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             హిమాలయాలకే మణి భాగమైన కా శీమీర్ ఈ రోజు రక తిపాతంలో ములిగిపోయింది. అసలు  జమూమీ 
కాశీమీర్ మూడు భాగాలుగా మారింది. జమూమీ , కాశీమీర్ మన అధీనంలో ఉంటే, మరొక  కంత భాగం పాకి-
స్థా న్ లో ఉంది. మన  కాశీమీర్ పాకిస్తి న్ ఆక్రమంచడంతో, ఇరు దేశల మధ్య యుదధాం నడుసూతి నే ఉంది.  
ఎప్పటికపు్పడు యుద్ధా నికి కాలుదువ్వడం, రణరంగంలో ఓడిపోయి, వెనుతిరగడం పాకిస్థా న్ కి  కత్తిమీ 
కాదు. ఈ యుదధాం వలలా   ముఖ్యంగా ఇరు దేశల సైనికులు నష్ట పోవడం ఎంతో బాధాకరం. ఎన్ని దశబాదీ -
లుగా జరుగుతునని ఈ యుద్హా లకి స్వసిథా పలికేదెపు్పడా! అని ప్రజలు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూసుతి ననిరు. 
పాకిస్థా న్ శంతి చర్చలు జరుపుద్మంటూనే, రక రకాలుగా యుద్ధా లు చేసూతి నే ఉంది.  భారత్ తో పాటు 
ప్రపంచదేశలన్ని విసిగిపోయి, పాకిస్తి న్ ని ఏకాకిని చేస్యి. దేశనిని కాపాడవలసిన అత్యంత కీలకమైన 
బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. 
            ఇక్కడ మన భారత దేశ సైనికులు ఎంతో ధైర్య స్హస్లతో, ఎంతో తెలివిగా వారు యుదధాంలో 
పాల్గు నడం నిజంగా గరి్వంచతగగు విషయం. పుల్్వమాలో జరిగిన ద్డిలో ఫిబ్రవరి 14న,  40 మందికి పైగా 
మనం వీర జవానలా ను కోలో్పవడం జరిగింది. సలవు దొరికి ఎపు్పడెపు్పడువాళ్ళు వస్తి రా? అని ఎదురు చూసే 
ఆ కుటుంబాల పరిసిథాతి తలచుకుంటేనే గుండె గుభేలుమంటుంది. ద్ంతో రెచి్చ పోయిన మన సైనికులు
పాకిస్థా న్ స్థా వరాలపై ద్డులు జరిపి, అక్కడ  300 మంది సైనికులను మటు్ట పట్్ట రు ఆ సమయంలో 
మన పైలట్ అభినందన్ పటు్ట బడాడా డు. 
                       శత్రువుల చేతులోలా  చికు్కకునని, ఏమాత్రం బెదరక, కళళులోలా  కళ్ళు పటి్ట ,  వారడిగిన ప్రశనిలకు 
సమాధానలు ఏమ చెప్పచ్్చ అవి  మాత్రమే చెపి్ప, మన దేశ రహస్్యలను చెప్పకూడదు అని నిరొమీహమా-
టంగా , ధైర్యంగా చెపి్పన ధీరుడు, శూరుడు. ఎంతో ధైర్య స్హస్లు ప్రదరి్శంచిన అభినందన్ కుటుం-
బానికే కాక దేశ చరిత్రలోనే తన పేరు సిథారంగా నిలుపుకునని వీరాధి వీరుడు అని చెప్పక తప్పదు. మారి్చ 
2వ త్ద్న 130 కోటలా  ప్రజాన్కం తో పాటు యావత్ ప్రపంచం  లోని ప్రజాన్కం అభినందన్ రాకకై  ఎదురు 
చూసూతి , అభినందన్ కి స్్వగతం పలుకుతూ పదదీ  పండుగల్ జరుపుకుననిరు. అక్కడ దశబాదీ లుగా పో-
రాడుతునని శత్రువులు, అభినందన్ ద్్వరా  వీలైననిని రహస్్యలను రాబట్ట డానికి చేసే ప్రయతానిలలో  మన 
దేశనిని కాపాడడానికి సరియైన సమాధానలు రాబట్ట  లేకపోవడంతో, మానసికంగా హింస పట్్ట రు అని 
అభినందన్ ద్్వరా  వింటుంటే, అభినందన్ పరిసిథాతిని మనం అరధాం చేసుకోవచు్చ.
                    ఇంక అయిపోయింది అనుకోవడానికి లేదు. ఓ ప్రక్క అభినందన్ ని  ఇండియాకి పంపుతూ, 
శంతి కోసమే అంటూనే, మరో పక్క యుదధాం చేయడం పాకిస్తి న్ చేసే కుట్రగా  చెప్పవచు్చ  యుద్ధా లలో 
చనిపోయే సైనికులను, వారి కుటుంబాలను తలచుకుంటే వారి జీవితాలు అత్యంత బాధాకరం. 
ఏదేశ ప్రజలు చనిపోయిన బాధాకరమే. ఉగ్రవాద్నికే స్వసితి పలికి, ప్రపంచం లోని ప్రజలందరూ శంతి 
యుత జీవనం గడపాలి. ఇక పొత్ దేశ రాజకీయాల గురించి కూడా ఇదే సమయం అనుకుని ప్రస్తి విసుతి నని 
పార్్టలను ప్రజలు క్షమంచరని తెలుసుకోవాలి. దేశ భద్రత విషయంలో ఎవరైెన చినని పొరపాటు చేసిన 
ప్రజలు ఊరుకోరు. మనలో మనం తనునికునని, దేశ  భద్రత విషయంలో ప్రజలు చాల్ అప్రమతతింగా ఉం-
ట్రనడం నిస్ందేహం. యుదధా సమయంలో పార్్టలన్ని ఏకమవ్వడం గరి్వంచదగగు విషయం. 
            

  భారత సనై్యానికి శాల్యాట్.



            అభిప్రాయ వేదిక
    టైటిల్ పేజి తో పాటు కవర్ పేజీలన్ని చాల్ 
బావుననియి. ముకి తినధ్ యాత్ర గురించి బాగా 
వ్రాసుతి ననిరు.  వీడియో కూడా మాకు దగగురుండి 
మీరు చూపిసుతి ననిరా! అననింత బావుంటంది. 
వేమూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఊహించని 
విధంగా తెలియని కతతి కతతి విషయాలు వ్రాసుతి -
ననినారు. 
శ్రీమతి శాాంతి సాగర్. శ్రీమతి శేషు, శ్రీమతి న్గ 
లకిష్మి  శ్రీమతి విజయ లకిష్మి , శ్రీ డి. ఎస్. ఆర్ 
.మూర్తి ., శ్రీ డి ఎస్ . ఆర్ . శాస్త్రి ---- అత్తి పూర్ 
, జనప్రియ. శ్రీమతి అనురాధ --- కాండాపూర్ . 
శ్రీ ఇంద్రగంటి   సుబాబారావు " ప్రేమంటే ఇంత్ " 
ఆఫీస్ ఒకపక్క,  మరో పక్క పళిలా  హడావిడి  కధ 
బాగా తీసుకు వసుతి ననిరు. పాలపు బుచి్చ రాజు 
గారు వ్రాసిన ఖర్దైెన తలపాగా కుడా చాల్ 
బావుంది. 
శ్రీ కనకా రావు, శ్రీమతి అపర్ణ ---- ఏల్రు. శ్రీ 
కోటేశ్వరరావు , శ్రీ పురుషోతతిాం , శ్రీమతి గీత --- 
వరాంగల్. 
శ్రీ కోడి రామమూరి తి గారి బలం గురించి శ్రీ 
పోడూరి శ్రీనివాస రావు గారు బాగా వివరించారు. 
వేదుల సుబ్రహమీణ్యం గారు ఎనినికల గురించి 
సమాజానికి అదధాం పటి్ట నటులా  గా వ్రాసుతి ననిరు. 
శ్రీ రాంగా రావు. శ్రీమతి అరుణ .----- ఆదిలా-
బాదు .  శ్రీమతి మాంజుల , శ్రీమతి కల్పన, శ్రీ 
సుధాకర్ --- ఢిల్లీ . 
పోచినపదిదీ  మురళీ కృష్ణ గారు వ్రాసుతి నని " కాశీ 
ఖండం" చాల్ బావుంటంది. తుమూమీరి రామ-
మోహనరావు గారు" తెలంగాణా మహాను భావులు 
" అందులో భాగంగా "జగననిధాచారు్యలు " వారి 
గురించి వివరంగా వ్రాసుతి ననిరు. తెలంగాణా 
మహానుభావుల గురించి విషయాలన్ని  ఆసకి తి 
కరంగా ఉంటుననియి. 
శ్రీమతి రాధా రమణి. శ్రీమతి సుధ, శ్రీ కృష్ణ 
మూర్తి ---- సిదిధిపేట . శ్రీమతి సుాందర్, శ్రీమతి 
పలలీవి ---- కర్నూల్. 
శ్రీ దురాగు  ప్రస్ద్ గారు సంసకృత పాఠాలు 

వివరంగా, సులువుగా నేరి్పసుతి ననిరు. ఆదూరి 
హైమవతి గారు పిలలాలకి  ఉపయోగకరంగా 
కధలు వ్రాసుతి ననిరు. 
శ్రీమతి కనక దుర్గ ., శ్రీ శ్రీరామ చాంద్ర రావు . 
---- నెల్లీ రు . శ్రీ ప్రభాకరాం, శ్రీమతి లకిష్మి ----
బాంగళూరు. 
శ్రీ నందుల ప్రభాకర శస్త్రి  అక్కడ వ్యవస్య 
వృత్తి అందరిద్ అంటూ కధ బాగా తీసుకసుతి -
ననిరు. ఎలకా్రా న్ గారు వ్రాసిన గ్రహణం పటి్ట న 
మనిషి బావుంది. జరుగుతుననివిషయాలను 
అదదీం పటి్ట నటులా  చూపించారు . 
శ్రీమతి చాంటి , శ్రీమతి ఇాందిర, శ్రీ మోహన 
రావు --- విజయ వాడ. శ్రీమతి సా్వతి, శ్రీ  వే-
ణుగోపాల్, శ్రీ రాంగా రావు ------------ హైదరా-
బాదు.  
శ్రీ భువన చంద్ర వ్రాసే పోటీ కధ ఎంతో జాఞా న 
బోధ చేసుతి ననిటులా గా ఉంటుంది. మనసు్కి 
హతుతి కునేటటుగా ఉంటుంది. ఈ కథ ఎంతో 
అదుభుతంగా ఉంది. ప్రహేళిక చేద్దీ ము అని 
చూసుతి ననిను, కాన్ ఇంకా చెయ్యలేక పోతు-
ననిను. 
 శ్రీమతి న్గ లకిష్మి , శ్రీమతి వనజ , శ్రీ ప్ర-
భాకర రావు ---- హైదరాబాదు . శ్రీ సురేష్ , 
శ్రీ వాంకట్రావు, శ్రీమతి సుధ  --- గొలలీపల్లీ  . 
కతతి రామానందం గారు మాఘమాసం గురించి 
తెలియనివి  మాకు చెప్పడమేకాక , ఆచరించే 
విధానం గురించి కూడా వ్రాసుతి ననిరు. మేము 
ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటుననిము . రాశి  
ఫల్లు చూసుకోనిదే ఆగలేము. ముందు మా 
జాతకం చేసుకుంట్ము. డా.హనుమంత రావు 
గారికి అభినందనలు వి వి ఎస్ శరమీ గారిని 
చూపించి, వారి గురించి వ్రాసినందుకు. వారిని 
చూసి ఎంతో ఆనందం కలిగింది. 
శ్రీ ప్రకాశ రావు, శ్రీ సుబాబా రాయుడు, శ్రీ మలిలా  
ఖారుజు న రావు ---- ఖమమీం . శ్రీమతి జయ, 
శ్రీమతి రాధ ------ కడప 
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          కల నిజమాయ -
   మానస సరోవర యాత్ర                  

            గండకి చక్కని భోజనం 
పటింది. పుచి్చన చేతి వ్రేళళుతో 
అతను తినలేకపోత్, పుచి్చన 
చేతి వ్రేళ్ళు ఊడిపోత్, అవి పక్కన 
పటి్ట  భోజనం తినిపించింది. పక్క 
మీదకు చేరి్చంది. విసురుతూ 
కూరు్చంది. జ్వరంతో అతను 
ప్రాణాలు వదిల్డు. అప్పటి 
ఆచారం ప్రకారం సహగమననికి 
పూనుకుంది. తల్లా , బంధువులూ 
తలలాడిలిలా న ఆగలేదు. తాళికటి్ట  
న భార్యల్ తలలాడిలిలా పోయింది. 
ఉనని ధనమంతా బీద స్దలకు 
పంచేసింది. ద్న ధరామీలు చేసి 
శవం వెంట మేళ తాళాలతో వెళిలా  
తానే చితి పేరి్చ, నిప్పంటించింది. 
తానూ చితిలోకి దూకి  సహగ-
మనం చేసింది. చిత్రంగా పైకెగ-
సిన మంటలు మలలాలయా్యయి. 
కట్ట లు పువు్వలయా్యయి.
                            లకీ్షమీ సమేతంగా విష్్ణ  
మూరి తి ప్రత్యక్షమయా్యడు. వారి 
దర్శన భాగ్యం పొందిన  గండకి 
కన్నిళలాతో కీరి తిసూతి , ఆ కన్నిళలాతో 
కాళ్ళు కడిగి మనసు్, శర్రము 
స్వచ్ందంగా నిలిపింది. గండకీ 
పవిత్రతకు నరాయణుడు పర-
వశించిపోయారు. నియమ ని-
బంధనలకు నిరా్ఘంత పోయాడు. 
ఆమ నిశ్చలతకు చలించి పోయా 

డు. ఏమ వరం కావాలో కోరు-
కోమననిడు. మాతృత్వం వరంగా 
కావాలని, విష్్ణ మూరి తిని తన 
కడుకుగా పుట్్ట లని కోరింది. వి-
ష్్ణ మూరి తి అందుకు సమమీతిం-
చి, గండకి నదిగా పుడుతుంద-
ని, తను స్లిగ్రామమై ఆ నది 
ఒడిలోనే ఎపు్పడూ ఉంట్నని 
వరమచా్చడు.  ఆ వర ప్రభావంతో 
మరుసటి జనమీలో గండకీ నదిగా 
పుటి్ట ంది. ఆ నది కడుపులో  
కడుకుగా  పుటి్ట   స్లి గ్రామ 
రూపంలో  విష్్ణ మూరి తి పూజ-
లందుకుంటుననిడు. 
     గండకీ ఏ కులంలో పుటి్ట న, 
ఎల్ంటి పరిసిథాతులలో ఉనని, 
మనసు్ మలినం కాలేదు. 
ఆవిధంగా పవిత్రురాలై కృత 
యుగంలో ఇది జరిగిన,  ఈ 
యుగానికీ గండకీ కధ నిలిచిపో-
యింది. ఈ కథను విని అక్కడ 
కనిని స్లిగ్రామాలు ఏరుకుని, 
అక్కడ గండకీ నదిలోని న్ళ్లా  
జలులా కుని, మరల బయలు 
దేరాం.
      అల్గే  ఈ నది ఒడుడా నే, 
మనం ఎంతో భకి తి శ్రదధాలతో కలిచే 
స్కా్ష తుతి  ఆది పరాశకి తి శర్రంలో-
ని భాగమైన "కుడి దవడ" ఇక్కడ 
పడింది అని చెపుతాయి మన 

పు రా ణా లు . 
అయిత్ సతీ దేవి శర్ర భాగాలు  
ఇక్కడ  పడడం వెనుక  ఒక 
విషాద గాధ ఒకటి ఉంది.  
      ఈ శకీ తి పీఠాలు భారతదేశంతో 
సహా శ్రీలంక, పాకిస్తి న్, నేపాల్ 
వంటి పొరుగు దేశలలో కూడా 
ఉననియి. ముఖ్యంగా సతీ దేవి 
శకి తి పీఠాలు 18 అని, వాటిని అషా్ట -
దశ శకి తి పీఠాలు అంట్రని మన 
పురాణాలు చెపుతుననియి.  ఆది 
శంకరాచారు్యల వారు రచించిన 
శ్లా కం ఆధారంగా చూసేతి, శకి తి 
పీఠాలు 18 మాత్రమే ఉననియి 
అని తెలుసతి ంది. అయిత్ ఈ శకి తి 
పీఠాలు 51 అని, మరి కందరి 
ప్రకారం 108 అని వాదన కుడా వి-
నిపిసుతి ంది.   అంతట్ వా్యపించి 
ఉనని ఈ శకి తి పీఠాల గాధ తెలు-
సుకుంద్ము.
                      బ్రహమీ దేవుని కుమారు-
లలో ఒకరైెన దక్ష ప్రజా పతికి 53 
మంది కుమారె తిలు ఉండేవారు. 
అందులో 27 మందిని చంద్రు-
డికి, 13 మందిని కశ్యప మహరి్షకి, 
10 మందిని ధరుమీనికి  ఒకామను 
పితరునికి, ఒకామను అగినికి 
ఇచి్చ వివాహం చేస్డు. మగిలిన 
కూతురే సతీ దేవి. ఆ సతీ దేవే 
ఆది పరాశకి తి అంశ.  సతీదేవికి  

https://youtu.be/9W10KYIz3gs
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చిననిప్పటి నుండీ శివుడు అంటే 
మకు్కవ.  అందుచేత ఆమను 
చంద్రునికిచి్చ పండిలా   చేయలేదు. 
ఇదిల్ ఉండగా ఒకరోజు 
చంద్రుని భార్యలలో 26 మంది 
తమ తండ్రి దకు్ష డి వదదీకు వచి్చ 
తమ భర తి చంద్రుడు రోహిణిని 
తప్ప  మమమీలిని పటి్ట ంచుకోవడం 
లేదు అని మొర పటు్ట కోవడంతో 
దకు్ష డు చంద్రుణి్ణ పిలిచి మంద-
లించాడు.  అయిన చంద్రుడు 
అదే పని చేయడంతో దకు్ష డికి  
కోపం వచి్చ చంద్రుణి్ణ కురూపిగా 
మారమని శపించాడు. ఆ 
తరువాత  నరదుడి సలహా 
మేరకు చంద్రుడు శివుణి్ణ ప్రా-
రిధాంచి, అ శపానికి ఉపశమ-
నం అడుగగా,  శివుడు ఆ 
శపం నుండి పాకి్షక విమోచనం 
కలగా జేశడు. ఇది తెలుసు-
కునని దకు్ష డు శివునిపై అక్కసు 
పంచుకుని, సతీదేవిని ఈశ్వరు 
ని కిచి్చ వివాహం చేయడానికి 
సమమీతించలేదు. అయిన తండ్రి 
అభీషా్ట నికి విరుదధాంగా సతీదేవి 
శివుణి్ణ  పళాళుడడంతో దకు్ష డు 
పరమేశ్వరునిపై  మరింత కోపో-
ద్రికుతి డయా్యడు. ఇదిల్ ఉండగా 
బృహస్పతి ఒకనడు బ్రహమీ తల  
బెటి్ట న యాగానికి సకల దేవతలు 
విచే్చయగా ఆఖరున దకు్ష డు 
వచా్చడు. అతనిని చూచి త్రిమూ 
రుతి లు తప్ప, మగిలిన వారంతా 
గౌరవ భావంతో లేచి  నిలబ-
డాడా రు. అంతట దకు్ష డు బ్రహమీ 

నకు తండ్రి. విష్్ణ వు నకు  తాత 
వరుస. మరి! మామగారు వచి్చ-
నపు్పడు లేచి నిలబడకుండా 
ననుని అవమానిస్తి వా?  అంటూ 
దూషించాడు. ద్ంతో దకు్ష డు కో-
పోద్రికుతి డైె శివ రహిత మహాయా-
గానిని నేను నిర్వహిస్తి నని అక్కడ-
నుండి వెళిలా  పోయాడు. 
           ఆ తరువాత బృహస్పతి 
సహాయంతో దక్ష యజాఞా నిని ప్రా-
రంభించి, ద్నికి సమసతి లోకం 
లోని దేవ, ద్నవ, కిన్నిర, కిం-
పురుషాదులందరికీ ఆహా్వనం 
పంపి, ఒక్క శివుని మాత్రం పిల-
వలేదు. శివుడు లేని ఆ యాగానికి 
రామని చెపి్ప బ్రహమీ, విష్్ణ వు వెళళు 
లేదు. అయిత్ తన తండ్రి  చేసే 
ఆ యాగానికి శివుడు వదదీని 
వారించిన, వినకుండా ద్కా్ష య-
ణి వెళిళుంది.                                                                                                               
  అక్కడ దకు్ష డు శివుణి్ణ, సతిని 
సమసతి జనులముందు ఘోరంగా 
అవమానించగా ద్నికి కోపం 
వచి్చన సతీదేవి, యాగాగినిలో 
దూకి, ఆతామీహుతి చేసుకుంది. ఈ 
విషయం తెలుసుకునని రుద్రుడు 
తన సమసతి గణాలను పంపగా, 
వారు దక్ష యజాఞా నిని నశనం చేసి, 
వారు దకు్ష ణి్ణ  సంహరించారు. ఆ 
తరువాత తలిలా  సతీ దేవి శర్రా-
నిని రుద్రుడు  తీసుకువెడుతు-
నని సమయంలో, ఆ తలిలా  శర్ర 
భాగాలు పడడా  చ్ట శకి తి పీఠాలుగా 
వెలిశయని చెబుతూ ఉంట్రు.     
అల్ దర్శనం కలిగే  భాగ్యం 

నేపాల్ లో కూడా  ఉంది. అద్ ఆ 
గండకీ నది ఒడుడా నే ఉందిట. 
కాన్ మాకు తెలియ లేదు. గైడ్ 
కూడా చెప్పలేదు. మేము మస్ 
అయి్యనటేలా  మీరు కూడా మస్ 
అవకూడదని చెబుతుననిను.
అక్కడ సతీదేవి కుడి కణత 
పడి  శకి తి పీఠంగా మారింది అని, 
అక్కడికి వెళిలావచా్చక మాకు తెలి 
సింది. ఆ విధంగా అమమీవారి-
ని అందరం తలు్చకుని తరిద్దీ -
ము. తరువాత మేము జీప్ ఎకి్క,  
కండా కోనలు చూసుకుంటూ 
బయలుదేరాము.  హోటల్ కి 
ఒక 1/2 కిమీ దూరంలో జీప్ ఆపి 
నడిచి హోటల్ కి వెళళుమనని-
డు. స్మానులా  జీప్ లో తీసుకు 
వస్తి ను అని చెపా్పడు. అక్కడ 
గుర్రాల వాళలాకి బతుకు తెరువు 
కోసం నడవమంట్రు. నడవలే-
ని వాళ్ళు గుఱ్ం ఎకు్కతారని . 
      మా స్మానులా  అక్కడే హోటల్ 
లో  పటి్ట , అపు్పడు స్యంత్రం 
అయిన ఎండగా ఉంది ఇంకా. 
అందుకే స్నినం చేద్దీ ము పైన, 
రేపు మళీళు వాతావరణం  ఎల్ 
ఉంటుందో తెలియదు అని 
మారు్చకునే బట్ట లు తీసుకుని 
వెళాళుము చాల్ ఎకు్కవ దూరము 
లేదు. అంటే నడుచుకుంటూ 
వెళాళుము. అదొక అదుభుత వరం. 
అక్కడకి జేరగలగు డం భగవంతు-
డు మాకు ప్రస్దించిన అదృష్ట ం.  
ముకి తిన గురించి కదిదీగా తెలు-
సుకుంద్ము. మీరు కుడా ఆ 
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అదృషా్ట నిని పొందండి. 
   ఈ ముకి తినధ్  నేపాల్ దేశంలోని 
మాసక్  జిల్లా లోని  హిమాలయ 
పర్వతంలో  భాగమై ఉనని రాణీ 
పౌవా అనే గ్రామానికి దగగురలో 
ఉంది. అల్గే తొరంగాల్ అనే 
పర్వత పాదం వదదీ  ఉంది ఈ 
కే్షత్రం. ఇది హిందువులకు పవిత్ర 
కే్షత్రం.    108 దివ్య కే్షత్రాలలో  
ముకి తినధ్ ఒకటి. 8 విష్్ణ  కే్షత్రా-
లలో ఈ  ముకి తినధ్ ఒకటి. మరి 
మగిలిన విష్్ణ  కే్షత్రాలు 1.బద్రీన-
ధ్, 2.నై్మశరణ్యం 3. తిరుమల 
4.తోతాద్రి 5.శ్రీరంగం 6. వైెకుంఠం 
7.పుష్కర్. విష్్ణ  భగవానుని  
ఆలయాలలో ఇది చాల్ పురాత-
నమైంది. 8 స్వయంభూ కే్షత్రాల-
లో ఒకటి. మహా విష్్ణ వు మూల 
మూరి తి. ఆలయ ప్రాకారంలో 108  
నంది ముఖాల నుండి జలం ప్రవ 
హిసూతి  ఉంటుంది. ఈ పవిత్ర 
జల్లు ఆలయ ప్రాంగణం-
లో ఉనని పుష్కరిణి నుండి 108 
పైపుల ద్్వరా నంది ముఖాలలోకి 
ప్రవహింపజేస్తి రు. 108 దివ్య కే్షత్రా 
ల పుష్కరిణి జల్లకు ప్రతీకగా 
ఈ నంది ముఖాలనుండి వచే్చ 
జల్లుగా భావిస్తి రు. అందుకే 
అంత చలిలో కూడా భకుతి లు ఈ 
పవిత్ర జల్లలో పవిత్ర స్నినలు 
చేసూతి  ఉంట్రు. హిందువులకు 
ఇది ఎంతో పవిత్ర కే్షత్రం. ఈ రాణీ 
పౌవా కే్షత్రం ముకి తి కే్షత్రం అన్ 
ముకి తి నిచే్చ కే్షత్రం అని, మోకా్ష -
నినిచే్చ కే్షత్రం అన్ అంట్రు.  ఈ 
ఆలయం ఒకపు్పడు వైెష్ణవుల 

అధీనంలో ఉండేది. తరువాత 
బుదుదీ ల ఆరాధన కే్షత్రంగా 
మారిందని భావిస్తి రు. 
         పూర్వం ఈ ప్రదేశం స్లిగ్రా-
మం అని పిలవబడుతూవుండే-
ది. శ్రీమననిరాయణకు ప్రతిరూ-
పమైన స్లిగ్రామం లభించడమే 
ఇందుకు కారణం. ఈ ప్రదేశనిని 
చూమంగ్ గాస్తి  అని పిలుస్తి రు. 
అంటే నూరు జల్లని టిబెట్ 
భాషలో అరధాం. అయిత్ టిబెటిని 
ఢాకిన్ కే్షత్రంగా భావిస్తి రు. ఢా 
కిన్ అంటే ఆకాశంలో నృత్యదే-
వతగా అవతరించాడని వారు 
భావిస్తి రు. టిబెట్ బుదిధాజం స్థా -
పకుడు 'పదమీ సంభవ' టిబెటు్ట కు 
వెళ్లా సమయంలో ఇక్కడ ధా్యనం 
చేస్డని బుదధా స్ంప్రద్యా-
లు భావిస్తి యి. ఈ ఆలయా-
నిని హిందూ పురాణాలు కూడా 
పలు మారులా  శలా ఘంచాయి. 
విష్్ణ  పురాణంలో గండకీ నది 
మహాత్యం లో ముకి తినధ్ గురించి 
శలా ఘంచబడింది. ఈ 108 జల్ల 
ముఖాల కింద స్నినం చేసేతి ముకి తి 

కలుగుతుందని నముమీతారు. 
భూమ మీద పంచ భూతాలు 
ఉనని ఏకైక ప్రదేశం ఇదే అని భావి 
స్తి రు. 
  అల్గే 108 గోముఖాల ద్్వరా 
వచే్చ న్టితో స్నినం చేస్క అక్కడ 
ఆలయం ముందు రెండు కుండ్ 
లు ఉంట్యి (సి్వమమీంగ్ పూల్ 
ల్గ) పాప్ కుండ్, పుణ్య కుండ్ 
అని. అల్గే 108 నంది ము-
ఖాలద్్వరా వచే్చ న్టితో స్నినం 
చేస్క ముందుగా పాప్ కుండ్ 
లో స్నినం చేసేతి, మన పాపాలు 
పోతాయి అన్, తరువాత పుణ్య-
కుండ్ లో స్నినం చేసేతి  పుణ్యం 
కుడా పోతుంది. అదేమటని 
ఆశ్చర్య పడుతుననిరా? పాపం 
మగిలి పొత్ పాపం అనుభవిం-
చడానికి జనమీ ఎతాతి లి. అల్గే 
పుణ్యం మగిలిన పుణ్య ఫలితానిని 
అనుభవించడానికి జనమీ ఎతాతి లి. 
కాబటి్ట  రెండు పోత్, అసలు జనమీ 
ఎతతిక్కర లేకుండా ముకి తి లభి-
సుతి ంది. అందుకే  ఇది ముకి తి నద్ 
కే్షత్రం అయి్యంది. 

