా  కనిపిసుతా ంది. కేవలం 
కనిపించడమే కాదు; గళిక 
వాదం (Quantum theory) 
ప్రకారం “ద్పం ఎక్కడ వేసేతా  
కెరటం అక్కడే సిథారపడపోతుం-
ది, మరక్కడా ఉండదు.” (మరొక 
విధంగా చెపాపెలంటే “ద్పం 
ఎక్కడ వేసేతా  కెరటం అక్కడే 
కనబడే సంభావ్యత అత్యధికం, 
మిగిల్న చోటలా  ఆ సంభావ్యత 
అత్యలపెం.”) ఇది మన అనుభ-
వానిక్ అతీతమైెన ఊహనం. స్-
రూపా్యలక్ ల్ంగని భావం.  
   ఈ  దృగి్వషయానేని ఇంగ్లాషులో 
collapse of the wavefunction 
అంటార్.  ఈ  దృగి్వషయా-
నిని  ఉహించ్కుందుక్ ఒక 
ఉపమానం చెబుతాను. న్లుగ 
అంగళాలు పడుగనని శతపాది 

(రోకల్బండ, centipede) నేల 
మీద పాకుతూ కనబడుతుం-
ది. అ న్లుగంగళాలు పడు-
గనని రోకల్బండే మన ఎల-
కా్రా ను విహరించగల్గే సర్వ 
ప్రపంచం అనుకుందాం. అనగా 
మన తరంగప్రమేయం ఈ న్-
లుగంగళాల మేర వా్యపించి 
ఉంటుంది. ఎలకా్రా ను ఎక్కడ 
ఉంది? అని అడగిత్ అది ఈ 
న్లుగంగళాల మేర వా్యపించి 
ఉందని చెపాపెల్ - గళిక శస్తం 
ప్రకారం. ఇపుపెడు ఒక చీపుర్-
పులలాతో ఆ రోకల్బండని ఎదో 
ఒక చోట తాకుదాం. (ఇది మనం 
చేసిన ప్రయోగం!) అపుపెడు ఆ 
రోకల్బండ ఆ తాక్న ప్రదేశం 
చ్టూటీ  చ్టటీ  చ్టుటీ కుపోతుం-
ది కదా! అనగా న్లుగంగ-
ళాల పడుగ  ఉనని రోకల్బండ 
తాక్న ప్రదేశం దగ్గర ముకుళిం-
చ్కుపోయి సిథారపడపోతుంది 
(లేదా collapse అయిపోతుంది). 
అదే విధంగా ఎలకా్రా ను ఫల్న్ 
చోట ఉందా, లేదా అని ప్రయోగం 
చేసి నిశచుయిదాదీ మని ప్రయతినిసేతా 
ఆ ఎలకా్రా ను ఆ “ఫల్న్ చోట” 
కూలబడపోతుంది!  అనగా, 
చూడడానిక్ ప్రయతినిసేతా ఎక్కడ 
చూస్తా మో అక్కడే కనబడుతుం-
ది. 
    పరమాత్మ అంతటా ఉన్ని-
డంటాం. అంతటా ఉంటే 
ఎల్ చూడకలం? ఎక్కడని 
చూడకలం? అందుకని ఎక్కడ 
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ప్రతిష్ఠ   చేసేతా అక్కడే ఉన్నిడం-
టాం కదా? అల్గనుకోండ.  
అందుకనే పరమాత్మ విశ్వవా్యపతాం 
అని తెల్సుండ కూడా చూడడా-
నిక్ దేవాలయానిక్ వెళతాం. 
    అదే విధంగా ఎలకా్రా ను ఉనిక్ 
విశ్వవా్యపతాం. అది ఎక్కడ ఉందో 
చూడాలంటే దాని మీద “ద్పం” 
వెయా్యల్. ద్పం ఎక్కడ వేసేతా 
అక్కడే ప్రతిస్థా పితమైె  కనిపిసుతా ం-
ది. అంటే మనం ప్రయోగం చేసేతా 
కానీ ఎలకా్రా ను ఉనిక్ని నిర్ారిం-
చలేము. ప్రయోగం ఎక్కడ చేసేతా 
అక్కడే కనిపిసుతా ంది. ప్రయోగం 
చెయ్యకపోత్ అది సర్వవా్యపతాం! 
ఈ  ఊహ  అందరిక్ సులభంగా 
అరథాం అయేటటులా  చెపపెడానిక్ 
ష్రోడంగర్ ఒక సుపెరణ ప్రయోగం 
చేసి చూడమని సలహా ఇచేచుడు. 
ఆ సుఫురణ ప్రయోగానిక్ బదులు 
నేను భారతీయ వేదాంత తతత్ా ం 
దృష్టీ లో వా్యఖా్యనించేను. 
ఇంతకీ ష్రోడంగర్ ప్రతిపాదించిన 
సుపెరణ ప్రయోగం ఏమిటి?  
తలుపులు, క్టికీలు అనీని 
మూసేసిన ఒక గదిలో ఒక పిల్లా ని 
ప్టటీ మన్నిడు. ఆ గదిలో విషం 
కల్పిన పాల సీస్ ఉంటుంది. 
ఒక గంట వ్యవధిలో, ఎపుపెడో 
ఒకపుపెడు, ఆ సీస్ ఒలుకుతుం-
ది. అపుపెడు ఆ పాలు తాగి ఆ పిల్లా  
చచిచుపోతుంది. ఆ సీస్ ఎపుపెడు 
ఒలుకుతుందో ఇదమితథాంగా చె-
పపెలేము; అది యాదృచిచుకంగా 
జరిగే ప్రక్రియ. 

  ప్రశని: గదిలో పిల్లా ని ప్టిటీ , 
కంత కాలం పోయిన తర్వాత 
“ఆ పిల్లా  ఇంకా బతికే ఉందా, 
చచిచుపోయిందా?” అనని ప్ర-
శనిక్ సమాధానం చెపాపెలం-
టే,  “తలుపు తీసి చూడడం” 
అనని ప్రయోగం చేసి చూడాల్. 
తలుపు తీసి చూడనంత సేప్ 
మన మనసుసాలో “ఆ పిల్లా  
బ్రతికీ  ఉంటుంది, చచిచుపోయీ 
ఉంటుంది.”  కానీ “తలుపు తీసి 
చూడడం” అనని ప్రయోగం చె-
య్యగానే సందిగత్కు తావు లేదు.  
చచిచుపోయిందో, బ్రతికే ఉందో 
చూడగానే త్ల్పోతుంది. (The 
peculiar rules of quantum 
theory meant that it could 
be both dead and alive, until 
the box was opened and the 
cat’s state measured.)

    అదే విధంగా ఎలకా్రా ను 
సిథాతిని మనం అరథాం చేసుకోవా-
ల్ అంటాడు ష్రోడంగర్! మనం 
“రజుజు సరపె భ్ంతి” అనని భావానేని 
భౌతిక శస్తంలో  “ష్రోడంగర్ 
పిల్లా ” అంటార్. పిల్లా ని గదిలో 
బంధించి, అది బతిక్ ఉందా, 
చచిచుపోయిందా అని మెటటీ  
వేదాంతపు ధోరణిలో వాదిం-

చ్కుంటూ గంటలకద్దీ  కాలం 
గడపవచ్చు. అదంతా కంచిగ-
ర్డ సేవే అవుతుంది. ప్రయోగం 
చెయ్యగా వచిచున ఫల్తానిదే 
ఎపుపెడూ పై్ చేయి అవుతుంది. 
తలుపు తెరచి చూడు: పిల్లా  
బతిక్ ఉందో చచిచుపోయిందో 
త్లుతుంది. ద్పం వేసి చూడు: 
కాల్క్ తగిల్నది తాడో, పామో 
త్ల్పోతుంది. నహి నహి రక్షతి 
డుకృమ్ కరణే! 

  Schrodinger, in speaking 
of the universe in which 
particles are represented by 
wavefunctions, said, “The 
unity and continuity of 
Vedanta are reflected in the 
unity and continuity of wave 
mechanics. This is entirely 
consistent with the Vedanta 
concept of All in One.”
“The multiplicity is only 
apparent. This is the doctrine 
of the Upanishads. And not 
of the Upanishads only. 
The mystical experience 
of the union with God 
regularly leads to this view, 
unless strong prejudices 
stand in the West.” (Erwin 
Schrodinger: What is 
Life?, page 129, Cambridge 
University Press)
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబారావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

   (గత సంచిక తర్వాయి)
  "మా అఫీసు వాళ్ళు ననుని ఎపుపె 
డు రిలీవ్ చేస్తా రో తెల్యదు 
అందుకని స్యంత్రం శ్రీకనక-
మహాలక్్షమిదేవి కోవెలక్ వెళిళువదాదీ -
ము" ... ... అల్ చేసేతా ఉదయం 
జరిగినదాని నుండ కాసతా డైెవర్షన్ 
వుంటుందని అనుకున్నిడు కృ-
ష్ణమోహన్.  
    రాత్రి ఇంటిక్ తిరిగి వచేచుసరిక్ 
“న్ననిగారూ అతతాయ్య ఫోన్ 
చేసింది, మీర్ రాగానే ఫోన్ 
చెయ్యమంది” అన్నిడు 
వంశీ. 
వెంటనే వైెదేహిక్ ఫోన్ చేస్డు 
కృష్ణమోహన్…   
  ”అకా్క అభినందనలు న్కు 
చాల్ సంతోషంగా వుంది, 
నేను బాంబే వెళేళు లోపలే ఈ 
శుభకార్యం జరగడం న్కు 
చాల్ అనందానినిసుతా న్నిది” 
“నిజంగా మాకూ మీరిక్కడ 
ఉండగా ఈ శుభకార్యం 
జరగబోవడం చాల్వరకు 
బెంగ తీరిందిరా” అంది 
వైెదేహి. 
“విజయనగరం విశేష్టలు 
ఏమిటి?” 
   “తాంబూల్లు ఇచిచు పుచ్చుకు 
న్నిము, డశంబర్ అయిదవ 
త్ద్ తర్వాత రండు నెలల 

వరకు ముహ్రాతాలు లేవు 
అందుకని వెంటనే ముహ్ర తాం 
ప్టిటీ ంచాము. నవంబర్ 22వ 
త్ద్ రాత్రి 4గం :40ని:క్ బాగంది, 
అదే ఖాయం చేశము. ఒరేయ్ 
మోహన్ సమయం ఇరవైె రోజులే 
వుంది, కార్యం ఎల్ చేస్తా మా అని 
బెంగగా వుందిరా. నువు్వ, ర్కూ్క, 
మీ అందర్ మా ప్రక్కన వుండ 

కధ నడపించకపోత్ న్కు కాలు, 
చెయి్య ఆడదు. మీ బావగారి 
సంగతి నీకు తెలుసుకదా, 
ఆయనక్ ఏమీ తెల్యదు” 
     “అల్గేలేవే కంగార్ పడకు, 

మేమందరం వున్నిముగా”
  “కల్్యణమండపం, పురోహితు 
డు, సన్నియి మేళం, వంట 
బ్రాహ్మణుడు ఇతా్యదులనీని 
కుదరాల్, ఎల్ చేస్తా మోరా?” 
అంటూ తన ఆందోళనని వ్యక తాం 
చేసింది వైెదేహి.
    “సరే ఒక పని చెయి్య, రేపు 
ఉదయం తమి్మది గంటలకల్లా  

నేను, ర్కూ్క మీ ఇంటిక్ 
వస్తా ము. నేను చంద్రానిక్ ఫోన్ 
చేసి వాడని, కమలని రమ్మని 
చెబుతాను, నువు్వ మురళిక్ ఫోన్ 
చేసి వాడని సౌజన్యని రమ్మను, 
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అనిని విషయాలూ వివరంగా 
మాటాలా డుదాము”
        “అల్గే, పినినిని కూడా రేపు 
మురళితో తీసుకువచిచు ఇక్కడే 
వుంచేయమంటాను ఏకంగా 
ప్ళిళు కార్యక్రమం మొతతాం ప్రి తా 
అయిన తర్వాత వెళ్తుంది”.    
“సరే…అకా్క హైద్రాబాద్, బెంగ
ళూర్ ఫోన్ చేసి బాబయ్యక్, పినిని 
క్, సుజాత అక్కక్, బావగారిక్ ఈ
శుభవార తా తెల్యజెయి్య రిజరే్వ 
షన్సా చేయించ్కుంటార్, 
దూరంగా వునని వాళళుక్ ఫోన్ చేసి 
చెపపెండ, ఇక వుంటాను”. 
   ఫోను ప్టిటీ న వెంటనే తిర్పతి
ల్ చదువుతునని కూతుర్ సుప్రి
య ఫోన్ వచిచుంది...”న్ననిగారూ 
మీర్ బాంబే ఎపుపెడు వెళ్తు 
న్నిర్? మిమ్మల్ని చూడాలని 
వుంది, వచేచు వారం ఆఖర్లో 
విశఖపటనిం వస్తా ను”     
  “ఏయ్ వేష్టలేసుతా న్నివా? మొనని
దసరాక్ వచాచువు కదా, ఇంకా ఒక
నెల రోజులు కూడా కాలేదు. రాజ
మండ్రిల్ తిర్పతి ప్రక్కనే వుంద
నుకున్నివా! ల్వణ్య ప్ళిళు నవం 
బర్ 22వ త్ద్న నిశచుయమైెంది 
అపుపెడు వదుదీ వుగాని, అంతవర 
కూ బుద్ిగా చదువుకో”. 
     ల్వణ్య ప్ళిళు అనగానే ఎగిరి 
గంత్సినంత పని చేసి ఫోన్ లోనే 
అరిచేసింది సుప్రియ…  
”న్ననిగారూ ఎంత మంచి వార తా 
చెపాపెర్, అతతాయ్యక్, ల్వణ్యక్ 
అండ్ మామయ్యగారిక్ కంగ్రాట్సా 
చెపపెండ. మీర్ చెపిపెనటులా గానే 
వస్తా ను”  
          “ఓకే, ఇదిగో మీ అమ్మతో 

మాటాలా డు”
    “ప్రియా ఎల్ వున్నివు? 
ఇపుపెడు హాసటీల్ తిండ 
సయించ్తున్నిదా? జాగ్రతతా, 
న్ననిగార్ చెపిపెనటులా  ల్వణ్య 
ప్ళిళుక్ రా, ఇపుపెడు రావదుదీ ” 
“అల్గే, నీ ఆరోగ్యం జాగ్రతతా. 
ఎకు్కవ అలసిపోకు, ఆ అడ్డ  
గాడదక్ (అననియ్య) కాసతా పని 
చెబుతూ వుండు” ఇంతలో వంశీ 
ఫోన్ అందుకని “ఏమే రాక్షసీ 
నీకు తెలుగ గంగ నీర్ బాగానే 
పడనటులా ందే” అన్నిడు. ఆ అన్ని 
చెలెలాళ్ళు ఒక పది నిముష్టలు 
అల్గే ప్రేమతో పోటాలా డుకుంటూ 
మాటాలా డుకున్నిర్. 
          పిలలాల్దదీరినీ క్రమశక్షణతో, 
తెలుగతన్నిని మరచిపోకుండా, 
అల్గని న్తనతా్వనిని 
వ్యతిరేక్ంచకుండా ప్ంచార్. 
పిలలాల్దదీరూ తల్లా తండ్రులని 
“అమా్మ”, “న్న్ని” అని పిలుస్తా  
ర్...ఈ రోజులోలా  తల్లా తండ్రులని 
న్రారా “అమా్మ”, “న్న్ని” అని 
ఎంతమంది పిలుసుతా న్నిర్? 
లేదా పిల్పించ్కుంటున్నిర్?

    మరానిడు ఉదయం అనుకునని 
ప్రకారం అంతా వైెదేహి ఇంటోలా  
సమావేశమయా్యర్.   
“చూడండ నేను మీ కన్ని 
వయసులో ప్దదీవాడనే కాని న్కు 
అనుభవం తకు్కవ. అందుచేత 
మీ ముగ్గ రననిదము్మలూ ఈ 
ప్ళిళు బాధ్యత తీసుకని, మీరే 
మీ మేనకోడల్ ప్ళిళు ఘనంగా 
జరిపించాల్. న్కు శుభలేఖలు, 
పురోహితుడ బాధ్యత అపపెగిం 
చండ, కోనసీమలో మా మేనతతా 
గారి అబాబాయి మంచి పేర్నని 
పురోహితుడు అతనిని రమ్మం 
టాను” అన్నిడు వైెదేహి భర తా 
సత్యన్రాయణ.
   “అననియా్య పురోహితుడు 
మగప్ళిళువారి భాద్యత కదా, వార్ 
చూసుకుంటారేమో?” అంది 
ర్క్్మణి.
      “లేదమా్మ మనక్ తెల్సిన 
వాళ్ళుంటే ఏరాపెటు చెయ్యమ 
న్నిర్”    
   “బావగారూ, నేను వంట 
బ్రాహ్మణుడు, సన్నియిమేళం 
వ్యవహారం చూస్తా ను. మురళీ 
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నువు్వ  మీ ఫ్ండ్ కల్్యణ మండ 
పం ఖాళీగా వుందేమో కనుకో్క. 
ఒరేయ్ మోహన్, నువు్వ, వదిన 
గారూ ప్ళిళు పిలుపుల వ్యవహారం 
చూడండ” అన్నిడు చంద్రం.  
    “నినని రాత్రి అక్కయ్య ఫోన్ 
చేసిన వెంటనే న్ సేనిహితుడతో 
మాటాలా డాను, కల్్యణమండపం 
ఖాళీ వుందన్నిడు, 22వ త్ద్ 
ఉదయం నుండ 23వ త్ద్ రాత్రి 
వరకు బుక్ చేస్ను. ఇవాళ్, రేపో 
బయాన్ ఇచేచుదాదీ ము. అక్కడ 
కావలసిన ఏరాపెటలా నీని, డెకరేషన్ 
సహా  నేను చూసుకుంటాను” 
అన్నిడు మురళి.
        “న్ ప్రోబలా ం నేన్, 
ర్కూ్క, వైెదేహి, కమలగాని 
లేదా సౌజన్యగాని కలసి 
ప్ండలా పిలుపులక్ వెళతా ము, 
మన ష్టజహానిని కార్ అడగి 
తీసుకుంటాను…సరే మార్కటింగ్ 
సంగత్మిటి? ఒరేయి చంద్రం, 
నువు్వ ఆ విషయం చూడు. 
కమల, వైెదేహి, బాబయ్య, 
పినిని నీతో వుంటార్. ఉదయం 
బాబయ్య ఫోన్ చేస్ర్, 17వ త్ద్ 
గోదావరిలో వసుతా న్నిర్. 
   అందుకని 17 నుండ 19వ త్ద్ 
లోపల బటటీ లు, ప్ళిళు స్మగ్రి 
వగైెరా కనడానిక్ యోచన 
చేసుకోండ. నేను 16వ త్ద్కల్లా  
ప్ండలా పిలుపులు ప్రి తా చేస్తా ను” 
అన్నిడు కృష్ణమోహన్.
  “ఒరేయి మోహన్ ఇదంతా 
బాగానేవుంది, కార్ గరించి 
న వా బు గా రి తో మా టాలా డా వా ? 
వాడసలే ఒకంతట దొరకడు” 
అన్నిడు చంద్రం.
“లేదు, ఇదిగో మన సమావేశం 

ముగియగానే ఫోన్ చేస్తా ను. 
మధా్యహనిం రండు గంటలకైత్ 
భోజన్నిక్ ఇంటిక్ వస్తా డు, 
అపుపెడు తపపెకుండా దొర్కు 
తాడు”…”అకా్క నువు్వ, అమ్మ, 
కమల, ర్కూ్క కూర్చుని ఏ 
సమయంలో ఏమి చెయా్యల్? 
ఏ సందరభుంలో బంగారంగాని, 
బ టటీ లు గా ప్ టాటీ ల్ ? ఏ మే మి 
ప్టాటీ లనేది మరచిపోతార్…
సౌజన్్య ఒక పుసతాకం తీసుకచిచు 
అవనీని రాసుకో, అల్గే 
ఇంతవరకూ ఎవరవరిక్ ఏ 
బా ధ్య త లు అ పపె గి ం చా మో 
కూడా రాసుకో. ఆ పనులనీని 
స మ యా ను స్ ర ం గా 
అవుతున్నియా? లేదా? అనే విష
యం నువు్వ పర్యవేక్్షంచి 
గర్తా  చెయా్యల్. బావగారేమ 
నుకుంటారో అక్కయ్యగారేమను 
కుంటారో, అని సంశయించకు. 
అందరికీ వివిధ బాధ్యతలు 
అపపెగించినటేలా , ఈ పర్యవేక్షణ, 
గర్తా  చేసే బాధ్యత నీకు ఇచాచుము, 
ఓకే” అన్నిడు కృష్ణమోహన్. 
  “ఒరేయ్ ! అంతా బాగానే వుంది 
కాని బంగారం సంగతి ఏమిటి?” 
అన్నిర్ సుబబాలక్్షమిగార్ 
     “రేపు అక్క, కమల, వదిన 
గార్ వెళిళు ఆ వ్యవహారం 
చూసుకువస్తా రమా్మ, అవి తీసు 
కురావడానిక్ వెళిళునపుడు మా 
ముగ్గ రిలో ఒకర్ కార్ తీసుకని 
వెళతాము” అన్నిడు చంద్రం.
“ముఖ్యమైెనవి అనీని కవర్ 
చేస్మని అనుకుంటున్నిను. 
ఏమైెన్ మిగిల్వుంటే మనం 
స ర్దీ బా టు చే సు కో వ చ్చు . 

