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తీగవరపు శంతి

                                                             కిలలార్ బంచెస్ ---- కిలలార్ పోల్్స                                                  
                               ఇలులా  కొనుకు్కందాం  అని  చూడడం మొదలు  పెట్ట గాన్ అన్క మంది బిల్డరులా  ఎనో్న  రకాల  సదుపా-
యాలతో,  తకు్కవ ఖరుచులో మా దగ్గర  ఫ్లా ట్్స ఉన్్నయంటే మా దగ్గర ఉన్్నయంటూ ప్రజలను పేపరలా దావేరా, ఆన్ లైన్ దావేరా 
ఏజంట్ ల దావేరా ఇల్ రకరకాల మారా్గ ల దావేరా ప్రజలను కొన్ వరకూ ఊదరగొడుతున్్నరు. తీరా కొనడానికి వెళ్ళాక ఫ్లా ట్  రేటు 
ఒకటి, చివరికి ఎక్సట్రాలు తో కలిపి తడిపి మోపెడు అయ్్యసరికి మధ్యతరగతి వరా్గ నికి ఇలులా  కొనుక్్కవడం అన్ది కలగాన్ మిగిలి 
పోతోంది. తీరా ఎల్గో కష్ట పడి  కొనుకు్కన్్నక అక్కడ ఉండే సమస్యలు అన్కం. అల్గే కొనుక్్కలేక అదదీలకు వెళ్లావారు పడే 
సమస్యలు మరో రకంగా ఉంటాయి.   సరే.. ఇలులా  కొనుకు్కన్్న, అదదీకు వెళ్లా లన్్న అందరు స్ధారణంగా  చూసేది ఇలులా  బావంది.. 
ఈ రోజులోలా  మంచి నీళలా సమస్య ఎకు్కవగా ఉంటంది కాబటి్ట  మంచి నీళ్లా  వస్్త యా? ఇవి ముఖ్యంగా చూసుకుంటున్్నరు. వీటితో 
పాటు సెకూ్యరిటీ, SAFTY అంత కన్్న ముఖ్యం . వీటి గురించి ఫ్లా ట్ లో ఉన్న వాళ్ళా కాక, ఫ్లా ట్ మెయింటెనెన్్స వాళ్ళా కూడా చాల్ 
అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కానీ వీటి లోపం చాల్ జరుగుతోంది. ఈ మెయింటనెన్్స లోపం వలలా  పిలలాలు పెదదీ  వాళ్లా  చాల్ ఇబ్ందు-
లు ఎదుర్కంటున్్నరు. ఎంత ఇబ్ందులు అంటే ప్రాణాలు కూడా పోతున్్నయి. ఎందుకు ఇల్ జరుగుతోంది?  అసలు మెయిం-
టెనెన్్స అంటే ఏమిటి? మెయింటెనెను్స లోకి ఏమేమి వస్్త యి? ఒక్క కీలానింగ్, డబ్్లు కలక్షన్, ఏదైన్ పండుగలు, పార్్టలు  చే-
సుక్వడమేన్? పారు్కలు ఉన్్నయా! పిలలాలు ఆడుకుందుకు? ఉంటే  ఎల్ ఉన్నయి? అందులో పిలలాలు ఊగే ఉయా్యలలు సరిగా 
ఉన్్నయా? పిలలాలు ఎకి్కన్ పరవాలేదా? అల్గే పిలలాలు ఆడుకుందుకు అని్న రకాల సదుపాయాలూ ఇచాచురు అవి అనీ్న పిలలాలకు 
ఇబ్ంది నష్ట ం కలిగించేవిగా లేవ కదా!   అల్గే  కరంటు స్తంభాలు, వైెరులా  పిలలాలకు ప్రమాదం కలిగించేవిగా లేవ కదా! పిలలాలు 
ఆడుకున్టపు్పడు స్్కటరులా , కారులా   వారికి ఆటంకాని్న కలిగించేవిగా, ప్రమాదం కలిగించే విగా లేవ కదా! అల్గే పెదదీవారు నడ-
వడానికి  వీలుగా గోతులు అవి లేకుండా అని్న చోటలా  జాగ్రత్త పాటిసు్త న్్నరా? ఇక సెకూ్యరిటీ వాళ్ళా ఎవరిని పడిత్  వాళలాకు లోపలి 
రావడానికి పరిమిషన్ ఇవవేడం లేదు కదా! ఇంకా ఏమేమి వీటిలోకి రావాలి అని  అనీ్న వివరంగా ఫ్లా టలా  ఉన్నవాళ్ళా, మెయింటైెన్ 
చేసే వాళ్ళా కూడా కలిస వ్రాస పెటు్ట కుని, నెలకు ఒకస్రి మీటింగ్ పెటు్ట కుని చరిచుంచుకుని సరిచేసుకుంటూ ఉండాలి. అంత్  
కానీ ఎవరికైన్ ప్రమాదం జరిగిన తరువాత ఇది మాకు సంబంధం లేదు అని మెయింటనెన్్స వాళ్ళా, ఫ్లా ట్్స వాళ్ళా, ఎవరికి  వారు 
తపి్పంచుకున్ ప్రయత్నం చేసే్త  ప్రమాదం జరిగిన తరువాత ఎవరూ  సరిదిదుదీ క్లేరు. పోయిన ప్రాణాలు తిరిగి రపి్పంచలేరు. ఆ 
తలిలా  తండ్రుల కడుపు క్త  ఎవరూ తీరచులేరు. 
                                                                                  మానవతవేం. 
                 జరిగే ప్రమాదాలు ఓ పక్క జరుగుతుంటే, మన మానవతవేం ఏమైెపోతోంది? ఎక్కడికి వెడుతోంది? ప్రమాదం జరిగిత్ 
అది మన కుటుంబానికి సంబంధంచినది కాదా? వాళ్ళావరో మనకి తెలియదా? వాళళాని మనం ఎపు్పడూ చూడలేదా? అందుకని 
మనకి సంబంధం లేదా? మనం పటి్ట ంచుక్నక్కరలేదా? ఈ విషయం అత్యంత దారుణం. ప్రమాదం జరిగిన వారు ఎవరో 
తెలియక పోయిన్! మన ల్ంటి మనిషండీ. బంధుతవేం, సే్నహం తరువాత ఆలోచిదాదీ ము అవసరమనుకుంటే. ముందు ఆ 
మనిషి కష్ట ంలో ఉంటే, ధైర్యం లేక పోయిన్ ధైర్యం తెచుచుకుని ఆపద నుండి కాపాడవలసన కనీస బాధ్యత మనం మనిషిగా 
పుటి్ట నందుకు ఉండాలి.. ఇదంత్ ఎందుకు చెపుతున్్ననో మీకు అర్ధమయి్యంది అనుకుంటా! కొన్్నళలా క్ందట కరంటు పోల్ 
పటు్ట కుని ఒక బాబ్ ప్రాణాలు క్లో్పయాడు. 
       ఈ మధ్య న్లుగు రోజుల క్ందట హైదరాబాదులోని ఒకఅపా్పర్్ట మెంట్్స  లో పార్్క లో ఆడుకుంటూ సమెంట్ బంచ్ మీద 
కూరుచుని అటు ఇటు ఊగుతుంటే , ఆ  సమెంట్ బంచి విరిగినది కావడంతో 6 సంవత్సరాల బాబ్ ఆ సమెంట్ బంచి బాబ్ 
మీద పడటంతో ప్రాణాలు వదిల్డు. అక్కడ వెంటన్ వారికి  సహాయం అందలేదని, చాల్ మంది చూస్్త , వీడియోలు తీస్్త  
చుటూ్ట  నిలబడా్డ రు కానీ ఒక్కరు ముందుకు సహాయానికి రాలేదని ఆరోపణలు వచాచుయి.  మనం అందరం ఆలోచించ వలసంది 
ఏమిటంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా రండు తపు్పలు జరిగాయి.  మెయింటెనెన్్స వాళళా  లోపం వలలా  ఆ బాబ్ ప్రాణాలు పోవడం. 2. అంత 
ప్రమాదంలో ఉన్నపు్పడు కూడా 975 ఫ్లా ట్్స ఉండి  కూడా ఆ బాబ్ని పటు్ట కుని ఆటలో తలిలా  ఒక్కత్  హాస్పటల్ కి వెళలాడం అత్యంత 
బాధాకరం. అందుకే ఫ్లా ట్్స లో ఉన్న వాళ్ళా అందరు కూడా కలిస, ఎవరికైన్ ఆపద కానీ  అవసరం కానీ వచిచునపు్పడు మేము 
ఎపు్పడు సహాయంగా ముందు ఉంటాము అన్ వారివి కొందరి నంబరులా  తీసుకుని అందరికీ డిస్రిబ్్యట్ చేసుకుని అవసరం 
వచిచునపు్పడు ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ ఉండాలి. అంత్ కానీ మన అంటూ మనవాళ్ళా వచేచు వరకు సహాయం అందకుండా 
ఉంటే, అవతలి వారు ఏమైెపోత్రు? ఇది అని్న ఫ్లా ట్్స వారు పాటిసే్త బావంటుందని చైెతన్యం పత్రిక భావిస్త ్తంది. 
      మనం మనుషులం. బాధ ఎవరిదైన్ ఒక్కటే. ఎవరికి ఏ ఆపద వచిచున్ ముందు ఉండి  ఒకరికొకరు సహాయం చేసుక్కపో-
త్, ఈ రోజులోలా   ఉమమిడి కుటుంబాలు లేవ, సంత అన్నదముమిలు అప్ప చెలలాళ్ళా ఎవరూ మనకు దగ్గరగా సహాయానికి ఉండరు. 
మనం ఎపు్పడైత్ బయటకి వచాచుమో మనమందరం కలిస ఒకే  కుటుంబం. సంతోషం దుుఃఖం అనీ్న మనం  అందరం కలిసే 
పంచుక్వాలి. 
                                                                              మనమంతా ఒకే  కుటంబం.



            అభిప్రాయ వేదిక
7. చాల్ బాగుంది పత్రిక. మీ యాత్రా విశేషాలు కళళాకు 
కటి్ట నటులా  చెపా్పరు. మీకు ఎంత థంక్్స చెపి్పన్ తకు్కవే.  
పత్రికలో అనీ్న చాల్ బావన్్నయి. భగవంతుడు మిమమిలి్న 
చలలాగా చూడాలని ప్రార్ధన.
--- అవసరాల సత్యన్్నరాయణ గారు ---హైదరాబాదు. 
8. సంచిక చూస్ను. చాల్ బాగుంది. మంచి మంచి 
రచనలు. ముఖ్యంగా మానస సరోవర యాత్ర. మర్ 
ముఖ్యంగా వీడియో ... ముకీ ్తన్ద్, గండకీ నది ఐతిహ్యం, 
ఆ కృష్ణ ప్రస్ద్ గారు చెపి్పనటులా  వివరించిన తీరూ 
బాగుంది. ఆ కృష్ణ ప్రస్ద్ గారి ఫోట కుడా పెట్ట  వలసంది. 
ముఖ్యంగా ఆ యాత్రా విశేషాల వివరణ బాగా ఆకటు్ట కుంది. 
ఆ ప్రాంత్లకు తీసుకు వెళిళానంత అనుభూతి కలిగింది. 
థంక్్స 
----- మంగళంపలిలా  పాండు రంగ , రాజమండ్రి. 
9. "ప్రేమంటే ఇంత్" లో  "ఇంద్రగంటి సుబా్రావ గారు" 
మమమిలి్నఅందరినీ పెళిళావారిని చేసనంత హడావిడిగా 
ఉంది కదా. కధ చాల్ బావంది. పాలపు బ్చిచురాజు గారు 
వ్రాసన "ముల్లా  గారి ఓటు కధ " బావంది. బదిరింపుకి 
భయపడి గుమమిం ముందు పెట్ట డం బావంది. "వేదుల 
సుబ్రహమిణ్యం" గారు వ్రాసన "ఎని్నకల కందములు " ఎని్న-
కల గురించి వ్రాసన పద్యములు చాల్ బావన్్నయి. 
శ్రీమతి వర లకి్షమి , శ్రీ సుబ్రహమిణ్యం ---- కర్ంనగర్. శ్రీ విశవే-
న్ధం, శ్రీ కరుణాకర్ --- ఏలూరు. 
10.ఆర్. శరమి. దంతురి ్త గారు వ్రాసు్త న్నవి నిజంగా రత్్నలే. 
అంత చక్కటి భావంతో సహా అందిసు్త న్్నరు. " ఆదూరి  
హైమవతి " గారు వ్రాసన " తడబాటు" కధ బావంది.
తడబాటుని బటి్ట  దంగని పటు్ట క్వడం బావంది. "మాఊరి 
నందుల కధ" బావంది. న్మ నక్షత్రాని్న బటి్ట  అని, అనీ్న 
వివరంగా వ్రాస్రు. బావంది.
 శ్రీమతి రాజ్య లకి్షమి, శ్రీమతి శంత, శ్రీ రామారావ --- 
కాకిన్డ. శ్రీ వరహాలరావ, శ్రీ శోభన్ధీశవేరరావ --- 
తణుకు. 
 11.  "ధనవేంతరి కారాగారం" అంటూ ఉద్్యగాలు, వాటిని 
బటి్ట  వివాహాలు కధ బావంది. ప్రసు్త త  కాల్నుగుణంగా 
వ్రాస్రు. "ప్రహేళిక " చాల్ ఇంట్రెస్్ట  గా ఉంటంది కానీ 
కష్ట ంగా ఉంది కొంతవరకే పూరి ్త చేయ గలుగుతున్్నము. 
"తెలుగు వారి అయోధ్య" అంటూ భద్రాచలం గురించి "కొత్త 
రామానందం గారు " బాగా వ్రాస్రు. "వేసవిలో మలయ 
మారుతం" అంటూ " పమిమి భారతి గారు" వేసవిలో తీసుక్-
వలసన జాగ్రత్తల గురించి బాగా చెపా్పరు. 
శ్రీ రమణారావ, శ్రీ రావ శేఖర్, శ్రీమతి అనస్య ---- 
కడప. శ్రీ సుధాకర్, శ్రీమతి అనస్య, శ్రీమతి లకి్షమి ---- 
చైెన్ విశఖపట్నం. 

1. ఉగాది సంచిక చూశను. ఉగాది గురించి 40 మంది సవిల్ 
టాపరలా గురించి, ఎని్నకల గురించి వ్రాసన మీ సంపాదకీయం, 
అన్వేషణ గురించి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలతో దేవని గురించి, 
దైవ శకి ్త గురించి వేమురిగారి వా్యసం చదివాను. మిగత్వి 
చదవాలి. పుస్తకాని్న సరావేంగ సుందరంగా తీరిచు దిదదీడంలో 
మీకు మీరే స్టి. ఉగాది శుభాకాంక్షలతో 
తుమూమిరి రాం మోహనరావ గారు ---- హైదరాబాదు. 
2. ఈ సంచికను వికారిన్మ శుభాకాంక్షలతో ప్రారంభించారు. 
ఈ సంవత్సరము మన అందరికీ మంచి జరగాలని ఆశిసు్త -
న్్నను. ముకి ్తన్ద్ హైలట్. చాల్ బావంది. ముకి ్త న్ధుని సథాల 
పురాణం చక్కగా వివరించారు. వేమూరి వెంకటేశవేర రావ 
గారు సృషి్ట  గురించి బాగా చెపా్పరు. వింజమూరి అనస్య, 
వింజమూరి సీత కళ్ పోషకులు, స్హిత్య వేత్తలు. వాళళా 
గురించి ఎంత వివరించిన్ తనివి తీరదు. శ్రీన్ధుని కాసీ 
ఖండం చాల్ ఇంట్రస్్ట  గా ఉంది. స్పకెన్ సంసకృతం గ్రామరో్త 
సహా చక్కగా వివరిసు్త న్్నరు. రాశి ఫల్లు చూసుకున్్నము. 
ఎని్నకల ప్రచార ఫోటలు బావన్్నయి. న్కు తెలిసన అభిప్రా-
యాలు చెపా్పను . శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలతో ముగించారు. 
అందరికీ శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలతో
 శేషు ---హైదరాబాదు. 
 3. న్ పేరు అరుణా పతంజలి . మీ మాస పత్రికను చదివాను. 
న్ అభిప్రాయాలను తెలియ పరుసు్త న్్నను.మీ మానస సరోవర 
యాత్ర గురించి మాకు తెలియని విషయాలు కులా ప్తంగా తెలియ 
పరిచారు. ముఖ్యంగా గండకీ నది గురించి మీ దావేరా  తెలుసు-
కున్్నము. యాంకర్ భానుమతి గారి ఇంటరూవేయూ బాగా అనిపిం-
చింది. భువన చంద్ర గారు మాకు పత్రిక దావేరా పరిచయము. 
ముఖ పరిచయము లేదు. అయిన్ మాకు వా్యస్లు  చాల  
బాగా నచుచుత్యి. ఆయన మహానుభావలు. మీ పత్రిక దిన 
దిన్భివృది్ధ  అవావేలని క్రుకుంటున్్నను. 
అరుణా పతంజలి ----- జనప్రియ --- హైదర్ గూడ..     
4. శంతి మీ బ్క్ చాల్ చాల్ బావంది ------భానుమతి అన్-
తవరం (తూరు్ప గోదావరి ) శంతి ఈ సంచిక చాల్ బావంది 
--- సుబ్లకి్షమి --కాకిన్డ. 
5. మళ్ళా ఒకస్రి గండకీ నద్ తీరము, ముకి ్తన్ధుని దర్సనం 
అయినటలా నిపించింది. మీ వీడియో డాకు్యమెంట్, కామెంటర్ 
చాల్ బాగున్్నయి. చాల్ బాగా వ్రాస్రు. మంచి సమాచారం 
అందించారు. మేము ముకి ్తన్ద్ నుండి ఫోకరా, ఖాటమిండ్  
వెళ్ళాము. మీ వీడియో దావేరా మళ్ళా అవనీ్న చూసనటులా  అని-
పించింది. మీ యాత్ర  సఫలీకృతం -
- ఆచార్య డా. శనగవరపు కృష్ణమురి ్త శస్త్రి ఎం.డి.(హోమియో)
6. నూతన ప్రయోగం వీడియోలు. చాల్ బాగున్్నయి. శ్రీ 
వికారిన్మ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మన పత్రిక మరింత చైెత-
న్యవంతమవావేలని ఆకాంకి్షస్్త  ... నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గారు.
కావలి 
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 కల నిజమాయె - ముకి ్తన్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

          తరువాత  మేం  హలికా-
ఫ్ట ర్ ఎకి్క, చాల్ చాల్ ఎంజాయ్ 
చేస్్త  పోకరా జేరాము. మీరు 
తిరుగు ప్రయాణం వీడియో కుడా 
చూడవచుచు. మేము అందరం 
పైెలట్ తో సరదాగా ఫోటలు 
కూడా తీసుకున్్నం. 
      హలికాప్ట ర్ దిగే సథాలం 
కొంచెం దూరంగా ఉండటంతో, 
నడుచుకుంటూ లగేజ్ ఏరియా 
కి వెళ్ళాము. మాతో పాటే మా 
వెనకాలే మా లగేజ్ ని ఒక ట్రాలీ 
లో తీసుకువచాచురు వాళ్ళా. 
వెరిఫై చేసుకుని మా లగేజ్ 
మాకు ఇచాచురు. అల్ స్మానులా  
తీసుకుని ఎయిర్ పోర్్ట బిలి్డంగ్ 
నుంచి బయట పడా్డ ం. 
      అక్కడ రడీగా మా డ్రైవర్ 
విషు్ణ  దత్, ఫోక్్స వాగన్ కారుతో 
సద్ధంగా ఉన్్నడు. స్మానులా  
డికీ్క లో పెటి్ట  కార్ స్్ట ర్్ట చేస్డు. 
దారిలో ఎయిర్ లైన్్స ఆఫీస్ 
దగ్గర ఆపి మేము కేని్సల్ చేసు-
కున్న టిక్కటలా  రిఫండ్ కి ఒక అపిలా -
కేషన్ ఇచాచుము. రండు రోజులోలా  
మా అకంట్ కి డబ్్ క్రెడిట్ 
అవతుందని చెపా్పడు అక్కడ 
గుమాస్్త . 
   ముకి ్తన్ద్ వెళ్్త న్నపు్పడు పోఖరా 
హోటల్ లో  కొంత లగేజ్ పెటి్ట  
వెళ్లా ం కదా, అవి కలక్్ట చేసుకుని 

వెళ్దీ ం అని డ్రైవర్ కి చెపా్పం. ఆ 
అవసరం లేదు మేడం, మీకు టైెం 
సేవ్ చేదాదీ మని  హోటల్ నుంచి 
మీ స్మానులా  న్ను లోడ్ చేసుకుని 
వచేచుస్ను అని అన్్నడు. అతని్న 
మెచుచుక్లేకుండా ఉండలేక-
పోయాం. ఎందుకంటే అప్పటి-
కే మధా్యహ్నం 12 గంటలు కా-
వస్త ంది. ఇంకా మేము మనో 
కామన్ మాత గుడిని దరి్శంచు-
క్వలసఉంది. అది అవంగాన్ 
తందరగా ఖాటమిండూ లో హోట 
ల్ కి చేరుక్వాలి. అక్కడ మా 
కైల్ష్ మానస సరోవర్ ట్రిప్ కి 
బ్రీఫంగ్ ఉంది. దానికి అందు-
క్వాలి. మొత్తం బా్యచ్ అందరికీ 
ఒకేస్రి బ్రీఫంగ్ ఇస్్త మని చెపా్ప 
రు ట్రావెల్్స వాళ్ళా. ఆ ట్రిప్ వాళళాం 
దరూ ఇప్పటికే హోటల్ లో చెక్ 
ఇన్ అయిఉన్్నరు.
       మరక్కస్రి మళ్ళా ఆ అన్న-
పూర్ణ గిరి శిఖరాలను తృపి్తగా 
చూసుకుని, మళ్ళా దర్శన భాగ్య 
ము ఎపు్పడో కదా అనుకుని మనో 
కామన్ గుడికి బయలుదేరాం.
      ముందర మనం కురింటార్ 
అన్ ప్రదేశం చేరుక్వాలి. పోఖరా 
నుంచి దగ్గర దగ్గర మూడు 
గంటల ప్రయాణం ఉంది. అల్ 
ప్రకృతి అందాలు ఆస్వేదిస్్త  
కురింటార్ చేరుకున్్నం. ఇది గోరాఖా  

జిల్లా లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచే 
మనో కామన్ గుడికి వెళళాటానికి 
కేబ్ల్ కారులా  బయలు దేరత్యి. 
మమమిలి్న ఆ కేబ్ల్ కార్ సే్టషన్ 
లో దింపేస, మీరు పైెకి వెళిలా  
గుడి చూసుకుని రండి మేడమ్, 
న్ను ఇక్కడ వేచి ఉంటాను అని 
చెపా్పడు డ్రైవర్. కేబ్ల్ కార్ 
టికెట్, రాను పోను, మనిషికి 
500 ఇండియన్ రూపాయలు 
(700 న్పాలీ రూపాయలు). 
మనం పోఖరా వెళ్్త న్నపు్పడే, 
డ్రైవర్ సలహాపైె,  ఈ కేబ్ల్ కార్ 
టికెట్ కొనుకు్కని ఉన్్నం కాబటి్ట  
ఇపు్పడు టికెట్ కూ్యలో నుంచున్ 
శ్రమ తపి్పంది. డ్రైవర్ ముం-
దుచూపును మనసులో అభి-
నందించుకుంటూ సే్టషన్ లో 
అడుగు పెటా్ట ం. 
        గడియారం ముళ్ళా తిరు-
గుతున్నటులా  కేబ్ల్ కారులా  వసు్త -
న్్నయి పోతున్్నయి. పైెనుంచి 
వచిచునవాళ్ళా కార్ (గాలా స్ కేబిన్) 
లోంచి దిగగాన్ పైెకి వెళ్ళాలి్సన 
వాళళాని ఎకి్కంచి కేబిన్ డోర్ క్లా జ్ 
చేస్్త రు. ఆ కేబిన్ పైెకి వెళళాటం 
ప్రారంభిసు్త ంది. చూడటానికి భలే 
సరదాగా ఉంది.  
      1998 వ సంవత్సరం దాకా 
ప్రజలు గుడికి వెళళాటానిక్సమైె 
పరవేత మారా్గ లోలా ంచి ట్రెకి్కంగ్ చె-

https://youtu.be/18SO1Zhgywg
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య్యవలస వచేచుది. ఆ సంవత్స-
రం ఒక ఆస్రియా దేశపు కంపనీ 
సహకారంతో ఈ కేబ్ల్ కార్ వ్య-
వసథాను ఏరా్పటు చేశరు. మొత్తం 
ఇక్కడ 300 కారులా  క్ందనించి పైెకి, 
పైెనుంచి క్ందకి తిరుగుతూన్ 
వంటాయి. ఈ వ్యవసథాకి పవర్ 
ఫయిల్ అయినపు్పడు జనరే-
టర్ బా్యక్ అప్ ఉంటుంది. ఇది 
నూటికి నూరు శతం 'ఫయిల్ 
సేఫ్' అని చెబ్త్రు. మనం 
ఒకస్రి కార్ ఎకి్కన తరువాత 
గాలా స్ డోర్్స క్లా జ్ చెయ్యగాన్ అవి 
మళ్ళా పైెకి గమ్యం చేరిన తరువాత 
గానీ తెరుచుక్వ. నిర్భయంగా 
అందులో మనం ప్రయాణం చె-
య్యవచుచు.
       కొండ దిగువ సముద్ర-
పు మటా్ట నికి 258 మీటరలా ఎతు్త  
ఉంటుంది. కొండ పైెన 1302 
మీటరలా ఎతు్త  ఉంటుంది. అంటే 
ఈ కారులా  మనని ఒక కిలో 
మీటర్ ఎతు్త కి తీసుకువెళత్యి 
అనమాట. ఊహించుకుంటే-
న్ ఒళ్ళా జలదరిసు్త ంది. ద్ంటలా  

ప్రయాణం చేసు్త ంటే చాల్ థ్రి-
లిలా ంగ్ గా ఉంటుంది. మొత్తం 
గాలా స్ తో చేసన కేబిన్ అవటంతో 
చుటూ్ట  360    డిగ్రీల 'వ్్య' 
లభిసు్త ంది. పచచుటి కొండలపైె-
నుంచి, లోయల మీద నుంచి, 
జలపాత్ల మీద నుంచి జరిగే 
ప్రయాణం అనుభూతి వర్ణన్-
తీతం.  ఇది అనుభవించి తీరా-
లి్సందే. ఒక్్క కేబిన్ లో 6 గురు 
కూరోచువచుచు. ఎదురదురుకుండా 
ముగు్గ రు ముగు్గ రు అనమాట. 
     ఈ మనో కామన్ మాత గుడి 
పగోడా ఆకారంలో ఉంటుంది. 
ఇది 17 వ శత్బదీ ంలో నిరిమిత-
మయింది. ఇది పారవేతీ మాత 
అవత్రమైెన భగవతీ దేవి గుడి. 
భకు్త ల మనసులో క్రికలు తీరేచు 
ఈ మాతని మనో కామన్ దేవి 
అని భకు్త లు పిలుస్్త రు. ఎక్కడ-
క్కడినుంచో ఈ మాత దర్శన్నికి 
భకు్త లు వస్్త ంటారు. 
      ఈ గుడి సథాల మహాత్యం 
గురించి న్ను తెలుసుకున్నది 
మీకు చెపుత్ను. గోరాఖా  రాజు రామ్ 

షా 17వ శత్బదీ ంలో రాజ్యం చే-
సు్త ండేవాడు. అతని రాణి ఒక 
దేవత అని ఆ రాజుకి తెలియదు. 
ఒకరోజు ఆ రాణిని దేవత్ 
రూపంలో రాజు చూడటం తట-
సథాసు్త ంది. ఈ విషయం లఖాన్ 
థపా అన్  భకు్త డికి రాజు 
చెపుత్డు. కాని ఆ భకు్త నికి ఈ 
విషయం ముందే తెలుసు. ఈ 
రహస్యం తనకి తెలిసందని 
రాజు రాణికి  చెపి్పన తరువాత, 
ఆ రాజు  అకస్మితు్త గా మృతు్య-
వాత పడత్డు. ఆన్టి ఆచారాల 
ప్రకారం ఆయన భార్య సతీ 
సహగమన్నికి పూనుకుంటుం-
ది. అల్ చెయ్యవదదీని భకు్త డు 
లఖాన్ థపా బ్రతిమిల్డత్డు. 
ఆ రాణి (దేవత) తను 6 నెలలలో 
తిరిగి పుడత్నని అతనికి చెపి్ప, 
ఓదారిచు సహగమనం చేసు్త ంది.
     6 నెలల తరువాత ఒక రైతు 
పొలం దును్నతుండగా ఒక రాతి 
విగ్రహం బయటపడుతుంది. ఆ 
రాతినుండి రక ్తం మరియు పాలు 
స్రవిసు్త ంటాయి. ఈ విషయం 
తెలిసన లఖాన్ థపా ఆ విగ్ర-
హాని్న బయటకి తీస మంత్రాల-
తో పూజలు నిరవేహిస్్త డు. అల్ 
చేయగాన్ రక ్తము మరియు 
పాలు కారటం ఆగిపోత్యి. ఆ 
దేవత్ తిరిగి ఆవిర్భవించిందని 
గ్రహించి గుడి కటి్ట ంచి పూజలు 
మొదలడత్డు.  ఇప్పటికీ 
ఆన్టి లఖాన్ థపా వంశీకులే 
ఆ గుడిలో పూజలు నిరవేహి-
స్్త ంటారు.   
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      ఈ దేవి కి కుంకుమ, బాదం, 
కుంకుమపువవే, జేగంట, వక్క, 
అగర బతి్త, ద్పం, ఎర్రని వస్తం, 
పళ్ళా మరియు బియ్యం నైె-
వేద్యంగా భకు్త లు సమరి్ప-
సు్త ంటారు. ఈ గుడికి వచిచు 
దేవిని దరి్శంచి, మనసులో 
క్రిక క్రుకుని, ఆ క్రిక తీరిన 
తరువాత తిరిగి దేవిని దరి్శం-
చుక్వటం భకు్త ల ఆచారం. 
న్గ పంచమి మరియు కార్ ్తక 
పంచమి సందరా్భలలో భకు్త ల 
రద్దీ  చాల్ ఎకు్కవగా ఉంటుంది. 
       పైెకి వెళిళాన తరువాత మా 
కేబ్ల్ కారు తలుపులు తెరిచారు 
అక్కడ సబ్ంది. అక్కడ నుంచి 
సుమారు అర మైెలు దూరంలో 
గుడి ఉంటుంది. ఆ దారి కూడా 
మెటలా  మార్గమే. ఎకు్కకుంటూ 
పోవాలి. దారిలో ఎనో్న దుకాణాలు 
ఉన్్నయి. హోటలులా  కూడా 
ఉన్్నయి. మేము దేవికి సమ-
రి్పంచదలచుకున్న చీర, పసుపు 
కుంకుమ, ద్పాల క్సం ఆవ 
నెయి్య, వతు్త లు ఇండియా నుండి 
తీసుకు వెళ్ళాము. మిగిలిన కొబ్-
రికాయ ల్ంటి  పూజ స్మగ్రిని 
కొనుగోలు చేశం.  గుడికి వెళ్ళా-
టప్పటికి అక్కడ చాల్ పెదదీ  కూ్య 
లైన్ కని్పంచింది. అల్గే లైన్ 
లో నుంచున్్నం. మా అవకాశం 
వచేచుసరికి రండు గంటల పైెన్ 
పటి్ట ంది. 
        గుడి దగ్గరకి వెళ్లాసరికి 
తెలిసంది గుడికి రిపైెరులా  నిరవే-
హిసు్త న్్నరని. భకు్త లి్న ఎవవేరినీ 

గుడిలోకి అనుమతించటేలా దు. 
గుడి చుటూ్ట  స్కఫోలిదీంగ్ కట్ట బ-
డి ఉంది. ఇంకా రండు నెలలు 
పడు్త ందట మొత్తం రనోవేషణ్ 
పూరి ్త అవటానికి. భకు్త ల సౌ-
కరా్యర్ధం ఉత్సవ విగ్రహాలను, 
పక్కన ఒక చిన్న షెడ్ ల్ంటిది 
కటి్ట , అందులో ఉంచారు. అక్కడే 
అమమివారిని దరి్శంచుకున్్నం. 
సరదాగా గుడి దగ్గర ఫోటలు తీ-
సుకున్్నం. అమమివారిని దరి్శం-
చుకున్న తరువాత మనసుకి 
ఎంతో ప్రశంతత లభించినటులా  
అయి్యంది. 
        అమమివారిని భోజనంచే-
యకుండా దరి్శంచుకుందామ-
ని వెళ్లా ం ఏమో ఇపు్పడు ఆకలి 
మొదలయి్యంది. మళ్ళా నడచు-
కుంటూ కేబ్ల్ కార్ సే్టషన్ కి 
వచిచు కేబ్ల్  కారులో తిరుగు 
ప్రయాణం ప్రారంభించాము. 
అంత ఎతు్త  నుండి కేబ్ల్  
కారు క్ందకి దిగటం ప్రారంభం 
అవగాన్ వొళ్ళా గగుర్పడిచింది. 
నిజంగా చూడవలసన దృశ్యం 
అది. కారు నెమమిదిగా త్రిశూల్ నది 
మీదగా క్ందకి దిగింది. అక్కడ 
నుండి బయటకి వచిచు, క్ంద 
సే్టషన్ దగ్గర ఏవో స్్నక్్స కొనుకు్క-
ని తిన్్నం. అప్పటికి స్యంత్రం 
న్లు్గ న్నర అయింది. వెంటన్ 
మా కారు ఎకి్క ఖాటమిండు బయ-
లుదేరాం.
          మేము ఇంకా వెనకి్క 
రాలేదని అక్కడ మా ట్రావె-
ల్్స వాళ్ళా కంగారు పడా్డ రు. 