గోముఖాల నుంచి వచ్చే 108 పవిత్ర ధారలు 
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      అక్కడ బట్ట లు మారు్చకునే 
సదుపాయం కూడా వుంది. మేం 
బట్ట లు మారు్చకుని స్నినని-
కి ఉపక్రమంచాం. న్ళ్ళు ఎంత 
చలలాగా వుననియో చెప్పలేం. 
అల్గే ఊపిరి బిగబటి్ట  మొదటి 
గోముఖం ధార కింద స్నినం 
మొదలుపట్్ట ం. ఒక్కస్రి తడ-
వగానే అలవాటయిపోయింది. 
చలి అనిపించలేదు. అల్గా 
ఆ 108 గోముఖాల నుంచి వచే్చ 
ధారలలో స్నినం చేసి, ఆ తరా్వత 
పాపకుండం లోను, ఆ తరా్వత 
పుణ్యకుండంలో కూడా మునిగి, 
ఆ తరా్వత బట్ట లు మారు్చకుని 
ముకి తినధ్  స్్వమని దరి్శంచుకు-
ననిం.ఆ ముకి తినధ్ ఆలయంలో 
స్త్రీ టిబెట్ సన్యసిని పూజారిగా 
ఉంట్రు. ఆవిడే దేముడికి 
హారతి ఇచి్చ మాకు దేముడిని 
చూపించారు.  అక్కడ ద్పాలు వె-
లిగించుకుని,  విష్్ణ  సహస్ర నమ 
పారాయణ చేసుకుననిం. 

         కండ మీద నుండి కిందకి 
వచి్చ,  హోటల్ కి వెళిలా  కాఫీ 
తాగాం. కరంటు పోయింది. 
హోటల్ కి వచే్చసరికి బానేఉంది. 
కాన్ ఇపు్పడు లేదు.  సరే అల్గే 
కబురులా  చెపు్పకుంటూ విమల 
గారు మేము  కద్దీ  సేపు గడిపాక, 
భోజననికి ఆరడార్ ఇమమీని హోటల్ 
అబాబాయి అడిగాడు. కరంటు 
రాద్? అంటే అనుమానమే. 
మీరు తినేసి వెళిలా  పడుకోండి పొ-
దుదీ నేని లేవచు్చ అననిడు. చీకటి 
మయం. బాగా చలిగా ఉంది.  
చినని కాండిల్ పట్్ట డు ఆ వెలు-
తురులోనే మేము ఆరడార్ ఇసేతి, 
ఐటమ్్ పటు్ట కచా్చడు. 
        అందరూ తినడం స్్ట ర్్ట 
చేశరు. నేనూ తింద్మని మొద-
లుపట్ట బోతూ, దేముడికి నై్వేద్యం 
పటు్ట కుని తింద్మంటే, అపు్పడు 
నేను పడిన బాధ వర్ణన తీతం. 
కళళున్ళ్ళు ఆగడం లేదు. మా 
వారు చూసి, తిను అంటుననిరు. 

కాన్ దుఖంతో గంతు పూడుకు  
పోయి, కళళు న్ళ్ళు కారుతూనే 
ఉననియి. మాతో వచి్చన వాళ్ళు 
తినండి అననిరు. తరువాత ననుని 
చూసి, ఏమైంది? అననిరు. నకు 
చెప్పడానికి గంతు రావడం లేదు 
తిండి తినలేక పోతుననిను,  ట్రై 
చేసిన, తినలేక పోయాను. 
     అపు్పడు మా వారు అననిరు 
కద్! దేముడిని చీకటలా  వదిలేశ-
నని బాధగా ఉంద్?  అననిరు. 
అవును అని బుర్ర ఉపాను. 
ఈయన ఎల్ కనిపట్్ట రు? అని 
నకు అరధాం కాలేదు. తరువాత  
ఎల్ తెలిసింది? అంటే ఏమో 
అనిపించింది అననిరు. 'ననుని 
ఇక్కడ కండలోలా  చీకటలా  వదిలేసి 
మీరు వెళిళుపోతుననిరా' అని 
కరుణగా స్్వమ మమమీలిని అడు-
గుతుననిటు్ట  మాకు అనిపిసూతి -
నే వుంది.   ఇంతకీ ఈ కధంతా 
ఎందుకు వ్రాస్నంటే, అ భగ-
వంతుడి మహత్యం గురించి 
చెబుద్ము అనిపించి. అపు్పడే 
కాదండోయ్! గురుతి కసేతి, ఇప్పటికీ 
న పరిసిథాతి అంత్. అదే మరి ము-
కి తినద్ మహిమ అంటే. సరేన!
    ఎంతసేపైన కరంట్ రాలేదు. 
మా రూములు ఫస్్ట  ఫ్లా ర్ లో 
ఉననియి. కాండిల్ వెలుతు-
రోలా   మలలాగా అల్గే పైకి వెళిలా  
పడుకుని,  పొదుదీ టే రెడీ అయి్య 
మరల్ ఇంకక స్రి దేముడిని 
దరి్శంచుకుంద్మని  మళీళు 
కండ ఎకా్కము.  
        (మళీళు వచే్చ న్ల కలుద్దీ ం)

శ్రీద్వి భూద్వి సమేత ముక్తినాధ స్వామి 



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక మార్చి  201910

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

             సూథా ల ప్రపంచం ఖణిగా, 
సుఫుటంగా అగుపిసుతి ంది. సూక్ష్మ 
ప్రపంచం అంతా  మసకే, స్పష్ట  త 
లేదు;  నిశ్చయంగా ‘ఇది’ అని 
ఇదమతథాంగా చెప్పలేము. 
ఈ అస్పష్ట తని, ఈ అనిశి్చత 
సిథాతిని ఒక గణిత అసమీకర-
ణం (inequality) లో బంధించి 
చూపిసుతి ంది హైజనబార్గు  ప్రవచిం-
చిన అనిరాధా రిత  లేద్ అనిశి్చత-
తతి్వ సూత్రం. అనిరాధా రిత  సూత్రం 
అనేది అణు ప్రపంచానికి సంబం 
ధించిన సూత్రం. ఈ సూత్రం 
కూడా నిక్కచి్చగా ‘ఇంత’ అంటూ  
ఒక సమీకరణం రూపంలో  ఉండ 
దు; ‘ఇంతకి ఎకు్కవో, లేక ఇంతకి  
సమానమో’ అంటూ న్ళ్లా  నము-
లుతుంది. 
ఈ  సూత్రం గుళిక వాదం 
(Quantum theory) కి ఆయు-
వుపటు్ట !  ఈ సత్యం ఆవిష్కరిం-

చినందుకు హైజనబార్గు  కి న్బెల్ 
బహుమానం ఇచే్చరు. హైజనబార్గు  
ప్రవచించిన అనిరాధా రిత  సూత్రం 
ఎంత మౌలికమో అంత అనుభా-
వాతీతం. 
ఈ నేపథ్య సమాచారం అంతా 
అల్ పక్కన పటి్ట  హైజనబార్గు  ప్రతి-
పాదించిన 

(∆x) (∆p) ≥ h/4π ;

h/4π = 5 x 10 -35 joule sec 

అనే  అసమీకరణం (inequality) 
ని అరథాం చేసుకుందుకు ప్రయ-
తినిద్దీ ం. ఇక్కడ కుడి వైెపు ఉనని 

h/4π  విలువ అత్యల్పం అని 

గమనించండి. అనగా  (∆x) ని 

(∆p)   చేత గుణించగా వచి్చన 
లబదీ ం ఎలలాపు్పడూ ఈ  అత్యల్ప-

మైన విలువ కంటే  హచు్చగా-
నే  ఉంటుంది అని ఈ  సూత్రం 
హచ్చరిసతి ంది. కుడి వైెపు ఉనని  

h/4π ఎల్ వచి్చందో చెప్పడం 
కంచెం కష్ట ం కాన్, కుడి పక్క 
భిననిం విలువ అత్యల్పం కనుక 
ఎడం పక్క కూడా అత్యల్పం 
అయినపు్పడే ఈ  సూత్రంలో-
ని అంతరారథాం  అరథావంతం 
అవుతుంది. అనగా ఈ  సూత్రం 
సూక్ష్మ ప్రపంచంలోనే అరథావంతం 
అవుతుంది. ఈ సూత్రానిని సూథా ల 
ప్రపంచంలో వాడి చూడడం 
దండగ!  

ఇక్కడ (∆x ) అనేది ఒక రేణువు 
(లేద్, ఎలకా్రా ను)  ఎక్కడుందో 
తెలియని మన అజాఞా ననిని సూ-

చిసుతి ంది. అదే విధంగా ((∆p) 
ఆ రేణువు యొక్క భారవేగం 
(అనగా, భారానిని వేగంతో 

అనిరాధా రిత  సూత్రం 
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పరావర తినం చెంది, మన కంటికి 
చేరినపు్పడు ఆ ఎలకా్రా ను మనకి 
కనిపిసుతి ంది. 
ఒక బంతిని కాలితో తననిగల-
ము కాన్ ఒక ఇసుక రేణువుని 
తనని కలమా? ఇసుక రేణువు 
కంటే మన పాదం ఎంతో పదదీది. 
కనుక ఇసక రేణువుని కదపడా-
నికి చినని పూతిక పులలాని వాడాలి. 
అదే విధంగా ఎలకా్రా ను మీద 

గుణించగా వచి్చన లబదీ ం) ఎంతో 
తెలియని మన అజాఞా ననిని సూ-
చిసుతి ంది. ఉద్హరణకి  x=0  
అయినపు్పడు x ఎడల మన  
అజాఞా నం శూన్యం; అనగా,  ఎల-
కా్రా ను ఎక్కడ ఉందో మనకి కచి్చ-
తంగా తెలుసననిమాట. అపు్పడు 
హైజనబార్గు  ఇచి్చన అసమీకరణం 
చెల్లా లంటే  p  అనంతంగా పరిగి
పోవాలి. అనగా, ఎలకా్రా ను వేగం 
విపర్తంగా పరిగిపోవాలి. ఇదే 
విధంగా,  p = 0 అయినపు్పడు   
p ఎడల మన  అజాఞా నం శూన్యం. 
అనగా,  ఎలకా్రా ను భారవేగం 
ఎంతో మనకి కచి్చతంగా తెలు-
సననిమాట. అపు్పడు హైజనబార్గు  
ఇచి్చన అసమీకరణం చెల్లా లం-
టే  x  అనంతంగా పరిగిపోవాలి. 
అనగా, ఎలకా్రా ను ఎక్కడ ఉందో 
మనకి తెలియదననిమాట! ద్ని 
స్రాంశం ఏమటంటే ఎలకా్రా -
ను వంటి చినిని రేణువు ఎక్క-
డుందో తెలిసేతి ద్ని వేగం నిరాధా -
రించలేము, ద్ని వేగం తెలిసేతి 
ఎక్కడుందో నిరాధా రించలేము. ఈ  
రెండింటిని ఒకేస్రి నిరాధా రించి 
కలవడం అస్ధ్యం! కష్ట ం కాదు; 
అస్ధ్యం! ఇది ప్రకృతి లక్షణమే 
కాన్ మన అసమరధాతకి సూచిక 
కాదు. అనగా, మనం ఎంత తెలి 
వైెనవాళళుం   అయిన, ఎంత సూఫు-
రి తివంతులమైన ప్రకృతి విధించిన 
ఈ ఆంక్షని జవద్టలేము. 

1. ఒక సుఫురణ ప్రయోగం

ఈ విషయం సమగ్రం-
గా అరథాం చేసుకుందుకు ఒక 
సుఫురణ ప్రయోగం (thought 
experiment) చేద్దీ ం.  ఎల-
కా్రా నుని  ఎంతో  చిననిదైెన 
నలుసుల్ ఊహించుకోవచు్చ. 
అనగా, ద్ని భారం అత్యల్పం. 
ద్నిని చూడాలంటే ద్ని మీద 
ఒక కాంతి  కిరణానిని ప్రసరించా-
లి. ఆ కాంతి ఎలకా్రా ను మీద పడి, 

వరనూర్  హైజన్ బర్్గ
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పడడా  కాంతి తరంగం పరావర తినం 
చెంది మన కంటికి చేరాలంటే 
ఎలకా్రా ను ప్రమాణంలో (అనగా 
ఒక ఎంగ్^ష్టం ప్రమాణంలో) 
ఉనని అతి చినని కాంతి తరంగాలు 
వాడాలి. కాన్ కాంతి తరంగాల 
నిడివి తగుగు తునని కద్దీ  వాటిలో 
ఇమడి ఉనని శకి తి పరుగుతుంది. 
అనగా, ఎలకా్రా ను ఎక్కడ ఉందో 
“చూడాలంటే” ద్ని మీద అతి 
శకి తివంతమైన కాంతిని ప్రస-
రించాలి. అంత శకి తిమంతమైన 
కాంతి అంత త్లికగా ఉనని  ఎల-
కా్రా ను మీద పడేసరికి తుపాను 
గాలిలో కాగితంల్ ఎలకా్రా ను 
ఎగిరిపోతుంది. అపు్పడు ద్ని 
వేగం కలవగలము కాన్ అది 
ఎక్కడుందో నిరాధా రించలేము. 

2.  స్థూ ల ప్రపాంచాంలో అని-
రాధి ర్త స్త్ాం ఎలా పని 
చేసుతి ాంది?

ఈ  సూత్రానిని సూథా ల ప్రపంచం-
లో వాడి ప్రయోజనం లేదని పైన 
అనుకుననిము కద్. సరద్కి  
సూథా ల ప్రపంచంలో వాడిత్ ఏమ-
వుతుందో చూద్దీ ం. ఉద్హర-
ణకి ఒక బంతి భారం (mass)  
ఒక కిలో (1 kg) ఉంటుందని 
అనుకుంద్ం. ఈ బంతిని గంటకి 
100 మైళ్ళు (లేద్ సకండుకి 44 
కిలోమీటరులా ) జోరుతో విసిరే-
మనుకుంద్ం. పేలా ంక్ సిథారాంకం 
విలువ,
  h = 6.63 x 10 -34

అనగా, 6.63 ని భిననిం యొక్క 
లవంలో వేసి, భిననిం యొక్క  
హారంలో 1 వేసి, ద్ని పక్కన 
34 సుననిలు చుట్్ట లని అరథాం. 
అనగా,  విలువ చాల తకు్కవ అని 
గ్రహించునది! ఇపు్పడు ఈ విలు-
వలని పై సమీకరణాలలో ప్రతికే్ష-
పించి లక్క పూరి తి చేసేతి  బంతితో 
కూడిన తరంగం పొడుగు అత్య-
ల్పం అని త్లుతుంది; “బంతి 
తరంగం” పొడుగు అణుగరభుం-
లో ఉనని ప్రోట్ను ఉరువు (size) 
కంటే 20 రెటులా  తకు్కవ ఉంటుంది 
అని త్లుతుంది. (కాగితం, కలం 
తీసుకుని ఈ లక్క ని కడిత్రా 
చేసి చూడండి! రెండు నిమషాల 
పని!)  అనగా,  బంతిని కావలిసేతి 
తరంగంల్ ఊహించుకోవచు్చ 
కాన్ పడి  లేచే  ఆ తరంగం లోని 
ఎగుడుదిగుడులు అతి సూక్ష్మం 
- ఆ త్డాలు మన కంటికి ఆనవు. 
అందుకనే బంతి తరంగంల్ 
కనిపించదు. 

3. స్క్ష్మ ప్రపాంచాంలో అనిరాధి -
ర్త స్త్ాం 

ఇపు్పడు ఇదే లక్కని  సూక్ష్మ ప్ర-
పంచంలో - బంతికి  బదులు 
ఎలకా్రా నుతో - చేద్దీ ం. 
ఎలకా్రా ను భారం = 10 -30  kg 
ఎలకా్రా ను వేగం =  1000 m/s 
అనుకుంద్ం. 
ఈ విలువలని ప్రతికే్షపిసేతి “ఎల-
కా్రా ను తరంగం” పొడుగు,  

λ  = h/mv 
 = (663 x 10 -34)/ 10-30   x 1000  
                                          nm
ఎరుపు రంగు ఉనని కాంతి 
తరంగం పొడుగు దరిద్పు 
ఈమాత్రం (663 nm) ఉంటుంది. 
అనగా, ఈ ఎలకా్రా నుని మనం 
“చూడగలిగిత్” అది ఎర్రగా కని-
పించాలి. ఎలకా్రా ను మన కంటికి 
కనబడదు కాన్, ఈ ఎరుపు 
రంగు గీతని వర్ణమాల్దర్శనిలో 
చూడవచు్చ.     
 
4. మరొక సుఫురణ ప్రయోగాం
     
సూథా ల ప్రపంచానికి సూక్ష్మ ప్రపం-
చానికి మధ్య త్డాని చూపించ-
డానికి మరొక సుఫురణ ప్రయోగం 
చేద్దీ ం.  లక్క సౌలభ్యం కరకు,
h/4π = 1   అని అనుకుంద్ం. 
బిలియర్డా ఆటలో వాడే ఒక 
బంతిని తీసుకుంద్ం. లక్క 
సౌలభ్యం కరకు ఈ బంతి 
భారం ఒక కిలో ఉంటుందని 
అనుకుంద్ం. ఈ బంతిని బి-
లియర్డా ఆటలో వాడే ఒక త్రిభు-
జాకారపు చట్రంలో ఉంచుద్ం. 
(ఈ చట్రం త్రిభుజాకారం-
గా ఉండాలని నియమం  ఏద్ 
లేదు.) ఈ త్రిభుజంలో భుజం 
పొడుగు ఒక అడుగు లేద్   0.3 
మీటరులా  అనుకుంద్ం. బంతి 
ఒకే దిశలో (x - దిశలో) మాత్రమే 
కదలగలదని అనుకుంద్ం. 
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ఇవన్ని చితుతి గా చేసుతి నని లక్కలే!
ఇపు్పడు  

 (∆x) = 0.3  మీటరులా .
      అనిరిదీష్ట   సూత్రం ప్రకారం, 

(h/4π =1 అనుకుననిం 

కనుక) (∆x) (∆p) ≥ 1
 అవుతుంది. 

ఇపు్పడు  (∆x) = 0.3 విలువని 
ఇందులో ప్రతికే్షపిసేతి 

(∆p) ≥ 1/ (∆x) 
 = 1/0.3 
 ≈ 3 km/sec
ఇపు్పడు చట్రంలో బంద్ అయిన 
బంతి వేగం (v)  లక్క కడద్ం. 

బంతి భారవేగం p = mv 
కనుక  

(∆p) = m (∆v)
అవుతుంది. ఇపు్పడు

 (∆v) = 1/0.3
          = 3 km/sec 
 (m = 1 kg అనుకుననిం కనుక). 
అనగా, బంతిని త్రిభుజాకారపు 
చట్రంలో బంధిసేతి ఆ బంతి నిల-
కడగా ఉండలేదు; సకండుకి  
3 కిలోమీటరులా  చొపు్పన పరిగడు-
తూ ఉంటుంది! అనగా గంటకి, 
ఉరమరగా, 11,000 కిమీ వేగంతో 
పరిగడుతూ ఉంటుంది! అంటే, 

బొమమీ 2.   చట్రంలో బంధించిన బంతి కథనం

విమానం కంటే జోరుగా! 
       ఏద్,  ఒక బంతిని చట్రంలో 
పటి్ట  బంధిసేతి ఇంత జోరుగా పరి-
గతతిదేమ? కారణం ఏమటంటే 
లక్క సౌలభ్యం కోసం మనం  అని 
అనుకుననిం. ఇది నిజం కాదు. 
నిజానికి ;  ఈ విలువ వాడి ఉంటే 
బంతి ఎంత జోరుగా పరిగటే్ట దో  
మరొక స్రి లక్క వేసి చూడండి. 
మీకు వచే్చ సమాధానం చెబిత్ 
ఆశ్చర్యపోతారు. పది బిలియను 
(10,000,000,000) సంవత్-
రాలలో బంతి ప్రోట్ను ఉరువు 
(size) లో 20 వ భాగం కదిలి 
ఉండేది! ఆ కదలిక గమనించ-
డం మన తరమా! కనుక సూథా ల 
ప్రపంచంలో అనిరిదీష్ఠ  సూత్రం 
ప్రభావం కనబడదు. 
ఇదే లక్కని బంతి స్థా నంలో ఎల-
కా్రా నుని పటి్ట  చేద్దీ ం. త్రిభుజాకా-
రపు చట్రానికి బదులు ఉదజని 
అణువుని పడద్ం. ఉదజని 

అణువు ఉరువు ఒక ఎంగ్^ష్టం 
లేద్ 1x10-10 మీటరులా .  ఎలకా్రా ను 
భారం 1x10-30  కిలోగ్రాములు. ఈ 
విలువలు ప్రతికే్షపించి లక్క మళాలా  
చేసేతి ఎలకా్రా ను వేగం సకండుకి   
500 కిలోమీటరులా  వసుతి ంది. 
(పోలిక కోసం: విమానం వేగం, 
సకండుకి 0.2 కిలో మీటరులా . 
కాంతి వేగం, సకండుకి  300,000 
కిలో మీటరులా .) 
ఈ లక్కల స్రాంశం ఏమటి?  
అణు ప్రపంచపు తీరు మనకి 
పరిచితమైన సూథా ల ప్రపంచపు 
తీరుకి విరుదధాంగా ఉంటుంది. 
అణు ప్రపంచంలో మనకి కలిగే 
అనుభవాలు మనం కన్, విన్, 
ఎరగని అనుభవాలు. ఈ అను-
భవాలని వరి్ణంచి చెప్పడాని-
కి మానవ భాషలలో మాటలు 
లేవు. మాటలు లేకపోత్ పాఠాలు 
చెప్పడం ఎల్? అందుకని గణిత 
భాష మీద ఆధారపడక తప్పదు. 
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబారావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)
      సుబబాలకి్షమీగారు తన తండ్రి 
పేరు కలిసినందుకు కృష్ణమోహ-
నిని "కృషా్ణ " అనే పిలుస్తి రు. పదదీ-
కడుకు అంటే ఆవిడకి ప్రాణం. 
ఎవరైెన తన పదదీకడుకుని 
సరద్గా ఒక మాట అనని ఆవిడ 
సహించదు. ఆవిడ చాల్ అమ-
యకురాలు, నిస్్వరదీపరురాలు. 
ఆవిడ ఎపు్పడూ ఎంతోమందికి 
ఎన్ని రకాలుగా సహయం చేసూతి  
వుండేది. ఈ బొంబాయి బదిల్ 
అనేసరికి మళీళు కడుకు విశఖ-
పటనిం ఎననిళళుకి తిరిగి వస్తి డోన-
ని ఆవిడకి బెంగ మొదలయింది. 
కృష్ణమోహనలా గే ఆవిడ కూడా తన 
భాధని స్ధారణంగా బయటికి 
చెప్పదు, తనలోనే ద్చుకుం-
టుంది.
పడుకునే ముందు వాక్ మేన్ లో 
శ్భారాజ్ పాడిన అననిమాచార్య 
కీర తినలు వింటుననిడు కృష్ణమో 
హన్. అందులో తనకెంతో ఇష్ట  
మైన “కండలలో న్లకనని కోనే 
టి రాయడు వాడు” వింటూ కళ్ళు 
మూసుకని, తిరుమల కండ 
మీద “శ్రీ వేంకటేశ్వరస్్వమ” 
విగ్రహానిని ఊహించుకుంటూ 
తనమీయత్వం చెందుతుననిడు. 