భోజన్లు అయిన తర్వాత 
మీ మహిళామండల్ కూర్చుని, 
భోజన పదార్ాలు, పిండ 
వంటలు నిర్ణయించి చంద్రానిక్ 
చెపపెండ, దాని ప్రకారం వాడు 
వంట బ్రాహ్మణుడతో మాటాలా డ 
ఏరాపెటు చెయా్యల్” అన్నిడు 
కృష్ణమోహన్. 

     “సమయం ఒంటి గంటననిర 
అయి్యంది, లేవండ ఇక భోజనం
దాదీ ం” అన్నిడు సత్యన్రాయణ. 
      భోజన్లయిన తర్వాత 
ష్టజహాని్క ఫోన్ చేస్డు 
కృష్ణమోహన్. వాళిళుదదీరూ చిననిపపె 
టి నుండ కల్సి చదువుకునని 
ప్రాణసేనిహితులు. ఒకరంటే ఒకరి 
క్ ఎనలేని ప్రేమ, అభిమానం, 
గౌరవం. చదువుకునే రోజులోలా  
యిదదీరూ విశఖ పోర్టీ ఏరియాలో 
వునని వేంకటేశ్వరస్్వమి వారి 
గడక్, ప్రక్కనే కండ మీద వునని 
మసీద్ క్  కలసివెళిళు దర్శనం 
చేసుకని ప్రార్నలు చేసేవార్, 
ఒకరి కోసం ఒకర్ ఏ తా్యగం 
చే య టా ని కై న్ సి ద్ ం గా 
వుంటార్. రండు, మూడు సంద 
రాభులలో వెననింటి నిల్చి, “నీకేం 
పరవాలేదు నేనున్నిను, ఏ 
అవసరమొచిచున్ నేను చూసు 
కుంటాను” అని చెపిపె బాసటగా 
నిల్చిన నిజమైెన సేనిహితుడు 
ష్టజహాన్. అల్గే ష్టజహాన్ 
క్  తన వా్యపారంలో నష్టటీ లు 
వచిచునపుడు ఇబబాందు లోలా  వుండ 
అపుపె కోసం ప్రయ తినిసుతా ననిపుడు, 
తన పీ.ఎఫ్ నుండ డబుబా తీసి 
ష్టజహాని్క ఇచిచు ఆదుకున్నిడు 
కృష్ణమోహన్. 
                        (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

       

ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 8

మరిచిపోకుండా బజార్ నుంచి 
కూరక్ ములలాంగి తీసుకు రమ్మని 
చెపిపెంది వాళళు అమ్మ.  నస్రు 
‘అల్గే’ అన్నిడు. కాని, వాడు 
ఉతతా మతిమర్పు మనిష్ అని 
తెలుసు వాళళు అమ్మక్. అందు 

చేత, గర్తా  చేయడం కోసం 
అతని కోటు జేబులో “ములలాంగి, 
ములలాంగి, ములలాంగి,” అని రాసిన  
చీటీ ఒకటి ప్టిటీ ంది ఆమె. 
  నస్రు గమ్మం దాటి  ముందుగా 
రాజ దరాబార్క్ చేర్కున్ని-
డు. అక్కడ రాజుగార్ అతనిక్ 
ఘనమైెన స్్వగతం పల్కార్. 
ఉననితాసనం మీద కూరోచుబెటాటీ -
ర్. తరవాత రాజుగార్ నస్రుద్దీన్ 
ని ఇల్ అడగార్. 
    “ముల్లా జీ! మీర్ దేశదేశలు 
తిరిగి వచాచుర్. ఎన్ని వింతలు 
విశేష్టలు చూసి ఉంటార్. 

ముఖ్యంగా భారత దేశంలో మీ 
పర్యటన చాల్ ల్భదాయకం-
గా ఉండ ఉండాల్. ఆ దేశం 
చాల్ ప్దదీది. గొపపెది అని 
విన్నిను. అక్కడ ప్రజలు ఎంతో 
తెల్వైెన వారని, విజాజు నవంతు-
లని చెపుపెకుంటార్. వార్ గొపపె 
వేదాంతులు, వివేకవంతులు. 
వారికుననింత ధారి్మక స్హిత్యం 
ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదట! వార్ 
మనకంటే కూడా ధనవంతుల్? 
మీర్ అక్కడ ఉండగా ఎటువంటి 
అనుభవాలు కల్గాయి?. వారి 
విజాజు నం, వేదాంతం మీర్ ఎంత-
వరకు అరథాం చేసుకున్నిర్? కాసతా 
విశదంగా చెపపెండ” 
               నస్రుద్దీన్ అదంతా 
విని ఇర్కులో పడా్డ డు. భారత-
దేశం అంతా తిరిగాడు. తెలుసు-
కుననింత తెలుసుకుసుకున్నిడు. 
కాని అదంతా ఇపుపెడు ఏకర్వు 
ప్టటీ మంటే తనక్ స్ధ్యం 
కాగలదా? వేదాంతం అంటే 
మాటల్? దానిని అరథాం అయే్యల్ 
చెపపెడం అంత త్ల్క కాదే!  
అది బజార్లో దొరికే స్మాను 

  ములలాంగి వేదాంతం
       నస్రుద్దీన్ భారత దేశంలో 
పర్యటించి, చాల్ విషయాలు 
గ్రహించి తన తెల్విని అభివృదిదీ  
చేసుకున్నిడు. అంత్ కాక, ఎన్ని 
వసుతా వులు, స్మగ్రి సంపాదిం-
చాడు. విలువయిన వసుతా వు-
లు కనుకు్కన్నిడు. ముఖ్యంగా 
తన దేశంలో దొరకని స్మాను 
దాచ్కుని తిరిగి వెళేళుటపుపెడు 
తనతో తీసుకు వెళాళుడు. వాటిలో 
తనక్ అవసరం లేని వాటిని తన 
దేశంలో ఎకు్కవ వెలక్ అము్మకు-
ని, ల్భం సంపాదించ వచ్చునని 
అతని ఊహ, 
  దేశంతర వాసం  చేసి కే్షమంగా 
తిరిగి వచిచున కడుకుని అకు్కన 
జేర్చుకుంది అతని తల్లా . కడుపు 
నిండా అననిం ప్టిటీ ంది. అతను 
తెచిచున స్మాను చూసి మురిసి-
పోయింది. తన కడుకు ప్రయో-
జకుడు అయా్యడని సంతోష్ం-
చింది. ఆ రోజుక్ కాసతా విశ్ంతి 
తీసుకుని మరానిడు భోజనం 
కాగానే రాజదరాబార్క్ బయలేదీ-
రాడు నస్రు. రాజుగారి దర్శనం 
చేసుకున్నిక తిరిగి వసుతా ననిపుడు 
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అయిత్ కని తెచేచువాడు. కాని 
సంవతసారాల తరబడ గ్రంధాలు 
చదినిన వారికే కర్కుడు పడని 
వేదాంతం గరించి ఈ రాజు-
గారిక్ చెపపెడం ఎల్? ఆలో-
చనలో పడా్డ డు. ఆఖరిక్ నిజం 
చెపపెడం మంచిదని, “ప్రభూ! 
న్ విదేశ పర్యటనలో ఎన్ని క్రొతతా 
విషయాలు తెలుసుకున్ని-
ను. జాజు నం సముపారిజుంచాను. 
వేదాంతం అంత సులభంగా 
అరథాం అయే్య విషయం కాదు. 
అది మీకు ఇపుపెడు వివరంగా 
చెపేపె సిథాతిలో లేను.” అన్నిడు. 
     ఆ సమాధానం వినగానే రాజా
వారిక్ కోపం వచిచుంది. ఇంత 
డబుబా ఖర్చుప్టిటీ , దేశదేశ-
లు తిరిగి ఉతతా చేతులోతా  ఇంటిక్ 
వచిచునందుకు అతనిని తిటిటీ పోశ-
ర్. “ నువు్వ మాకేదో జాజు నం బో-
ధిస్తా వని అనుకుంటే, నీ తెల్వి 
అంతా హుళక్్క అని నిరూపిం-
చావు. నినుని నము్మకునని మమ్మ-
ల్ని నిర్తాసాహ పరిచావు. నీ వంటి 
వాళళు వలలా  దేశనిక్ ఏం ఒర్గ-
తుంది?” అని ఇంకా ఏవేవో దు-
రాభుషల్డార్. 
      రాజు గారిక్ కోపం వచిచుందని
నస్రుద్దీన్ తెలుసుకున్నిడు. 
ఆయనిని ఎల్గైెన్ శంత పర-
చాలని, ఆలోచిస్తా  ఒళ్ళు తడు-
ముకుంటే కోటు జేబులో అమ్మ 
ప్టిటీ న కాగితం చేతిక్ తగిల్ంది. 
అతనిక్ వెంటనే మెర్పుల్ంటి 
ఆలోచన వచిచుంది. “ఆగండ. 

రాజా! ఆగండ. నేను ఒక్కస్రిగా 
అంతా చెపపెడం కషటీ ం అన్నిను 
కాని. నేనేమీ నేర్చుకోలేదని 
అనలేదు. మీరిల్ ఆడుగతార-
ని తెల్సే, మరిచిపోకుండా ఉం-
డడానిక్,  అనిని విషయాలు ఒక 
కాగితం మీద రాసుకుని వచాచును. 
ఇదుగో!” అంటూ ఆ కాగితానిని 
రాజుగారి చేతిలో ప్టాటీ డు. 
 అపపెటిక్ రాజుగార్ సంతోష్ంచి, 
దరాబార్లో ఉనని ప్రవక తాల్ని ఉదేదీ -
శంచి. “చూశరా! మన నస్రు-
ద్దీన్ తెల్వి త్టలు. పవిత్రమైెన 
భారత దేశంలో వేదాంతం నేర్చు-
కోవడమే కాకుండా, మన కోసం 
దానిని జాగ్రతతాగా ఒక పత్రంలో 
రాసి తీసుకుని కూడా వచాచుడు. 
ఇపుపెడు మనం ఇది చదివి, ద్ని 
స్రాంశం ఏమిటో తెలుసుకుం-
దాం.“ అంటూ, ప్రక్కనే నిలబడ 
ఉనని ఒక పండతుడని ఆ లేఖ 
చదవమని ఇచాచుర్. 
        ఆయన దానిని ఇటు అటు 
త్రిపిపె చూసి, “ఏల్నవార్ క్ష-
మించాల్. ద్ని మీద “ములలాంగి, 
ములలాంగి, ములలాంగి, “ అని తపపె 
ఏమీ రాసిలేదు. “ అని ఆ కాగి-
తానిని ప్రభువు చేతిలో ప్టాటీ డు. 
ఈ స్రి రాజుగారి కోపం నశళా-
నికెక్్కంది.  అగి్గ  మీద గగి్గలం 
అయా్యర్. “ఏమిటిది? నస్రు! 
నీ ఆగడాలు రోజు రోజుక్ మితి-
మీరిపోతున్నియి. ఇంత మంది 
పండతులు ఉనని సభని ఇల్ 
అవమానపరచడం దండన 

హేతువు అవుతుందని నీకు 
తెల్యదా? ఈ ప్రవర తానక్ నువు్వ 
మాకు సరైన సమాధానం ఇవ్వ-
లేకపోత్, నీ తల తీయించి కోట 
గమా్మనిక్ కటిటీ స్తా ను. ఇదే నీకు 
తగిన శక్ష. “ అని హచచురిక 
చేశర్. 
         నస్రు ఆల్ంటిల్ంటి బెది 
రింపులక్ ల్ంగే రకంకాదు. 
ఏం చెపాపెలో, ఎల్ చెపాపెలో 
ముందుగానే నిర్ణయించ్కున్ని-
డు. “ప్రభువులు మనినించాల్. 
మీ ప్రాపకంలో బతికే బానిసను. 
నేను మిమ్మల్ని అవమాన పరిచే 
స్హసం ఎల్ చేస్తా ను. నేన్ 
మాటలు కావాలనే రాశను. 
అసలైెన వేదాంతం అరథాం చేసు-
కోవాలంటే ఈ మాటలక్ అరథాం 
తెలుసుకోవాల్ అని న్ ఉదేదీశం. 
“ అని అందరి వైెపు చూశడు. 
సభలో అందరూ ఒకరి ముఖాలు 
ఒకర్ చూసుకుంటున్నిర్. 
ములలాంగిక్, వేదాంతానిక్ ఉనని 
సంబంధసం ఏమిటో ఎవరికీ 
అరథాం కాలేదు. 
      “అయిత్ అది ఎల్గో నువే్వ 
వివరంగా చెపుపె.” అని ఆజాజు పిం-
చార్ రాజావార్. 
    “చూడండ మాహారాజా! ము-
లలాంగిలో ముఖ్యమైెనది మనక్ 
ఉపయోగ పడేది, దుంప. అది 
భూమిలో దాగి ఉంటుంది. బైెటిక్ 
మన కళళుక్ కనబడేది ఎందుకూ 
పనిక్ రాని ఆకులు మాత్రమే.
        (27 వ పేజీ చూడండ)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 
 హ్్యమన్ కంప్్యటర్ -శకుంతల్దేవి 

        'గణితం లేకుండా మీరేమీ 
చేయలేర్. మీ చ్టూటీ  ఉననిదం 
తా ............అంకెలు, సంఖ్యలు, 
గణితమే...". ఇది హ్్యమన్ 
కంప్్యటర్ గా పేరొందిన శ్రీమ- 
తి శకుంతల్దేవి మాట. ఈ 
సంచికలో ఆ మహనీయురాల్ 
వివరాలు  తెలుసుకుందాం.
    గణితమే తన లోకంగా జీవిం- 
చిన మేధావి శకుంతల్దేవి. 
గణితంతో మూడేళళు వయసులో 
మొదలైెన ఆమె ప్రయాణానిని... 
మరణం మాత్రమే విడద్యగ-
ల్గింది. 
      శకుంతల్దేవి 1929 వ సం-
వతసారం నవంబర్ 4 వ త్ద్న 
బెంగళూర్ లోని ఒక సన్తన 
బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జని్మం-
చార్. ఆమె తండ్రి ప్జారిగా 
ఉండటానిక్ ఇషటీ పడక, ఒక 
సర్కస్ కంప్నీలో చేరార్. వచేచు 
ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. 
అల్ంటి పరిసిథాతులు కూడా 
శకుంతల్దేవి ప్రతిభకు అడు్డ క-
టటీ  వేయలేకపోయాయి. 
       ఆమె మూడేళళు చిన్నిరిగా ఉనని-
పుపెడు, తండ్రితో పేకాడుతూ, ప్రతి 
ఆటలోన్ గెల్చేది. అంత చినని 
పాప, ప్రతి ఆటలోన్, తనపై్ 
గెలవటం తండ్రిక్ ఆశచుర్యం కల్-

గించింది. తన కూతుర్ మోసం 
చేసతా ందేమో అని అనుమానం 
కూడా కల్గింది. అనిని జాగ్రతతా-
లూ తీసుకుని ఆడన్... ఆమెదే 
విజయం. చివరకు.... పేకము-
క్కలనినింటినీ గర్తా  ప్టుటీ కోవ-
టం వలలానే శకుంతల గెలుసతా ం-
దని గరి తాంచాడు. ఆమె అదుభుత 
జా్ఞ పక శక్ తాని తమ జీవికగా ఉప-
యోగించ్కున్నిడు. 
    ఆమెతో ప్రదర్శనలు ఇపిపెం-
చాడు. అల్ ఆమె ప్రతిభ విశ్వ-

విదా్యలయాలకు చేరింది. ఆరేళళు 
వయసులో, తల్స్రి మైెస్ర్ 
విశ్వవిదా్యలయంలో ప్రదర్శన 
ఇచిచుంది. ఆ తరా్వత రండేళలాకు 
అన్నిమలైె విశ్వవిదా్యలయం, ఆ 

తరా్వత ఉస్్మనియా విశ్వవిదా్య-
లయం, ఆ తరా్వత ఆంధ్ర విశ్వ-
విదా్యలయం ...ఇల్ బాలమేధా-
విగా ఆమె పేర్ మార్మ్రోగింది. 
     శకుంతల్దేవిక్ లెక్కలంటే 
ఏమాత్రం లెక్కలేదు. ఎంత ప్దదీ  
సమస్యనైెన్ చిటికలో పరిష్కరిం-
చేవార్. 
       తన ప్రతిభను ప్రదరి్శంచేం-
దుకు, 1944 లో, తన తండ్రి చేయి 
పటుటీ కుని లండన్ కు వలస 
వెళాళుర్.  
    అనేక విశ్వవిదా్యలయాలోలా , 
వివిధ సంసథాలోలా  ప్రదర్శనల్చాచుర్. 
1950 అకోటీ బర్ 5 న, బి.బి.సి. లో 
తన ప్రతిభను ప్రదరి్శంచార్. లెసీలా  
మిషెల్ అనే ఆవిడ ఇచిచున సమ-
స్యను క్షణంలో పరిష్కరించార్. 
ఆ సమాధానం తపపెని మిషెల్ 
అన్నిర్. కానీ శకుంతల్దేవి, 
తను సరియైెన సమాధానమే 
చెపాపెనని, కావాలంటే సరి చూ-
సుకోమని గటిటీ గా చెపాపెర్. లెసీలా  
తిరిగి సరి చూసుకుంటే, శకుం-
తల్దేవి చెపిపెన సమాధానమే 
సరియైెనదని త్ల్ంది. ఈ వార తా 
ప్రపంచ వా్యపతాంగా వా్యపించింది. 
శకుంతల్దేవిక్ 'హ్్యమన్ కం-
ప్్యటర్' అనే బిర్దు దక్్కంది.   
      శకుంతల్దేవి ప్రతిభ-
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కు, అమెరికాలోని డల్స్ లోని 
సథరన్ మెథడస్టీ  యూనివరిసాటీ 
లో జరిగిన సంఘటన, మరింత 
అదదీం పడుతుంది. ఈ యూ-
నివరిసాటీ వార్ ఆమె ప్రతిభను 
పర్క్్షంచటానిక్ ఆమెను ఆహా్వ-
నించార్.  ఈ పర్క్షలో భాగంగా 
ఆమెకు ఒక  201 అంకెలునని 
సంఖ్యను ఇచిచు, దానిక్ 23వ 
రూట్ చెపపెమన్నిర్. ఆమె దానిక్ 
జవాబు కేవలం 50 స్కనలా లో చె-
పేపెసింది. ఆమె ఇచిచున జవాబు:  
546,372,891. అంతటి  ప్దదీ  
సంఖ్యకు 23వ రూట్ కనుకో్కవ-
డం అనేది చాల్ ప్దదీ  సమస్య. 
ఆ జవాబు కనుకో్కవడం కోసం   
యూనివరిసాటీవాళ్ళు, ఒక ప్రత్్యక  
కంప్్యటర్ ప్రోగ్రామ్  వ్రాసుకుని, 
దానిని   యు ఎస్ బూ్యరో ఆఫ్ 
స్టీ ండర్్డస్ లో ఉనని యూనివాక్- 
1011 కంప్్యటర్ మీద 'రన్' చే-
యవలసివచిచుంది. ఆమె ఇచిచున 
జవాబు కంప్్యటర్ ఇచిచున 
జవాబుతో సరిపోవడంతో యూని 
వరిసాటీ వార్ నిరా్ఘంతపోయార్!.  
       1980వ సంవతసారంలో ఆమె 
రండు 13 అంకెలునని సంఖ్యల-
ను ఒకదానితో ఒకటి హచచువే-
సేతా వచేచు జవాబును చెపిపె, గినిస్ 
బుక్ ఆఫ్ రికార్్డస్ లోక్ ఎకా్కర్. 
ఆ రండు సంఖ్యలను లండన్ 
లోని ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లో 
ఉనని కంప్్యటర్ ఒక 'రాండమ్ 
ప్రోగ్రామ్' దా్వరా ఎనునికుంది. ఆ 
సంఖ్యలు :

7,686,369,774,870  మరియు  
2,465,099,745,779 
       ఈ రండంటినీ హచచువేసేతా 
వచేచు (జవాబు)సంఖ్య :
18,947,668,177,995,426,462,
773,730
     ఇంత ప్దదీ  హచచువేతను ఆమె 
తన మెదడులోనే చేసుకుని 
కేవలం 28 స్కనలా లో జవాబును 
చెపాపెర్! ఇది ఒక నమ్మశక్యం 
కాని అదుభుతం అని అందరూ 
ప్రశంసించార్. 
       1977 లో అమెరికాలో, ఓ 
కంప్్యటర్ తో శకుంతల దేవిక్ 
పోటీ ప్టాటీ ర్. పోటీ ఏమిటంటే 
188,132,517 అనే సంఖ్యకు 
మూడవ వర్గమూలం  కనుకో్క-
వాల్. ఈ పోటీలో ఆమె కంప్్య-
టర్ ను ఓడంచేశర్!
       అల్గే 1988 లో యూని-
వరిసాటీ ఆఫ్ బర్్కలీ లో సై్కాలజీ 
ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసుతా నని ఆరథార్ 
జెంసేన్ ఆమె గణిత స్మ-
ర్్ం పర్క్్షంచార్. ఈ పర్క్షలో 
భాగంగా ఆమెకు  ఒక  8అంకెల 
సంఖ్య నిచిచు , దాని  కూ్యబ్ రూట్ 
ను, ఒక 9 అంకెల సంఖ్య ఇచిచు, 
దాని  7వ రూట్ ను చెపపెమన్ని-
ర్. ఆమె స్మర్్ం ఎటువంటి-
దంటే,  ప్రొఫెసర్ ఆ అంకెలను 
కాగితం మీద  వ్రాయటానిక్ పటేటీ   
సమయం కనని తకు్కవ సమ-
యంలోనే లోనే ఆమె జవాబుల-
నిచిచుంది.  ఆ ప్రొఫెసర్ ఆశచురా్యని 
క్ అంతులేదు. ఆయన అవాక్క-