మా డ్రైవర్ కి ఫోనలా  మీద ఫోనులా , 
ఎక్కడున్రు, ఇంకా ఎంతసేపు 
పడు్త ంది అంటూ. మేం అక్కడ 
చేరేటప్పటికి స్యంత్రం ఏడు-
న్నర అల్ అవవేచచుని డ్రైవర్ 
చెప్పటంతో, వాళ్ళా పాలా న్ మా-
రుచుకున్్నరు. ప్రసు్త తం హోటల్ 
లో ఉన్నవాళ్ళా, అంటే, మానస 
సరోవరం బసు్సలో వెళ్ళా మిగత్ 
30 మందికి బా్యచ్ వాళలాకి బ్రీఫంగ్ 
ఇచెచుయ్యడానికి, మేం చేరిన 
తరువాత మాకు విడిగా ఇంకొక 
సెషన్ పెటి్ట  బ్రీఫంగ్ ఇవవేడానికి
నిశచుయించుకున్్నరు. అంత్కా- 
దు, మానససరోవరం వెళ్ళా బా్య 
చికి అందరికీ కలిపి ఒకే స్రి 
ఖాటమిండు సైెట్ సీయింగ్ అంటే 
అక్కడ ఉన్న పశుపతిన్ద్ టెంపు 
ల్ వగైరా అనీ్న చూపిదాదీ మ ను-
కున్్నరు. కానీ  మాకు ఆలశ్యమ 
వవేడంతో, మాకు విడిగా  మానస 
సరోవరం వెళిలావచాచుక చూపించ 
వచచుని, మిగిలిన వారందరికీ 
ఖాటమిండు  ఊరు చూపించారు.
      ఆ విధంగా స్యంత్రం దగ్గర 
దగ్గర ఎనిమిది గంటలు అవ-
తుండగా మేము మా 'హోటల్  ల 
హిమాలయ' లో అడుగుపెటా్ట ం.  
       అప్పటికే అక్కడ మాక్సం 
వేచియున్న ట్రావెల్్స స్పరైవైజ-
ర్, మా దగ్గరికి వచిచు, మీరు మీ  
రూమ్ కి  తరావేత వెళళాచుచు, ఒక్క 
పది నిముషాలు న్కు టైెం సే్పర్ 
చేసే్త, మీకు అని్న వివరాలు తెలు-
పుత్ను అంటూ రికెవేస్్ట  చేశడు.        
    (మళ్ళీ వచ్చే నెల కలుద్ద ం)
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వేమూరి వేంకటేశవేరరావ

       (గత సంచిక తరువాయి)
   ఈ విశవేంలో ఏ రండు వసు్త వ 
లని తీసుకున్్న వాటి మధ్య 
ఒక రకం ఆకర్షణ (attraction) 
ఉంటుందని నూటన్ ఉదాఘా టిం-
చేడు. పండిన పండు చెటు్ట ని 
వదలి వినువీధలోకి రివవేన ఎగిరి 
పోకుండా భూమి మీద పడటానికి 
కారణం పండుకీ, భూమికీ మధ్య 
ఉన్న పరస్పరమైెన ఆకర్షణే.
 ఇదే విధమైెన ఆకర్షణ భూమికి, 
చంద్రుడికి మధ్య ఉండటం వలలా  
న్ చంద్రుడు భూమి చుటూ్ట  తిరు 
గుతున్్నడు. నిజానికి భూమికి, 
చంద్రుడికి మధ్యనున్న ఈ ఆక-
ర్షణకి చంద్రుడు భూమి మీద్, 
భూమి చంద్రుడి మీద్ వెళిలా  పడాలి. 
ఇది ఎందుకు ఇల్ జరగటం 
లేద్ గణిత సమీకరణాలు రాస 
సులభంగా చూపవచుచు. గణితం 
లేకుండా చెపా్పలంటే ఉపమాన్-
లు ఉపయోగించ వచుచు. ఉదా-
హరణకి ఒక రాయిని జోరుగా 
ఎదటికి విసరేమనుకుందాం. 
అది కొంత దూరం ఒంపు తిరిగిన 
మార్గంలో వెళిలా , చివరికి భూమి 
ఆకర్షణ కారణంగా భూమి మీద 
పడుతుంది. ఆ రాయిని ఇంకా 

జోరుగా విసరిత్ మరికొంచెం 
దూరం వెళిలా  కింద పడుతుంది. 
ఇంకా చాల్ బలంతో రాయిని 
గిరవాటు వేసే్త – అంటే, ఆ రాయి 
ప్రయాణం చేసే ఒంపు గుండ్ంగా 
ఉన్న భూమి ఒంపుకి ద్టుగా 
ఉండటానికి సరిపోయ్ అంత 
జోరుగా విసరిత్ - ఇహ ఆ రాయి 
సతతం అల్ “కింద” పడటానికి 
ప్రయత్నం చేస్్త న్ ఉంటుంది, 
కాని పడలేదు; అపు్పడు ఆ రాయి 
భూమి చుటు్ట  ప్రదకి్షణం చేసు్త ం 
ది. కృతిమ ఉపగ్రహాలని భూమి 
కక్ష్య లోనికి ఎకి్కంచటానికి రాకె 
టులా  చేసే పని ఇల్ంటిదే. అదే 
విధంగా చంద్రుడు భూమి 
మీద పడలేక భూమి చుటూ్ట  
తిరుగుతు న్్నడు.  ఇదే విధంగా 
భూమి వెళిలా  స్రు్యడి మీద పడ-
టానికి ప్రయత్నం చేస్త ంది; కాని 
భూమి స్రు్యడి చుటూ్ట  తిరిగే 
పరిభ్రమణ వేగం వలలా  స్రు్యడి 
మీద పడలేక స్రు్యడి చుటూ్ట  
తిరుగుతోంది.
  ఈ గురుత్వేకర్షణ విశవే వా్యప్తం 
అని నూటన్ గమనించేడు కానీ, 
ఈ ఆకర్షణ ఎందుకు ఉంద్ కార
ణం చెప్పలేకపోయాడు. ఈ ప్ర-

శ్నకి అయిన్స్టయిన్ సమాధానం 
చెపే్పడు. ఆయిన్స్టయిన్ ఉదాఘా -
టించిన స్ధారణ స్పేక్ష సదా్ధ ం 
తం (General Theory of 
Relativity) ఆధారం చేసుకుని 
ఈ గురుత్వేకర్షణకి కారణం ఒక 
ఉపమానం సహాయంతో వివరి 
స్్త ను. ఈ ఉపమాన్నికి  ఒక 
ఊహాలోకంలో మనం ఒక ప్రయో
గాని్న సృషి్ట ంచుక్వాలి. ఇటువం 
టి ఉహాలోకపు ప్రయోగాలని
ఊహా ప్రయోగాలు లేదా సు్పరణ 
ప్రయోగాలు  (thought experi 
ments) అందాం.
    ఈ ఉపమాన్నికి ఒక ప్రదేశం 
(space), ఆ ప్రదేశంలో పదారథాం 
(matter) కావాలి. ప్రదేశనికి ఒక 
పెదదీ  జంబ్ఖాన్ని ఊహించు 
కుందాం. ఊహే కనుక, ఈ జం 
బ్ఖాన్ రబ్రు గుడ్డతో చేసనది 
అని అనుకుందాం. ఈ రబ్రు 
జంబ్ఖాన్ని న్లుగు పక్కల్ 
గటి్ట గా ల్గి పటు్ట కుందాం. ఈ 
జంబ్ఖాన్ ఉన్న మేరని మనం 
“విశవేం” అని అనుకుందాం. 
ప్రసు్త త్నికి ఈ విశవేం అంత్ 
జంబ్ఖాన్ అన్ ప్రదేశం ఆక్ర-
మించుకుని ఉంది. ఈ ప్రదేశం 

ఒక అన్వేషణ
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రండింటి మయం. ఈ రండింటికి 
త్డా లేదు. ఈ విశవేని్న పదా-
రథాంగానైెన్ ఊహించుక్వచుచు, 
శకి ్తగానైెన్ ఊహించుక్వచుచు. 
ఈ రండూ ఒకదానికి మరకటి 
రూపాంతరాలు. ఒకటి బొమమి 
అయిత్, మరకటి బొరుసు.
          ఉదాహరణకి ఒక అణువ 
(atom) ని తీసుకుందాం. వడలా -
గింజ మొనలో ఉన్నంత పదారథాం 
ఉన్న ఈ అణువలో ఆతమి 
ఉందని (“నీవారశూకవత్తనీవే పీ-
త్భాసవేతవేణూపమా”)  వేదంలో 
ఉన్న మంత్రపుష్పం చెబ్తోంది. 
అంత స్క్ష్మమైెనంత పదార్ధం-
లో ఆతమి ఉంద్ లేద్ తెలియదు 
కాని, ఆ అణువలో ఉన్న శకి ్త 
విడుదల చెయ్యగలిగిత్ మనకి 
“అణుబాంబ్” వసు్త ంది. అణు-
గర్భంలో అంత శకి ్త ఇమిడి ఉంద 
ని పైెన ఉదహరించిన E = mc^2 
అన్న సమీకరణం చెబ్తోంది.
       ఈ స్థా ల ప్రపంచం అంత్ 
అణువల సమూహం. ఈ విశవేం 
లో ఎని్న అణువలు ఉన్్నయి? 
ఒకటి తరువాత 80 సున్నలు 
చుడిత్ ఎంత సంఖ్య వసు్త ంద్ 
(10^80) అని్న అణువలు ఉన్్న-
యని ఒక అంచన్ ఉంది. ఈ 
అణువలు అనీ్న స్థా ల రూపంలో 
ఉన్న శకి ్త. ఈ అణుగరా్భలలో ఉన్న 
శకి ్త అంత్ ఒకేస్రి స్థా ల రూపం 
వదలి నిజ రూపం ధరిసే్త వచేచు 
శకి ్త ఎంతుంటుంద్ అయిన్స్ట-
యిన్ సమీకరణం ఉపయోగించి 

స్పుగా, చదునుగా, ముడతలు, 
ఒంపులు  లేకుండా ఉంది కదా.
    ఇపు్పడు ఈ విశవేం మీద చిన్న 
“నలలాపూస” అన్ పదారా్ధ ని్న 
వేసేమని అనుకుందాం. ఈ నలలా -
పూసలో పదార్ధం తకు్కవగా ఉంది 
కనుక ద్ని వలలా  మన జంబ్ఖాన్ 
ఆకారం ఏమీ మారదు. ఎక్కడ 
వేసన పూస అక్కడే ఉంటుంది 
కదా? ఇపు్పడు ఈ జంబ్ఖాన్ 
మీద పెదదీ  కొబ్రి బొండాం పెటే్ట -
మనుకుందాం. కొబ్రి బొండాం 
అన్ పదారథాం జంబ్ఖాన్ అన్ 
ప్రదేశం మీద పెట్ట గాన్ ఆ ప్రదే 
శం ఆకారమే మారిపోయిం-
ది. కొబ్రి బొండాం ఉన్న చోట 
రబ్రు జంబ్ఖాన్లో ఒక లొత్త 
పడుతుంది. అంటే ఏమిటన్న 
మాట? ప్రదేశం ఆకారం ఆ ప్రదే-
శంలో ఉన్న పదారథాం మీద ఆధా-
రపడి ఉంటుంది. (ఇదే విధంగా 
విశవేం యొక్క ఆకారం కూడ 
విశవేంలో ఉన్న పదారథాం మీద 
ఆధారపడి ఉంటుంది.)
   లొత్త పడగాన్ ఇందాకటి నలలా-
పూస జరజరా జారి ఆ లొత్తలో 
పడుతుంది. జంబ్ఖాన్ మన 
కళలాకి కనబడుతోంది కనుక ఆ 
జంబ్ఖాన్ మీద ఆ పూస 
“జారు”తోన్నటులా  అనిపిసు్త ంది. 
ఇపు్పడు ఈ జంబ్ఖాన్ని మన 
కంటికి కనబడని గుడ్డతో చేసే-
రనుకుందాం. అపు్పడు కూడ 
నలలాపూస జారి బొండాం దగ్గరకి 
వెళ్తుంది. కాని జంబ్ఖాన్ 

కనబడటంలేదు కనుక కొబ్రి 
బొండాం నలలాపూసని ఆకరి్షస్్త -
న్నటులా  భ్రమ పడత్ం. ఈ భ్రమే 
గురుత్వేకర్షణ అంటారు అయి-
న్స్టయిన్. ఇది రజుజు  సర్ప భ్ంతి 
ల్ంటి భ్రమ. ఈ ప్రయోగం జరిగే 
వరకు కొబ్రి బొండాం నలలా-
పూసని ఆకరి్షసు్త న్్నదన్ అను-
కున్్నం. ప్రయోగం అయిన 
తరువాత - అంత్ అరథాం అయిన 
తరువాత – ఆకర్షణా లేదు, గీ-
కర్షణా లేదు, అంత్ ప్రదేశంలో 
ఉన్న ఒంపు వలలా  మనకి అక్కడేద్ 
ఆకర్షక శకి ్త ఉందని మనం భ్రమ 
పడుతున్్నం. 
     అయిత్ ఈ గురుత్వేకర్షణేన్ 
కారణాలని్నటికి కారణమైెన ఆది 
శకి ్త?
       5.  ఆది శక్ తి
 ఆది శకి ్త (primeval energy) 
అసలు సవేరూపం అరథాం 
అవాలంటే అయిన్స్టయిన్ ప్ర-
వచించిన మరక స్త్రాని్న అరథాం 
చేసుక్వాలి. ఆయిన్స్టయిన్ 
చేసన పన్మిట చాల మందికి 
అరథాం కాకపోయిన్ ఆయన 
పేరుతో చెల్మణీ అయ్ ఒక 
గణిత సమీకరణం చాలమందికి 
తెలుసు. అదే E = mc^2 అన్న 
సమీకరణం. ఈ సమీకరణం లో 
c అంటే వెలుగు వేగం. c^2 అంటే 
వెలుగు వేగాని్న వెలుగు వేగంతో 
గుణించగా వచిచున లబదీ ం. ఈ 
సమీకరణం ప్రకారం విశవేం 
అంత్ పదారథాం (m), శకి ్త (E) అన్ 
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లక్క కట్ట వచుచు. కాంతి వేగం క్ష-
ణానికి ఉరమరగా 300,000,000 
మీటరులా  అని వేసుకుని, ఒకొక్క 
అణువ సగటు గరిమ (mass) 
ఎంతుంటుంద్ చూసుకుని లక్క 
వెయ్యవచుచు. ఈ పని చదువ-
రులకి వదలిపెడత్ను. మీకు 
వచిచున సమాధానం ఆది శకి ్తలో 
ఉన్న శకి ్త!!
 ఏద్ మాటవరసకి చదువరుల-
కి లక్క కట్ట మని ఇచేచును కాని, 
ఈ సంఖ్య ఊహకి అందనంత 
పెదదీగా ఉంటుంది. అంత పెదదీ  
పెదదీ  సంఖ్యలని ఊహించుక్-
వటం కష్ట ం. అందుకని కొంచెం 
స్యం చేస్్త ను.
   మొట్ట మొదటి  అణుబాంబ్-
ని జపాను మీద పేలేచు ముందు, 
అది అనుకున్నటులా  పేలుతుంద్ 
లేద్ చూసుక్టానికి, అమెరికా 
లో, నూ మెకి్సక్లో ఉన్న ఒక ఎడా 
రిలో, ఒక బాంబ్ని ప్రయోగాతమి-
కంగా పేలేచురు. ఆ ప్రయోగానికి 
పెదదీ  ఆపెన్హైమర్ అన్ ఆస్మీ. 
ఈ బాంబ్లో ఉన్న యురేనియం 
లో కేవలం 600 మిలిలా గ్రాముల 
యురేనియం మాత్రం శకి ్తగా 
మారింది. ఈ శకి ్తని చూస అది 
వర్ణనకి అందని దృశ్యం అనినీ్న, 
కాదూ, కూడదు వరి్ణంచాలంటే 
ఒకే ఒక మార్గం ఉందని చెపి్ప, 
భగవద్్గ తలోని, "దివిసూర్యస-
హస్రస్య భవేద్్యగపద్దిధితా, 
యది భాః సదృశీ సా సా్యద్ 
భసస్ తస్య మహాత్మనాః" అన్న 

శోలా కాని్న చదివి అల్ ఉందన్్న-
రుట,  ఆపెన్హైమర్!
 అంటే ఏమిటి? వెయి్య స్ర్య-
బింబాలు ఆకాశంలో ఒకే స్రి 
ప్రకాశిసే్త ఎల్ ఉంటుంద్ అల్ 
ఉంది అని అరథాం కదా. కేవలం 
600 మిలిలా గ్రాముల పదారథాం 
పేలిత్న్ ఆయనకి నోరండిపో-
యి భగవద్్గ తలోని శోలా కం గురు్త కి 
వచెచుసే్త, విశవేంలో ఉన్న అణు-
వలలో ఉన్న శకి ్త అంత్ ఒకేస్రి 
విడుదల అయిత్ దానిని వరి్ణం-
చటం మన తరమా? దానిని 
ఊహించగలిగిన్ గలగలేకపో-
యిన్ అదే ఆది శకి ్త అన్ భావం 
ప్రబలంగా వా్యపి్తలో ఉంది. 
 “యద్ యద్ విభూతిమత్ 
సత్ం శ్రీమదూర్జితమేవవా, 
తతతిదేవావ గచచేత్ం మమతే-
జంశ సంభవం” అని అన్్నడు 
కనుక విశవేంలోని శకు్త లు కాని, 
పదారథాములు కాని ఈ త్జసు్స 
యొక్క అంశలే.
 6. ఆది శక్ తికీ గురుతా్కర్షణకీ 
సంబంధం ఏమిటి?
    సృషా్ట యూదిలో ఉన్నది ఆది శకి ్త. 
ద్నిన్ భౌతిక శస్తవేత్తలు ఆది
జావేల (primeval fireball) అని 
కూడ అంటారు. మనం బ్రహామిం-
డం అని అంటాం. ఈ బ్రహామిం-
డం ఎపు్పడు, ఎల్ వచిచుంద్, 
ఎంత సేపు అల్ జావేల్ (త్జో) 
రూపంలో ఉంద్ ఎవవేరికీ తెలి 
యదు. ఈ బ్రహామిండం ఎంత 
మేర సథాలం ఆక్రమించింద్ కూడ 

ఎవవేరికీ తెలియదు. 'ఎంత మేర, 
ఎంత సేపు?' అన్ ప్రశ్నలకి ఈ 
సందర్భంలో అరథాం లేదని కొందరి  
వాదన. ఎందుకంటే ఆది శకి ్త 
ఇల్ త్జోరూపంలో ఉన్నపు్పడు 
సథాలం,  కాలం ఇంకా పుట్ట లేదు. 
సథాలం లేనపు్పడు "మేర" కి అరథాం 
లేదు. కాలం లేనపు్పడు "సేపు" కి 
అరథాం లేదు.
 విపర్తమైెన త్జసు్సతో, విపర్-
తమైెన వేడితో వరి్ధలులా తూన్న ఈ 
త్జో రూపం, ఈ బ్రహామిండం, 
ఒక శుభముహూర ్తంలో, అకస్మి-
తు్త గా ఫళ్లా న పేలిపోయింది ట. 
ఇల్ విచిఛితి్త పొందిన బ్రహామిం-
డం నుండి న్లుగు ప్రాధమిక 
బల్లు (four fundamental 
forces) పుటు్ట కొచేచుయి. ఇల్ 
సృషి్ట  ఆరంభంలో పుటి్ట న 
న్లుగు బల్లలో ఒకటి గురు-
త్వేకర్షణ బలం (gravitational 
force). మరకటి విదు్యదయ-
స్్కంత బలం(electromagnetic 
force). మూడవది త్రాణిక బలం 
(strong force). న్లుగవది ని-
స్్రా ణిక బలం (weak force). 
ఈ చతురివేధ బల్ల జననమే 
సృషి్ట కి మొదలని అనుక్వచుచు.
ఈ పేలుడు లోన్ సథాలం (space), 
కాలం(time)కూడ పుటే్ట యి. 
పేలుడుతో ప్రదేశం వా్యపి్త  చెంద 
టం మొదలయింది. ఇల్ వా్యపి్త 
చెందిన ప్రదేశం వికిరణం (radi 
ation) తోటీ, పదార్ధం (matter) 
తోటీ నిండటం మొదలయింది.
         (20 వ పేజీ చూడండి)



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   మే 201912

ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావ 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

      అపు్పడే గదిలోకి అనూరాధ 
పెదదీ  వదినగారు కవితకి పరిసథాతి
అర్ధం కాక వైెదేహి వంక చూసం 
ది, వైెదేహి విషయం చెపి్పంది.    
"అనూ ఏమిటి ఇది? ఇన్్నళళా 
తరువాత గత్ని్న తలచుకొని 
బాధ పడుతున్్నవ, జీవితంలో 
ఎనో్న ఒడిదుడుకులని ధైర్యంగా 
ఎదుర్కన్్నవ, ఇపు్పడేమిటి 
ఇల్? అద్గాక ఇది పెళిళావారి 
ఇలులా , నువవే ఈ ఇంటి ఆడపడు 
చువి, అల్ కంటతడి పెట్ట కూడ-
దు" అని ఓదారిచుంది కవిత.
  కవిత అన్న మాటలలో పెళిళావా
రిలులా , ఆడపడుచు, కంటతడి 
పెట్ట కూడదు వంటివి అనూరాధ 
మీద బాగాన్ ప్రభావం చూపాయి. 
వెంటన్ తనని త్ను నిగ్రహిం-
చుకొని ఏడుపు ఆపి..."అవను, 
న్ వలలా  ఇక్కడ ఎవరికీ ఎల్ంటి 
అసౌకర్యం కలగకూడదు" అని 
తనలో త్ను అనుకుంది. 
      కృష్ణమోహన్ వన్న గదిలోకి 
చంద్రం వచిచు "ఒరేయ్ మోహన్, 
మూడున్నర అయి్యంది, పద బిల్డ 
ర్ దగ్గరకి వెళదాము" అన్్నడు.
"అల్గే" అని ముఖం కడుగుకొ 

ని ఫ్రెష్ అవడానికి బాత్రూంకి 
వెళ్ళాడు కృష్ణమోహన్. 
     "చంద్రం మీ అన్నయ్య బాగా 
కలతగా వన్్నరు, ఆయనని డ్రైవ్ 
చెయ్యనియ్యదుదీ ” అంది రుకిమిణి.
“అనూరాధని చూసేన్ వీడు 
కలత చెందాడు? ఇదేమిటి ఇన్్న 
ళళాయిన్ వీడు గతం మరచి-
పోకుండా ఇల్ ప్రవరి ్తసు్త న్్న-
డు” అని తనలో త్ను అను-
కున్్నడు చంద్రం. “ఈయనది 
చాల్ సుని్నతమైెన మనస్తతవేం. 
కొంతమంది కొని్న విషయాలు 
ఎప్పటికీ మరచిపోలేరు” అని 
మనసులో అనుకుంది రుకిమిణి.
ఈలోగా కృష్ణమోహన్ బాత్రూం 
నుండి బయటికి వచాచుడు, 
అన్నదముమిలిదదీరూ బిల్డర్ని కల-
వడానికి బయలుదేరారు. వా-
రిదదీరినీ కిటికీ లోంచి చూసన 
అనూరాధ "హమమియ్య! కృష్ణ 
కొంచెం త్రుకొని, ఎక్కడిక్ వెళ్ 
తున్్నడు" అనుకొంది. 
  బిల్డర్ని కలస వ్యవహారం మా-
టాలా డుతున్్నరు గానీ కృష్ణమోహన్ 
ఆలోచనలు ఎక్కడో వన్్నయి. 
“ఇన్్నళ్ళా రాధ ఒంటరిగా 
తన పిలలాలని ఎని్న కషా్ట లు పడి 

పెంచింద్, ఉద్్యగం చేసు్త న్్న-
ద్ లేద్, పిలలాలు ఏం చదువ-
తున్్నరో, రాధ తలిలా  తండ్రులు 
దగ్గరే వన్్నదని విన్్నను”...ఇల్ 
అనూరాధ గురించి ఆలోచిస్్త , 
అక్కడ జరుగుతున్న చరచుల 
మీద దృషి్ట  పెట్ట లేక పోతున్్నడు. 
మధ్యలో చంద్రం, బిల్డర్ ఏద్ 
అడిగిత్ "ఆ", "వ్" అని ముక ్త 
సరిగా సమాధానం చెపా్పడు. 
అన్నగారికి అక్కడ జరుగుతున్న 
చరచుల మీద దృషి్ట  లేదని గ్రహిం-
చిన చంద్రం త్న్ బిల్డర్తో అని్న 
విషయాలు వివరంగా మాటాలా డా-
డు.                     
 బిల్డర్ దగ్గర నుండి అన్నదముమి
లిదదీరు పెళిళావారి ఇంటికి తిరిగి 
వస్్త  వండగా, కృష్ణమోహన్
మళ్ళా అనూరాధ గురించి 
ఆలోచిసు్త న్్నడు…"ఏమిటిది? 
ఇరవైె మూడేళళా క్ందట చివరి 
స్రిగా కలుసుకున్్నము ఆ 
తరువాత ఎక్కడా కలవలేదు. 
అల్ంటిది ఇవాళ హఠాతు్త గా 
రాధని చూడగాన్ ఒక్కస్రిగా న్ 
మనసంత్ రాధ గురించే ఆలోచి 
సు్త న్్నది ఎందుకు? ఏమిటి ఈ 
విచిత్రమైెన పరిసథాతి? ద్ని పర్యవ-
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స్నం ఎల్ వంటుంద్?ముఖ్యం
గా రుకిమిణి నను్న ఎల్ అర్ధం 
చేసుకుంటుంద్? న్ వాళళాంద-
రూ న్ వింత ప్రవర ్తన గురించి 
ఏమిటి ఆలోచిసు్త న్్నరో? రాధ 
న్ గురించి ఏమిటి అనుకుం-
టున్్నద్? న్న్ ఇంత మధనప 
డుతున్నపు్పడు రాధ ఇంకెంత 
బాధ పడుతున్్నద్? న్కు బాధ 
కలిగిత్ భార్యగా, సే్నహితురాలిగా, 
ల్లించడానికి, ఓదారిచు ధైర్యం 
చెప్పడానికి రుకిమిణి వంది. పాపం 
రాధ పడే ఆవేదనని ఎవరు అర్ధం 
చేసుకుంటారు? ఎవరు ఓదారు-
స్్త రు?"  
  ఇల్ ఆలోచనలతో బ్ర్ర వేడకి్క 
పొయిన కృష్ణమోహన్కి ఈ వాత్ 
వరణం నుండి దూరంగా వెళిళా 
ఒంటరిగా లేదా బాగా సని్నహితు-
డితో గాని కాసే్సపు గడపాలనుకు-
న్్నడు…ఆలోచించగా అవిన్శ్ 
గురు్త కొచాచుడు. ఆవను అవిన్శ్  
అయిత్న్ మంచిది, అతనికి తన 
గురించి రాధ గురించి మొత్తం 
తెలుసు, తన బాధని అర్ధం చేసు-
క్గలిగిన వాడు అవిన్శ్  ఒక్కడే 
అని తలచి "ఒరేయ్! చంద్రం 
ఒక్కస్రి ఆపు  ఫోన్ చెయా్యలి" 
అన్్నడు.                                        
  "ఎవరికి రా! అరజుంటా? లేదంటే 
ఇంటికి వెళిళా చేదాదీ ము" 
 "అవను అరజుంటే, న్ అససె్టంట్ 
శేఖర్తో ఆఫీస్ విషయం ఒకటి 
మాటాలా డాలి" 
   దగ్గరలో వన్న టెలిఫోన్ బ్త్ 
దగ్గర ఆపాడు చంద్రం. "నువివే 