అదే సమయానికి రుకిమీణి పను 
లన్ని ముగించుకని ఈనడు 
పేపర్ తీసుకని పక్క మీదకు 
చేరింది. శ్రీవారు వాక్ మేన్ తగి 
లించుకని తనమీయత్వంలో  ఉం 
టం చూసి డిస్టర్బా చేసేతి ల్భం 
లేదని, ప్రక్కన పడుకని పేపర్ 
చదువుతుననిది. 
       రుకిమీణికి పడుకునే ముందు 
ఓ పావుగంట పేపర్ గాని పుసతిక 
ముగాని చదవటం అలవాటు. 
అల్చేసేతి, నిద్ర త్వరగా వసుతి ంద 
ని తన నమమీకం. తను పేపర్ 
చదవటం అయిపోయిందిగాని, 
కృష్ణమోహన్ ఇంకా తనమీయత్వం 
లో వుండటం చూసి అతనిని 
తటి్ట  “శ్రీ కృష్ణ పరమాతామీ, ఈ 
భకుతి రాలిని కాసతి కరుణిస్తి రా”      
రుకిమీణి రావడం, పేపర్ చదవడం 
ఇవన్ని గమనించని కృష్ణమోహన్ 
“నువె్వపు్పడు వచా్చవు, పనులు 
పూర తియినయా?” అననిడు. 
  “స్్వమీ వచి్చ అరగంట అయిం 
ది, మీరు మీ ధా్యనంలో వుననిరు. 
ఈ న్ల్లా ళ్ళు ఆ వాకామీన్ ప్రక్కన 
పటి్ట  న మొరాలకించండి, ఈ ద్ 
నురాలిని కరుణించండి” అని 
నటక ఫకీ్కలో అంది రుకిమీణి.
“ఎంత మాట అననివు రుకూ్క”… 
ఆ రుకూ్క అనని మాట ఏ.ఎన్,   

ఆర్. స్్టలోలా  వతితి పలుకుతూ 
అననిడు’.
“ఎల్గండి! ఆరు న్లలు మీకు 
దూరంగా వుండటం” మళీళు 
ఉదయం ఫ్న్లా  చెపి్పన మాటే 
చెపి్పంది రుకిమీణి. ఆ విషయం 
గురించి రుకిమీణి తీవ్ంగా ఆలోచి 
సుతి ననిదని అరధామయింది కృష్ణ 
మోహని్క.
       “రుకూ్క, ఇల్ దగగురకు రా” 
అని దగగురకు తీసుకుననిడు. 
అతని గుండెల మీద తల పటి్ట  
రుకిమీణి పడుకుంది. “పిచి్చద్న, 
నేను మాత్రం ఎల్ వుండగలను 
అనుకుననివు? న గుండెల 
చపు్పడులో న్ పేరు వినపడటం 
లేదూ! అవతారపురుష్డు ఐన
శ్రీ రామచంద్రులవారికి, జగనమీత 
సీతమమీకే ఎడబాటు తప్పలేదు, 
మనమంత! మానవ మాత్రులం 
ఏం చేస్తి ము? అయి న విరహం 
తరువాత కలయిక మధురం 
అంట్రు పదదీలు !! అందుకని 
ఆ మధురం కోసం ఎదురు 
చూద్దీ ము ” అని కంచెం నచ్చచె
పా్పడు.   
      “ఇల్ మీ గుండెలమీద తల 
పటు్ట కని పడుకుంటే చాలండి, 
ఈ జనమీకి ఇంకేమీ అక్కరేలాదఅని
పిసుతి ంది” స్ధారణంగా రుకిమీణి 
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కి ఎపు్పడైెన భయం వేసినపుడు 
లేద్ పీడ కలలు వచి్చనపుడు 
అల్ తల పటు్ట కని పడుకం 
టుంది.
  “నకేమ అనిపిసుతి ందో తెలుస్, 
నువి్వల్ న ప్రక్కన వుంటే చాలు, 
నేను ఏ కషా్ట ననియిన, ఒడిదుడు 
కునై్న ఎదిరించి జయించగల 
ను అనిపిసుతి ంది”
    ‘నేనిల్గే పడుకుంట్ను’ అని 
రుకిమీణి అతని గుండెలమీద తల 
తీయకుండా మరింత గటి్ట గా 
పటు్ట కని అల్గే నిద్ర పోయింది.
           *************
   కృష్ణమోహన్ దంపతులు పళిళు 
పిలుపులు మొదలుపట్్ట రు. 
కారులో తిరిగిన మొతతిం విశఖ 
పటనిం కవర్ చేయడానికి    మూ 
డురోజులు పటి్ట ంది. కృష్ణమోహన్ 
పినతండ్రి నరహరిగారు, ఆయన 
భార్య జయంతిగారు 17వ త్ద్ 
ఉదయం గోద్వరిలో వచా్చరు,       
నరహరిగారి వయసు 65 సంవ 
త్రాలు, జయంతిగారు ఆయన 
కనని 5 సంవత్రాలు చినని. కాన్ 
చూడట్నికి ఇదదీరూ ఇంకా చినని 
వాళళుల్గ కనబడతారు, ఆ వయ 
సులో కూడా చల్కీగా వుంట్రు. 
వాళళు తరం వారితో కంటే, వాళళు 
తరువాతి తరం వారితో ఎకు్కవగా 
కలిసి వుంట్రు. 
         నరహరిగారు ఎక్కడ వుంటే 
అక్కడ ఒక రకమైన హడావుడి 
వుంటుంది. మధా్యహనిం భోజన 
ల సమయంలో కృష్ణమోహన్ 
ఆయనని కలిసి పలకరించాడు. 
“ఏరా యూజలాస్ ఫెలో, మొనని 
బెంగుళూర్ వెళిళునపుడు హైద్రాబా 
ద్ ఎందుకు రాలేదు” అననిరు 

నరహరిగారు. అసలు విశఖ 
నుండి బెంగుళూర్ వెళ్ళుటపు్పడు 
హైద్రాబాద్ ఎక్కడైెన టచ్ ఆవు
తుంద్! అవదు, అదే నరహరి 
గారి హడావిడి అంటే. 
“వాడి వయసు 47 సంవత్రాలు, 
ఉంకో నలుగయిదు సంవత్రా 
లోలా  తాతగారి హోద్కు చేరుకుం 
ట్డు. వాణి్ణ  పటు్ట కని యూజలాస్ 
ఫెలో, సు్ట పిడ్ అంట్రేమటి? 
ఇల్ అయిత్ కోడలుపిలలా  కాఫీ 
కూడా ఇవ్వదు జాగ్రతతి” అని 
సునినితంగా మందలించింది 
జయంతిగారు.
“ఏం పరవాలేదు, మీ అబాబాయి 
కి కూడా అల్ అనే అలవాటు 
వుంది. ఇననిళూళు మేము చిననివా 
ళళుం కనుక ఏమీ అనలేకపోయా 
ము, ఇపు్పడు ఆ మూ్యజిక్ ఆయ 
న్ని ఆస్్వదించన్యండి. మామ 
య్యగారూ,ఒక కాఫీ కాదు రెండు 
కాఫీలు ఇస్తి ను” అని కృష్ణమోహ 
నిని ఏడిపించింది రుకిమీణి. 
“మేడం, న తిటేలా  వాళళుకు ద్వెన 
లు. చినని వాళళుని పదదీ  వాళ్ళు పొ 
గడకూడదు” అననిరు నరహరి 
గారు.
“అది సరేగాని బాబయా్య, నినుని 
పరే్చజింగ్ డిపారె్టమీంటి్క జనరల్ 
మేనేజరాగు  అపాయింట్ చేస్ము. 
ఈ రోజునుండి మూడు రోజులోలా  
అంటే 19వ త్ద్కల్లా  మొతతిం 
పళిలా  కోసం కనవలసిన బట్ట లు, 
వసుతి వులు కన్యా్యలి. కారు న్ 
ఆధీనంలో వుంటుంది, చంద్రం, 
కమల, వైెదేహి, పినిని న్తో వస్తి  
రు. నేను, రుకూ్క మగిలి వునని 
పళిళుపిలుపులు పూరి తి చేస్తి ము” 
అననిడు కృష్ణమోహన్. 

“ఇంతకీ ప్రిన్్ ఆఫ్ వేల్్ చంద్ర 
మోహన్ గారెక్కడ?”అని చంద్రం 
చంద్రం గురించి అడిగారు నర 
హరిగారు.   
“ఇపు్పడే ఫ్న్ చేస్రు ఏ క్షణానని 
యిన వస్తి నననిరు, మనలిని 
రడీగా వుండమననిరు. రేపటి 
నుండి శెలవు పటే్ట స్రు” మళీళు 
ఇంకో ప్రశనికి అవకాశం ఇవ్వకుం 
డా టకటకా చెపి్పంది కమల. 
     ఇరవయో్య తార్ఖు ఉదయం  
మళీళు అందరూ సమావేశము 
అయా్యరు. అంతవరకు చేసిన 
పనుల గురించి, ఇకపై చేయవ
లసిన పనుల గురించి చరి్చంచా 
రు, ఇకమీదట ఎవరేపనులు 
చేయాలో నిర్ణయించుకుననిరు.
     “బాబయా్య మీరు పదదీవాళ్ళు, 
అనుభవజుఞా లు. అందుకని 
నువ్్వ, పిన్ని మగపళిళువారి 
బాధ్యత సీ్వకరించండి, వాళ్ళు 
వచి్చన దగగురనుండి వెళ్ళు వరకూ 
వాళళు సంగతి అంతా మీరిదదీరు 
చూసుకోండి అంది వైెదేహి. 
ఆమ మాటకి వంత పాడాడు 
సత్యనరాయణ.
      “అల్గే వైెదేహి, నువు్వ ఏమీ 
బెంగపడకు, నేనూ, మీ బాబయ్య 
మగపళిళువారి అవసరాలన్ని దగగు 
రుండి వాళళుకి ఏ లోటు రాకుండా 
చూసుకుంట్ము” అననిరు 
జయంతిగారు.
   పనులన్ని సమీక్ష చేసుకుననిక
బంగారం షాప్ నుండి వసుతి వులు 
ఇంకా తీసుకురావాలని అరధామ 
యి్యంది. ఆ వసుతి వులు తీసుకు 
రావట్నికి కృష్ణమోహన్, రుకిమీణి 
బయలుదేరి వెళాళురు.                                   
                   (ఇంకా ఉంది)
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ప్లెపు  బుచిచేర్జు
ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 10

       

ఎతుతి కి పై ఎతుతి
అని తెలియగానే అతని నొరూర
స్గింది. ఇటూ అటూ కలయ 
జూశడు . వీధి చివర ఒక భోజ 
నశల కనిపించింది. ఆ సువాస 
న అక్కడి నుంచే వసతి ంది. లేని 
ఓపిక తెచు్చకుని అతనక్కడికి

పరుగు పరుగున వెళాలా డు. అక్క 
డ లోపల ఎందరో విందు ఆర-
గిసుతి ననిరు.  బలలా  దగగుర ఒక 
దుబుబా మీస్ల్యన కూరు్చని 
ఉననిడు. ఆయనే ఆ భోజనశ ల 
యజమాని. బిచ్చగాడు ఆయ 
న ముందు నిలబడి, “ అయా్య! 
మీ వంటశలలోంచి చాల్ చక్క
ని పిండివంట వాసన వసతి ంది. 
నలుగు రోజుల నుంచి తిండి లేక 
కడుపుమాడి పోతోంది. దయచేసి 
కాసతి ధరమీం చెయ్యండి బాబూ!
మీకు పుణ్యంఉంటుంది” అని 
అడిగాడు. 

         ఆయన ముందుగా వాడిని 
చూసి చీదరించుకుననిడు. పైగా 
వాడు భోజనం కూడా పట్ట మన 
డంతో కోపం వచి్చంది. మీస్లు 
తిపు్పతూ “ఏరా! దమమీడికి కర 
గాని వాడివి. న ముందు నిలబ 
డడమే కాకుండా పిండి వంట 
కావాల్? పిండి వంట! ఇంత 
సేపూ ఇక్కడ నిలబడి న పిండి 
వంటల ఘుమఘుమలు వాసన 
చూసుతి ననివననిమాట. న్కు తెలి 
యదేమో, ఈ భోజన శలలో 
తినుబండారాలు వాసన చూడ-
డానికి కూడా డబుబాలు వసూలు 
చేస్తి ం. ఇపు్పడు నువు్వ వాసన 
చూసినద్నికి వంద బంగారు కా 
సులు వెంటనే జరిమాన కటు్ట  “ 
అని వాడిని బెదిరించాడు. 
    ఆ బిచ్చగాడికి పై ప్రాణం పైనే 
పోయింది. కాసతి ధరమీం చేయమ 
ని అడుకు్కంటే, పట్ట లేదు సరి 
కద్ డబుబా కూడా తెమమీంటునని-
డు. కటిక బిదవాడిని నేను. నకు 
బంగారు కాసులు ఎక్కడినుం-
చి వస్తి యి. అవి ఉంట్యని 
వినడమే కాని ఎపు్పడూ చూసిన 
పాపాన పోలేదు. అని తలపోసి, 
ఆ పద్దీ యనతో “ స్హబ్ జీ! 

    ముల్లా  నస్రుద్దీన్ పుటి్ట  పరిగిన 
దేశంలో ధనవంతులు చాల్ 
తకు్కవ.  చాల్మంది బీదవారు. 
పంటలు లేక కరువు కాటకాలతో 
ను, తిండిలేక అనరోగా్యలతోను
స్మాన్య ప్రజలు బాధలు పడు 
తూ ఉండేవారు. ధననవంతులు 
బీదవారిని, అమాయకులిని దోచు 
కోవడం పరిపాటి. ఉదో్యగులు 
కూడా లంచాలు తిని డబుబాననివా 
రిని ఆదరించేవారు. డబుబాలేని 
వారిని దండించేవారు.  
    ఆ గ్రామంలో ఒక బక్క చికి్కన 
అడుకు్కనేవాడు ఉండేవాడు. 
చింపిరి బట్ట లతో, లోపలికంట్ 
అతుకు్కపోయిన కడుపుతో, వీధి 
వీధిన తిరిగి అడుకు్కని, ఎవరు 
ఏం పడిత్ అది తిని కడుపు నిం 
పుకునేవాడు. 
              ఒకనడు ఎంత తిరిగిన 
అతనికి ఒక పిడికెడు బిచ్చం 
కూడా దొరకలేదు. నలుగు రోజు 
ల నుంచి అననిం లేక కడుపు 
నకనకల్డిపోతోంది. అతనల్ 
ద్రి వెంట నడిచి పోతూ ఉంటే 
అతని ముకు్క పుట్లకి చక్కని 
వంటకాల సుగంధం సకింది. 
ముకు్కకి అది ఒక పిండి వంట 
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ననుని చూడండి. నకు అంత 
డబుబా ఎక్కడి నుంచి వసుతి ంది? 
నేన్ల్ ఇచు్చకోగలను?. క్షమం-
చండి. మరెపు్పడూ ఇటు రాను “ 
అని వెళిళుపోబోయాడు. 
     యజమాని వాడి ద్రికి అడడాం 
నిలబడి, “నకదంతా తెలియదు. 
నువు్వ డబుబా ఇవ్వవలసిందే. లేక 
పోత్ ఇపు్పడే నినుని మన ఊరి 
వజీరు ముందు దోషిగా ఫిరా్యదు 
చేస్తి ను” అని వాడిని ఈడు్చకు-
పోయి వజీరు ముందు నిలబెట్్ట  
డు. 
    ఆయన వాడిని ఎగా దిగా పర్-
కి్షంచి, “ఏరా! ఇది నిజమేన?“ 
అని అడిగాడు. 
    ఆ బిచ్చగాడు వాసన చూసిన 
మాట నిజమే అని చెపి్ప, “అది 
న నేరం కాదు. ననుని వదిలి 
పట్ట ండి” అని వేడుకుననిడు. 
ఆ వజీరుకి ఇల్ ధనవంతుల-
తో చేయి కలిపి, అమాయకు-
లిని మోసగించి, డబుబా వసూలు 
చేయడం మామూలే. మొతతిం 
వచి్చన డబుబాలో సగభాగం అత
నికి లంచంగా వెళ్తి ంది. అందుక 
ని ఆయన, “అయిత్ నువు్వ 
నేరం  నేరం చేసినటే్ట  లక్క. వంద 
బంగారు కాసులు ఎల్గైన 
జరిమాన కట్ట క తప్ప దు. 
కాకపొత్ నువు్వ బీదవాడివి కాబటి్ట  
రేపటిద్కా గడువు ఇసుతి ననిను. 
ఎక్కడైెన అపు్పచేస, కననిం వేస 
డబుబా తెచు్చకో. లేకపోత్ న్కు 
బంది ఖాన తప్పదు“ అని అప్ప-
టికి వాడిని విడిచి పట్్ట డు. 

 ఒక ప్రక్క ఆకలి, మరొక ప్రక్క ఈ 
బంది ఖాన భయం దహించి 
వేసూతి  ఉంటే, ఆ బిచ్చగాడు ఏ-
డుసూతి  ఒక చెటు్ట  క్ంద కూలబడి 
పోయాడు. అదే సమయంలో 
నస్రుద్దీన్ ఏదో పని మీద అటుగా 
వెళళుడం తటసిథాంచింది. అతి 
ద్నవసథాల్ కటు్ట మట్్ట డుతు-
నని అతనిని చూసి జాలి పడి, “ఏ 
మయింది తాతా! అల్ బాధప-
డుతుననివు?” అని పలకరించా-
డు. 
     తన గోడు వినేందుకు ఎవరో 
ఒకరు దొరికారూ కద్ అని, ఆ
బిచ్చగాడు ముల్లా కి తన కథనం 
తా వినిపించాడు. “చూడండి 
ముల్లా గారూ! ఇదెక్కడిన్యయం? 
ఈ కష్ట ం లోంచి బైెట పడడాని-
కి మీరే ననుని ఆదుకోవాలి” అని 
కాళాళు వేళాళు పడాడా డు. 
    అతని కథనంతా స్వకాశంగా 
వినని నస్రుద్దీన్, ప్రభుతో్వదో్యగు-
లు, వా్యపారసుతి లు అమాయకు 
లిని ఎల్ దోచుకుంటుననిరో అరథాం 
చేసుకుననిడు. వీళళు పని పట్్ట ల-
ని ఒక ఎతుతి  వేశడు. ఆ ముసలి 
వాడికి ధైర్యం చెపి్ప, “రేపు అను-
కునని సమయానికి వాళళు బాకీ 
మనం తీరే్చద్దీ ం. నువే్వమీ బాధ-
పడకు.” అననిడు. 
  తరవాత ముషి్ట వాడిని తనతో 
ఇంటికి తీసుకుని వెళిలా , భోజనం 
పటి్ట  ఆ రాత్రికి అక్కడే పడుకోమ-
ని చెపా్పడు. 
       మరానిడు దుకాణాలు తెరిచే 
సమయానికి వంద బంగారు కా 

సులు ఉనని ఒక సంచీ తీసుకుని, 
ముసలివాడిని వెంటబెటు్ట కుని, 
వజీరు ఇంటికి వెళాళుడు. అప్పటి-
కే భోజనశల యజమాని అక్కడి 
కి వచి్చ ఉననిడు. 
ముసలిని చూసూతి నే వజీరు,”ఏ 
రా! కాసులు తెచా్చవా?” అని 
ప్రశినించాడు. 
   “తెచా్చను బాబయా్య! ఇదుగో 
ముల్లా  గారు నకు సహాయం 
చేశరు.” అంటూ అతను ముల్లా  
ని చూపించాడు. 
 “అయిత్ ఇంకా ఆలస్యం 
ఎందుకు? ముల్లా  గారూ ఆ సం 
చిని ఇల్ ఇవ్వండి. తొందరగా. 
బాకీ తీరా్చలి కద్!” అంటూ చే 
యిచాపాడు యజమాని. అపు్ప 
డు ముల్లా  ముందుకు వచి్చ, 
యజమానికి దగగురగా నిలబడి,
అతని చెవుల దగగుర ఆ డబుబా 
సంచి పటి్ట , గటి్ట గా ఊపి, 
“అయా్య కాసుల గల గల బాగా 
వినిపించింద్?” అని ఆడిగాడు.  
  “నేనేం చెవిటి వాడి ననుకునని
రా! ముల్లా  గారూ. చక్కగా విని
పించింది. అవి నిజంగా బంగా 
రు కాసులే అని చెప్పగలను. మరి 
న కాసులు నకు ఇపి్పంచండి.” 
అననిడు. 
    “ఇంకెక్కడి కాసులు? మీ బాకీ 
పూరి తిగా తీరిపోయింది కద్!” 
అననిడు నస్రు. 
ఆ వజీరుకి, యజమానికి ముల్లా  
ఏమంటుననిడో అరథాం కాలేదు. 
“మీరేదో పరాచికా ల్డుతునని
     ( 21 వ  పేజీ చూడండి)
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావు 
  సుధా మూరి తి 

              
           సుధా కులకరి్ణ కరా్ణ టక రాష్టం-
లో గల 'శిగాగు మ్ ' అనే   ప్రదేశంలో  
డా.హచ్ ఆర్ కులకరి్ణ, శ్రీమతి 
విమల కులకరి్ణ  దంపతుల 
సంతానంగా 19   ఆగస్్ట  1950 
వ త్ద్న జనిమీంచారు. బాల్యం 
నుంచి ఎంతో తెలివిని ప్రదరి్శంచే 
సుధ, తన చిననితననిని తలిలా తం-
డ్రుల వదదీ , మాతామహుల వదదీ  
గడిపారు.   
      ఎంతో ప్రతిభ గల సుధ ప్ర-
తిషా్ట తమీకమైన BVB కాలేజ్ ఆఫ్ 
ఇంజిన్రింగ్ అండ్ టకానిలజిలో 
ఎలకి ్రాకల్ ఇంజిన్రింగ్ లో పట్ట -
భద్రురాలయా్యరు. ఈ కాలేజ్ 
ప్రసుతి తం KLE టకనిల్జికల్ 
యూనివరి్టీ గా పిలవబడు-
తోంది. ఇంజిన్రింగ్ లో ప్రథ-
మశ్రేణిలో ఉతీతిరు్ణ రాలైన సుధ, 
కాలేజ్ ట్పర్ గా నిలిచి, అప్పటి 
కరా్ణ టక ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవరాజ్ 
ఉర్్ గారి చేతుల మీదుగా 
బంగారు పతాకం అందుకునని-
రు. అనంతరం భారతదేశంలోనే 
అత్యంత ఎంతో ప్రతిషా్ట తమీకమైన 
ఇండియన్ ఇని్టిటూ్యట్ ఆఫ్ 
సైన్్స్ లో కంపూ్యటర్ సైన్్స్ 
ప్రధానంశంగా మాస్టర్ ఆఫ్ 
ఇంజిన్రింగ్ (ME) చేయడమే 
కాకుండా, ప్రధమ శ్రేణిలో ఉతీతి-

రు్ణ రాలయి్య, ఉతతిమ విద్్యరిథాగా, 
కాలేజ్ ప్రధమురాలిగా, బంగారు 
పతాకం స్ధించారు.
       భారతదేశంలో అతి పదదీ  
ఆటమొబైెల్ నిరామీణ సంసథాగా 
పేరుగాంచిన ట్ట్ ఇంజిన్రిం-
గ్ అండ్ లోకోమోటివ్ కంపన్  
(టలో్క), పూణే లో డెవలపమీంట్ 
ఇంజిన్ర్ గా చేరారు. పురుషా-
ధిక్యత ఉనని టలో్కలో కంపన్ 
చైెరమీన్ కు పోస్్ట  కారుడా  ద్్వరా తన 
అభిప్రాయానిని తెలిపినందుకు 
యాజమాన్యం పురుష వివక్షత 
చూపుతుననిందుకు నిరసనకు 
బదులుగా, ఆమ తెలివిత్టల-
ను, ధైరా్యనిని గురి తించి ఆమను 
సంసథాలో చేరు్చకోవడం జరిగింది.    