యా్యర్.
     గత శతాబిదీ  కాలంలో ఏ 
త్ద్ ఇచిచున్, అది ఏ వారం 
అవుతుందో ఆమె చిటికలో చె-
పపెగల్గేవార్.
       ఆమె ఒక గణిత మేధావే కాక, 
ఒక మంచి రచయిత్రి కూడా. 
స్వల్ంగ సంపర్కంపై్ తల్  సమగ్ర 
రచన అయిన 'ది వరల్్డ  ఆఫ్ 
హమోస్కుసాయాల్టీ (1977)' 
శ్రీమతి శకుంతల్దేవి వ్రాసినదే. 
ఇదే కాక జో్యతిషం, గణితం పై్ 
అనేక పుసతాకాలు వ్రాస్ర్. 'ఫన్ 
విత్ నంబర్సా', 'ఆస్్రా లజీ ఫర్ 
యు', 'పజిల్సా టు పజిల్ యు', 
'మాథబిల్టీ' ఇల్ ఎన్ని పుసతాకా-
లు వ్రాస్ర్ ఆమె.
      1969 లో యూనివరిసాటీ ఆఫ్ 
ఫిల్పీపెన్సా వార్ శకుంతల్దేవిక్ 
'మోస్టీ  డసిటీంగి్వషెడ్ వుమన్ ఆఫ్ 
ది ఇయర్' అవార్్డ ను ప్రదానం 
చేస్ర్. 
     1980 సంవతసారంలో శకుంత-
ల్దేవి మెదక్ ఎనినికలలో శ్రీమతి   
ఇందిరాగాంధీపై్ పోటీ చేసి ఓడ-
పోయార్.
    ఆ తరా్వత బెంగళూర్కు చేరి, 
పిలలాలకోసం అనేక శక్షణా కార్యక్ర-
మాలు నిర్వహించార్. 
      ఈ మేధావి, తన 83వ యేట, 
2013 ఏప్రిల్ 21 వ త్ద్న , గండె, 
మూత్రపిండాల సమస్యలతో 
బెంగళూర్లోని ఓ ఆసుపత్రిలో 
కనునిమూస్ర్.   
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వేదుల  సుబ్రహ్మణ్యం 

    (వి)నాయకత్వము  

ఉ.  మొన్నటినాటి యెన్్నకల ముచచిట లింకను తీరకుిండనే  
     కను్నల ముిందుభారతము కన్పడ జొచ్చిను మింతనముములిం 
     కెన్్నటి జూడబో దుమొ! మరెన్్న తతింగములుిండ బో వునో  
     భిన్నములెైన వ�ైఖరుల పెద్దలు సెైతమెరుింగ రారొకో! ll            1

ఉ.  మొన్నటి పరాా భవింబు న�టొ మూలనవ�టిటి  సమాజమెల్ల  సిం
     పన్నము జేయగలుగు  పెనుబాధ్యత నర్హత చూడకుిం డిడన్ 
     భిన్నపు భావనల్ మరియు భేదము లుద్భవమౌగ సింఘ వి
     చ్ఛిన్నపు భావముల్ బలసి జేయు నకృత్యము లోపనౌదునే! ll  2
 
ఉ.  “ఏక్షణమూడునో పదవి యెవ్వడు నేరములింటగటిటి  యే
     శిక్షకు కారకుిండగునొ! చ్క్కగ రా”దను సింభరామింబునన్            
     శిక్షను మోయుటెట్టి లను చ్ింతయె కాన్ పరాజోపకార సిం 
     రక్షణ గురుతు రాన్ పెదరాయుల పరాా పకమెింత యొప్పగున్? ll      3

చిం.వరములు జలు్ల లెై కురిసి వాకు్కలుగా మదికిింపు న్ింపి తా       
     మురియగ జేసి యెల్ల రను మోహమునిందున న�ట్టి  వకతునే 
     సరియగు పాలకుిండనుచు సమముతితో గెలపిింప తాన�టో
     మరుగున బాధ్యతన్ మరచ్ మింతనముల్ కొనసాగ నేర్వడే! ll   4
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చిం. పదవుల బటిటి  పెైకెగసి బారలు సాచ్ పరాగల్భముల్ సభా 
      సదనములెల్ల  దద్దరిలు సాథా యన్ గొింతును చ్ించు పలు్కలే 
      పెదవులు దాటి యావిరయ పిమముట వాయు విలీనమెైన నా    
      డొదిగిన దేదిలేక జనులొక్క దినింబు ధ్వజింబు న�తతురే! ll   5 

ఉ.   తపు్ప క్షమించరాన్దన్ తథ్యము శిక్షకు పాతరామౌనటిం
 చ్ప్పటికపు్పడ్ల్ల రకు హెచచిరిక న్్నడు వారె యొక్కచ  ో                         
      మెపు్పకులొింగిపో య మతిమీరిన తపు్పలు జేయ నేదియో   
      ముపు్పకు దగగురెై తుదకు మోయకబో దురె శిక్ష న�ల్ల రున్? ll    6
 
ఉ.  తపు్పను జేసి వ�ింట తనతపు్పన�రిింగియు నూరకుిండి వే
      రెపు్పడొ  గురుతు  జేసికొన్ యెింతగ నేడిచిన నా్యయమొపు్పనే! 
      తప్పన్ కాళ్ళుబట్టి కొన్ తను్నలుతిన్నను నీతిహీనమౌ  
      తప్్ప నరిించు నషటిమును తాన్క పూడచిగలిండ్ జనములన్?ll   7 

ఉ.   చ్ల్లన్ చ్ల్ల గవ్వయన జేబున లేన్ క్షణింబు తాను వే 
      రెల్ల ర జూసి ధీరుడయ యెిందుల కీగతి నాకికించు తా 
      నుల్లము గటిటిజేసికొన్ యొక్కదినింబు స్వశకితు మీర శో
      భిల్ల గ సింపదల్ వడసి పేదల కిండగనుిండ బో వునే? ll        8 

ఉ.   నా్యయము గోరి యెింతయొ పరాయాసకునోరిచి జనింబుచేర నే 
      మాయనొగపి్ప వారినొక మభ్యమునన్ బడవ�ైచు వార లే 
      శ్రేయము గూర్పనేరుతు రొకొ! చ్లు్ల న� పాలకులట్్ల  చేయగన్!
      నాయకుడ్ైనవాన్ మది నమముకద్రాహము చేయద్న్నడున్ ll   9 

చిం. పరాజల పరాయోజనింబులకు పరాా ణముసెైత మొసింగు ధీరుడ్ై 
      స్వజనమునుిండి దూరమయ సింపదలెల్ల  తృణీకరిించ్ ది
      గగుజమగు నాయకుిండయ పరాగాఢ పరామోదము కలుగు  శ్రేయముల్  
      పరాజలకు జేసిచూపగల పరాా భవమున్న మహాతుము మెచుచిదున్ ll10
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శ్రేనాధున్ కాశ్ ఖిండిం 
(వచనానుసరణిం)

        పో చ్నపెది్ద  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జని్మంచిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తా ర్. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగ స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రానిని వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానిక్ డా. పోచినప్దిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానిని, నెలనెల్ అందిసుతా న్నిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతి్మక వేతతాలకు భకీ తా తతా్వనిని, విదా్యర్థా లకు శ్రీన్ధుని తతా్వనిని అందించగలదని 
భావిసుతా న్నిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సించ్క తరువాయ)

   వీరభద్రుడు శవుని ఆజ్ఞచేత 
దకు్ష ని యజా్ఞ నిని ధ్వంసంచేసి, 
తనచేతిలో ద్బబాతిననివారి భాధ 
పోగొటుటీ  నటులా గా చేస్డు.  వీర-
భద్రుని కర్ణ వలన దేవతలకు 
ఉపశమనం కల్గింది. 
      దకు్ష నిక్ పటేటీ లు తలను 
అమరాచుర్. దకు్ష డు శవ ద్రోహం 
పోగొటుటీ కనడానిక్ కాశీ కే్షత్రంలో 
తపసుసా చేస్డు. తనపేర్న 
దకే్షశ్వర ల్ంగానిని ప్రతిష్టీ ంచాడు. 
అమ్మవారిక్ పుటిటీ లులా  హిమాల-
యపర్వతము, అతతావారిలులా  కాశీ 
నగరం. శవునకు పుటిటీ లులా  కాశ, 
అ తతావా రి లులా హి మా ల య ము . 
దకే్షశ్వర ల్ంగానిక్ ముందుభా-

గంలోనర్మదేశ్వర్డు, సతీశ్వర్-
డు, రత్నిశ్వర్డు ఉంటార్. 

      వా్యసేశ్వర ల్ంగ 
మహాత్మ్ము

          వేదవా్యసమహరి్ష శష్య 
సమేతుడైె   సమసతా తీరాథా లు  సేవించి 
నిర్మల బుద్ితో నైెమిశరణ్యం 
చేర్కున్నిడు. ఎనభై ఎనిమిది 
వేలమంది మహర్్ష లు శవుని 
సేవిసుతా న్నిర్.  వా్యసుడు శష్య 
సమేతుడైె  అక్కడకు వచిచు 
న్రాయణుని సుతా తించాడు. “ 
న్రాయణుడే పరమదై్వము.
జన్రదీనుడే ముక్ తా ప్రదాత, విషు్ణ  
ధర్మమే ధర్మము, నేను చెపేపెది 
సత్యము.   శేష శయనుడు 

పరమ దై్వము. చక్రపాణి 
సత్యము. వైెకుంఠ నిలయుడే 
పరమదై్వము. స్త్వతుండు 
సత్యము. కైటభాంతకుడు పరమ 
దై్వము. శరజు్ఙపాణి సత్యము. 
లకీ్షమి సమేతుడు పరమదై్వము. 
మన్మధ జనకుడు(విషు్ణ వు) 
పరమ దై్వము” అని విషు్ణ వును 
సుతా తించి  కాశీ కే్షత్రంలోని 
పంచనదములందు స్నినము 
చేసి విషు్ణ వును పాంచరాత్ర 
ఆగమము ప్రకారము అరిచుంచి 
“విశే్వశ్వర్ని దేవాలయము 
ముందు నిలబడ చేతులు 
పై్క్ ఎతితా“ సకలవేద, పురాణ, 
ఇతిహాసములచే ప్రతిపాదించ 
బడనటులా గా కేశవునిక్ మించిన 
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దై్వము మరొకర్ లేర్” అని 
పల్కాడు.

             “పండతుడా! నీవు 
చెపిపెనమాటలను మేము సరిగా 
వినలేదు. మరొక్కమార్ చెపుపె” 
అని నంద్శ్వర్డు అడగాడు. 
వా్యసునిక్  గొంతుక బిగసుకు 
పోయింది. పై్కెతితాన చేతులు 
అల్గే ఉండపోయాయి. వా్యసుని 
శషు్యలందర్ భయపడా్డ ర్. 
వా్యసుడు మనసుసాలో గజరాజ 
రక్షకుడైెన విషు్ణ మూరి తాని 
ప్రార్ించాడు. గర్డ ధ్వజుడైెన 
న్రాయణుడు వా్యసుని 
ఎదుట ప్రత్యక్షమయా్యడు. 
“బాదరాయణా! అపరాధం 
చేస్వు” అని కోపగించ్కని,     
“నందికేశ్వరా! ఈ వా్యసుని 
క్షమించి న్కు ప్రియము 
కల్గించ్” అని విషు్ణ వు 
ఆదేశంచాడు. వా్యసునిక్ మాట, 
చేతులు తిరిగి వచాచుయి. 
వా్యసుడు అనేకసుతా తులతో 
పరమేశ్వర్ని సుతా తించాడు. 
వా్యసేశ్వర ల్ంగానిని ప్రతిష్టీ ంచాడు. 
ఈ ల్ంగానిని సేవించిన వారిక్ 
భోగ మోకా్ష లను పరమేశ్వర్డు 
ప్రస్దిస్తా  ఉంటాడు. 

 కాశ్ తీరథా మహిమ 
వర్ణన

“కాశలో ఎనిని శవల్ంగాలు 
ఉన్ని విశే్వశ్వర ల్ంగమే శ్రేషటీ  
మయినది . అదేవిధంగా కాశీలో 
ఎనిని  తీరాథా లునని మణికరి్ణకా 
తీరథామే శ్రేషటీ మయినది. కాశీలో 

శే వి ం ప ద ప ద గి న గి న వా డు 
పరమేశ్వర్డు, సేవిందగిన 
తీరథాము మణికరి్ణక, వినదగినవి 
శవకధములు. బొందిలో ప్రాణ 
ముననింతవరకు వారణాశలో 
నివసించాల్. సంకలపె 
పురససారముగా మణికరి్ణకలో 
స్నినం చేయాల్. విశే్వశ్వర్ని 
గంధక్షంతలతోను, ఫల, 
పుష్టపెలతోను, పత్రాలతోను 
అరిచుంచాల్. శమదమాదులు, 
వర్ణధరా్మదులతోను, ఆశ్రమ 
ధరా్మలతోను జీవించాల్.  
ప్దదీలవలన భక్ తా, స్నిన్దుల 
మహిమ తెలుసుకోవాల్. 
శక్ తాకలది దానం చేయాల్. 
ఈవిధంగా కాశీలో ఆచరిసేతాగాని 
ముక్ తారాదు. కాశీయాత్ర శసతా క తాంగా 
చేయాల్. పరివారదేవతలను, 
కే్షత్ర దేవతలను అరిచుంచాల్. 
అసత్యం పలుకరాదు. ఇతర 
ప్రాణులను రక్్షంచాల్. కాశీ 
నగరంలో  చీమను రక్్షంచిన్ 
ములోలా కములు రక్్షంచిన 
పుణ్యం లభిసుతా ంది. కాశీలో 

సన్యశంచి, కాశీలో నివసించే 
ప్దదీలను సేవించ్ట ధర్మము. 
ఈవిధంగా ఆచరించ్టవలన 
పరమ శవుడు ఆనందిస్తా డు. 
కాశీలో నివశంచ్వాడు  ఐహిక 
వా్యపకాలను విడచిప్టాటీ ల్. 
మనసుసాయొక్క చాంచల్్యనిని 
విడచిప్టాటీ ల్. ప్రాణభయానిని 
పక్కన ప్టాటీ ల్. వ్రతాదులను 
ఆచరించడానిక్  దేహాదులను 
కాపాడుకోవాల్. దేహయాత్రకు 
సరిపోవు ఆహారానిని 
సంపాదించ్కోవాల్. డాంబి 
కాచారానిని విడచి ప్టాటీ ల్. 
రాగదే్వష్టదులు కలుగకుండ 
జాగ్రతతాపడాల్. అంతః, 
బహిరింద్రియములను నిగ్ర 
హించాల్. శీతోష్ణ, సుఖ 
దుఖాదులను ఓర్చుకోవాల్. 
సర్వభూతములయందు దయ 
కల్గి ఉండాల్. సత్యమునందు 
ఆసక్ తా కల్గి ఉండాల్.

న్ర్ సంవతసారాలు 
ఇతర తీరాథా లలో నివశం 
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చ్టకంట, ఒక్కరోజు కాశీ 
నగరంలో నివశంచిన సిధ్ి 
లభిసుతా ంది. కాశీనగరంలో ఒక్క 
ప్రాణాయామము వలన లభిం 
చెడ ఫలము ఇతర కే్షత్రములలో 
అష్టటీ ంగ యొగానిని ఆచరించిన్ 
కలుగదు. భూమండలములోని 
తీరాథా లనినిటిలోను కాశగొపపెది. 
కాశీల్ని తీరథాములనినిటిలోను 
మణికరి్ణక గొపపెది. మణికరి్ణక 
గొపపెది. మణికరి్ణక స్నిన  ఫలము 
కంట, విశ్వన్ధ దర్శనము 
శ్రేషటీ మయినది. ఈతీరథాము వంటి 
తీరథాము ములోలా కముల లోను 
లేదు.

బ్ర తి కు నని ం త కా ల ము 
శవారచున చేయుట వలన కలుగ 
ఫలము ఒక్కస్రి కాశీ నగరానిని  
దరి్శంచిన ఫల్తము కలుగను. 
న్ర్ జన్మలలో సంపాదించిన 
పుణ్యఫలము కాశీలో ఒక్క 
ప్రదక్షణమువలన లభించ్ను. 
షోడశ మహా దాన్ల ఫల్తము 
ఒక్క ప్వుతోచేసిన ప్జా 
ఫలముతో సమానము కావు. 
పంచామృతాభిషక ఫల్త ముతో     
సమానము కావు. పంచామృ 
తాభిషకముతో అభిషక్ంచిన 
ఫలము అశ్వమేధము, వాజపే 
యము చేసిన ఫలముతో సమా 
నము. విశే్వశ్వర్నిక్ ఛత్రము, 
చామరము, వింజామరము 
సమరిపెంచిన భకుతా నకు ఏక 
ఛత్రాధిపత్యము భిసుతా ంది.                           

(ఇంకా వుంది)

ములలాంగి వేదాంతం
20 వ పేజీ తర్వాయి

 ఆ పంటని ఎవరూ చూడకుండా 
అల్గే వదిలేసేతా, ఆఖరిక్ 
దుంప కుళిళుపోయి తినడానిక్ 
పనిక్రాకుండా పోతుంది. ఆ 
పంటని సొము్మ చేసుకోవడం  
అందరికీ చేతగాదు. ఎపుపెడు 
తవా్వలో అనుభవజుజు డైెన వ్యవ-
స్యదార్డు కాని తెలుసు-
కోలేడు. భూమి మీద ఉనని
 ఆకులు ఎపుపెడు పచచుబడతా-
యో ఏది మంచి సమయమో 
అతనే తెలుసుకోగలడు. “  
అంత వరకు చెపిపె నస్రు ఊపిరి 
పిలుచుకోవడానిక్ ఆగాడు. 
           సభలో కలకలం 
బయలు దేరింది. ఈ ముల్లా క్ 
పిచిచు ఎక్్క నటుటీ ంది. ఒకదా-
నికకటి సంబంధం లేకుండా 
మాటాలా డుతున్నిడు. ఈ స్రి 
రాజుగార్ వీడని శక్్షంచడం 
ఖాయం అనుకుంటున్నిర్. 
     నస్రు మళిలా  చెపపెడం మొదలు 
ప్టాటీ డు. “ మహారాజా! 
అల్గే, నిజంగా తెల్వైెన, 
అనుభవజుజు డైెన పండతుడు 
మాత్రమే, అసలైెన వేదాంతా-
నిని చదివి అరథాం చేసుకోగల-
దు. వివేకం, విజాజు నం అనేవి 
మన కళళుక్ కనిపించే వసుతా వు-
లు కావు. కేవలం బుదిదీబలం-
చేత ఆలోచించగల శక్ తా ఉనని 

వారికే అది అందుబాటులో 
ఉంటుంది. ములలాంగిని సరైన 
సమయంలో తవు్వకుని వెల్-
క్తీసే రైతుల్గే, బుద్ిమం-
తుడు విజాజు న్నిని అనువైెన 
సమయంలో అందిపుచ్చుకో-
గలడు. దారిన పోయే ప్రతివా-
డక్ అది స్ధ్యం కాదు. బుధ్ి 
హీనులు అద్క్కడో దొర్కు-
తుందని, పర్గలు ప్టిటీ  
అల్సిపోతార్ కాని, ఎపపెటికీ 
దానిని వశం చేసుకోలేర్. “. 
  అది విననితరవాత సభలో 
నిశ్శబదీ ం చోటు చేసుకుంది. 
ఎవరికీ న్ట మాట రాలేదు. 
ఆఖరిక్ పాదుష్ట వార్ 
, “ముల్లా  గారూ! మీరేదో 
మామూలు మనిష్ అనుకు-
న్నిను. ఇంత దూరం ఆలో-
చించగలరని ఊహించలే-
దు. మీ తెల్వి త్టలక్ మా 
జోహార్లా . అవివేక్నైె నేను మి-
మ్మల్ని దూష్ంచాను. ఏమీ 
అనుకోకండ. ఎపపెటిల్గే 
మీర్ మా దరాబార్లో రతనింల్ 
ప్రకాశస్తా  ఉండండ. “ అని, 
భటుడని పిల్పించి, నస్రుద్దీన్ 
క్ ఒక బంగార్ న్ణాల సంచి 
బహుమతిగా ఇపిపెంచార్. 
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు

           5.  పండతకవి డా.పల్లా  దుర్గయ్య

తోడుగా ఆచార్య ఖండవల్లా  లకీ్షమి-
రంజనంగార్ మరో బోధకులు.
తెలుగ వేష్టనిక్ గాని,తెలుగ 
భాషకు గాని ఏ మాత్రం ఖదర్ 
(గౌరవం) లేని రోజులోలా  న్మమా-
త్రంగా తెలుగ శఖ నడచేది.
తల్స్రిగా 1940  లో తెలుగ 
ఎం.ఎ ప్రారంభిసేతా తల్ ఏకైక వి-
దా్యరిథాగా ది్వతీయ శ్రేణిలో ఉతీతా-
ర్్ణ లైెన వార్ డా. పల్లా  దుర్గయ్య.
యూనివరిసాటీలో కంటే ఆచా-
ర్్యల ఇండలా  వదదీనే బోధన జరి-
గేదట.
     అల్ ప్రసిద్ పండతుల వదదీ  
విద్య నేర్చుకుని చాదరా్ఘట్ కళా-
శలలో తెలుగ అధా్యపకవృతితాని 
చేపటిటీ న్ర్ దుర్గయ్య గార్.
       దుర్గయ్య గార్ 25 .5 .1914 
న మడకండలో పల్లా  నరసా-
మ్మ,పాపయ్య దంపతులకు 
ఐదవ సంతానంగా జని్మంచా-
ర్.మడకండ ఎందరో ప్రసిద్ 

కం.   తన కవితా రచనంబున
         తనివిదీరకునికి మరల దాల్చెనొ!జన్ం
         బును పెద్దన,దుర్గనయై
         యనువగు పల్లా న్వయమ్్నందున 

       డా.మోతూ్కరి మాణిక్యరా-
వుగార్, డా.పల్లా దుర్గయ్య గార్ 
మరణించిన సందరభుంగా వారి 
స్వగ్రామమైెన మడకండలో 
ఏరాపెటుజేసిన సంతాప సభలో 
చదివిన పదా్యలలో మొదటిది.
ప్దదీనతో దుర్గయ్యగారిని 
పోలచుటం ఎంతో సమంజసం-
గా అనిపించింది.ఎందుకంటే 
దుర్గయ్యగార్ ఆధునిక తెలం-
గాణాకవులోలా  ఉస్్మనియా విశ్వ-
విదా్యలయపు తల్ స్నితకోతతార 
పటటీ భద్రుడు (M.A.తెలుగ) కావ 
డం ఒక కారణం,చతుర వచోనిధి 
అలలాస్ని ప్దదీన’అను విమరా్శ 
గ్రంథంలో మనుచరిత్రను సమ-
గ్రంగా పరిశీల్ంచడం మరో 
కారణం.
     తెలుగ భాష ప్రి తాగా నిరాద- 
రించే నైెజాం జమాన్లో,బోధ-
న్ భాష మరియు రాజభాషగా 
ఉర్దూ చల్మణిలో ఉనని 

కాలంలో తెలుగలో ఎం.ఏ 
చేయడం అంత సులభతర-
మైెంది కాదుఅందుకే ఆయన 
ఆధునిక తెలంగాణా ఆంధ్రకవి-

తా పితామహుడని చెపపెవచ్చు.
  అపపెటోలా  ఉస్్మనియా విశ్వ విదా్య 
లయంలో తెలుగ శఖాధ్యకు్ష -
లుగా ఆచార్య రాయప్రోలు సు-
బాబా రా వు గా ర్ ం డే వా ర్ . వా రి క్ 
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కవులను గనని పుణ్యపుటూర్.
మోతూ్కరి కవులు, కాళ్జీ-
అననిదము్మలు, వానమామలైె 
సదర్లు.బిర్దురాజు రామరా-
జు,అనుముల కృష్ణమూరి తా వంటి 
వారందరో ఆ గడ్డమీద జని్మంచా-
ర్.కనుక పల్లా  దురగయ్య గార్ 
పండతులే కాదు కవి గాన్ ప్రసి-
ద్ులే.
      వారి పేర్ చెపపెగానే ఎవరికై 
న్ వారి పాలవెల్లా ,గంగిరదుదీ  
కావయాలు గర్తా కు వస్తా యి.
గంగిరదుదీ  వారిక్ బాగా పేర్ 
తెచిచున కావ్యం.
‘ప్రబంధ వాజ్ఞయ వికాసం’ డాకటీ-
రేటు పటాటీ  కోసం పరిశోధన చేసి 
రాసిన సిద్ాం గ్రంథం.పారిజాతా-
పహరణం వీరి గేయ కావ్యం.
  దుర్గయ్య గారి ‘గంగిరదుదీ ’లోని 
వసుతా వే సరికతతాది. గంగిరదుదీ ను 
కథాన్యకునిగా చేసి,గ్రామీణ 
జీవితానీని,రైతు జీవన సరళినీ,-
పాడపంటల పండుగ సంక్రాంతి-
ని,పలెలాలలో తిరిగే బిచజు గళలానీ,జా-
నపద కళాకార్ల ఆటపాటలీని 
ఎంతో వాసతావికంగా వరి్ణంచార్ 
కావ్యంలో.
       ముఖ్యంగా అంగవైెకల్యం-
తో జని్మంచిన కోడెదూడ గం-
గిరదుదీ ల వాని శక్షణతో ప్రయో-
జకురాలైె గంగిరదుదీ గా మారి 
తనయజమానికీ,తనకూ భు-
క్ తాస్ధనగా మారటంలో అంగ-
వైెకల్యం అభివృద్ిక్ అవరోధం 
కాదనని నేథ్యంలో కావ్యరచన 

ప్రతీకాత్మకంగా చేయటం కవి 
ప్రతిభకు తారా్కణం.ఇందులోని 
మరో విశేషం శస్రాలకన్ని కళలు 
ఏరకంగా గొపపెవో,దేశకళల విశ-
షటీ తలేమిటో,మన గ్రామ సీమల 
కమనీయతలేమిటో ఈ కావ్యం 
దా్వరా తెలుపుతార్ ఈయన.
ద్నితో పాటు తెలంగాణా నుడ-
కారాలు చేరిచు యశసుసాను గడం 
చార్ డా. పల్లా  దుర్గయ్య గార్.
 కర్ణ రస ప్రధానంగా రచించిన 
ఈ కావ్యంలో మానవులలో వెను 
కబడన వారి దుసిథాతి చెబుతూనే,
న్ర్ లేని జీవుల పటలా  మానవులు 
కర్ణ కల్గి ఉండాలని అంటా 
ర్ దుర్గయ్య గార్.

“గుంజకు కట్టినన్ నిలుచు,
గొట్టిన కంచెకు బోవు 
నింట్కిన్
సంజల నేగుదంచు,
కడుచలలాని నీరమ్ బోయ 
దారావులే
గంజననిచ్చెనన్ గుడుపు 

కమ్ని పాల్ద చేప గొట్టిరే
నింజనదేమిచేయు! కరుణం-
పవల్న్ పశుజాత్పైె నరుల్”
        ఈ ఒక్క పద్యం చాలు వారి 
రచన్ పాటవం పరిక్ంచడానిక్..
గంగిరదుదీ  ఒక అపురూప కల్పెత 
కథా కావ్యం.
         పాలవెల్లా  వీరి తల్దశ పద్య 
గేయ సంపుటి.
    పారిజాతాపహరణం వీరి మరో 
గేయ ప్రబంధం.
          ముకు్క తిమానిర్్య ముదుదీ  
పలు్కగా నంది తిమ్మన రచించి 
పారిజాతాపహరణానిని చదివి 
ఆనందించి,తాను పందిన 
ఆనందానిని అలతి పదాలోలా  
స్మాన్యజనులకు అరథామ-
యే్య ర్తిలో గేయప్రబంధం-
గా మల్చార్ దుర్గయ్య గార్.
ఇందులో తెలంగాణా ప్రజల ను-
డకారాలను ఎంతో అందంగా 
పదిగార్.ప్సగచిచునటుటీ ,ధు-
మధుమల్డు,జగడగొండ,కం-
పముంచ్,కానిమాటలు,చెవు-
లపపెగించి,మనసుు మనసులో 
లేక వంటి వెన్ని ప్రయోగించార్ 
ప్రబంధంలో
“ఆయిదువేళ్లా  సమానమ్గ 
అమరియుండవెవ్వరికిని"
"వేలుబెటటి సందిచ్చెన కాలు-
బెట్టి  ఘట్కుడవు”
         ఇల్ స్గతుంద్ కావ్యం.    
ఇందులో దుర్గయ్యగార్ కథా 
పరంగా కనిని మార్పెలు కూడా 
చేశర్.అందుకు ఒక ఉదాహ-
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రణ: నరకాసుర సంహారానంత-
రం దా్వపర కర్వు కాటకాలకు గ-
రైనటులా ,దానిక్ తర్ణోపాయంగా 
పారిజాత వృక్షం తరల్ంచడానిక్ 
స్కుగా న్రదుడు సవతులమ-
ధ్య కలహం సృష్టీ ంచడం అననిది.
కేవలం సత్యభామ కోరిత్ తెచిచు-
నటులా  గాకుండా ప్రజా కే్షమంకోస-
మనే ప్రతిపాదన సమంజసంగా 
ఉంది.పై్మూడు పుసతాకాలను 
కల్పి పల్లా  దుర్గయ్య కావా్యలు 
ఎమెస్క వార్ ప్రచ్రించార్.
     ఇక వీరి సిద్ాంత గ్రంథం వీరి 
పాండత్య ప్రకర్షకూ, పరిశోధన్ 
పటిమకు మచ్చుతునకగా నిలు-
సుతా ంది.
      పదహారవశతాబాదీ నిని ప్రబంధ 
యుగంగా వరి్ణంచటంలోని ఔచి-
తా్యనిని రాయలకాలంన్టి ప్ర-
బంధాలననినింటినీ స్కల్యంగా 
పరిశీల్ంచి పరిశోధన గ్రంథం 
“ప్రబంధ వాజ్ఞమియ వికాసము 
-రాయల యుగము “ను వెలువ-
రించార్.
             ద్నిని తెలుగ విశ్వవిదా్య 
లయం వార్ రండు భాగాలుగా 
ప్రచ్రించార్.అల్గే వీరి 
చతుర వచోనిధి ,అలలాస్ని ప్దదీన 
ప్దదీన కవితా వైెభవం మూడు 
కల్పి పల్లా దుర్గయ్య రచనలు 
పేరిట స్హిత్య అకాడమీ ప్రచ్-
రించింది.వీర్ పలువుర పుసతా-
కాలకు పీఠికలు రాశర్.అవనీని 
పుసతాకంగా రావలసి ఉననిది.వా-
నమామమలైె వరదాచార్్యల 

పోతనచరిత్రము గ్రంధానిక్ దు-
ర్గయ్య గారి పీఠిక చిననిపాటి వా్య-
ఖా్యనమనవచ్చు.దుర్గయ్య గారి 
న్టిక మాయరోగం శతజయంతి 
సంచికలో వేశర్.
      ఇటీవల తెలంగాణా స్హిత్య 
అకాడమీ వార్ నెలనెల్ పితా 
శరండవ శుక్రవారం నిర్వహించే 
‘కావ్యపరిమళం కార్యక్రమంలో 
పల్లా దుర్గయ్య గారి గంగిరదుదీ ను 
ఈతరం స్హితా్యభిమానులకు 
పరిచయం చేయడం జరిగింది 
.2014 లో డా. పల్లా  దుర్గయ్య 
గారి శతజయంతి ఉతసావాలు 
డా.కే.వి.రమణ గారి అధ్యక్ష-
తన జరిగాయి. ఈ సందరభుంగా 
ఉస్్మనియా విశ్వవిదా్యలయం-
లో,తెలుగ విశ్వవిదా్యలయంలో 
,వరంగలులా లో సంస్మరణ సభలు 
జరిగాయి.శతజయంతి సమాప-
న్తసావంలో శతజయంతి సంచిక 
“పాలవెల్లా ” కుటుంబసభు్యలు,
ఆభిమానుల ప్రోతాసాహంతో వె-
లువడంది.

        వీరి ఉదో్యగ జీవితం చాదర్ 
ఘాట్ కళా శలలో నిజాం కళాశ-
లలో స్గింది.వీరి ప్రతిభకు రా-
వలసినంత ప్రఖా్యతి రాలేదనేది 
ఆయననెరిగినవార్ అంటార్ 
.ఎవరినీ ఏద్ యాచించే గణం 
కాదు వీరిది.నిండు కుండ.వీరిక్ 
ఉస్్మనియా విశ్వ విదా్యలయం-
లో  ప్రొఫెసర్గా రాకపోవటం  
బాధాకరమైెన్,పదవీ విరమణ 
తర్వాత యజిసి వార్ వీరిక్ 
ప్రొఫెసర్ హదాను కల్పెంచి పరి-
శోధక విదా్యర్థా లకు గైెడ్ గా ఉండే 
అవకాశ కల్పెంచడం కంతలో 
కంత మెర్గ.
           న్రాయణ గూడలో కేశవ 
మెమోరియల్ ముందునని వీరి 
ఇలులా  ఒకపుపెడు తెలంగాణా 
కవులు దాశరథి,కాళ్జీ,వాన-
మామలైె ,బిర్దురాజు రామరా-
జు,సి.న్రాయణరడ్డ మొదలైెన 
వారి రాకపోకలతో, సమావేశ ల 
తో కళకళల్డుతుండేదట. 1976 
లో పదవీ విరమణ చేసిన దుర్గ-
య్య గార్ 1983 లో దివంగతు-
లయా్యర్.వీరిక్ అయిదుగర్ 
కుమార్లే.తెలంగాణ తల్తరం 
కవులలో పండతకవిగా ప్రశసితా 
పందిని పల్లా  దుర్గయ్య గార్ 
ప్రాతఃస్మరణీయులు.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి తా దురా్గ  ప్రస్దరావు

        (సంభాషణ సంసకృతం -25)   

+91 9897959425

                             
       
                                पञ्चमीविभक्तिः (अिध:े)
ఇంతకు ముందు మనం చతుర్థావిభక్ తా ఏఏ సందరాభులోలా  వసుతా ందో తెలుసుకున్నిం . ఇపుపెడు పంచమీ 
విభక్ తా ఎపుపెడెపుపెడు ఉపయోగించాలో సంగ్రహంగా తెలుసుకుందాం .  ఈ పంచమీ విభక్ తా  అనేక సంద-
రాభులోలా  వసుతా ంది . కనిని ముఖ్యమైెన అంశలను ఈ పాఠంలో పరిశీల్దాదీ ం .

जविकर्तु:  प्रकृवर:  ( జనికర్తా : ప్రకృతి: ) అని వా్యకరణ నియమం . ఒక వసుతా వు వేరొక వసుతా వులోంచి  పుడు-
తో౦టే లేక వెలువడుతో౦టే  అది ఎక్కడ నుంచి వెలువడుతో౦దో  ఆ వసుతా వును చెపేపె పదానిక్ పంచమీ 
విభక్ తా వసుతా ంది . 
For Example:-
1. पितुरार ्िदी  प्रभिवर  (పర్వతమునుండ నది పుటుటీ ను) 
    River flows from a mountain 
2. गोमयार ्िशृ्चिको जायरे (పేడ నుంచి త్లు పుటుటీ ను)  
   Scorpion is born from cow - dung 
अन्ाद्भिन्ति भूरावि पजतुन्ादन्संभि: 
यज्ाद्भिवर पजतुन्ो यज्: कमतुसम्द्भि: 
(भगिद्ीरा ) 
ప్రాణులు అననిం నుండ పుటుటీ ను
అననిం మేఘం వలనపుటుటీ ను 
మేఘం  యజ్ఞం వలన సంభవించ్ను 
యజ్ఞం కర్మలవలన జనించ్ను .
అందువలలా  ఇక్కడ అనినిటిక్ పంచమీ విభక్ తా వచిచు 
“అన్నిత్” “ పరజున్్యత్ “ “యజా్ఞ త్”  మొదలైెన పంచమీ విభక్ తా ప్రత్యయాలు ఏరపెడా్డ యి .
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  2. ध्ि्मपाये अपादािम्
రండు వసుతా వులు విడపోయినపుపెడు ఏది సిథారంగా ఉంటుందో దానిక్ అపాదానం అనే సంజ్ఞ వసుతా ంది . 
అపాదాన సంజ్ఞ వచిచున పదం పంచమీ విభక్ తాలో ఉంటుంది .
िकृ्ार ्फलं परवर 
చెటుటీ నుండ పండు పడుచ్ననిది .
A fruit is falling from a tree.
बालक: विद्ालयार ् आगच्छवर 
బాలుడు పాఠశలను౦డ వచ్చుచ్న్నిడు .
A boy is coming from school.
आकाशार ्िरतु: परवर 
ఆకాశము నుండ వర్షము పడుచ్ననిది .
మొదలైెన ఉదాహరణలు పరిశీల్దాదీ ం 
Rain is falling from the sky. 

िकृ्ार ्फलं परवर అనే వాక్యంలో చెటుటీ  పండు ఒకపుపెడు కల్సే ఉన్నియి . వాటిక్ వియోగం కల్గింది 
. చెటుటీ  అక్కడే సిథారంగా ఉంది పండు పడపోయింది . అందుకే చెటుటీ కు అపాదానసంజ్ఞ , తదాదీ ్రా 
పంచమీ విభకీ తా  వచిచు िकृ्ार ्फलं परवर  అయింది. అల్లా గే बालक: विद्ालयार ् आगच्छवर అనే వాక్యంలో 
బాలకుడు విదా్యలయం ఒకే చోట ఉండేవార్. బాలుడు వచేచుశడు . విదా్యలయం సిథారంగా అక్కడే 
ఉంది.  అందువలలా  ఆ పదానిక్ అపాదానసంజ్ఞ  తదాదీ ్రా పంచమీ విభక్ తా వచిచు बालक: विद्ालयार ् 
आगच्छवर  అనే వాక్య౦  ఏరపెడంది .
3. भयहरे्: 
    ఎవరికైన్ భయం కల్గినచో ఆ భయానిక్  కారకులెవరో వారిని స్చించే పదానిక్ పంచమీ విభక్ తా 
వసుతా ంది . 
1. चोरार ्भयं चोरभयम ्(దొ౦గ వలన భయము )
ఇక్కడ భయానిక్ కారణం దొంగ అందువలలా  ఆ పదానిక్ పంచమీవిభక్ తా వచిచుంది .
2. पापार ् भयं पापभयम ्(పాపము వలన భయము ) ఇక్కడ భయానిక్ కారణం పాపం . అందువలలా  ఆ 
పదానిక్ పంచమీ విభక్ తా వచిచుంది .
3. छात्ाणा ंव्ाकरणार ्भीवर: (విదా్యర్థా లకు వా్యకరణము వలన భయము )
ఇక్కడ విదా్యర్థా లకు వా్యకరణం వలలా  భయం . అందువలలా  వా్యకరణ పదానిక్ పంచమీ విభక్ తా వచిచుంది .
4. सज्जिािा ंदजुतुिेभ्ो भयम ्(మంచివారిక్  చెడ్డవారి వలన భయం) 
    ఇక్కడ భయానిక్ కారణం చెడ్డ  వాళ్ళు కాబటిటీ  ఆ పదానిక్ పంచమీ విభక్ తా వచిచు దురజునేభో్య  అయింది. 
5 मूवरकस्य माजातुलार ्भयं भिवर ( ఎలుకకు పిల్లా వలన భయం )
6. चोरस्य रक्कभटेभ्ो भयं भिवर (దొంగకు రక్షకభటుల వలన భయం )
बहह: योगे (outside) 
ििार ्बहह: पितुरा: सन्ति (వన్త్ బహి: పర్వతా: సంతి )
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ग्ामार ्बहह: सरासंस सन्ति (గ్రామాత్ బహి: సరాంసి సంతి )
कूपार ्बहह: मणू्का: सन्ति (కూపాత్ బహి: మండూకా: సంతి) 
Note:--  పంచమీ విభక్ తా అకారాంత పుంల్ంగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది..
रामार ्---रामाभ्ाम—्रामेभ्: 
ग्ामार-् ग्ामाभ्ाम-्ग्ामेभ्: 
పంచమీ విభక్ తా  ఆకారాంత స్త్రీ ల్ంగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది..
रमाया: -रमाभ्ाम ्–रमाभ्: 
लराया: -लराभ्ाम ्–लराभ्: 
పంచమీ విభక్ తా అకారంత నపుంసక పుంల్ంగంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది.
ििार ्–ििाभ्ाम ्–ििेभ्: 
प्ष्ार ्-प्ष्ाभ्ाम-् प्ष्भे्: 
5. Formation of nouns and verbs 
प्रावरपाहदकम ्
‘रम’् क्रीडायाम ्అనే ధాతువునకు భావారథాంలో घञ  అనే ప్రత్యయ౦ వసేతా రామ ‘ राम’ అనే రూపం ఏరపెడు-
తుంది . ద్నిని ప్రాతిపదిక అంటాం . ఈ ప్రాతిపదికకు విభక్ తా ప్రత్యయాలు చేరిత్ అది పదం అవుతు౦ది.
विभक्तप्रत्यया: ప్రథమాదివిభకుతా లకు ఏకవచన , ది్వవచన , బహువచాన్లోలా   
स् –औ –जस ्
अम ्–औट-शस 
टा- भ्ाम-् भभस ्
(ङ्+ ए ) -  भ्ाम ्--भ्स ्
ङ्सस –   भ्ाम-्     भ्स्
ङ्स ्–   ओस-्      आम ्
(ङ्+ इ)  –ओस-्     स्प ्          చేరిత్       
                                  एकिचिम ्                हवििचिम ्               बहुिचिम ्
प्रथम:-- (राम + स्)  राम: -- (राम  + औ) रामौ -   (राम+ जस ्)  रामा: 
हविरीय :-- (राम+अम ्) रामम ्    (राम  + औ) रामौ – (राम + जस)् रामाि्
रृरीया :--( राम +टा ) रामेण (राम + भ्ाम)् रामाभ्ाम ् (राम + भभस)् रामै:
चरथ्थी:--  (राम +ङ्+ ए) रामाय  ( राम+भ्ाम)्  रामाभ्ाम ्(राम +भ्स)् रामेभ्: 
पञ्चमी:--  (राम +ङ्सस) रामार ् (राम + भ्ाम ्) रामाभ्ाम ्   (राम+भ्स)् रामेभ्: 
रष्ी :--     (राम +ङ्स)्  रामस्य (राम +ओस)् रामयो: (राम +आम)्      रामाणाम ्
सप्तमी :-- (राम+ङ्+इ) रामे  (राम+ओस)् रामयो:  (राम +स्प)्          रामेर्  
అనే రూపాలు ఏరపెడతాయి . ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే.
ఇక క్రియాపదం మాటకసేతా  
धार:्  भू  
     भू –धार्: - వర తామానకాలంలో 
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वरप ्-- रस ्-- श्ि 
ससप-्-- थस ्-- थ
ममप-् िस ्-- मस ्
भू+(शप)्अ+वर =भिवर 
भू+(शप)्अ+वर =भिवर 
Present Tense 
भि +( वरप)् वर   – भि (रस)्  र:  - भि (श्ि)  न्ति 
भि (ससप)् सस – भि (थस)् थ:-   भि (थ) थ 
भि (ममप)् मम – भि (िस)्  ि:- भि (मस)् म: 
भिवर   –भिर:  - भिन्ति భవతి –భవత: -భవంతి 
भिसस – भिथ:   -   भिथ భవసి – భవథ: -భవథ
भिामम –भिाि:  - भिाम: భవామి –భవావ: - భవామ: 
అనే రూపాలు ఏరపెడతాయి .అల్గే ఆత్మనే పదంలో    
र –आराम ्–ि 
थास ्–आथाम ्–ध्वम ्
इट –िहह –महहङ्    అనే ప్రత్యయాలు చేరచుగా 
िन्दर े–िने्दर े–िन्दति े
िन्दसे –िने्दथ े–िन्दध्व े
िने्द –िन्दािह े–िन्दामह े
అనే వర తామాన క్రియా రూపాలు ఏరపెడతాయి
ఇక మిగిల్న కాల్లకు సంబంధించిన క్రియా పదాలకు కూడ ఇవే ప్రత్యయాలు వరి తాస్తా యి . అవి అనేక 
మార్పెలుపంది ఆయా కాల్లకు సంబంధించిన క్రియాపదాలు ఏరపెడతాయి 
A Sanskrit Sloka 
ससहंो व्ाकरणस्य कर्तुरहरर ्प्राणाि ्वप्रयाि ्पाभणिेिः
मीमासंाकृरम्न्ममाथ सहसा हस्ी म्वि ंजमैमविम।्
छन्दोज्ािविसध ंजघाि मकरो िेलारटे वपङ्गलम ्
अज्ािािरृचेरसामवररुरा ंकोऽथतुस्स्रचिा ं ग्णिैः॥  
(पञ्चरन्त्रम ्)
                       పాణిని మహరి్ష సంసకృత వా్యకరణ శస్్రా నిని మనకు అ౦ది౦చిన మహనీయుడు. ఆయన 
ప్రపంచ మేధావులలోనే ప్రధాన గణనీయుడు . అటువంటి పాణిని మహరి్షని ఒక సింహం చంపేసింది. 
మీమాంస్ శస్త ప్రవర తాకుడైెన జైెమిని మహరి్షని ఒక ఏనుగ త్రొక్్క చంపేసింది. ఇక ఛ౦దశ్శస్్రా నిని  
రచించిన పి౦గళన్గమహరి్షని వేల్తటంలో ఒక మొసల్ చంపేసింది. అజా్ఞ నం చేత మదించిన వారిక్, 
అధికకోపంగల వారిక్ ఇతర్ల యొక్క మంచి గణాలతో పని లేదు.    
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సేవా ఫలం