క్కడే వండు, న్ను మాటాలా డి వస్్త  
ను" అన్్నడు కృష్ణమోహన్.
  అవతలి వ్యకి ్త ఫోన్ ఎతి్త "హలో" 
అనగాన్ "హాయ్ అవీ న్ను మో 
హన్ని, ఇంటలా  వన్్నవ, ఇవాళ ఏ 
షిఫ్్ట ?"  
   "ఇవాళ వీకీలా ఆఫ్ బావా, ఏమిటి 
విశేషాలు? పెళిళా పనులు ఎంతవ 
రకు వచాచుయి?"
"మా చెలలాలు వ్రినుండి వచిచుం 
దా లేదా?"
 "రేపు వసు్త ంది"
  "అయిత్ సరే విను, న్ను ఇపు్ప 
డు మీ ఇంటికి వసు్త న్్నను నీ 
"ఛాయిస్" ఏమిట చెపు్ప, వచేచు-
టపు్పడు దారిలో కొనుకు్కని వస్్త  
ను"   
     ఆ మాటలు వినగాన్ పక్కన 
బాంబ్ పడినటులా  అవిన్శ్ ఒక్క-
స్రి అదిరిపడా్డ డు. ఇదేమిటి 
కృష్ణమోహన్ "ఛాయిస్” అడుగు 
తున్్నడు? ‘న్కు మతి పోలేదు 
కదా’ అనుకున్్నడు … ఆలోచిం-
చగా ఆలోచించగా అనూరాధకి 
కృష్ణమోహన్ చేసన వాగాదీ నం గు-
రు్త కొచిచుంది అవిన్శ్కి ... ఓహ్ 
గాడ్! ల్వణ్య పెళిళాకి అనూరాధ 
వచిచు వంటుంది, మోహన్ 
అనూని చూస కలత చెంది 
వంటాడు ... అవిన్శ్కి విషయం 
అర్ధమయింది, వెంటన్ బ్ర్ర 
పాదరసంల్ పని చెయ్యడం 
మొదలటి్ట ంది.                                                             
     "బావా, ల్వణ్య పెళిళాకి అనూ 
వచిచుందా?" 
 "అవను బావా" గద్గ ద సవేరంతో 

చెపా్పడు కృష్ణమోహన్. 
  అతని గొంతులోని వణుకు పస 
గటి్ట న అవిన్శ్కి కృష్ణమోహన్ 
బాగా కలత చెందాడని అర్ధమ-
యింది, అందుకే మోహన్ తన 
దగ్గరకి వసు్త న్్నడని అర్ధం చే-
సుకున్్నడు. మోహన్, అనూ-
రాధల గురించి బాగా తెలిసన 
తను వాళిళాదదీరి జీవిత్లని దగ్గ-
రనుండి చూసనవాడు కనుక 
కృష్ణమోహన్ని ఎల్గైన్ డ్రింక్్స 
తీసుక్కుండా, అతను అనూరా 
ధకి చేసన వాగా్ధ న్నికి భంగం 
కలగకుండా చూడటం తన బా-
ధ్యతగా భావించాడు అవిన్శ్, 
అందుకే కృష్ణమోహన్ని ఇక్కడకి 
రపి్పంచి పరిసథాతిని చక్కదిదాదీ ల-
ని నిర్ణయించుకున్్నడు…"బావా 
నువవే ఎక్కడనుండి మాటాలా డు-
తున్్నవ? న్ను వచిచు నిను్న పిక్ 
చేసుకుంటాను" అని కంగారుగా 
అడిగాడు.      
   "పబిలా క్ బ్త్ నుండి మాటాలా డు 
తున్్నను, కంగారు పడకు బావా 
నువవే రానక్కరలేదు న్ను రాగ 
లను, వచాచుక అని్న విషయాలూ 
మాటాలా డుకుందాము"          
     కృష్ణమోహన్ గొంతులో ఇంకా 
మారు్ప రాలేదు. అది గమనించి 
న అవిన్శ్ "అది కాదు బావా 
నువవే బాగా కలతగా వన్్నవ, 
డ్రైవ్ చెయ్యగలవా? నీతో ప్రసుథా -
తం ఎవరున్్నరు?" ఆత్రంగా అడి 
గాడు.  
     "న్తో చంద్రం వన్్నడు. కానీ 
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ఎక్కడికి వెళ్తున్్నరో న్కు చెప్ప 
డం ఇష్ట ం లేదని అర్ధమయింది 
అందుకని ఏం పని అని న్ను 
అడగను, కానీ మీరు చాల్ కల 
తగా వన్్నరు అందుకని జాగ్ర-
త్త. ఎవరినైెన్ తోడు తీసకెళిత్ 
మంచిది"   
    "ఎవరూ వదుదీ  ఇక్కడ పనులు 
వంటాయి"
"సరే, మీ ఇష్ట ం. ఒక వేళ ఆలస్యం 
అయిన్ లేదా ఏదైన్ సమస్య 
వచిచున్ ఫోన్ చెయ్యండి లేకపోత్ 
న్కు కంగారుగా వంటుంది"
    "అల్గే తప్పకుండా చేస్్త ను, 
నువవే వర్రీ అవకు…ఓకే"   
   కృష్ణమోహన్ ఇంటలా ంచి బయ 
టకి వచేచుసరికి ల్న్స్లో అనూ 
రాధ కనిపించింది. అతనిని చూస 
దగ్గరికి వచిచు..”స్ర్ బావా, అన-
వసరంగా న్ మాటలతో మధా్య 
హ్నం నిను్న బాధ పెటా్ట ను, నువవే 
చాల్ కలత  చెందావ. అసలు ఈ 
పెళిళాకి రాకుండా వండవలసంది, 
స్ఫీగా స్గుతున్న నీ జీవితంలొ 
మళ్ళా కనిపించి, గతం గురు్త  
చేస, నీ మనసులో అలజడి రే-
పుతున్్నను, ద్ని పర్యవస్నము 
ఎల్ వంటుంద్?" అంటూ నొ-
చుచుకుంది. 
   "లేదు రాధా, నువవేల్ అనడం 
లో తపు్ప లేదు…ఎందుకంటే నీ 
జీవితంలో అత్యంత విషాదకర 
సమయంలో కూడా కనీసం ఒక 
మిత్రుడిగా న్ను నీకు ఒక ఓదా 
రు్ప మాట కూడా చెప్పలేదు దాని 

న్నొక్కడిన్ వస్్త ను నువవే గాభరా 
పడకు. ఇంతకీ నీ ఛాయిస్  చెప్ప 
లేదు" 
 "జాగ్రత్త, టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ 
సెల్ఫ్” అని ఏమి అన్లో తెలి 
యక “యువర్ ఛాయిస్ ఈజ్ 
మైె ఛాయిస్" అన్్నడు అవిన్శ్ 
… కృష్ణమోహన్ మళ్ళా ఛాయిస్ 
అంటున్్నడంటే, ఎల్గైన్ ఇవా 
ళ డ్రింక్ చేసేటటులా  వన్్నడు. అత 
నిని డ్రింక్ చేయకుండా ఆపడం 
ఎల్? అని అవిన్శ్ తీవ్ంగా 
ఆలోచించడం మొదలుపెటా్ట -
డు.     
      పెళిళావారింటికి తిరిగి వచిచున 
తరువాత "బిల్డర్ని కలిస్రా? వ్య-
వహారం ఎంతవరకూ వచిచుంది? 
భోజనం సరిగా చెయ్యలేదు, 
ఇదిగో ఈ మికచుర్ తీసుక్ండి, 
కాఫీ కలిపి తెస్్త ను" అంది 
రుకిమిణి.   
   "న్కేమీ వదుదీ  కాఫీ తెచిచుపెటు్ట
చాలు, బయటికి వెళ్ళాలి పని 
వంది. బిల్డర్ విషయాలు చంద్రా 
ని్న అడుగు వాడు చెబ్త్డు"…
ఈయన ఇంకా మామూలు సథాతి 
కి రాలేదని అనుకుంది రుకిమిణి. 
      కాఫీ త్గిన వెంటన్ "న్ను 
వెళ్ళాస్్త ను, తిరిగి వచేచుసరికి 
ఆలస్యం అవతుంది, న్క్సం 
వేచి చూడొదుదీ , మీరందరూ భోజ 
న్లు చేసేయండి" అన్్నడు కృ-
ష్ణమోహన్. 
"చూడండి, పనుంది న్ను వెళ్ళా 
స్్త ను అని చెపి్పనపుడే మీరు 

కి నువవే బాధ పడటం సహజం" 
అంటూ విషయం మారచుటానికి
ప్రయతి్నస్్త ..."నీ పిలలాలు రాలే 
దా?" అని అడిగాడు.      
    "రేపు విశఖలో వసు్త న్్నరు, నీ
పిలలాలు ఏరి? పరిచయం చేయ 
వా?" 
 “మార్కటింగ్కి వెళ్ళారు, వచిచున 
తరువాత పరిచయం చేస్్త ను" 
    "బావా వైెదేహి వదిన చెపి్పంది 
నీకు బొంబాయ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిం 
దట" 
  "అవను వచేచు నెల 12వ త్ద్న 
వెళ్తున్్నను. ఎల్ వన్్నవ? 
ఉద్్యగం చేసు్త న్్నవా? పిలలాలు 
ఏం చదువతున్్నరు?"
  "చేసు్త న్్నను. ఎల్ వన్్ననంటే 
ఏం చెప్పమంటావ, ఏద్ పిలలాక్ 
సం బ్రతుకుతున్్నను. నీకు ఓపిక 
వందంటే, వింటానంటే న్ భవ-
స్గరాలు చెబ్త్ను బావా"
"అల్గేలే, ఈ పెళిళాసందడి పూరి ్త 
అయిన్క మాటాలా డుదాము,  
న్ను ఒక ముఖ్యమైెన పని మీద 
బయటకు వెళ్తున్్నను, వెళ్ళా-
స్్త ను" 
        కాసే్సపు పొయిన తరువాత 
రుకిమిణి అటుగా వెళ్తూ అనూ 
రాధ ఒంటరిగా కూరోచువడం
గమనించి దగ్గరకి వెళిళా "ఏమి 
టం డీ! ఒక్కరే ఇక్కడ కూరుచున్్న-
రు" అని పలకరించింది.      
       "ఏమీ లేదండి, మా పిలలాలు 
ఇవాళ బయలుదేరి రేపు వసు్త -
న్్నరు, వాళ్ళా ఇంటికి త్ళ్లు 
సరిగా్గ  వేస్రో లేద్ అని ఆలోచి-
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సు్త న్్నను" అంది అనూరాధ.                
 ఆనూరాధ అబద్ధం చెబ్తున్్న-
దని రుకిమిణికి అర్ధమయి్యంది…   
"మీరేమీ కంగారు పడకండి, ఈ 
రోజులోలా  పిలలాలు చాల్ చురుకు, 
మనం ఆంద్ళన పడత్ముగా-
ని, అని్న విషయాలు వాళళాకి తెలు 
సు" అని సంబాషణని పెంచుతూ 
అనూరాధ ఆలోచనలని కాస్త 
మళిళాంచడానికి ప్రయతి్నంచింది.
      "మీ పిలలాలేరి, ఇందాక కృష్ణని 
అడిగిత్ ఏద్ మార్కటింగ్కి వెళ్ళా 
రని చెపా్పడు…ఐ యాం స్ర్, 
మీ వారిని ఏకవచనంతో సంభో-
దిసు్త న్్నని ఏమీ అనుక్కండి. 
కృష్ణ కాకిన్డలో చదువతున్న-
పుడు, హైద్రాబాదులో ఉద్్యగం 
చేసు్త న్నపుడు, న్ను, మా అన్న-
య్యలు, మా వదిన మొత్తం మా 
కుటుంబము అంత్ అతనితో 
చాల్ సని్నహితంగా, చనువగా 
వండేవాళళాం, సరదాగా గడిపే 
వాళళాం. అప్పటినుండి కృషా్ణ  అని 
పిలవడం, ఏకవచనంతో మాటాలా  
డటం అలవాటయింది" అని 
అనూరాధ వివరణ ఇచిచుంది.                  
ఈ లోపల మురళి ఇంటలా కి వెళళా 
డం చూస "మురళ్, ఒకస్రి పి-
లలాలిదదీరిని ఇక్కడకి రమమిని చెపు్ప" 
అని అతనితో చెపి్ప అనూరాధ 
ప్రక్క తిరిగి "న్కు మీ గురించి, 
మీ బావ గురించి అంత్ 
తెలుసు. మా పెళిళాకి ముందే మీ 
బావ మీ ఇదదీరి గురించి న్కు 
చెపా్పరు, ఎందుకంటే మీ ఇదదీరి 
గురించి ఇంకొక వ్యకి ్త దావేరా న్కు 

తెలియడం, దాని వలలా  మా ఇదదీరి 
మధ్య పొరపొచాచులు రావడం 
ఆయనకి ఇష్ట ం లేదు, అందుకని 
మీరు ఎటువంటి ఆంద్ళన 
పడకుండా న్తో నిరమిహమాటం-
గా మాటాలా డవచుచు" 
 "ఒహ్ మైె గాడ్! ఈవిడకి అంత్ 
తెలుసన్నమాట” అని మనసులో 
అనుకొంది అనూరాధ.
        అనూరాధ మౌనంగా వండి 
పోవడంతో "ఏమండీ! ఏమిటి 
అలోచిసు్త న్్నరు?...ఆయ్యబాబో-
య్! ఈవిడకి అని్న విషయాలూ 
తెలుసు, ఇన్్నళళాకి దరికాను, 
న్ పని అయిపొయింది, ఇవాళ 
ఈవిడ న్తో ఫుట్బాల్ ఆడేసు్త ం 
ది అనుకుంటున్్నరా?" అని సర 
దాగా జోక్ చేసంది రుకిమిణి.
   "అబ్్ అల్ంటిదేమీ లేదండి" 
అని మొహమాటంగా అంది 
అనూరాధ. 
  "చూడండి, ఈ ప్రపంచమే ఒక 
న్టకరంగం, అందులో మన-
మందరమూ పాత్రధారులం 
అన్్నడు కవి. పాత్ర అయిపో-
యిన వెంటన్ పాత్రధారుడు 
ఎల్ కనుమరుగవత్డో, అల్గే 
నిజ జీవితంలో కూడా మన 
పాత్ర అయిపొయిన వెంటన్ 
మనమూ కనుమరుగవత్-
ము, అందుకని ఈ మూడు-
న్ళళా ముచచుటలో మనం ఇది 
న్ది, అది నీది అనుక్వడం 
లేదా నువవే చేసంది తపు్ప, న్ను 
చేసంది ఒపు్ప అనుక్వడం న్ 
ఉదేదీశ్యంలో అవివేకం. మనం 

ఎపు్పడు ఏమిటి చెయా్యలన్ది 
ఆ భగవంతుడు నిర్ణయిస్్త డు. 
అందుకే భగవద్్గ తలో శ్రీకృష్ణ-
పరమాతమి "చేసెడి వాడను న్నె, 
చేయించెడివాడను న్నె" అని 
అన్్నడు…అంతెందుకు మీరూ 
ఆత్రేయగారి అభిమాని అని మా 
వారు చెపా్పరు, అందుకని మన 
ఆత్రేయగారి మాటలలో చెబ్-
త్ను…"అనుకున్్నమని జరగవ 
అని్న, అనుక్లేదని ఆగవ కొని్న, 
జరిగేవని్న మంచికని, అను-
క్వడమే మనిషి పని" అని 
అన్్నరు. అందుకని మీరు జరి-
గిపొయిన విషయాల గురించి 
అనవసరంగా ఆలోచించకండి. 
‘మనం గతంలోని మన బాధలని 
మరచిపోయి, వర ్తమానంలో 
సంతోషంగా వండి భవిష్యతు్త  
మీద ఆశతో జీవించాలి’ ” అని 
అనూరాధకి ఉపదేశం చేసంది 
రుకిమిణి.            
“తన భర ్త జీవితంలో, మనసులో 
తను రాక ముందు ఉంకొక స్త్రీ 
వందని తెలిసన్, ఆ స్త్రీ న్డు 
ఎదురుగా వన్్న, ఆ విషయం 
ఏమీ కాదన్నటులా  ఇంత ప్రశంతం 
గా మాటాలా డుతున్్నదంటే ఈవి 
డకి ‘హా్యట్్స ఆఫ్’, ఈవిడ నిజం 
గా పేరుకి తగ్గ ఉత్తమురాలు, 
ఇల్ంటి ఉత్తమురాలు కృష్ణకి 
భార్య కావడం బావ చేసుకున్న
అదృష్ట ం" అని మనసులో అను 
కుంది అనూరాధ.
            (ఇంకా వంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
ముల్లా  నస్రుద్దీన్ కథలు - 12

       

నసర్ు ద్దీన్ పెళ్లి
పిలలా  ఉందని తెలిసంది. ఆమె 
అందమైెనదే కాక మంచి 
తెలివైెనదని, చాల్ చల్కీ 
పిలలా  అని అందరూ చెపా్పరు. 
కతి్తల్ంటి పిలలా . మరి మన 
నస్రుద్దీన్ కూడా కతి్తల్ంటి 

వాడే! రాయబారాలు వెళ్ళాయి. 
పెళిలా  ఘనంగా జరిగిపోయింది. 
క్డలు అత్్త రింటికి కాపురానికి 
వచిచుంది. కొత్త మోజులో కొన్్నళ్ళా 
ఆనందంగాన్ గడిచాయి. 
నెమమిదిగా భారా్య భర ్తల మధ్య 
జగడాలు చోటు చేసుక్ స్గాయి. 
ఇదదీరూ ఒకరిని మించిన 
వారు మరకరు కావడంతో 
వాదుల్టలు ప్రారంభం 
అయా్యయి. రండు కతు్త లు 
ఒక ఒరలో ఇమడవ కదా!

ముల్లా  గారికి 
దంత సరి ఎకు్కవ. చక్కని పిండి 
వంటలతో భోజనం ఉంటే కడుపు 
నిండా తిన్ రకం. భారా్యమణి 
గారు ధనవంతుల కుటుంబంలో 
గారాబంగా పెరిగిన బిడ్డ . వంటా 
వారూ్ప ఆమెకు గిట్ట వ. “న్కు 
వంట చెయ్యడం రాదు. నీ ఇష్ట ం 
ఎవరి చేత నైెన్ వండించుకు 
తిను. న్ కభ్యంతరం లేదు. “ అని 
ఖరాఖండిగా ముందే చెపే్పసంది. 
ముల్లా  గారు ఊరిలో తగువలు 
కొటాలా టలు తీరచుడంలో ఎపు్పడూ 
తీరిక లేకుండా ఉండేవాడు. ఇంటి 
పటు్ట న ఉండే సమయం చాల్ 
తకు్కవ. ఇంటలా న్ ఉండమని 
భార్య పోరేది. “న్కు తీరిక 
ఉండదు. అల్ బైటికి పోయి 
రాకపోత్ తోచదు. ఆడదానిల్ 
ఇంటిపటు్ట న ఉండమంటే 
ఎల్?” అని క్పగించుకున్వాడు 
నస్రు.  ఇదదీరూ ఎడ మొహం, 
పెడ మొహమూను. 

ఎవరికి వారే 
తెలివైెన వారు కావడంతో 
ప్రతిదానికి ఔనంటే కాదని 
వాదించుకున్ వారు. ఒకరిమాట 

           నస్రుద్దీన్ ఎపు్పడూ ఇతరుల 
సమస్యలు, తగువలు తీరచుడం-
లోన్ కాలం గడిపేవాడు. తనని 
గురించి త్ను ఆలోచించు క్వ-
డానికి అతనికి సమయం చికే్కది 
కాదు. యుక ్త వయసు రాగాన్ 
పెళిలా  చేసుక్వాలన్ ఆలోచన 
కూడా అతనికి రాలేదు. అల్గే 
బ్రహమిచారిగా దేశలు తిరుగుతూ 
కాలం గడిపేవాడు. ఎట్ట కేలకు 
అతని మేలు క్రే ఊరివారం-
త్ కలిస అతని తలిదండ్రులతో 
‘అతనిల్ ఘోటక బ్రహమిచారిగా 
ఎంతకాలం ఉంటాడు? ఇంక 
పెళిలా  చేయ్యండ’ని చెవినిలులా  కటు్ట -
కుని పోరి, చివరికి, ఒపి్పంచారు. 

పెళిలా  కూతురి 
క్సం వేట మొదలైంది. అప్పటికే 
మంచి పేరు ప్రఖా్యతులు ఆరిజుంచి 
ఉన్న నస్రుకి అల్ంటిల్ంటి 
పిలలా  కుదురుతుందా! చక్కని 
అంద చందాలే కాక, మంచి 
తెలివి త్టలున్న పిలలా  
దరకాలి. వారిదదీరూ ఇష్ట పడాలి 
ఇచిచుపుచుచుకొవడంలొ త్డాలు 
ఉండరాదు. అబో్! ఎంత 
తతంగం ఉంది! వెతగా్గ , వెతగా్గ , 
దగ్గర లోన్ ఉన్న ఒక గ్రామంలో 
సంపన్న కుటుంబంలో పుటి్ట న 
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ఒకరికి నచేచుది కాదు. నస్రు భార్యని 
వంట చేయడం న్రుచుక్మని 
బలవంత పెటే్ట వాడు. ఆమె 
ససేమిరా ఒపు్పక్లేదు. ఒకొ్కక్క 
స్రి వారు ఇంటలా  వంట చేసుక్క 
పోవడంతో, ఏ పాలు త్గో, 
పళ్ళా తినో పడుకున్వారు. ఈ 
విషయంలో ఇదదీరికీ దబ్ల్ట 
వచిచు, అతని భార్య ఒకన్డు 
ఇలులా  విడిచి వెళిళాపోయింది.  
పుటి్ట ంటికి పోత్ పరువ తకు్కవని, 
న్లుగు వీధుల అవతల ఉన్న, 
తనకి తెలిసన సే్నహితుల 
ఇంటికి వెళిళాంది. వారు ఆమెని 
ఆహావేనించి ఆదరించారు. క్రొత్తగా 
పెళలాయిన దంపతులు ఇల్ విడి 
విడిగా ఉండడం ఇరుగు పొరుగు 
వారికి బాధ అనిపించింది. నస్రుని 
బ్రతిమిల్డి ఎల్గైన్ ఆమెను 
ఒపి్పంచి వెనకి్క ఇంటికి తీసుకు 
రమమిని పంపారు. మొదటలా  
నస్రు అహం దబ్తింటుందని 
కాదన్్న, వారి బలవంతం మీద 
వెళళాడానికి ఒపు్పకున్్నడు.

ఆ సే్నహితులు 
ఈయని్న కూడా ఆదరించి, 
లోపలి తీసుకు వెళ్ళారు. మొగుణి్ణ 
చూస ఆ భార్య మొహం ముడుచు 
కుంది. కాని సే్నహితులు 
నచచుజప్పడంతో, వారిదదీరూ ఒక 
గదిలో కూరుచుని మాటాలా డుకుని 
సంధ చేసుక్వాలని నిర్ణయిం 
చుకున్్నరు. ఎంత సేపు విన్్న 
ఆ గదిలోంచి సంది మాటలు 
వినిపించ లేదు. సరి కదా, 
అరుపులు చీత్్కరాలు వినిపించ 
స్గాయి. మళిలా  వీళళా మధ్య 

దబ్ల్ట మొదలయి్యందిరా 
భగవంతుడా! ఇపు్పడల్? అని 
బైట ఉన్న వాళ్ళా ఆలోచనలో 
పడా్డ రు. ఆఖరికి వాళలాకి ఒక 
ఉపాయం తటి్ట ంది. వీళళా నోళ్ళా 
కటి్ట ంచాలంటే, నోటినిండా 
ఏదైన్ ఉండాలి. అందుకు 
ఒక్కటే మార్గం. రకరకాల 
వంటలు చేస పటు్ట కుని వచిచు ఆ 
గదిలోకి పంపుదాం. అవి తింటూ 
వారు కొంత శంతిస్్త రు. ఆ 
తరవాత బ్దిదీవచిచు కలిస బైటికి 
వస్్త రు. ఇల్ అనుకున్న వెంటన్ 
ఒకొ్కక్కరూ వారి వారి ఇళళాకి వెళిలా , 
మంచి రుచికరమైెన వంటలు, 
పిండి వంటలు చేస తీసుకువచిచు, 
ఆ గదిలోకి పంపించారు. 
స్యంత్రం అవతోంది. 
ఇక్కడ భారా్య భర ్తలిదదీరూ 
వాడుల్డుకుని అలిస 
పోయారు. ఇదదీరిద్ తెగేవరకు 
ల్గే మనస్తతవేం. సరుదీ కుపోదాం 
అనుకున్వారు కారు. కాస్త 
ఊపిరి పిలుచుక్వడానికి ఆగిన 
ఇదదీరి దృషి్ట  ఆ గదిలోకి వచిచున 
వంటకాల మీద పడింది. 
ఆ ఘుమఘుమలు వారిని 
ఆకరి్షంచాయి. ఇదదీరూ ప్రొదుదీ టి 
నుంచి ఏమీ తినలేదు కూడా.  
కడుపులో మాడుతున్నటు్ట  
అపు్పడు తెలియవచిచుంది. ఆవ 
రావరు మంటూ అక్కడున్న 
భక్ష్య భోజా్యలనీ్న ల్గించేశరు.  
తినీ, తినీ ఆయాసం వచిచుంది. 
కడుపు నిండా తినడంతో 
ఇదదీరికీ నిద్ర ముంచు కొచిచుంది. 

       ఒకరి మీద ఒకరు పడి 

నిద్ర పోయారు. వారికి మెలకువ 
వచేచుసరికి బాగా చీకటి 
పడింది. ఎకు్కవగా కేకలు 
వినిపించకపోవడంతో, అక్కడ 
చేరిన వాళ్ళా వారి మధ్య సంధ 
కుదిరిందని సంతోష పడా్డ రు. 

       నస్రు భార్యని చూస అన్్నడు.        

“ఇద్ బాగాన్ ఉంది. మన మధ్య 
తగువల్ట మన మంచికే 
వచిచుంది. సుషు్ట గా భోజనం 
దరికింది. తగువలు కూడా 
మనిషికి మేలు చేస్్త యని ఇపు్పడే 
తెలిసంది. ఈ స్రి మనకి ఎపు్పడు 
మంచి భోజనం కావాలనుకున్్న 
కీచుల్డుకుంటూ  కూరుచుందా 
ము. భోజనం అదే వసు్త ంది. “ 

 భార్య ముస ముస నవవేలూ 
నవవేకుంటూ అల్గేనని 
తలూపింది. ఏ విషయంలోనూ 
కుదరని ఏకాభిప్రాయం వారికి 
ఈ విషయంలో కుదిరింది. 
ఇదదీరు చెటా్ట  పటా్ట లేసుకుని 
గదిలోంచి బైటికి వచాచురు. ఆ 
యువ జంటని చూసన జనం 
సంతృపి్తగా  వారిని ఆశీరవేదించి 
ఎవరిళలాకి వారు  వెళిళాపోయారు.  
అల్లా  ఆ ముల్లా ని, భార్య ని  
చలలాగా చూడాలని మనమూ 
క్రుకుందాము. 

                శుభం 
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పోడూరి  శ్రీనివాసరావ 

                        

ఏప్రియల్ నెల అనగాన్ ఉగాది, 
శ్రీ రామ నవమి గురు్త కు వస్్త యి.. 
శ్రీ రామ నవమి అనగాన్ శ్రీ రామ 
జననం, కళ్్యణం, పటా్ట భిషేకం, 
కళ్్యణం, భద్రాచలం, అయోధ్య 
గురు్త కు వస్్త యి. భద్రాచలం 
అనగాన్ భద్రాద్రి రాముడు 
ఆలయ నిరామిణం, భక ్త రామ 
దాసుగా ప్రసది్ధ కెకి్కన శ్రీ కంచరలా 
గోపన్న గురు్త కు వస్్త రు. 
                  భక ్త రామ దాసు 
తెలుగు భాష లో ఎనో్న కీర ్తనలు 
రచించాడు. అంతెందుకు! 
తెలుగులో కీర ్తనలకు రామదాసు 
ఆదు్యడని  చెపు్పక్వచుచు. ఎనో్న 
సంకీర ్తనలు, దాశరధీ శతకం 
రామదాసుకు శ్రీ రామచంద్రునిపైె 
గల అశేష భకి ్తకి త్రా్కణాలు. 
ఒక విధంగా చెపా్పలంటే 
భద్రాచలంలో గల శ్రీ రాముల 
వారి ఆలయ నిరామిణం శ్రీ రామ 
దాసు జీవిత చరిత్రతో ముడిపడి 
ఉంది. శ్రామ దాసు కారణం 
జనుమిడు. శ్రీ భద్రాచల రామ 
దాసు ఆలయ నిరామిణం క్సమే 
కేవలం రామదాసు జనిమించాడు. 
            భద్రాచల రామదాసుగా 
ప్రసది్ధ చెందిన వీరి అసలు పేరు 

కంచెరలా గోపన్న క్రీ. శ. 1620 వ 
సంవత్సరంలో ఖమమిం జిల్లా లో 
(తెలంగాణా) గల న్లకొండపలిలా  
లో లింగన్నమూరి ్త, కామాంబ 
దంపతులకు జనిమించాడు. 
శ్రీ రామదాసుగా తరువాత 
సుప్రసదు్ధ డైన గోపన్నకు, 
కమలతో వివాహం జరిగింది. 
కమల కూడా గొప్ప రామ 
భకు్త రాలు. శ్రీ రాముని కొలిచి 
కీరి ్తంచి, దాశరధ శతకం రచించి 
భద్రాచలం ఆలయ నిరామిణం 
కావించి భక ్త రామ దాసుగా ప్రసది్ధ 
కెకా్కడు. దాశరధ శతకము, 
ఎనో్న రామ సంకీర ్తనలు, భద్రా 
చాల దేవస్థా నం ---- శ్రీ రామ 
దాసు తెలుగు వారికందించిన 
పెని్నధులు. వీరి గురువ శ్రీ 
రఘున్ధ భటా్ట చారు్యలు. 