       చైెరమీన్ ఆమకు ప్రత్్యక    ఇంటర్ 
వ్్యకు అవకాశమచి్చ తక్షణ-
మే ఆమను విధులకు   హాజరు 
కమమీని తెలిపారు, టలో్కలో డె-
వలపమీంట్ ఇంజిన్ర్ గా సుధ, 
పూణే, ముంబైె, జంషెడూ్పర్ 
లలో పని చేశరు. అనంతరం 
పుణేలో గల వాల్ చంద్ గ్రూప్ 
ఆఫ్ ఇండసీ్రాస్ లో సీనియర్ సి-
స్టమ్్ అనలిస్్ట  గా  పనిచేశరు.
 పుణేలో టలో్కలో పనిచేసుతి -
నని సమయంలోనే శ్రీ నరా-
యణమూరి తిని కలుసుకోవడం, 
వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. 
వారికి ఇదదీరు సంతానం 
కలిగారు- అక్షత, రోహన్. 
       పుణేలో 1974 నుంచి  81 
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పనిచేసిన సుధ,  తరవాత ఇన్ఫు-
సిస్ ప్రారంభిసుతి నని సమయంలో 
తాను ద్చుకునని డబుబాలనుంచి 
ఇన్ఫుసిస్ కంపన్ ప్రారంభ పటు్ట -
బడిగా పదివేల రూపాయలను 
ఇన్ఫుసిస్ కు అందజేశరు. 1996 
లో ఆమ ఇన్ఫుసిస్ ఫండేషన్ ను 
ప్రారంభించారు. ఇప్పటికీ ఇన్ఫు-
సిస్ ఫండేషన్ ట్రసీ్టగా కనస్గు-
తుననిరు.
       ఆమకెంతో ఇష్ట మైన అభిరుచి 
బోధన. తన విజాఞా ననిని తన 
బోధనల ద్్వరా నలుగురికీ పం-
చడమంటే ఆమకు ప్రాణప్రదం. 
ఎపు్పడూ తన విజాఞా ననిని పంపు 
చేసుకోవడానికి చదువుతూ 
ఉంట్రు. బెంగళూరు యూని 
వరి్టీకి సంబంధించిన పోస్్ట  
గ్రాడు్యయేట్ సంటర్ లో ఇప్పటికీ 
ఆమ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా తన 
సేవలనందిసూతి , విద్్యరుథా ల జాఞా న 
సముపారజునకు పాటుపడుతు-
ననిరు. అదేవిధంగా క్రీస్్ట  కాలేజ్ 
లో కూడా బోధిసుతి ంట్రు.
   ఆధా్యతిమీక కార్యక్రమాలోలా , 
సేవా సంబంధ కార్యక్రమాలలో 
శ్రీమతి సుధా మూరి తి ఎపు్పడూ 
ముందుంట్రు. ఆడవాళళుకు 
స్ధికారత, గ్రామీణ విద్్యవికా-
సం, ద్రిద్ర్య నిరూమీలన, జనబా-
హుళా్యనికి ఆరోగ్యమందించడం 
(అందరికీ ఆరోగ్యం) - ఇల్ ఎన్ని 
విశేషాలు ఆమ చేపటే్ట  కార్యక్ర-
మాలోలా  చ్టు చేసుకుంట్యి. 
స్వచ్ భారత్ ను అభివృదిధా  పర-

చడానికి, అమలు చేయడానికి, 
ప్రజలకు మరుగుదొడలా  సదుపా-
యానికి, తన వంతుగా అనేక 
నిరామీణాలోలా  చేయూతనందించా-
రు. వరద బాధితులకు సహాయ 
పడటంలో శ్రీమతి సుధామూరి తి 
ఎపు్పడూ ముందుంట్రు.  
      కననిడ భాషలోనూ, ఇంగీలాష్ 
భాషలోనూ విసతృతంగా రచనలు 
చేశరు. ఎన్ని కధలను, వివిధ 
కోణాలు సపృశిసూతి  శ్రీమతి సు-
ధామూరి తి వ్రాస్రు. ఆమ కథావ-
సుతి వులు జన బాహుళ్యం నుంచే 
తీసుకోబడాడా యి. ఆమ బాల్యం, 
ఆదరణ, ఆతీమీయత, ద్న-
ధరామీలపై ఆమ ఆలోచనలు, 
ద్తృత్వం, స్మాజిక సపృహను 
తటి్ట  చూపే అనేక అంశలు కథా-
వసుతి వులుగా ఆమ రచనలు 
స్గాయి. 
         ఆమ కననిడంలో వ్రాసిన 
అనేక కధలు ఇంగీలాష్ లోకి 
తరుజు మా చేయబడాడా యి. కనిని, 

టీవీ సేరియల్్ గా వెలుగు 
చూశయి. చినని పిలలాలకై ఎన్ని 
కధలు ప్రత్్యకంగా వ్రాస్రు. కనని-
డంలోనూ, ఇంగీలాష్లోనూ ఎన్ని 
ఫిక్షన్ రచనలు చేశరు. ఆమ 
పుసతికాలు ప్రముఖంగా పంగి్వన్ 
సంసథా ద్్వరా విడుదల కాబడాడా -
యి. కననిడ భాషలో ఆమ వ్రాసిన 
పుసతికాలోలా  ప్రముఖమైనవి:
1) డాలర్ సస్
2) కావేర్ ఇంద మకానిగే
3) రుద
4) హకి్కయ తెరదలిలా
5) గుతోతింద హేలువే...
మొదలైనవి.
     ఆమ వ్రాసిన పుసతికాలోలా  ప్రము-
ఖమైనది  - How I taught my 
grand mother to read and
other stories. ఈ పుసతికం 
బహుళ జనదరణ పొందడమే 
కాకుండా 15 ఇతర భాషలోలా -
కి అనువదించబడింది. తన 
మాతామహులతోనూ. పితామ-
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హులతోనూ బాల్యంలో గడిపిన 
మధుర సమీృతుల సమాహారమే 
ఈ పుసతికం ప్రధానంశం. House 
of Cards పేరుగల ఆమ వ్రాసిన 
మొట్ట మొదటి నవల ఒక డాక్టరు, 
అతని భార్య మధ్య చెలరేగే భా-
వోదే్వగ అంతరమీధనమే ఈ నవల 
కధావసుతి వు.        
       శ్రీమతి సుధామూరి తి చదు-
వుకునే రోజులనుంచీ ఎన్ని గప్ప 
ప్రతిషా్ట తమీక అవారుడా లు గలు-
చుకుననిరు. అనంతరం 2004 
లో చెనై్నాలో గల ప్రతిషా్ట తమీక రా-
జ్యలకీ్షమీ ఫండేషన్ వారి రాజ్య-
లకి్షమీ అవారుడా ను స్వంతం చేసు-
కుననిరు. స్ంఘక, స్మాజిక 
సేవలో అత్యంత ప్రతిభను చూ-
పినందుకు ఆమ ఈ అవారుడా కు 
ఎంపిక అయా్యరు. 2006  లో 
భారత ప్రభుత్వంనుంచి పదమీశ్రీ 
పురస్్కరం అందుకుననిరు. వారి 
రచనలకు డాక్టరేట్ కూడా స్-
ధించుకుననిరు. 
       ఒక భారతీయ సంఘ సేవ-
కురాలిగా, రచయిత్రిగా పేరొందిన 
శ్రీమతి సుధామూరి తి కంపూ్య-
టర్ ఇంజన్ర్ గా జీవితానిని ప్రా-
రంభించి, ఇన్ఫుసిస్ ఫండేషన్ 
మరియు గేట్్ ఫండేషన్ ప్ర-
జారోగ్య విభాగాలలో ప్రముఖ 
పాత్ర పోషిసుతి ననిరు. ఆమ పలు 
అనధాశ్రమాలను ప్రారంభిం-
చారు. గామీణాభివృదిదీకి సహ-
కరించారు. కరా్ణ టకలోని అనిని 
ప్రభుత్వ పాఠశలలకు కంపూ్య-
టర్ లు అందించి, తద్్వరా పేద 

విద్్యరుధా లు కంపూ్యటర్ విద్య 
నేరు్చకునే అవకాశం కలి్పంచా-
రు. హార్వర్డా విశ్వవిద్్యలయం-
లో భారతీయ గ్రంధాలతో The 
Murthy Classical Library 
of India ప్రారంభించారు. తన 
వృతితి జీవితంతో పాటు ఈమ ఒక 
మంచి కంపూ్యటర్ సైన్్ ఉపా-
ధా్యయురాలు. కాల్పనిక రచనలు 
చేయడంలో బహు దిట్ట . ఈమ 
రచించిన కననిడ నవల 'డాలర్ 
ససే' (డాలర్ కోడలు) ఆంగలాంలో 
'డాలర్ బహు' గా అనువదింప-
బడటమే కాకుండా 2001 లో జీ 
టీవీ లో ధారావాహికంగా ప్రస్ర-
మయి్యంది.
        ఇన్ఫుసిస్ ఫండేషన్ ద్్వరా 
హచ్ ఆర్ కాదిం దివాన్ బిలిడాంగ్ 
హౌసింగ్ మరియు ఐ. ఐ. టి 
కానూ్పర్ లో కంపూ్యటర్ సైన్్ 
విభాగాలను, జాతీయ న్యయ వి-
శ్వవిద్్యలయంలోని నరాయణ-
రావు మలేగు రి స్మీరక న్యయ కళా-
శలను ప్రారంభించడానికి భూరి 
విరాళాలను శ్రీమతి సుధామూరి తి 
అందించారు. 

         శ్రీమతి సుధామూరి తి ఇన్ఫు-
సిస్ ఫండేషన్ అధినేతగా పలు-
సేవలు అందిసుతి ననిరు. అల్గే 
ఇన్ఫుసిస్  మరియు పటు్ట బడి-
ద్ర్ సంసథా అయిన కేటమారన్ 
వెంచర్్ కు ముఖ్య పటు్ట బడిద్-
రుగా వ్యవహరిసుతి ననిరు.
      2004 లో స్మాజికసేవకు 
రాజలకి్షమీ పురస్్కరము, 2006 లో 
భారత ప్రభుత్వం నుండి పదమీ-
శ్రీ, స్మాజిక సేవ, ద్తృత్వం 
మరియు విద్్యరంగాలలో ఆమ 
సేవలకు డాక్టరేట్, మనదే-
శంలో న్యయ విద్య మరియు 
ఉపకార వేతనల అందవేత-
కు ప్రముఖ న్యయవేతతి సంతోష్ 
హగేడా తో కలిసి గోరవ న్యయ 
డాక్టరేట్  (Honoraray LLD 
(doctor of laws)), స్హితీసేవ 
మరియు ఆమ రచనలకు ఆర్ కె 
నరాయణ్ పురస్్కరం ఈమకు 
లభించిన ఎన్ని అతు్యతతిమ పుర-
స్్కరాలోలా  కనిని మాత్రమే!
           ఎంతో ప్రాచుర్యం పొంది 
పదిహేను భాషలలోకి తరుజు మా 
చేయబడిన How I taught my 
grand mother to read and  
other stories మాత్రమే గాక, 
ఇటీవలే రచించిన 'The Day 
I stopped drinking Milk', 
'Wise and otherwise', 'Old 
man and his God', 'Gently 
falls the Bakula' మొదలైన-
వి కూడా బహుళ పాఠకాదరణ 
పొందిన శ్రీమతి సుధామూరి తి 
రచనలోలా  కనిని.     
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రు ముల్లా  గారూ! మీరింకా ఆ డబుబాని యజమానికి ఇవ్వందే బాకీ ఎల్ తీరుతుంది?” అని ప్రశినించాడు 
వజీరు. 
   “అల్గంట్రేమటండీ వజీరు గారూ! వంటశల లోనుంచి వచి్చన ఘుమఘుమల వాసనకీ, వంద 
కాసుల గలగలలకీ బాకీ చెలులా . ఆయన ముకు్కతో వాసన చూశడు, ఈయన చెవులతో చపు్పడు విననిడు. 
సరిపోయింది. ఇంకా బాకీ ఎక్కడుంది?” అని వారిని నిలద్శడు ముల్లా . 
     అప్పటికి అరథాం అయింది ఆ మోసగాళిలాదదీరికీ ముల్లా  తెలివి త్టలతో వారికి బుదిదీ  చెపా్పడని. తపు్ప తెలు-
సుకుని వారిదదీరూ ముఖాలు దించుకుననిరు. 
          “చూడండి మీరు అధికార దర్పంతోను, డబుబాందనే గర్వం  గర్వంతోను ఇల్ అమాయకులిని
మోసం చేయడం మంచిది కా దు. ఇప్పటికైన బుదిదీ  తెచు్చకు ని ప్రజలిని మోసం చేయడం మా నుకోండి. 
ఈ విషయం నేను పాదుషావారి వరకు తీసుకుని వెళ్ తి ఏమౌతుందో తెలుసున? వజీరు ఉదో్యగం ఊడిపో-
తుంది. ఈ యజమాని కి శిక్ష పడుతుంది“ అని బెదిరించాడు. 
ద్నితో వారిదదీరూ హడలిపోయి, ముల్లా  కాళళు మీద పడాడా రు. “తప్పయి పోయింది. క్షమంచండి. ఇంకెపు్ప-
డూ ఇల్ చేయము” అని లంపలు వేసుకుననిరు.

ఎత్తి క్ ప�ై ఎత్తి                                   ( 17 వ పేజీ తరువ్యి)

యాంకర్, సీరియల్, సిన్ ఆరి్టస్్ట  శ్రీమతి నూకల భానుశ్రీ 

       శ్రీమతి భానుశ్రీ కూతురుగా, 
భార్యగా, తలిలా గా, యాంకర్ గా, 
సీరియల్ సిన్ ఆరి్టస్్ట  గా ఎంతో 
పేరు ప్రఖా్యతులు తెచు్చకునని 
అంద్ల, అణుకువైెన, స్ంప్ర-
ద్యానికి మారుపేరైెన స్త్రీ. 
         శ్రీమతి భానుశ్రీ ( నూకల 
భానుమతి) స్వగ్రామం తణుకు 
దగగుర పరవలి.  కాకరపర్రు 
హైసూ్కల్ లో చదివారు. ఇంటర్ 
మీడియట్ తణుకు లోని ఎస్.
ఎన్.వి.టి. జూనియర్ కాలేజీలో 
చదివారు. ఇంటర్ మీడియట్ 

చదివేటపు్పడు స్పర్్టస్ లో (రనినిం
గ్ 100 మీటర్్, 200 మీటర్్, 
400 మీటర్్, 800 మీటర్్ , 
ల్ంగ్ జంప్, హై జంప్ అల్గే 
గేమ్్ లో ఖోఖో, టనినికాయిట్, 
షటిల్ లలో పారి్టసిపేట్ చెయ్య-
డమే కాక, చాంపియన్ కూడా ఆ 
కాలేజీలో. డిగ్రీ (బి .ఏ ) ఫైెనల్ 
ఇయరోలా  ఉండగా ఏ.జి. ఆఫిస్ లో 
వర్్క చేసుతి నని ఎన్. బి. వి. ప్రస్ద్ 
గారితో వివాహం అయి్యంది. 
ఇదదీరు పిలలాలు.  భానుశ్రీ గారికి. 
తరువాత 1997 లో యాంకర్ 

గా 'సి ఛానల్' లో ఆఫర్ వచి్చ,  
అప్పటి నుండి అంతట్ తిరు-
గులేని మహారాణి అయా్యరు.  
తలిలా  తండ్రులకు, భర తికు, ఈ ఫీల్డా  
కి ఏమచి్చన ఋణం తీరు్చకో-
లేననని భానుశ్రీ గారిని చూసూతి   
మనతో పంచుకునని భానుశ్రీ 
గారి  అనుభవాలు  వారి మాటలోలా  
వింద్మా !

https://youtu.be/nGaspKhS3WY
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                  ఎన్నికలకు యుకుతు లు - ఎన్నికల కుయుకుతు లు

ఉ.  చెల్లిననాళ్ళు చెలలివిక చేసిన యుక్తు లు మాయమర్మముల్
       పిల్లిని జంకబెట్టు కొని పేరటముంజన సైచియుండు వా 
       రెల్లిడ నందురే? మరియికెనినితరంబుల నోపనౌదు! తా
       మెల్లి యెరంగ నేరతు రిక నెలలిర నిగ్గు నతీరిచి గూరిచినన్! ||  1 
                                                                 ఉ.  ఎప్పటిదాక నిట్టు ల్క! ఎనినికలంచు పరస్పరంబునన్
                                                                                           కప్పల తక్కిడల్లి యిట్ గంతులు వేయుచు నందురో మదిన్      
                                                                                           మెప్్పన గోరి దేశమున మేలగ్ కార్యములన్ ఘటించ దా 
                                                                                           మొప్పగ్రీత్ మితురు లయి యొకకి పథంబున నండనేరతు రో! 
                                                                                           ఇప్పటితీర జూడనది యెప్్పడు కాగలదో యెరంగ మీ    
                                                                                           త్ప్పలు తీరిచియారచిగల ధీరని నెంచు సుబుదిధి గలుగుతన్! ||  2
చం. మనసున మర్మముంచి తమ మాటలు కోటలు దాటి జెప్్పదు
       ర్జనలక్ దూరముండి సహజానగతంబగ్ సూక్తు లన్ విన
       ననినవగ్రీత్ జెప్్ప స్వయమాచరణాత్మక్లై్న గొప్ప స
       జ్జనలక్ సాయమిచిచి తము సంసకిరణానిరతులగు జేనగ్న్ || 3 
                                                                 ఉ.  వ్యక్తుని వెక్కిరించుట, నయాచితవా్యఖ్యల దువ్్వటన్, మరిన్
                                                                                          రికతు పరుయోజనంబులక్ రేపటి సారథియెై చరించుటన్,
                                                                                          యుక్తుగ వైెరలం దత్శయోక్తు లు జలులిటయున్, పరులోభముల్
                                                                                          రక్తుఘటించురీత్ నత్రమ్యముగా మదినిండ బలుకిటన్,
                                                                   భక్తు నటించుటన్, పరుజల భారము నాదనటన్ క్యుక్తు లౌ! || 4
                                            ఎనినికల కలలో - ఎనిని కలకలలో!
                            
                             మ.    కలలో కలలిలొ కలలిలో కలలొ కాగనేనిటి కాలానిక్న్
                                                కల్గె న్నికకివకాశమున్ గలలు సాకారంబులై్ కానగన్,
                                                కల్కాలంబున చేత్కందిన వరంగా దల్చి శోధంచి ముం    
                                                దలవోకన్ గెల్పింప ధీరన్కని నానిదర్శమూరితు న్ ఘనన్! ||         5
                    త్.గీ.  మాట నప్పక తమక్నని మెైత్రి వదల్ 
                                                వేరె పక్ంబువారల చేరి యొకకి
                                                కూటమిని గూరిచి యెత్తైన కోటగోడ
                                                కూలచి నతాసాహపడుటేమి కొరొతతు  కాదు ||                                   6                                                                       
                                             
                                                బండులి  నోడలు నోడలు బండులి  జేయ 
                                                ముందు మంతనముల్ జూడ ముచచిటౌన! 
                                                సాగ్ యతనిములన్ గొనసాగనిచిచి 
                                                యువత శక్తుని పంచి చేయూత నిచిచి 
                                                పరుజల నమ్మకబలముతో పరుగత్ పథము
                                                దేశ మెల్లిడ భాసిల్లి దిక్కిలదిరి 
                                                వైెరలక్ "పరుకకిలోబల్లిమౌర"నంగ 
                                                దిగగుజంబైెన న్కకిని తీర దిదిది 
                                               శక్తునంతయు పూడిచి విశ్్వసముంచి 
                                                చేత్ కీవల్ భారత జెై పతాక! ||                               7
                            త్.గీ.    దేశ సౌభాగ్యకాంతులు దిశలు దాటి 
                                              భారతీయుల కీరితు  సంపత్తు  పంచి
                                                విశ్వమంతయు న్కకిగా విసతు రింప
                                                జేయు ధీరని రంజిలలి జేయు టొప్్ప ||                            8

వేదుల  సుబ్రహమీణ్యం 
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శ్రీనాధుని క్శ్ ఖండం 
(వచనానుసరణం)

        పో చినప�ద్ది  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జనిమీంచిన, మరణించిన కాశీ కే్ష-
త్రంలోనే జరగాలని భారతీయులు భావిస్తి రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవానిని వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవానిని విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీనధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రానిని వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండానిని మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపదిదీ  వెంకట మురళీ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండానిని, న్లన్ల్ అందిసుతి ననిము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతిమీక వేతతిలకు భకీ తి తతా్వనిని, విద్్యరుథా లకు శ్రీనధుని తతా్వనిని అందించగలదని 
భావిసుతి ననిము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

       (గత సంచిక తరువ్యి)

కైల్సపర్వతానిని విడిచి 
పటి్ట  పరమేశ్వరుడు భూమ 
పై నివశించిన ప్రదేశము, 
కాశీనగరం కంఠ సీమయందు 
ముతా్యలహారంల్గ ఉనని 
గంగానది ప్రవహించు ప్రదేశము, 
ఆకలితో బాధపడుతుననివారికి 
భిక్షపటు్ట  పార్వతీ దేవి నివశించు 
ప్రదేశము, డుంఠి వినయకుడు 
నివశించు ప్రదేశము, సంయ 
మీశ్వరులు నివశించు ప్రదేశ 
ము అయిన కాశీనగరంలో భికా్ష  
ననిం లభించకపోవడానికి ఏమ 
కారణమో అని ఆలోచిసుతి ననిడు.

 ఇంతలో సంధా్యరాగపు 
వర్ణములో ఉనని పటు్ట చీర కటు్ట  
కని, తల  ముడిలో పూలు 

బాధపడస్గారు.కాశీ నగరంలో 
ఉండేవారందరు పరమశివులే, 
అందరు పార్వతులే. బ్రహమీ నివా 
సమయిన సత్యలోకం కాశీకి 
దిగతుడుపే. వైెకుంఠమును 
కాశీకి కుదువ పట్ట వచు్చను. 
ఇంద్రలోకము, చంద్రలోకము 
కాశీనగరానికి ద్సబృందము 
వంటివి. ఆదిశేష్డు రాత్రి 
సమయమునందు తన వేయి 
పడగల మణుల కాంతులతో 
శివునికి నివాళి అరి్పస్తి డు. 
కల్పవృకా్ష లు ఫలపుషా్పలతో 
అరి్చసూతి  ఉంట్యి. కామధేనువు 
తన పాలతో శివునికి అభిషేకం 
చేసూతి  ఉంట్యి.    

 (ఇంకా ఉంది)

ముడుచుకని, కసూతి రితో కలిపి 
న శ్రీగంధానిని అలముకని, 
ముతా్యల చెవి కమమీలు పటు్ట కని, 
పాపిటయందు చేరు్చక్క పటు్ట క 
ని, ముంగురులపై చినినిపూవు 
అను నగను పటు్ట కని, పాద 
ములకు బంగారు పటీ్ట లు 
పటు్ట కని, నడుమునకు  వజ్రాల   
వడాదీ ణము ధరించి, మధా్యహని 
సమయమునందు పార్వతీదేవి 
అననిపూర్ణ, విశల్కి్ష,  అనుపేరలాతో 
అతిధులకు దివా్యననినిని వడిడాసూతి  
ఉంటుంది. మనంకూడా  
అతిథులకు భిక్ష పడుతూనే 
ఉననిము. ఈ రోజు ప్రారబధా  
కరమీ వలన అతిధులకు భిక్ష 
పట్ట లేక పోయాము, అని కాశీ 
నగరంలోని పురంద్రీమణులు 
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తుమూమీరి రాంమోహన్ రావు 
తెలంగాణా మహానుభావులు
6. రైెతు రామాయణ కర తి  'రైెతు వాల్మీకి'
శ్రీమాన్ వానమామలై  జగననిథాచారు్యలు  

 

     

"తలదాచుకనుటకు తగు నీడయును లేని
           యొక చిననూ గుడిస వారుాండు వసతి
ఆదాయమది రోళలీ అడుగునబడియుననూ
            యొక కనినూ గాంజల నూడిచికనుటె
భారయాయా త్నొక పరమ సాధ్్వమణి
             యిలుదాటి పొరుగలులీ  నెరుగదెపుడు
మానమ్ము గాపాడుమాత్పు జినుగుడు
పేల్కే వార్కి చాల కరువు
ఇటిటి  కషటి  జీవనమ్ననేని న్థు
ననదు పల్లీత్తి  మాటయునెనై యెపుడు
పతిపదారవిాందమ్ల్ శ్రీపతిపదార
విాందమ్లటాంచు లకిష్మిన్ వలస భువిని
వరదగురు గృహలకిష్మి కారా్పసలకిష్మి"

        మూడు దశబాదీ ల తరువాత 
రాయబోయే రైెతురామాయణాని 
కి ఇది బీజసదృశంగా కనిపిసుతి ం-
ది.ఇద్ వీరి కనిని ఇతర రచనలు 
అలభా్యలు.
             ఇక రైెతురామాయణానికి
వసేతి,ఆరు కాండలతో  మూడువే 
ల పద్్యలతో కూడిన ప్రబంధం.
ద్ద్పు రెండు దశబాదీ లు స్గిన 
ఈ రచన తొలుత నలుగు వేల 

పద్్యలతో రూపొందిన మూడు
వేలకు కుదించబడింది.స్వంతం 
గా ముద్రించుకునే ఆరిథాక సథా మత 
లేక చాల్కాలం ముద్రణకు న్-
చుకోలేదు.
           దండేపలిలా  గ్రామ సర్పంచ్ 
సర్వదేవభటలా  దురగుయ్య గారు 
వారి తోబుటు్ట వు మరణించిన 
సందరభుంగా ఆచారు్యలవారు 
గరుడపురాణంచెబుతూ సంద 

రోభుచితంగా చదివిన రైెతురామా 
యణ పద్్యలు విని,అది ప్రచుర 
ణకు న్చుకోలేదని తెలిసి ద్నికై 
సంకలి్పంచారు.ఆయన అప్పటలా  
కర్ంగర్ జిల్లా  గ్రామాధికారుల 
సంఘం అధ్యకు్ష లుగా ఉండ-
టం,కోరుటలా లో వరద్చారు్యల 
సనమీన సభలో వీరి పద్్యలువి-
ని యుననిఆనటి జిల్లా  కలక్ట-
రు శ్రీ కే.యస్.శరమీ గారు వారికి 
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డలతో అలరారింది ఈ కావ్యం.
             వసుతి వు కలి్పతమేయై-
న అప్పటి కాల్నికి తగినటులా గా 
తీరి్చ దిదదీటంతో వాసతివికతను 
సంతరించుకుననిది.సూథా లంగా 
కథ- తెలంగాణాలోని రామగిరి 
ప్రాంతంలో రామాపురం అనే 
గ్రామం నేపథ్యంలో జరిగినటులా గా 
చెప్పబడింది.
         చదువుతుంటే రామాయ 
ణం లోని సనినివేశలు పాత్రలు 
సుఫురించే విధంగా  ఆధునిక 
పరిసిథాతుల కనుగుణంగా కథను 
మలచడంలో కవి ప్రతిభ కనిపి 
సుతి ంది.ప్రబంధ ప్రామాణికత-
కోసం, కావ్య సౌందర్యం కోసం 

అషా్ట దశ వర్ణలను,ఇతర కావా్య 
లకు ద్టుగా నటకీయత, ధ్వని, 
అలంకార శ్భలను కూరి్చ పండి
త పామరులందరిన్ సంతృపితి 
పరచే విధంగా జనరంజకకావ్యం 
గా మలచిన జగననిథాచారు్యలు
కారణజనుమీలనక తప్పదు.    
ముఖ్యంగా రైెతు రామాయణం 
తెలంగాణా నుడికారాలతో,జా-
తీ యాలతో ,స్మతలతో పాటు 
అనేక వ్యవస్య సంబంధమైన 
పద్లను పొందుపరచడంతో 
తెలంగాణా పదకోశంగా కూడా  
ప్రశసితిని కలిగి ఉంది.తెలంగాణా 
లోని అనిని వరాగు ల వారి ఆచా-
రవ్యవహారాలు, సంప్రద్యా-

సంపూర్ణ సహకారాననిందించ-
టంతో 1980 లో కృతి వెలుగు 
చూచింది.నడు భారత విదేశంగ 
శఖామాతు్యలుగా ఉనని శ్రీయు-
తులు పి.వి.నరసింహారావుగారికి 
ఇది అంకితమీయబడింది.
               రైెతును కథానయకు 
నిగా చేసి, రామాయణ కావ్య సుఫు 
రణతో,ఆనటి తెలంగాణ పరిసిథా 
తులను దృషి్ట లో ఉంచుకుని,
తెలంగాణా ఆతమీగౌరవం చాటి చె-
పే్పదిగా,నై్జాము విమోచన్
ద్యమం, రజాకారలా దురాగతాల
ను కళలాకు కటి్ట నటులా చూపిసూతి , 
తెలంగాణా భాషకు  కావ్యగౌర-
వం కలి్పసూతి  ,అనేక తెలంగాణా 
మాండలిక పద్ల నిధిగా తీరి్చ 
దిదుదీ తూ, అనినిటికంటే ప్రధానం 
గా అననిద్త అభు్యదయానిని 
కాంకి్షసూతి ,రైెతుల స్ధకబాధ-
కాలను ఏకరువు పడుతూ,రా-
వణాసురుని బోలిన ప్రజాకం-
టకుడు పాపారావు వంటి ధూర తి 
భూస్్వములను ఎల్ ఎదురో్క-
వాలో చూపించే అనన్య స్మాన్య 
రచన రైెతు రామాయణం.    
ఇంతటి విశిష్ట  గ్రంథానికి రావలి 
సినంత పేరు రాకపోవడం ఆ కవి 
గురించి చాల్ మందికి తెలియక 
పోవడం తెలంగాణా ప్రజల దుర-
దృష్ట ం.
              శిశుకాండ, శిక్షణకాండ,
కళా్యణకాండ, కృషి కాండ, నిరభుం
ధ కాండ,విజయ కాండ అని 
రామాయణంల వలనే ఆరు కాం 
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లు, కటు్ట బాటులా ,ఉత్వాలు, 
పండుగలు ఒకటేమటి డెబభుయి 
యేండలా  కిందటి తెలంగాణాను 
దృశ్యమానంగా మలిచిన ఆచా-
రు్యలవారు అభినందన్యులు. 