ఆదూరి హైమవతి
           "తాతగారూ !మీర్ రోజూ 
ఆ మురిక్వాడలకెళిళు ఏదో 
ఒక కధో , పురాణా మో ,భజన్ 
వారిక్ నేరిపెంచి వసుతా ంటారే , 
అంతదూరం నడచి పోక పోత్ 
హాయిగా మన గార్డలో కూరోచువ-
చ్చుగా!"  అంటూతన సందేహా 
నిని వెల్బుచాచుడు పదోతరగతి 
చదివే ప్రద్ప్ తాతగారితో.
"ప్రద్ప్ ! సేవ ఎంతగొపపెదో తెల్సేతా 
ఇల్ మాటాలా డవు. నీవు పదోకాలా సని 
వదిలేశను. లేకపోత్ నిన్ని తీ-
సుకెళ్దును న్ తోటి"
"బతిక్ పోయాను, తాతగారూ! నే-
నెక్కడ వస్తా నండీ అక్కడక్?"
"తపుపె ప్రద్ప్ , అవసరమైెన 
వారికే సేవచేయాల్, ఆకలైెన 
వారికే అననింప్టాటీ ల్. సేవ అంటే 
సహాయం. దానివలలాఎంత గొపపె 
ఫల్తం ఉంటుందో తెల్సేతా ఇల్ 
అనవు"
"ఏమోతాతగారూ న్కుమాత్రం 
..."అంటునని మనవడతో---
" ఇల్రా ఐదు నిముష్టలు కూరోచు 
నీకో చిననికధ చెపాతా ను."అంటూ 
ప్రద్పును కూరోచుబెటిటీ  గొంతు 
విపాపెర్ తాతగార్.
"ఒకానొక సమయంలో దండకా-
రణ్యంలో ఒక వేదాలు చదివిన 
విదా్వంసుడు  ఒక గర్కులం 
నడుపుతూ తనదగ్గరిక్ వచిచున 
పిలలా  లందరికీ విద్య  బోధించే 

వాడు ఆయనకు తన గర్వు  కృ-
పవలలా  , ఆయన బోధించిన మం-
త్రానిని  కోటిమార్లా  జపించడం 
వలలా  ,ఎవరినైె న్ సరే పర్క్షగా 
వారి  నుదుర్   చూడగానే , వారి 
జీవితం ఎంత కాలం ఉంటుందో 
ఆయనకు తెల్సేది.
ఒక రోజున ఆయన తనవదదీ  
చదివే నరహరి అనే విదా్యర్ి-
ని చూడ గానే మంత్ర ప్రభావం  
వలన అతడక్ ఇహ రండునె-
లలు మాత్రమే జీవితం ఉననిటులా  
తెల్సి చాల్బాధపడ ,ఆకదిదీ  
రోజులైెన్ నరహరి తన తల్లా దం-
డ్రులతో జీవించడం ఉతతామమని 
భావించి, "న్యన్ నరహర్! నీవు 
ఈరోజే బయలేదీరి కంతకాలం నీ 
తల్లా  దండ్రులసేవచేసి తిరిగిరా !" 
అనిచెపాపెడు.
దానిక్ నరహరి "గరూజీ! న్వి-
దా్యభా్యసం ఇంకా ప్రి తాకాలేదు 
ఎల్ వెళళును?"అని అడగా్గ  ,
"న్యన్ కదిదీకాలం నీతల్లా దం-
డ్రులతో గడపి రా" అని ఆదేశంచి 
పంపాడు.
గర్వాజ్ఞ ప్రకారం ,ఆశ్రమం వీడ 
వెళిళున నరహరి న్లుగో రోజుకే 
తిరిగివచాచుడు. ధా్యనంలో ఉనని 
తనగర్వు పాదాలంటి నమస్క 

రించాడు. గర్వు కళ్ళుతెర-
చి," నరహర్ నినుని తల్లా దం-
డ్రుల దగ్గర కెళలామన్నిను కదా! 
వచాచువేం?"  అని అడగార్.
అంత్కాక అతడ ముఖం మీద 
వ్రాత చూసిఅత్యంత ఆశచుర్యంగా , 
"నరహర్! దారోలా  ఏంజరిగిం-
ది? ఎందుకు తిరిగివచాచువు?" 
అన్నిర్ గర్వుగార్.
" గరూజీ !మీర్ చెపాపె క నేను 
బయలేదీరి మా ఊరిక్ వెళ్తుం-
డగా దారోలా   బాహుదా నదిక్ వరద 
వచిచు, దాటలేకపోయాను. అక్కడే 
రండు రోజులున్నిను ,  చెటుటీ -
క్రింద.  ఇంతలో  ఆవరద ఒక 
ప్దదీ  చీమలపుటటీ  మీదకురావడం  
చూశను. దాని నిండాచీమలు-
న్నియి. మరికాసేసాపటిక్ వరద 
నీర్ ఆపుటటీ ను ముంచేసుతా ంది.
దాన్లా  చీమల నీని చనిపోతాయి.  
నేను ఆచెటుటీ  కమ్మను ఎక్్క దానిని 
ఆపుటటీ  మీద కు వంచి దానిమీద  
కూర్చున్నిను. చీమలనీని ఆక-
మ్మమీదిక్ ఎగ బాకాయి.మరి-
కదిదీ  సేపటిక్ వరద నీర్ ఆపుటటీ  
మీదకు వచిచు కోటుటీ కు పోయింది. 
నేను ఇహ వరద  తగ్గదని భా-
వించివెనకు్క వచాచునండీ! తగా్గ క 
మీ మాటప్రకారం  వెళతానండీ !" 
అంటూ వినయంగా చెపాపెడు 
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తర్వాయి)

     వర్షం కురిసి పలం పదును 
అయిన తర్వాత వితతా-
న్ల గొర్రుకు 'జడగం' కటిటీ , 
ఒకర్ వొడలో వితతాన్లు 
పోసుకుని, ఇంకకర్ ఎదుదీ లను 
తోలుతుంటే.... వితతాన్లు విత్తా-
వాళ్ళు. ఈ వితటీటం కూడా ఒక 
గొపపె కళ. పిడక్ల్తో వితతాన్లు 
పటుటీ కుని 'జడగం' లో వదులు-
తుంటే ఆ జడగానికునని న్లుగ 
రంధ్రాలనుండ న్లుగ వెదుర్ 
బొంగలగండా గొర్రు న్లుగ 
చెక్కలకు వెళిలా  వితతాన్నిక్,వితతాన్-
నిక్ అర్ అడుగ దూరం వుం-
డేటటుటీ  పడతాయి. పది రోజుల 
తరవాత మొలకలు వచిచునపుపె-
డు చూసేతా అత్యంత క్రమశక్షణ 
కల్గిన సై్నికులు కవాతు చేయ-
టానిక్ నిలబడనటులా  వుండేవి.
       మా స్్వముల వారి చేను, 
ఇననిపపె చేను వేర్స్నగ వె-
య్యటానిక్ సిద్ం చేసేవాళ్ళు. 
ఈ రండు కూడా కోడూర్ కండ 
క్రింది భాగంలో వుండేవి. ఈ 
చేలు వెడలుపె తకు్కవ, పడవు 
ఎకు్కవగా వుండటం మూల్న 
కండ అడుగ భాగం వరకు 
వా్యపించేవి. ఆ చివర కుమ్మర 
గంటలు వుంటాయి. ఈ పలం 

కూడా మాదే. కుమ్మరివాళ్ళు 
కుండలు చేయటానిక్ అనువైెన 
మటిటీ  ఇక్కడ దొరికేది. అందుకే 
ఆ పలం వాళలాకు ఇన్ముగా 
ఇచాచుర్. ప్రతిగా వాళ్ళు మా 
కుటుంబానిక్ సంవతసారాని-
క్ సరిపడా కుండలు ఇస్తా ర్. 
వివాహాది శుభకారా్యలకు ప్ర-
త్్యకంగా బాణలు, కుండలు, 
కడవలు ఇస్తా ర్.
    పలం నలలారేగడ అవటం 
మూల్న ఒకటి రండు వరా్ష లు 
పడత్ శనకా్కయ పంట పండేది. 
ఈ పంట వేసిన భూమి చాల్ స్-
రవంతంగా వుంటుంది. ఎకు్కవ 
ఎర్వులు తోల్ల్సాన అవసరం 
వుండదు. పంట మాస్లు 
వచేచుటపపెటిక్ ఒకటి రండు స్ర్లా  
కలుపు తీస్తా ర్. 
   ఊడలు దిగి కాయలు 

కాయటం మొదలైెనపపెటి నుండ 
రాత్రింబవళ్ళు కావల్ వుండాల్సాం-
దే. పపుపె ముదిరి మొక్క ఆకు 
పసుపుపచచు రంగలో తిరిగి, 
గింజ ఎర్పు రంగలోక్ వచిచున 
తరా్వతనే 'గంటక' తోల్ల్. 
మూడడుగల పడవున, రం-
డంగళాల వెడలుపెన వుండ, ఒక 
ఇనుపకమి్మ చెక్కకు బిగించబడ 
వుంటుంది. ఒకవైెపు పదునుగా 
వుంటుంది. ఈ గంటక తోలేట-
పుపెడు ఒక మనిష్ గంటక మీద 
నిలబడ, ఇంకో మనిష్ 'మేడ-
తోక'ను గటిటీ గా అదిమిపటుటీ కు-
ని ఎదుదీ లను తోలేవాడు. కనీసం 
ఒక అడుగ లోతున ఈ గంటక 
తెగాల్. అపుపెడే చాల్ భాగం 
కాయలనీని మొక్కతో వస్తా యి, 
లేకుంటే భూమిలో ఉండపోతా-
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యి. 
      గంటక తోల్న తర్వాత 
మొక్కలనీని ఎదుర్ కుపపెలు వేసి 
బండలా తో కళళుం లోక్ తోల్ చినని 
వామి వేస్తా ర్. కంచెం ఎండన 
తర్వాత కూలీలు వొలచటం 
ప్రారంభిస్తా ర్. 'డబాబాల' ప్రకారం 
కూల్ తీసుకుంటార్. చేనులో 
మిగిల్పోయిన శనకా్కయ-
లు న్లుగైెదు స్ర్లా  గొర్రు-
తోల్, గంటక తోల్ కాయలు 
ఏర్తార్. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు 
నెలరోజులు కనస్గతుంది. 
ఆ ఆతర్వాత చేను 'ఈటు' 
పోతుంది. అపుపెడు ఎవరైన్ 
చేలోకెళిళు మటిటీ  అటుఇటు 
తవి్వ కాయలు ఏర్కోవచ్చు. 

చాల్మంది పిలలాలు, ప్దదీలు ఈ 
పనిమీద వుండ పదిరోజులోలా  బస్తా  
కాయలు సేకరిస్తా ర్. 
       ఈ శనకా్కయలు బాగా ఎండ 
గలగలమని శబదీ ం వస్తా ం-
టాయి. తినటానిక్ పచిచువైె-
న్ బాగంటాయి. సంవతసా-
రం పడవున్ 'ఊరిమిండ' 
న్ర్కోవటానిక్ ఈ శనకా్కయ-
లే వాడతార్. కళలాంలో కాయలు 
అనీని కోసి 'శనకా్కయ కటటీ ' వామి 
వేసి, కాయలు ఆరబోస్తా ర్. 
దాదాపు రండు మూడు నెలలు 
పడుతుంది ఈ పని అయే్యట-
పపెటిక్. ఈ కాలమంతా ఎకు్కవ 
శనకా్కయలే తింటారందరూ. 
శనకా్కయ 'ఊరిమిండ' శనకా్క-

యపడ. 
     'ఈటు' పోయిన పలంలో 
'ఎర్కల' వాళ్ళు పందులను 
తోలేవార్. అవి ఎక్కడో అటటీ డు-
గన మిగిల్పోయిన శనకా్కయ-
లను 'మొటటీ లతో' తవి్వ తీస్తా యి. 
అందుకే ఈ పలంలో తర్వాత 
సంవతసారం ఈ పంట వేసిన్ 
చాల్ బాగా పండుతుంది.
      అయిత్ కషటీ మంతా ఈ శన-
కా్కయలు కావల్ కాయటమే. 
ఊడలు దిగినపపెటినుండ 
పలంలో రాత్రింబవళ్ళు కావల్ 
వుండాల్. మా స్్వముల వారి 
చేను, ఇననిపపె చేను కండ క్ంద 
వుండటం మూల్న రాత్రి కావల్ 
తపపెనిసరి. ఎందుకంటే అడవి-
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పందులు, నక్కలు పల్నిని తవి్వ 
కాయలు తింటాయి. అందుకై 
ప్దదీన్యన రాత్రి కావల్ పోతూ 
ననుని తపపెక తీసుకునిపోయేవా-
డు. న్కు అలవాటు అవుతుంద-
ని.
      అపుపెడు 'టారిచు లైెటులా ' 
వగైెరాలు వుండేటివి కాదు. 
పలం గటుటీ పై్ వుండే కంప 
చెటులా  కటిటీ  ఎండన తర్వాత 
వాటితో మంట వేసి ఆ వెలుగలో 
కావల్ కాయాల్. మా పలం 
క్ందనే పీనుగల డొంక వుండేది. 
శవాలను అక్కడ ప్డేచువార్. 
రాత్రిక్ నక్కలు ఈ శవాలను తి-
నటానిక్ వచిచు భయంకరంగా 
అర్స్తా  వుండేవి. మా ప్దదీన్-
యనకు అసలు భయమనేది 
తెల్యదు. రాత్రంతా ఆయనతో 
బికు్క బికు్కమంటూ గడపేవా-
డని. మధ్య మధ్యలో చనిపో-
యినవాళళు పేర్లా  చెపిపె "వాళ్ళు 
వచాచుర్... వీళ్ళు వచాచుర్... 
కాళ్ళు వెనకు్క వున్నియి... తల 
లేదు ... పుర్రె మాత్రం వుంది..... 
చేతులు కనబడలేదు.. వేళ్ళు 
మాత్రం వున్నియి" అంటూ 
భయంకరంగా కధలు చెపేపె-
వాడు. ఎపుపెడెపుపెడు తెలలావా-
ర్తుందా అని... కనిప్టుటీ కుని 
వుండేవాడని.
     కంది, ప్సర, అలసంద, 
ఉలవ అంతర పంటగా వేస్తా ర్. 
వీటిక్ ఎకు్కవ శ్రమ అవసరం 
లేదు. వరా్ష ధారం పంటలు 
కాబటిటీ  సమయానిక్ వర్షం పడత్ 

పండుతాయి....లేకుంటే లేదు.
      అరక, బరిగె, కర్ర, సొదదీ ... 
ఇవి కూడా వరా్ష ధార పంటలు. 
గడ్డగింజలు, ఎకు్కవ పటుటీ  
వుంటుంది. న్లుగ శేర్లా  
గింజలైెత్ గానీ ఒక శేర్ బియ్యం 
అవ్వవు. అరకను దంచి బియ్యం 
చెయ్యర్. ఇసుర్రాయితో ఇసుర్-
తార్. బరిగెలేమో బాగా నుననిగా 
వుండ జారిపోతూంటాయి. ఇవి 
దంచాలంటే వాటితో వరిప-
టుటీ  వేసేతా గానీ మెదగవు. సొదదీలు 
ఎకు్కవగా రొటటీ లకు వాడతార్. 
కర్ర అననిం బాగా ముళ్ళు 
ముళ్ళుగా వుంటుంది. అయిత్ 
సంవతసారంలో ఈ అనిని రకాలైెన 
తిండ తినేవాళ్ళు.

          గడ్డవామి  
    సంవతసారం పడవున్ పశువుల-
కు కావాల్సాన ఎండుగడ్డని అంతా 
'వామి' వేస్తా ర్. వామి వెయ్యటం 
కూడా ఒక గొపపె స్ంకేతిక కళ. 
వర్షం వసేతా తడవకూడదు. గాల్ 
వీసేతా ఎగిరిపోకూడదు. మా ఊరోలా  
ఒకరిదదీర్ మాత్రమే ఈ స్ంకేతిక 
విద్య తెల్సినవాళ్ళు వుండేవాళ్ళు.
      మొదటిగా వరిచెతతాను రండ-
డుగల ఎతుతా  మేర వృతాతా కారం-
లో వేసి పశువులచేత తక్్కస్తా ర్. 
అల్ రండు మూడు రోజులు 
తక్్కచిచు విదిల్సేతా మళీళు కనిని 
గింజలు రాలుతాయి. వీటిని 'కు-
పపెతక్్కళ్ళు' అంటార్. ఇవి మగి్గ-
వుంటాయి. కాబటిటీ  అననిం ఒక 
రకమైెన వాసన వసుతా ంది.

