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తీగవరపు శంతి

                                            
                                            ట్ంగ్ ట్ంగ్ ------ హలో హలో
           ట్ంగ్ ట్ంగ్ అని ఫోన్ శబ్ం రాగానే పూర్ం ఇంటిల్లిపాదీ లేచి ఫోన్ దగ్గ రకు ఆత్రుతగా 
వచ్చేవారు. ఒకప్పుడు ఫోన్ అంటే ఎంతో ధనవంతుల ఇంట్లి  మాత్రమే ఉండేది. అందరూవాళ్ళ ఇంట్లి  
ఫోన్ వంది అని ఎంతో  గొపపుగా చెప్పుకునే వారు. క్రమేపి అత్యవసరానికి మాట్లి డుకుందుకు
ట్ంకాల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చేయి. ఆ తరువాత మెలలిగా బిఎస్ఎన్ఎల్ వారి ల్యండ్ లనై్ కొద్ిగా 
కాస్ట్లీ  అయినా ఫరవాలేదు భరించవచ్చే అనేటటుటు గా అందుబాటులోకి వచిచేంది. అలగే బయట టెల్ఫో 
న్ బూత్ ల ద్్రా మనదేశంలో ఉన్న వారితోనే  కాక విదేశాలలో ఉన్నవారితో కూడా మాట్లి డుకుం-
దుకు అందుబాటులోకి వచ్చేయి. కాల క్రమేణా మధ్య తరగతివారు ల్యండ్ లనై్ ఇంటిలోనే వినియో-
గంచ్కునే స్థితికి వచిచే, రానురాను సెల్ ఫోన్ లు తయారయి్య ప్రజల వినియోగం లోకి వచ్చేయి. ప్రజ 
లకు సెల్ ఫోన్ లు అందుబాటు లోకి వచ్చేక ఆ ఫోను ప్రజలకు జీవన వ్యవసథిలో ఒక భాగంగా 
తయారయి్యంది. ఎంత అంటే అది లేకపోతే ఊపిరి ఆడనంతగా తయారయి్య, పేదవారు కూడా వి-
నియోగంచగల్గన ధరలకు అందుబాటులోకి వచ్చేయి. చివరకు ఎల అయి్యందంటే ఎంతసేప్ మా-
ట్లి డినా మనం భరించగల్గే అతి స్లపు ధరలలోకి ఫోనులు, బిలులి లు కూడా చ్తికి రావడంతో ప్రజల 
ఆనంద్నికి హద్ులు లేవ.  ఇంత వరకూ బానే ఉంది. కానీ .... ఏదనైా అతి సర్త్రా పనికి రాదు కద్! 
ఈ సెల్ ఫోనులు అందరూ వినియోగంచ్కునే ధరలలోకి అందుబాటులోకి రావడంతో సది్నియోగం 
కనా్న దురి్నియోగం ఎకుకువగా అవతోంది. చిన్న పిలలిల దగ్గ రనుండి పెద్వారి వరకు ఎవరి చ్తిలో 
చూస్నా ఫోన్. అందులోనూ రకరకాల సెజైులలో రకరకాల ఆకర్షణలతో రక రకాల ఫీచర్స్ తో ఎవరి 
స్తో మతు కి తగ్గటుటు  వారికి అందుబాటులో ఉనా్నయి. ఇక ప్రతీవారికి ఫోన్ సందడే. ప్రొద్ుట లేచి బ్రష్  
చ్సుకోవడం దగ్గ ర నుండి పడుకునే వరకు రోజు వారీ జరిగే కార్యక్రమాలనీ్న వెళ్ళబోసుకోవడంలో 
ఎవరికి వారే సాటి .. టెంై ఉండాలే కానీ ప్రేమికుల దగ్గ రనుండి ఆడవాళ్ళ వంటల కబురులి . స్టరియల్స్ 
తో సహా అనీ్న ఫోన్ లోనే. బసుస్లో నిలబడినా సరే క్రికెట్ దగ్గ రనుండి రాజకీయాల వరకు అనీ్న ఫోన్ 
లోనే చూసుతోనా్నరు. ఇక టెంై లేని వాళ్్ళ మెసేస్జ్ లు ఇచ్చేకుంటూ పనులు కానిచ్చేకుంటునా్నరు. ప్రజల 
అవసరాలు, వాడకం ఫోన్ ల కంపెనీల దృష్టులో పడడంతో, ప్రభుత్్నికి ధీటుగా ప్రైవేటు కంపెనీలు 
వచిచే ప్రజలకు ఆఫరలి  మీద ఆఫరులి  అనౌనుస్ చ్స్తో  ప్రజలను ఇంకా ఊరిసుతోనా్నయి. అదే సందుగా ప్రతీ 
అడ్ర్ టెజై్ మెంట్ వారు క్షణ క్షణానికీ ఫోన్ చ్స్ కూరుచేంటే ఫోను, నిలబడితే ఫోన్ అన్నటులి  విస్గ-
సుతోనా్నరు. ఇక గూగుల్ లో ఏ ప్రకటనననైా చూసామో! ఆ క్షణం నుండీ వాళ్ళ చ్తికి మనం చికికునటేలి . 
మీకది అవసరం కద్! అని ఫోన్ చ్స్ విస్ గస్తో  ఉంట్రు. చివరికి ఈ ఫోన్ ఎల తయారయి్యంది? 
అంటే ఇని్న ఫోనులి  ఉండడం వలలి వాడకం విపరీతంగా పెరిగ, స్గ్నల్స్ అందుబాటులో ఉండక, అత్యవ-
సరమైెన ఫోన్ కుడా రిస్టవ్ చ్సుకుంటే ఫోన్ వినిపుంచక నానా ఇబ్ంది పడే పరిస్థితి వచిచేంది. ఎంతో 
ముఖ్యమైెన పనులోలి  ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అంటే మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ 
చ్స్, మా దగ్గ ర సథిలలు ఉనా్నయి కావాల? అని, మా కంపెనీలో ఈ ఆఫరులి  ఉనా్నయి కావాల? అనీ 
ఫోన్ చ్స్ మరీ విస్గసుతోనా్నరు. ఇక స్కుల్స్ లోను కాలేజీలోలి నూ అయితే అసలు చెపపుకకురనే లేదు,చ-
దువంత్ అందులోనే కానిచ్చేసుతోనా్నరు. ఇక యువతీ యువకులతైే చెపపుకకురనే లేదు. వారి దృష్టు  చెడు 
వాటి మీద గా ఎకుకువ ఆకరి్షస్తో ంది. అది అకకుడితో ఆగక  యువతీ యువకులు  రకరకాల వీడియోలు 
చూస్,వారి మనసు చెడువాటిమీద పడి, ప్రేమ అనే ఆకర్షణకు లోన ైవివాహాలకు ద్రితీసుతోనా్నరు. ఈ 
ఫోనులి  పిలలిల చ్తులోలి  చూస్నప్పుడలలి  తల్లితండ్రులు నల్గపోతునా్నరు. చివరికి ఇది ఎల తయారయి్యం-
దంటే నిప్పుని ఎకకుడ అవసరమో అకకుడ వాడకుండా అంతట్ మనల్్న మనమే కాలుచేకుందుకు విని-
యోగంచ్కోవడంల తయారయి్యంది. 
                             అతి సర్త్రా వర్జయేత్ .           