కాకపోత్ రైెతు రామాయణ పుసతిక 
ప్రచురణ కనిని అనివార్య పరిసిథా-
తులోలా  హడావుడిగా 
ప్రచురింపబడి ముద్రారాక్షస్-
లు అడుగడుగున బాధిస్తి యి.

తెలంగాణా ఏర్పడి ముందుకు 
వెళ్తునని ఈ సందరభుంలో లో-
పరహితంగా పుసతికానిని వెలు-
గులోనికి త్వలసిన అవసరం 
ఎంతైెన ఉననిది.

ఇనిని చెపు్పకుని ఇందలి పద్్యల రుచి కంతైెన చూడకపోత్ ఏం బాగుంటుది? కథానయకుని 
వరి్ణసూతి -

'మేల్మీసపుకట్టి  నుాంగ్రాల జుట్టి
 కచచిబోసిన ధోవతి కటలీ  నెడమ
 మూపుప ైవల్వాట్గా మ్నువనుకల
 వ్రేలు పట్టి సలాలీ  చమికీల బట్టి  '  
వలయు గారాల బిడ్డ  యే సలుపు లేని
దొడ్డకాపువాంశపు రెడి్డబిడ్డ ,మాంచి

తెలంగాణా కాపును బొమమీ గీసినటు్ట చూపిస్తి రు. అల్గే ప్రతినయకుని వరి్ణసూతి -

'న్లుక తెగపోవునాంతటి చిరు చేదు
న్గుబామ్ విషమ్ము త్గు కలులీ
పచిచిమసాల ద్రవాయాలతో వేపిన
నాంజుడు ఖైమాలు న్ల్క చవికి
మడతరొటెటిలపకైి మర్గన సోరువ
మటటిమ్న్గ  మేల్రవలనేయి
సానికాట్కల వాసన బువ్వ యెత్తి కె
త్తి యసాయాల కూరాంచులాందు
పచిచిమీగడ పరుగులు పచిచిపాలు
పపు్ప భకాష్ యాలు చక్కని పాయసాలు
పచచికప్రపు విడెమ్లు పట్టి పాను్ప
లచచిరలవాంటి జవ్వనులా దొరకవి
నిర్నూబాంధ కాలకేష్ప నితయా విధులు'
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చురుకయినపిలలీ యపరాంజి మెరుపు తడల
చూపఱ కనులలోన జొచుచికనిపోవు
జిగమెరుపుల త్రాజువ్వ;చెప్పరాని
సా్వభిమానమ్ములు గల సీతవ్వ త్ను'
ఇల్ ఉదహరిసూతి  పోవడం గ్రంధవిసతిరమవుతుంది.

       ఈ ప్రజాకవికి రావలసినంత 
పేరు రాకపోయిన వేయికి పైగా 
హరికథలు చెపి్పన వీరికి పలు 
సనమీనలు జరిగాయి.
                  శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ్ర
భాషానిలయంలో జరిగిన మహా 
కవి సమేమీళనంలో వీరి పద్్యలు 
విని తనమీయులై ప్రశంసల జలులా  
లు కురిపించారు.
             న్లూలా రులోని  "తెలుగు 
పద స్హిత్య సమతి" వారు రైెతు 
రామాయణ కావా్యనిని మాండలిక 
పదకోశంగా ప్రశంసించి సంసథా 
అధ్యకు్ష లైన మరువ్రి కోదం-
డరామరెడిడాగారు ఐదువందల 
రూపాయలు దేవులపలిలా  రామా-
నుజరావుగారి ద్్వరా అందజేశ-
రు.
       స్హిత్య అకాడమీవారు ఈ 
కావా్యనిని ఆధునికాంధ్ర స్హిత్య 
ప్రక్యలో 1984 సంవత్రాని-

కి ఉతతిమమైందిగా ఎంపికచే-
సి రూ.2500/- పారితోషికంగా 
ఇచా్చరు.
      నననియ జయంతి ఉత్వాల 
సందరభుంగా కర్ంనగర్ కళాభార 
తి వారు నూటపదహారలాతో పండి 
త సనమీనం చేశరు.
            'న్ కతతి పద్ల వాడుక 
ననుని ముగుధా ణిని చేసింది.  న్ 
కావ్యం నిలిచి ఉంటుంది' అని 
ప్రశంసించారట కవి సమ్రాట్ వి-
శ్వనథ,కర్ంనగర్ కళాశలలో 
ఆయన ప్రిని్పాలుగా ఉననిపు్ప-
డు జరిగిన కవి సమేమీళనంలో 
ఆచారు్యలవారి పద్్యలు విని.
మరోమారు ఆయనే జమమీకుం-
టలోజరిగిన స్హితీ సమావేశం-
లో రైెతురామాయణ పద్్యలను 
విని 'కవిత్వంలో వరద్చారు్యలు 
ప్రసిదిధా పొంద్రు, జగననిథా-
చారు్యలవారు సిదిధా పొంద్'రని 

అభినందించారు.
          తముమీడే అయిన జగగునని, 
వరదననిను మహాకవిగా భావిం-
చేవారు.అందుకే ఆయన ఇచి్చన 
'రైెతువాల్మీకి' బిరుదును ఒక 
మహాకవి బహూకృతిగా సవీకరిం 
చారు.
       రైెతురామాయణంలో  నటి 
ప్రసిదధాకవులైన కాళోజీ,ద్శరథి, 
సినరె, తముమీడు వరద్చారు్య 
లు, అనని వేంకట్చారు్యల ప్రశం 
సలుననియి.
            19 డిసంబరు 1908 లో 
జనిమీంచిన శ్రీమాన్ వానమామ 
లై జగననిథాచారు్యలవారు సంగీ 
త స్హితా్యలతో సరస్వతిని 
మపి్పంచి,  స్మాజిక సపృహతో 
సరసజుఞా లను ఒపి్పంచి, జీవితం 
ధన్యంచేసుకుని 87 వ ఏట 28 
జూన్ 1995 నడు చిరకీరి తితో పర-
మపదించారు.

'కథానయిక సీతను ఇల్ వరి్ణస్తి రొకచ్ట
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                                  Unit 1.           सप्तमीविभक्ति:   Locative case
        ( अधिकरणार्थे )
 
अधिकरण means  the base or substratum . The word which denotes base or substratum is 
called Adhikarana and it is in Locative case.  It is in Locative case because it speaks of the 
location of a particular thing. 
ఇది ఏడవ విభకి తి. ఇది అధికరణ కారకమునందు వాడెదము. అధికరణం అంటే ఆధారం. ఈ ప్రపంచ-
మంతా ఆధార ఆధేయ భావంతో కూడి యుననిది. ఒక వసుతి వునకు మరొక వసుతి వు ఆధారం. ఏ వసుతి వున-
కు ఏది ఆధారమో అది సపతిమీ విభకి తిలో ఉంటుంది. ఈ ఆధారం  ఔపశేలాషికం, వైెషయికం, అభివా్యపకం 
అని  మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. ఔపశేలాషికం అంటే సమీపసంబంధం కలది. ఉద్హరణకు ఘటే 
జలం అసితి ‘కుండలో న్రు ఉననిది’ అనే వాక్యంలో కుండ ప్రక్కనే న్రు, న్టి ప్రక్కనే కుండ. న్రు ఆధేయం 
కుండ ఆధారం. కుండకు సపతిమీ విభకి తి రాగా కుండలో న్రు ఉననిది ఘటే జలం అసితి అనే వాక్యం ఏర్ప-
డింది.
రెండోది వైెషయికం అంటే విషయసంబంధం గలది. ఉద్హరణకు  ‘మోకే్ష ఇచా్  అసితి ’ మోక్షమందిచ్ 
కలదు. అనే వాక్యంలో ఆ ఇచ్ మోక్ష విషయకమైనది. అందువలలా  మోక్షపద్నికి సపతిమీవిభకి తి వచి్చంది. 
మోకే్ష ఇచా్ అసితి. అనే వాక్యం ఏర్పడింది. మూడోది అభివా్యపకము. అంటే అంతట్ నిండినది. ‘సర్వసిమీన్ 
ఈ శ్వర: అసితి’ అనినిటియందు  ఈశ్వరుడు ఉననిడు  అనే వాక్యం ఏర్పడింది  ఇక్కడ అంతట అనే అరాథా నిని 
సూచించే  ‘సర్వసిమీన్ అనే పదం సపతిమీవిభకి తిలో ఉంది. 'సర్వసిమీన్ ఈశ్వర: అసితి'  అనే వాక్యం ఏర్పడింది.
   
1. जलं घटे अस्ति
Water is in the pot
2. लेखनी कोशे अस्ति
Pen is in the pocket.
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3. माता गृहे अस्ति
Mother is in the house. 
4. विता कारायालरे अस्ति 
Father is in the office
5. सीतारामौ िणयाशालारा ंवनिसत:
Rama and Sita are in a hut. 
6. रामलक्ष्मणौ गुरुकुले ति: 
Rama and Lakshmana are in a Gurukula 
7. कृष्ाजुयानौ कुरुक्ते् ेवतष्ठत: 
Krishna and Arjuna are in Kurukshetra .
8. बालका:  कळाशालारा ंसन्ति ||
Boys are in the college. 
9. बाललका: ग्रन्ालरे सन्ति ||
Girls are in the library. 
10. िण्डिता: िेदिकाराम ्उिविशन्ति ||
Scholars are on the dais  

नौका समुदे् अस्ति 
Ship is in the sea 
मीन: जले अस्ति
Fish is in the water 
सूरया आकाशे अस्ति
The Sun is in the sky 
िकृ् ेिलावन सन्ति 
Fruits are in the tree 
सीतारामौ िने  ति: 
Sita and Rama are in exile 
भीमाजुयानौ   रणे ति:
Bheema and Arjuna are in the battle field

मुखे नेत् ेति: 
िदे् सौरभम ्अस्ति  
ग्रन्ा: िुतिकालरे सन्ति 
बीजं फले अस्ति 
कनीवनका नेत् ेअस्ति 
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The eye ball is in the eye 
                                                       Unit II. आसक्तािीना ंविषरत्ने
   ఆసకి తి, ప్రీతి, అభిరుచి, సేనిహం, విధేయత, జుగుప్, కోరిక, అనదరం, నిరాసకి తి, అతా్యసకి తి, అనసకి తి, 
కుతూహలం, మొదలైన పద్లు ఉపయోగి౦చినపు్పడు వాటికి సంబంధించిన విషయాలను సూచించే 
పద్లకు సపతిమీ విభకి తి చేరుతుంది.    

बालकस्य क्रीडाराम ्आसक्ति: अस्ति   
బాలునకు ఆటలలో ఆసకి తి కలదు 

िण्डितस्य विद्ारा ंप्ीवत: अस्ति
పండితునకు విద్యపటలా  ఇష్ట ము కలదు 

स्तीणा ंनाट् ेअभभरुचि : अस्ति 
స్త్రీలకు నట్యము పటలా  కోరిక ఉండును 

कुिेलस्य कृष्े स्हे: अस्ति ||
కుచేలునకు కృష్్ణ ని యందు సేనిహం కలదు .

िार्मकस्य अिमथे जगुुप्ा अस्ति 
ధరామీతుమీనకు అధరమీం పటలా  అసహ్యం కలుగును 

मूखायाणा ंकलहे इच्ा अस्ति ||
మూరుఖు లు కలహి౦చుట యందు కోరిక గలవారు .

आवतर्रेस्य अवतधर् सत्ारे विषेषािर:  अस्ति ||
గృహసుథా నకు  అతిథి సతా్కరమునందు విశేషమైన ఆదరము ఉండును 

भशष्यस्य िेििठने श्रद्ा अस्ति 
శిష్్యనకు వేదం చదువుటలో శ్రదధా కలదు .

िुत्स्य वितरर नम्रता अस्ति 
పుత్రునకు  తండ్రి యడ విధేయత కలదు 

बालकस्य कर्ाश्रिण ेइच्ा अस्ति 
  బాలునకు కథలు వినుటలో ఆసకి తి ఉండును.
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సపతిమీ విభకి తి  ఏకవచన, ది్వవచన, బహువచనములలో ఈ క్ంది విధంగా ఉండును.  
                                                    అకారాంత పుంలింగం : 
                                                   रामे –रामरो:- रामेषु 
                                                   बालके –बालकरो:- बालकेषु
                                                  అకారాంత నపుంసక లింగం : 
                                                    ममते् –ममत्रो:-ममत्षेु 
                                                    िुतिके –िुतिकरो:- िुतिकेषु 
                                                    ఇకారాంత పుంలింగం
                                                   हरौ – हरयो: - हररषु 
                                                   किौ – कव्ो : -  -कविषु 
                                                   ఉకారాంత పుంలింగం
                                                  गुरौ – गुियो: -- गुरुषु
                                                    ఆకారాంత స్త్రీలింగం :
                                                 रमारा ं–रमरो: =रमासु 
                                                 गुहारां –गुहरो: -गुहासु 

                                                   ఈ కారాంత సీతిలి౦గం 

                                                  गौरायाम-् गौरयो:-गौरीषु 
                                                  नद्ाम्-  नद्ो:   निीषु -  

                                                        SANSKRIT SLOKA 

बालतिाित्कीडासति: तरुणतिाित्तरूणीसति:
ििृत्िािच्चितिासति: िरमे ब्रह्मभण कोsवि न सति:   
( A sloka from Bhajagovindastotra of Sri Sankaracharya )
A child is always interested in plays or playing. A young man is interested in beautiful 
ladies. An old man is always engaged with grief or attached in thinking about something. 
But no body is interested in Parabrahma, The Ultimate Reality .
బాలుడు ఎలలాపు్పడూ  ఆటల పటలా  ఆసకి తి కలిగి ఉంట్డు . యువకుడు ఎలలాపు్పడూ అందమైన యువతు-
లపటలా  ఆసకి తి కలిగి ఉంట్డు. వృదుధా డు ఎలలాపు్పడూ చింతామగునిడైె  ఉంట్డు .  కాని పరబ్రహమీ యందు 
మనసు్ లగనిము చేయు వారు ఎవరును లేరు.  
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పసిడి మనసులు
ఆదూరి హైమవతి

          "ఓరేయ్! పిలలాలూ! ఈరోజు 
డిసంబరు 31 వత్ది. ఈరోజుతో 
ఈ సంవత్రం పూరెతై  రేపటి 
నుంచీ కతతి సంవత్రం మొద-
లవుతుననిది కద్! మీరు మరో 4 
న్లలోలా  పై తరగతులకు వెళళు బో-
తుననిరు. మరి మీరు ఒకో్కరూ  
లేచి ఏం చదువులు చదివి ఏ 
ఉదో్యగాలు చేయదలు్చకునని-
రో చెపా్పలి. కతతి ఏడాదిని కతతి 
ఆలోచనలతో మొదలట్్ట లి 
మరి, మీ లకా్ష యానిని నిర్ణయించు-
కుని? ఆవైెపుగా మీ అడుగులు 
వేయాలి. రామూ న్వు మొదలు 
పటు్ట  ముందు" పదదీపంతు-
లు  రామూ వైెపు చూసి మాటలు 
ఆపగానే వాడు లేచాడు.
"మా నయనగారు ననుని ఒక 
పదదీ  డాక్టరులా  చేయాలనుకుం-
టుననిరు పంతులుగారూ! రోజూ 
మా అమమీతో చెప్పడం నేను  
వింటుంట్ను. “
"ఎందుకని అల్ అనుకుంటు-
నరో తెల్్న్కు?"
  "పంతులుగారూ! డాక్టరైె-
త్, ఎంచకా్క బోలడంత డబుబా 
సంపాదించ వచు్చట! కడుపు-
నొప్పని వచి్చనవారికి, 24 గం. 
నొప్పని భయపటి్ట , ఆపరేషన్ 
చేసి వేలు వేలు బిలులా  వేయవ-
చు్చట. అందుకన్ ననుని డాక్టరులా  
చేసి నేను సంపాదించే  ఆడబుబా-
తో నగరంలో పదదీ  బంగళాలు 

కటి్ట స్తి రుట!" అమాయకంగా 
చెపా్పడు రామూ.
        "మరి న్ మాటేంటయ్! 
మాధవ్!" 
"పంతులుగారూ మా నయన  
ననుని పదదీ  ల్యరులా  చేసేయా-
లని మా అమమీతో రోజూనూ 
అంటూంట్రు."
"ఓహ్ అల్గా! ఎందుకో న్కే 
మననితెల్్?”
"ఆహా! విననిగా! ల్యరైెత్ ఒకో్క 
కేసూ ఐదు నుంచీ పదేళ్ళు నడిపి 
ఊరికే బోలడంత ఫీజు వసూలు 
చేసేయొచు్చట! వాళళుని వీధులోలా  
అడుకు్కనేల్ చేయచు్చట. 
ద్ంతో మేం పదదీ  పదదీ  మేడలూ 
కటు్ట కోవచు్చట" చేతులు త్రిపు్ప-
తూ అమాయకంగా చెపుతినని మా-
ధవుడిని చూసి నవి్వ,  పంతులు 
గారు "మర్ న్వో ఆనంద్!" 
అననిడు.
 ఆనంద్ లేచి "పంతులుగారూ! 
మానయన ననుని ఇంజన్రుని చే-
స్తి రుట!  బిలిడాంగులూ, ప్రాజకు్ట -
లూ కటి్ట  డబుబాదోచుకో వచు్చట, 
సిమంటుకు బదులుగా బూడిద 
కలపవచు్చట. ఇంకా.." సిగుగు ప-
డుతూ  తలవంచుకునని వాడిని 
చూసి, పంతులుగారు "చెప్పవో-
య్! సిగగుందుకూ?.." అననిక,  
"మర్ మర్ న పళళుపు్పడు 

మరింత కటనిం తీసుకోవచు్చట!" 
అననిడువాడు. తరగతిలో పిలలా-
లంతా  ఫకు్కన నవా్వరు.
    "సరి, మరి న్మాటేంటయ్ 
వాసూ!"
  "పంతులుగారూ మా అమమీ 
ననుని ఒక పదదీ  పోల్స్ఫీస-
రుని చేసుతి ందిట! అపు్పడు ఎంతో 
మంది ననుని చూసి భయ పడ-
తారుట! చాల్మంది కేసులు 
తపి్పంచమని డబుబాతెచి్చ ఇస్తి -
రుట!" అంటూ చాల్  ఉతా్-
హంగా  చెపా్పడు వాసు.
పిలలాలంతా "అబోబా పోలిస్ఫీసర్ ! 
సల్ం " అంటూ ఎగతాళి చేశరు.
"న్ విషయమేంటిరా  నగరాజూ!"
" పంతులుగారూ ! నవంటికి ఈ 
చదువంటే పడదుట! అందుకన్ 
కాసతి హైసూ్కల్  ద్కా వచా్చక 
మానయన చేసే  సరుకుల 
వా్యపారం నకు అప్పజపు తారు 
ట! బియ్యం లో చెతతి, రాళూళు 
కలప వచు్చట! నూన్లో బాగా-
కల్తి చేయవచు్చట! ఏ ఉదో్యగం 
చేసిన ఇంత ల్భం రాదుట!" 
అననిడు నగరాజు.   
     మరికందరు అబాబాయిలు  
కాంట్రాక్టరలా  మవుతామన్, మ-
నిస్టరలామవుతామన్, ఎం.ఎల్.ఏ 
ల మవుతామన్ రకరకాలుగా 
చెపా్పరు.
         (47 వ పేజీ చూడండి)
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      అమామీ, ననని ఓలేడాజి హోమ్ లో, 
పిలలాలు క్రెచ్ లో, పంపుడు కుక్క పపీ్ప 
మాత్రం పక్కలో - కలి కాలం ముచ్చ-
టులా !
         ప్రేమలు పీటల ద్కా వసుతి నని 
యో లేదో తెల్దు కాన్ పీకలు  తెగేద్ 
కా వసుతి ననియి.
      1980, 90 దశకాలోలా  అత్యంత ప్ర-
మాదకరమైన, పిలలాల చదువు లు 
పాడుచేసే వసుతి వు టి.వి. అనుకు-
నేవారు........టకానిలజీ అరచేతిలోకి 
రాగానే టి. వి. చూడడాం, అత్యంత ఆరో-
గ్యకరం అంటుననిరు పదదీలు.
 పూర్వం ఒక్కడే ఫా్యమల్కి డాక్టరు...... 
ఇపు్పడు అవయవానికో డాక్టరు.  
కలికాలం ముచ్చట.         
     తముమీడి కడుకులు, ఆడపడుచు 
గారి పిలలాలు మన ఇళలాక- సే తి మొహం 
అదోల్ పటే్ట సుకుంటుననిం.... సి్వగీగు , 
జొమేట పిలలాల కోసం వళళుంతా కళ్ళు 
చేసుకుని ఎదురుచూసుతి ననిం.
       తినే చపాతీ ఖర్దు తకు్కవే. 
జుటు్ట కి వేయించుకునే రంగు ఖర్దు 
మహా ఎకు్కవ.
        వార తిలోలా  పస లేదు. చంపుకో డాలు, 

పమమీ భారతీ శరమీ 

కిడానిపులు..దొంగతనలూ మామూలు 
వార తిలే........ న్ట్వర్్క ప్రాబలా ంలో రెండు 
రోజులు   ఫ్నులా , వాట్ప్ లు పనిచే-
యవు అనే వార తి అత్యంత ప్రమాదక-
రం, ఘోరం, భయానకం.... కలికాలం 
ముచ్చట.
        గ్రాము బంగారం ధర మూడు-
వేలైత్... మాయ బంగారం నగలు 
అయిదు వేలద్నికే ధగధగలు 
ఎకు్కవ....        ఫా్యషనలా  కతతి పోకడలు.. 
చీర కి   మూడందలు, రవిక వర్్క కి 
వెయి్య రూపాయలు. అయోమ యం 
సంత.కలికాలం ముచ్చట. 
       మగవాళళుకి ఎదగని జుటు్ట ....
తలలంతా బట్ట తలలు. ఆడవా-
ళళుకి పరిగే అవాంఛిత  రోమాలూ 
... కలికాలం ముచ్చట.    కట్నిలు 
తీసుకోము... అనని పళిళుళళుకే ఖరు్చలు 
ఎకు్కవ. డాక్టరులా  టసు్ట లు రాసేసుతి నని-
రు.... డాక్టరులా  కానివా ళళుంతా రోగాలను 

తగిగుంచేసుతి ననిరు. ఉదో్యగంలేని ఆడ-
పిలలా , వంటరాని మగాడు ఇదదీరూ 
ఫెయిల్ అయా్యరు... పళిళుచూపుల-
లో   పూర్వకాలం పలకరింపులు... ఏం 
అమామీయ్?కుల్స్న.. పిలలాలు బావు-
ననిరా? మీ అతతియ్య, మామయా్య బా-
వుననిరా? ఆ పలకరింపులు ఇపు్పడు 
మారిపోయాయి. 
      బాగా సననిబడాడా వు... ఎవరి డైెట్ 
ఫాలో అవుతుననివు? ఎన్.ఆర్.ఐ. 
కడుకు విదేశంలో సేనిహితులతో 
కూరు్చని బడాయి కబు రులా ... మా 
అమామీ..ననని తల తాక టు్ట  పటి్ట  ననుని 
చదివించార్రా... అందుకే ఇపు్పడు 
వాళళుకో డూపలా క్్ ఇలులా  కనిచా్చ. .. 
ఇక్కడ మంచం మీంచి లేవలేని తండ్రి 
.. వీల్ చెయిర్ లో తలిలా  ... 
     కలికాలం ముచ్చటులా !
మనకాలం ముచ్చటులా !