సుప్రసద్ధ శ్రీ కబీరుదాసు కూడా 
రామదాసుకు త్రక మంత్రం 
ఉపదేశించారన్ గాధ కూడా 
వాడుకలో ఉన్నది. 
  గోపన్న మేనమామ అయిన 
మాదన్న, అప్పటికే గోలొ్కండ 
నవాబ్ త్నీషా గారి కొలువలో 
పెదదీ  ఉద్్యగంలో ఉండే వారు. 
మేనమామ మాదన్న గారి 
సఫ్రసుతో   గోపన్నకు “పాలవేంచ” 
పరగణా తహసీల్దీ రుగా ఉద్్యగం 
లభించింది. గోదావరి తీరంలో 
గల భద్రాచల గ్రామము, ఈ 
పాలవేంచ పరగణా లోనిదే. 
వన వాస  కాలంలో శ్రీరామ 
చంద్రుడు సీత్ లక్ష్మణులతో 
కూడి ఇక్కడే పర్ణశలలో 
నివసంచాని, భకు్త రాలైన శబరి 

భక ్త రామదాసు  అన్  కంచరలా గోపన్న 
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ఉన్్నయి. 
               రామదాసు కరమి శేషము 
పరిసమాపి్త కాగాన్, రామ 
లక్ష్మణులు మారువేషాలోలా  త్నీషా 
వదదీకు వెళిలా , రామదాసు ఆలయ 
నిరామిణమునకు వెచిచుంచిన శిసు్త  
సముమిగా చెప్పబడుతున్న ఆరు  
లక్షల వరహాలను (శిసు్త  సముమి) 
చెలిలా ంచి, రామదాసు విడుదల 
పత్రము తీసుకున్్నరని ప్రతీతి. 
అపుడు రాముల వారు త్నీషాకు 
చెలిలా ంచిన న్ణెములను 
“రామటంకా న్ణెములని” 
అంటారు. వీటికి ఒక వైెపున రామ 
పటా్ట భిషేకము ముద్ర, మరో వైెపు 
రామ భక ్త హనుమంతుని ముద్ర 
ఉంటాయి. అవి ఇపు్పడు కూడా 
ఉన్్నయి. 
           రామదాసు గొప్ప తన్ని్న 
తెలుసుకున్న త్నీషా నవాబ్ 
గారు, వెంటన్ ఆయనను 
విడుదల చేయించి భద్రాచల 
రాముని సేవ నిమిత్తమైె 
భూమిని ఇచాచురు. శ్రీ సీత్ 
రామ కళ్్యణ సమయంలో 
గోలొ్కండ దరా్రు నుండి 
ముత్్యల తలంబ్రాలను పంపే 
స్ంప్రదాయం అప్పటినుండి 
ప్రారంభమయి్యంది. ఇదే 
స్ంప్రదాయం-- 2014 వరకు 
ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుతవేం దావేరా, 
ఆ తరావేత 2015 నుంచి 
తెలంగాణా ప్రభుతవేం దావేరా 
కొనస్గుతున్నది. 
                     శ్రీ రాముని సేవలో 

ఆతిధ్యము కూడా సీవేకరించారని 
సథాలపురాణం. 
             పోకల దమమిక్క అన్ రామ 
భకు్త రాలు అక్కడ గల జీర్ణ దశలో 
నున్న రామ మందిరమును  
పునరుద్ధరింపవలనని గోపన్నను 
క్రగా హరిభకు్త డైన గోపన్న 
అందుకు అంగీకరించాడు. 
కానీ ఆలయ నిరామిణానికి, 
పునరోద్ధరణకు సేకరించిన 
ధనము సరిపోలేదు. అచచుటి 
ప్రజలు తమ పంటలు పండగాన్, 
మరింత విరాళ్లిచెచుదమని, 
గుడి నిరామిణపు పనులను ఆప 
వదదీని క్రగా, రామదాసు త్ను 
వాసులు చేసన శిసు్త  నుండి కొంత 
సముమి గుడి నిరామిణమునకు 
వినియోగించెను. 
       ప్రజల నుండి సేకరిం 
చిన శిసు్త  సముమి ఖజాన్కు 
జమ చేయకుండా ఆలయ 
నిరామిణమునకు వినియోగిం 
చినందుకు క్పగించుకున్న 
నవాబ్ త్నీషా గారు గోపన్నకు 
12 సంవత్సరములు కారాగారశిక్ష 
విధంచారు. ఖైదులో ఉన్న 
రామదాసు గోడపైె సీత్ రామ 
లక్ష్మణ ఆంజన్యులను చిత్రిం 
చుకుని వారిని నిరంతరమూ  
కీరి ్తంచుచూ, శ్రీ రాముని కటాక్ష 
ఆశీరావేదములకై ఆక్రోశించుచూ 
కాలము గడిపిన్డు. భక ్త 
రామదాసు నోటి నుండి వెలువడ్డ  
ఎనో్న ప్రసద్ధ సంకీర ్తనలు 
ఈ సమయంలోన్ వెలుగు 

చూశయి. “నను  బ్రోవమని 
చెప్పవే సీతమమి తలీలా !”  “ పలుకే 
బంగారమాయెన్!” “ఇకా్ష వైకు 
కుల తిలకా ఇకనైెన్ పలుకవే 
రామ చంద్రా”, “అబ్బో్ 
దబ్లకు ఓరవేలేనురా” వంటి 
సంకీర ్తనలనో్న న్ సమయంలోన్ 
జైలు శిక్ష అనుభవిసు్త న్న 
రామదాసు నోటి వెంట వెలువ 
డా్డ యి. ఇవి  రామదాసు కీర ్తనలుగా 
ప్రసది్ధ కెకా్కయి. అనీ్న ప్రాచుర్యం 
పొందిన గీత్లైన “ ఇకా్ష వైకు తిలక 
ఇకనైెన్ పలుకవే రామ చంద్రా” 
అన్న కీర ్తన బాగా ప్రసది్ధ కెకి్కంది. 
“రామ చంద్ర ప్రభో నీక్సం 
ఎంతక్షరుచు పెటా్ట ను నీ ఆలయ 
నిరామిణం కావించాను. “ఎవడబ్ 
సమమిని కులుకుతున్్నవ? నీ 
బాబిచాచుడా? నీ మామిచాచుడా” 
అని క్రోధంతో ప్రశి్నంచి, మళ్ళా 
“ఈ దబ్లు ఓరవేలేక తిటా్ట ను. 
ఏమీ అనుక్వదుదీ . న్ బ్రతుకిల్ 
అయి్యంది నీవే న్కు దికు్క”. 
అని ప్రాధేయ పడా్డ డు. 
          గోలొ్కండ క్టలో రామ 
దాసుని ఖైదు చేసన చెరస్లని 
ఇప్పటికీ క్టలో చూడవచుచును. 
          అదే విధంగా రామదాసు 
సీతమమి తలిలా కి చేయించిన 
చింత్కు పతకం, లక్ష్మణ 
స్వేమికి చేయించిన హారము, 
సీత్రాముల కళ్్యణమునకు 
చేయించిన త్ళి వంటి 
ఆభరణాలు ఇప్పటికి భద్రాచల 
దేవస్థా నం లోని నగలలో 
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సంకీర ్తన్ గానంలో రామదాసు తన శేష జీవిత్ని్న గడిపారు. త్్యగ రాజాదులకు ఇతను ఆదు్యడు. పూజు్యడు. 
త్్యగరాజు తన కీర ్తనలలో “ధీరుుఁడౌ రామదాసుని బంధము తీరిచునది, విన్్ననురా రామా” ! అల్గే ప్రహాలా దుని 
విజయంలో కలియుగమున వార భద్రాచలమున నెలకొన్న రామ చంద్రుని పాద భకు్త లకెలలా  వరద నందగి 
వెలసన శ్రీ రాముడు విను తింతు మదిన్”అని కొనియాడాడు. 
   శ్రీ రామదాసు కమల దంపతు లకు “రఘున్ధ” అన్ పేరు గల తనయుడు కలడు. న్లకుంటపలిలా లో 
ఇప్పటికీ రామదాసు గారు వాడిన బావిని మనం చూడ వచుచును. అంత్కాదు అక్కడ కొందరు భకు్త లు 
శ్రీ రామదాసు కీర ్తనలు పాడే గాయకులను పిలచి వారిని ఎంతో ప్రేమగా ఆదరించి రామదాసు కీర ్తనలు 
పాడించుకుంటారు. 
     శ్రీ రామదాసు తన 60 సంవ త్సరాల వయసు్సలో క్రీ. శ.  1680 సంవత్సరములో భద్రాచలంలో 
సవేర్గసుథా లయా్యరు. 
(విక్పీడియాకుకృతజ్ఞతలతో)      ---డా !! పోడూరి  శ్రీనివాసరావ,    ( 9849422239) 

ఈ వికిరణం, పదారథాం ఎక్కడ 
నుండి వచేచుయి? ఆది శకి ్త 
లోంచి. ప్రదేశం వా్యపిస్్త  పదా-
రథాంతో నిండుతూ ఉంటే కాలం 
ముందుకు నడవటం మొదలు 
పెటి్ట ంది. అనంతమైెన ఉష్్ణ -
గ్రతతోటీ, అనంతమైెన వక్ర-
తతోటీ ఉన్న ఆ ఆదిజావేల 
వా్యపి్త చెందుతూ, వక్రీభవనం 
తగు్గ తూ, చల్లా రుతూ ఉండగా, 
క్రమేపీ కీ్షరస్గరాలు, నక్షత్రా-
లు, గ్రహాలు పుటే్ట యి. వాటిలో 
కొని్నటి మీద ప్రాణి పుటి్ట ంది. ఆ 
ప్రాణిక్టి మిలియనలా  సంవత్స-
రాలు పరిణతి చెందిన తరువాత 
మానవడు పుటి్ట , తలతి్త ఆకాశం-
లోకి చూసేడు. చూస, “కస్తవైం, 
క్హం?” అని అడిగేడు.

   7. పిదప కాలపు వాదలు 
కానీ పైెన ఉటంకించిన వాదంలో 
బలం లేదని  వాదించే పిదప 
కాలపు సైెంటిసు్ట లు రావడంతో 
ఆది శకి ్త నిజ సవేరూపం ఏమి-
టన్నది కొంచెం వివాదాస్పదం-
గా తయారయింది. ఇటీవలి 
కాలంలో కొత్తగా పుటు్ట కొసు్త న్న 
వాదనల ప్రకారం, మనం పైెన 
లక్క కటి్ట న శకి ్త మనకి “కనిపించే” 
శకి ్త కనుక ద్నిని “గోచర శకి ్త” 
- లేదా, ఇంగీలాషులో “పాజిటివ్ 
ఎనర్జు” అంటున్్న రు. మనకి 
“కనిపించని” శకి ్త సవేరూపం 
మరకటి ఉందిట. అది మాయా 
శకి ్త. ద్నిని “నెగటివ్ ఎనర్జు” 
అంటున్్నరు. ద్నిని వివరించ-
డానికి సీ్టవెన్ హాకింగ్ ఒక ఉదా-
హరణ చెబ్త్రు. రండు భార్ 

బంతులని దగ్గరగా పెటి్ట నపు్ప-
డు వాటి మధ్య ఉండే గోచర శకి ్త 
తకు్కవగా ఉండి, వాటిని విడద్స, 
మధ్య దూరాని్న పెంచి నపు్పడు 
వాటి మధ్య ఉండే గోచర శకి ్త 
ఎకు్కవ అవతుంది. ఈ ఎకు్కవ 
అయిన శకి ్త ఎక్కడ నుండి వచిచుం 
ది? ఆ బంతుల మధ్య ఉండే 
పరస్పర గురుత్వే కర్షణబల్ని్న 
అతిక్రమిస్్త  మనంప్రయోగించి   
న శకి ్త నుండి! మనం వెచిచుం-
చిన శకి ్త గోచర శకి ్త అవతుంది, 
గురుత్వేకర్షణ శకి ్త మాయా శకి ్త 
అవతుంది. ఈ రండూ సమానం 
కనుక విశవేంలో నికరంగా ఉన్న 
శకి ్త సున్న!! అనగా, “ఈ విశవేం 
శూన్యం నుండి పుటు్ట కొచిచుంది”  
అంటున్్నరు భౌతిక శస్తంలో 
ఉదదీండులైన కొందరు పెదదీలు.

ఒక అన్వేషణ (11 వ పేజీ  తరువాయి) 
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వేదుల  సుబ్రహమిణ్యం 
దవై చంతనము

జననంబిచిచు నిరంతరంబ్ను సురకా్ష శ్రేయములూ్గ రిచు త్
మనురాగంబ్ను రంగరించి కడున్యాసంబ్ కునో్నరిచు స
జజునులన్ జేయగ సంతసలులా  పితరుల్ స్రూపులై భూమిపైె  
మనుచును్నండు నుమామహేశవేరులుగా మని్నంచి మ్రొక్కందగున్ ll      1

మ. క్షణికావేశమకృత్యముల్ సలుప న్శంబ్న్ ప్రకలి్పంచు ధో
 రణి పెంపొంది యమానుషంబ్ ప్రబలన్ ప్రాపి్తంచు పాపంబ్లన్
 గణియింపంగ నశకు్త డై యలస యా గౌర్శునరిథాంప దు
 రు్గ ణముల్ బారగద్రోలి సుసథారమనసు్కన్ జేయడే భూమిపైె ll          2

శ. ప్రాయంబందున నిను్ననెపు్పడు మదిన్ పటి్ట ంచుక్కుండినన్
 కాయంబందున శకి ్త సన్నగిలన్ కాలంబ్ నెట్ట ంగ నీ  
 స్యంబ్ శరణంబటంచెరుగు సంస్్కరంబ్నున్ బంచి లే
 ప్రాయంబందునె భకి ్త భావనల సంప్రాపి్తంపగన్ జేయవే! ll                   3

శ. అషె్్ట శవేర్యములుండికూడ మనసు న్్నవేదనల్ గ్రుచచుగన్
 కష్ట ంబై సుఖశంతులన్ బడయలేకన్ దేహదార్ఢయూంబ్నున్
 నష్ట ంబొందిన కాలమందు నెదియైెనన్ గూరుచున్ సె్థార్యమున్?
 పుషి్ట ంజందిన దైవచింతన మదిన్ పూడచుంగ నొప్్పనిలన్ ll                      4

శ. ఇషి్ట ంద్రచుగ జేయు కార్యములు సంపీడేరంగ లేనపు్పడా    
            కిలాష్ట ంబైన సమస్యలన్ ములిగి త్ కేలాశంబ్నంజికి్క “యీ
            సృషి్ట ంజనమిము నెందుకిచిచుతివయా శ్రీ శంకరా”యన్న న్  
            కష్ట ంబ్ల్ దలగంగ జేయడ మదిన్ కైమోడిచు ప్రారిథాంచినన్ ll                   5

మ.

శ. పొంజాయించి సభకి ్త పూరవేకముగా పూరా్ణ రి ్తతో నినమిదిన్
 సంజాతంబగు సంసకృతిన్ వెలయు సంస్్కరంబ్తో పూజలన్
 రంజింప ని్ననుగొలుచు భాగ్యము సదా రాణింప న్యత్నమున్
 భంజింపంగ నశక ్తమైె నిలుచు సదా్భవంబ్ కలి్పంచవే! ll        6

శ. ఆ క్రూరాతుమిలు చిని్నబాలికల కత్్యచారమున్ సలు్పన్ 
            డుక్రోషంబ్న న్మి జేయనగునో యూహింపగన్ రాదక్! 
            ఆక్రోశించుట యెని్నన్ళిలాక ప్రభూ! ఆలస్యమేల్ వెసన్
            నీ క్రోధంబ్రగిలిచు దురమితుల నగి్నన్ బ్గి్గ  గావింపవే!                   7          

శ.  గోవిందాయని గొంతునెతి్త మది న్క్రోశింప వెనెవేంటన్
            త్రోవంజూచుకు న్పదల్ తమకు దా దూరంబ్ వైెదల్గ వే!
            సేవింపంగల దైవమెదిదీ  ధరలో శ్రీవేంకటేశున్ విన్!
            భావింపంగలదే మరక్కటి మహదా్భగ్యంబ్ నెన్నంగిలన్! ll               8
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శ్రీనాధ్ని కాశ్ ఖండం 
(వచనాన్సరణం)

        పో చ్నపెద్దీ  మురళీ కృష్ణ  
                                            ముందు మాట 
  కాశీ కే్షత్రంతో భారతీయులకు ఎంతో విడద్యరాని అనుబంధం ఉంది.. జనిమించిన్, మరణించిన్ కాశీ కే్ష-
త్రంలోన్ జరగాలని భారతీయులు భావిస్్త రు. అంతటి పవిత్ర కే్షత్ర వైెభవాని్న వరి్ణంచని భారతీయ స్హిత్యం 
లేదు. స్్కంద పురాణంలో వా్యసుడు కాశీ వైెభవాని్న విసతృతంగా వరి్ణంచాడు. తెలుగు స్హిత్యంలో శ్రీన్ధుడు 
ప్రప్రధమంగా ప్రబంధ ర్తిలో కాశీ కే్షత్రాని్న వరి్ణంచాడు. ఈ కాశీ ఖండాని్న మా పాఠకులకు పరిచయం చే-
యడానికి డా. పోచినపెదిదీ  వెంకట మురళ్ కృష్ణ గారిచే సరళ వా్యవహారిక భాషలో, యధా మూల్నుస్రంగా 
అనుసరించిన కాశీ ఖండాని్న, నెలనెల్ అందిసు్త న్్నము. 
   ఈ వా్యస పరంపర ఆధా్యతిమిక వేత్తలకు భకీ ్త తత్వేని్న, విదా్యరుథా లకు శ్రీన్ధుని తత్వేని్న అందించగలదని 
భావిసు్త న్్నము.
                                                                                                                             - సంపాదకురాలు.

        "సంయమివరా! ఇటురా!" 
అనిచేయి ఎతి్త పిలిచింది. 
ఆమె చేతి కంకణాలు ఘలులా , 
ఘలులా  మంటున్్నయి. “ కడుపు 
నిండా తినడానికి తగినంత 
బికా్ష న్నం లభించనందుకు 
నీవ ఈవిధంగా చింతించుట 
తగున్? ఇది నీకు మేల్? నీవ 
శంతుడువా? ఏపూటకాఫూట 
పిడికెడు నివెవేర ధాన్్యని్నదంచు-
కొని భోజనంచేసేవారు, ఆకులు-
తిని బ్రతుకువారు, దుంపలు తిని 
బ్రతుకు వారు, వరిమడులలో ధా-
న్్యని్న ఏరుకొని తిన్టటువంటి 
త్పసులు నీకంటె తెలివి తకు్కవ 
వారా? ఉన్న ఊరు కన్న తలిలా  అను 
స్మెత విని ఉండలేదా? శివని 

భార్య అయిన అరా్ధ ంగ లకి్షమి ఈ 
కాశీ నగరం. ఇటువంటి కాశీ 
నగరాని్న శపించవచాచు? వేయి 
శఖలతో స్మవేదము, ఇరు-
వదియొక్క శఖలతో ఋగేవేద-
ము, తమిమిది శఖలతో అధరవేణ 
వేదము, నూటొక్క శఖలతో   య
జురేవేదము కాశీనగరంలో ఒదిగి 
ఉంటాయి. ఇటువంటి కాశీ 
నగరాని్న నిందించుట తగున్? 
బ్రాహమిణుడవ కనుక నీవేమన్్న 
చెలులా తుంది. ఆకలితో ఉన్్నవ.  
నిను్న ఇపు్పడు  ఏమి అనకూ 
డదు. మా ఇంటికి భోజన్నికి రా. 
భోజన మయిన పిదప నీతో కొని్న 
మాటలు మాటాలా డవలస ఉంది.  
న్ భర ్త  వైెశవే దైవము మొదలయిన 

నిత్యవిధులను ఆచరించి అతిధ 
రాకక్సం నిర్కి్షసు్త న్్నడు. ఎటి్ట  
కిలాష్ట  పరిస్తతిలోనైెన్ న్ భర ్త అతిధ 
లేకుండా భోజనం చేయడు. 
గంగానదిలో స్్ననంచేస తవేరగా 
రా. మా ఆయన పదియవ 
ఫడిలోని వాడు.  ఆకలికి తటు్ట  
క్లేడు. స్రు్యడు పడమటి 
దికు్కనకు వాలుచున్్నడు” 
అని ఆ ముతెతైదువ వా్యసుని 
భోజన్నికి పిలువగా “ఓ 
కళ్్యణీ! ఈ కాశీ నగరంలో నిను్న 
ఎన్నడు చూడలేదు. రాహువ 
క్రలనుండి జారిపడిన చంద్రు 
నివా? నను్న కాపాడుటకు వ 
చిచున ధరమి అదృష్ట  దేవతవా? 
కైవల్యలకి్షమివి అయి ఉంటావ. 
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కామినీ రూపాని్న ధరించిన 
కాశికా పురివా? ఆకలిగొన్నవారికి 
అమృత్న్్నని్న పెటే్ట  విశల్కి్షవి 
నీవ. నీవ చెపి్పనటులా  చేస్్త ను. 
న్ను బ్రాహమిణుడను అగుటవలన 
చపలబ్ది్ధ కలవాడను. పుణ్య 
స్ధవే! కృపతో నను్న రకి్షంచు. 
నీపేరు చెపు్ప.” అని అడిగాడు. 

     “నీవఆకలితో ఉన్్నవ. 
భోజన్నంతరం అని్న విషయా 
లు స్పష్ట ంగా చెబ్త్ను. 
భోజనవేళ అతిక్రమించినది. 
గంగానదికి వెళిళా స్్ననంచేస 
తవేరగా భోజన్నికి రా!” అని ఆ 
ముతెతైదువ పిలిచింది. 

                 “తలీలా ! న్దక విన్నపము. 
న్ను ప్రతి దినం బిక్షకు వెళిళా 
వచుచు సమయంలో న్శిషు్యలైన   
పైెల, సుమంత్దులు కఠ 
శఖ, కఠోపనిషతు్త , చదువతూ   
కా శి కా పు ర ము యొ క్క 
స్ర్యవీధలో కలుస్్త  ఉంటారు. 
అక్కడనించి మేమందరము 
కలస ఆశ్రమానికి వచిచు, అందరు 
తెచిచున బికా్ష న్్నని్న రాశిగా 
పోస్్త ము. 

                  పాయసము,పిండివంటలు, 
పపు్ప మొదలైన పదారా్ధ లను 
రాశిగా పోస, అందులో సగ 
భాగాని్న అతిధులక్సం పాత్రల 
లో నింపి పక్కనపెటి్ట , మిగిలిన 
భాగాని్న గంగాజలముతో  ప్రకా్ష  
లితము చేస, పెదదీ , చిన్న 
త్రతమా్యని్న పాటిస్్త , ‘ప్రా్రాణా 

ఘ్్నహోత్రము’ చేస్్త ము. ఇంత 
కాలము ఈ వ్తము స్గినది. 

    “ఓ మధురభాషిణి! కాశీ 
పట్ట ణమునందు ఒటు్ట  పెటి్ట న 
టులా గా బికా్ష న్నము లభించలేదు. 
నిన్నటినుండి అందరము 
శుష్్కపవాసము చేసు్త న్్నము. 
ఇది చాల ఆశచుర్యకరమైెనది. న్ 
శిషు్యలు  ఆహారంలేక నీరసంచి 
భికా్ష పాత్రలు పటు్ట కొని కాశీ 
వీధులలో తిరుగుతున్్నరు. వారి 
ని విడిచిపెటి్ట   ఆకలికి తటు్ట క్లేక 
న్నొక్కడన్ నీ ఇంటిలో ఏవిధంగా  
భోజనం చేస్్త ను. న్నుగాక 
పదివేలమంది శిషు్యలున్్నరు. 
వారిని విడుచిపెటి్ట  భోజనము 
చేయుట యుక ్తముకాదు. స్ 
రు్యడు అస్తమిసు్త న్్నడు. ఇపు్పడు 
భోజనము చేయుట యుక ్తము 
కాదు.” అని వా్యసుడు పలుకగా..

      “అన్నపూరా్ణ దేవి చిరు 
నవవే నవవేతూ ఓ మునివరా! 

నీ శిషు్యలనందరిని తీసుకొని 
శీఘ్రముగా రా. విశవేన్ధుని 
కృపవలన ఎందరు అతిధులు 
వచిచున్ కామధేనువ ఉన్నటులా గా 
ఎంతమంది అతిధులు వచిచున్ 
మృషా్ట న్్నని్న పెడత్ను. 
అందరిని తీసుకొని రా” అని 
పిలిచింది.

      వేదవా్యసుడు తన శిషు్యలను 
కలుపుకొని గంగా నదిలో 
స్్ననంచేస, భొజన్నికి వచాచురు. 
పావక్ళ్ళా, మ్రోగుతుండగా ఆ 
ఇల్లా లు వేదవా్యసుని, అతని 
శిషు్యలకు ఎదురుగా వచిచు వారిని 
ఆహావేనించి,  భోజనశలలో పంకి ్త 
లో కూరోచుపెటి్ట ంది.

     ఆ విశల్కి్ష వారికి బంగారు 
వనె్నగల అరిటాకులు వేసం 
ది. న్న్ విధములయిన  
పిండి వంటలు వడి్డంచింది. 
అపూ పాలు, లడూ్డ లు, ఇడ్డన 
లు, కుడుములు, అపా్పలు, 
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విప్పటులా (బొబ్టులా ), జిలేలాడు 
కాయలు, ద్సెలు, సేవియలు, 
అంగర పూవియలు, జంతికలు, 
జొతి్తకలు, జకి్కల్లు, మోరుం 
డాలు, చెరుకు గడలు, ముదదీ  
ఖరూజు రము, ద్రాక్ష పండులా , కొబ్రి, 
పనస, న్రేడు పండులా , మామిడి 
పండులా , మామిడి పండులా , గజ 
నిమమి, దానిమమి పండులా , వెలగ 
పండులా , రేగు పండులా , గసగస్లు, 
పులగము, చెఱుక బలలాము, 
అ రి సె లు , త్ మ ర తూ డు 
వరుగులు, తియ్యకంద 
వ ం ట కా లు , ద్ర వ ప దా రా్ధ లు , 
పులలాటి వరుగులు, అప్పడాలు, 
పపు్పలు, రటె్ట లు, చాపటులా , 
పా య స ము , కా క ర కా య , 
గు మమి డి కా య , పొ టలా కా య , 
బీరకాయ, సరకాయ, ముల 
కా్కయలు, మేడికాయ, వంకాయ, 
దండకాయ, పచిచుత్మర 
దుదుదీ లు, అరటి కాయలు, 
చారులు, తియ్యని కూరలు, 
పచచుళ్ళా, కిచిడీలు, చిత్రాన్నము, 
బజీజు లు, గిజిజు ణిలు, వడియాలు, 
కడియాలు, సుగంధ ద్రవాలు, 
ఉండ్రాలు, పేల్లు, పుణుకులు, 
చలిమిడి, గారలు, త్నె తనలు, 
రాగిపిండి వంటకాలు, పిందలు, 
మోదకా లు, పానకాలు, కూరలు, 
తెలలాని అన్నము, షర్తు్త లు, 
పానకాలు, మజిజు గ పులుసు, 
ఊరగాయలు, అంబళ్లు, 
రసములు, ఇంగువ, మెంతులు, 
జీలకఱ్ఱ లతో పోపుపెటి్ట న పదార్ధ 

ములు, కొతి్తమీర, కరివేపాకు, 
ఏలకులు, మొదలగు సుగంధ 
ద్రవా్యలతో కూడిన పదారా్ధ లు, 
వడి్డంచింది. 

        భోజనశలల కిటికీలనుండి 
అగరు ధూమము, మిరియము, 
పసుపు, శొఠి, సైెంధవలవణము, 
పిప్పళ్ళా, అలలాము, చింతపండు, 
ఇప్పపూవ, వెన్న మొదలగు 
పదార్ధముల సువాసనలు రాజవీ 
ధులలో నికి వసు్త న్్నయి. 

       రకా్తసకము చిగురాకువంటి 
జటాజూటమును ముడిచి, బంగా 
రముతో పొదిగిన రుద్రాక్షలు 
చెవిపోగులుగా ధరించి, బొజజుపైె 
నీరుకావి ధోవతి ధరించి, 
ఆపాదమస్తకము భస్మిని్న 
పూసుకొని, మూర్ ్తభవించిన 
పాశుపత ద్క్ష వల, పురుషాకృతి 
దాలిచున శంతిగుణమువల ఉన్న 
పరమేశవేరుడుఆ పంకి ్త మధ్యలోకి 
వచిచు త్పసులందరికి అన్్నని్న 
వడి్డంచాడు. ఆ త్పసులందరు 
చతురివేధ పదారా్ధ లను ఆరగిం 
చుచున్న సమయంలో విశల్కి్ష 
విసనకఱ్ఱ తో వీచుచుండగా, 
వారు  భోజనం ముగించారు. 

     తరువాత అందరు ఆస్థా న 
మండపంలో కూరుచున్్నరు. 
విశల్కి్ష విశేవేశవేరులు సుఖోప 
విషు్ట లయి వా్యసుని పిలిచారు. 
వా్యసుని అడగవలసన మాటలు 
అడగమని కనుసన్న చేస్డు. 
విశల్కి్ష పరమేశవేరుని భావాని్న 

గ్రహించి “నీవ కడుపుడునిండా 
భోజనంచేస్వా? నీ శిషు్యలు 
మొగమాటము లేకుండా  
భోజనం చేస్రా? భోజన్నికి 
రాకుండా ఉన్న శిషు్యలు ఎవరైన్ 
ఉన్్నరా? అని అడిగింది.

                          ఆ ముతెతైదువ ఈ 
విధంగా ఆదరంగా పలుకగాన్ 
వా్యసుడు  “ఓ మహాదేవి! 
ఆరు రస్లు ఎకు్కవ, తకు్కవ, 
ఎకు్కవ తకు్కవలు అను మూడు  
విధములుగా ఉన్్నయి.  మొత్తం 
పదునెనిమిది రకాల పదారా్ధ లు 
ఆశవేదించాము. రండు రోజుల 
ఉపవాసం వలన కలిగిన ఆకలి 
చల్లా రినది. మా శిషు్యలలో 
భొజనము  చేయనివారు ఎవరు 
లేరు. భోజనపాత్రలో వివిధ 
రకాలయిన అన్్నలు, కూరలు, 
పచచుళ్ళా తమమతట త్మే 
ఉద్భవించుట మేము చూచి 
ఉండలేదు. మీ ప్రభావము మీకే 
తెలియాలి. నీవ విశల్కి్షవి, 
ఈ అయ్య విశేవేశవేరుడు అయి  
ఉండవచుచు” అని వా్యసుడు 
పలుకగాన్ కాశీ యెడ వా్యసుడు 
చేసన అపరాధానికి తగిన 
శిక్ష విధంచదలచి విశల్కి్ష 
ఈవిధంగా పలికింది.