      వామి వెయా్యలంటే ముందు 
పడవు వెడలుపెలు ఎంత 
వుండాలో ... దానిని బటిటీ  వామి 
ఎంత ఎతుతా  వుండాలో ఆలో-
చిస్తా ర్. తమ కళలాంలో వున్ని 
గడ్డని మొతతాం అంచన్ వేసి, 
ముందు ఆరేడు అడుగలకు 
ఒకటి చొపుపెన అయిదార్ రాళ్ళు 
న్లుగైెదు వర్సలోలా  ప్డతార్. 
వర్స వర్సకు మూడు న్లుగ 
అడుగల వెడలుపె వదులుతార్. 
ఈ రాళళుపై్ గటిటీ  కటటీ లు వర్సగా 
ప్టిటీ , వాటిపై్ 'జొనని చొపపె' కటటీ లు 
న్లుగైెదు అడుగల ఎతుతా  పే-
ర్స్తా ర్. ఆ తర్వాత వర్సగా 
శనకా్కయ కటటీ , రాగి చెతతా, 
బరిగె చెతతా, వరి చెతతా పేర్స్తా ... 
మధ్యలో సథాలం వదులుతార్. 
ఈ సథాలం గంతల్గా తయారౌ-
తుంది. ఇందులో ఉలవపటుటీ , 
శనకా్కయపటుటీ  జొనని కంకులు, 
రాగి పటుటీ  పోసి మళీళు ఒక వర్స 
అనినిరకాల గడ్డ  వేసి, పై్న మాత్రం  
చాల్భాగం వరిగడ్డ  వేస్తా ర్. ఈ 
వరిగడ్డ  ఇర్వైెపులకు కసలు 
వచేచుటటుటీ  వేసేతా, కురిసిన వాన-
నీళ్ళు అనీని క్ందిక్ కారిపోతాయి.  
పై్న కంచెం వెడలుపెగా వేస్తా ర్ 
కాబటిటీ  ఈ వరిగడ్డ  తోనే 'ఎంటులా ' 
పేని వామిక్ ఇటు అటు వైెపు 
దిగేసి చివరలకు 'గజిజు ' రాళ్ళు 
కడతార్. ఈ బర్వుకు గడ్డ  
గాల్క్ లేవదు. వానకు తడవదు.
         
  
                ( ఇంకా వుంది ) 
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ఎలకా్రా న్

భూమిసుతుడ బావగార్లా
        మంగళ్రావు తల్లా దండ్రుల-
క్ ముగ్గ ర్ ఆడపిలలాల తరా్వత 
పుటిటీ న కడుకు. అయిదో కాలా సు 
వరకూ చదువుకని, ఆ
తరా్వత తండ్రివెనక తన పదో 
ఏటనుంచే వ్యవస్యపపెనులోలా  
తలదూరేచుసి పాల్కాపులీని, వ్యవ-
స్యపుకూలీలీని గదమాయించే 
ద్వందా్వరాథా ల మాటల పురాణాల 
పండతుడైెపోయాడు. అయిన్ 
మంగళ్రావు మనసు మంచిది
కావడంతో ఎవరూ తపుపె పటేటీ -
వార్ కాదు. వ్యవస్య సంసకృ-
తిలో ఇల్ంటి భాష్టప్రయోగం 
చిరకాలంనుంచీ వస్తా  ననిదే. 
మంగళ్రావు తండ్రిది పాతిక 
ఎకరాల భూమి. ముగ్గ రి కూతుళలా 
ప్ళిలాళూలా  చదువునని కుటుంబా-
లోలా  చేసి, అయిదేసి ఎకరాలు 
భరణంగా యిచిచు, చివరిక్ పద్-
కరాలు మిగలుచుకోగల్గాడు. 
అలులా ళ్లా  ముగ్గ రూ వ్యవస్యపు
రాబడ భవిష్యతోలా  తమక్ సరిగా 
అందుతుందో లేదో అనని 
భయంతో భార్యల్ని ఒపిపెంచి, 
మంగళ్రావు తండ్రి నచచుచెపిపెన్ 
వినకుండా ధాన్యభూమిని అమి్మ-

పారేసి నేర్గా ధనలక్్షమిగా మారేచు-
సుకన్నిర్.
ఓ స్రి ధాన్యవా్యపారప్రాంగణా-
నిక్ పోయి సై్క్లుమీద తిరిగి-
వసుతా నని మంగళ్రావు తండ్రి మీద 
ఓ తాగబోతు డ్యివర్ ల్ర్ 
ఎక్్కంచేయడంతో, ఆయన 
ప్రాంగణం అమ్మవారైన ధాన్యల-
క్్షమి దివ్యసనినిధిక్ వెళిళుపోయార్. 
అపపెటిక్ మంగళ్రావు వయసు 
పద్దీనిమిది సంవతసారాలు. తల్లా  
ప్దమాణిక్యం మంగళ్రావుక్ 
దనునిగా నిలబడంది. వయసులో
వెర్రివేష్టలు వేయకుండా తెల్సు-
నని బంధువులోలా ంచే ఓ అమా్మ-
యిని చూసి ప్ళిలా  చేసేసింది. 
మంగళ్రావు ప్దదీగా చదువుకో-
కపోయిన్ వ్యసన్లవైెపు దృష్టీ  
స్రించకుండా, సంప్రదాయాల్ని 
పాటిసతా నే, ఆరాభుటాలక్ పోకుండా 
మిగిల్న పద్కరాలీని సక్రమం-
గా స్గ చేసి, పాతిక ఎకరాలు 
చేశడు. అయిద్కరాల మామిడ-
తోట కన్నిడు. మంగళ్రావుక్
కూతుర్ చినమాణిక్యం, ఆ 
తరా్వత కడుకు చినకర్షకరావు. 
మంగళ్రావు తండ్రి పేరే!

చినమాణిక్యం పదకండో ఏటనే 
ప్దదీమనిషైెoది. న్యనమ్మ ప్-
దమాణిక్యం న్న్ హంగామాచే-
సింది. పంచాయితీ పాఠశలలో 
ఆరో తరగతిలో ఉనని మనవరాల్ 
చదువు అటకెక్్కంచే ప్రయతనిం 
చేసింది. జుబాబా, పరిక్ణీలో ఉండే
చినమాణిక్యం చేత కండువా 
పరిక్ణీ కాకుండా ఏకంగా చీరే 
కటిటీ ంచేసింది. దానిక్ త్వరగా ప్-
ళిలాచేసేయండ అని కడుకుమీదా, 
కోడల్మీదా ఒతితాడ ప్ంచేసింది.
      “అమా్మ! చిననిమ్మ తెల్వైెనది. 
దానిని చదువుకోనివ్వవే! ఒకపుపె
డు ఆసుతా లు చూసి అబాబాయిల
 కు పిలలానిచేచువార్. ఆ తరా్వత 
ఆసుతా ల తోనే కాకుండా దువులు 
కూడా చూసుతా న్నిర్. యిపుపెడు 
మనం కంగార్ పడ మాణిక్యం 
కోసం సంబంధాలు వెతిక్త్, 
మన ఆసితామిద కనేనిసి ముందు 
కస్తా ర్. అది ఇపపెటి పరిసిథాతు-
లకు అనుకూలం కాదు. ఏదై్న్ 
అవాంతరం జరిగిత్ ఆడపి-
లలా  తనకాళలామీద తాను నిలబడ 
కల అవకాశం మనం  కల్గిం-
చాల్. అందుకు చదువు చాల్ 
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అవసరం,” అన్నిడు మంగళ్రావు.
           “నేనేం చదువుకన్నినని,
నువే్వం చదువుకన్నివని? ప్రి 
గామా లేదా?” ప్దమాణిక్యం 
అననిమాటలోలా  అంతులేని ఆత్మ-
విశ్వసం తంగి చూసింది.
మంగళ్రావుక్ తలలాంటే ఎనలేని 
గౌరవం, అభిమానం. తండ్రిపో-
యిన తరా్వత అనీని తానే అయి 
నిల్చుంది.
“అదృషటీ ం కల్సివచిచుంది కాబటిటీ . 
మూడేళ్లా  వరా్ష భావం వలలా  
పంటలు ద్బబాతిన్ని, ప్టుటీ బ-
డులకోసం నీ వంటి మీది నగలు 
ఆసరాగా ఇచాచువు కాబటిటీ . అనేక-
రకాలైెన భౌగోళిక కారణాలమూ-
లంగా ప్రపంచ వాతావరణం
మారిపోతోంది. అధిక, అన్వృ-
ష్టీ లూ, లోతుకు పోయిన భూ-
గరభుజల్లూ, నక్లీ వితతాన్లూ, 
న్ణ్యతలేని ఎర్వులూ, క్రిమి-
సంహార్లూ వ్యవస్యానిని ద్-
బబాతిసుతా న్నియి. వ్యవస్యంపటలా  
ప్రభుత్వవిధాన్లూ, రాష్ట్రా లమధ్య
జలవనర్ల పంపిణీలూ అంత 
ప్రోతాసాహకరంగాలేవు. ముందు 
ముందు రోజులోలా  వ్యవస్యం 
చెయ్యడంలో ప్రయాస ఎకు్కవైె 
పోతుంది కానీ, శ్రమక్దగ్గ ఫల్-
తముండదు. భూములుననికు-
టుంబంలోక్ చిననిమ్మని పంపే 
ముందు దాని చదువు సంగతి 
ఆలోచించాల్.” అన్నిడు మం-
గళ్రావు.
    “నేను పై్ సంబంధాల మాటా 

చెపపెటంలేలాదు, భూములునని 
కుటుంబాలవారి సంగతీ చెపపె-
టంలేలాదు. నీ అపపెలు ముగ్గ రి కీ 
చిననిమ్మ వయసుకుదగ్గ కడుకు-
లున్నిర్. వాళ్ళు ననుని కంగార్ 
ప్డుతా న్నిర్. నీ కూతురిక్ ఎవర్
నచ్చుతారో వాడక్ కటటీ బెటేటీ దాదీ o. 
కుర్రవాళ్లా  మంచి చదువులే 
చదువుకంటున్నిర్ కదా?”
   “అమా్మ! బాల్యవివాహాలు 
ఇపుపెడు నేరంగా పరిగణింపబ-
డుతా న్నియి. చిననిమ్మక్ పద్్నిమిదో 
ఏడు వచేచుసరిక్ పనెనిండో తరగతి 
పా్యసై్పోతుంది. అపుపెడు నీ 
మాట ప్రకారం ప్ళిలా  ప్రయతానిలు 
చేస్తా ను.“
  “పనెనిండు పా్యసై్నతరా్వత కాలే 
జీ చదువంటుంది. అపపెటిక్ నీ 
అపపెల కడుకులు తెల్విమీరి 
చిననిమ్మని కాదనవొచ్చు.”
“అల్ అనే స్్వతంత్ర్ం చిననిమ్మ 
క్ కూడా ఉండాల్ కదా? వాళ్ళు 
కాదనడంకూడా ఒకవిధంగా 
మనక్ మంచిదే! ఎందుకంటే 
మేనరికాలు మంచివి కాదని 
ఇటీవల్ వైెద్యశస్తం చెబోతా ంది. పై్ 
సంబంధాలు చూదాదీ ం.”
“అదనని మాట మీ ఇదదీరి కడుపు 
లో ఉదేదీశ్యం. నీ న్యన పోయిన 
తరా్వత నినుని శసించే అధికారం 
ఉంది కాబటిటీ  నీ వెంట నిల్చా 
ను. ఇపుపెడు చిననిమ్మ జీవి-
తానిని తీరిచుదిదేదీ  బాధ్యత నీద్, 
కోడల్దే కానీ న్ది కాదు. కానీ 
న్కునని భయాలు న్కున్నియి. 

అందుకనే చదువు మానిపించి 
ప్ళిలా  చేసేయమన్నిను?”
 “అంటే చిననిమి్మ ఇంత చిననివ-
యసులో ....?”
“అల్ంటిదేమీ లేదు. ప్దవీర-
స్్వమిగారి ఆఖరి చెలెలాల్ ఏడో-
తరగతి చదువుతునని కూతురిని 
కాలా సుపంతులే చెరిచాడు. పసి-
కందులమీద కూడా అతా్యచారా-
లు జరిగిపోతునని రోజులు. చి-
ననిమ్మది చిదిమిన ద్పంల్ంటి 
అందం. పాతకాలం దానిని కాబటిటీ , 
న్ భయాలు న్కుంటాయి. మీ 
ఇష్టటీ నిక్ నేను వ్యతిరేక్ంచను-
గాని, చిననిమ్మని మితిమీరిన 
గారాబం చేయకండ. మేనరికా-
లు మంచివి కావని నీ అపపెలక్ 
సమాధానం మీరే చెపుపెకోండ. 
‘అంతా వాళళు యిషటీ ం’ అని నెపం 
మీ ఇదదీరి మీదకు నెటేటీ స్తా ను, 
సరేన్?” అంది ప్దమాణిక్యం 
వెంటనే రాజీ పడపోతూ.
       వాసతావానిక్ తల్లా  ఉదేదీశ్యమూ 
ఇదే కావొచ్చునని మంగళ్రావుకని 
పించింది. తమ ఊరైన పిఠాపు-
రంనుంచి రాజమండ్రి, అమల్-
పురం, విజయవాడ వెళిళు ము-
గ్గ రక్కలీని కలుసుకని బావలక్ 
తెల్యకుండా, ‘చిననిమ్మక్ తా-
మిపుపెడే వివాహం చెయ్యదలుచు-
కోలేదనీ, అది చదువుకోవాలనీ, 
మేనరికాలు మంచివి కావనీ’ తన 
ఉదేదీశ్యం ఎరిక పరచి, మేనరికం 
కలుపుకోవాలని తమ మీదా, 
తలీలా మీదా ఒతితాడ తీసుకురావదదీనీ 
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చనువు తీసుకని చెపేపెసి వచాచు 
డు.
అపపెలు కాసతాంత మొహాలు 
ముడుచ్కన్ని, చిర్నవు్వలు 
మొహాన చిందించి, తము్మడక్-
షటీ మైెన అలలాం మిరపకాయ, జీ-
లకర్రల నేతి ప్సరేటులా  తినిపించి 
మర్ పంపించార్. తల్లా క్ తను 
పి లులా ల మెడలోలా  గంటలు కటిటీ
వచేచుశనని చెపాపెడు. ప్ద-
మాణిక్యం ‘హమ్మయ్య, గండం 
గడచింది!’ అనుకంది. లేకపోత్ 
ముగ్గ ర్ కూతుళూలా  మేనకోడ-
లు చినమాణిక్యంకోసం పోటాలా -
డుకంటార్. ఎందుకంటే దాని 
అందం అల్ంటిది. మంగళ్రా-
వు భార్యక్ మొగడంటే మరింత 
గౌరవం ప్రిగింది.
   చాపక్ంద నీర్ల్ స్గిన ఈ 
వ్యవహారామంతా చినమాణి-
కా్యనిక్ తెల్యదు. చదువు 
ఆగకుండా, కండువా పరిక్ణీతో 
స్్కలుక్ వెళళున్రంభించింది. 
న్లుగైెదు రోజులు సిగ్గ పడా్డ , ఆ 
తరా్వత అలవాటైపోయింది.
     రండు వారాల తరా్వత ప్దమా-
ణికా్యనిక్ రాజమండ్రి ప్దదీ  కూతు-
ర్నించి ఉతతారం వచిచుంది. ప్ద-
మాణిక్యం అలులా డు రాజమండ్రి 
హైస్్కలోలా  టీచర్. ‘నీ అలులా డు 
గత కనిని సంవతసారాలుగా పేకా-
టరాయుడుగా మారి చాల్ డబుబా
తగలేశడు. అమా్మయి ప్ళిళుక్ 
దండగా కటనిం ఇచ్చుకోవాల్సా 
వచిచుంది. న్ కడుక్్క ఇంజనీరిం-

గోలా  సీటు సంపాదించేసరిక్ లక్షలు 
అపుపె చేయాల్సా వచిచుంది. ఇలులా  
తాకటోలా  ఉండడమే కాకుండా న్ 
నగలనీని హరించ్కు పోయాయి. 
అపుపెల్చిచునవాళ్లా  న్టీసులమీద 
న్టీసుల్సుతా న్నిర్. ఆదుకోమని 
తము్మడక్ చెపుపె.’
          అమల్పురం అమా్మయి-
నుంచి కూడా ఆవిడక్ ఉతతారం 
వచిచుంది. ‘న్ ఆడపడుచ్ 
కూతురి ప్ళిలా  భారం మా మీద 
పడేసిన కారణంగా, తాలూకా 
ఆఫీసులో పనిచేసే ఆయన 
లంచాలు మరిగి పటుటీ బడా్డ డు. 
ఆ ఊబి నుంచి బయటపడా్డ ని-
క్ తలకుమించిన అపుపెలు చేసి, 
పంచాయితీ చేసిన అధికార్ల-
కు లంచాల్చిచు ఎల్గో బయట
పడా్డ డు. ఈ సంగతి బంధువరా్గ -
నిక్ తెల్యకుండా ఉండడానిక్ 
న్న్ యాతన్ పడా్డ ర్. అద్కాక 
షరలావా్యపారం చేసి నిలువున్ 
కూర్కుపోయాడు. అపుపెలోలా  
ఇర్కు్క పోయాడు. ఇపుపెడు 
మొదటిస్రి న్ గోడు నీకు చెపుపె 
కంటున్నిను. తము్మడు మంగ-
ళ్రావు ముందుకచిచు ఆదుకోవాల-
ని అతతామామాలూ, ఆయన్ నస 
ప్టిటీ  ప్రాణాలు తోడేసుతా న్నిర్.’
       విజయవాడనుంచి మూడో 
కూతుర్ కూడా ఉతతారం రాసింది. 
‘మా ఆయన భవన నిరా్మణశఖ-
లోక్ బదిలీ అయిన తదనంతరం 
సంపాదన ప్రిగిందని సంతో-
ష్ంచాను. సంపాదన బావుండ-

డంతో సేనిహితులు పురి ఎక్్కంచ 
డంతో పుర్గ దొల్చి, ఒక అరవ-
సినిమా లక్షలు వెచిచుంచి డబిబాంగ్ 
హకు్కలు కన్నిడు. డబిబాంగ్ కా-
ర్యక్రమం ప్రి తా అవడానిక్ మరి-
కనిని లక్షలు ప్టాటీ ల్సావచిచుంది. 
తీరా అంతా సిద్మయే్య సరిక్ 
అసలు ఆ సినిమా తనదనీ, 
ఎవరో దగల్బాజీ తనపేరిట ఆ 
హకు్కల్ని అమి్మవేశడనీ, అసలు 
నిరా్మత కోర్టీ క్వెళిలా  డబిబాంగ్ 
సినిమా తనకే చెందాల ని కోర్టీ లో 
వా్యజ్యం వేశడు. బిన్మీ పేరలాతో 
వ్యవహారం జరగడం మూల్న 
ఆయన పేర్ బయటక్ పక్కలే-
దు. అసలు నిరా్మతతో రాజీ జరిగి 
ఇంకనిని లక్షలు ఖర్చు ప్టాటీ ల్సా 
వచిచుంది. అయిత్ ఏ ఒక్క పం-
పిణీదారూ ముందుకు రాలేదు. 
ఒక్క ఆటకూడా ఆడా్డ నిక్ హాలు 
దొరకలేదు. అపుపెలు వస్లు 
చేసే వాళ్ళు బెదిరిసుతా న్నిర్.
      'అమా్మ,నువే్వ ఆదుకోవాల్!’
ఈ మూడు ఉతతారాలీని ప్ద 
మాణిక్యం మంగళ్రావుక్ అందిం 
చింది. వాటిని చదివి, తల్లా క్ 
అరథాంకాని కనిని సంగతుల్ని 
వివరించి అన్నిడు. ”అమా్మ! 
ఇపుపెడైెన్ అరథామైెందా ముగ్గ ర-
క్కలూ చిననిమ్మప్ళిలా  విషయమైె 
ఎందుకు నీ మీద ఒతితాడ తీసుకు 
వచిచుంద్?”
“పరిసిథాతులు ఇంతగా దిగజారి-
పోయాయని నీ అపపెలు ఇదివ-
రకు మాటవరసకైన్ చెపపెలేదు. 
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అభిమానం అడొ్డ చిచు ఉంటుంది. 
వాళళుమన్గతం ఇపుపెడు ప్రి తాగా 
అరథామైెంది. అలులా ళళుక్ చదువు-
లున్ని ఇంగితజా్ఞ నం లేకపో-
యింది. అమా్మయిలు ఎవరి 
స్్వరథాం వార్ చూసుకని నీ 
కూతురిని వాళలాబాబాయిలక్ కుదు-
ర్చుకోడానిక్ చూశర్!”
“ఏం చేదాదీ మంటావు?” మంగళ్రా-
వు ప్రశనించాడు.
“ఎంతకాదనుకన్ని న్ది తల్లా  
మనసురా!” ప్దమాణిక్యం తన 
అభిప్రాయం చెపపెకనే చెపేపె-
సింది.
       వాసతావానిక్ ప్రతీ తల్లా మనస్ 
కుంతీ దేవి మనసే కదా!? కనని-
సంతానం సిథాతిగతులోలా  ఎకు్కవ 
తకు్కవలుంటే ఆ మనసు కో్ష భి-
సుతా ంది.
మంగళ్రావు వ్యవహర తా. తను సం-
పాదించిన పదిహేను ఎకరాలీని 
మంచి ధరక్ అమే్మసి ముగ్గ రి 
ఋణబాధలూ
దగ్గర్ండ తీరేచుసి ఇటు తల్లా నీ, 
అటు అపపెలీని సంతృపితా పరిచాడు. 
తను న్ర్ మెదపకుండానే బావ-
గారలాక్ జా్ఞ న్దయం చేసి వచాచుడు.
వంశ పారంపర్యంగా వచిచున పద్-
కరాలీని, తను ఆరిజుంచిన మామిడ 
తోటనీ తనక్ందే ఉంచ్కన్ని-
డు. ఒకరోజు రాత్రి మంగళ్రావుక్ 
శ్రీనివాసుడు కలోలా క్ వచాచుడు. 
“ఏడుకండలోలా నే కాకుండా నేను 
మీ ఊళ్ళు కూడా వెల్శను కద-
టయా్య? అందరికంటే ప్దబావ-