            అభిప్రాయ వేదిక
వారు వ్రాసినవి మాకు సుపరిచయమే. అలాగే చైతన్యం లో 
కుడా అనేక స్మాజిక అంశలను తీసుకుని వ్రాయడంలో 
వారిలో ఉననా స్మాజిక ధృక్పధం తెలుసతీ ంది.
శ్రీమతి సౌజన్య, శ్రీమతి కాంతి , శ్రీ రామారావ ---- పిఠాప్రం. 
శ్రీ అపాపురావ , శ్రీ కుమార్, శ్రీమతి రమణి ----- మండపేట.
శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం వ్రాసుతీ ననా పదా్యలు చాలా బావ్ంటున్నా-
యి. చిననాపు్పడు పదా్యలు చదువ్కుననా రోజులు గురుతీ కు వసుతీ -
న్నాయి. అనినా అవారుడు లు మెడల్స్ తెచ్చుకుని, ఇంత స్మాజిక, 
ఆధా్యతి్మక విశ్లుషణ ఉండడం మెచ్చుకోతగింది అనిపిసతీ ంది. 
శ్రీమతి ఆదూరిహైమవతి గారు 40 సంవతస్రాలు ప్రధానోపా-
ధా్యయురాలిగా చేసి వారి అనుభవంతో బాలల కధలు చాలా 
అదుభుతంగా వ్రాసుతీ న్నారు. వారి జీవిత్నినా స్వుమి సేవఅంకితం 
చేయడం గరవుకారణం.
శ్రీ శ్రీధర్, శ్రీ మోహన్, శ్రీమతి కవిత ---- స్దిధిపేట. శ్రీ రామ 
చంద్ర మూరితో, శ్రీ సుబా్రావ, శ్రీమతి మంజుల - విజయవాడ.
తుమూ్మరి రామ్్మహన్ రావ్ గారు వ్రాసుతీ ననా "తెలంగాణా 
ప్రముఖులు" చాలా గొప్ప టాపిక్ ఎంచ్కున్నారు. వారి వలన 
ఎందరో ప్రముఖులు, వారి వివరాలు తెలుసుతీ న్నాయి. అలాగే " 
ప్రేమంటే ఇంత్" అంటూనే ప్రేమ మయంగా నవల సస్్పన్స్ తో 
బాగా తీసుకు వసుతీ న్నారు. చాలా ఇంట్రెస్ట్  గా ఉంటంది.శ్రీమతి 
పలలివి, శ్రీమతి అరుణ, శ్రీమతి సుకన్య , శ్రీ మధు ---- గుంటూరు. 
శ్రీ కృష్ణ , శ్రీమతి అరుణ ----- తణుకు.
అమెరికా వళిలు  పెద్ద  పెద్ద  డిగ్రీలు సంపాదించడమే కాక మన 
తెలుగు మీద అభిమానంతో ఇంత న్లడ్జ్  తో మీరు, వేమూరి 
గారు ఇంత అదుభుతంగా వ్రాయడం నిజంగా మా అందరి 
అదృషట్ ం. మీలాంటి వారి వలేలు  తెలుగు బతుకుతోంది. నేమాని 
సూర్యన్రాయణ గారు "పటుట్ చీర" కధతో మా మనసుస్లను 
దోచ్కున్నారు. మీ సేవా కార్యక్రమాలు అమ్ఘమండి. "డా. 
చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు" చాలా రోజుల తరువాత మరల 
మన పత్రికకు వ్రాయడం ఆనంద దాయకం.
శ్రీ రాం , శ్రీ గోపి కృష్ణ , శ్రీమతి అను ---- స్రా్యపేట. శ్రీమతి 
అమల, శ్రీ హరి గారు, శ్రీమతి మణి ---మలకుజీ గరి.
శ్రీ దురాగా  ప్రస్దరావ్ ధారావాహికంగా మాకు అత్యంత విలువైన 
భాష "సంసకృతం" అందిచాచురు. నిజంగా మా అదృషట్ ం. నీళ్ళ 
గురించి కుడా బావ్ంది. నిండు కుండ తొణకదు అననాటులు -
గా ఉన్వున్యి వివరాలు. అలాగే శ్రీమతి వాణిగారిలో చాలా 
టాలంట్స్ ఉన్నాయి అనిపిసతీ ంది. కానీ ఈమధ్య ఎక్కడా చైత-
న్యంలో కనిపించ లేదు.
శ్రీమతి జ్్యతస్న , శ్రీమతి కమల , శ్రీ జయ రాం ----- కోద్డ. శ్రీ 
పవన్. శ్రీమతి పాప, శ్రీ పకాష్ ---- అనంతపూరు.
శ్రీమతి భారతి గారు వ్రాసే ప్రతీ టాపిక్ ప్రాకిట్కల్ గా ఉంటుంది. 
అనీనా ఉపయోగకరంగా అనిపిస్తీ యి. కావూరి శ్రీనివాస 
రావ్గారు త్ళ పత్రాల మీద చేసిన పరిశోధనలు గురించి 
ఎక్కడివి కనుకు్కన్నారో వివరానినా ఇస్తీ రని ఆశిసుతీ న్నాను.
శ్రీ తులస్ట ద్స్, శ్రీ ఫణి --- హైదరాబాదు . శ్రీమతి జయ, శ్రీమతి 
నిర్మల , శ్రీ మాధవ్ --- రాజమండ్రి. 

 

9 వ జన్మదిన సంచిక జరుపుకుననా చైతన్యం పత్రికకు శుభాకాంక్ష-
లు, అభినందనలు. విలువలతో కూడుకుననా పత్రికను ఈ రోజులోలు   
కుడా ఇంత అదుభుతంగా తీసుకువసుతీ న్నారు. పత్రికలోని ప్రతీ 
రచయిత, ఎవరని చప్పను ఎవరికీ వారే స్టి, అననాటులు గా చాలా 
బాగా వ్రాసుతీ న్నారు. ప్రతీ ఒక్కరికీ ప్రత్్యక అభినందనలు. 
శ్రీ రాంబడుగుల కృష్ణ , శ్రీమతి వనిత, --- అనంతపూర్. జయ రామారావ, 
శ్రీ జనారధిన కృష్ణ , శ్రీమతి లకి్షమి --- రావల పాలం.
ఎడిటరియల్ చాలా బాగా వ్రాసుతీ న్నారు అప్ టు డేట్ గా. మానస 
సరోవర యాత్ర మాకు దగగారుండి మీరు చూపించారా ? అనిపిం-
చింది. చాలా చాలా ఆనందపడుతున్నాము. ఎంతో వివరంగా 
చబుతూ మాకు వీడియో కూడా చూపించారు. నిజంగా అదుభుతం. 
మా అదృషట్ ం.
శ్రీ రంగా రావ, శ్రీ గోపాలం, శ్రీమతి ఉష ---- రాజమండ్రి. శ్రీ కేశవ 
రావ, శ్రీ మధుస్దన రావ, శ్రీమతి అనస్య --- కరూ్నలు.
డా. పోచిన పెది్ద  మురళీకృష్ణ వ్రాసిన 'బాబా చరిత్ర సంస్్కరాలు, 
కాశీ ఖండము ఇలా మంచి మంచి రచనలు చేసి, మాకు ఎన్నా-
నోనా విషయాలు తెలియజేస్రు. అలాగే పూర్ జగన్నాద్ గురించి 
మాకు తెలియ జెప్పడం ఆనందానినా కలిగిసతీ ంది. వారి నుండి ఎనోనా 
తెలుసుకున్నాము. అలాగే 'కొతతీ రామానందం' గారు ప్రతీ న్లా ప్రతీ 
పండుగని గూరిచు ఎంతో వివరంగా వ్రాస్రు. మాకు తెలియని ఎనోనా 
పండుగల విశ్షాలు, పండుగలు ఎలా జరుపుకోవాలి? వంటి ఎనోనా 
విషయాలు తెలియజేస్రు. అందరికీ మా ధన్యవాదాలు.
శ్రీమతి సుజాత, శ్రీమతి మణి,శ్రీ కామేశ్ర రావ ----- కాకినాడ. 
శ్రీమతి సుబ్లకి్షమి , శ్రీ రమేష్ , శ్రీమతి పలలివి ---- రావల పాలం.
'శ్రీ భువన చంద్ర గారు' కందరికీ ఎంతో ఇషట్ మైెన పాటలు సినిమా-
లలో అందివవుడమే కాక, చైతన్యం పత్రికలో కుడా 8 సంవతస్రాలు 
మనసుకు హతుతీ కునే ఆధా్యతి్మక స్వుమీజీ కధలతో పాటు ఎనోనా 
అదుభుతమైెన కధలను మాకందించారు. ఇంత గొప్ప రచయితల 
కధలను చదివే అదృషట్ ం మాకు కలిగింది. శ్రీ వేమూరి వంకటేశవుర 
రావ్ గారు విజాఞా న శస్్రా నికి సంబంధంచిన ఎన్నానోనా విషయాలను 
తెలియజేస్రు. అమెరికాలో ఉంటూ మాకు తెలియని ఎనోనా వి-
షయాలను ఎంచ్కుని వ్రాస్రు. చాలా స్ట్ ండర్డు గా ఉంటున్నాయి 
వారు వ్రాసినవి.
శ్రీ సురేష్, శ్రీ మధుస్దన రావ --- పూనా , శ్రీమతి పలలివి , శ్రీమతి 
రాధ --- మారాకుప్రం. శ్రీప్రసాద శ్రీ పభాకర రావ --- ఏలూరు. 
ఇనినా అవారుడు లు తెచ్చుకుననా పోడూరి శ్రీనివాస రావ్ గారు 60 
మంది జీవిత చరిత్రలు, 60 వరకు చిన్నారులకు, కవితలు అంది-
వవుడం లోనే వారి రచన్ చాతుర్యం తెలుసతీ ంది. ప్రతీ రచనలోను 
వారి చాతుర్యం తెలుసతీ ంది. శ్రీ పాలపు బుచిచురాజు 4 సంవతస్రా-
లుగా చైతన్యం పత్రికకు బొమ్మలు చపి్పన కధలతో పాటు నసీరుద్్ద-
న్ కధలు, మన రాష్ట్ర పతుల జీవిత విశ్షాలను కుడా చాలా చక్కగా 
వ్రాసుతీ న్నారు.
శ్రీమతి అనుపమ, శ్రీ రవి కుమార్ , సుబా్రావ -- హైదరాబాదు. శ్రీ 
వెంకట్, శ్రీ లక్షణ రావ, శ్రీమతి సుశీల --- వరంగల్.
'మా ఊరి నందుల కధ' ధారా వాహికంగా 'నందుల ప్రభాకర శస్త్రి 
గారు పలలులను గురుతీ  చేసూతీ  చాలా వివరంగా వ్రాసుతీ న్నారు. అలాగే 
పింగళి వంకట రమణ రావ్ గారు 'ఎలకా్రా న్' అనే కలం పేరుతొ 
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 కల నిజమాయె - ముకి తీన్ధ్ 
      మానస సరోవర యాత్ర                  