       ఓ! వేదవా్యస్! వేదవిభాగము 
చేసన  జా్ఞ నవంతుడవ. ఈర్తి 
గా మృషా్ట న్్నము లభించని 
రోజున కాశీనగరాని్న  శపిం 
చవచుచున్? నీకిది ధరమిమా? 
ఇటువంటివాడవ పదునెనిమిది 
పురాణాలు చెప్పగలిగావ. 
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వేదవిభాగము చేయగలిగావ? 
భారత్ని్న రచించగలిగావ. 
నిరమిల జా్ఞ నము గల నీకు క్పం 
ఉండవచాచు? పుణ్య తీరథా నివాసం 
చేసన నీకు క్పం ఉండవచాచు? 
నీవ కాశీపైె క్పగించినటలా యిన 
పరమేశవేరుడు నీపైె క్పించడా?  
వారణాస మోక్షస్థా నము. ఈ 
తీరాథా నికి అన్్యయం తలపెటి్ట న 
వాడు రుద్ర పిశచి అవత్డు” 
అని పలికి అన్నపూర్ణ పరమే 
శవేరుని వైెపు చూసంది.

     “వీడు కాశీనగరంలో 
ఉండుటకు తగునవాడు కాడు. 
వెళిళాపొమమిను. క్పంగలవాడు 
మోక్ష ప్రదాయిని అయిన 
కాశీనగరంలో ఉండడానికి 
తగిన వాడు కాదు” అని 
పరమే శవేరుడు క్పంతో 
పలికాడు. వెంటన్ వా్యసుడు 
ఆదిదంపతుల కాళళామీద పడి 
“న్ను అపరాధం చేస్ను. 
క్పాని్న ఉపసంహరించండి” 
అని ప్రారిథాంచాడు. “కాశీనగరంలో 
ప్రతీ మాసశివరాత్రి శిషు్యలతో 
సహా ఉండవచుచు. మిగిలిన రోజు 
లలో వారణాశికి ఐదుక్రోశుల 
దూరంలో నివశించు” అని చెపి్ప 
పారవేతితో సహా పరమేశవేరుడు 
అంతరాథా న మయా్యడు. వా్యసు 
డు పరమేశవేరుని ఆజ్ఞను అను 
సరించి కాశీనగరానికి దూరంగా 
ఉన్న అరణ్యంలో నివశించాడు.  

           కే్షత్ర తీరథా కదంబ వర్ణన

                  ఈ విధంగ వా్యసుని 

వృత్్త ంత్ని్న కుమారస్వేమి  
అగసు్త యూనికి వివరించి చెపా్పడు. 
కాశీనగరంలో ఉన్న తీరాథా లను 
శివలింగాలను గూరిచు వివరించి 
చెపు్ప” అని అగసు్త యూడు ప్రారిథాం 
చాడు. “ ఇదేప్రశ్న మా అమమి న్ 
తండ్రిని అడిగింది. ఆయన మా 
అమమికి చెపి్పన వృత్్త ంత్ని్న 
నీకు చెబ్త్ను విను” అని 
కుమారస్వేమి ఈ విధంగా 
చెప్పడం ప్రారంభించాడు. 

     “విశల్కీ్ష! న్చుటూ్ట  ఐదు 
క్రోశుల దూరంలో గూఢమైెనవి, 
ప్రకటితమైెన లింగాలు అన్కం 
ఉన్్నయి. అదేవిధంగా అన్క 
కే్షత్రాలు, దిగుడు బావలు, చెరు 
వలు, పుణ్య తీరాథా లు ఉన్్నయి. 
వాటిలో న్కు సుఫ్రించినవి 
చెబ్త్ను, ఆలకించు” అని 
పరమేశవేరుడు ఈవిధంగా చెప్ప 
డం ప్రారంభించాడు.

                             స్రశవేత్శవేర లింగమును 
అరిచుంచినటలా యిన స్హిత్యంలో 
అభివృధ కలుగుతుంది. గోప్రేక్ష 
ణ లింగము దయాగుణాని్న 
కిలిగిసు్త ంది. దధీశవేర లింగము 
పాపములనుండి విమోచనం 
కలిగిసు్త ంది. అత్రీశవేర లింగము 
ను అరిచుంచినటలా యిన ఇహ 
లోకంలోను, పరలోకంలోను 
సుఖం కలుగుతుంది. విశేవేశవేర 
లింగము కల్ప వృక్షము వంటిది. 
ఆదికేశవేర లింగము సంస్ర 
కేలాశలను పోగొడుతుంది. 
సంగమేశవేర లింగము తంగేటి 

చెటు్ట కు పటి్ట న త్నె పటు్ట  
వంటిది. చతురుమిఖేశవేర లింగ 
మును అరిచుంచినటలా యిన 
భయాలు పోత్యి. శంతీశవేర 
లింగము  భకు్త లకు చింత్మణి 
వంటిది. కాంతీశవేర లింగాని్న 
అరిచుంచినటలా యిన సంత్నం 
కలుగుతుంది.  

        కపిల హ్రదము మదజనితమైెన 
రోగాలు నశింపచేసు్త ంది. 
అనస్య్శవేర లింగము కొంగు 
బంగారము వంటిది. సధ్ధ  
విన్యకుడు  కామదుగే్ధనువ. 
హిరణ్య కశిపుడు ప్రతిషి్ట ంచిన 
లింగము ముంగిట ఉన్న 
పెని్నధ వంటిది. మందారేశవేర 
లింగము మందార వృక్షము 
వంటిది. స్కందేశవేర, ప్రసన్న 
వదన్శవేర లింగములు శశవేత 
ఐశవేరా్యని్న కలిగిస్్త యి. ప్రసనో్నద 
కుండము పాపాలను నశింప 
చేసు్త ంది.అట్ట హాశేశవేరలింగము 
తీవ్పాపాలను నశింప చేసు్త ంది. 
మిత్రావరుణ, వృద్ధ వశిష్ట , 
కృష్ణ, యాజ్ఞయూవల్క, ప్రహాలా ద, 
వైెరోచన్శవేర లింగాలు సరావేభీష్ట  
ప్రదాయకములు. బాణేశవేర, 
విదే్యశేవేర, తంద్రేశవేర లింగాలు 
అశుభాలను పోగొడత్యి. వీర 
శవేర లింగము  పంచ ముద్ర 
పీఠములపైె పటా్ట భిషేకము 
చేయబడినది. వాలి, హనుమ, 
అశివేన్శవేరలింగాలు మంగళ ప్రద 
ములు.

               (ఇంకా వంది)          
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ఆర్. శరమి దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్్నలు - 2

ఉ.  ముపుపున గాలక్ంకరులు ముంగిట నిల్చేనవేళ, రోగముల్
       గొపపురమైనచో గఫము కుత్తి కనిండినవేళ, బంధవల్
       గపిపునవేళ మీ స్మరణ గలుగు నో గలగుదో, నాటి క్పుపుడే
       తపపుక చ్త్ మీ భజన ….

    చాల్మందికి తెలి్సన శతకం-
లోనిదే ఈ పద్యం. అయిత్ ఇది 
ఏ శతకం లోనిదన్ది కనిపిం-
చకుండా ఉండడానికి న్లుగో 
పాదం అసంపూరి ్తగా ఉంచుదాం 
ప్రసు్త త్నికి. ఇది ఎవరు రాస్రో 
చెప్పండి చూదాదీ ం?
మనలో చాల మందికి ఉన్న 
భ్ంతి ఏమిటంటే, జీవితం అతి 
చిన్నది. ఉన్నవి దరికినంతలో 
ఎక్కడికక్కడ అనుభవించాలి. 
ఎపు్పడో రాబోయ్ చావకి ఇప్ప-
టు్నంచీ ఎందుకు గొడవ? అది 
రావడానికి ముందు యవవేనం, 
ఉద్్యగం, పెళ్ళా, పిలలాలూ అవీ 
కానిచిచు వార్ధక్యం వచాచుక అపు్పడు 
రామా కృషా్ణ  అనుక్వచుచు. 
అయిత్ ఇందులో ఉన్న చికు్క 
ఏమిటంటే, మనం జీవితంలో 
రోజూ ఏ విషయంమీద మనసు 
పెడత్మో అదే మనకి అలవాటౌ-

తుంది. అంటే జీవిత్ంతం పెళ్ళా, 
పిలలాలూ, వాళలాజీవిత్లూ మిగత్ 
అనుభవాలు అవీ ఆనందిస్్త ం-
టే ఈ లోపున్ మనకి ఏ రోగమో 
అంటుక్వడం జరుగుతుంది. 
అపు్పడు ఇన్్నళ్ళా అసలు ప్ర-
యత్నమే చేయని మనకి నోటలా కి 
కానీ మనసులోకి కానీ భగవం-

తుడు గురు్త కు వస్్త డా? పోనీ 
ఎంతకాలం బతుకుత్ం అన్ది 

మనకి తెలుస్? ఈ పద్యంలో 
చెపే్పది అదే.
    చావ వచేచుటపు్పడు కాలకిం-
కరులు – యముడి భటులు 
వచిచు గుమమింలో నించున్్న-
రు. న్ను రాను, ఇంకా కొంచెం 
సమయం కావాలి అని అడగడం 
కుదరదు. రోగముల్ గొప్పర-
మైెనచో – విపర్తమైెన వా్యధతో 
వళ్ళా కుళ్ళాపోయింది. ఆ వా్య-
ధులవలలా  గొంతుకలో కఫం ని-
లిచుపోయి మాట రావడంలేదు. 
మనసంత్ వా్యకులం చచిచుపో-
త్న్మో అని. అపు్పడైన్ భగ-
వంతుడి రూపు గురు్త  తెచుచుకుం-
దామంటే చుటూ్ట రా బంధువలు 
– బాంధవల్ కపి్పనవేళ – తమ 
మొహం చూపించడానికి వాళళాకి 
తహ తహ, పోయ్వాడికి చివరి 
చూపు ఎవరి్న చూదాదీ మా అన్. 
అపు్పడు నీ సమిరణ కలుగుతుం-
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ద్ లేద్? భగవంతుడా ఇపు్పడే, 
బలసత్వేలు ఉన్నపు్పడు నీ భజన 
చేస్్త ను అంటున్్నడు కవి.  
       ఇంతకీ కవి ఎవరో కనిపెటా్ట -
రా? లేకపోత్ ఈ న్లుగోపాదం 
చదవండి పూరి ్తగా
తపపుక చ్త్ మీ భజన 
దశరధీ కరుణాపయోనిధీ
 ఇది కంచరలా గోపన్నరాసన 
దాశరధీ శతకంలోనిది. గోపన్న 
భద్రాద్రి రాముడికీ ఆయన పరివా-
రానికీ నగలు ప్రభుతవే సముమితో 
చేయించి, దాని వలలా  కారాగార 
శిక్ష అనుభవించి రాముడి క్సం 
ప్రాణాలు పణంగా పెటి్ట నవాడు. 
ఏ పరిసథాతులోలా  కూడా ఎపు్పడూ 
రాముడి మీద నమమికం పోగొటు్ట -
క్లేదు. అని్నంటి కన్్న విచిత్రం, 
ఇంత చేస గోపన్న కూడా రాముణి్ణ 
వేడుకుంటూ, “క్రూరకరమిములు 
న్రక చేసతి, న్రములంచకు 
రామా, ఏ తీరుగ నను దయ-
చూచెదవో అనగల అతి చను-
వన్న భకు్త డు. అయిత్ ఆయన 
ఆలకించకపోత్, “పలుకే బం-
గారమాయెన్, క్దండపాణి 
పలుకే బంగారమాయెన్?” అని 
దబాయించగలడుకూడా. అల్ 
అడిగిన్ ఇంకా ఏమీ చేయకపో-
త్, “సీతమమికు చేయిస్త చింత్కు 
పతకము రామచంద్రా ఆ పతక-
మునకు పటె్ట  పదివేల వరహాలు 
రామచంద్రా కలికి తురాయి నీకు 
మెలుకువగ చేయిస్త రామచంద్రా 
నీవ కులుకుచు తిరిగేవ ఎవర-

బ్ సమమిని రామచంద్రా” అని 
వెకి్కరించగలడు కూడా.
 అంటే భగవంతుణి్ణ 
ఎక్కడో ఉన్్నడనీ ఎపు్పడో వస్్త -
డనీ కాకుండా, ఇపు్పడే, ఇల్రా, 
వస్్త వా, లేదా అని అడగగల 
సత్్త  ఉన్నపు్పడు ఆయన వచిచు-
తీరుత్డు. ఎంత తవేరగా వస్్త -
డన్ది, మన మనుఃసథాతి బటి్ట  ఉం-
టుందన్ది తెలుసుకుంటే చాలు. 
గజేంద్రుడిల్ మారి ‘కావవే 
రకి్షంచు భద్రాతమికా’ అన్నపు్ప-
డు ఆ రావడం “సరికిం జప్పడు 
శంఖ చక్రయుగమున్ చేద్యి 
సంధంపడే…” అన్నటూ్ట  మనకి 
అవగతం అవతుంది.
       ఇదే రామకృష్ణ పరమహంస 
చెప్పడం కూడా మనం చూడ-
వచుచు. “అమమి భవానీ ఏదైన్ 
ఇవవేగలదు. వెళ్ళా, దభాయించి 
అడుగు, నువవే ఉన్్నవా, 

ఉంటే రా వచిచు న్కు కనిపించు. 
ఆనందం అన్ది అడిగి మర్ 
తీసుక్. అల్ నమమికంగా త్రికర-
ణశుధ్ధగా అడిగినపు్పడు ఇవవేనూ 
అని ఎల్ అంటుంది?”
   బ్దు్ధ డు సన్్యసం తీసుకున్న-
పు్పడు కూడా, జవసత్వేలు ఉన్న-
పు్పడే కానీ, ఎపు్పడో ముసలితనం 
వచాచుక కాదు. అదే రామదాసు 
ఈ పద్యంలో చెపే్పది. ఎపు్పడో 
యముడి పిలుపు వినిపించిన-
పు్పడు మనం ఎక్కడ ఉంటామో, 
ఏ సథాతిలో ఉంటామో? అపు్పడు 
అసలు మన మనసులో 
ఏముంటుంద్ ఎవరికెరుక. 
అందుకే ఇప్పటినుంచే – అంటే 
గురు్త  వచిచునప్పటినుండి, జవస-
త్వేలు ఉన్నప్పటినుండే భగవం-
తుణి్ణ సమిరించాలి అని చెపు్తన్్నడు 
గోపన్న.
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తుమూమిరి రాంమోహన్ రావ 
తెలంగాణా మహానుభావలు
    బి. ఎన్. శస్త్రి --- శసన్ల శస్త్రి

      బి.ఎన్.శస్త్రిగానో, శసన్లశస్త 
గానో అందరికీ సుపరిచితులైన 
ప్రముఖ చారిత్రక పరిశోధకులు-
,కవి, నవల్ రచయిత,పత్రికా 
సంపాదకులు శస్త్రి గారి పూరి ్త 
పేరు భినూ్నరి నరసంహశస్త్రి.
     పది విశవేవిదా్యలయాలు 
చేసనంత పరిశోధన ఒక్కచే-
తిమీదుగా చేయడానికి చేసు్త -
న్న అధా్యపకవృతి్తని సైెతం త్య-
జించిన వ్యకి ్త.అంత్కాదు త్ను  
ఎనో్న ఆధారాలతో నిరూపించి 
నన్నయకంటే మందువాడు 
న్చన సముడు అన్న ప్రతిపా-
దన వెనకి్క తీసుకుంటేన్
పి.హచ్ డి.పటా్ట  ఇస్్త మని ఉస్మి-
నియా విశవేవిదా్యలయం తెలుగు 
శఖ ఆంక్ష విధసే్త,రాజీ పడకుండా 
డాక్టరేటును వదులుకున్న ఘన 
చరిత్రుడు.1000 వరకూ శస-
న్లను పరిశీలించి సవేయంగా 
400 శసన్లు పరిష్కరించటం, 
కనుగొనడం ఆయన పరిశోధన్ 
పటిమకు నిదర్శనం. 12 శసన 
సంపుటాలను, 5 సరవేసవేముల-
తో పాటుగా ఆంధ్రదేశ చరిత్ర-
సంసకృతిని తెలిపే 20 భాగముల 
బృహత్ గ్రంథలను ఒంటిచేతో్త 
లిఖంచి చరిత్ర పూరావేపరాలు 

జాతికి అందించిన పరిశోధకాగ్రే-
సరుడు శస్త్రిగారు.
          ప్రసు్త త యాదాద్రి భువనగి-
రి జిల్లా  రామన్న పేట మండలం 
తుమమిలగూడంలో శ్రీమతి సర-
సవేతమమి, 
శ్రీ రామకృష్ణయ్య పుణ్య దంప-
తులకు 10త్ది డిసెంబరు నెల 
1932  లో జనిమించారు శస్త్రిగా-
రు.వీరి సవేగ్రామం నలొ్గ ండజిల్లా  
వలిగొండ.త్ను జనిమించిన పెదదీ  
తుమమిల గూడమే ఒకప్పటి విషు్ణ -
కుండినుల రాజధానియైెన ఇం-
ద్రపాలనగరమని నిరూపించా-
రు.విషు్ణ కుండినులకు చెందిన 
రండు శసన్లపైె శస్త్రిగారు ప్ర-

త్్యక అధ్యయనం చేశరు. అవి- 
గోవింద శరమి శసనం, విక్రమేం-
ద్ర భటా్ట రక వరమి శసన్లు. వీటి 
ఆధారంగా విషు్ణ కుండినులు 
తెలంగాణ ప్రాంత పాలకులని, 
వీరి రాజధాని న్టి ఇంద్రపాలన-
గరం(పెదదీ  తుమమిలగూడం) అని 
చరిత్రను తిరగరాశరు.
  ఈయన ప్రకారం క్రీ.శ. 388-
90 మధ్య మహారాజేంద్రవరమి 
ఇంద్రపాల నగరంను స్థా పించి, 
తెలంగాణ ప్రాంత్ని్న ఏలిన్రు. 
    అంతకుపూరవేం అమరావ-
తి, విజయవాడ, వేంగి, దం-
దులూర్లన్ విషు్ణ కుండినులు 
పాలించినటులా  చరిత్రకారులు 
గురి ్తంచగా, శస్త్రిగారి పరిశో-
ధన మూలంగా సజీవచరిత్ర 
బయటికి వచిచుంది. అప్పటలా  ప్ర-
సద్ధ స్హిత్య పత్రిక ‘భారతి’  లో 
ఈ విషయమంత్ రాస శస్త్రిగారు 
అందరిక దృషి్ట లో పడా్డ రు. 
       బాల్య దశలో ఒక క్న్రు 
వదదీ  ఆటల్డుతున్న శస్త్రి గారికి 
ఒక శిల్ఫలకం కనిపించింది. 
దాని్న చదవడానికి ప్రయతి్నం-
చిన్ అది స్ధ్యం కాలేదు. న్టి 
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నుండే శసన్లపైె ఆయన దృషి్ట  
మళిళానటులా ంది. క్రమంగా ఆయన 
జీవితమంత్ శసన్లకు, వాటి 
ఆధారంగా చరిత్రకు ఆయువ 
పోస్్త  స్గింది.
     చిన్నన్డే పెదదీ  బాలశిక్ష పూరి ్త 
చెయ్యటమే కాక పదా్యలను 
ఒంటబటి్ట ంచుకున్్నరు. ఉరూదీ , 
తెలుగు, ఆంగలాం, సంసకృతం, 
పాళ్ వంటి భాషలు చిరుప్రా-
యం నుండే న్రుచుక్వటం ప్రా-
రంభించి సఫలీకృతులయా్యరు. 
అంతటితో ఆగక ఎనో్న ఒడి-
దుడుకుల మధ్యన 1958లో 
బి.ఏ పూరి ్త చేశరు. 1959లో 
ఓ.యూలో ఎం.ఏలో చేరి ఉత్తమ 
విదా్యరిథాగా రాణించారు. న్డే 
ఓ.యూలో నిరవేహించిన సెమి-
న్రలాకు సంబంధంచిన వా్యస్ల-
ను మన సంసకృతి-చరిత్ర అని, 
శ్రీన్థ భారతము అని రండు 
సంకలన్లను వెలువరించారు. 
ఆచార్య ఖండవలిలా , బిరుదురా-
జు, పల్లా  దుర్గయ్య వంటి పెదదీల 
ఆశీసు్సలు పొందారు. 
   నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతి-
రేకంగా ఉద్యమాలను 7వ తరగతి 
నుండే నడిపారు. ఉద్యమ 
పాటలు రాయటమే గాక నలలా -
గొండలోని ప్రొదుదీ టూరులో రావి 
న్రాయణ రడి్డ  న్యకతవేంలో 
నిరవేహించిన ట్రైనింగ్ కా్యంప్లో 
పాలొ్గ న్్నరు. అంత్గాదు నిజాం 
కాలంన్టి పరిసథాతులను కళళాకు 
గటే్ట  విధంగా ‘విపలా వ జావేల’ 

నవలను రాస్రు. వివిధ సంద-
రా్భలలో వాటికనుగుణంగా రాధ, 
జీవన పథం, తీరని క్రిక, పరివ-
ర ్తన, జీవితం-గమనం, సంధా్య-
రాగం అన్ స్ంఘ్క నవలలను, 
వాకాటక మహాదేవి, తుకా్కదేవి 
అన్ చారిత్రక నవలలను రాస్రు. 
నీరాజనం గేయన్టికతో పాటు 
సహకారం, గ్రామజీవనం, కి-
రాయిదారు, రండు న్టికలు 
అన్ న్టికలను రచించారు. 
బాలగేయ కావ్యమైెన శస్త్రిగారి 
‘పాపాయి పతకం’ గొప్పదైనదే. 
విమర్శకుడిగా ‘ కాశీ ఖండము 
దాని ప్రాశస్తయూము’ అను గ్రంథం 
వెలువరించారు శస్త్రిగారు 
       ఇవే కాక అన్కంగా అముద్రిత 
గ్రంథలున్్నయి.
శస్త్రి గారిని ఉత్తమ పరిశోధకు-
డిగా నిలబటి్ట ంది విషు్ణ కుండి-
నులపైె చేసన పరిశోధన. కొ-
మర్రాజు, మలలాంపలిలా , న్లటూరి, 
మారేమండ వంటి ప్రముఖ చా-
రిత్రకుల సరసన చేరే స్థా యికి ఈ 
పరిశోధన ద్హదం చేసంది. 
         ఇదిల్ఉండగా సురవరం 
ప్రత్పరడి్డగారు అప్పటికే 
‘ఆంధ్రుల స్ంఘ్క చరిత్ర’ 11వ 
శత్బదీ ం నుండి కుంఫణీ యుగం 
వరకు అందించారు. కానీ 11వ 
శత్బదీ ం పూరవేపు చరిత్ర అస్ప-
ష్ట ంగాన్ మిగిలి ఉంది. ఒక 
సందర్భంలో కొమర్రాజుగారు తె-
లంగాణలోగల శసన్లను సే-
కరించనిదే ఆంధ్రుల సంసకృతి, 

చరిత్ర నిరామిణం సమగ్రంగా కావ 
అని తన అభిప్రాయాని్న వెలలాడిం-
చారు. ఇటువంటి కారణాలచేత 
బి.ఎన్. శస్త్రి శసన్లు పరిశో-
ధన వైెపే పూరి ్తగా మొగు్గ చూపి ఆ 
దిశలో స్గారు.
మొదటగా ‘శసన సంపుటి 1,2 
భాగాలు’ అన్న గ్రంథం అచుచు-
వేస్రు శస్త్రి. ఎం.ఏ.లో అప్ప-
టికే ఆంధ్రుల చరిత్ర-సంసకృతిని 
అధ్యయనం చేసన వాడు గనుక 
అన్కాంశలపైె విసతృతంగా అవ-
గాహన కలిగి వన్్నడు. 1974లో 
వచిచున ఈ గ్రంథంలో మొదటి 
భాగం విషు్ణ కుండిన, మాఠర, 
కళింగుల ఐదు త్మ్రశసన్ల-
ను, రండవ భాగంలో కందూరి 
చోడుల, కళ్్యణి చాళ్కు్యలు, 
కాకతీయ మొదలగు వంశసుథా ల 
33 శిల్శసన్లు సవివరించా-
రు. 72 శసన్లకు సంకి్షప్త వివ-
రణలతో పాటు 15 కొత్త శసన్ల 
వివరాలు గల మరో గ్రంథం ‘త్రి-
పురాంతక దేవాలయ శసన్లు’. 
12 జో్యతిరిలాంగాలోలా  2వది శ్రీశలైం. 
శ్రీశలై్నికి 8 దికు్కలోలా  8 దావేర 
కే్షత్రాలుండగా తూరు్ప దిశలో 
గల దావేర కే్షత్రమే ఈ త్రిపురాం-
తక దేవాలయం. ద్ని్న గూరిచు 
చెపి్పంద్ గ్రంథం. కాకతీయులకు 
స్మంతులుగా తరావేత సవేతం-
త్రులుగా గత కందూరి చోడుల 
రాజధానులు నలలాగొండలోని కొ-
లనుపాక, పానగలులా  పట్ట ణాలని, 
మహబ్బ్ నగర్లోని కందూరు, 
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క్డూర్, వర్ధమాన పురాలని 
తెలుపుతూ వారిచిచున అగ్రహారా-
లు, సువర్ణ గోదాన్లను గూరిచు 
శిల్పకళను, స్హిత్య విశేషాల-
ను గూరిచు దాదాపు 40 శసన్లు 
సంపాదించి శస్త్రి గారు పేర్కన్న 
ఉద్గ ్రాంథం’కందూరి చోడుల శస-
న్లు-చరిత్ర-సంసకృతి’.
శ్రీకాకుళంలోగల ప్రసద్ధ శవైకే్ష-
త్రమైెన ముఖలింగ దేవాలయ 
చరిత్రను ప్రకటిస్్త  100కు పైెగా 
శసన్లతో కలిగిన పుస్తకం 
‘ముఖలింగ దేవాలయ చరిత్ర-
శసనములు’. ద్ని్న గిడుగు-
వెంకట సీత్పతి గారి స్ఫ్రి ్తతో 
వెలువరించారు. మరో 95కుపైెగా 
శసన్లు కనిపెటి్ట  బజవాడ ప్రాం-
తంలోని దురా్గ మళ్లాశవేరాలయ 
లోకానికి చాటారు. ఈ గ్రంథంలో 
తెలుగు వచనం, తెలుగు 
పదా్యలు మొదలగు విశేషాలు 
శసన్లపైె ఎల్ ఉన్్నయో 
ముద్రించారు. కుతుబ్షాహీలు 
అనగాన్ మదికి తటే్ట ది గోలకొండ. 
బహమనీ రాజ్యం క్రీ.శ. 1600లో 5 
సవేతంత్ర రాజా్యలుగా విడిపోగా, 
అందులో గోలకొండ రాజ్యం 
ఒకటి. గోలకొండ పాలకులు 
కొంతకాలం తరావేత రాక్షసతంగ-
డి యుద్ధంలో తుళ్వ వంశని్న 
అంతం చేస, అళియరామరా-
యలను సంహరించి సువిశల 
రాజ్యంగా గోలకొండ రాజా్యని్న వి-
స్తరింప చేసన్రు. వీరి కాలంన్టి 
శసన్లు ఉరూదీ , అరబీ్, పారశీ, 
సంసకృత్ంధ్ర బాషలోలా  ఉండగా 

వాటిని వెలికితీస చరిత్రకు కొత్త 
రూపం కలి్పంచారు. 
     17 శసన్లతో చెఱకు రడి్డ  
వంశ-చరిత్ర-శసనములు, 27 
శసన్లతో రేచరలా రడి్డ  వంశ చరి-
త్ర-శసనములు అను కృతులను 
శసన ప్రతిబింబాలు, శిల్్పల 
ఛాయా చిత్రాలతో సహా ప్రచురిం-
చి ఖా్యతి పొందారు.
    వలూలా రు, గండిక్ట రాజ-
ధానులుగా పానగలులా  పరిసర 
ప్రాంత్లు పాలించిన ‘కాయసథా 
రాజులు’ సంకి్షప్త చరిత్రను 
1991లో బయల్పరాచురు. 
         దకి్షణ కాశిగా చెప్పబడే తె-
లంగాణలోని శవైకే్షత్రం వేముల-
వాడ. దాని చరిత్రను ప్రకటిస్్త  
‘వేములవాడ చరిత్ర-శసనము-
లు’ అను మహత్తర గ్రంథం శస్త్రి 
గారు 12 శసన్లోలా  తెల్్పరు. 
ఇక్కడ రాజరాజేశవేరాలయం, భీ-
మేశవేరాలయం, బదిదీగేశవేరాల-
యం, నగరేశవేరాలయాలు కలవ.
          చాళ్క్య రాజవంశల 