కలికాలం ముచ్చటులా

 అత్తి పూర్ లో అాంతరాజా తీయ మహిళా దినోత్సవాం 

 డా. కవిత   (సైకాలజిస్్ట  )   అంతరాజు  
తీయ  మహిళా దిన్త్వం అత్యంత 
వైెభవంగా హైదరాబాద్ అతాతి పూర్ లో 
నిర్వహించారు. డా.కవిత (సైకాలజి) 
ఎంతోమంది మహిళలకు యోగా, 
స్పకెన్ ఇంగీలాష్, కౌని్లింగ్, వంటి 
ఎన్ని కాలా సస్ నిర్వహించడమేకాక, 
వారందరి అభిమాననిని పొందడం 
నిజంగా హరి్షంచదగగు విషయం. అం-
తరాజు తీయ మహిళా దిన్త్వం లో 
భాగంగా కేక్ కటింగ్ చేస్రు. 

https://youtu.be/o_LsB-R5k8w
https://youtu.be/o_LsB-R5k8w
https://youtu.be/jDYuM51QMK8


   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక మార్చి  201934

నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీమీయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

       ముతక నేత అంటే మగగుంలో 
కాకుండా చేతోతినే నేసేవారు. 
అందుకై బాగా బరువుండేవి చీర 
లు. నేటితరం సుకుమార కన్యలు 
ఈ చీరలు మోయటం కష్ట ం.   

       పండుగలు
  
    పలలాటూళళులో పండుగలు కుల 
మతాలకు సంబంధం లేకుండా 
జరుపుకుంట్రు. మా ఊరోలా  కూడా 
అంత్. చాల్వరకు పండుగలు 
వ్యవస్యానికి అనుబంధం-
గానే వుండేవి. కనిని ముఖ్యమైన 
పండగల గురించి ప్రస్తి విస్తి ను. 
ఉగాది, శ్రీరామనవమ, ద్పావళి, 
మొలకలపుననిమ, అంకాలమమీ 
తిరుణాల, పోలేరమమీ పోతురా-
జుల ఆరాధన, ఇల్ వుండేవి. పీరలా 
పండగ ప్రత్్యకం.
      ఉగాది పాండుగ - ఏరువాక 
    ఈ పండుగరోజు అందరు 
ఆత్రంగా ఎదురుచూసేది 
స్యంత్రం అయా్యక, పంచాంగ 
శ్రవణం. పిండివంటలు ఎవరికి  
తోచినటులా  వారు చేసుకునని 
స్యంత్రం మంచి ముహూర తిం 
చూసుకుని ఏరువాక స్గట్-
నికి వెళతారు. అంటే వ్యవస్-

యపు పనులు ప్రా్రారంభించే 
మొదటి రోజననిమాట. అంతవ-
రకూ అలసట తీరు్చకునని రైెతనని, 
ఆయన కుటుంబ సభు్యలు 
తరువాతి సంవత్రానికి తయా-
రవ్వడం అననిమాట. ఎదుదీ -
లను ముందు అలంకరించి, 
పూజించి, కాడి కటి్ట  పొలంలోకి 
తీసుకెళిళు, టంకాయ కటి్ట  నగలి 
చాలు ప్రారంభిస్తి రు. నలుగైదు 
కండ్రాలు మాత్రమే తిపి్ప తీ-
సుకస్తి రు. ఎదుదీ లు లేనివారు 
గడడాలి భుజాన వేసుకుని 
పొలంలో మొలిచిన నలుగు 
కంపచెటలా ను కటి్ట  ఏరువాక కా-
నిచే్చవారు. చీకటిపడడా  తరువాత 
అందరూ రామాలయంలో 
చేరుతారు.  అపు్పడే ఆ సంవ-
త్రం 'పంచాంగం' వచి్చవుం-
టుంది కాబటి్ట  పంచాంగ శ్రవణం 

మొదలౌతుంది. గ్రహచార సిథాతిని 
బటి్ట  ఆ సంవత్ర ఫలితాంశలు 
ముందు వెలలాడిస్తి రు. 
       ఆరిధాక పరిసిథాతి, పంటల 
పరిసిథాతి, వరా్ష లు, గాలి, ప్రకృతి 
వైెపర్తా్యలు వీటి గురించి విస్తి -
రంగా ప్రస్తి విస్తి రు. ముఖ్యంగా 
పంటలోలా  ఏ ఏ పంటలు ఈ సం-
వత్రం బాగా పండుతాయో, 
ఏ పంటలకు అనుకూలంగా 
వుండదో, పశుసంపదకు, పాడి 
పశువులకు అధిపతి ఎవరో, 
అనరోగ్య పరిసిథాతులు, తీసు-
కోవాలి్న జాగ్రతతిల గురించి 
వివరిస్తి రు. ఏ పంటలు బాగా 
పండుతాయని పంచాంగంలో 
వ్రాసివుంట్రో ఆ పంటలే రైెతులు 
ఎకు్కవ వేస్తి రు. 
              (ఇంకా ఉంది)
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ఎలకా్రా న్
      ఉయా్యల రంగనధరావు 
ఇంజన్రింగ్ డిగ్రీ చేతబటు్ట క-
ని, కింద్ మీద్ పడి, అమరికా 
వెళిళు, ఓ పై మటు్ట  డిగ్రీ స్ధించి, 
బెంచీలమీద కూరు్చని, చినని-
చితకా ప్రాజకు్ట లు చేసి, చివరికి 
సిథారమైన ఉదో్యగం సంపాదించి, 
ఏడాది శ్రమపడి పనిచేసి, కంపన్ 
వారిచేత అవుననిపించుకని, 
సలవుమీద శేషాంధ్ర ప్రదేశంలో-
ని స్వసథాలమైన విశఖపటనింలో 
ఆర్. ఎన్. ఉయా్యలగా అడుగు 
పట్్ట డు. జాబితా వేసుకని  ఓ 
పటి్ట నిండా అయినవారికీ, సేని-
హితులకీ పలురకాలైన  బహు-
మతులు తీసుకచా్చడు. అవన్ని 
విశఖ మహాదుకాణాలలో దొరికే 
వైెన,  చైెన, మలేసియా, హాంగ్ 
కాంగ్ తయారిలే అయిన, అమ-
రికాలో డాలరలాతో  కననివి కాబటి్ట   
అందుకననివారికి ఆనందంగా 
ఉంటుంది కద్? బహుమతుల 
వితరణ జరిగిపోయింది. ఆర్.
ఎన్.ఉయా్యల నయనమమీ రం-
గనయకమమీకి  తనపేరు కలిసిన 
ఆఖరి మనవడంటే మహా చెడడా  
అభిమానం. ఉయా్యల నయన-
మమీకి అయిదోతరం స్మీర్్ట ఫ్న్ 
కానుకగా ఇచా్చడు. 
  ఆవిడ తనదగగురునని నలు-
గందల డకు్కఫ్న్ ని పని-
మనిషి కిచే్చసింది. తనదగగుర 

రెండు వేలు చేసే ఫ్న్ ఉనని, 
పదదీమమీ ఇచి్చంది కాదంటే ఏం 
కంప మునిగిపోతుందేమోనని 
భయపడడా పనిమనిషి, మహ-
ద్నందం ప్రకటిసూతి  ద్నినిక-
ళళుకదుదీ కని తీసేసుకోంది. తొ-
మమీదోతరగతి చదివే పనిమనిషి 
కూతురు “అమమీగారిచి్చన ఫ్ను 
న్కు చాలు!” అంటూ, ఖర్దుచే-
సే తలిలా   ఫ్నుని తీసేసుకంది.  
ఉయా్యల నయనమమీ పక్కన 
కూరు్చని ఒక్కరోజులో అయి-
దోతరం స్మీర్్ట ఫ్న్ చిట్్కల-
న్ని నేరే్పశడు. ఆవిడ తెలివి 
తకు్కవదేమీ కాదు. పదోతరగతి 
వరకూ చదువుకంది. కిటుకుల-
న్ని సులువుగా అవుపోసన పటే్ట -

సింది.  ఫా్యమల్ అలబాంలోంచి 
ఫ్టలని  న్ంబరలాతో జోడించి 
ఇవ్వడంతో ఆవిడ ఆనంద్నికి 
హదూదీ  పదుదీ లేకుండా పోయింది. 
ఉయా్యలకి ఇదదీరు మేనతతిలు.  
చినని బాబాయికి భిల్య్ లో 
పని. పదదీ   బాబాయికి  గాజువాక 
సీ్టల్ ఫా్యక్టర్లో పని. ననని విశ్వ-
విద్్యలయంలో ఉపన్యసకుడు. 
ననని, పదదీ  బాబాయీ  డాబా-
గారెడాన్్ లోని స్వంత యింటలా నే 
ఉంట్రు. అభా్యసము  కూసు 
విద్య అని మనవణి్ణ  పక్కన ప-
టు్ట కని భిల్య్ కోడలికీ,  మన-
వడికీ, మనవరాలికీ, ఇంటలా నే 
ఉనని ఇదదీరు కోడళళుకీ, అందరి-

        గమ్యం   
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కంటే ఎకు్కవగా  పనిమనిషికీ, పై 
ఊళలాలోఉనని కూతుళళుకీ, ఇంకా 
చాల్ చాల్మందికి ఫ్నలా మీద 
ఫ్నులా  చేసేసి, మూడు రోజులోలా  
ప్రావీణ్యత స్ధించేసింది. 
  ఉయా్యలవారబాబాయి అమరికా 
నుంచి వచా్చడని తెలిసి ఊళోళుని 
వాళూలా , దగగుర ఊళళులోని వాళూళు 
పళిలాకబురలా రాయబారాలు ప్రత్య-
క్షంగానూ, పరోక్షంగానూ జరప 
డం మొదలు పట్్ట రు. ద్ంతో 
ఉయా్యల రంగనయకమమీ-
కి బెదురు పటు్ట కంది. ఆవిడ 
రెండో కూతురి రెండో కూతురు 
పరిమళ  నవనవల్డే  రూపంతో  
పళీలాడుకచే్చసింది. ఇంజన్రిం-
గ్ పా్యసైపోయి, కతతిరాజధానికి 
దగగురోలా  తాతా్కలికంగా ఓ రేకులషె-
డుడా లో న్లకనని కృష్ణ ఐటి ఫ్లా  అనే 
మలేసియా భాగస్్వమ కంపన్లో 
ఉదో్యగంలో చేరింది. చిననిప్ప-
టునించీ ఏదో ఉబుసుల్టలోలా  
మేనరికం  అనుకంటూనే ఉనని 
అది ఇదమతధాంగా త్లు్చకోని 
విషయం. వయసొచి్చన ఇటు 
పౌత్రుడు, అటు దౌహిత్రి ఇదదీరూ 
వారి వారి బాటలోలా  ఎవరైెనాన ప్రే-
మంచేస్తి రేమో, లేద్ యిప్పటికే 
ప్రేమంచేస్రేమో  అనని భయం 
రంగనయకమమీకి కలిగింది. 
వెంటనే మనవణి్ణ  డాబామీదకు 
తీసుకుపోయి నిలద్సి అడిగే-
సింది. “ఏరా! ఉయా్యల్? నువు్వ 
అమరికాలో ఎవరైెన తెలలాతోలు 
పిలలాని కాన్, లేద్ అమరికాలో 
నివసిసుతి ననిమన భారతీయుల 

అమామీయిన్వరైెనానకాని   ప్రే-
మంచేయలేదు కద్?”
  “ఛ! అటువంటిదేమీ లేదు 
ననమామీ?” అననిడు.  
  “అయిత్! సంబంధాలు వెతక-
మని న్ అమామీ నననిలని కదిపి 
చూస్తి ను.  వాళ్ళు అవునంటే 
సిద్ధా ంతీగారితో చెబాతి ను. నువో్వ 
ఇంటివాడవైె  అమరికా వెడేతి 
మాకూ నిశి్చంతగా ఉంటుంది !” 
 పళిలాప్రస్తి వన తీసుకచి్చనం-
దుకు లోలోపల సంతోషిసూతి , 
ఉయా్యల హుషారుగా ఈల 
వేసుకంటూ మేడ దిగాడు. రం-
గనయకమమీ  కడుకున్ కోడల్ని 
కదిపి చూసింది. “వచి్చనరోజు-
నే వాణిని పళిళు గురించి అడిగిత్, 
‘కంగారేముంది?’ అని మాట 
ద్ట వేశడు!” అననిడు కడుకు. 
“పళిలాచేసుకంట్వా అని అడిగిత్ 
ఏ కుర్రాడైెన అల్గే అంట్డు! 
అడిగే తీరులో ఉంటుంది. నేను 
కదిపి చూశను. సుముఖంగానే 
ఉననిడు. మన సుభద్ర కూతురు 

పరిమళ ఈడూ జోడూగా ఉం 
టుంది. అడిగి చూడమననివా?”
“అడిగి చూడు. న బావమరిది 
కూతురికి ఏనడో పళలాయిపో-
యింది కాబటి్ట  ఇటునుంచి పోటీ 
ఉండదు!” అననిడు భార్యవైెపు 
నవు్వతూ చూసూతి .
“ఏం చిననికోడల్, ఏమంట్వు?” 
రంగనయకమమీ సీ్టల్ ఫా్యక్టర్ 
కోడలిని అడిగింది.
“న తముమీడింకా చదువుకుం-
టుననిడు. వాడు పరిగి పదదీవాడైె 
కూతురిని కనేసరికి, ఆమ ఎదిగే-
సరికి, మన రంగాకి   అరవైెలు 
ద్టేస్తి యి! అందుచేత న వైెపు 
నుంచీ కూడా అభ్యంతరం లేదు!”  
అంద్మ హాస్యమాడుతూ. 
  “భిల్య్ కోడలు వాళళు అమామీ-
నననిలకి ఒకరే తి  సంతానం కాబటి్ట  
అటునించి కూడా పోటీ లేదు! 
కనక సుభద్రని అడిగి చూస్తి ను.” 
అంది రంగనయకమమీ. ఆవిడ 
చాల్ జాగ్రతతి మనిషి. అనినివి-
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ధాల్ ఆలోచించి, వేగంగా కదిలే  
మనసతిత తి్వం.      
  వెంటనే రంగనయకమమీ తన 
రెండో కూతురు సుభద్రకి ఫ్న్ 
చేసింది. “ఏమే, భద్రా! న్ కూతురు 
పరిమళ ఎవర్ని ప్రేమంచలేదుక-
ద్?” అని తిననిగా ప్రశినించింది. 
  “అటువంటి వెధవే్వషాలు వేసేతి 
న్ అలులా డు ఇలులా  పీకి పందిరి వే-
సేస్తి డు. ఏం ఇంత రాత్రి ఫ్న్ చే-
సుతి ననివ్?” అని ప్రశినించింది. 
  “ఏం లేదు! మన రంగా అను-
కననిటు్ట గా న్లరోజుల సలవు 
మీద అమరికానుంచి వచా్చడు. 
ఇదివరకూ మనం ఏదో పిలలాలిని 
ఏడిపించడంకోసం మొగుడూ 
పళాళులని అనేవాళలాంకాన్, 
నిజం చేసేతి బావుంటుందని  ఈ 
ముసలి ప్రాణానికి అనిపిసతి ం-
ది. ఇద్ సంగతి అని చెప్పకుండా 
వాణి్ణ  హైదరాబాద్ పంపిస్తి ను. 
ఓ స్రి వారిదదీరూ ఒకరొనికరు 
చూసుకంటే ఇష్ట పడాతి రేమో? మీ 
ఆయనిని కదిపి చూడు. ఏమం-
ట్డో?”అంది.
  “మేనరికాలు ఆయనకి ఇష్ట ం 
లేదమామీ? ఈ మధ్యన మాకు 
తెలిసిన ఎవరో ఇదదీరు ముగుగు రు 
వాళళు పిలలాలకి సంబంధాలేవైెన 
చెప్పమంటే, రంగాని  గురించి 
చెపా్పరు. వాణిని చూసి చాలకాల-
మైంది కాబటి్ట  రంగాని మటు్ట కు 
పంపించు. ఆ సంబంధాల 
వాళళువి మంచి కుటుంబాలు!  
నేనూ ఆయన పరిచయం 

చేస్తి ం. ఏ పిల్లాన నచి్చత్  
ముందుకు కదల్చు్చ!” 
  రంగనయకమమీ మనవడితో 
“నువు్వ వెంటనే బయలుదేరి 
హైదరాబాద్ వెళ్ళు. అతతిలిదదీర్ని 
చూసిరా. తరా్వత విజయనగ-
రం  వెళిళు న్ మేనమామని కూడా 
చూసి రా.  చిననివాడివి కాబటి్ట  
నువే్వ వెళిళు వాళలాందర్ని  చూసొసేతి 
గౌరవంగా ఉంటుంది. హైదరా-
బాద్ అతతిలు ఏవో సంబంధాలు 
చూపిస్తి రు. చూడు. న్కు ఏ 
పిల్లాన నచి్చత్ తిరిగి వెళ్ళులోపుగా 
ఓ ఇంటివాడవైెపోవచు్చ!” అంది.
ఉయా్యల మరానిడు గోద్వరి ఎక్్ 
ప్రెస్ కి తతా్కల్ లో హైదరాబాద్ 
టికెట్ కననిడు. రంగనయక-
మమీ ఇదదీరికూతుళళుకీ సమాచారం 
అందచేసింది. రెండు గాజుసీ-
స్లోలా  గోంగూరపచ్చడి, రెండు 
సీస్లోలా  కరివికారం పంపిసుతి నని-
నని చెపి్పంది. 
   “నయనమామీ! పిలలాలిని చూడ-
మంటుననివ్, సరే! ఇచి్చపుచు్చ-
కోవడాల మాటలు వసేతి అతతియ్య-

లు ఏం చెపాతి రేమోననని భయంగా 
ఉంది!” అననిడు ఉయా్యల. 
 “ఒరేయ్! న్కు న సంగతి పూరి తిగా 
తెలియదు. న్ ముతాతి తా, ముతతి-
వా్వ, న ఆడపడుచూ కటనికాను-
కల పేరిట నన యాగీ పట్్ట రు.  
మీ తాత బహు న్మమీదసుతి డు. 
న కషా్ట లు చూసినవాడు కాబటి్ట  
న మాట విననిడు. మీ నననికీ, 
బాబాయ్ లకీ  కాన్ కటనిం కూడా 
లేకుండా పళిలాళ్లా  జరిపించేశ-
ను. కాన్ మీ మేనతతిల వివాహానికి 
కటనిం యివ్వకతప్పలేదు. కటనిం 
పుచు్చకోకపోవడం మనచేతులోలా  
ఉంటుంది. యివ్వకపోవడమ-
నేది ఆడపిలలాల వివాహాలకి ప్రతి-
బంధకం కావొచు్చ. అందుచేత 
కంత రాజీ పడక తప్పదు. ద్రి 
తపి్పన సమాజం ఇంకా పూరి తిగా 
కోలుకోలేదు. అయిత్ కట్నిలని 
కేవలం ఓ సంప్రద్యంగా, ఆన-
వాయితీగా  భావించే తీసుకనే 
కుటుంబాలు, ఇంటికోడళలాని అతి 
గౌరవంగా చూస్తి యి. కోడళళు 
చేతికే పగాగు లు అందజేస్తి రు. 
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న్ మేనతతిలకిదదీరికీ కట్నిలిచి్చ-
న మంచి కుటుంబాలోలా  పడాడా రు.  
కటనికానుకల విషయం సంగతి 
అతతియ్యలకి వదిలేయి. న 
మనసు వారికి తెలుసు. 
  “అననిటు్ట  మరో సంగతి! ఇది-
వరలో పురుష్డి అంగీకారమే 
ప్రధానంగా ఉండేది. ఆడపిలలా  
తలిలా దండ్రుల అభిప్రాయమే శ-
సనమైయే్యది. ఇపు్పడు కాలం 
మారింది. అమామీయిలు కూడా 
తమ అనంగీకారానిని త్టతెలలాం-
గా చెపే్పసుతి ననిరు. అందుచేత 
అమరికానుంచి వచి్చన ఉయా్య-
లవారబాబాయిని చూసినవా-
రందరూ మచే్చసుకంట్రని 
అనుకోకు. కాదంటే బాధపడకు! 
ఓ పని చెయి్య. ముందు ఫ్టలు 
చూడు. న్కు నచి్చన పిలలాని 
మొదట చూడు. అభిప్రాయా-
లూ తెలుసుకో. ఇదదీరికీ ఒకరి 
కకరు నచి్చత్ ఇక రెండో పిలలాని 
చూడకు. కుటుంబాలు మం-
చివేనని  చేబుతి ననిరు కాబటి్ట   ఆ 
సంబంధమే ఖాయపర్చమని 
అతతియ్యలకి చెపు్ప.
 “ప్రేమంచి వివాహాలు చేసుకంటే 
తరా్వతి జీవితాలు వారి స్వయం 
కృతాలు. కుదిరి్చన సంబంధాలు 
బెడిసి కడేతి యిరువైెపుల తలిలా -
దండ్రులూ, మధ్యవరుతి లూ, కంత  
నేరం న్తితిమీదకు తీసుకోక 
తప్పదు. న్ వైెవాహిక జీవితం 
అతతియ్యలిని ఇరుకులో పటే్ట దిగా 
ఉండకూడదు. వెళిళు పళిలాకడు-

కువైె రా!” అంది రంగనయక-
మమీ. 
ఉయా్యల వాలేతిరు సే్టషన్ చేరాడు. 
ఆట దిగుతోంటే ఫ్న్. “సే్టషన్ 
చేరావా? రైెళ్లా  నిలిపే పాలా ట్ 
ఫారాలు ఇష్ట ం వచి్చనటులా  చివరి 
క్షణాలోలా  మారే్చస్తి రు. అందుచేత 
జాగ్రతతిగా చూసూతి , వింటూ 
ఉండు..... 
“బండి వసతి ననిపు్పడు దూరంగా 
నిలో్చ. బోగీ న్ంబరు సరిగా 
చూసుకో’….. 
“బండి వచే్చసింద్? పటి్ట లోకి 
ఎకి్కన తరా్వత స్మాను వదిలి 
కిందకి దిగకు. రోజులు బాగోలేవు.  
చేతికందినది చికి్కంచుకని పా-
రిపోతుననిరు.....
  “బండి కదిలింద్? ఇంకా లేద్? 
కదలగానే ఫ్న్ చెయి్య. తుని 
రాగానే ఇచి్చన పులిహార తినేసి, 
మజిజు గ తాగి పడుకో. అరథారాత్రి 

కాఫీ తాగాలని విజయవాడలో 
దిగకు. బండి కదిలి పోతుంది 
........
  “సికింద్రాబాద్ ఇరవైె నిముషాలు 
ఆలస్యంగా చేరింద్! లైన్లా  ఉండే 
ఆటనే ఎకు్క. భద్రతతి ఇంటికి 
ద్రి గురుతి ందిగా. ఈ మధ్యనే 
వారి విజయా రెసిడెన్్ పక్కనే 
మాయా మాల్ అనే ఓ పదదీ  మాల్ 
ని   కట్్ట రు.   మావయ్య సే్టషన్ 
కి  వస్తి నంటే, అంత ఉదయం 
అతనిని కష్ట పట్ట డం మంచిది 
కాదనని ఉదేదీశ్యంతో నేనే వదదీనని-
ను. ఇలులా  చేరగానే ఫ్న్ చెయి్య!” 
రంగనయకమమీ ఫ్నలా  పురాణం 
ఇల్ తడవలు తడవలుగా క-
నస్గింది.  అరగంట పోయిన 
తరా్వత ఉయా్యల  ఫ్న్ మోగింది. 
“ఉయా్యల్! ఇలులా  చేరేవా?”
“దగగురకచే్చశను. ఇపు్పడే చే-
రుకంటుననిను  నయనమామీ!” 
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అననిడు ఉయా్యల.
“న్కు కాఫీలు అవీ అందించిం-
తరా్వత  భద్రతతిని నతో మాట్లా డ-
మను. లేద్ నేనే ఓ పావుగంటలో 
మాట్లా డతాను.”
   “అల్గే!” అననిడు ఉయా్యల 
న్రసంగా. 
 పావుగంట తరా్వత రంగనయ-
కమమీ కూతురికి  ఫ్న్ చేసింది.      
“ఏమే భద్రా! రంగాకి కాఫీ అవీ 
యిచా్చవా?” 
“రంగా ఇంకా రాందే!”
“అదేమటే? ఇంటికి దగగురోలా నే ఉ- 
ననిడని ఇంద్క ఫ్న్ చేసేతి చెపా్ప 
డు! ఆటవాడు ద్రి తపి్పంచేశ-
డేమో? లేక మీ యిలులా  ఆనవాలు 
పట్ట లేకపోయాడేమో?”
“సరేలే! న్ అలులా ణి్ణ  బయటకి వెళిళు 
చూడమంట్ను. నేను మళీళుఫ్-
న్  చేస్తి నేలా !”
                  *** 
  ఒకవైెపు వాహనలు వెళ్ళు రోడుడా  
మధ్యలో  డ్రైనేజి రిపేరుకసం  
అడడాంగా వెడల్్పటి గయి్య  తవే్వ-
శరు. 
“స్ర్! రోడుడా  తవే్వసినటు్ట నని-
రు. మీరు చెపి్పన మాయామాల్ 
అదుగో, దగగురోలా నే రోడుడా  కవతలి 
పక్క  కనిపిసతి ంది చూడండి. ఈ 
గయి్య తవి్వ ఉండకపోత్, కాసతి 
ముందుగా ఉనని యూ టరని 
తీసుకని  మాల్ వదదీకు తీసుకు-
పోయుండేవాణి్ణ.  ఇపు్పడు అక్క-
డికి బండి  తీసుకుపోవాలం-
టే వెనకి్క తిరిగి  మళీళు మూడు 
కిలో మీటరులా   చుటు్ట ప్రయాణం 