        నిజంగా ఆ అనుభవం 
అనిరవుచనీయం. ఆ పరవుత్ని  
కుననా శకి తీ మమ్మలినా మంత్రము-
గు్ద లినా చేసింది. ఏదో చప్పలేని 
అనుభూతి. ఆ కైలాష్ పరవుత్నికి 
ఉననా పాజిటివ్ ఎనర్జ్ని గురించి 
వరి్ణంచలేం. ఆనంద భాషా్పలు 
వచేచుస్యి. మా జీవితం ధన్యం 
అయింది అనిపించింది. 
         తెలలువారింది. వలుగు వా్య-
పించస్గింది. డ్రైవర్ మాకిచిచున 
గడువ్ దాటిపోయింది. మమ్మ-
లినా తొందర పెటట్ డం మొదలు-
పెటాట్ డు. ఎవరైన్ చూసేతీ న్కు 
సమస్య అవ్తుంది, ఇంక మనం 
తిరిగి వనకి్క 'డారే్షన్' వళిలుపోవా-
లి అని కంగారు పెటట్ డం మొ-
దలుపెటాట్ డు డ్రైవర్.  ఆ కైలాస 
పరవుత్నినా వదలిపెటిట్  రావడానికి 
మనసు ఎంత మాత్రం అంగీక-
రించకపోయిన్, తప్పనిసరి పరి-
సిథాతులోలు  తిరిగి బయలుదేరాలిస్ 
వచిచుంది. ముగుగా రం మరోస్రి 
కైలాస పరవుత్నికి మనస్రా 
నమస్కరించ్కుని, తనివితీ-
రా ఇంకోస్రి చూసుకుని  జీప్ 
ఎకి్క కూరుచున్నాం. డ్రైవర్ బండిని 
పోనివవుస్గాడు. బ్రహ్మపుత్ర నది 
వంబడే మా ప్రయాణం స్గింది. 
ఆ సవుచచుమైెన నీటి ప్రవాహానినా 

చూసుకుంటూ, మధ్యమధ్యలో 
వనకి్క తిరిగి కైలాస పరవుత్నినా 
చూసుకుంటూ మా ప్రయాణం 
కొనస్గించాం. వేలాది యాత్రి-
కులు పరిక్రమ చేసూతీ  కనపడాడు -
రు. ఓ గంట ప్రయాణం తరావుత 
మా హోటల్ కు చేరుకున్నాం. 
రూమ్ కి వళిలు , అక్కడ ఉండిపో-
యిన ఇద్దరు సహయాత్రికులతో 
మా కైలాస పరవుత అనుభవాలు, 
అనుభూతులు పంచ్కున్నాం. 
వాళ్్ళ అది విని, త్మే సవుయంగా 
చూసినంత సంబరపడాడు రు. 
     అందరం కలిసి బ్రేక్ ఫాస్ట్  
చేయడానికి హోటల్ హిమాల-
యకు బయలుదేరాం. అక్కడ 
'మధుబన్' వాళ్్ళ పెటిట్ న వేడి 
వేడి టిఫినులు  తిని, తిరిగి వనకి్క 
రూమ్ కి వచాచుం. 
         కాసేపటి తరావుత మా 

లయాజన్ ఏజెంట్ మా రూమ్ 
కి వచాచుడు. మీ పరిక్రమ అయి-
పోయింది కదా. ఇంక ఇక్కడ  
'డారే్షన్' లో చూడటానికి ఏమీ 
లేదు. మీరు అయిదుగురు 
హాయిగా వా్యన్ లో మానససరోవ-
రం వళి్ళపండి. హాయిగా అక్కడ 
గడపండి. పరిక్రమకు వళి్ళన మీ 
మిగిలిన సహయాత్రికులు పరి-
క్రమ పూరి తీ చేసుకుని అక్కడకు 
డైరక్ట్ గా వచిచు మీతో జాయిన్ 
అవ్త్రు  అని అన్నాడు. 
       అతను చపి్పంది మాకు చాలా 
బాగుందనిపించింది. మానస-
సరోవరం దగగార ఇంకా ఎకు్కవ 
సమయం గడపడం కన్నా 
ఆనందం ఏముంటుంద్?  
         గబగబా మా బటట్ లు సరే్ద-
సుకుని, అందరం టెంపో వా్యన్ 
ఎకి్క కూరుచున్నాం. వాత్వర-

https://youtu.be/4Sf4UOuwaOU
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ణం చాలా బాగుంది. మానస-
సరోవరం బయలుదేరింది మా 
టెంపో వా్యన్.  డ్రైవర్ హుషారుగా 
బండి పోనిచాచుడు. ఓ రండు 
గంటలు ప్రయాణం చేసి మాన-
ససరోవరం చేరాం. అక్కడ అనీనా 
'మడ్ హౌస్స్'. ఒకో్క రూమ్ లో 
అయిదు మంచాలు వేశరు. 
పరుపులు, దళసరి రజాయీలు 
వేశరు. అక్కడ వాష్ రూమ్స్ 
ఉండవ్. మన పలలుటూళ్ళలో 
ఓ యాభైసంవతస్రాల క్రితం 
ఉననాటుట్ గా, 'ఓపెన్' టాయిల-
టులు . బహిరూభుమికి వళ్ళటాని-
కి ఏ పదల చాటుకో వళ్్ళలి. 
రూమ్ లో మా స్మానులు  పెటుట్  
కుని మానససరోవర తీరానికి 
బయలుదేరాం. మా రూమ్ కి ఓ 
వంద మీటరలు దూరంలోనే ఉంది 
సరోవరం. 
        కైలాస మానససరోవర 
యాత్రలో  రండవ ముఖ్యమైెన 
ఘటట్ ం  ఇది. ఎనోనా సంవతస్-
రాల కోరిక ఇపు్పడు తీరుతోంది. 
బ్రహ్మ సవుయంగా సృషట్ ంచిన ఈ 
మానససరోవర దర్శనం పూరవు 
జన్మ సుకృతం అని చప్పటంలో 
ఎలాంటి సంశయం లేదు. సర-
సుస్ను వరి్ణంచటానికి మాటలు 
చాలవ్. సరోవరం చూసేసరి-
కి ఉత్స్హం ఉరకలు వేసింది. 
పరుగులాంటి నడకతో ఆ 
సరోవరం ఒడుడు కు చేరాం. 
        సరోవరంలో ఎవరూ స్నానం 
చేయరాదని అక్కడ ప్రభుతవుం 

వారు ఆంక్షలు పెటాట్ రు. వేలకొ-
లద్ భకుతీ లు వచిచు సరోవరంలో 
మునిగి స్నాన్లు చేయటం వలలు
నీరు కాలుష్యం అయిపోతోందని 
వారి భావన. అందుకనే ఈ రిసి్రా-
క్షన్స్. కానీ అక్కడ రండు టెంటులు  
ఏరా్పటు చేస్రు- ఒకటి ఆడ-
వాళ్ళకి, ఒకటి మగవాళ్ళకి. వాళ్్ళ 
బకెటినా  సరోవరంలో ముంచి నీళ్్ళ 
నింపి టెంట్ దగగార పెడుతున్నా-
రు. మనం టెంట్ (గుడారం) 
తలుపు వేసుకుని స్నానం చయ్య 
టమే. ఫరవాలేదు అనిపించిం-
ది. అలాలు గే ఆ సరోవరం నీళ్ళతో 
హాయిగా స్నానం చేసి పటుట్ బటట్ -
లు కటుట్ కున్నాం. 
        మేం ఇక్కడినుంచే బంక 
మనునా తీసుకెళ్్ళం కదా. దానితో 
శివలింగం చేసుకున్నాం. మాతో 
పాటే తీసుకెళి్ళన ఆవ్ న్యి్య, 
సమిధలతో అభిషేకం, హోమం 