పాలనలో సబి్స్యిర మం-
డలమని పిలవబడిన కర్ం-
నగర్కు బోధన్ రాజధానిగా 
ఉండేదని చరిత్ర. వారి కాలంలో 
నిరిమించబడిన ఆలయాలు, 
వారి చరిత్ర, సంసకృతికి దర్పణం 
పటే్ట  శసన్లు భూ పొరలోలా ంచి 
పెకిలించి విశద్కరించారు శస్త్రి. 
న్టి కాలంలో గల పంపకవి, జి-
నవలలాభుల వివరాలు చెపా్పరు.
       ‘మల్్యల వంశ చరిత్ర-శస-
నములు’ అను మరో గ్రంథం 
కూడా ప్రకటించి మల్్యల వంశీ-
యులకు విరియాల, గోన వంశీ-
యులతో గల బంధుత్వేని్న వివ-
రించారు. గోనబ్దా్ధ రడి్డ  కుమార ్త 
కుపా్పంబిక మాల్్యల వంశనికి 
చెందిన గుండదండాధీశుని్న 
వివాహ మాడిన విషయాలు ఈ 
గ్రంథంలో మనకు అగుపిస్్త యి. 
. 
     ఇవనీ్న ఒక ఎతెతైత్ విజా్ఞ న సరవే-
స్వేలను రాయటం మరో ఎతు్త . 
మొదట తన జిల్లా పైె గల అభి-
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మానంతో ‘నలలాగొండ మండల 
సరవేసవేం’ రాస ప్రకటించారు. 
      అదే అదునుగా ఆదిల్బాద్, 
మహబ్బ్నగర్, రడి్డరాజ్య, బ్రా-
హమిణ రాజ్య సరవేస్వేలు విడుదల 
చేస ఆయా ప్రాంత్ల పుణ్యకే్షత్రా-
లు, దరా్గ లు, మత్లు, కవలు, 
పండితులు, సమరయోధుల 
వివరాలు, ప్రజపోరాటాలతో 
పాటు ప్రాంతం యొక్క భౌగోళిక 
చరిత్రను, మండల ప్రశస్తలు, 
ఆచార వ్యవహారాలు ఇల్ సరవేం 
ఇందు పొందుపరిచారు.  
        వరంగల్,కర్ంనగర్ సరవే-
స్వేలే మరియు తెలంగాణ శసన 
సరవేసవేం కూడా సద్ధం చేయుటకు 
పూనుకున్న తెలుగుజాతి పరిశో-
ధకాగ్రేసరులు శస్త్రి గారు. 
      సురవరం గారి ‘ఆంధ్రుల 
స్ంఘ్క చరిత్ర’ను పూరవేప-
క్షం చేసే దిశలో అల్గే ఇకా్ష వై-
కువంశం తరావేత  విషు్ణ కుండి-
నుల శసన్ల ఆధారంగా 500 
ఏండలా  చరిత్రనుబట్ట బయలు 
చేసే విధంగా ‘ఆంధ్రుల చరిత్ర 
సంసకృతి’ గ్రంథలు రాస న్టి 
ప్రముఖ చరిత్రకారుల సరసన 
స్థా న్ని్న సుసథారం చేసుకున్్నరు 
శస్త్రిగారు. 
     పైెన చెపి్పనటు్ట   ఆదికవి 
స్థా నం ననె్నచోడుడికే దకా్కలని 
అన్క ఆధారాలు కటు్ట దిట్ట ం చేస 
నిరూపించారు. తన పిహచ్డి 
గ్రంథం ‘డవలప్మెంట్ ఆఫ్ 
తెలుగు ల్ంగేవేజ్ త్రూ ఇని్సక్్రా ప్ష -
న్్స’లో ఈ వివరాని్న చేరచుగా దాని్న 

అన్టి ఆచారు్యలు సహించక 
తనతో ఏకీభవించలేదు. సదా్ధ ంత 
గ్రంథని్న తిరగరాసే్త పటా్ట  ఇస్్త -
మన్్నరు. అందుకు శస్త్రిగారు 
ఒపు్పక్లేదు. ఒపు్పక్కపోవట-
మేకాక పిహచ్డిన్ త్్యగం చేసన 
మహానుభావడు.
       వలిగొండ వదదీ  మూసీ నది 
ఒడు్డ న నిరిమించ తలపెటి్ట న త్రిశకి ్త 
దేవాలయాలు శస్త్రిగారికి హిం-
దుతవేంపైె, ప్రాచీన భారతీయ 
సంప్రదాయంపైెగల అభిమాన్-
ని్న చాటుతున్్నయి. 
         శస్త్రిగారు 1980లో ‘మూసీ’ 
పత్రికను ప్రారంభించగా మధ్యలో 
కాస్్త  ఆగిన్ న్టికీ అన్క ప్రామా-
ణిక, పరిశోధన్తమిక వా్యస్లు   
అందిస్్త   అలన్టి ప్రసద్ధ స్హి-
త్యపత్రిక భారతిని మరిపిసు్త న్నది.
శస్త్రిగారి అలులా డు ప్రసద్ధ స్హి-
తీమూరు్త లు శ్రీ స్గికమల్కర 
శరమిగారి ఆధవేర్యంలో శస్త్రిగారు 
నెలకొలి్పన మూసీపత్రిక,శస్త్రిగారి 
తనయులు శ్రీ భినూ్నరి గోపాల-
కృష్ణగారి ఆధవేర్యంలో శస్త్రిగారు 
ఎనో్న వ్యప్రయాసలక్రిచు వలిగొం-
డలోనిరిమించిన త్రిశకి ్త దేవాలయం 
నిరివేఘ్నంగా కొనస్గుతున్నవి.
      విశేవేశవేర సంసకృత్ంధ్ర కళ్-
శలవారు తెలంగాణా స్హిత్య 
చరిత్రను జిల్లా లవారిగా వెలు-
వరించిన సందర్భంలో నను్న 
ఆదిల్బాదు జిల్లా  ప్రతినిధగా 
ఎంచుకున్్నరు.ఆ సమయంలో 
డా.స్మల సదాశివగారి సలహా 
మేరకు శస్త్రిగారి ఆదిల్బా-

దు జిల్లా  సరవేసవేం సంపాదించి 
కొంత స్హిత్య చరిత్రను సేక-
రించినపు్పడు శస్త్రిగారి గురించి 
మొదటిస్రిగా తెలిసంది. ఆ 
సందర్భంలోన్ బ్రహమిశ్రీ స్గిక-
మల్కరశరమిగారితో పరిచయం 
ఏర్పడింది.
ఆ తరువాత  మాకు బంధువలైన 
పల్లా  దుర్గయ్యగారి కుటుంబ 
సభు్యల దావేరా శస్త్రిగారి  గురించి 
మరిని్న విషయాలు తెలిసనవి.
కొంతకాలం శస్రిగారు పల్లా వా-
రి గృహసముదాయంలో అదదీ-
కున్్నరు శస్రిగారు. తరువాత 
ఒకస్రి కాచిగూడ వదదీ  ఉన్న వారి 
ఇంటిలో  శస్రి్రాగారిని కలిసనపు్ప-
డు ఎంతో ఆపా్యయంగా పలుక-
రించి ఆశీరవేదించిన విషయం  
మరచిపోలేనిది.న్ కవితలు 
ఒకటి రండు మూసీ పత్రికలో వే-
సుకున్్నరు.
     4 ఏప్రిల్, 2002, న తన పర-
మపదించిన బి.ఎన్. శస్త్రి అవా-
రు్డ లకూ, రివారు్డ లకు ఏన్డూ 
ఆశపడనివాడు. సవేయం కృషిన్ 
నమిమినవాడు. పటు్ట దల,ఆతమి 
విశవేసంతో తన ఇష్ట మైెన చరి-
త్రక్సం  జీవిత్ని్ని ధారవో-
సన .ఎన్. లేనిదే తెలంగాణకే 
కాదు తెలుగుకే చరిత్ర లేదన్ది 
అతిశయోకి ్త కాదు. బి.ఎన్. శస్త్రి 
గారంటే ఒక సంకల్పబలం. ఒక 
విశవేవిదా్యలయం. ఒక విజా్ఞ న 
సరవేసవేం. కారణజనుమిడు.
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SPOKEN SANSKRIT

చిలకమరి ్త దురా్గ  ప్రస్దరావ

        (సంభాషణ సంసకృతం -29)   

+91 9897959425

                             
       
                      Unit 1
 
     यषु्मद ् शब्द: --वर्तमाने –एकवचनम ्
    त्वं  - पठसि –నీవ చదువ చున్్నవ 
    
     यषु्मद ् शब्द: --वर्तमाने – द्विवचनम ् 
यवुावं –पठथ: - మీరిదదీరూ చదువచున్్నరు 

यषु्मद ् शब्द: --वर्तमाने-बहुवचनम ्
ययूवं  - पठथ  మీరందరు చదువచున్్నరు  

यषु्मद ् शब्द: --भूर े

त्वं  =अपठ:  నీవ చదివితివి यवुावं अपठरम ् మీరిదదీరూ చదివితిరి ययूवं  –अपठर  మీరందరు చదివితిరి 

यषु्मद ् शब्द: -भववष्यवर
त्वं  पद्ठष्यसि   నీవ చదివెదవ ) यवुावं पद्ठष्यथ: (మీరిదదీరూ చదివెదరు ) ययूवं  पद्ठष्यथ మీరందరు చదివెదరు )

  यषु्मद ्–शब्द: --वर्तमाने  प्र .पु
 
      ि: पठवर అతడు చదువతున్్నడు –रौ-पठर:--వారిదదీరూ చదువచున్్నరు 
र ेपठन्ति వారందరూ  చదువచున్్నరు 
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      त्वं  –पठसि నీవ చదువచున్్నవ – यवुावं पठथ: మీరిదదీరూ  చదువచున్్నరు --ययूवं  पठथ మీరందరు 
చదువచున్్నరు  

     अहवं –पठामम న్ను చదువచున్్నను – आवावं –पठाव:-  మేం ఇదదీరం చదువచున్్ననాము वयवं -पठाम:మేం 
అందరం చదువ చున్్నము 

यषु्मद ् शब्द: -- भववष्यवर 

 (ि:)    पद्ठष्यवर (रौ ) पद्ठष्यर: ( रे) पद्ठष्यन्ति 
(त्वं  ) पद्ठष्यसि   (यवुावं) पद्ठष्यथ: ( ययूवं ) पद्ठष्यथ  
अहवं पद्ठष्यामम – आवावं –पद्ठष्याव: वयवं  – पद्ठष्याम:

Unit -2

लङ् लकार:  (భూతకాల౦)

अपठर ्–अपठराम-्अपठन्
अपठ: -अपठरम ्-   अपठर
अपठम-् अपठाव- अपठाम
  
ि: अपठर ्అతడు చదివెను  ---  रौ- अपठराम ्వారిదదీరూ చదివిరి ---      रे   - अपठन ्వారందరూ చదివిరి 
त्म-् अपठ: నీవ చదివితివి  -- यवुाम-् अपठरम ्మీరిదదీరూ చదివితిరి -- ययूम ्–अपठर మీరందరు చదివి-
తిరి 
अहम ्– अपठम ्న్ను చదివితిని – आवाम—्अपठाव మేమిదదీరం చదివితిమి – वयम ्–अपठाम మేమందరం 
చదివితిమి 

                                                                            Unit-3

భూతకాలంలో  past Tense (మధ్యమ పురుష) Second person లో त्वं  –यवुावं –ययूवं  అన్ పదాలకు 
బదులుగా भवान ्भवतिौ –भवति:  అన్ పదాలను ఉపయోగిసే్త  अपठर ्–अपठराम-्अपठन ् అన్ క్యా 
పదాలకు బదులుగా  – पद्ठरवान ्–पद्ठर वतिौ –पद्ठरवति:  అన్ పదాలను ప్రయోగిసే్త మనకు భాష కొంత  
సులభం అవతుంది  అవి అని్న పురుషలలోను సరిపోత్యి .అదల్గో తెలుసు కుందాం .

ि: पद्ठरवान ्అతడు చదివెను  ---  रौ- पद्ठरवतिौ  వారిదదీరూ చదివిరి ---      रे    पद्ठरवति:   వారందరూ 
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చదివిరి 

भवान ्पद्ठरवान ् నీవ చదివితివి  -- -भवतिौ  पद्ठरवतिौ మీరిదదీరూ చదివితిరి – भवति: पद्ठरवति:  
మీరందరు చదివితిరి 

अहम ्– पद्ठरवान ् న్ను చదివితిని – आवाम—् पद्ठरवतिौ  మేమిదదీరం చదివితిమి – वयम ्– पद्ठरवति:  
మేమందరం చదివితిమి 
 
ఈ క్యా పదాలను మనం చాల సులభంగా కూడా తయారు చేసుక్వచుచు 

1. పఠితవాన్- పఠితవంతౌ – పఠిత వంత:
2. లిఖతవాన్ –లిఖతవంతౌ –లిఖతవంత: 
3. గతవాన్ –గతవంతౌ –గతవంత: 
4. కృతవాన్ –కృతవంతౌ – కృతవంత:

రామ: వనం అగచఛిత్ అనడానికి బదులు మనం రామ: వనం గతవాన్    అనవచుచు .  

वपक: कूजिरवान ्–वपरौ कूजिरवतिौ – वपका:कूजिरवति:

క్కిల కూసెను -రండు క్కిలలు కూసనవి –చాల క్కిలలుకూసనవి 

उक्तवान ्– उक्तवतिौ – उक्तवति: 
अध्ापक: उपन्ािम ्अक्तवान्
అధా్యపకుడు  ఉపన్్యసం చెపె్పను 

ममललरवान-् ममसिरवतिौ –ममललरवति: 
आञ्जनेय: रामवं  ममललरवान ् 
ఆంజన్యుడు రాముని కలుసుకొనెను

रामलक्ष्मणौ िुग्रीववं  ममललरवतिौ 
రామలక్ష్మణులు సుగ్రీవని కలుసుకొనీరి 

वानरा: रामवं  ममललरवति: 

వానరులు రాముని కలుసుకొనిరి 
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ఇక స్త్రీ లింగంలో 
पद्ठरवररी –पद्ठरवत्ौ –पद्ठरवत्:  
అన్ రూపాలు  ఏర్పడత్యి 
బాలికా పఠితవతీ -బాలికే   పఠితవతౌ్య – బాలికా: పఠితవత్య:  
ललखिरवररी –ललखिरवत्ौ –ललखिरवत्: 
మహిళ్ పత్రం  లిఖతవతీ  – మహిళ్ పత్రం  –లిఖతవతౌ్య- మహిళ్: పత్రం లిఖత వత్య:  
परीरवररी –परीरवत्ौ –परीरवत्: 
బాలికా  కీ్షరం పీతవతీ –బాలికే కీ్షరం పీతవతౌ్య – బాలికా: కీ్షరం పీతవత్య: 

Sanskrit Sloka 
क्व वरष्ठर: र ेवपररौ ममेवे
त्पण्तयोक्त ेपररहािपूव्तम ्|
क्व वा ममेव श्वशुरौ रवेवर
रामरीरयन ्िस्मिरमरीश्वरोsव्ार ् || 

కవే  తిష్ఠ త: త్ పితరౌ మమేవే
త్యపర్ణయోకే ్త పరిహాసపూరవేం
కవే వా మమేవ శవేశురౌ తవేతి
త్మీరయన్ ససమితమీశవేరోsవా్యత్

పారవేతి వాస్తవానికి అచలపుత్రికే అయిన్ చలచిత్తం కలది. చాల చిలిపిది. సరదాగా తన   భర ్తను ఒక 
ఆటపటి్ట దాదీ మనుకుంది . కాని ఆయన తనకంటే  తెలివైెన వాడని మాత్రం ఊహించలేక పోయింది 
పాపం.  ఏమండి ! న్కు అమమి న్న్న ఇదదీరూ ఉన్్నరు . న్కున్నటులా గా మీకు అమామిన్న్నలక్కడున్్నరో 
చూపించండి అంది కొంటెగా. శివడు దానికి సమాధానంగా  ఓహో అదా ! న్కు అత్్త  మామ ఇదదీరూ 
ఉన్్నరు . న్కున్నటులా గా నీకు అత్్త  మామలు ఎక్కడున్్నరో చూపించు  అన్్నడు నవవేతూ. ఏ౦ చూపి-
సు్త ంది ? వెంటన్ ఉడుకు్కంటూ బ్oగమూతి పెటి్ట  ఆయన ఒడిలోకి  వంగి వాలిపోయి ఉంటు౦దని 
ఊహిదాదీ ం. ఈ విధంగా పారవేతి కొంటె ప్రశ్నకు తగిన సమాధానం చెపి్పన ముక్కంటి మాటలు మనలి్న 
రకి్షంచుగాక 
 
One day Goddess Parvati wanted to make fun of her husband Lord Siva. She asked Him 
“ My dear husband ! I have father and mother. But you don’t have father and mother 
like me. Then Lord Siva replied “I have father –in- law and mother
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ఆదూరి హైమవతి

             ఒక మహా శివరాత్రి 
పరవేదిన్న ఎంతో మంది భకు్త లు 
శివకే్షత్రాలని్నంటిలో ఉపవాస్ 
లుండి ప్రార్ధనలు , అభిషేకాలూ, 
పూజ లు,దానధరామిలూ సు్త న్్న-
రు .కైల్సంనుండీ చిరునవవేతో  
భూలోకం వైెపు వీకి్షసు్త న్న పర-
మేశవేరుని చూసన పారవేతీ మాత 
అమిత ఆసకి ్తతో," స్వేమీ !ఈ శి-
వరాత్రికి ఏ పుణా్యతుమినికి మోక్షం 
ప్రస్దించ బోతున్్నరు?మీభ-
కు్త లోలా  ఎవరు గొప్ప సేవ చేసు్త న్్న-
రో వీకి్షంచారా !" అని అడిగింది. 
పరమేశవేరుడు చిరునవవే-
తో  భూలోకం వైెపు చూడమని 
స్చించగా పారవేతీ మాత అటు 
చూసంది  .
శ్రీశలైకే్షత్రం భక ్తసంద్హంతో క్-
కి్కరిసపోయి ఉంది.కాశీకే్షత్రంలో 
కాలుపెట్ట న్ సందులేదు.క్టి-
లింగాల కే్షత్రం,దాకా్ష రామం,ధ-
రమిపురి, శ్రీ కాళహస్త వంటి పవిత్ర 
శివ కే్షత్రాలు జనంపట్ట  నంతగా 
కిటకిట ల్డిపోతున్్నయి.
ఇల్ ఏ శివకే్షత్రం చూస న్ భక ్త 
జన సంద్ హంతో నిండిఉంది. 
పారవేతీ మాతకు ఏమీ బోధ పడక 
"స్వేమీ ! న్కు ప్రత్్యకంగా ఏశివ-
కే్షత్రంలోనూ ఏమీప్రత్్యకత గోచ-
రించడం లేదు.  ఈ అభిషేకాలూ 

, పూజలు అనీ్న ప్రతి శివరాత్రి కీ 
జరిగినటేలా  జరుగుతున్్నయి కదా 
? "అంది .శంకరుడు చిరున-
వవేతో తన చేతిలోని త్రిశూల్ని్న 
వంచి క్ందికి చూపాడు. పారవేతీ 
మాత తన దృషి్ట ని అటుమళిళాం-
చింది .
  అది ఒక చిన్న పలలాలోని  ఒక అతి 
చిన్న శివాలయం. అక్కడ ఒక 
రైతు కుటుంబంలోని నలుగురూ 
వంటలు చేస, దైవనివే దన 
కావించి అక్కడ దేవాలయం 
ముందున్న వికల్ంగులకు, భి-
కు్ష వలకూ అన్నదానం చేసు్త న్్న-
రు. అది చూసన పారవేతీ మాత " 
స్వేమీ ! ఇదేంచిత్రంకాదే ! ఎంతో 
మంది భకు్త లు అన్నదానం 
చేయడం స్ధారణ విషయమే 
కదా? " అనింది.
   పరమేశవేరుడు  " స్ధారణం 
కాదు పారవేతీ ! ఈరైతు తనకున్న 
మూడకరాల పొలంలో పండిన 
పంటనఒత్ మూడు వాటా లేస-
,ఒకవాటా గాదలో దాచి ఈ శివ-
రాత్రిరోజున అన్నదానం చేస్్త డు.
ఒక వాటామాత్రమే తన ఖరుచు-
లకు వాడు కుంటాడు. మర క 
వాటా తనతోపాటు మరుసటి 
సంవత్సరం పొలంలో విత్తను 

గింజలు లేని తోటిరైతు లకు 
ఊరికే ఇస్్త డు. అంటే అన్న-
దానం కంటే ఎంతో మంది తోటి 
రైతులకు అన్నం దరికే మారా్గ -
నికి సహకరించడం గొప్ప కదూ-
?ఎంతో మంది తమ గింజలను 
అధక ధరలకు అముమికుంటుం-
డగా తోటి రైతులకు ఉదారంగా 
ఇవవేడం గొప్ప దానం కాదూ? 
“అనగా,  పారవేతి "నిజమే స్వేమీ 
!అతడిదే గొప్పదానం !ఐత్ 
అతడికే తమరుఈశివరాత్రి-
కి  మోక్షం ప్రస్దించ నున్్నరు,  
ఔన్? " అంది సంతోషంగా  . 
" కాదు. ఆ  వైెపు చూడు " 
అని పరమేశవేరుడు అనగా 
ఆయన చూపిన వైెపు పారవేతీ 
మాత చూసంది. అక్కడ ఒక 
వ్యకి ్త తనవీపుపైె గుడ్డలమూట 
మోసుకుంటూ శివాలయం మెటలా  
పైె చలికి వణుకుతూ ముడుచు-
కునిపడుకునివండే భిక్షగాళళాకు, 
ఇలులా  లేక చెటలా  క్ంద కాపురా-
లుండి చలికి వణుకుతున్ననిరా-
శ్రయులకు తన వీపుమూటలో 
నుండీ దుప్పటులా  తీస కపి్ప వెళళా-
స్గాడు. అది చూసన పారవేతీ 
మాత "ఇతడవరు స్వేమీ! ఇల్ 
గుప్తదానం చేసు్త న్్నడు?" అని 
అడిగింది.

        ఉత్తమ దానం 
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  "ఇతడొక న్తగాడ ప్రతిసంవత్స-
రం త్ను ఎని్న బట్ట లు న్స తన-
కుటుంబ పోషణకై అముమికుం-
టాడో అని్నదుప్పటులా  న్స ,దాచి 
ఈ శివరాత్రిన్డు ఇల్ గుప్తదా-
నంచేస్్త డు. న్ న్మసమిరణ తోన్ 
సంవత్సరం పొడవన్ బట్ట లు 
న్స్్త  ఉంటాడు. అందు కే ఎంత 
మంది చలికి బాధపడేవారుం-
టారో అని్న దుప్పటులా  అతడి దగ్గర 
ఉంటాయి .పగలంత్ తన బ్ర-
తుకుతెరువకు శ్రమపడు తూ , 
రాత్రుళ్ళా దానం క్సం బట్ట లు 
న్స్్త డు .గొప్పభకు్త డు! "అన్న 
పరమేశవేరుని మాటలకు పారవేతి 
నవవేతూ " ఐత్ తమరు ఇతడికే 
ముకి ్తని ప్రస్దించ నున్్నరన్న 
మాట !." అనింది . చిరునవేవే 
పరమేశవేరుని సమాధానమైెంది. 
" పారవేతీ ! అటు వీకి్షంచుమరి 
..." అంటూ పరమేశరుడు తన 
త్రిశూల్ని్న చూపి న వైెపు పా-
రవేతీదేవి తన దృషి్ట  నిలిపింది.
అది ఒక గురు కులం, గోవిం-
దవలలాభుడు ఆవిదా్యలయానికి 
అధపతి. చెటలా  క్ంద విదా్య రు్ధ లు 
కూరుచుని ఉండగా, గోవిందవలలా-
భుడు అందరిముం దూ ఎతెతైన 
అరుగుపైె కూరుచుని విదా్యభో-
ధన చేసు్త న్్నడు. "న్ధా! ద్నోలా  
వింత్ముంది! అందరు బోధకు-
లవల ఇతడూ తన విదా్యరు్ధ ల-
కు బోధ సు్త న్్నడు. అంత్కదా!"  
అంది పారవేతీ మాత. "పారవేతీ! 
అతడి వదదీ  చదివిన విదా్యరు్ధ  

లంత్ దేశ మంత్ తిరిగి ధరమి స్-
త్రాలనూ, మానవత్ విలువలనూ 
ఆచరించి చూపుతూ సమాజానికి 
బోధసు్త న్్నరు . వారి బోధన లను 
విన్న ప్రాంత ప్రజలంత్ సత్రర్పవ 
ర ్తనతో, సదు్గ ణాలతో, స్ధుసవే 
భావలై, మత స్మరస్యంతో 
ఆదర్శ జీవనం స్గిసు్త న్్నరు. ఆ 
ప్రాత్లోలా  కొటాలా టలు, గొడవలూ, 
అన్్యయమూ, అక్రమ సంపా 
దన్ పరులూ, నిరక్ష రాసు్యలూ, 
లేక  ప్రజలంత్ ప్రశంతజీవనం 
గడుపు తుంటారు. మానవనికి 
కావలసంది తిండీ బట్ట  లేకా-
దు,సదు్గ ణాలు కూడా.సమాజం 
జనులంత్ సతప్రవర ్తనతో ఉంటే 
ధరమిం న్లుగు పాదాల్ నడు-
సు్త ంది. అన్్యయారిజుత విత్తం తో 
ధనికులు ఎంతో ఆడంబరం-
గా ఎని్నఅన్నదాన్లు చేసన్ 
వాటి వలన ఫలితం లేకపోగా,ఆ  
అన్్యయారిజుత  విత్తంతో పెటి్ట న 
అన్నం తిన్నవారికి ఆ బ్ధు్ధ లు 
వంటబటి్ట , సమాజంలో అన్్య 
యం అధరమిఒ రక్కలువిపి్ప 
ఎగురుతుంటాయి. సంపాద-
నను బటే్ట  తిండి, తిండిని బటి్ట , 
రక ్తం,రకా్తని్నబటి్ట   బ్ధీ్ధ  వస్్త యి 
కదా? అంటే ఎటి్ట  తిండో ,అటి్ట  
రక ్తం,ఎటి్ట  రక ్తమో అటి్ట  బ్ధీ్ధ. 
అన్న దానం ఆ ఒక్క పూట 
మాత్రమే మానవని తృపి్త పరు-
సు్త ంది, వస్తదానం కొంతకాలం 
మాత్రమే సుఖాని్నసు్త ంది, అంత 
మాత్రాన అవి తకు్కవ దాన్లని 

న్ను చెప్పడం లేదు. అవిఅత్్య-
వశ్యకాలేసుమా! ఐత్ అవి న్్య-
యారిజుత విత్తంతో చేసేవైెఉండాలి. 
ఇందా క నీవ చూసన ఆఇదదీరూ 
తమ కాయకష్ట ంతో పండించిన 
ధాన్యం, రాత్రం త్ మేలుకుని 
న్సన బట్ట లూ దానఒ చేయడం 
ఉత్త మోత్తమం , ఐత్ అదివారి-
కి మాత్రమే పుణా్యని్న ఇసు్త న్నది.
ఈగోవిందవలలా  భుడు నిస్వేర్ధంగా  
చేసేవిదా్యదానం వలన ఆవిదా్య 
రు్ధ లు  తమవిదా్యభా్యసంపూర ్త-
యా్యక సమాజం లో తమ ఆదర్శ 
జీవనవిధా నం వలన ,విదా్యదా-
నం వలన,సమాజాని కంతకూ 
శఒతి ప్రదాతలుగా ఉండటం 
వలన సమాజమే మంచిగా మారి-
ప్రపంచంలో శంతి స్థా పన జరిగి-
మానవలంత్శంతితో,ఆనందం 
గా కే్షమగా జీవిస్్త రు కదా !అన్నం-
,వస్తం ఇచిచుఆదానఫలితమైెన-
పుణా్యని్న పొందటం, గొపా్ప? లేక 
సమాజాన్నం త్ ఆదర్శ ,సంకే్షమ 
మార్గంలో నడిపే విదా్యదానం 
గొప్పదా? సమాజానికికావలసం-
దిసత్ర వర ్తన్పరులైన  మాన-
వల్,తిండితో శర్రానీ్న మంచి 
బట్ట లతో అందానీ్నపెంచుకుని 
స మా జ ం లో చీ డ పు రు గు ల వ -
లఉంటూ, ఇతరులకు కషా్ట ల-
నూ ఇబ్ందులనూభయానీ్న 
కలిగించే  మానవల్? విద్య 
వలన అన్నమూ , వస్్రా లూ కూడా 
పొందవచుచు కదా? 
      (42 వ పేజీ చూడండి)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీమియ  కధ 

                దీపావళి
      శ్రీరామనవమి గురించి 
ఇంతకూ ముందే ప్రస్్త వించ-
టం మూల్న మళ్ళా చెప్పదల-
చుక్లేదు. ద్పావళి పండుగ 
పిలలాలకు ఇష్ట మైెన పండుగ. 
ద్పాలు పెదదీగా వెలిగించేవాళ్ళా 
కాదు గానీ, పండుగ పదిరోజులు 
ఉందనగా చెరువ కట్ట  మీదికెళిళా, 
పిలలాలు 'సుడుములు' తిపే్పవా-
ళ్ళా. చొప్పకట్ట లు కాలేచువాళ్ళా.
        'సుడుములు' ఇంటలా న్ 
తయారు చేసేవాళ్ళా. దరికిత్ 
రాక్షస బొగు్గ , లేకుంటే కుమమి-
రాము బొగు్గ లు దంచి, సదదీ  
బొంకులు (అంటే సదదీకంకి 
నుండి గింజలు తీసన తరువాత 
మిగిలిన కంకిని పీకిత్ వచేచు-
వాటిని) తెలలా  ఉపు్ప కలిపి పాత 
గుడ్డలో పటె్ట డు మూట కటి్ట , 
మూడు బందర కటె్ట లను వంచి 
ఒక కొసలో కటి్ట , మధ్యలో ఈ 
మూట పెటి్ట , మళ్ళా పైెభాగాన 
కటె్ట లను కటి్ట , మూటపైె చిన్న 
నిపు్ప కణిక పెటి్ట , 'వడిసెల' తి-
పి్పనటు్ట  తిపి్పత్,,, ..పట...చిట...
పట చిటమంటూ మినుగురులు
రేపుతూ చాల్సేపు కాలుతుంది.  
చివరకు దాని్న చెరువలో పడేస్్త -
రు పిలలాలు. 

       పండుగ రండుమూడు రో-
జులుందనగా 'పటాకులు' కొని 
ఉదయం అంటా ఎండలో పెటి్ట  
చీకటి పడిన తరువాత కొంచెం 
కొంచెం కాలుచుకున్వాళళాం. 
అయిత్ ఒకొ్కక్క ఇంటి దగ్గర 
కాలచుటం అయిపోయిన తరావేత 
ఇంకొక ఇంటి దగ్గర కాలుచుకు-
న్వారు. అంటే...ఊరోలా  పిలలాలు 
అంత్ ఒకచోట చేరిత్ కానీ, కా-
లచుటంలో ఆనందం ఉండేది 
కాదు. ఆడపిలలాలు కాకరతు్త -
లు, త్డు, అగి్గపులలాలు కాలిసే్త...
మగపిలలాలు మాత్రం లవంగం 
పటాకులు, ఎర్ర పటాకులు, లకీ్షమి 
పటాకులు, ఆటంబాంబ్లు 
కాలిచు తమ 'మగతనం' ప్రదరి్శం-
చుకున్వాళ్ళా.
        పాపం... ఈ పటాకులు కొ-
నలేనిపిలలాలు కాలేచువాళళాని చూస 
ఆనందిస్్త , పేలని పటాకుల-

ని తీసుకుని వతి్త దగ్గర కొంచెం 
చింపి, వతి్త పైెకి ల్గి కాలుచుకున్-
వాళ్ళా. 
         మొలకల పున్నమి    
      ఇది కూడా పిలలాలు ఎకు్కవ 
ఇష్ట పడే పండగ. పాడ్యమి రోజు 
పిలలాలు ఇంటింటికి పోయి అని్న 
రకాలైన ధాన్్యలు సేకరిస్్త రు. 
మా ఊరి రామాలయంలో గర్భ-
గుడికి ఇరువైెపుల రండు గదు-
లుండేవి. ఈ గదులోలా  అడుగు 
ఎతు్త న మా ఊరి చెరువలో ఉండే 
ఒండ్రు మటి్ట ని తట్ట లతో పోస 
నీళ్ళా చలేలావాళళాం. పిలలాలు సేక-
రించిన ధాన్యం ఒకరోజు నీటిలో 
న్నబటి్ట  ఈ రండు గదులలో 
ఉండే మటి్ట లో చలేలావాళళాం.    