చెయా్యలి. ఇక్కడ దిగి పోయి, 
డివైెడర్ మీదుగా రోడుడా కి అవతలి-
పక్కకి వెళిళు నడిసేతి  మాయమాల్ 
కి  మూడు నిముషాలు. లేదంటే 
వెనకి్క తిరిగి, చుటూ్ట  తిపి్ప తీసు-
కువెడాతి ను! మీ ఇష్ట ం,” అననిడు 
ఆటవాల్. 
ఉయా్యల ఆట  చారిజు చెలిలా ంచి, 
వీపుకి తగిలించుకనని బా్యక్ 
పా్యక్ తో దిగి  డివైెడర్ ద్ట్డు. 
సరిగా అపు్పడే నయనమమీ ఫ్న్ 
వచి్చంది. ఫ్న్ చెవిదగగుర పటు్ట -
కని రోడ్ క్రాస్ చేసూతి , మాయమాల్  
వైెపునుంచి వేగంగా వసుతి నని 
మోట్ర్ సైకిలుని గమనించలే-
దు.  ద్నిమీద  మీద పదోతరగతి  
పదదీపర్క్షల కోసమని కడుకున్, 
కూతురిని ఇంటికి బహు దూరంగా 
ఉనని పర్కా్ష కేంద్రానికి తీసుకు 
వెడుతి నని ఓ తండ్రి - భుజానికీ, 
వంచిన మడకీ మధ్య సల్ ఫ్న్ 
ఇరికించి, ‘పిలలాలిని దింపేసిన 
తరా్వత, తిరుగుద్రిలో కూ-
రగాయల మారె్కటలా  తీసుకు-
రావాలి్న కూరగాయలేమట 
మీకు చెపా్పను గద్? మరి్చపో-
కుండా తీసుకు రండి. అననిటు్ట   
పచి్చమరపకాయలు చెప్పడం 
మరిచాను. మరి.....’ అంటూ చె-

పూతి నని భార్య మాటలు వింటునని-
డు. వెనక కూరు్చనని కూతురూ, 
కడుకూ వాళలా వాళలా సల్ ఫ్నులోలా  
ఆ రోజు పేపరలాలో ఫల్న ప్రశనిలు 
రావొచ్చననిసంభావ్యతని గురించి 
సేనిహితులతో మాట్లా డుతునని-
రు. వాళ్ళు ముగుగు రూ కూడా  రోడుడా  
క్రాస్ చేసుతి నని ఉయా్యలని గమ-
నించలేదు. జరగాలి్న ప్రమాదం 
జరిగిపోయింది. ఫలితంగా 
నలుగురి ప్రాణాలూ  గాలోలా కి 
ఎగిరిపోయాయి. ఉయా్యల 
గిలగిల్ కటు్ట కంటూ, అతిక-
ష్ట ం మీద నయనమమీకి చెపి్పన 
ఆఖరి  సమాధానం “అల్గే!”  
ఉయా్యల్,  అతనితోబాటు మరో 
ముగుగు రూ  చేరాలి్న ఆఖరి 
గమ్యమే చేరుకననిరు!
  తప్పవరిద్ అంటే అందరిద్ను. 
కారణం ఎవరూ, ఏమటీ  అంటే 
కార్యకారణసంబంధమే! కాద్, 
ఆ నలుగురి జీవితాలకీ పైవాడు 
రచియించిన గమ్యప్రయాణo. 
21వ శతాబాదీ రంభంనుంచి విజృ-
భించిన స్ంకేతిక పరిజాఞా ననికి 
ప్రామాణికంగా నిలిచేవి జన-
బాహుళ్యం హసతిభూషణాలుగా 
కనబడే  సల్ ఫ్నులు, స్మీర్్ట 
ఫ్నులు. వాటి ఉపయోగాలు 
అనేకమైన, అవి  వ్యసనంగా 
మారి సమాజానికి బహుముఖా-
ల్ కీడుని కూడా చేసుతి ననియి. 
జీవితానికి మరణమే గమ్యమైన-
పు్పడు మారాగు లనేకం. 
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                                                                 పరుహేళిక      

 జవాబు చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచి్చన ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతి లు, గుణింతాలు అన్ని అన్వయిస్తి యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదల్లా  అసలు వాకా్యనిని కనుకో్కవడమే. ప్రయతినించండి.  

                        ( ఆధారం :  చ =   అసలు అక్షరం 'క' )
             
              ఆమచే    గమచుపా   -   అప్పటప్పట  కు్ష ఛరు,
              కా్ష మంష్  గజికి్ష  చా   -   హలరు  కేచొకుత.
              
              టజను   జోనజికింట  -  గాతిపనునిశు   దగా! 
              ఉజమ   గైడంష్  నమీ  -  టలా జఞారౌత,
              చజబంను  గుమ్రగరు -  దశకిపనునిశు   దగా!
              టజచొప్ప   రోజఞాంష్    -   టపచు  హే  నశుత.                                
(మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతన్ల జవాబు :  
                                  సమబుదేదీ     యిందరికి   -   సర్వవేదస్రము
                               సము  డిందరికి  హరి     -   స్ధనమో  యయా్య!                                           
                          1. చీమకు  దన  జనమీము  -  చేరి  సుఖమై  తోచు 
                              దోమకు  దన  జనమీము  -  దొడడా    సుఖము
                              ఆమని  యీగకు   సుఖ -  మా  జనమీమై  తోచు 
                              ఏమట్  న్కు్కవ  సుఖ   -  మవ్వరి  కేదయా్య!
                                          
         ఫిబ్రవరి   న్ల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు: శ్రీ ఎన్. ప్రస్ద్,  విజయవాడ
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కతతి  రామానందం                                                                 
. 

నవ వసంతానికి నంది ఫాలుగు ణ మాసం 

           శ్రీ మహాలకి్షమీ కీ్షర స్గరం 
నుంచి ఉదభువించిన, హరిహర 
సుతుడు అయ్యప్పస్్వమ జనిమీం 
చిన,శ్రీ మహావిష్్ణ వుకు ప్రీతికర 
మైన మాసం ఫాలుగు ణ మాసం.          
          విష్్ణ వుకు ప్రీతికరమైన ఈ  
మాసములో మొదటి పన్నిండు 
రోజులూ శ్రీమహావిష్్ణ వును శకి తి 
మేరకు పూజించి, పాలను నై్వే-
ద్యంగా సమరి్పంచాలి. 
        ఫాలుగు ణ శుదధా తదియనడు 
మహాలకీ్షమీ సమేత మహావిష్్ణ వు-
ను గాన్, పార్వతీ సమేత పరమ-
శివుని గాన్ పూజిసూతి  'సౌభాగ్య 
వ్తాని ఆచరిస్తి రు. ఉపు్ప, కారం 
నూన్ ఉపయోగించకుండా చేసి 
న భోజననిని తూరు్ప ముఖంగా 
నేలపైన కూరొ్చని భుజించాలి.
రాత్రి ఉపవాసం ఉండి పవిత్రంగా 
గడపాలి. ఈ వ్తానిని స్త్రీ పురుష్ 
లందరూ పాటించవచు్చ. అం-
దువలలా  సౌభాగ్యం కలుగుతుంది. 
  ఫాలుగు ణ పూరి్ణమ నడు సదరి 
చేతి నుంచి మామడి పువు్వను 
సీ్వకరించి, ద్నిని చందనంతో 
కలుపుకుని, 

  'చూత మగర్ం వసంతస్య, 
ముక్ంద క్సమంతావ 
   స చందనం పీబామధ్య 
సర్వ కామద సిదధియే' 
అనే శ్లా కానిని పఠిసూతి  పూజించాలి 
 ఈ మాసంలో మొదటి పన్నిండు 
రోజులలో ఏదో ఒక రోజు వివిధ 
ధాన్యలతో పాటు వస్త్రద్నం చే 
యడం వలలా  శ్రీ మహా విష్్ణ వు 
కట్క్షం లభిసుతి ంది. శకి తి ఉననివా 
రు ఈ మాసంలో ఆలయానికి 
గాన్, బ్రాహమీణునికి గాన్ ఆవును 
ద్నం ఇవ్వడం మంచిది. 
    ఫాలుగు ణ శుదధా చవితినడు ను-
వు్వలను ద్నమవా్వలి. ఫాలుగు ణ 
పూరి్ణమ నడు లింగపురాణా-
నిని ద్నమవ్వడం వలలా  ఇహంలో 
సౌఖ్యం, పరంలో శివలోక ప్రాపితి 
కలుగుతుందని శస్త్ర వచనం. 
ఫాలుగు ణ శుదధా పూరి్ణమను మహా 
ఫలుగు ణి అని పిలుస్తి రు. పూర్వం 
మదురైెలో శ్రీ మీనకి్ష అమమీవారు
తపసు్ చేసి ఫాలుగు ణ పూర్ణమ 
నడు శ్రీ సుందరేశ్వర స్్వమని 
వివాహం చేసుకుననిటు్ట  కథనం. 
కనుక ఈరోజున మీనకి్ష అమమీవా-

రిని, పరమ శివుని పూజించడం 
ముఖ్యం. ఇదే కాక ఈ పూరి్ణమ-
ను హోళికా పూరి్ణమ, కాముని 
పూరి్ణమ అని కూడా అంట్రు. 
మూడవ కనుని తెరచి శివుడు 
మనమీధుని భసమీం చేసినటులా  
కథనం. రంగులు  చలులా కోవ-
డం ఆచారం, కాగా పరమశివుని 
ఈరోజు పూజించడంతో పాటు 
శ్రీకృష్్ణ ని పూజించి డోలోత్వా-
నిని నిర్వహించాలి. ఫాలుగు ణ శుదధా 
అష్ట మ నడు శ్రీ రాములవారి 
దేవేరి అయిన సీతా అమమీవారి 
జనమీదినం. సీతమమీవారిని భకి తి తో 
పూజించి రామాయణం పఠించా 
లి. ఫాలుగు ణ  అమావాస్యను కతతి 
అమావాస్య అని పిలుస్తి రు. 
ఈరోజున విధిగా పితృ దేవతలకు 
తర్పణాలు వదిలి, పిండ ప్రద్న-
లు చేయాలి. 

    వసంతాల కేళి - హోళి 
              దేశమంతట్ వేరువేరు 
రూపాలలో, వేరువేరు కారణాల 
తోరకరకాల ఉత్వాలు జరిపే 
ఒక రోజూ ఉంది. త్రిమూరుతి లైన



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక మార్చి  201942

లైన బ్రహమీ, విష్్ణ , మహేశ్వరుల 
ను వారి సతుల సమేతంగా పూ 
జించే రోజు కూడా సంవత్రంలో 
ఈరోజు ఒక్కటే. అదే ఫాలుగు ణ పూ 
రి్ణమ. ఫాలుగు ణోత్వం, కళా్యణ 
పూరి్ణమ, డోల్ పుననిమ, హుతాశ 
ని పూరి్ణమ, కాముని పుననిమ, 
అనంగ పూరి్ణమ, హోళీకా దహో,
హోళికా పూరి్ణమ, వసంతపూరి్ణ 
మ, హొల్ - ఇల్ రకరకాల పేరలా 
తో పిలిచే రోజు ఒక్కటే. భిననిమైన 
పేరులా  ఉననిటేలా , ఈ రోజు జరిపే కా-
ర్యక్రమాలు, అనుసరించే ఆచా 
రాలు, జరిపే పూజలు సైతం భి-
ననిమైనవే. 
    శివపార్వతులను కలిపే ప్రయ 
తనింలో మదనుడు శివుడి ఆగ్ర-

హానికి గురైె దహనమయా్యడు.  
అతడి భార్య అయిన రతీదేవి 
అభ్యరథాన మేరకు ఆమకు మాత్ర 
మే సశర్రుడిగా, మగిలిన వారికి 
అనంగుడిగా తిరిగి లేచిన రోజు  
ఫాలుగు ణపౌర్ణమ కాబటి్ట  ఈ రోజు 
కు కాముని పుననిమ, అనంగ 
పుననిమ అని పేరులా వచా్చయి అని        
పురాణాలు వివరిసుతి ననియి. ఈ 
శుభ  సందరాభునిని పురస్కరించు
కుని మానవజాతి నిండు  పునని 
మ నడు పండుగ వెన్నిలరో-
జు ఆనంద్తిరేకంతో చిందులు 
తొక్కడం, రంగులు చిలకడం, 
చిరునవే్వ జవాబుగా ఆడామగా 
త్డా మరచి పరవశించడం... 
అలనటి బృంద్వన రాసల్ల 

విల్స్నిని మరపిసూతి , బ్రజభూ-
మ, నందగావ్, ఇల్ కృష్్ణ డు 
విహరించిన ప్రదేశలన్ని హోల్ 
పండుగను ఘనంగా జరుపుకుం 
ట్యి.
        శిశుహంతకి  హోలిక వినశ 
ననికి సూచికగా హోల్ పర్వదినం
ఏర్పడిందన్ చెబుతారు. హొల్క  
నేపథ్యంగా మరో కథనం ఉంది.  
అగిని కూడా కాల్చలేని మహా శకి తి 
మంతురాలైన హోలిక హిరణ్యక 
శిపుడి సదరి. హరినమ సంకీర తి 
న వీడని తన పుత్రుణి్ణ ఒళోళు కూ- 
రో్చపటు్ట కుని అగిని ప్రవేశం చేయ 
మని హిరణ్యకశిపుడు ఆమను 
ఆదేశిస్తి డు. హరి భకుతి డి స్పర్శ 
వలలా  హోలిక శకి తి సననిగిలిలా  అగినికి 
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ఆహుతి అవుతుంది. ప్రహాలా దుడు 
కే్షమంగా బయటపడతాడు. 
      లోకకంటకురాలైన  అయిన 
'దుంధ' అనే రాక్షసి అంతానికి 
సంతోషంగా ప్రజలు హొల్ జరుపు 
కునే సంప్రద్యం సిథారపడిందని 
భవిష్య పురాణం విశదపరచింది.  
      శిశు హంతకి అయిన 'హోలి 
క' అనే రాక్షసి వధను హోల్గా 
జరుపుకుంటుననిటు్ట గా పురాణా 
లు ప్రస్తి విసుతి ననియి. హోలిక 
రోజుకక శిశువును తింటూ గరభు 
శ్కం కలిగిసూతి ండేది. ఒకరోజు ఓ 
వృదుధా రాలి వంతు వచి్చంది. ఆమ 
తన ఏకైక మనవణి్ణ  రాక్షసి పొట్ట  
పట్ట లేక ఒక  యోగిని శరణు 
వేడుతుంది. అసభ్య వాకు్కలిని

వింటే రాక్షసి మరణిసుతి ంది అని 
యోగి రహస్యం వెలలాడిస్తి డు. 
ఆమ ఊళోలా ని జనలిని పోగేసి రా-
క్షసిని నన మాటలతో, పరుష 
పదజాలంతో తిటి్ట ంచింది. 
            ద్ంతో హోలిక తల పగిలి 
చచి్చంది. ఆ రాక్షసి మృతదేహానిని 
దహనం చేసి, ద్ని వినశననికి 
సూచికగా హొల్ జరుపుకుననిరు. 
రంగులు చిలకరించుకుంటూ  
తమ ఆనంద్నిని వ్యక తిం చేశరు.
     హొల్ పండుగ హోళికా దహ 
నంతో మొదలవుతుంది. ఆ మం 
టలను ఉతతిరాదిన ప్రతి గ్రామం-
లోను ప్రతి వీధి చివర వేస్తి రు. ఆ 
మంటలోలా  వెళిలాపోతునని చలికా- 
లంలో పేరుకునని చెతాతి  చెద్రం 

వేస్తి రు. అల్ వాతావరణానిని మ-
రుగుపరుచుకోవడం జరుగు 
తుంది. అదేవిధంగా మనుష్ 
లు తమ మనసులోని మలిననిని 
కడిగిపారేయడం, అందరి మధ్య 
కతతి సేనిహబంధాలు ఏర్పడాలని 
కోరుకోవడం జరుగుతుంది. హో
ల్ జీవితాలకు కాముని పుననిమ 
వెన్నిల.వసంతాల చిరుజలులా
ఆనంద పారవశ్యల ఆమని డోలి 
క, ఆ మరానిడు(శ్రావణ బహుళ 
పాడ్యమ) కనిని రాషా్రా లకు సంవ 
త్రాది కతతి సంవత్రానికి స్్వగ-
తసూచకంగానూ, సంతోషాలను 
వ్యక తిం చేసేందుకు గానూ ఒకరి-
పైఒకరు ఒక రు రంగు పొడులు, 
రంగు కలిపిన  న్ళ్లా  చలులా కుం-
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ట్రు. చలులా కుంటూ, హొల్ కే 
హొల్ కె రంగ హొల్ చమకతె 
హొల్ అంటూ పాడతారు. ఆ పాట  
భావం కులా పతింగా మోదుగపూలు 
తెచి్చ, రోటలా  దంచి, కుండలో వేసి, 
రసం తీసి, వెదురు గట్ట ంలో 
నింపాలి. ద్నికి వసంతం అని 
పేరు. ఇది ఎర్రగా ఉంటుంది. 
ద్నిని వావి వరుసలు పాటించ-
కుండా అందరూ ఒకరిపై ఒకరు 
చలులా కోవాలంట్రు. 
    ఈ మాస వాతావరణంలో ఇది 
ఒంటి మీద పడటం వలలా  శర్రా 
నికి కాంతి, వర్చసు్ ఎకు్కవ అ 
వుతుంది. శర్రంలో ఉద్రేకాలు 
(రక తిపోటు మొదలయినవి), మా 
నసిక దురి్వకారాలల్ంటివి తగుగు
తాయని ఆయురే్వదం చెబుతుం 
ది. మామడి పూత,శ్రీ చందననిని 
కలిపి హోల్ నడు తీసుకోవడం 
వలలా  రాబోయే వేసవిని తటు్ట కో-
గల  శకి తిని పొందవచ్చని ఆయు-
రే్వదం వివరిసతి ంది. పసుపు కలి 
పిన చందనం, అష్ట  గంధం, 
సతో్వషధ జలం, ప్రాకృతిక వృక్ష-
మూల రసం, మోదుగ పుషా్పల 
గుజుజు  కలిపిన జల్నిని హోల్ రం 
గులుగా వినియోగించాలని ధరమీ 
శస్త్రం చెబుతోంది.
       బ్రజ్ భూమలో హోల్ అంటే 
ప్రేమ బాసలూ, చిలిపి తగవులూ 
అయిత్ మధుర, బృంద్వనం, 
గురుగావ్, బరా్నలోలా  ఈ వేడుక 
తీరు వేరు. సుమారు 16 రోజుల 
పాటు హొల్ జరుగుతుంది. నం     
దగావ్ ను శ్రీకృష్్ణ డి జనమీసథాలం

గాను, బరా్నను రాధ పుటి్ట న 
ఊరు గానూ భావించి అక్కడ 
పండుగ చేసుకుంట్రు.  నంద 
గావ్ కృష్్ణ లు బరా్నలోని రాధా 
రాణి ఆలయం దగగుర జండా పాతి 
మాదే విజయం అననిటు్ట గా గోల 
గోల చేసుతి ంటే, ల్వుపాటి కర్ర-
లతో వాళళును వెళలాగటే్ట ందుకు 
ప్రయతినిస్తి రు బరా్న రాధలు. 
చివరి రోజున ఇరుపకా్ష లూ రంగు 
లు చలులా కోవడంతో ఈ వేడుక 
ముగుసుతి ంది. 
      మన దేశంలో ఉతతిరాదివారు,
ఇంకా నేపాల్, బంగాలా దేశ్, పాకి
స్తి న్, శ్రీలంక ఇంకా హిందువు 
లు ఎకు్కవగా ఉనని సురినమ్, 
గయాన, దకి్షణ ఆఫ్రికా, ట్రినిడా 
డ్, ఇంగాలా ండ్, అమరికా, మారిష 
స్, ఫిజీ దేశలోలా నూ ఏట్ హోల్ 
వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుం 
ట్రు. బంగాలా దేశ్, పశి్చమ బెంగా 
ల్ లలో ఈ పండుగను వసంత 
పంచమ పేరుతో జరుపుకుంట్
రు. గుజరాత్ లో అయిత్ మంట 
లతో పాటు పురుష్లు ఉటి్ట  
కడుతుంటే, స్త్రీలు వాళళుమీద 
రంగు న్ళ్లా  చలలాడం ద్్వరా హోల్ 
జరుపుకుంట్రు.  
            హోల్ చివరి రోజు పౌర్ణమ
నడు వసుతి ంది. చీకటి రాగానే 
వీధి వీధిన మంటలు వేస్తి రు. 
ఆ మంటల గుండా స్ధువులు 
నడవడం ఆనటి ప్రత్్యక ఆకర్ష 
ణ. అప్పటివరకూ హిమాలయ 
ప్రాంతాలోలా  తపసు్ చేసుకుంటు 
నని స్ధువులు ఆ రోజున నంద 

గావ్ వస్తి రు. సమీపంలోని కల
నులో స్నినం చేసి ఆ స్ధువులు 
కళ్ళు మూసుకుని బయలుదేర-
తారు, 
  హోళీనడు ఉదయానేని 'హోల్ 
ఆయీరే' అనే కేకలతో  గ్రామాలు 
పట్ట ణాలు మేల్్కంట్యి. ఒక-
రికకరు అభినందనలు తెలియ 
జేసుకుంటూ తీపి పద్రాధా లు పం 
చుకుంట్రు. తమ దుసుతి లను,
శర్రానిని రంగుల మయం చేసి 
న ఎవరూ ఏమాత్రం కోపం తె- 
చు్చకోరు. ఇది వారి సయోధ్యత 
ను పంచే సేనిహానికి గురుతి గా నిలి 
చే హోల్ పండుగ. 
          కతతిగా పళిలా  అయినవారికి, 
వరస అయే్యవారికి, ప్రేయసీప్రి 
యులకు హోల్ పండుగ మర్ 
ఒక ఆట విడుపు. ఈ పండుగ 
ఎపు్పడసుతి ంద్ అని ఎదురు చూ 
సుతి ంట్రు. ఇంతకాలం నుంచి 
శ్రదధాగా, పటు్ట దలగా చదివిన వి-
ద్్యరుథా లకు హోల్ పండుగ పదదీ  
రిల్ఫ్ ను ఇసుతి ంది. పర్క్షలద్-
కా పడిన శ్రమను ఈ పండుగతో 
తీరే్చసుకుని పదదీ  రిల్ఫ్ గా ఫీల్ 
అవుతారు. కృత్రిమ రంగులవలలా
చరమీ కేన్ర్, ఎలర్జులు, కళ్ళు దె-
బబాతినడం నషా్ట లన్ని. ఇటీవల 
ఆరోగ్య సపృహ పరగడం, రంగుల 
లోని  విషపద్రాధా లగురించి విసతృ 
తంగా ప్రచారం చేయడంతో 
సేంద్రియ రంగులతోనే ... చెమమీ-
కేళి అంటుననిరంతా. 
   హొల్ పండుగ  ది. 20 - 3 - 
2019 న  
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  భువనచంద్ర

         "యుదధాం  మొదలైంది" 
విచారంగా అననిడు సద్శివ-
రావు.
  "అవును..." గాఢంగా నిటూ్ట రి్చ 
అననిడు నిషధీశ్వర్రావు.
   "రేపటి బతుకుని ఊహించ-
లేము... అణ్వస్్రా లు ఉపయో-
గిసేతి భూమ ముక్కలైపోతుంది. 
మనుష్లతో సహా జీవులోలా  మూ-
డుముమీపా్పతిక భాగం శవాల గు-
ట్ట లుగా మారతారు. ప్రకృతి ధ్వం-
సమవుతుంది. తినడానికి తిండీ 
తాగేందుకు న్రూ వుండదు. 
అణ్వస్్రా ల వలలా  ఉదభువించిన రేడి-
యేషన్ చేసే నష్ట ం అంతా ఇంతా 
కాదు. మనుష్లు మటి్ట ముదదీల్లా  
మారతారు. చికిత్ చెయ్యడానికి 
వైెదు్యలూ ఆస్పత్రులూ మగిలేతిగా! 
కనిని దశబాదీ లపాటు అంతరిక్ష-
మంతా అణు ధూళి అలముకునే 
వుంటుంది. జలచరాలు కూడా 
మగలవు. ఇహ పకు్ష ల మాటే 
ఉండదు! రెండో ప్రపంచ యుదధాం 
లో వాడిన అణుబాంబుల కంటే 
ఇవా్వళ ఉననివి అత్యంత శకి తి-
వంతమైనవి. దేవుడా... మా-
నవుడుకి అసలు బుదిధా అనేది 
ఇసేతి తపు్ప లేదు. కాన్ బుదిధాతో-
బాటు విధ్వంసం సృషి్ట ంచగల 
శకి తిని ఎందుకిచా్చవ్?" వేదనగా 

అననిడు లక్ష్మణయ్య. 
    "యుద్ధా నిని ఆపగలిగే శకి తి ప్ర-
సుతి తానికి ఆ భగవంతుడికక్కడికే    
ఉంది" నిటూ్ట రా్చడు రమణయ్య. 
రమణయ్య లక్ష్మణయ్య అననిద-
ముమీలు. 
     "యుదధాం భగవంతుడు మొ-
దలుపటి్ట ంది కాదు రామనయా్య! 
అది మనుష్లు మొదలటి్ట ంది. 
స్గే యుదధాం సైనికుల మధ్య 
కాదు... అహంకారాల మధ్య. 
బాలి అయే్యది సైనికులూ స్-
మాను్యలూ!" బాధ ధ్వనిసుతి ండగా 
అననిరు గడుసు మాస్్ట రు.
     " అదేమటీ? ద్డులు మొ-
దలతితిన్దీఈఇ పరాయి దేశమేగా?" 
ఆశ్చర్యంగా అననిడు సద్శివరా-
వు.  
   "చర్యకి ప్రతిచర్య బింబానికి 
ప్రతిబింబమూ తప్పవు గద్! 
అహంకారమే అసలు కారణం" 
జవాబిచా్చరు గ.మా.
    "ఈ ఉగ్రవాదులు పుటు్ట క-
చి్చంది మత మౌఢ్యంలోనించే! 
సూ్కళళు నుంచీ వాళలాకి ఒకటే పని. 
పరమత దే్వషం రగిలించడం. 
ఆతామీహుతుల వలలా  అరజుంటు-
గా స్వరగుం లభిసుతి ందని చిననిత-
నం నించే నమమీంచడం హూ.. 