చేసుకున్నాం. కైలాస పరవుతం 
అభిముఖంగా కూరుచుని, మానస 
సరోవరం తీరంలో శివ్డికి నమక 
చమక విధులతో అభిషేకం, 
ఆవ్ నేతితో హోమం చేసుకునే 
అదృషట్ ం- నిజంగా జీవితంలో ఏ 
(శివ)భకుతీ నికైన్ ఇంతకన్నా ఏం 
కావాలి చప్పండి. జన్మ ధన్యమ-
యిందననా సంతృపితీ దొరికింది. 
మానససరోవరంలో కలపటానికి 
మాతో తీసుకెళి్ళన కొతతీ బటట్ లు, 
అలాలు గే మా చ్టాట్ లు, సేనాహితు-
లు ఇచిచున కొతతీ బటట్ లు, నీళ్ళలో 
ఏమీ కలపకూడదననా ఆంక్షల 
వలలు , సరోవరం ఒడుడు నే, నీళ్ళకు 
బాగా దగగారలోనే ఉననా పదలలో 
పెటిట్  వచాచుం. మాతో వచిచున 
యాత్రికులలోని అస్స్ం కుర్రాళ్్ళ 
మరానాడు తెలలువారు ఝామున 
లేచి కొంచం దూరంగా వళిలు  సరో-
వరంలో మునిగి వచాచురట. రాత్రి 
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పూట అంత స్కూ్యరిటీ నిఘా 
ఉండదు కదా. 
          ఇలాంటి యాత్రలలో, ఎక్కడో 
దూరంగా ఉననా హిమాలయాల-
లో సడన్ గా మీ చ్టాట్ లో సేనాహి-
తులో కనపడి పలకరించారను-
కోండి. అపు్పడు ఎలా ఉంటాయి 
మీ ఫీలింగ్స్. మాకూ అలాగే 
జరిగింది. సడన్ గా ఆరోజు 
స్యంత్రం ఉననాటుట్ ండి 'అత్తీ ' 
అననా పిలుపు వినపడింది. పరి-
చయముననా గొంత్ అది. ఎవరా 
అని తిరిగి చూసేతీ, మావారి మేన 
కోడలు కనిపించింది. ఎంతో 
ఆనందం వేసింది. తను, ఆమె 
భర తీ  సదుగా రు 'జగీగా  వాసుదేవ్' 
గ్రూప్ లో వచాచురు. అనుకోకుండా 
అక్కడ కలిస్ం. ఆరోజు పౌర్ణమి 
కదా! అక్కడ ఆరోజు రాత్రి ఉండి 
మరానాడు కైలాష్ పరిక్రమకు వ-
ళ్తీ రట. 
         ఆరోజు రాత్రి పుననామి వన్నా 
లలో సరోవర అందాలను తిల-
కిదా్ద మని సరోవరం ఒడుడు నే కూ-
రుచున్నాం. మాలాగే వందలాది 
భకుతీ లు కూరుచున్నారు.  
          ప్రతి పౌర్ణమి న్టి రాత్రి 
ఆకాశంలోంచి త్రలు సరోవ-
రంలో పడి, మళీ్ళ లేచి కైలాష్ 
పరవుతం మీదికి వళ్తీ యని అక్కడ 
ఉననావాళ్్ళ చపా్పరు. ఆ త్రలు 
దేవతలనీ, అలా భూమిపైెకి  దిగి-
వచిచు, సరోవరంలో స్నానం చేసి, 
శుచిగా పరమశివ్ని దరి్శంచ-
టానికి వళ్తీ రని భకుతీ ల ప్రగాఢ 

విశవుసం. మాకు (అక్కడ కూ-
రుచుననా మిగిలిన యాత్రికులకు 
కూడా) బహుశ ప్రాపతీం లేదేమ్, 
ఆకాశం అంత్ మబుబులు కమే్మసి 
ఆ దృశ్యం మా కంట పడలేదు. 
తెలలువారుమున  4 గంటల దాకా 
అక్కడ కూరుచుని, నిరాశగా వనకి్క 
తిరిగాం. పౌర్ణమి న్డు మానస-
సరోవరం దగగార గడపడానికి ఈ 
దృశ్యం చూదా్ద మననా కోరిక కూడా 
ఓ ముఖ్య కారణం.  అంత్ 'శివ 
సంకల్పం' అనుకుంటూ మా 
రూమ్ కి వచిచు విశ్రమించాం.    
         మరున్డు పదు్ద నేనా లేచి 
మళీ్ళ ఓస్రి సరోవర దర్శనం 
చేసుకుని, బ్రేక్ ఫాస్ట్  ముగించ్-
కుని  మళీ్ళ మా బస్ లో తిరుగు 
ప్రయాణం ప్రారంభించాం. 
        మధా్యహనాం  సుమారు 
2 గంటల ప్రాంతంలో బసుస్ 
ఒకచోట ఆపారు. ఆ సథాలంలో 
కొనినా షామియాన్లు వేసి 
ఉన్నాయి. లోపల కుర్చులు కూడా 
ఉన్నాయి. అక్కడ మా అందరికీ 
లంచ్ పా్యకెటులు  ఇచాచురు. ఓ 
చపాతీ, బంగాళ్దుంప కూర, 

ఓ ఆపిల్ పండు, మంచినీళ్్ళ 
ఇచాచురు. వాష్ రూమ్ లు మాత్రం 
లేవ్. అక్కడ ఓ అరగంట ఆగి 
మళీ్ళ తిరిగి బయలుదేరాం. 
బస్ లో యాత్రికులు అందరూ 
అలసిపోయి ఉన్నారు. సరదాగా 
అందరితో మాటాలు డి వాళ్ళ మనో-
గత్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసు 
కుందామనిపించింది. మా వారు 
అందరినీ వారి వారి అనుభవా-
లు, తీరథా యాత్రలో వారు పందిన 
అనుభూతులను అడుగు-
తుంటే నేను వీడియో తీస్ను. 
మన వీడియోలో మీరు కూడా 
చూడవచ్చును. అంత్ చపి్పన 
తరువాత మా వారిని కుడా వాళ్్ళ 
అడిగారు. ఎంతో సంతోషంగా 
చప్పడం  జరిగింది. తరువాత 
అంత్ కాసేస్పు విశ్ంతి తీసు-
కున్నారు. అందరూ అలసిపోయి 
ఉన్నారు.
ఆ యాత్రా అనుభూతులను, ఆ 
ఆనందానినా పందుతూ అంత్ 
నిద్రలోకి జారుకున్నారు. అలా 
మెలలుగా 'స్గా' ఊరు జేరుకున్నా-
ము . 
                 (ఇంకా  వ్ంది)
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పూరి జగన్నాధ స్వుమి  వైభవం
డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

       పూరి జగనా్నధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైెనది.
కాని ఆ సా్మికి సంబంధంచిన ప్రాణగాధ సంపూర్ణంగా కొద్ిమందికి 
మాత్రమే తెలుసు.   
 సాకుందప్రాణాంతర్గ తమైెన జగనా్నధ కే్షత్ర మాహాత్తో యాని్న యధామూలంగా, 
సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన పాఠకులకు ప్రతి నల అంది- 
సుతోనా్నము.    చదవండి, చదివించి మోకా్ష ని్న పందడి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

తరువాత న్రదుడు పురుషోతతీమ క్్షత్ర మాహాత్మ్ంగూరిచు చపా్పలని నిర్ణయించ్కొని, నై్మిశరణ్యం 
వచాచుడు. మహరు్ష లు న్రదుని ఈవిధంగా అడిగారు.
  “మహాత్్మ! అనేక క్్షత్రాలగురించి చబుతూ పురుషోతతీమ క్్షత్రంగురించి ప్రస్తీ వించారు. ఇపు్పడు ఆక్్షత్ర 
వివరాలు మాకు పూరి తీగా చప్పండి.ఆక్్షత్రంలో న్రాయణుడు కొయ్యరూపంలో ఉన్నాడు.ఈ క్్షత్రానినా ఎవరు 
నిరి్మంచారు? ఆయన లీలలు ఏవిధంగా ఉంటాయో వివరించండి?” అని మహరు్ష లు అడిగారు.
   “మహరు్ష లారా! పరమ రహస్యమైెన విషయానినా చబుతున్నాను, శ్రద్ధగా వినండి. 
  పూరవుం కుమారస్వుమి పరమశివ్ని నుండి ఈ విషయాలను తెలుసుకున్నాడు. ఇక్కడ న్రాయణుడు 
సవుయంగా కొయ్య రూపంలో ఆవిరభువించాడు. పాపాలను నశింపచేయు క్్షత్రాలలో ఈ క్్షత్రం అత్యంత 
ప్రధానమయినది. పది యోజన్ల దూరం వా్యపించి ఉంది.