                     (ఇంకా ఉంది)
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ఎలకా్రి న్
   

     (గత సంచిక తరువాయి)
“న్న్నగారూ! న్ మాట పూరి ్తగా 
వినకుండాన్ మీరో నిర్ణయానికి 
వచేచుశరు. మెడిసన్ చదవడానికి 
కావలి్సన మెరిట్ రా్యంక్ రాలేనం-
దుకు న్కు విచారం లేదు.”
     (మిగిలినది వచేచు సంచికలో)
  “ఇంకా చెపా్పలి్సన మాటలేము-
న్్నయి? డబ్్కటి్ట  చదువ చె-
పి్పంచలేని మా అశకి ్తకి ఓదారు్ప-
గా మాటలనీ్న చేబ్్త న్్నవ్! అంత్ 
కదా?” తలిలా  శకుంతల అంది.
   “అది కాదమామి! ఎలోలా పతీ ప్ర-
పంచవా్యప్తంగా పలు దిశలోలా  
నిరంతర పరిశోధనలవలలా  ఎంతో 
ఎదిగి పోయిన మాట వాస్తవం. 
శస్తచికిత్సను ఓ అదనపు వెసు-
లుబాటుగా తీసుకొని ఎలోలా పతి 
ఇతర వైెద్యవిధాన్లను ఎదేదీవా 
చేస్త ంది తప్ప, దేహారోగో్యనికి క్రీ-
సు్త పూరవేం పదిహేనువందల 
సంవత్సరాల క్తమే ప్రపంచలోని 
వివిధ ప్రాంత్లలో ప్రకృతి ఇచిచున 
వృక్షసంపదని ఆధారంగా చేసు 
కొని, అన్క మూలికలతో వైె-
ద్యవిధాన్లు సథారమైెన ర్తిలో 
రూపొందాయి.
 వేదాలలో న్లుగవదైన అధ-
రవేణవేదంలో ఆయురేవేదానికి 

ప్రథమ విధాన్లు స్చించ-
బడి పున్దులు పడా్డ యి. కా-
లక్రమేణా సద్ధ, యున్నీ వైెద్య 
విధాన్లు రూపొందాయి. యో-
గాభా్యసం కూడా ఒక విశిష్ట మైెన 
వైెద్యవిధానమే!
   అంతెందుకు?18వ శత్బదీ ంలో 
జరమినీలో ఆవిర్భవించిన హో-
మియోపతి వైెద్యవిధానం కొని్న 
మెరుపులు చూపించిన్ అద్ 
ఎలోలా పతీతో పోటీపడలేకపోతోం-
ది!
   “అయిత్ ఆధునికత పేరిట 

మన ప్రాచీన వైెద్య విధాన్లనీ్న 
క్రమేపీ అశ్రద్ధకు గురై తెరమరు-
గున పడిపోతున్్నయి. పరవేత స్-
నువలోలా  పెరిగే అన్కమైెన ఔషధ 
గుణాలు కల మొక్కలి్న గురి ్తంచ-
కల ఆయురేవేద వైెదు్యల వ్యవసథా-
కానీ, వారికి సహకరించే క్య-
దరల వ్యవసథాకానీ అంతరించి పో 
తున్్నయి. తూరు్ప పశిచుమ కను
మలు, హిమాలయాలూ వృక్షసం-
పదనీ, తత్్కరణంగా మూలికా 
సంపదనీ విచక్షణారహితమైెన 
తవవేకాలమూల్న్, నిరామిణాల 
మూల్న్ క్లో్పతున్్నయి. 
అయిత్ ఇటీవలి కాలంలో మన 
ప్రాచీన వైెద్యవిధాన్లమీద ప్ర-
జలలో తిరిగి ఆసకి ్త తలతు్త తోం-
ది. కేరళ రాష్టం వనమూలికల 
వ్యవైవస్యo చేబటి్ట  ముందంజ 
వేస్త ంది. మన ప్రాచీన వైెద్య పు-
నరుద్ధరణ కార్యక్రమంలో న్ను 
బా్యచిలర్ ఆఫ్ ఆయురేవేదిక్ 
మెడిసన్ చదవాల నుకొంటున్్న-
ను! ఇదివరకు ఆయురేవేదవైెద్యం 
వంశ పారంపర్యంగా చేసేవారు. 
ఇపు్పడా పద్ధతి లేదు. మన 
కుటుంబంలో న్తో న్ంది పల-
కాలనుకొంటున్్నను. అభ్యంత-
రం చెప్పకండి”

ధన్ంతర్ కారాగారం



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   మే 201940

  శ్యమశస్త్రి, శకుంతలలు వనమా
ల దృక్పథనికి సంతోషించి, “నీ 
అభీష్ట ప్రకారమే, చెయి్య. అడు్డ -
రాము!” అన్్నరు.
   వనమాల మూడేళళా క్రు్సని 
సున్యసంగా పూరి ్త చేస డిగ్రీ 
స్ధంచింది. సెలవ దిన్లోలా  దే-
శవా్యప్తమైెన కొని్న పేరుగాంచిన 
ఆయురేవేద ఔషధాలని తయా-
రుచేసే కంపెనీలని అధ్యయన 
ప్రణాళికల రూపేణా సందరి్శం-
చింది. తిరిగివచిచు ఆ పద్ధతులి్న 
తన తలిలా  పుటి్ట న చింతలూరు 
వెళిళా అక్కడ చలమయ్య శస్త్రి 
అన్ వృద్ధ ఆయురేవేద వైెదు్యని-
తో పరిభాషించింది. ఆయనకీ 
తన మాత్మహుడికీ ఎంతో పరి-
చయముంది. శస్తప్రకారం ని-
రవేచించిన పద్ధతులి్న తుంగలో 
తకే్కస ఆయురేవేదమందుల 
తయార్ జరుగుతోందనీ, కొని్న 
కొని్న అత్యవసరమైెన మూ-
లికలి్న అంతరించి పోయిన 
కారణంగా, లేదా ఆనవాలు పట్ట -
లేని కారణంగా వాడటలేలాదనీ, 
సువర్ణ,రజిత, త్మ్ర, అభ్రక,
పాదరస భస్మిల తయార్లో పుఠా 
లు అస్తవ్యస్తంగా చేసు్త న్్నరనీ 
విశదపరాచుడు. తన వంశంలో 
ఆయురేవేద ై�దా్యనికి త్న్ హం-
సగీతిక పాడుతోన్నందుకు వాపో 
యాడు. ఆయన నలుగురు 
కొడు కులూ ఉద్్యగాలలో సథారప-
డిపోయి నగర వాసులైపోయారు.
    “త్తగారూ! మీరు చెపి్పంది 

వాస్తవమే! గతకొదిదీ  సంవత్సరా-
లుగా ఆయురేవేద ఔషధాలపైె 
పాశచుత్యదేశలు అధ్యయనం 
చేస, ఔషధాలోలా  లోహాలు పూరి ్తగా 
విలీనం కాలేదంటూ, అవి కాన్సర్ 
కి దారి తీసు్త న్్నయని భాషా్యలు
చెపా్పరు. ఆయురేవేద ఔషధాలపైె 
వ్యతిరేకంగా ద్నో్న ఆయుధంగా 
వాడడం జరిగింది. మౌలికంగా 
ఏ మందుల తయార్లోకూ-
డా రాజీమారా్గ లు కుదరవ. ఈ 
సత్యం మన వాళ్ళా విసమిరించడం 
ఆయురేవేదవైెదా్యనికి ముపు్ప
కలిగించింది.”
  వనమాల అమమిమమిగారి ఊరోలా  
ఏడాదిపాటు ఉండి చలమయ్య-
శస్త్రిగారి వదదీ- న్డి చూస శర్ర-
తత్్త వైలు పటు్ట కొని, త్రిద్షాలని 

గురి ్తంచి, రోగవిశేలాషణ చేస, తగిన 
ఔషధాలు, వాటికి అనుకూల-
మైెన అనుపాన్లు నిరాథా రణ చేసే 
కశల్్యని్నస్ధంచింది. తను 
చదివిన చదువను ఈ అనుభ-
వంతో జోడించి ఆతమివిశవేస్ని్న 
పెంచుకొంది. ఎపు్పడు అవసర-
మైెన్, ఏ విధమైెన సంక్చమూ 
లేకుండా తనని సంప్రదించవ-
లసందిగా, సలహాలు తీసుక్-
వాలి్సందిగా వనమాలకి చెపా్పడు 
చలమయ్య శస్త్రి.
    వనమాల సవేంత ఊరు తిరిగి 
వచేచుసంది. ‘అశివేనీ ఆయురేవే 
దనిలయం, ఆయురేవేద వైెదు్య 
రాలు వనమాల’ అని బోరు్డ  తగి 
లించి, చలమయ్య శస్త్రిగారిచే 
ప్రారంభోత్సవం చేయించింది. 
నిరుత్్సహపడకుండా నెమమిది 
నెమమిదిగా ముందడుగు 
వేయ ప్రారంభించింది. వాళళా 
ఊరిలో ఆ జిల్లా  త్లూకు కేంద్ర 
కారాగారం ఉంది. అప్పటి జైలర్ 
కూతురు
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నందినీ, వనమాల్ సహాధా్యయి-
నులు. ఇంటర్ తరావేత నందిని 
ఇంజనీరింగ్ చదువ చేబటి్ట  డిగ్రీ 
స్ధంచింది.
    వనమాల చాల్ సందరా్భలలో 
నందినితో కలిస జైలుని సంద-
రి్శంచడం జరిగింది. అది ఏభై 
ఎకరాల విశలమైెన ఆవరణలో 
ఉంది. బ్రిటిష్ వారి పాలనలో 
ఎర్ర రాతితో కటి్ట న కారాగారమ-
ది. ఖైద్లకి నిత్య విధులోలా  ఒకటి 
ఆవరణని శుభ్రoగా ఉంచడం. 
ఆవరణలో చెటులా  చామా ఏమీ 
లేవ. భద్రత్ కారణాల మూల్న, 
ఎవరూ దాక్్కడానికీ, తపి్పంచు-
క్డానికీ, లేదా ఊరి వేసుక్డా-
నికీ వీలేలాకుండా జైలు ఆవరణ-
లు చెటులా  లేకుండా ఉంటాయని 
నందిని చెపి్పంది.
  వనమాల ఓ రోజు నందిని 
తండ్రిని కలుసుకొని తన మనసు-
లోని మాటని బయట పెటి్ట ంది.
“చూడమామి, వనమాల్! ప్ర-
భుతవేంకూడా ప్రాచీన వైెద్యవి-
ధాన్ల పునరుద్ధరణ గురించి 
కొని్న ప్రయత్్నలు చేస్త న్న మాట 
వాస్తవం. అయిన్ ఆయురేవే-
దవైెద్యం రోగుల అంగీకారం-
తోనో, లేదా రోగుల ఇచఛి ప్రకా-
రమే జరగాలి తప్ప, ఎలోలా పతిని 
తపి్పంచి ఏక మొత్తంగా ఇతర వైె-
దా్యలని అమలుపరచుడం స్ధ్యం 
కాదు. జైలోలా  మరణాలు సంభవిసే్త
మీడియా అన్క కారణాలు 
ఆపాదించి ఎండకడు్త ంది. అన్-

రోగ్యకారణంగా ఖైద్ మృతు్యవా-
తపడిత్ వైెద్యం సరిగా చేయిం-
చలేదన్న ప్రథమ ఘాతం మీద 
పడు్త ంది. ఎలోలా పతీ వైెద్యమే 
ఆటు, పోటలా కి ఆగ గలుగుతుంది. 
అందుచేత నీ ప్రాకీ్టసు సవేచఛింద-
గాన్ స్గాలి. సవేచఛిందంగా ఇష్ట -
పడే రోగులకే నీ వైెద్యం చెయి్య. 
రోగం నయమైెనవారు మౌఖకంగా
నీ గురించి ప్రచారం చేస్్త రు. 
అది అనీ్న విధాల్ శ్రేయస్కరం! 
ఖైద్లకి బలవంతపు ఆయురేవే-
దవైెద్యం అన్న వార ్తలను చూడా్డ ని 
కి న్ను సద్ధంగా లేను!” అన్్నడు 
జైలరు.
“మీ మాటలు సత్యదూరం కాదు. 
రోగుల మరణం విషయంలో 
కార్పరేట్ హాస్పటలే్స తమ తపు్ప 
లేకపోయిన్, తరచూ ఇబ్ందు-
లకూ, వివాదాలకూ గురౌతున్్న-
యి. లోపాయికారి నష్ట పరిహార 
ఒప్పందాలతో ఎల్గో గటె్ట కే్కసు్త -
న్్నరు. అయిత్ న్ ఆలోచనలకు 
కొత్త రూపునిస్్త  ఒక అభ్యరథాన. 
భద్రత దృషా్ట యూ జైలు ఆవరణలో 
పెదదీపెదదీ  చెటులా  లేకుండా చేస్్త -
రని నందిని చెపి్పంది. అయిత్ 
ఔషధశకు్త లు గల చిన్న మొక్కలు 
పెంచడానికి అభ్యంతరం ఉండ 
కూడదు కదా? మనది ఉష్ణమం-
డలం అయిన్ దానికి తగ్గటు్ట గా 
కొని్న రకాల ఔషధ మొక్కలి్న 
పెంచవచుచు.
అద్ కాక జైలు భవన్నికి చుటూ్ట  
బయటా, లోపల విశలమైెన 

వరండాలున్్నయి. వాటి నీడలో 
కుండీలోలా  మరికొని్న రకాల మొ-
క్కలి్న పెంచవచుచు. అయిత్ 
ఆ కుండీలని వెనె్నల రాత్రు-
లోలా  బయట ఉంచిత్ మొక్కలోలా  
ఓషధుల స్ంద్రత పెరగడ-
మే కాకుండా గుణాభివృది్ధకూడ 
ఉంటుంది. ఈ విషయంలో 
ఖైద్ల సహకారంతో జైలు ప్రాంగ 
ణాని్నఔషధీ ప్రాంగణంగా మా-
రచువచుచు. ద్నికి మీరు ఉద్యమి-
సే్త, న్ను మీ వెనకన్ నడుస్్త ను! 
వైెద్యo సంగతి తరావేతి మాటైెన్, 
ఔషధోత్పతి్తని అభిరుచికల ఖైద్ 
లకు ఓ వా్యపకంగా మారచువచుచు. 
జైలోలా  తయారు చేసన ఆయురేవేద 
ఔషధాలని అమిమి ఆ సముమిని 
జైలు సంపాదనగా చూపించవ-
చుచు. ఇప్పటికే ఫరి్నచర్ తయార్ 
పేరిట మీ జైలు రాబడి చూపి-
స్త ందని విన్్నను.”
“నీ మాట నిజమే! కేంద్ర అధ-
కారులకు సంగతి వివరించి 
అనుమతి సంపాదిస్్త ను. 
కొంతమంది స్ధుగుణం గల
ఖైద్లున్్నరు. వారి రక్షణ, 
సహాయాలు నీకు అందేట-
టులా  చేసే బాధ్యత న్ది. ఏదైన్ 
ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చు-
లంటే ప్రయత్నమన్ది మొదటి 
మెటు్ట  కదా?” అన్్నడు జైలరు.
ఆరంభంలో దతు్త  అన్ ఓ యువ 
ఖైద్ని జైలరు పరిచయం చేస 
వనమాల చేబటి్ట న ప్రణాళిక-
లో పర్యవేక్షకుడిగా ఉంటాడని 
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చెపా్పడు. దతు్త  సైెను్స గ్రాడు్యయ్ట్. అతని పదేళళా సదరిని ఒక దురామిరు్గ డు బల్త్్కరం చేస, అటుపైెన 
హత్య చేశడు. దతు్త  అతగాడిని వెంటాడి, వేటు వేస పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. పధా్నలుగు సంవత్సరాల 
కారాగారశిక్ష పడింది. వనమాల ఆశయాని్న అతడు నెరవేరచుడానికి కంకణం కటు్ట కొన్్నడు. తోటి ఖైద్లతో 
పనులు చేశడు, చేయించాడు. వనమాల ఇచిచున పుస్తకాలి్న చదివాడు. తన ఆలోచనలను జోడించాడు. 
వనమాల శిక్షణలో పలువరు మొక్కలి్న గురు్త  పట్ట డంలోనూ, పెంచడంలోనూ, మందుల తయార్లోనూ 
అనుభవం గడించారు.
తత్సంబంధంగా ఓ పది దాకా గోవల పెంపకం జరిగింది. రండేళలాలో ఆ జిల్లా  జైలు పేరు ధనవేంతరి కారాగార 
ప్రాంగణం
గా మారచుబడింది. వనమాల గౌరవ ఆయురేవేద వైెద్యస్రథిగా నియమించబడింది.
దతు్త  శికా్ష కాలం అతని మంచి ప్రవర ్తన మూలంగా ఏడేళలాకు కుదించుకుపోయింది. విముకు్త డైన్ అతడు 
ధనవేంతరి కారాగృహ ఆయురేవేద కార్యక్రమాలి్న విడన్డలేదు. వనమాల అతని్న మనువాడి సహచరిగా 
చరిత్ర సృషి్ట ంచింది.
జీరి్ణంచుకుపోతున్న ఆయురేవేద వైెదా్యని్న పునరుద్ధరించడానికి వనమాల చేసన ప్రయత్్నలి్న చలమయ్య-
శస్త్రి మనస్రా అభినందించాడు. శ్యమశస్త్రి మిగిలిన ముగు్గ రు కూతుళ్లా  అగ్రజ వనమాల బాటన్ అను-
సరించారు.
వంశపారంపర్యంగా ఆయురేవేదాని్న కొనస్గించడానికి శ్యమశస్త్రి నడుము బిగించాడు.

పారవేతీ! న్టి సమాజానికి ఏ దానం గొప్ప ద్ నిర్ణ యించి , ఎవరు ముకి ్తకి అరుహు లో నీవే చెపు్ప" అంటూ చిరు 
నవవేతో పారవేతీ దేవిని చూశడు శివడు.          
                    పారవేతీమాత" నిజమే ప్రభూ!అన్నదానం గొప్పదే ఐన్ ఒక్కరోజునఅన్నంపెటి్ట నంతమాత్రాన 
ఉపయోగం అంతగాఉండకపోవచుచు.త్త్్కలి కంగా ప్రాణం నిలవచుచు.ధరమి బధ్ధమైెన సంపాదనతో చేసన 
దానఫల మైెనపుణ్యం పొందుత్డు.కానీ అతడు చేసే అన్నదానం వలన  మానవ సమాజానికి శశవేత 
ఉపాకారం లభించడం లేదు. ఇహ న్తగాడు త్నుపుణ్యంపొందడంక్సం పరోపకారచింతన తో,కరుణతో 
చలికి వణికేవారిపైె జాలితో దుప్పటులా న్స గుప్త దానం చేయడం గొప్ప విషయమే.కానీఇదికూడా ఆ దానం 
పొందిన వ్యకు్త ల వరకే కాని సమాజానికంత్ ప్రత్్యక ఉప కారమేమి కాదు. వీరిదదీరూ పరి మిత వ్యకు్త లకే 
స్యం చేసు్త  న్్న రు. కానీ గోవింద వలలాభుడు చేసే విదా్యదానం వలన సమాజంలోని వారంత్ సతప్రవర ్తన 
తో జీవించడం వలన సమాజాని కంత్ మేలు కలుగు తున్నది. కొందరు వ్యకు్త లకు కాక మొత్తం సమా-
జానికి చేసే సేవ గొప్పది ,శశవేతమైెనది .కనుక గోవిందవలలాభునికి ముకి ్త ప్రస్దించడం ఉత్తమం.తమరి 
ఎంపిక ను ఎంచేవారవరు ప్రభూ!"అంది. 
                     పరమశివడు చిరునవవేతో పాతవేతీమాతను చూశడు. 

ఉత్తమ దానం                   (37 వ పేజీ తరువాయి)
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  భువనచంద్ర
గరుడ గరవే భంగం  

              సుమేధుడు తపసు్స చేసు్త -
న్్నడు. అతడా తపసు్స మొదలు-
పెటి్ట  మూడేళళాయింది. మొదటి 
సంవత్సరం రోజుకి రండుస్రులా  
భోజనం చేసేవాడు. రండో సం-
వత్సరం రోజుకి ఒకస్రే. మూడో 
సంవత్సరం కేవలం నీళ్ళా 
మాత్రమే సీవేకరిస్్త  తపసు్స కొ-
నస్గిసు్త న్్నడు. ఓ రోజున సు-
మేధుడిక్ తీవ్మైెన ఆలోచన 
వచిచుంది. అపు్పడు, 'స్యంత్రం 
దాకా న్ను శ్రీ మహావిషు్ణ వ అను-
గ్రహం క్సం ఎదురు చూస్్త ను. 
ఆయన దర్శనం కాకపొత్ స్-
రా్యస్తమయం వేళ, స్రు్యడితో 
పాటు న్నూ అస్తమిస్్త ను' అని 
నిర్ణయం తీసుకున్్నడు. చితి 
కూడా సవేయంగా పేరుచుకుని 
ధా్యనంలో కూరుచున్్నడు.  
        "లకీ్షమి... వెళళాకపోత్ మానవడికి 
దేవడి మీదే నమమికం పోతుంది. 
గరుడా... పద!" అంటూ శ్రీమ-
న్్నరాయణుడు గరుడిని వీపు 
మీద కూరుచున్్నడు. గరుడుడు 
కొంత గరవేం తోనూ, కొంత 
ఆనందం తోనూ వైెకుంఠ వాసుల 
వంక చూస, మహోత్్సహంతో 

రక్కలి్న విదిలించి భూలోకానికి 
పయనం మొదలటా్ట డు.
        స్రా్యస్తమయానికి ముందే 
సుమేధుడికి దర్శనమిచాచుడు. 
పరమదయాళ్వైెన వైెకుంఠమూ 
రి ్త. "వరం క్రుక్ సుమేధా... 
అనుగ్రహిస్్త ను" అన్్నడు శ్రీమ-
న్్నరాయణుడు. 
       "హే జగద్శవేరా... సరవే లో-
కాలలోనూ వా్యపించిన శ్రీ 
మహావిష్్ణ .... ఓ శేషశయన్... 
ఓ జగద్రక్షకా... నిను్న చూసన 
మరుక్షణమే న్లోని క్రికలనీ్న 
అగి్నని త్కిన దూది కొండలు 
ఎల్ దగ్ధమవత్యో, అల్ 
దగ్ధమయిపోయాయి. నీ దర్శన 
భాగ్యం చాలును రమాపతీ" అని 
ఆనందంగా విషు్ణ పాదాల మీద 
పడా్డ డు సుమేధుడు. 
      "సుమేధా.... నీది నిజమైెన భకి ్త. 
న్కు చాల్ ఆనందం కలిగిం-
చావ. చలలాగా, హాయిగా నిండు 
నూరేళ్ళా రాజ్యపాలన చేస, అ 
తరవాత న్ వైెకుంఠమును చే-
రదవగాక" అని వరమిచాచుడు 
విషు్ణ వ.
         "మహదానందం హిరణ్య-

గరా్భ" అని ఆనందంగా కనీ్నరు 
కారాచుడు సుమేధుడు. విషు్ణ వ 
సుమేధుడి్న ద్వించి తన లోకానికి 
మరలుతూ, " ఓ గరుడా, నను్న 
కాసేపు అదిగో ఆ కనపడుతున్న 
ఏడు కొండలమీద విశ్రమించనీ. 
అదృశ్యంగా న్కక్కడ గుడి ఒకటి 
నిరిమించబడి వంది. కలియు-
గంలో శ్రీమదేవేంకటేశవేరుడన్ న్-
నుండబోయ్ది అక్కడే. అందుకే 
అక్కడ కొంతసేపు ఉండాలను-
కుంటున్్న. నీవ వైెకుంఠమునకు 
మరలి వెళ్ళా. న్ను నిను్న తల-
చుక్గాన్ భూమికి వదుదీ వగాని"  
అని గరుడుని వైెకుంఠమునకు 
పంపించాడు.
       "తమ ఆజ్ఞ" అని గరుడుడు 
కూడా ఏడుకొండలీ్న భకి ్తతో శ్రద్ధతో 
విహంగ వీక్షణం చేస, వైెకుంఠం 
వైెపు స్గిపోయాడు. 
          శ్రీమన్్నరాయణుడి పెదాలపైె 
చిన్న చిరునవవే. "అవను... 
కలియుగంలో ఈ కొండలు 
తిరుమల గిరులుగా   ప్రసధ్ధ  
చెందుత్యి. క్టాలా ది భకు్త లు న్ 
దర్శనమాత్రం చేత తరించగల-
రు"అని సంకలి్పంచాడు స్వేమి.



   సామాజిక విలువల మాసపత్రిక   మే 201944

           "జగద్శవేరా.. ఈ క్షణాన్ 
నూట ఎనిమిది తీరాథా లలో అదృ-
శ్యరూపంలో వంటూ మీకూ, 
మీ భకు్త లకూ సదా సలిల సేవ 
చేస్్త ను. అనుగ్రహించండి" 
అన్్నడు వరుణుడు. ఆయన 
వెనుకే  అష్ట  దికా్పలకులూ, 
ఇంద్రుడూ అందరూ వచిచు కలి-
యుగారంభంలో భువికొచేచు 
స్వేమిక్సం ఏ ఏ ఏరా్పటలా తో సం-
సదుదీ లవాలో నిర్ణయించుకుని 
స్వేమికి నివేదించారు. ఆ తరావేత 
స్వేమి అనుజ్ఞతో ఎవరి స్థా న్నికి 
వారు తరలి వెళ్ళారు. 
         స్వేమి ఆ కొండలపైె సరదాగా 
విహరిస్్త  వండగా ఓ బ్లిలా  
పిచుచుక కనబడింది. అది చాల్ 
విచారంగా కూరుచుని ఉన్నది. 
చూసే్త నిద్రాహారాలు మానివేసన-
టులా  స్వేమికి అనిపించింది. "ఓ 
పిచుచుకా ... ఎందుకు విచారంగా 
ఉన్్నవ్?" అనడిగారు. అపు్పడా 
పిచుచుక , "అయా్య, న్ కధ ఏమని 
చెప్పనూ?పకి్ష గణాలోలా  అందరూ 
మమమిలి్న హేళన చేసేవారే" 
అంటూ తన కధ వివరించింది.  
అది విన్న శ్రీ మహావిషు్ణ వ "సరే! 
ఓ బ్లిలా  పిచుచుకా... నీ విచారాని్న 
మాను. నీకు తోడుగా న్నున్్నగా!" 
అని ఓదారిచు, "ఇదిగో, ఇపు్పడు 
చక్కగా ఆహారం తీసుక్" అంటూ 
అక్కడ వన్న కొని్న పళళాను క్స 
సవేయంగా తినిపించారు స్వేమి. 
         ఇక అటువైెపు చూసే్త, 
అనంత బలశలుడైన గరుడిడికి 

తలిస్రిగా ఆయాసం వస్త ంది.     
విశవేమంత బరువండే విశవేవిభు-
డే్న రక్కలమీద మోసన గరుతమిం-
తుడికి, ఆ బరువ లేకపోయి-
న్ ఎగరడం కష్ట ంగా మారింది. 
ఒక్్క ఊర్ధవై లోకానీ్న దాటుతు-
న్నకొద్దీ  ఆయాసం పెరగస్గిం-
ది. ఓ క్షణంలో పడిపోత్న్మో 
అన్న భయం కూడా కలిగి, "ఓ 
లకీ్షమిపతీ... నను్న రకి్షంచు.. నను్న 
వైెకుంఠం చేరేచు బాధ్యత నీదే" అని 
ప్రారి్ధస్్త  కష్ట పడి కష్ట పడి వైెకుంఠ 
దావేరం చేరాడు. 
       "ఏమి గరుతమింత్...అంత 
డస్సపోయావ్?" అని ఆశచుర్యం-
గా జయవిజయులు గరుడిడి్న 
పటు్ట కుని కూరోచుపెటి్ట  శీతలోప-
చారాలు చేశరు. 
       "తెలీదు జయవిజయుల్-
రా... అంతులేని నీరసం ఆవ-
హించింది" నీరసంగా అని కళ్ళా 
మూసుకున్్నడు గరుడుడు. 
        "మరి స్వేమి ఏర్?" అడిగాడు 
జయుడు.
        "కలికాలంలో త్ను నివసంచ 
బోయ్ తిరుమల కొండలను 
అవలోకిసు్త న్్నరు. నను్న పిలి-
చినపు్పడు రమమిన్్నరు" అంటూ 
దిగు్గ న లేచాడు గరుడుడు. 
       "అదేమి అల్ లేచావ్?" ఆశచు-
ర్యంగా అడిగాడు విజయుడు. 
     "విజయా...ఆయన ఏ 
క్షణంలో నను్న తలచుకుంటారో 
ఆ క్షణంలో న్ను స్వేమి సని్నధకి 
చేరాలి. న్ పరిసథాతి చూసే్త మూరఛి 