అసలు యీ స్వరాగు లూ నరకాలూ 
సృషి్ట ంచినదే మానవుడు" 
కోపంగా అననిడు లక్ష్మణయ్య. 
     "నిజం చెబిత్ దేవుడిని సృ-
షి్ట ంచినవాడు కూడా మనిషే! 
మనుష్లోలా  పాప భీతిని పంచి 
మృగాలుగా మారకుండా 
వుండాలని ఓ తెలివైెనవాడు 
దేవుడీని స్వరగు  నరకాల్ని సృషి్ట సే తి 
కందరు మతానిని సృషి్ట ంచి స్టి 
మానవులిని బానిసలుగా మారు-
సుతి ననిరు. అరే బాబా, చావుకీ, 
రోగానికీ, వారధాకా్యనికీ, ప్రమాద్నికీ 
లేని మతం, మనిషికి ఏమ వెల-
గబెడుతుందన్?" ఆగారు గ.మా.
     "అంటే, దేవుడే లేడంట్రా?" 
ఆశ్చర్యంగా అననిడు రమణయ్య.
    "ఎందుకు లేడూ? న్లో నలో 
సర్వజీవులోలా నూ శ్వస రూపంలో 
సంచరించేది దేవుడిగా! లేక, 
మనం దేవుడని పేరు పటు్ట -
కునని ఓ మహా చైెతన్య శకే తిగా. 
మనిషి చేసిందల్లా  ఆ మహాశకి తికి 
ఓ రూపం కలి్పంచడం మాత్రమే. 
తరవాతతిరవాత ఎవరికీ తోచిన 
రూపాలు వాళ్ళు కలి్పంచారు. 
ఆ తరవాత లోకోదధారణ కోసం 
అవతరించిన మహానుభావులేని 
మతాలకి ఆటపటు్ట గా వాడుకు-
ననిరు. మొదటలా  మత నిరామీణ-

జై హింద్ 
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మూ మంచే చేసింది. మనుష్ల 
ప్రవర తినను సరిదిదిదీ  మానవత్వం 
కలిగిన మానవులుగా మారి్చంది. 
ఆ తరవాత కందరు పదదీలు 
మతానిని తమ స్్వరధాం కోసం మా-
రణాయుధంగా మారా్చరు" సుద్-
ర ్ఘంగా నిటూ్ట రా్చరు గ.మా.
      "ఈ పదధాతిని మార్చలేమా?" 
విచారంతో అననిడు నిషధీశ్వర్రా-
వు. 
     "మనుష్లోలా  ఓ ఆలోచన 
కలగాలి! మతం పేరుతో మన 
మరణ శసననిని మనమే రా-
సుకుంటుననిమనే ఆలోచన 
కలగాలి. తద్్వరా 'నిజం' ముఖ్య 
మా, ఇజం'ముఖ్యమా' అనే వి-
చక్షణ జనంలో రావాలి. యుద్దీ -
లనేవి అహంకారం వలలా  వసుతి -
ననివే గాన్ వాటంతట అవి రావనే 
విషయానిని గ్రహించగలగాలి. 
అపు్పడు మాత్రమే మనుష్ల 
మధ్య, దేశల మధ్య వుండే సమ-
స్యలు చర్చల ద్్వరా పరిష్కరింప-
బడతాయి. మనిషి పంచుకోవా-
లి్ంది బుదిదీన్ ఆలోచనన్ గాన్ 
అధికారాన్ని అణ్వస్్రా లన్ కాదు" 
వివరించారు గడుసు మాస్్ట రు.
    మలలాగా తలవ్పాడు నిషధీ-
శ్వర్రావు. 
    "ఓ చిత్రం తెలుస్? అక్కడ 
యుదధాం జరుగుతోంది. ద్నికి 
కారణం ఒక దేశంలో వునని, 
ఆ దేశం పంచి పోషిసుతి నని 
ఉగ్రవాదం. చిత్రం ఏమంటే, 
ఆ యుదధాంలో చనిపోతునని-
ది ఎవరూ? సైనికులు" ఆగారు 

మాస్్ట రు. 
      "అవును. మనకోసం వాళ్ళు 
ప్రాణతా్యగం చేసుతి ననిరు" తలఊ-
పాడు సద్శివరావు. 
    "కదూ..! కాన్ ఆ సైనికులు 
ఎవరూ? మనలోంచి వేలిలా నవా-
రేగా! ఆ సైనికులోలా  హిందువులు 
మాత్రమే కాదు, సికు్కలు, మహ-
మమీద్యులు, క్రైసతివులు, జైనులు 
అందరూ వుననిరు. అనిని రాషా్రా ల 
వారూ ప్రాంతాలవారూ వుననిరు. 
వారందరి ధే్యయం ఒక్కటే, 
భరతమాతని రకి్షంచడం, భా-
రతదేశం కోసం ప్రాణాలిని బలి-
వ్వడం. ఎండలోలా , వానలోలా , గడడా-
కటి్ట ంచే భయంకరమైన చలిలో, 
కండలోలా  కోనలోలా  ఎడారులోలా  
సముద్రంలో నిరంతరం పహారా 
కాసూతి , ప్రాణాలు అరచేత బెటు్ట -
కుని మనని రకి్షసుతి ననిరు. ల్రి 
మనమేం చేసుతి ననిం? పదవుల-
కోసం, పైసలకోసం, పార్్టలకోసం, 
పరువు ప్రతిష్ట లకోసం కాటలా కు-
క్కల్లా  కటు్ట కు చసుతి ననిం. కులం 
పేరుమీద్, మతం పేరుమీద్ 
నడిరోడలా  మీద ఒకరినొకరం నరు-
కు్కంటుననిం. విచ్చలవిడిగా ప్ర-
వరి తిసూతి  సంఘానికి తలన్పి్పగా 
మారుతుననిం. ఇదెంతవరకూ 
సమంజసం?" ఎక్కడో చూసూతి  
అననిరు మాస్్ట రు. 
      " 'నది నది అనుకునని-
ది న్దికాడురా'అనే ఓ లైన్ 
వుంది ఓ సినిమా పాటలో. ఏది 
న్ద్? అమమీ కడుపులో వునని-
పు్పడు న్ మతం ఏమట, న్ 

కులం ఏమట, న్ తలిలా దండ్రులు 
ఎవరో, వాళళు పేరేలామట, అసలు 
నువు్వ మగో ఆడో  దేవుడనేవాడు 
ఉననిడో లేదో అల్గే దెయా్యలూ 
భూతాలూ ఉననియో లేదో న్కు 
తెలుస్? న్కేకాదు. ఎవ్వరికైన 
తెలుసుతి ంద్? న్! తెలవదు. న్ 
తలిలా దండ్రుల పదవులూ, పరువు 
ప్రతిష్ట లూ, ఆసితిపాసుతి లూ, బంధు 
మత్ర గణాలూ ఇవి కూడా ఏమీ 
తెల్దు. అన్ని తెలిసేది కననితలిలా  
ఒడిలోంచి ఈ న్ల తలిలా  ఒడిలోకి 
వచా్చకే. సరే యాభై ఏళోలా  ఎనభై  
ఏళోలా  ఇందు నూరేళ్ళు యీ నేల-
తలిలా  ఒడిలో ఆడీ పాడీ, నవీ్వ ఏడీ్చ, 
కంత సంపాయించీ, కంత పో-
గటు్ట కున్ బ్రతుకుని గడిపస్తి వు. 
ఆ లోపలికి పోయాక మళీళు ఏది 
న్ద్? ఇక్కడ సంపాయించింది 
ఇక్కడే వదిలి ఒంటరిగా, ఖాళీ 
చేతులతో వెళిళుపోతావు. నువ్్వ 
నేనే కాదు, అమరికా వాడైెన, 
రషా్యవాడైెన, పాకిస్తి న్ వాడైెన, 
పరమ శకి తిమంతుడైెన నేలతలిలా  
ఒడిలోకి చెరక తప్పదు.  
      ఈ కాసతి జీవితం కోసం ఎందుకీ 
పంతాలూ? ఎందుకీ పటు్ట దల-
లూ, అహంకారాలూ, కార్పణా్య-
లూ, కుచి్చతాలూ? భాయీ.. ఒక్క 
విషయం చెబుతా. 
       దేశ సరిహదుదీ లోలా  సైనికుడు 
తన కర తివా్యనిని చక్కగా నిర్వరి తిం-
చాలంటే, దేశం లోపల వుండే 
ప్రతి పౌరుడూ కలుపు మొక్కలు 
విసతిరించకుండా ఎప్పటిక పు్పడు
వెయి్యకళళుతో గమనిసూతి  వుండాలి.
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ఒక యుదధాం అప్పటికపు్పడు మొ 
దలవదు. ఎన్ని కుతంత్రాలూ, 
కవి్వంపులూ, మరెన్ని గూఢచార, 
ఉగ్రవాద చర్యలే యుద్ధా నికి కార-
ణమవుతాయి. 
      న్ వీధిలోకి, న్ ఊళోళుకి వచి్చపో-
యే ప్రతివాద్ని గమనించు. చుటూ్ట  
జరుగుతునని సంఘటనలను 
గమనించు. దేశద్రోహానికి పాల్పడే 
వాళళుని గురి తించి ఆ సమాచారం 
ప్రభుతా్వనికి అందించు. అల్ 
చెయ్యడం వలలా  అనేక దుర ్ఘటనల-
ను మనం ఆపగలం. కులమతాలకి 
అతీతంగా ప్రాణాల్డిడా పనిచేసే సై-
నికుడికి మనం నిజమైన తోడుగా 
నిలవగలం. దేశద్రోహం అంటే దైెవ-
ద్రోహం ల్ంటిది. అందుకే అప్రమ-
తతింగా ప్రతి పౌరుడూ వుండితీరాలి. 
ఎపు్పడు రాలిపోతుందో తెల్ని ఈ 
చినని జీవితానిని సఫల్కృతం చే-
సుకోకావాలంటే మొదట మనం 
అలవారచుకోవలసింది స్టి 
మనుష్ల మీద ప్రేమ. అందుకే 
పదదీలంట్రు 'Make - No War' 
అని!" ముగించారు మాస్్ట రు.
     "నిజం మాస్్ట రూ దేముడూ, 
రైెతూ, ప్రకృతీ, సైనికుడూ, పం-
చాభూతాలూ కూడా కులమతాలకి 
అతీతులే.  అందుకే పంచభూతా-
లతో పాటు అననిం పటే్ట  రైెతున్, 
మనకోసం ప్రాణాలరి్పంచే సైనికుడీని 
మనం ప్రేమద్దీ ం!" భకి తిగా అననిడు 
నిషధీశ్వర్రావు.
      వీరుడిగా తిరిగి వచి్చన వింగ్ 
కమాండర్ వరధామాన్ అభినందన్ 
కూ, అసువులు బాసిన సైనికుల-
కూ, సగౌరవంగా సలూ్యట్ చేసూతి  
     మీ    భువనచంద్ర     

         "ఇహ అమామీయిల వంతు, 
అమామీ ల్వణా్య! న్ భవిష్యతుతి  
ఆలోచన ఏంట చెపు్ప, మీ తలిలా -
దండ్రులు నినుని ఏం చదివించాల-
ను కుంటునని రు?"
" పంతులుగారూ! నకు హైసూ్కల్ 
వరకూ చదువు చెపి్పంచి, పళిళుచే-
సేస్తి రుట! అమామీయిలకు ఎకు్కవ 
చదువకూడదుట!" అనిచెపి్పంది. 
అంతా ఫకు్కన నవా్వరు.
 ఇల్కంత మంది అమామీయిలు 
చెపా్పక "ఇపు్పడు సుగుణ చెపుతింది" 
అని పంతులుగారు అనగానే 
సుగుణ లేచి నిఠారుగా నిలు్చని చె-
ప్పస్గింది. 
  "మా అమామీననని ననుని ఒక మంచి 
టీచరుని చేయాలను కుంటుననిరు 
పంతులుగారూ!  ఇపు్పడు పిలలాలకె-
వరికీ మానవతా విలువలైన సత్య, 
ధరమీ, శంతి, ప్రేమ,అహింసలు 
తెల్వుట, పదదీయా్యక  అంతా అస-
తా్యలు చెపుతిననిరుట! అన్యయాలు 
చేసుతి ననిరుట! లంచాలు తీసుకుని, 
మోస్లు చేసూతి  డబుబాసంపా-
దించేసుతి ననిరుట, తోటివారిమీద 
ప్రేమ, సేనిహం, స్యం చేయటం 
లేనేలేదుట, స్్వరధాంతోనే 'చినిని న 
బొజజుకూ శ్రీరామ రకా్ష ' అని స్వంత 
ల్భమే చూసుకుంటుననిరుట. 
మీరు నేరి్పన దేశభకి తి గేయం లోని 
'స్వంత ల్భము కంత మానుకు 
పొరుగువారికి తోడుపడవోయ్! 
అనే మాటే మరచిపోతుననిరుట! 
చిననితనం లోనే ప్రాధమక పాఠశల 
లోనే మంచి అలవాటులా  నేరి్పత్ 

మొక్క నేరుగా పరిగినటులా  సమా 
జం మొతతిం  బాగుపడుతుం-
దిట! ఇపు్పడు జరిగే అన్యయాల-
న్ని ఆగిపోతాయిట! అందుకే మా 
అమామీ ననని ననుని ఒకమంచి 
టీచరుని చేసి పిలలాలందరికీ మంచి 
నేరి్పంచేల్ చేస్తి రుట!" అంది 
సుగుణ ఉపన్యసం  చెపి్పనటులా .                                                                                                                                     
         పంతులుగారు చప్పటులా కటి్ట  " 
చూశరా! పిలలాలూ ! సుగుణ అమామీ 
ననని ఎంతమంచి ఆలోచన-
తో ఉననిరో! మీ అందరూ మంచి 
మంచి వాళైళై మానవ సేవ  సేసూతి  
తోటివారికి, లేనివారికి  స్యం 
చేసుకుంటూ, సమా జానికి మంచి 
చేసేతి అంతా సుఖ సంతోషాలతో 
ఉంట్రు కద్! ఏం చదువు కునని , 
ఏవృతితి చేసిన న్యయంగా చేయాలి. 
గాంధీ మహాతుమీడు 'ల్యరైెన. 
ఎననిడూ ఆయన అసత్య వాదనలు 
చేయలేదు. ‘ మై ఎక్్ పరి మంట్్ 
విత్ ట్రూత్  ' అని న్యయంగా, 
సత్యంగా ‘అహింస పరమో ధరమీమః' 
అనే సూకుతి లు పాటించి స్వతం-
త్య్రా ం స్ధించి 'జాతిపిత’ గా నిలిచి 
పోయారు.మరి మీరంతా..." 
అంటునని పంతులుగారి మాట 
పూరి తిచేయ కుండానే, పిలలాలంతా   
"పంతులుగారూ ! ఈ నూతవ సం-
వత్రం నుండీ మేము మానవతా 
విలువలు పాటిస్తి మని ప్రమాణం 
చేసుతి ననిం, సత్య మారాగు నేని అను-
సరిస్తి ం. ప్రామస్!" అంటూ ఏక 
స్వరంతో అరిచారు.

పసిడి మనసులు     ( 32 వ పేజీ తరువ్యి)
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మారి్చ న్లలో: రవి మాస్రంభంలో కుంభ రాశిలో, తదుపరి 15 వ త్ద్న మీన రాశిలో ప్రవేశం; కుజుడు 
ప్రారంభంలో మేషరాశిలో సంచారం, తదుపరి 22 నుంచి వృషభ రాశిలో ప్రవేశం; బుధుడు ప్రారంభం-
లో మీనరాశిలో సంచారం, మారి్చ 6 న మీనరాశిలో సంచారం, మారి్చ 11 వ త్ద్న వక్రగతిలో సంచారం, 
మారి్చ 28 న కుంభంలో వక్రతా్యగం; శుక్రుడు 21 వరకు మకరరాశిలోతదుపరి కుంభంలో; గురువు వృశి్చ-
కరాశి లో, 29 వ త్ద్న ధను రాశిలో ప్రవేశం; శని ధనసు్లో సంచారం; రాహువు 7వరకు  కరా్కటకంలో 
తదుపరి  మథునంలో; కేతువు  మారి్చ 7 వరకు మకరంలో, తదుపరి ధనురాశిలో  సంచారం 

 జనరదీన ఠాకూర్

మేష రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా స్మాన్యంగా  
వుంటుంది. గృహంలోని పదదీవారి ఆరోగ్య విషయంలో 
జాగ్రతతి అవసరం. గృహంలో శుభ కారా్యలు జరుగు 
అవకాశం కలదు. బంధుమత్రులను  కలుసుకుంట్-
రు. ఉదో్యగసుతి లకు ప్రయాణ అవకాశములు కలవు.  
వా్యపారసుతి లకు స్మాన్యంగా ఉండును. విద్్యరుథా లు 
శ్రదధా వహించాలి. 24-27 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన 
కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోండి. 
వైెదిక సూచన: 1. దతాతి త్రేయ సతి త్ర పారాయణ శ్రేయ-
స్కరం.   
వృషభరాశి:  ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూ-
లంగా వుంటుంది. అనవసర ఖరు్చలు తగిగుంచవల-
ను. ఆహార విషయంలో జాగ్రతతి అవసరం.మానసిక 
విచారం వలన ఉద్రేకానికి లోనయే్య పరిసిథాతులు 
ఉననివి. స్థా న చలన సూచన కలదు. బంధుమత్రులతో 
తగాద్ పడే అవకాశం కలదు. ఉదో్యగసుతి లకు అదనపు 
బాధ్యత లేద్ ప్రమోషన్ లభించు అవకాశం కలదు.  
వా్యపారసుతి లకు అనుకూలసమయం. 1-2 త్ద్ల 
మధ్య, మరల 27-29 త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కా-
ర్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి.
 వైెదిక సూచన: 1. లకి్షమీ గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.   
మిధున రాశి: ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అనుకూ-
లంగా వుంటుంది.పరులమాటలలో పడి మోసపోవు 
అవకాశం కలదు. స్వబుదిధాని ఉపయోగించుట 
మంచిది. ఆరోగ్యము స్మాన్యముగా ఉండును. 
అధికంగా శ్రమంచు పనులు చేయరాదు. గృహంలో 

సుఖశంతులు లభించును. వివాహప్రయతానిలు 
ల్భిస్తి యి. తీరథాయాత్రలు చేస్తి రు. వృతితి ఉదో్యగాల-
లో ప్రోతా్హం లభిసుతి ంది. ల్గల్ విషయాలపై శ్రదధా 
చూపవలను. విద్్యరుథా లకు అనుకూలసమయం. 
2-4 త్ద్ల మధ్య మరియు 29-31 త్ద్ల మధ్య  
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1.శివారాధన శ్రేయస్కరం.   
కరాకిటక రాశి : ఈమాసంలో ఆరిథాకంగా అను-
కూలంగా వుంటుంది. పదదీలనుండి సంపద లభిం-
చుటకు అవకాశం కలదు. ఆరోగ్య విషయంపై శ్రదధా 
వహించాలి. ఉదో్యగసుతి లకు అనుకూల సమయం 
కాదు. విద్్యరుథా లకు, ముఖ్యంగా పరిశ్ధన రంగం 
లో ఉననివారికి మంచి సమయం. 4-7  త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. నిత్యం సూరా్యరాధన శ్రేయస్కరం 
సింహ రాశి: ఈమాసంలో ఆరిధాకపరమైన 
ఇబబాందులు ఎదురొ్కందురు, అనరోగ్యం, అధిక 
కోపం మరియు వృధా ప్రయాణాలవలన ఇబబాంది 
పడుదురు. బంధుమత్రులతో బాంధవా్యలు జాగ్రతతి-
గా వాడుకోవలను. ఉదో్యగసుతి లకు సథాలం మారు్పనకు 
అవకాశము కలదు. వృతితిర్తా్య చేయు ప్రయాణ-
ములు ల్భించును. వా్యపారంలో ఒడిదుడుకులకు 
అవకాశం కలదు. విద్్యరుథా లకు పై చదువులకు మంచి 
అవకాశం. 7-9  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్య-
క్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. వైెదిక సూచన: 1. 
ఎర్రని పుషా్పలతో ఇష్ట  దైెవానిని పూజిసేతి శుభం.

రాశి  ఫల్లు
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కనా్యరాశి: ఈమాసంలో ఆరిధాక విషయాలలో 
బాగుండును కాని అధిక ఖరు్చల వలన ఇబబాంది 
పడుదురు. స్పకు్యలేషన్ వలన ఇబబాంది కలుగును. 
ఆరోగ్య విషయంలో చినని సమస్యలు ఉండవచు్చ-
ను. గృహంలో కంతమేర అశంతి మరియు ముఖ్య-
మైన వ్యకి తి దూరం అయే్య అవకాశం కలదు.  ఉదో్య-
గసుతి లకు పనిలో కంతమేర అశంతి వునని గురి తింపు 
లభించును. వా్యపారంలో ఉననివారికి న్యయ సం-
బంధమైన చికు్కలు ఉండును.  విద్్యరుథా లు చదువు 
మీద శ్రదధా చూపిత్ మంచి ఫలితాలు స్ధిస్తి రు. 
9-12  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు 
వాయిద్ వేసుకోవాలి.
 వైెదిక సూచన: 1. దేవాలయంలో పాయస్నిని 
పంచిత్ మేలు. 
తులా రాశి: ఈమాసంలో ఆరిధాకపరమైన చికు్కలు 
మరియు   అధిక ఖరు్చల మూలంగా బాధపడు 
అవకాశం కలదు. ఆరోగ్య విషయంలో బాధపడు-
వారికి కంతమేర ఉపశమనం లభించును. ప్రతి-
కూల పరిసిథాతులను తెలివితో పరిష్కరించుకనవల-
ను ఉదో్యగసుతి లకు అనుకూలసమయం. మీ అధిక 
శ్రమకు  గురి తింపు లభించును. వా్యపారసుతి లకు 
అనుకూలసమయం. 12-14 త్ద్ల మధ్య ముఖ్య-
మయిన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి.
 వైెదిక సూచన: 1. నిత్యం ఇష్ట దేవతా ప్రారధాన చేయ-
వలను.
వృశిచిక రాశి : ఈమాసంలో అధిక ఋణ ఒతితిడి 
వలన అధిక సమస్యలు ఆరిథాక సమస్యలు ఉండును. 
ఇంట మరియు బయట సమస్యల వలన మానసిక 
శంతి నశించును. ఉదో్యగసుతి లకు పై అధికారుల 
వలన సమస్యలు కాని ఉదో్యగ ప్రయతనిములు 
ఫలించును. వా్యపారసుతి లకు పోటీద్రుల వలన 
నష్ట ం కలుగు అవకాశం కలదు. 14-16  త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. గోప్రదకి్షణ వలన శుభం కలుగును. 
ధన రాశి : ఈమాసంలో ఆరిధాక అవసరములు 
తీరును. ఖరు్చలు అధికం. జాగ్రతతి వహించవలను. 
చినని చినని ప్రమాదములు కలుగవచు్చను. బయట 

వ్యకుతి ల పరిచయము లభించును. ఉదో్యగసుతి లకు
 పదవి యోగం కలదు. వా్యపారసుతి లకు కంత అను 
కూల సమయం కాదు. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రదధా చూ-
పవలను. చినని చినని ప్రమాదములు జరుగవచు్చను.  
16-18  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు 
వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. దతాతి త్రేయ సతి త్ర పారాయణ వలన 
మేలుజలుగును. 
మకర  రాశి:ఈమాసంలో ఆరిధాక ప్రణాళిక ఆవశ్య-
కం. గృహంలో అశంతి మరియు అనుకోని సంఘట-
నల వలన మానసిక ఆందోళన ఉండును. మనసు్ 
ఆధా్యతిమీకత వైెపు మళిలాంచుట ఉతతిమం. అను్యల ద్్వ 
రా మోసపోవు అవకాశం కలదు. ఉదో్యగసుతి లు అతి 
జాగ్రతతి వహించవలను. వా్యపారసుతి లు పనివారితో 
సేనిహపూర్వకంగా మలగవలను. 18-20  త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శ్రీలకీ్షమీ ఆరాధన సమస్యలను 
దూరం చేయును. 
క్ంభ రాశి: ఈమాసంలో ఆద్యంలో మారు్ప 
లేదు కాన్ నష్ట ంకు గురి అవుతారు. జాగ్రతతి వహించ 
వలను. మీయొక్క విపర్త ప్రవర తిన వలన నష్ట ం 
కలుగును. ఆరోగ్యం అనుకూలంగా ఉండును. 
ఉదో్యగసుతి లు అత్యంత జాగ్రతతి వహించనిచ్ చికు్కలు 
ఎదురొ్కందురు. వా్యపార విసతిరణకు అనుకూల సమ 
యం.  అనుకూ ల సమయం. 20-22  త్ద్ల మధ్య 
ముఖ్యమయిన కార్యక్రమాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. 
వైెదిక సూచన: 1. శ్రీ హనుమాన్ చాల్స్ పారాయణ 
చెయ్యండి.  
మీన రాశి : అధిక వ్యయం వలన సతమతవు-
తారు. ఆరోగ్యవిషయంలో శ్రదధా వహించవలను.
ఉపయోగం లేని విషయాలలో తలదూరి్చ అశంతికి 
గురి అవుతారు. వృధా ప్రయాణాలు వుంట్యి. ఉదో్య-
గసుతి లకు చేయు పనియందు ఆటంకాలు ఎదురౌ-
తాయి. 22-24  త్ద్ల మధ్య ముఖ్యమయిన కార్యక్ర-
మాలు వాయిద్ వేసుకోవాలి. వైెదిక సూచన: 1. సూర్య 
ఆరాధన వలన శుభ ఫలితాలు లభించును. 

        సరే్వ  జనమః   సుఖిన్   భవంతు 
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