గారిని నేనే కదటయా్య? ననేనిమరి-
చిపోత్ ఎల్గ?” అన్నిడు.
“మా భక తాజనులను అనుగ్రహిం-
చే అగ్రసదరి పదా్మవతి దేవిని 
వివాహమాడా్డ నిక్ మీర్ కుబే-
ర్లవదదీ  ఎంత తీరిచున్ వడీ్డయే 
తీరనంత అపుపె చేశరని విన్నిను. 
ఏకగరభు జనితులైెన న్ సదరిల-
ను గరించి ఆలోచించానేకానీ,
విశ్వగరభు జనితమైెన సదరి పదా్మ-
వతీ దేవిని విస్మరించాను. మీ 
ఋణం తీరచువలసిన న్ఉడతా-
భక్ తా బాధ్యతను మరిచి పరపాటే 
చేశను. మనినించ్ స్్వమీ!”అని 
వేడుకన్నిడు.
ఆలశ్యం చేయకుండా కదిదీ  రోజు 
లోలా నే ఓ రండెకరాల వ్యవస్య 
భూమిని ఊరి వెంకటేశ్వరాల-
యం పేరిట మారిపెంచి, తానే 
కౌలు స్గచేసి ధరావతుతా ను 
గడక్ సమరిపెంచే దస్తా వేజు 
పత్రం తయార్ చేయించాడు.
మంగళ్రావుక్ బావలన్ని, వారి 
తల్లా దండ్రులన్ని నమ్మకం 
పోయింది మరి! 
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  భువనచంద్ర

           రాంబాబు మంచోడే. 
కదోదీ  గొపోపె అందరికీ మేలు 
చేయాలనే ఉదేదీశ్యం ఉననివాడే. 
చేస్తా డు కూడా. అయిత్ అతని 
దగ్గర్నించి ఏ సహాయం తీసు-
కోవాలన్ని జన్నిక్ చచేచు భయం. 
అందుకే తనంతట తాను వచిచు 
ఏ సహాయం చేస్తా నన్ని, ఏదో 
ఒకటి చెపిపె తపిపెంచ్కుంటార్. 
  రామనరసయ్య కడుకు సై్క్ల్ 
మీద నుంచి క్ంద పడపోయా-
డు. కాలు ఇంత ల్వు వాచింది. 
అది చూసిన రాంబాబు ఆ పి-
ల్లా డని రండు చేతులతో మోసు-
కెళిలా , గవరనిమెంట్ హాసిపెటలోలా  
కాల్క్ మందులు  వేయించి, 
కటుటీ  కటిటీ ంచి ఇంటిక్ తీసుకెళిలా  
వపపెగించాడు. రామనరసయ్య 
చాల్ ధన్యవాదాలు చెపాపెడు 
రాంబాబుక్. కారణం రామనరస-
య్యక్ ఒక్కడే కడుకు. 
  ఈ సంఘటన జరిగి రండేళ్లా  
అయిన్, రాంబాబు జన్నిక్ 
చెబుతూనే వున్నిడు. అంత్ 
కాదు, "హ్ .... ఆ రామనరస-
య్య మొననింటే మొనని ననుని 
చూసి కూడా పలకరించకుండా 
పోయాడు. ద్నేనినండీ కల్కాలం 
అనేద్... హ్...కృతజ్ఞత అనేది 
ఉండఖ్ఖరాలా ?.." అని ఓ నెల రో-

జుల్నించీ జన్లకు చెపిపె చెపిపె 
ప్రాణాలు తోడేసుతా న్నిడు. "అదే-
మిటయా్య" అని ఓ మామూల్రావు 
రామనరసయ్య నడగిత్, "మహా 
ప్రభో... మా మావగార్ చావు బ్ర-
తుకుల మీద ఉన్నిరని కబుర్ 
వసేతా, ఫ్్యమిలీతో కల్సి బస్ 
స్టీ ండ్ క్ పోయాను. అసలీయనిని 
చూసిన గరే తా న్కు లేదు. ఇపుపెడు 
ననేనిం చెయ్యమంటార్? చొకా్క 
చింపుకోన్  లేక చెప్పెటుటీ కుని క-
టుటీ కోన్?" భోర్మన్నిడు. 
 అమెరికా నుంచి కడుకు వసుతా -
న్నిడనని ఆనందంలో మా తీ-
గవరపు ప్రస్దు రాంబాబుతో, 
"మాంఛి నెయి్య చూడవోయ్ 
రాంబాబూ, అబాబాయి, కోడలు, 
పిలలాలు వసుతా న్నిర్ అమెరికా 
నుంచి" అంటే, మర్సటి రోజునే 
5 క్లోల ఫస్టీ  కాలా సయిన నెయి్య 
సమె్మటవారిగూడెం వంకాయల-
పాటి ఆదిన్రాయణరావు దగ్గర 
నుంచి రాంబాబు తీసుకచిచున 
మాట నిజాతినిజం. క్లోక్ యాభై 
రూపాయలు కమీషన్ కటేటీ సిన 
మాట కూడా సతా్యతి సత్యమే. ఈ 
కథ ఏడాదిననిర క్రితంది. ప్రస్దు 
గారి అబాబాయి టైం దొరక్క తల్లా -
దండ్రులేని హైదరాబాద్ రమ్మ-
న్నిడు. అతనొచిచుంది ఏదో ప్దదీ  

పనిమీదే.
       నెయి్య తీసుకునని గంటకే వా-
ళిలాదదీరూ కారోలా  వెళలాడం, వారింటిక్ 
దగ్గరోలా  వునని వీరవెంకట సత్యన్-
రాయణ చూడటమూ నిజమే. 
కానీ రాంబాబు మాత్రం, "బ్రహా్మం-
డమయిన నెయి్య తెచిచుచిచున్ 
థంక్సా చెపపెలేదు. వాళళు పిలలాలు 
అమెరికాలో వుంటే ఉండుకాక. 
మా అమా్మయి మాత్రం అమరా-
వతిలో లేదా? ఒక్క థంక్సా చెపిత్ 
ఏం పోయింద్? ఆహా...తెలీక-
డుగతాను ... మన్రోడేగా...! 
మిటటీ మధా్యహనిం ఎండలో పడ 
సై్క్ల్ తకు్కకుంటూ వెళ్ళుచాచు. 
కల్కాలం స్రానిణ  బావా... పచిచు 
కల్కాలం అనుకో... " అంటూ 
గత ఏడాదిననిరనుంచీ జన్లకు 
చెబుతూనే వున్నిడు. 
 పావల్ సహాయం చేసి పద 
హార్ రూపాయల కృతజ్ఞత చూప 
మంటే ఎవరికైన్ విసుగ రాదూ!
  ప్దదీ  చెర్వు కటటీ  తెగినపుపె-
డు అందరూ రండు వేలు 
మూడువేలు ఇసేతా, రాంబాబు 
పదివేలు ఇచాచుడు. కారణం 
అతని పలం చెర్వు క్ందే 
వుంది మరి. 
 ఇపపెటికీ రోడు్డ  మీద ఎవర్ 
కనిపించిన్ "అసలీ ఊరోళళుక్ 

వృక్ష నీతి
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కృతజ్ఞత వుందాండీ? పదివేలు 
చదివించాను కదా, కనీసం ఓ 
శలువా భుజాన కపిపె, చేతికో  
పువైె్న్ ఇచాఛారాండీ? పది ట్రా-
కటీరలా మటిటీ  తోల్డని ఆ తూరోపెడు 
తాతారావుక్ బ్రహ్మరధం పటాటీ ర్. 
పచిచు కల్కాలం కదండీ!" అని 
చెబుతూనే వున్నిడు. (ప్దదీ  
చెర్వుక్ గండ పడ ఆరేళ్లా  
దాటింది.)   
    ఇటాలా ంటి వాడ దగ్గర ఎవరైన్, 
ఎంత చినని సహాయమైెన్ 
ఎందుకు తీసుకుంటారూ?
   బొబబారలాంక నుంచి మా చింత-
లప్డ వచిచున హనుమాయ-
మ్మక్ చౌకలో అద్దీఇలులా  రాంబాబే 
చూపించాడు. అంత్కాదు, చిన్ని 
చితకా స్మానలా ని మా గడమెటలా  
శ్రీరాముల్ ఫ్ండ్  సీటీల్ ష్టప్ లో 
ఇపిపెంచడమే కాదు, కక్్కరాల 
పులలాయ్య గారబాబాయి దగ్గర కాసతా 
అపుపె కూడా ఇపిపెంచాడు. 
  ఎంత ఇపిపెంచిన్, తిరిగి కటుటీ -
కోవాల్సాంది ఆవిడే గదా! రోజూ 
వాళిళుంటికెళిలా  కూచ్ంటే మరా్య-
దేముంటుంద్?   
      చూసీ చూసీ ఓరోజు ఆవిడే 
అనేసింది, "ఇదిగో రాంబాబు 
గారూ.. మీర్ సహాయం చేసి-
నమాట వాసతావమే. కానీ ఇల్ 
డైెలీ వచిచు వస్రాలో కూచోడం 
బాలేదు. అసలే ద్నిని వింతల-
మారి చింతలప్డ అంటార్. 
అవసరం ఉననిపుపెడు రావచ్చు 
కానీ అసతామానం రావడం 

బాగోదండీ" అని. అంత్!
  "హ్...చూస్రా మాస్టీ రూ, 
ఆ హనుమాయమ్మక్ అంత 
సహాయం చేశను. అయిన్ కృ-
తజ్ఞత లేకుండా ఎంత మాటందో 
విన్నిరా? అందుకేనండీ, 
సహాయం చేదాదీ మంటేనే ఒళ్ళు 
మండపోతోంది. కల్కాలం స్ర్ 
పచిచు కల్కాలం" అంటూ మా 
గడుసు మాస్టీ రి దగ్గర తన గోడు 
వెళలాబోసుకున్నిడు రాంబాబు. 
 చిననిగా నిటూటీ రాచుర్ మా 
మాస్టీ ర్.  
  "చూడు రాంబాబూ, నీ విషయం 
చాల్ రోజుల్నించీ గమనిస్తా నే 
వున్నిను. నువు్వ మంచివాడవే. 
సహాయపడే గణమూ వుంది. 
కానీ నువు్వ చేసినదానికంటే 
వంద రటులా  ఫల్తం ఆశంచడమే 
బాగోలేదు. స్ర్్యడు వెలుగని-
సుతా న్నిడు.థంక్సా చెబుతున్నివా? 
ఏ గాల్ లేకపోత్ ప్రాణం నిలబ-
డదో ఆ గాల్ ఫ్రీగానే నీకసతా ంది. 
ఒక్కరోజైెన్ థంక్సా చెపాపెవా? ఇహ 
వర్షం, అది లేకపోత్ భూమిమీద 
సృషటీ   మిగలదు. పోనీ దానికేమైెన్ 
ఎపుపెడైెన్ కృతజ్ఞతలు చెపాపెవా? 
లేదే.. అబాబాయ్.. అంతెందుకూ 
ఆ చెటుటీ  చూడు.. దానిమీద పి-
చ్చుకలూ వాలతాయి పావురాలూ, 
కాకులూ, గదదీలూ, కృష్ణపకు్ష లు 
కూడా వాలుతాయి అది అనిని-
టినీ ఉచితంగా గూళ్ళు కటుటీ కో-
నిసుతా ంది గానీ క్షణానికోస్రి వాటి 
నుంచి కృతజ్ఞతలు ఆశంచదు 

గదా! అంత్ కాదు, కనిని కాయల్ని 
పకు్ష లు కరిక్ పడేస్తా యి. కనిని 
కమ్మల్ని ఎవరో నర్కు్కపోతార్. 
శుభాలక్ తోరణాల కోసం ఆకులు 
తెంచ్కుపోతార్.   
      అయిన్ అది ఒక్కస్రైన్ కృ-
తజ్ఞతను కోర్కుందా? ఎందరికో 
నీడనిసుతా ంది. పళళునిసుతా ం-
ది. ఫల్లు నువు్వ కోసుకున్ని, 
కోసుకుని వాటిని అము్మకున్ని 
అది ఏన్డూ  ప్రశనించదు. దానిక్ 
తెల్సింది ఇవ్వడమే. అందుకే 
ఆ చెటుటీ ల్గా  మనుషులు 
సహజంగా బ్రతకడం నేర్చుకోవా-
ల్. ఇవ్వడం దాని సహజగణం. 
నువు్వ చేసే సహాయం  ప్రచారం 
కోసం. ఆ చెటుటీ  చేసేది ఇతర్ల 
సుఖంకోసం. సృష్టీ లో ఏద్ ఎవ-
రినుంచీ కృతజ్ఞతలు ఆశంచదు. 
ఒక్క మనిష్ తపపె. కృతజ్ఞతలు 
తెలపడం సంస్్కరమే. కాదనుని. 
కానీ నువు్వ చేసే ప్రతి పనికీ, 
స్యానికీ ఇతర్లు జీవితాంతం 
ఋణపడ వుండాలనేది మాత్రం 
నిజంగా దార్ణం. ఆ న్ర్లేని 
చెటుటీ  నుంచైెన్ నేర్చుకో. లేకపోత్ 
న్ర్ండీ ఉపయోగమేముంద్?" 
మందల్ంచార్ మా మాస్టీ ర్. 
  రాంబాబు మారాడో లేదో న్కు 
తెలీదు గానీ, మాస్టీ ర్ చెపిపెన 
'చెటుటీ  నీతి' మాత్రం న్కు చాల్ 
నేరిపెంది. 
   మళీళు కలుదాదీ ం 
          భువనచంద్ర
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపెగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడనది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీర్ అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచున్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతా లు, గణింతాలు అనీని అన్వయిస్తా యి.
                 మీర్ చెయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనిని కనుకో్కవడమే. ప్రయతినించండ.  

                        ( ఆధారం :  వ =   అసలు అక్షరం 'ప' )
       
            పిచాసు  డణి్ణషు    -  పృఖా  పృఖా                         
            ఇచారిశకుడ      -     గక్  షచాసి   
                    
       1.  చాసి   ఠేకర్డు          -      ళమీమ  యునర్డు 
            చాసి  ళమీమర్        -      తమిసలణె   జెలు
            ఈసుర   వమిళ్ఖ్ఖం  - టవు్వలుణు ఇక్  ణిమో్కదం టణాక్      
            షీసడ  జ్ఞమిపిహాణవు  కాత్షం - టిక్  షొగ్గకె్ష  వో  తుచాసి
          (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  క్ పంపించండ.)   

గతనెల జవాబు :  
                                  ఇందులకు  జింతించనేల - యీశ్వర్ని  మాయ  ల్వి
                              యెందుకు  మూలము  హరి   - యీతని  జింతించరే                                            
                              ఇల  న్రికడపుగా -  యకు  నీర్  వచిచునయటుటీ  
                              తలచి  రాగలమేలు -  తనునిదానే  వచ్చురే 
                              లల్   నేనుగ  దినని   నె -  లగ  పంటిబేసము
                              వలెనే  పోగలవెలలా  - వడ   దానే  పోవురే   
                                          
         డసంబర్   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవార్: శ్రీ కె ఉమాశంకర్ , నెలూలా ర్
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కతతా  రామానందం                                                                 
. 

 పౌష్య లక్్షమి - పుష్య మాసం

      పుష్యమాస సమయాని-
క్ పంటలు ప్రతై ఫలస్యం 
ధాన్యం వంటివి ఇండలా కు 
చేరతాయి. అంటే సౌభాగ్యం 
ఇంటిక్ చేరే సమయం కనక ఈ 
మాస్నిని 'పౌష్యలక్్షమి'గా పేరొ్కన-
డం ఆనవాయితీ.
      పుష్యమాసం దేవతల ప్జకు, 
పితృదేవతల ప్జలకు ఉతకృ-
షటీ మైెన మాసం. ఈ మాసంలో 
లకీ్షమిప్జ, అది కూడా అషటీ లకు్ష మి-
లలోని ధనలక్్షమి, ధాన్యలక్్షమిలను 
ప్జించవలెనని శస్తవచనం. 
అందువలలా  సౌభాగా్యలు, సకల 
సంపదలు, అషటీ  ఐశ్వరా్యలు సి-
ద్ిస్తా యని చెపపెబడుతోంది. ది.6 
జనవరి 2019 నుండ పుష్యమా-
సం ప్రారంభం అవుతుంది. 
     పుష్యమాసంలో లయకార్-
డైెన శవుడని ఆవునెయి్యతోన్, 
నీటితోన్ అభిషక్ంచి బిల్వద-
ళాలతోన్, వివిధ పువు్వలతోన్ 
ప్జచేయాల్. ప్రత్యక్షదేవుడైెన శ్రీ 
స్ర్యన్రాయణ భగవానుడని 
పాలతో అభిషక్ంచి జిలేలాడు పు-
వు్వలతో ప్జించవలెను. శనిదే-
వుడక్ ఇది ప్రీతికరమైెన మాసం. 
'పుష్యమీ నక్షత్రం' శనీశ్వర్ని 

నక్షత్రం. పుష్యమీ నక్షత్రం పేర్తో 
ఏరపెడన ఈ మాసంలో ప్రతి రోజూ 
శనీశ్వర్డని ఆరాధించడంవ-
లలా  శని వక్ర దృష్టీ  తలగిపోయి 
శుభ దృష్టీ  ప్రసరించి అనినింటా 
విజయం లభిసుతా ంది. అల్గే 
మకర సంక్రాంతిన్డు తెలగపిం-
డని ఒంటిక్ రాసుకుని స్నినం 
చేయడం కనినిచోటలా  ఆచారంగా 
అనుసరింపబడుతోంది. మక-
రరాశక్ శని అధిపతి కనుక ఈ 
ఆచారం. అల్గే తెలగపిండ 
స్నినం వాతానిని తగి్గసుతా ందని 
ప్రతీతి. మరికనిని చోటలా  భూతగ-
ణాలకు కూడా కృతజ్ఞతా భావంతో 
ప్జలు చేయడం జర్గతుం-

టుంది.
  ఈ మాసమంతా - 
 "నమస్తే కోణసంసాథా య 
పంగళాయ నమోస్తే తే
         నమస్తే బభ్్ర  రూపాయ 
కృష్ణాయచ నమోస్తే తే
        నమస్తే రౌదరి దేహాయ 
నమస్తే చంతకాయచ      
       నమస్తే యమ సంజాఞా య 
నమస్తే సారయే విభో
   నమస్తే మంద సంజాఞా య 
నమస్తే ప్రణతస్యచ
      ప్రసాదం మమ దేవేశ 
దీనస్య ప్రణతస్యచ"
      అనే శోలా కానిని 
ప్రతి రోజూ పఠనం చేయడం వలలా  
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శని శుభ దృష్టీ  ప్రసరిసుతా ంది. ఈ 
మాసంలో ప్జలను, విధులను  
నిర్వహించడం వలలా  అనంతమైెన 
పుణ్యఫల్లు లభిస్తా యి.
       పుష్య శుకలా విదియ న్డు శ్రీ 
మహావిషు్ణ వు ప్రీత్యరథాం న్లుగ 
రోజులపాటు విషు్ణ వ్రతం ఆచరి-
స్తా ర్. ప్రతిరోజూ శ్రీమన్నిరాయ-
ణుని షోడశోపచారాలతో, అషోటీ -
తతారాలతో ప్జించి, శక్ తా మేరకు 
నైెవేద్యం సమరిపెంచాల్. విషు్ణ  
సహస్రన్మం, విషు్ణ పురాణ భాగ-
వతాలను పారాయణం చేయడం 
వలలా  అధిక ఫల్తాలనిసుతా ంది. ఈ 
న్లుగ రోజులు రాత్రిప్ట ఉప-
వాసముండాల్. 
      పుష్యమాస శుకలా అషటీ మి 
సమవారం న్డు తెలలావార్ఝా-
మునే లేచి, 'భోగి మంట' వేసు-
కుంటార్. ఇంద్రుడక్ ఈ రోజు 
ప్రీతికరమైెన రోజు. ఈరోజున ఇం-
ద్రుడని ప్జించడంతో పాటు, 
ధనురా్మసంలో చివరి రోజైెన  ఈ 
దినమే గోదాదేవి శ్రీ రంగన్ధు-
డని వివాహమాడన రోజు కనుక 
వారిని ప్జిస్తా ర్. స్యంత్రం 
పిలలాలకు భోగిపళ్లా  పోస్తా ర్. 
       భోగి పండుగ మరానిడు ది. 15 
జనవరి 2019 రోజున పుణ్యకాలం 
ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రీ స్-
ర్యభగవానుడు ధనుసుసా రాశలో 
నుంచి మకరరాశ లోనిక్ ప్రవే-
శంచే సందరభుంలో సంక్రమణ 
స్నిన్లు చేయడంతో పాటు 
దేవతాప్జలు చేసి, పితృదేవ-
తలకు తరపెణాదులు వదల్, గ-