వచేచుటు్ట ంది. ఎల్ వెళళాగల-
నూ? స్వేమిని వైెకుంఠమునకు 
ఎల్ తిరిగి తీసుకురాగలనూ?"  
బొటబొటా కనీ్నరు కారుస్్త  
అన్్నడు గరుతమింతుడు. అతని 
బంగారు రక్కలు బలహీనంగా 
వాలిపోయాయి. 
     "దిగులుపడకు గరుడా... 
స్వేమి సరావేంతరా్యమి. నీ నిస్సహా 
య సథాతిని మనసులోన్ స్వేమికి          
నివేదించి. ఆపైె జరగాలి్సందే-
ద్ ఆయన్ నిర్ణయిస్్త రు" అని 
ధైర్యం చెపా్పడు జయుడు. 
       "అవను. అంతకన్్న ఏం 
చెయ్యగలనూ?" అని కళ్ళా మూ-
సుకున్్నడు గరుడుడు. 
      "స్వేమీ మీ స్పర్శతో న్కు 
చెప్పలేనంత బలం వచిచుంది" 
ఆనందంగా అన్నది పిచుచుక. 
వామి నవివే, "అంత్ కాదు, 
ఇపు్పడు నీ వీపుమీదే నను్న వైె-
కుంఠమునకు తీసుకువెడుతు-
న్్నవ" అన్్నరు. 
       "ఉటి్ట కి ఎగరలేనిది సవేరా్గ నికి 
ఎగురుతుందా స్వేమీ?" కొంచెం 
బాధగా అన్నది పిచుచుక. 
       "ఓ పిచిచు పిచుచుకా... న్నె-
వరినీ? అణువలోలా  అణువని. 
అనంతంలో అనంత్ని్న. 'అనో-
రుణీయాన్ మహంతో మహీ 
యాన్' అన్నమాట వినలేదూ? 
ఒక్కస్రి మనస్రా నను్న 
ధా్యనించు" అన్్నరు స్వేమి. ఆ 
మరుక్షణమే ఓ చిన్న చీమంతగా 
మారి స్వేమి పిచుచుక మీద కూ-
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రుచున్్నరు. 
       స్వేమి ఇచిచున శకి ్తతో ఆ పిచుచుక 
బ్రహామిండమైెన వేగంతో వైెకుంఠం 
వైెపు ఎగరస్గింది. ఆ వేగానికి 
వైెకుంఠ దావేరాలు రపరపల్డాయి.  
         "ఏమిటీ విచిత్రం.... ఎన్నడూ 
లేనిది వైెకుంఠ దావేరాలు ఇల్ 
టపటపా కొటు్ట క్వటం ఏమిటీ?" 
ఆశచుర్యంగా అన్్నడు జయుడు. 
గరుడుడు కూడా ఆశచుర్యంతో కళ్ళా 
పెదదీవి చేసుకుని చూడస్గాడు. 
        సుదూరంగా ఓ పిచుచుక మీద 
వన్న శ్రీ మహావిషు్ణ వ వారికి దర్శ-
నమిచాచుడు. ఆ పిచుచుక ప్రచండ 
వేగంతో వైెకుంఠం వైెపు వస్త ంది. 
      "ఇంత చిన్న పిచుచుక మీద బ్ర-
హామిండ సముడైన శ్రీ మహావిషు్ణ -
వా! ఆహా.... ఏమి యీ మహిమ!" 
విసమియంతో అరిచారు వైెకుంఠ 
వాసులు. 
      ఆ పిచుచుక వైెకుంఠ దావేరం 
నుంచి లోనికి ప్రవేశించి ఆగింది. 
గరుడుడు ఆశచుర్యంతోనూ, ఆవేద-
నతోనూ స్వేమిని చూశడు.
       "ఎందుకా విచారం గరుడా?" 
అన్్నరు స్వేమి.  
        "స్వేమీ...లోకంలో మహా 
బలవంతుడైనాన న్ను అలసట-
లో పడివండగా, వేలంతలేని యీ 
పిచుచుక మిమమిలి్న వైెకుంఠము-
నకు తోడొ్కనివచిచుంది! ఒక చీమ 
ముందు ఏనుగుల్, ఒక గులక-
రాయి ముందు హిమాలయంల్   
న్ను తలవొంచుక్వాలి్స వచిచుం 
ది. విచారం కాక ఇంకేముంటుం-
ది స్వేమీ!" ద్నంగా అన్్నడు 
గరుడుడు. 
       "అల్గా...ఒక్కస్రి యీ పి-

చుచుకను చూడు" నవివే అన్్నడు 
విషు్ణ వ. ఆ పిచుచుకను పరికించి 
చూసేసరికి గరుడునికి జరిగిన 
విషయం జా్ఞ పకానికి వచిచుంది.  
        తనదారికి అడు్డ  వచిచుంద-
ని, "ఓ పిచుచుకా ఎంత ధైర్యం నీకు? 
న్ దారికి అడు్డ  వస్్త వా? న్నెవరో 
తెలుస్? స్కా్ష త్ శ్రీ మహావిషు్ణ వ-
కి వాహన్ని్న. ఫో.. లేకపోత్ నువవే  
పాత్ళంలో పడేటు్ట  ఎగరకొడత్" 
అని ఆ పకి్షని అవహేళన చేసన 
విషయం గరుడునికి గుర్తచిచు 
ముఖం వివర్ణమయింది.
      "గరుడా.... పిచుచుక అయిన్, కాకి 
అయిన్ గ్రదదీ  అయిన్, పావరమైె-
న్, గుడలా గూబైన్, ఏ పకి్ష అయిన్ 
తరించేది ఆకాశన్్న. సంద్రంలో 
వేలంత చేపలూ ఉంటాయి, 
మహానగరమంత తిమింగల్లూ 
ఉంటాయి. అనీ్న భగవంతునికి 
సమానమే. ఈ సృషి్ట  నెపు్పడూ సమ-
దృషి్ట తో చూడాలి. వీరు అలు్పలు 
వారు అధకులు అన్  భేదం చూప 
రాదు. నీ పూరవేజనమి పుణ్యం వలలా  
నువవే న్కు వాహనమయా్యవ. నీ 
చీదరింపుకి నొచుచుకుని నిద్రాహారా-
లు మాన్సన యీ పిచుచుక నను్న 
ఇక్కడివరకూ ఎల్ మోసుకొచిచుం-
ద్ నీకు తెలుస్? అల్గే అత్యంత 
బలవంతుడివయిన నీకు నీరసం 
ఎందుకొచిచుంద్ తెలుస్?నీ బలం 
నీది కాదు.... న్ది. అల్గే యీన్టి 
యీ బలం పిచుచుకది కాదు ... న్ది" 
అంటూ నవావేడు శ్రీహరి.
        "క్షమించు తండ్రీ.... న్ అహం 
అణిగింది. ఇకనించీ ఎవవేర్్న త్లిక 
భావంతో చూడను" శ్రీవారి పాదాల 
మీద పడా్డ డు గరుడుడు. 

       "లే గరుడా.. నువెవేపు్పడూ న్ 
ప్రియ మిత్రుడవే!" ఓదారాచుడు 
శ్రీహరి. ఆ తరువాత పిచుచుకను 
చూస "ఓ పిచుచుకా...క్రుక్...నీకేం 
కావాలీ?" అని అనునయం గా 
అడిగాడు శ్రీహరి. 
         ఓ  సరవేస్కీ్ష... ఒక్కస్రి నీ 
దివ్య మంగళ రూపాని్న చూశక, 
ఒక్కస్రి నీ వాహన్నైెనా తరించాక, 
ఇంకా క్రుకున్ది ఏముంటుంది 
తండ్రీ...  ఇక యీ శర్రంతో న్కు 
పని లేదు. న్ పంచ ప్రాణాలూ నీ 
పాదాలి్న చేరేల్ అనుగ్రహించు" 
అన్నది పిచుచుక గద్గ ద సవేరంతో.   
         "ఓ చిన్్నరి పిచుచుకా... అద-
పు్పడో నీకు అనుగ్రహించాను. యీ 
వైెకుంఠంలో హాయిగా విహరించు" 
అని పిచుచుకకి సెలవిచాచుడు శ్రీహరి 
చిరునవవేతో.
       బలగరవేం, ధనగరవేం, విదా్య-
గరవేం, కులగరవేం  ఇవనీ్న మనిషిని 
అధోగతి పాలేజుస్్త యి. అందుకే 
వీటిని త్యజించాలి. వినయం, 
విజ్ఞత, విచక్షణ, దయ తమకన్్న 
చిన్నవారిపైె కరుణ ఇవనీ్న పెం-
చుక్వాలి. అపు్పడే ఎవవేరైన్ భగ-
వంతుని కృపకి పాత్రులయ్్యది! 
భగవంతుని కృపాదృషి్ట  వలలాన్ గదా 
న్డో చిన్న పిచుచుక గరుతమింతునితో 
సరితూగగలిగింద్!" స్వేమి వెంట 
వెడుతున్న గరుడిడిని చూస్్త  
జయుడితో అన్్నడు విజయుడు. 
      సమస్త సనమింగళ్ని భవంతు-
మళ్ళా కలుదాదీ ం
                       భువనచంద్ర
PS: ఇది కలి్పంచిన కధ. ఏ పురా-
ణాలోలా నూ లేదు. ఒక  నీతి బోధం చే 
కధ మాత్రమే.
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబ్ చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అన్ అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అన్ అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచున్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవతుంది. 
వతు్త లు, గుణింత్లు అనీ్న అనవేయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసనదల్లా  అసలు వాకా్యని్న కనుక్్కవడమే. ప్రయతి్నంచండి.  

                        ( ఆధారం :  ర =   అసలు అక్షరం 'మ' )
             
              అకిపో    వంవామ   -   రంగ వధరో  దాలి,
              గుకన్లి కు:ధరులు   -   గొయపు  తయిడింటె.
              
              బంటేంకిమిడంశునలు   -  బాగదును  కలుకెటి్ట  
              దంటెబ్  వధంశులదు  - తూమ్త్లు,
              రింటి  దారంశలయి   -  రేచి  గలడుంయు  హలి
              దింటి  కుమిగ  ఖల     -   రన్న  తయిడింటె.                                
(మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతనెల జవాబ్ :  
                                   సంతలే చొచిచుతి గాని        -      సరకు గాననైెతి  
                               యింతట శ్రీహరి నీవే        -     యిటు దయజూడవే                                     
                         1.    కాంత చనుగొండలు         -     కడకు నెకి్కతిగాని
                                యెంతైెన్ మోక్షపు మెటులా   -     యెక్కలేనైెతి 
                                అంతట జవవేనమన్         -     అడవి చొచిచుతిగాని
                                సంతత  హరి   భక ్తన్         -     సంజీవి గాననైెతి                                          
         ఏప్రిల్   నెల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబ్ పంపినవారు: శ్రీ పి శ్యమలరావ,  కుక్కటపలిలా
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కొత్త  రామానందం                                                                 
. 

సంహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం 
       తెలుగు రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లోని విశఖపట్నం జిల్లా  వాసులు 
తమ సంత్న్నికి సంహాద్రి, 
అపా్పరావ, అప్పన్న, అప్పలస్వే-
మి, వరహాలు, నరసంహం, లకీ్షమి 
నరసంహం అన్ పేరులా  స్వేమి-
వారిపైె  ఉన్న భకి ్తతో పెటు్ట కుం-
టారు. సంహాచలంలో వేంచేసన 
శ్రీ వరాహ లకీ్షమి నరసంహ స్వేమి 
దర్శన్నికి యావత్ భారతదేశం 
లోని అని్న ప్రాంత్లనుండి భకు్త  
లు ప్రతి రోజు వేల్ది సంఖ్యలో 
వచిచు, దరి్శంచుకుని, అరిచుం-
చుకుని, ఆనంద్త్్సహాలతో 
తనమియులవతుంటారు. విశఖ 
వాసులకు సంహాచలం అంటే 
అప్పన్నకొండ. అప్పడు అంటే 
తండ్రి. తమిళ భాషాపదమైెన 
అపా్ప నుంచి అప్పన్న పుటి్ట ంది. 
సంహాచలం కొండపైె శ్రీ వరాహ 
లకీ్షమినరసంహ స్వేమివారు వేంచే 
స పూజలు అందుకుంటూ 
భకు్త ల అభీషా్ట లను నెరవేరుచుతు 
న్న చలలాని స్వేమి. 
         గంగధార సమం తీరథాం 
         కే్షత్రం సంహాద్రి న్సమం 
        న్రసంహ సమోదేవో 
        త్రైలోకే్య న్స్త నిశచుయుః

        మూడు లోకాలలోనూ నృ-
సంహునికి స్టి దైవము లేడు. 
సంహాచలం వంటి కే్షత్రం లేదు. 
సంహాద్రి అప్పన్న సేవ క్సం 
జనిమించిన గంగధార వంటి కే్షత్రం 
లేదు. 
        ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఆంధ్ర 
క్స్్త , రాయలసీమ, తెలంగాణా 
రాష్టముల మూడింటిలోనూ 
నృసంహాలయాలు మెండుగా 
ఉన్్నయి. ఏ ఆలయం ప్రత్్యకత 
ఆ ఆలయానిదే. సంహాచల నర-
సంహస్వేమి వరాహ లకీ్షమి నర-
సంహస్వేమి అన్ పేరు పొంద-
డానికి ఒక కారణం చెబ్త్రు. 
        శ్రీమన్్నరాయణులవారు 
వరాహావత్రం నుండి నృసం-
హావత్రానికి మారే క్రమంలో 
ఈ మూరి ్తని పొందారు. హిరణ్య 
కశిపుడు, తన కుమారుడు, హరి 
భకు్త డయిన ప్రహాలా దుని సముద్ర-
ము లోనికి తోయించి, ఆ బాలుడి 
పైెన పరవేత్ని్న నిలిపాడు. ప్రహాలా -
దుడు ఆ పరవేతం క్ంద నుంచి, 
సముద్ర గర్భం నుంచి 'త్రాహి 
త్రాహి న్రాయణా' అని పిలు-
వగాన్ వైెకుంఠ న్రాయణుడు 
పరుగు పరుగున బయలుదే-

రాడు. న్రాయణుని ఆ వేగానికి 
గరుతమింతుదు చెమటలు కకు్క-
తున్్నడు. భకు్త ని రకి్షంచుటే పర-
మావధగా ఎంచి, పీత్ంబరం 
జారిపోతున్్న ముడి వేసుక్-
వటం మాని, పరమాతుమిడు 
గరుతమింతుని పైె నుంచి ఒక్క 
ఉదుటున క్ందకి దూకాడు. 
వేగంగా దూకటం వలలా         ఆయన 
పాదాలు పాత్ళం వరకూ విస్తరిం 
చాయి. ఆది వరాహ రూపంలో 
భూమండల్ని్న ఎతి్త ప్రహాలా దుని 
రకి్షంచాడని సథాల పురాణం చెబ్ 
తుంది. 
      అల్ అవతరించిన నరసం-
హస్వేమి కొంత కాలం పుట్ట లో 
ఉన్్నడు. షట్ చక్రవరు్త లలో ఒక 
డైన చంద్రవంశ చక్రవరి ్త పురూ-
రవడు ఊరవేశితో సహా విహార-
యాత్రలో భాగంగా ఈ కే్షత్రానికి 
వచాచుడు. ఆ రాత్రి చక్రవరి ్తకి సవే-
ప్నంలో స్వేమి స్కా్ష త్కరించి, 
'న్ను ఇక్కడే ఉన్్నను. నను్న 
ఆరాధంచు' అని సందేశమిచాచు-
డు. రాజు గారు స్వేమి ఆచూకీ 
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క్సం అంటా వెదికాడు. ఎంత 
వెదికిన్ స్వేమి దర్శనం లభించ-
లేదు. ఆ రాత్రి తిరిగి నిద్రకు ఉప-
క్రమించిన తరావేత తిరిగి స్వేమి 
సవేప్నంలో స్కా్ష త్కరించాడు. 
'గంగ ధార పడే చోట, మాలతీ 
లత క్ంద పుట్ట లో ఉన్్నను. 
నను్న గురు్త పట్ట మని' తెలిపాడు. 
స్వేమి తెలిపిన గురు్త ల ప్రకారం 
వైెశఖ శుద్ధ తృతీయ న్డు, 
అనగా అక్షయ తృతీయ న్డు 
పుట్ట ను తలగించగా, అందు 
స్వేమిని కనుగొన్్నడు. ఆనంద 
భరితుడైన్డు. స్వేమిని భకి ్తతో 
గంగ జల్లతో, పంచామృత్లతో 
అభిషేకించగా, స్వేమి సంతృపు్త-
డై, పురూరవ చక్రవరి ్తతో మాటాలా -
డుతూ, 'న్ను ఇన్్నళ్ళా పుట్ట లో 
ఉన్్నను. కనుక చలలాగా ఉన్్నను. 
చలలాదనం క్సం పుట్ట కు బదులు 
గంధపు పుట్ట ను కలి్పంచు' అని 
ఆనతిచాచుడు. ఆ కాలం నుంచి 
సంహాచలం వరాహ లకీ్షమి నృసం-
హస్వేమి చందనోత్సవం అక్షయ 
తృతీయ న్డే జరుగుతోంది. ఆ 
ఒక్కరోజే స్వేమివారి నిజరూప 
దర్శనం ఉంటుంది. అక్షయ 
తృతీయ చాల్ పవిత్రమైెన రోజు. 
ఈ రోజున్ బదర్ పుణ్య కే్షత్ర బద-
ర్న్రాయణఆలయాని్న తెరుస్్త -
రు. ఈ రోజు అతి పవిత్రమైెన రోజు 
- సృషి్ట  ప్రారంభమయిన రోజు. 
తలి కృత యుగం ఆరంభమ-
యిందని పురాణాలు చెబ్తు-
న్్నయి. 

      భగీరథుడు తన పితృ దేవత-
లకు మోక్షప్రాపి్త కలగాలని, పర-
మేశవేరుని సహకారంతో దివిజ 
గంగను ఈ ధరిత్రి పైెకి తీసుకు-
వచిచున శుభ దినం ఈ అక్షయ 
తృతీయన్.
       క్షత్రియ రాజులను రూపు-
మాపుటకు శ్రీమన్్నరాయణుడు 
ఆరవ అవత్రమైెన పరశురా-
ముడు జనిమించిన పావన దినం. 
      ఈ శుభ దిన్న స్ర్య 
చంద్రులు అత్యంత ప్రకాశమా-
నంగా విరాజిలులా త్రు. ఈ రోజున 
ఏ కార్యక్రమం తలపెటి్ట న్ శుభ-
కరంగా ఉంటుందంటారు. దా-
నధరామిలు, ఉదక భాండం దానం 
చెయా్యలి. ఈ రోజున విషు్ణ వ-
కు చందనం సమరి్పసే్త విషు్ణ  
స్లోక్యం కలుగుతుంది. 
       అక్షయ తృతీయ న్డే దేవ-
దానవలు అమృతం క్సం కీ్షర-

స్గర మధనం చేయగా లకీ్షమిదేవి 
ఆవిర్భవించింది. శ్రీ మహావిషు్ణ -
వ ఆమెను తన అరా్ధ ంగిగా సీవేక-
రించాడు. ఈ రోజున భకు్త లు లకి్షమి 
సవేరూపమైెన బంగారం, వెండి, 
ఇతర వసు్త వలను కొనుగోలు 
చేస స్కా్ష తు్త  లకీ్షమిదేవే తమ 
ఇంటికి వచిచుందని ఆనందిస్్త రు.
    అక్షయ తృతీయ న్డు తలి  
తీరథాంకరుడైన ఆదిన్ధుడు తన 
తపసు్సను ముగించాడని జైనుల 
నమమికం.
     ఈ పరవేదిన్న బ్రహమి ము-
హూర ్తంలోన్ నిద్ర లేచి, స్్నన్-
దులు ముగించుకొని, ప్రశంత 
చిత్తంతో లకీ్షమిన్రాయణుని విధ-
పూరవేకంగా అరిచుంచి, గోదానం, 
భూదానం, పూలను, వస్్రా లను, 
పాత స్మగ్రిని దానం చెయా్యలి. 
శకి ్త లేనివారు నీటితో నిండియు-
న్న కుండలు, గొడుగులు, తెలలా -
పూలు, విసనకర్రలు, బియ్యం, 
ఉపు్ప, చకె్కర, చింతపండు 
ల్ంటి వాటిని అరుహు లకు దానం 
చేయాలి. దేవతలకు చేసే 
పూజలకు క్షయం కాకుండా 
అక్షయంగా ఉంటాయని కృష్ణ 
పరమాతుమిడు ధరమిరాజుకు 
బోధంచాడు. మానవడు చేసే 
ఏ కొదిదీ  పుణ్యమైెన్ అక్షయమైె 
పోతుందని శస్త వచనం.
       ఈ పుణ్యదిన్న మహాభా-
రత రచన ఆరంభమయింది, 
మరియు అమమివారి అమేయ 
కృపకు పాత్రమయ్్య శ్రీవిద్యను 
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లోకానికి ప్రబోధంచటానికి  శ్రీ 
మహావిషు్ణ వ సకల విదా్యసవేరూ-
పుడైన హయగ్రీవడుగా ఆవిరా్భ-
వము జరిగింది.   
         సంహాచలం పైె వేంచేసన 
స్వేమి వరాహ ముఖంతో, 
మానవ దేహంతో, సంహపు 
తోకతో, జూలుతో ఉంటారు. 
కుడిచేతి వ్రేలుతో గరుతమింతునికి 
అమృతం త్గిస్్త , మరో చేతితో 
వస్తం సరి చేసుకుంటూ కనిపి-
స్్త రు. వీరి పాదాలు భూమిలో 
కప్పబడి ఉన్నటు్ట  కనిపిస్్త యి. 
సంహాచలం కొండపైె నిరంతరం 
పనె్నండు జలధారలు ప్రవహిసు్త -
న్్నయి. వాటి మూలం ఎక్కడో తె-
లియదంటారు. గంగధార నుంచి 
వచేచు జలం స్వేమివారి సేవలకు 
వినియోగిస్్త రు. వంటశలలో 
అనంత్మృత ధార ప్రవహిసు్త ం-
ది. ఆలయంలోని లోపలభాగం 
శిల్పకళ్ శోభితంగా అత్యంత 
సుందరంగా తిలకించవచుచును. 
ఆలయ గోడలపైె ద్రవిడ భాషలో 
అన్క శిల్ శసనములు కనబ-
డత్యి. హిరణ్యకశిపుని వధసు్త -
న్న ఉగ్ర నరసంహమూరి ్త, ఆది 
వరాహమూరి ్త బలిని పాత్ళ్నికి 
అణగదకు్కతున్న త్రివిక్రమమూ-
రి ్త శిల్్పలు న్టికీ సుందరంగా, 
శోభాయమానంగా కానవస్్త యి. 
        సంహాచలం అంటే కప్ప సథాంభం 
గురు్త కు వసు్త ంది. సంత్నం క్రే 
దంపతులు ఆలయం లోని కప్ప 
స ్తంభాని్న ఆలింగనం చేసుకుంటే 
సంత్నం కలుగుతుందని విశవే 

సం. సంహాచలం చందన సేవలో 
పాలొ్గ నటానికి లక్షల మంది భకు్త  
లు విచేచుస్్త రు.
     

 చందనోత్సవ క్రమం
 
   సంహాచల వరాహ లకీ్షమి నర-
సంహస్వేమి వారి ఉత్సవాలలో 
ప్రధానమైెనది చందనోత్సవం. 
ముందుగా అక్షయ త్రుతియ-
కు ముందు రోజు రాత్రి స్వేమి 
వారి దేహం నుంచి చందన్ని్న 
వలిచే కార్యక్రమం ప్రారంభం 
అవతుంది. అదే చందనం 
ఒలుపు. దానిక్సం బంగారు, 
వెండి బొరిగలను ఉపయోగిస్్త -
రు. స్వేమి దేహం మీద పేరుకొ-
న్న చందనం ఏకంగా 120 కిలోల 
బరువ ఉంటుంది. చందనం 
ఒలిచే సమయంలో అటువైెపు 
ఎవరూ రాకుండా కటు్ట దిట్ట మ-

యిన భద్రత ఏరా్పటు చేస్్త రు. 
చందన్ని్న పూరి ్తగా తలగిం-
చిన తరవాత స్వేమి విగ్రహం 
గచచుకాయ రంగులో ధగ ధగ 
ల్డుతూ ఉంటుంది. పక్కనుం-
చి చూసే్త క్రలు,  పళ్ళా, చెవలు 
స్పష్ట ంగా కనిపిస్్త యి. నిరంతరం 
మైెపూతగా శ్రీ చందన్ని్న ధరించే 
సంహాద్రి అప్పన్న నిజానికి పరమ 
శంతమూరి ్త. చంద్రబింబ మంత 
అందమైెన ముఖ లక్షణాలు కలి-
గినవాడు. త్రిన్త్రంతో అలరారు-
తుంటాడు. లలిత సుందరంగా 
త్రిభంగిలో వయా్యరంగా నిలిహిచు 
ఉంటాడు. నృసంహ శర్రంతో 
ఉంటాడు. ఆపాత్ళం వరకు 
చొచుచుకుపోయిన పాదాలు 
చూడవచుచును. పీత్ంబరాని్న 
ముడివేసుక్కుండా ఒక చేత 
పటు్ట కుని ఉంటాడు. ఆయన 
వామనమూరి ్తల్ కనిపిస్్త డు. 



స్థా ల రూపంలో ఉంటాడు. 
అక్షయ తృతీయ న్డు మాత్రమే 
నిజరూప దర్శన భాగ్యం కలిగిస్్త -
డు. చందనం తలగించి,  తిరిగి 
చందనం అలదే వరకుస్వేమివా-
రికి ఫల్లు, పానకమే నివేదనం. 
     నిజరూపం లోకి వచిచున 
వెంటన్ స్వేమి శిరసు్సన 
చలువ చందన్ని్న ముదదీలు-
గా ఉంచుత్రు. చందన్ని్న 
తలగించిన తరువాత సహస్ర 
ఘటాలతో అభిషేకం, ఆరాధన 
జరుగుత్యి. శిఖతో, ఊర్ధవై 
పుండ్రాలతో మూడు వందల 
మందికి పైెగా విషు్ణ  సహస్ర న్మ 
పారాయణ, పంచ స్కా్తలను 
సంధానం చేస్్త , 1008 కలశ-
లతో శ్రీ గంగధార నుంచి తీరాథా ని్న 
తెచిచు పంచామృత సహితంగా  
స్వేమివారికి భకీ ్త శ్రద్ధలతో చేసు్త న్న 
అభిషేకం నయన మనోహరంగా 
ఉంటుంది. ఈ అభిషేక కార్యక్ర-
మం సుమారు మూడు న్లుగు 
గంటల పాటు స్గుతుంది. 
       మొదటగా స్వేమివారి 
నిజ రూప దర్శనం అనువం-
శిక ధరమికర ్తలకు కలుగజేస్్త రు. 
ఆ తరువాత భకు్త లకు దర్శనం 
కలుగజేస్్త రు. ఆలయ ప్రాం-
గణమంత్ భకు్త లతో క్కి్కరిస 
పోయివంటుంది. వాలంటీరులా , 
భకు్త లందరినీ కూ్య లైనలా లో త-
కి్కసల్ట లేకుండా క్రమ పద్ధతి-
లో దర్శన్నికి అనుమతిస్్త రు. 
దర్శనం చేసుకున్న ప్రతి భకు్త ని-

కీ ప్రస్ద వితరణ చేస్్త రు. రాత్రి 
తమిమిది గంటలవరకూ భకు్త -
లకు నిజరూప దర్శన సౌకర్యం  
ఉంటుంది.                  
      శీతలోపచారాలు ప్రారం-
భమవత్యి. ఏకాంతంగా 
అరచుకులు తలుపులు మూస 
పెరుమాళ్ళాకు శుద్దీ దక స్్ననం 
చేయించి, మొదటి విడుతగా 
స్వేమి వారికి 30 కిలోల చందనం 
అదుదీ త్రు. చందనం ఉన్న 
స్వేమివారి రూపాని్న నిత్యరూ-
పం అంటారు. చందనం లేని 
రూపాని్న నిజరూపం అంటారు. 
        తమిళన్డు రాష్టమంద-
లి తిరుపతూ్త రు నుంచి తెచిచున 
గంధపు చెక్కలను దేవస్థా నం 
లోని బ్డ మండపంలో మం-
త్రోచాచురణల మధ్య స్వేమివారి 
పరివారం అరగద్స శ్రీగంధా-
ని్న సద్ధం చేస్్త రు. శ్రీగంధంలో 
ఔషధీ ద్రవా్యలను, సుగంధ ద్రవా్య 
లను కలుపుత్రు. అక్షయ తృతీ 
య న్డు తీసన గంధాని్న ప్రస్-
దంగా భకు్త లకు విక్రయిస్్త రు.  
       రండు వైెపుల్ శ్రీదేవి, భూదేవి-
లతో, కుడివైెపున శ్రీ యోగానంద 
నృసంహ స్వేమితో కొలువైె ఉండి 
దర్శనమిచేచు సంహాచల శ్రీ వరా 
హ లకీ్షమి నరసంహస్వేమి చందన 
చరచుతో చలలాదనం నింపుకుని 
భకు్త లను  అనుగ్రహిసు్త ంటారు. 
చందనం ఒలుపులకు ముందు 
వచేచు అమావాస్యను గంధం 
అమావాస్య అంటారు. అ రోజున 

కూడా వేల్ది భకు్త లు వచిచు 
మొకు్కలు తీరుచుకుంటారు.
        అక్షయ తృతీయ న్డు 
మొదట విడత చందనసేవ 
పిమమిట, ఈ వేపన కార్యక్ర-
మం జే్యష్ట , ఆషాడ మాసముల 
పొర్ణమి తిధులలో జరుగుతుం-
ది. చందన వేపనం తరావేత అన్క 
గంగాళ్లతో పానకం, వడప-
పు్ప స్వేమికి నివేదించి హారతి 
ఇస్్త రు. ఆషాడ మాసంలో చివరి 
విడత చందన సేవ అనంతరం 
భకు్త లు గిరి ప్రదకి్షణం చేస్్త రు. 
ఈ మధ్య కాలంలో సంహాచలం 
గిరి ప్రదకి్షణ బహుళ ప్రాచు-
ర్యం లోకి వచిచుంది. దేవస్థా -
నం అధకారులు గిరి ప్రదకి్షణ 
సమయంలో వేల్ది భకు్త లకు 
ఆహార పానీయాలు అందజేసు్త -
న్్నరు. సంహాచలం కొండ స్కా్ష -
తూ్త  నృసంహ స్వేమి ప్రతిరూపం. 
కూరుచున్న సంహంల్ కనిపించ-
డం ఒక విశేషం.
        విశఖపట్నం నగరానికి 12 కి-
లోమీటరలా దూరంలో సంహాచలం 
ఉన్నది. ఆర్ టి స వారు ఏరా్పటు 
చేసన బసు్సలలో పయనించి 
దేవాలయం వరకు జేరవచుచును. 
దేవస్థా నం వారు యాత్రికులకు 
భోజన సౌకర్యం కలుగజేసు్త -
న్్నరు.
     సంహాచల చందనోత్సవం 
ఈ సంవత్సరం మే 7 వ తేదీన.      
       