          వరాహ స్వుమి భూమిని సముద్రంనుండి ఉదభువించినపు్పడు “ నీలాచలం” అను పరవుత్నినా ఇక్కడ 
ఏరా్పటు చేస్డు. బ్రహ్మ తిరిగి సృషట్ చేయాలని ఆలోచించినపు్పడు ఇక్కడ ఉననా జగన్నాధుని ఈ విధంగా 
ప్రారి్ధంచాడు.
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బ్రహ్మ కృత జగన్నాధ స్తు తి:-----

      నమసేతో జగనా్నధ శంఖ చక్ర గద్ ధర

      యనా్నభి పంకజాదేవ జాతో&హం విశ్ సృష్టు  కృత్

      పరమారధి స్రూపం తే త్ంవెవైేతిస్ జన్మయ

      యనా్మయయా జగతస్ర్ం నిరి్మతం మహద్దికం

      యని్నసా్ససముద్భూతంశబ్బ్రహ్మత్రిధా&భవత్యా

      ఉపజీవ్య తదేవాహం మసృజం భువనాని వెై

      త్తోతో  నాస్యయః స్థి ల స్క్ష్మ ధీర్ఘ హ్రసా్ని కించన

      వికార భేద ైభగవసతో్వమేవేదం చరాచరం

      కటకాది యధాస్ర్ణం గుణత్రయ విభాగశయః

      స్రష్టు  సృజ్యం త్మేవాత్ర పోష్టు  పోష్యం జగతప్రభో

      ఆధారో ద్రియమాణం చ ధరాతో  త్ం పరమేశ్ర

      త్తేప్రరిత మతియః సర్శచేరితే శుభా శుభం

      తతయః ప్రాపో్నతి సదృశీం త్మైెవ విహిత్ం గతిమ్

      జగతో&స్య గతిరభూరాతో  సాకీ్ష త్్ం పరమేశ్ర

      చరాచర గురో సర్ జీవభూత కృపా మయ. 

       ప్రస్టద్శ్య జగనా్నధ నిత్యం త్చచేరణస్య మే

      

         జగత్తు కు ఆధ్రమ�ైన వాడ్! శంఖ చక్ర గద ధరించినవాడ్  నీ న్భి కమలమున్ండి 
పుట్టా న్. ఈలోకములన్సృష్టాస్తు న్నాన్. నీపరమార్ధస్వరూపాన్నా నీవు తప్ప ఇతరులు 
తెలుస్కోలేరు. నీ మాయ వలన ఈ లోకాలు సృష్టాంచబడుత్న్నాయి. నీ న్శా్వసన్ండి 
పుట్టాన శబ్ద  బ్రహ్మ మూడుగా విభజంపబడింది. ద్న్నా ఆధ్రం చేస్కొన్ నేన్ మూడు 
లోకాలుసృష్టాంచ్న్. నీకంటెస్థూ లమ�ైనది,అల్పమ�ైనది, దీర్ఘమ�ైనది, హ్రస్వమ�ైనది మరొకట్ 
లేద్. బంగారం అనేక రూపాలు పొ ందినట్లే  నీవు గుణత్రయ విభ్గం వలన అనేక రూపాలు 
పొ ంద్త్న్నావు. ఈ లోకాలకు గతివి, భరతువు, సాక్ివి నీవే. సృష్టాంచేవాడవు, సృష్టాంచ బడేది 
నీవే. పో ష్ంచేవాడవు, పో ష్ంచబడేది నీవే. భరించేది, భరించబడేది నీవే. నీవే శుభ్ శుభ్లన్ 
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కలిగిస్తు న్నావు. చరా చరములకు గురువ�ైన వాడ్! పరమేశ్వరా! జీవులన్నాట్యంద్ దయ 
చ్ప్ంచ్. జగన్నాధ్! నీ పాద్ల దగ్గర న్కు ఆశ్రయం    కలి్పంచ్” అన్ బ్రహ్మ జగన్నాధ్న్ 
ప్ార రి్ధంచ్డు.    ( 1 -  24 )

            బ్రహ్మ ప్ార ర్ధనకు సంత్ష్టా డెై న్రాయణుడు గరుడ ధ్వజారూఢుడెై ప్రత్యక్షమయా్యడు. 
“ ఓ బ్రహ్్మ! నీ కోరిక తీర్చడం కుదరద్. వారు కర్మబంధం అన్భవించక తప్పద్. అయిన్ నీ 
కోరిక తీరుటకు ఒక ఉపాయం చెబుత్న్ విన్.

            సముద్్ర న్కి ఉతతుర తీరంలోన్, మహ్ నదికి దక్ిణ తీరంలోన్ అన్నాతీరాథూ లఫలాన్నాఇచే్చ 
ఒక ప్రదేశం ఉంది. పూర్వ జన్మలో చేస్న పుణ్యంయొక్క ఫలిత్న్నా ఇక్కడ అన్భవించవచ్్చ. 
సముద్ర తీరంలో నీల పర్వతంప�ైన న్ న్వాస సథూలం ఉంది. ఆ ప్రదేశాన్నా తెలుస్కొన్టకషటాము.
అక్కడపురుషో తతుమున్ రూపంలో ఉన్నాన్. ఈ క్షేత్రం సృష్టా , లయాలకు అతీతమ�ైనది. నీలాచల 
పర్వతంప�ై కల్ప వృక్షం ఉంది. ద్న్కి పడమర దికు్కన “ రౌహిణము” అన్ కుండం ఉంది. 
ఆ సరస్సులోన్ నీట్న్ స్్వకరించిన వారు న్ సాయుజా్యన్నా పొ ంద్త్రు. నీవుకూడ్అచట్కి 
వ�ళ్లే . అక్కడ నన్నా స్తు తించినటలే యిన న్స్వరూపాన్నా నీవు చ్డగలవు. వ్రత్లు,యజాఞా లు 
చేస్ పొ ందే ఫలిత్న్నా అక్కడ ఒక్కరోజు ఉంట్ లభిస్తు ంది. ఆ క్షేత్రంలో ఒక్క క్షణం ఉన్నా 
అశ్వమేధ యాగం చేస్న ఫలిత్న్నా పొ ందవచ్్చ” అన్ జగన్నాధ్డు బ్రహ్మకు చెప్్ప అంతరా్ధ
నమయా్యడు.                     ( 25 – 44)

       సా్కంద పురాణంలోన్ వ�ైష్ణవ ఖండంలోన్ పురుషో తతుమ క్షేత్ర వ�ైభవం లోన్ జ�ైమిన్ ఋష్ 
సంవాదం అన్ ప్రధమాధ్్యయం సమాపతుం

                                                              2 వ అధ్్యయం

(జ�ైమిన్,ఋష్,సంవాదము,యమ,లక్ష్్మసంవాదము)                       
                 జగన్నాధ్డు అంతరా్ధ న మయిన తరువాత, బ్రహ్మ సా్వమి చెప్్పన 
ప్రదేశాన్కి వ�ళ్లే డు. అక్కడ సా్వమిన్ ప్రత్యక్షంగా చ్సాడు. ఆనందించి, జాఞా న్న్నా పొ ంద్డు.

                   ఇంతలో అక్కడకు ఒక కాకి వచి్చంది.

అక్కడ ఉననా రౌహిణము అన్ కుండంలోనీరుత్గింది.

 భూమిప�ై పడి ప్ార ణ్లు విడిచింది. జగన్నాధ్డు ప్రత్యక్షమయి, ఆ కాకికి మోక్షాన్నా 
ఇచ్్చడు. ఈక్షేత్రంలోసా్వమిన్ప్రత్యక్షంగాచ్డవచ్్చ. మనస్సులో సా్వమిన్ తలచ్కుంటూ 
ప్ార ణ్లు విడిచి ప�డితే సా్వమిన్ ప్రత్యక్షంగా చ్డవచ్్చ. మూఢులకు కూడ్ ఇక్కడ ముకితు 
లభిస్తు ంది. శాంతి, వ�ైరాగ్యము, జాఞా నము కలవారికి లభించ్ ఫలితమున్ ఎవరు వరి్ణంచలే
రు.                                                      ( 1- 13)
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  “ మహరిషి! నీలాది్రప�ై బ్రహ్మ జగన్నాధ్న్ చ్స్ ఏం చేసాడు? సా్వమిన్ దరిశంచ్కొన్ ప్ార ణ్లు 
విడిచిన కాకి ఏంచేస్ంది? వివరంగాచెప్పమన్ ఋష్లు       అడిగారు.

             నీలాది్రప�ై  బ్రహ్మ సా్వమిన్ చ్స్, ధ్్యన్ంచ్చ్ండగా అక్కడికి యముడు వచ్్చడు. 
యముడు తన అధికారం స్థూరంగా ఉండునట్లే  చ్డమన్, జగన్నాధ్న్ ఈ విధంగా ప్ార రి్ధంచ్డు.