మ్మడకాయ, నువు్వలు, బెలలాం, 
కాంస్యపాత్ర, పాయసం, ధాన్యం,  
ఫల్లు, విసనకర్ర, వస్్రా ల-
ను దానం చేస్తా ర్. స్యంత్రం 
ఆవునెయి్యతో శవుడని అభిష-
క్ంచి శవాలయంలో ద్పాలను 
వెల్గించి భోజనం చేయాల్.
      సంక్రాంతి పండుగ తర్వాయి 
రోజు 'కనుమ' పండగను దశ-
మిరోజు ఆచరిస్తా ర్. రైతులు 
ఆవులు, ఎదుదీ లను అలంకరించి 
ప్జిస్తా ర్. 
      మకర సంక్రాంతి రోజున 
అయ్యపపె స్్వమి వార్ శబరిమ-
లలో అయ్యపపె భకుతా లకు జో్యతి 
రూపంలో దర్శనమిస్తా ర్. ద్నినే 

'మకరజో్యతి' అంటార్. ద్నిని 
దరి్శంచగలగడం ప్ర్వజన్మ 
సుకృతంగా భకుతా లు భావిస్తా ర్. 
ఈ సంవతసారం 14జనవరి 2019 
రోజున మనమందరం టి వి లలో 
స్. 6 గంటలకు తిలక్ంచవచ్చు-
ను.   
      శ్వణ ప్రి్ణమ న్డు వేదాధ్య-
యన్నిని ప్రారంభించి, పుష్య పౌ-
ర్ణమిన్డు నిలుపుదల చేసేవార్. 
అందువలలా  సకల పాపాలనీని 
ప్రకా్ష ళనం అయి్య, అనంత పు-
ణ్యఫల్లు కలుగతాయని శస్త 
వచనం. పుష్య ప్రి్ణమన్డు 
ఆచరించిన స్నినం 'అలక్్షమి'ని 
దూరంగా తర్ముతుందట. 
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కరించిన స్్వములు గంపులు 
గంపులుగా ఒక చోట చేరి భక్ తా 
తన్మయులైె అయ్యపపె భజన చే-
సుతా నని సనినివేశలు సర్వత్రా స్-
కా్ష త్కరిస్తా యి. అయ్యపపె ద్క్ష - 
అదొక స్మూహిక వ్రతం, సమిష్టీ  
భావనకు సంకేతం. తనువున్, 
మనసున్ కూడా పరిశుద్ం 
చేయగల అయ్యపపె ద్క్షభకుతా లకు 
ఒక చక్కని అవకాశం.
      అయ్యపపె ద్క్షలో ఉండగో-
ర్వార్, కనిని కఠోర నియమా-
లను పాటించవలసివసుతా ంది. 
అటిటీ  నియమాలను తు చ తపపె-
కుండా పాటించినవార్ మాత్రమే 
తమ తలపై్ ఇర్ముడ ధరించి, 
అయ్యపపె న్మజపం గటిటీ గా 
జపిస్తా  అత్యంత ఆనందోద్రేకం-
తో పదునెటాటీ ంబడ (పద్్నిమిది 
మెటులా ) ఎక్్క స్్వమి దర్శన్నిక్ 
వెడతార్.
       ద్క్ష సీ్వకరించినవార్ నలలాని 
దుసుతా లు ధరిస్తా ర్. పాదరక్షలు 
వేసుకనర్. గర్స్్వమి చేత 
తులసిమాల లేక ర్ద్రాక్షమాలను 

అందుకనే ఈ రోజున తపపెక తైె-
లస్నినం చేస్తా ర్.
    ఆధ్్యత్్క  అనుభవాల
      పెనినిధి అయ్యప్ప సనినిధి 
        హరిహర పుత్రుడు మణి-
కంఠుడు (అయ్యపపె) తన లే-
తపాదాలతో తిర్గాడన ఆ నేల 
సదా హరితమైె, అతి సుందరమైె, 
నిగినంటిన వృకా్ష లతో, పాతాళ-
మంటే లోయలతో, స్లయేళలా 
జలజల రాగాలతో, పకు్ష ల క్లక్-
ల్రావాలతో, వన్యజీవాల పాల్ట 
అభయారణ్యమైె, మేఘాలు 
దూదిపింజలైె మన చేతికంద-
గా లౌక్క జగతుతా  మరిపింపజేసే 
అత్యదుభుత ప్రదేశం, మనసుసాకు 
అలౌక్క ఆనందానిని పంచే ఓ 
సుందర యాత్రాసథాలం శబరి-
మల.
       "స్్వమియే శరణం అయ్య-
పపె" - ఈ పవిత్రన్మానిని ఎకు్కవ-
గా కార్ తాక, మార్గశర, పుష్యమాస్-
లలో ఊరూ వాడా వీధీ అంతటా 
ఈ పిలుపు ప్రతిధ్వనిసుతా ంది. 
నలభై రోజులు అయ్యపపె ద్క్ష సీ్వ-

ధరింపజేసుకుంటార్. సత్యమే 
పలుకుతూ, శకాహారానిని (ఏక-
భుక తాం చేసుకుంటూ, కేశఖండ-
నం, గెడ్డం తీసుకోకుండా, ప్రతి 
దినమూ రండు పరా్యలయము-
లు చనీనిటి స్నిన్నిని చేసి, నిష్ఠ గా 
ఒంటరిగా గానీ, స్మూహికంగా 
గానీ ప్జలు ఉదయం, రాత్రి 
నిర్వహించిన పిదపే స్్వమి ప్ర-
స్దానిని సీ్వకరిస్తా ర్. ఆడవా-
రిని సదరిగా భావిస్తా ర్. రోజూ 
అయ్యపపె బొటుటీ  ప్టుటీ కుని 
ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటార్. 
బ్రహ్మచరా్యనిని పాటించడం అని-
వార్యం.
       41 రోజులు మండల ద్క్ష 
ప్రి తా చేసుకుని అయ్యపపెలు ఒక 
బృందంగా ఏరపెడ, గర్స్్వ-
మి ఆధ్వర్యంలో 'కటుటీ  నీర' అనే 
తంతు జర్పుతార్. ఇర్ముడ 
అంటే రండు ముళ్ళు. ఇది 
రండు సంచ్లుగా ఉంటుంది. 
ముందుభాగంలో అయ్య-
పపె ప్జకు కావలసిన స్మగ్రి 
ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో 
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బియ్యం, అటుకులు, బెలలాం, 
పేల్లు వగైెరాలు ఉంచ్తార్. 
ప్జాస్మగ్రిలో మూడు కళ్ళు 
ఉండే కబబారికాయ ఉంటుంది. 
అందులోంచి నీర్ తీసివేసి, 
ఆవు నెయి్య ఉంచి, కనుని వదదీ  
సీలు చేస్తా ర్. 
       శబరి స్్వమిసనినిధానంలో 
పాదధూళి దర్శనం అనంతరం 
గర్స్్వమి అయ్యపపెల ఇర్-
ముడలో ఉనని కబబారికాయలను 
పగలగొటిటీ  అందరి నేతిని గినెనిలో-
క్ సేకరించి, మరానిడు ఉదయం 
స్్వమిక్ అభిషకం చేయిస్తా ర్. 
కంత నెయి్య ప్రస్దంగా వెనక్్క 
తెచ్చుకుంటార్. అయ్యపపెకు 
అరవణం పాయసం, అపాపెలు 
చాల్ ఇషటీ ం. అదే అక్కడ 
ప్రస్దం. వాటిని తెచ్చుకుని ప్ర-
స్దంగా అందరికీ పంచ్తార్. 
స్్వమిని దరి్శంచ్కని, వారిక్ 
ఇర్ముడ చూపించిన తర్వాత 
ద్క్ష దాదాపుగా ప్ర తాయినటేలా . 
స్్వమి సనినిధాన్నిక్ ప్రక్కనే ఉనని 
మాల్కాపు రతతామ్మ ఆలయాని-
క్ వచిచు అక్కడ ఇర్ముడలోని 
ఒక కబబారికాయను గడ చ్టూటీ  
దొరిలాస్తా ర్. అమ్మవారిక్ జాకెటుటీ  
ముక్కలు, పసుపు కుంకం సమ-
రిపెంచి వాటినే ప్రస్దంగా తరిగి 
తెచ్చుకునే సంప్రదాయం. పక్కనే 
ఉనని న్గదేవత ఆలయానిని 
దరి్శస్తా ర్.
       అయ్యపపె స్్వమి 
               అవతరణ గాధ  

          

దితి బిడ్డలయిన దానవులూ, 
అదితి బిడ్డలయిన దేవతలు 
కల్సి అమృతం నిమితతాం మంధర 
పర్వతానిని కవ్వంగా, వాసుక్ అనే 
మహాసరాపెనిని తాడుగా చేసుకుని 
స్గర మధనం చేయగా, కలపె-
వృక్షం, కామధేనువు, ఐరావతం 
మొదలైెనవి పుటుటీ కచాచుయి. 
చివరగా అమృతం వచిచుంది. 

దానిని అన్్యయంగా దితి బిడ్డలు 
చేజిక్్కంచ్కున్నిర్. అమృ-
తానిని అదితిబిడ్డలకు అందే-
టటులా గా చేయదలుచ్కునని శ్రీ 
మహావిషు్ణ వు మోహిని రూపానిని 
ధరించి, పంచిప్డతానని 
చెపిపె, ఆ పాత్రను అందుకున్ని-
డు. భువనైెక సుందరిల్ ఉనని 
మోహినిని చూసి పరవశుడైె-
న్డు పరమ శవుడు. వాళిళుదదీ-



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక జనవరి 201948

రి కలయిక వలలా  ఒక బాలుడు 
జని్మంచాడు.  శవకేశవులు ఆ 
బాలుని కంఠంలో ఒక మణిని 
వేశర్. అపపెటినుంచి అతనిక్ 
మనికంఠుడనే పేర్ వచిచుంది. 
లోక కళా్యణారదీమైె, ఆ బాలుని 
వార్ ఒక అడవిలో, వదల్ప్టేటీ -
స్ర్. అదే సమయంలో రాజ-
శేఖర్డు అనే పందళ దేశ రాజు 
అడవిలో వేటకు రావడం, ఆ 
పసిబాలుని చూడటం జరిగింది. 
ఆ బాలుని తన పుత్రునిగా సీ్వ-
కరించి అల్లా ర్ముదుదీ గా ప్ం-
చ్కున్నిడు. ఆ బాలునిక్ 
'అయ్యపపె' అని న్మకరణం 
చేశడు. పనెనిండు సంవతసారాలు 
గడచాయి. ఈలోగా రాజశేఖర 
దంపతులకు ఒక కుమార్డు 
జని్మంచాడు. రాణిగార్ కనని-
పుత్రునిక్ రాజా్యధికారం కటటీ బె-
టాటీ లని ఆ దేశ మంత్రి, రాణిగారి 
స్యంతో ఎన్ని పన్నిగాలు 
పన్నిడు.
           ఈ విషయాలు అయ్యపపె-
కు అవగతమయా్యయి. తనకు 
రాజా్యధికారం మీద మమకారం 
లేదని చెపిపె, తండ్రిగారిని 
ఒపిపెంచి, ఆయన చూసుతా ండగా 
మనికంఠుడు ఒక బాణం వదిల్, 
అది ఎక్కడ పడత్ అక్కడ తనకు 
గడ కటిటీ ంచాలని చెపాపెడు. 
ఆ బాణం శబరిగిరిపై్ పడంది. 
ఆన్డు పందళరాజు కటిటీ ంచిన 
గడలో మనికంఠుడు తపోము-
ద్రలో ఆసీనుడైె భకుతా ల పాల్ట-
కలపెతర్వైెన్డు. సుమార్ 40 

సం||ల క్రితం ఆలయ మరమ్మ-
తుతా లు చేశర్. గడక్ బంగార్ 
రేకులు తాపడం చేశర్. అదే 
ర్తిలో పదనెటాటీ ంబడని భకుతా ల 
సౌకరా్యర్ం పంచలోహ రేకులతో 
సుందరంగా తీరిచుదిదాదీ ర్. ద్క్ష-
ధార్లే పద్దీనిమిది మెటులా  ఎకే్క 
అర్హత వుంటుంది. ద్క్షలో ఒక 
పరా్యయం మెటులా  ఎక్కవచ్చును. 
ఆలయ రండవ దిశలో ఉనని 
మెటులా  అందరూ, ఎనిని స్రలాయి-
న్ ఎక్్క స్్వమి దర్శనం 'కూ్య' లైెన్ 
లో క్రమశక్షణగా, స్్వమిని చూడ-
వచ్చును. ఆలయంలో ఉదయం 
గణపతిప్జ, నేతి అభిషకాలు, 
తదుపరి అలంకరణ, రాత్రి ప్-

ల్భిషకం, మండల్ కాలములో 
వడప్జ వగైెరా సేవలు ఆలయ 
అరచుకుడు (తంత్రి) నిర్వహిస్తా ర్.          
           శబరిమల జేరటానిక్ అనేక 
మారా్గ లు ఉన్నియి:
1)ప్దపాదం
     ఎర్మేల్ చేర్కని అచచు-
టినుండ కాల్నడకన 80 క్.మీ. 
నడచి సనినిధానం చేర్తార్. 
2) కాలకేటిటీ
         ఇది ఎర్మేల్ నుంచి 15 
క్.మీ. దూరం వెళిలా , అక్కడనుం-
చి ఆళ్చా నది చేరి, కాల్నడకన 
వెళళువలసి వుంటుంది.
3)సిరియాన పటటీ ం(ఏనుగల 
గంపు)
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4) చినపాదం
      కటాటీ యం నుంచి పంబా నది 
వరకు వాహన్లపై్ పయనించి, 
పంబానది దాటి, 5 కండలపై్ కా-
ల్నడకన పయనించి సనినిధాన్-
నిని చేర్కోవాల్.
      శ్రీ అయ్యపపె కలువు తీరిన శబ-
రిమలైె లోని ఆలయం సంవతసా-
రమంతా తెరచివుండక పోవడం 
ఒక ప్రత్్యకత. ప్రతి సంవతసారం 
నవంబర్ 16 నుంచి డస్ంబర్ 
27 వరకు దర్శనం వుంటుంది. 
ఆ కాల్నిని మండల్ ప్జాకాలం 
అని పిలుస్తా ర్. జనవరి 1 
నుంచి 20 వరకు 'మకర విలకు్క' 
ఉతసావం సందరభుంగా ఆల-
యానిని తెరచి ఉంచ్తార్. ఈ 
ఉతసావంలో మకరజో్యతి దర్శనం 
ప్రధానం. శబరిమలైె ఆలయాని-
క్ ముందుగా ఉనని 'కాంతిమలైె' 
కండమీద మకరజో్యతి దర్శనం 
ప్రతి సంవతసారం జనవరి 14 
వ త్ద్న లక్షల్ది అయ్యపపె 
భకుతా లు, అత్యంత ఆనందోతసా-
వములతో, శరణు ఘోషలతో కే్ష-
త్రమంతా మార్మోగచ్ండగా 
ముమా్మర్ జో్యతిని తిలక్ంచి 
పునీతులౌతార్.                 
      మకర సంక్రాంతి రోజున, 
స్యంత్రం 6 గంటలకు అయ్య-
పపె రాజకుమార్డగా దర్శన-
మిస్తా డు. స్్వమివారిక్ పందళ 
రాజవంశీయులు తీసుకువచిచున 
తిర్వాభరణాలను అలంకరిస్తా -
ర్. ఆ సమయంలో కాంతిమలైె 

కండపై్న నక్షత్రం దర్శనమి-
సుతా ంది. ఆభరణాలు అలంక-
రించిన పిమ్మట అరచుకస్్వమి 
హారతి ఇస్తా ర్. ఆ సమయంలో-
నే కాంతిమలైె కండమీద మక-
రజో్యతి సుమార్ మాడుస్ర్లా  
దర్శనమిసుతా ంది. శబరిమలైె కే్ష-
త్రమంతా 'శ్రీ స్్వమియే శరణం 
అయ్యపపె' అనే శరణు ఘోషలతో 
మార్మోగతుంది. 
     దేవతలు అయ్యపపెస్్వమిని 
ప్జించి, వార్ ఇచిచున హారతి 
మకరజో్యతిగా కనపడుతుం-
దంటార్. మనకు ఒక సంవతసార 
కాలం దేవతలకు ఒక రోజుతో 
సమానం. కనుక దేవతలు ప్రతి 
రోజూ ఇచేచు సంధా్యహారతి మనకు 
సంవతసారానిక్ మకరజో్యతి 
అవుతుంది.

      

అయ్యపపె స్్వమి దర్శనం సర్వ 
పాప హరణం. సకల పుణ్యప్రదా-
యకం. అయ్యపపె తత్వంలో అనిని 
మతాల బోధలు అంతర్లానంగా 
ఉన్నియి. అయ్యపపె ద్క్షలో ఉనని 
భకుతా డూ అయ్యపేపె. భగవం-
తుడూ అయ్యపేపె. ద్క్షలో ఉనని 
అయ్యపపెకు తన చ్టూటీ  ఉండే 
సమసతామూ అయ్యపపెస్్వమి ప్ర-
తిరూపాలే. అయ్యపపెను దరి్శ-
సేతా కల్గే ఆధా్యతి్మక అనుభూతి 
అపురూపం, అమోఘం.
అటువంటి యాత్ర ఆంధ్రులంతా 
చేసి తమ జన్మ స్ర్కం చేసుకో-
వాల్.
   -స్్వమియే శరణం అయ్యపపె
మకరజో్యతి దర్శనం ది. 14 
జనవరి 2019 
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       మనం   హృదయం’  అనే 
సంసకృతపదానిని heart అని 
ఆంగలాంలో  అంటాం . ఈ 
హృదయం  అనే పదం ఎంతో  
శస్త్రీయ౦గా రూపుదిదుదీ కునని 
పదం . శతపథ బ్రాహ్మణంలో 
‘హృదయ౦’ అనే శబదీ ం  యొక్క 
అరాథా నిని వాతా ఖా్యనిస్తా   
“హరతి దదాతి యాపయతి 
ఇతి హృదయం“ అని వివరణ 
ఇవ్వడం జరిగింది . 
హృ ఆనే ధాతువు నుంచి హరతి 
అనే క్రియా పదం ఏరపెడుతుం-
ది. హరి౦చ్ట  (సీ్వకరించ్ట ) 
అని దానికరథాం. ‘దా’ దానే   అనే 
ధాతువు నుండ దదాతి అనే 
క్రియా పదం ఏరపెడుతుంది. ఆ 
పదానిక్ ఇచ్చుట అని అరథాం. 
‘యా’ ప్రాపణే ధాతువు నుంచి 
యాపయతి అనే క్రియాప-
దం ఏరపెడుతుంది. ఆ పదానిక్ 
పందించ్ట, చేర్చుట అని 
అరథాం.  ఈ మూడు ధాతువుల 
మూల రూపాలను గదిగచిచు 
హృదయం అనే పదానిని ఏరపె-
రిచార్.  ఇపుపెడు గండె పని 
ఏమిటో గమనిదాదీ ం. అది శర్రా-
వయవాలోలా ని రకాతానిని తన దగ్గరకు  
ల్కు్క౦టుంది, ఊపిరి తితుతా లకు 
అందిసుతా ంది,. అక్కడ శుభ్రప-

డన రకాతానిని శర్రావయవాలనిని-
టికీ చేర్సుతా ంది. గండె చేసే  ఈ  
బ్రహా్మండమైెన పనిని ముచచుట-
గా మూడు అక్షరాలోలా  బంధించి 
మనకందించార్ మన ప్ర్్వకు-
లు . వారి ప్రతిభ, శస్త్రీయ పరిజా్ఞ -
నం ప్రశంసనీయం . ఆ విషయం 
అల్ ఉంచిత్ మరో ముఖ్యమైెన 
అంశం ఇక్కడుంది.      అదే౦టో 
గమనిదాదీ ం.
మన శర్రంలో రక తాం అనే  ద్రవ-
పదారథాం ఉందని తెల్సిన్  అది 
శర్రమంతా ప్రసరిసుతా ౦దనే విష 
యం  పాశచుతు్యలకు చాల కాలం 
వరకు తెలీదు . విల్యం హరే్వ 
అనే సుప్రసిద్ బ్రిటిష్  శస్తవేతతా 
( 1578 - 1657A.D) శర్రంలో 
హృదయం దా్వరా రక తాం ప్రసరి-

సుతా ందని నిరూపించార్ . కాని 
రక తాం గండెకు ఎల్ చేర్తుంది 
అనే విషయానిని మాత్రం చెపపెలేక 
పోయార్. ఆ  తర్వాత మారేసా-
లోలా  మాల్పెగ్  (1628-1694 )  అనే 
ఇటలీ శస్తవేతతా రక తాం గండెకు 
చేరే విధాన్నిని చక్కగా నిరూపిం-
చార్ . అంతవరకు ప్రపంచానిక్ 
తెల్యని రక తాప్రసరణ సిద్ాంతం 
భారతీయులు కనినివేల సంవ-
తసారాలక్రితమే తెలుసుకోగలగ-
డం ఆ విషయానిని హృదయ అనే 
పదంలోనే భద్రపరచగలగడం 
మనకు గర్వకారణం . 
                                                            
హమారా భారత్ మహాన్ 
. 

గండె గప్పెడు పని గంప్డు

చిలకమరి తా  లకీ్షమి కుమారి
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