యముడు జగన్నాధ్న్ ప్ార రి్ధంచ్ట:-------

నమసేతో దేవ దేవేశ సృష్టుస్థిత్యంత కారణ

త్యి ప్రోత మిదం సర్ం స్త్రే మణిగణా యధా

త్యాధృతంత్యాసృషటు ంత్యాచ్పా్యయితంజగత్

చంద్ర స్రా్యది రూపేణ నిత్యం భావయసే&ఖిలం

విశ్్శ్రం జగద్్యనిం విశా్వాసం జగదు్గ రుమ్

విశ్సాకి్షణమాద్యంత వరి్జజం ప్రణమామ్యహం

నమయః పరమ కారుణ్య జల సంభృత స్ంధవే

పరావర పరాతీత విభవే విశ్ సంభవే

నమయః కమల కింజలకుపీత నిర్మల వాససే

మహాహవరిప్సకుంధ కృంత చక్రాయ చక్రిణే

దంష్ట్రో దధి ృతకి్షతిభృతే త్రయీ మూరితోమతే నమయః

నమో యజ్ఞ వరాహాయ చంద్ర స్రా్యగ్నచకు్ష సే

    ఓ దేవ దేవా! సృష్టా  స్థూతి లయలకు నీవే కారణం. సమసతు  విశ్వం నీప�ై ఆధ్రపడి ఉంది. 
ఈ విశ్వం,సృష్టా , స్తుతి, లయలకు నీవే కారణం. చంద్ర స్రా్యది రూపాలలో నీవే  లోకాలన్ 
ప్రకాశంప చేస్తు న్నావు. ఆది, అంతము లేన్ వాడవు. పరమ కారుణ్య రూపం కలవాడవు. 
పరము, అపరము నీవే. పరమునకు   అతీత్డవ�ైన వాడవు నీవే. ఈ విశా్వన్నా నీవే 
సృష్టాంచ్వు. సంసార ద్ఃఖమనకు, మంచ్కు, నీవు స్రు్యడవు. దీన్లకు నీవే బంధ్వు. 
ఈ ఐశ్వరా్యలన్నానీమాయచే సృష్టాంచబడ్డా యి.గుణములకుసమాహ్రమయినవాడ్ నీకు 
నమసా్కరము. త్మర పుప్పడివంట్ వసతు ్రమున్ ధరించిన వాడవు.

                                                                                          (ఇంకా వుంది)
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కొతతీ  రామానందం                                                                 

వ్రత సమాహారం - కార్ తీక మాసం 

         న కారీతోక సమో మాసయః 
     న దేవయః కేశవతపురమ్
     న చ వేదం సమం శాస్తం  
     న తీరథిం గంగాయాసస్మమ్
               కార్ తీక మాస్నికి సమమైెన 
మాసం లేదు. విష్్ణ దేవ్నికి సమాన-
మైెన దేవ్డు లేడు. వేదంతో సమాన-
మైెన శస్త్రము లేదు. గంగతో సమాన 
మైెన తీరథాం లేదని పైె శోలు కం త్త్పర్యం.    
శివక్శవ్లిరువ్రికి ప్రీతికరమైెన 
కార్ తీక మాసంలో స్నానం, దానం, ద్ప 
దానం, జపం, ఉపవాసం, వనభోజ-
నం వంటి వాటిని చేయాలి. 
          కార్ తీకమాసం విశిషట్ త త్రిగు-
ణాత్మకమైెనది. ఆశవుయుజ మాసం 
నవరాత్రి పరవుదిన్లలో భగవదారాధన 
'శకి తీ'పరంగా ప్రధానంగా స్గుత్యి. 
విష్్ణ న్మ స్మరణ స్గుత్యి. విష్్ణ -
వ్నకు ఆధారభూతమైెనది శకి తీయేనని 
చప్పడం ఇందలి ఆంతర్యంగా గోచరి-
సుతీ ంది. విష్్ణ మూరి తీకి ఏకాదశి పరమ-
ప్రీతికరమైెనది. కార్ తీకంలో ఏకాదశి, 
శివ్నికి సమవారము ప్రీతిపాత్రమైెన-
ది. సమవారం రుద్రుని అభిషేకించి 
స్యంత్రం వరకు ఉపవసించి, నక్ష-
త్ర దర్శనం  చేసి భోజనం చేయడ-
మననాది ఒక యజఞాంగా భావిస్తీ ం. ఒక్ 
మాసం శివ క్శవ్ల ఆరాధనకు గల 
ప్రాముఖ్యం వారికి గల అభేదానినా సూ-
చిసుతీ ంది, అలాగనే కార్ తీక మాసంలో 
ఏకాదశి ఎంత ముఖ్యమైెనదో పూరి్ణమ 
కూడా అంత ముఖ్యమైెనది. కృతితీకా 
నక్షత్రం షణు్మఖుడికి ప్రీతి. సుబ్రహ్మ-
ణ్్యశవురుడికి ప్రతి సంవతస్రంలో వచేచు 
అనినా మాస్లలో కెలాలు  ఉతతీమ్తతీమ-

యినటువంటి ఈ కార్ తీకమాసం అధక 
ఫలదాయికమైెనది. 
      జన్మజన్్మంతర పాపాలు పటా-
పంచలు చేసి మానవ్నికి దివ్యత్వు-
నినా ప్రస్దించే ఈ మాసం ద్పానికి 
ప్రసిది్ధ. పుణ్యనద్ తీరప్రాంత్లలో, 
'నిరివుఘనాం కురుమే దేవా దామ్దర 
నమ్సుతీ త్' అని సంకల్పం చపు్పకు-
ని, ప్రవాహానికి ఎదురుగానూ, వాలుగా 
నూ 'తులారాశి గంగ త్ సూరే్య గంగా 
త్రైలోక్య పావనీ, సరవుత్ర ద్రవ రూపేణా 
స్ సంపూర్ణ భవేతతీదా' అని మంత్రా-
నినా జపించి త్రికరణ శుది్ధతో స్నానం 
చేయాలి. స్నాన్నంతరం మూడు 
దోసిళ్్ళ నీరు తీరానికి చలిలు , తీరం జేరి, 
తర్పణం విడవాలి. సూర్య భగవానుని-
కి అరఘ్ం చాలా ముఖ్యం. 'ఓం ప్రభాక-
రాయ నమః, ఓం దివాకరాయ నమః, 
ఓం భాస్కరాయ నమః, ఓం అచ్్య-
త్య నమః, ఓం నమ్ గోవిందాయ 
నమః' అనే న్మాలను చదువ్తూ 
అరఘ్ం ఇవవుడం ఉతతీమం. 
   కటుట్ బటట్ ల కొనలను నీరు కారేలా 
పిండాలి. ద్నినా 'యక్ష తర్పణం' అని 
అంటారు. కార్ తీక మాసంలోని 30 
రోజులలో అనినా నదులు, బావ్లు, 
కాలువలు ఊటబావ్లోలు  గంగానది 
అంతర్లునంగా ప్రవహిసుతీ ందని భక తీ 
జన విశవుసం, అందుక్ ఈ మాసం 
స్నానికి ప్రాశసత్ీ ం.
         ఈ విధముగా స్నానమాచరిం-
చి, తరావుత దేవాలయంలో అశవుతథా 
వృక్షం క్రింద కానీ, ఇంటిలో తులసి 
మండపం వద్ద  కానీ కూరుచుని ధా్య-

నించవలను. శివాలయాలలో ద్పం 
వలిగించడం మంచిది. తులసి కోట 
వద్ద  ఆవ్పేడతో అలికి వరిపిండితో 
శంఖు చక్ర ఆకారాలలో ముగుగా లు 
పెటిట్ , నువ్వుల ధాన్యం పోసి, దానిపైె 
ప్రమిద ఉంచి, నిండా నువ్వుల నూన్ 
పోసి వతితీ వలిగించాలి. ఈ ద్పం రా-
త్రింబవళ్్ళ కొండక్కకుండా వలిగిం-
చాలి. ద్నిని 'నందా ద్పం' అంటారు. 
ఈ విధంగా చేసి, నై్వేద్యం పెటిట్ , కార్ తీ 
క పురాణం చదివిత్ శివక్శవ్లు 
సంతసించి, కైవల్యం ప్రస్దిస్తీ రు. 
పదు్ద గూకగానే ద్పాలు అమరచు-
డం, స తీంభానినా పాతి రంధ్రములు కలి 
గిన కూడలిలో ప్రమిద పెటిట్  దానిలో 
ద్పానినా ఉంచ్త్రు. అందరూ నమ  
స్కరిస్తీ రు. ముఖ్యంగా కార్ తీక పుననామి 
న్డు తప్పక వలిగించవలను. ఉసి-
రికాయ పైెన వతుతీ లనుంచి ద్పం 
వలిగించవచ్చు. నదులలో ద్పాలను 
వదలడంతో పాటు, ద్పాలు పండి-
తునికి దానం ఇవవువలను.
        సమవారాలోలు  శివ్డిని పూజించి, 
ఉపవాస వ్రతం పాటించినవారు 
అనంత పుణా్యలు పందుత్రు. ఆరో-
గ్యర్త్్య ఉపవాస మాచరించ్ట వలలు  
శర్రక రుగ్మతలు తగిగా  ఉత్స్హంగా 
ఉండగలుగుత్రు. ఈ మాసంలో 
వనభోజన్లు చేయాలని శస్త్రవ-
చనం. పలు జాతుల వృకా్ష లుననా 
వనంలో ఉసిరిక చటుట్ ను పూజించి, 
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ఆ చటుట్  క్రింద కూరుచుని, పనస 
ఆకులో భుజించ్ట ఉతతీమం.       
          కార్ తీకమాసంలో ఉపవాస్ 
లు చేసూతీ  పంచామృత్లతో పర-
మేశవురునికి అభిషేకం చేయడం 
వలలు  విశ్ష ఫలితం లభిసుతీ ంది. 
కార్ తీక మాసంలో కమలాకు్ష డైన 
శ్రీహరిని కమలాలతో పూజిసేతీ 
చాలు, వారికి పునరజ్న్మ ఉండదు.
            ఈమాసంలో ప్రతివారూ 
బ్రహ్్మ ముహూర తీంలో ఎకు్కవగా
చలి ఉన్నా లేచి స్నానం చేసుతీ ంటే 
మనలను కాపాడేవాడు శివ్డు. 
శివ అంటే మంగళకరుడు
అని అర్ధం. మన ప్రాణం మంగ-
ళకరంగా ఉండాలని, శివ శివ 
అంటూ స్నానం చేయాలని పెద్ద  
లు చపు్పచ్న్నారు. ఈ  పవిత్ర-
మాసంలో ఉలిలు , వలులు లిలు , ములలుం 
గి, ఆనపకాయ, మునగకాడ, 
వంకాయ, గుమ్మడి, పుచచుకాయ
వలగపండు తినకూడదు. మిను 
ము, పెసర, కండి, ఉలవ వాడరా 
దు.
              ది. 29-10-2019 రోజున 
భగినిహసతీ భోజనం వేడుక పుర-
స్కరించ్కుని పురుష్లు తమ 
సదరి ఇంటికి వళిలు  భోజనం చే 
యాలని శస్త్రవచనం. అందు-
వలలు  సదరుడికి అపమృతు్యవ్ 
భయం కానీ. నరకలోక కషాట్ లు 
కానీ ఉండవంటారు. 
         ది. 31-10-2019 రోజున 
న్గులచవితి పురస్కరించ్కు-
ని న్గరాజు పుటట్  వద్దకు వళిలు , 

అచచుట పూజ చేసి, పుటట్ లో 
పాలు పోసి తదుపరి నై్వేద్యం 
సమరి్పస్తీ రు. పుటట్ మనునాను 
కుటుంబ సభు్యలందరూ చవ్ 
లకు, కంటి రప్పలపైెన ధరిస్తీ రు.
       ది. 8-11-2019 న్డు ఉత్థా న 
ఏకాదశి పరవుదినం.  ద్నినే ప్రబో 
ధన ఏకాదశి అని కూడా అంటా 
రు. ఆషాడ శుద్ధ ఏకాదశి నుండి  
పాలకడలిలో శయనించి యోగ-
నిద్రలో గడిపిన శ్రీ మహావిష్్ణ వ్ 
ఈన్డు నిద్రనుంచి మేల్కంటా 
రు. ఈరోజున కాయధాన్్యలతో 
చేసిన ఏ ఆహారానినా తినకూడదు. 
ఫలహారం మాత్రమే సేవిస్తీ రు. 
మరానాడు పండితునికి సవుయం 
పాక దానం ఇవావులి.
           ది. 9-11-2019 న్డు కీ్షరా 
బ్్ధ   దావుదశిన భకి తీ శ్రద్ధలతో జరు 
పుకుంటాము. అమృతం కోసం 
దేవతలు దానవ్లు కలసి కీ్షర 
స్గర మధనం చేసిన రోజు. ఆ 
రోజున ప్రతివారు తమ ఇంటిలో 
ని తులసి కోట వద్ద  శ్రీ మహావి-
ష్్ణ వ్ను తులసిని పూజించట 
మే కాక, వైష్ణవాలయాలలో ద్పా 
లు వలిగిస్తీ రు. 
         ది. 12-11-2019 న కార్ తీక 
పూరి్ణమ లేక త్రిపుర పూరి్ణమ అని 
కూడా అంటారు. ఈ రోజునే త్రి-
పురాసుర సంహారం జరిగింది.  
ఉసిరికపైె వతుతీ లను ఉంచి ద్పా 
లను వలిగించడం ఉతతీమం. 
శివాలయాలలో జరిగే జావులా-
తోరణ ఉతస్వంలో పాలగా న-

టం ఆనవా యితీగా వసతీ ంది. 
ఈరోజున శివ్డిని త్మరపూల-
తో పూజించాలి. అలా కుదరక-
పోత్ శివ్ని స్మరిసూతీ  భకుతీ రాళ్్ళ 
తులసి చటుట్  దగగార 720 వతుతీ -
లను నేతిలో ఉంచి పెద్ద  ద్పానినా 
జవులింపజేస్తీ రు. 
        మహిళలు పలువ్రత్లు ఈ 
న్లలో ఆచరించి తమ కోర్కలు 
న్రవేరచుమని భకి తీతో శివ్ని కోరు-
కోవడం ఆనవాయితీగా వసతీ ం 
ది. వాటిలో ముఖ్యమైెనవి 1) 
అననాకూటవ్రతం 2) శకసపతీమీ 
వ్రతం 3)  కీ్షరాబ్్ధ  వ్రతం 4) భత్తీ-
శవుర వ్రతం 5) కరక చతుర్్ధ వ్రతం 
6) పైెత్మహా కృచచు వ్రతం 7) 
ద్పదాన వ్రతం మొదలైనవి.

   అదుభూత్లకు  నలవ 
అరుణాచలం
     అత్యంత ప్రాచీన పంచభూ-
త్త్మక లింగం అరుణాచలం-
లో అలరారుతుననాది. భగవాన్ 
రమణ మహరి్ష ఉనికి వలలు  దేశ-
విదేశలలో ప్రసిది్ధకెకి్కన పుణ్య-
క్్షత్రమయింది. ఇచచుట అరుణ-
గిరి తనలో అనేక అదుభుత్లు, 
ఆశచురా్యలు దాచ్కుననా స్కా్ష తుతీ  
శివసవురూపం. కార్ తీక పుననామిన్-
డు ఇక్కడ జరిగే ద్పోతస్వం ఒక 
ప్రత్్యక ఆకర్షణ. ఆ సందరభుంగా 
అరుణగిరి శిఖరాగ్ర అంచ్న 
వలిగించే బ్రహా్మండమైెన జ్్యతిని 
దరి్శంచి ప్రతి భకుతీ డు పులకించి 
తరించదగినది.
         పరమశివ్డు అరుణా-
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చలేశువురునిగా కొలువైన పవిత్ర 
క్్షత్రమే తిరువన్నామలై. దానినే 
మనం అరుణాచలం అని పిలు 
సుతీ న్నాము. తమిళంలో తిరు 
అంటే శ్రీ, అననాళ్ అంటే అగినా, 
మలై అంటే కొండ అని అర్ధం. శి-
వపురాణంలో ఈ అరుణగిరి విశి-
షట్ తను గురించి లిఖంచబడింది. 
కృతయుగంలో అగినాపరవుతంగా, 
త్రేత్యుగంలో రతనాపరవుతంగా, 
దావుపరయుగంలో కంచ్ పరవు-
తంగా ఉననా ఈ అరుణగిరి ఈ 
కలియుగంలో శిలాపరవుతంగా 
రూపందిందని పురాణ కథనం.
       తిరుచానూర్ లో జననం, 
కాశీలో మరణం, తిలలుయ్ (చిదం 
బరం) లో దర్శనం, తిరువన్నామ 
లైలో స్మరణం, మ్క్షదాయకం 
అని ఓ తమిళ సూకి తీ.  అలాగే వీ-
లైనపు్పడలాలు  'ఓం అరుణాచలే-
శవురాయ నమః' అనే మంత్రానినా 
జపిసేతీ అనినా రకాల బాధలనుండి 
విముకి తీ పందుత్రంటారు.
        ఒకస్రి బ్రహ్మ విష్్ణ వ్లు 
త్ను గొప్పంటే త్ను గొప్పంటూ 
వివాదానికి దిగారు. అపు్పడు 
శివ్డు జావులాయుతమైెన ఓ 
పెద్ద  అగినా సథాంభ రూపానినా దాలిచు 
దాని తుది, మొదలను కనుగొ-
నమని వారిరువ్రకు చపి్ప, ఆ 
పర్క్షలో న్గిగానవారిదే విజయ-
మని చపా్పడు. బ్రహ్మవిష్్ణ వ్-
లు తమ ఘర్షణ ఆపుజేసి జ్్యతి 
సథాంభం వైపు ఆశచుర్యంగా చూడ 
స్గారు. అది ఎలా వచిచుందో, 
దాని మొదలు తుది ఎక్కడున్నా-

యో తెలుసుకునేందుకు బ్రహ్మ 
హంస రూపంలో పైెకి, విష్్ణ వ్ 
వరాహ రూపంలో కిందికి పయ-
నించారు. ఎంతదూరం స్గిన్, 
ఆద్యంత్లు కనిపించలేదు. 
తిరిగి బయలుదేరిన చోటుకు 
వచిచు తమ అశక తీతను గురి తీంచి 
తపు్ప తెలుసుకుని పరమేశవురుణి్ణ 
క్షమాపణ కోరుతూ ప్రారి్ధంచారు. 
అపు్పడు జ్్యతి సథాంభం నుంచి 
శివ్డు ప్రత్యక్షమయా్యడు. 'నినునా 
సేవించ్కునే అవకాశం మాకు 
ప్రర్రస్దించ్' అని శివ్ని బ్రహ్మ-
విష్్ణ వ్లు కోరారు. శివ్డు వారి 
కోరికపైె పరవుత్కారంలోనూ, 
లింగాకారం గానూ ఉంటానని, 
తన లింగాకృతిని అందరూ 
పూజిసేతీ కొంతకాలానికి ఆ 

లింగాకృతి నుంచి రుద్రునిగా 
వలువడి మిమ్మలినా అనుగ్రహి-
స్తీ నని చపా్పడు.
        ధనురా్మసంలో ఆరుద్ర 
నక్షత్రం న్డు జ్్యతిరిలుంగమైెన 
అరుణగిరి నుంచి సవుయం-
భూలింగం వలసింది. శివ్డు 
చపి్పన పద్ధతిలో ఆ లింగానినా బ్ర-
హా్మదులు భకి తీతో ఆరాధంచారు. 
తరావుత మాఘ బహుళ త్రయోద-
శి న్డు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ లింగం 
నుంచి రుద్రుడు ఆవిరభువించా-
డు. స్్కంద పురాణం ప్రకారం 
అరుణాచల లింగమే ప్రధమ 
లింగం. అరుణాచల మహాత్యం-
లోని రండు శోలు కాలు పరిశీలి-
సేతీ, శివ్డు  అగినా సవురూపునిగా 
అవతరించి, ఆయన త్జసుస్ను 
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పరవుత రూపంలో ఉననాటుట్  భకుతీ -
లను అచచుటినుంచే సిద్ధరూపం-
లో అనుగ్రహిసుతీ ననాటులు  బోధసుతీ -
న్నాయి.
        తొమి్మది సముననాత గోపురా-
లతో, ఆరు ప్రాకారాలతో కూడిన 
ఆలయం సుమారు 24 ఎకరాల 
సథాలంలో అత్యంత గంభీరంగా 
దర్శనమిసుతీ ంది. ఆలయ ప్రాంగ 
ణం చ్టూట్  ఎతెతైన గోడలతోనూ, 
న్లుగు గోపురాలతోనూ నిరి్మం-
చబడాడు యి. తూరు్ప వైపు గోపు-
రానినా 'రాజగోపురం' అంటారు. 
ఇది 11 అంతసుథా లతో అలరారు-
చూ భకుతీ లను చకితపరుసుతీ ంది. 
ఆలయప్రవేశం చేసిన భకుతీ లు 
భకి తీతో ఐదు ప్రాకారాలు దాటి శి-
వపరమాత్మను సందరి్శంచ్కుం 
టారు. ఆలయములోని ఐదు ప్రా-
కారములలో అనేక మండపాలు, 
తీరాథా లు, ఉపాలయాలు మరియు 
అనేక శిలా్పలు తిలకించవచ్చు-
ను.   
          రండవ ప్రాకారంలో 
పంచభూత లింగాలకు చందిన 
ఐదు ఆలయాలు, రమణ మహరి్ష 
ప్రధమంగా తపసుస్ చేసుకుననా 
పాత్ళ లింగ ఆలయం, ఎన్నా-
నోనా విగ్రహాలు తిలకించవచ్చు. 
అందుక్ ఈ క్్షత్రానినా దరి్శంచ్-
కుంటే పంచభూత క్్షత్రాలనినాం-
టినీ దరి్శంచ్కుననా పుణ్యఫలం 
లభిసుతీ ందంటారు.
         మొదటి ప్రాకారంలో గరాభు-
లయంలో లింగరూపంలో కొలు 
వైయుననా అరుణాచలేశవురు-

డు రుద్ర రూపంలో బంగారు 
కవచంతో దర్శనమిసుతీ ంటాడు. 
స్వుమివారి చంతనే మేరు చక్రం, 
శయన ప్రతిమ, యోగశకి తీ అమ్మ-
వారిని దరి్శంచవచ్చు. అరుణా-
చలేశవురుని దర్శనం చేసుకుని, 
వైకుంఠ దావురం నుంచి అరు-
ణాచల పరవుత్నినా దరి్శంచి 
మనస్రా వందనం అరి్పస్తీ రు. 
భకుతీ లు. ఇచచుట పారవుతీ అమ్మ-
వారు 'అన్నామలై అమ్మ' పేరుతో 
కొలువ్ద్రి ఉననాది.
              గరి ప్రదకి్షణ 
      తిరువన్నామలై సందరి్శంచే 
యాత్రికులు విధగా చేయాలను-
కునే వాటిలో గిరి ప్రదకి్షణ ఒకటి. 
రమణ మహరి్ష తరచ్ గిరిప్ర-
దకి్షణ చేసుతీ ండేవారు. సుమారు 
13 కి.మీ. పడవ్ననా ప్రదకి్షణ 
మారగాంలో వందకు పైెగా దేవా-
లయాలు, 360 కి పైెగా తీరాథా లు,  
4000 శివలింగాలు ఉన్నాయి. 
గిరిప్రదకి్షణలో భకుతీ లకు ఆ దే-
వతలను సేవించ్కుననా ఫలితం 
దకు్కతుంది. శివరాత్రి, ఉగాది, 
కార్ తీక పౌర్ణమి న్డు కాలినడ-
కన, చపు్పలు ధరించకుండా ని-
ర్మలమైెన మనసుస్తో, శివన్మ 
స్మరణతో గిరిప్రదకి్షణ చేసేతీ మహా 
ఫలప్రదమని, ప్రదకి్షణంలో ప్రతి 
అడుగుకు జన్మజన్మల పాపాలు 
నశిస్తీ యంటారు. అలాగే సూర్య 
గ్రహణ సమయాన, ప్రతి పౌర్ణమి 
న్డు చేసే ప్రదకి్షణ మంచి ఫలి-
త్లను ఇసుతీ ందని భక తీజన 

విశవుసం. స్ధారణంగా గిరిప్రద-
కి్షణ చేయడానికి మూడుగంటల 
సమయం పడుతుంది.
            కారీతోక దీపోతస్వం
     కార్ తీక పౌర్ణమి న్డు జరిగే 
ద్పోతస్వం అరుణాచలేశవుర 
ఆలయంలో ఒక ప్రత్్యకతగా కొ-
నస్గుతుననాది. ఆ రోజున అరు-
ణాచల కొండమీద స్యంత్రం 
6 గం||లకు పెద్ద  అగినాగుండా-
నినా వలిగిస్తీ రు. పది అడుగుల 
ఎతుతీ , అయిదు అడుగుల చ్-
టుట్ కొలతలు గల లోహపుపాత్ర-
ను కొండపైెకి చేరిచు, అందులో 
వయి్య కిలోల న్యి్య పోసి, అతి 
పెద్ద  వస్్రా నినా ద్పపు వతితీగా వి-
నియోగించి, మంత్రోచాచురణ-
తో వలిగిస్తీ రు. బ్రహా్మండమైెన 
ర్తిలో వలుగులు విరజిము్మ-
తూ ఆ జ్్యతి తిరువన్నామలై 
చ్టుట్ పక్కల 50 కి.మీ. పరిధలో 
వలుగులు, మూడురోజులపాటు 
నిరంతరాయంగా కానవసుతీ ంది. 
కార్ తీక పౌర్ణమి సందరభుంగా జరిగే 
ఈ ద్పదర్శనం నయన్నందక-
రంగా ఉంటుంది. ఆ అదుభుత్నినా 
తిలకించటానికి లక్షలాది భకుతీ లు 
ప్రతి ఏటా ఈ క్్షత్రానికి వస్తీ రు. 
దేవీ నవరాత్రుల సందరభుంగా 
అమ్మవారికి విశ్ష పూజలు జరు-
పుత్రు. ఈ క్్షత్ర దర్శకులందరూ 
ఇచచుటి శ్రీ రమణ మహరి్ష ఆశ్ర-
మానినా దరి్శంచ్కుంటారు.
ఓంశ్రీ అరుణాచలేశ్రాయ నమయః                
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       వివాహ మండపం 'స్ట్' 
ఐ అయిదు కోటులు  ఖరచుయిం-
దిట. ఇక భోజన్లోలు  వడిడుంచిన 
సీవుటులు , హాటులు , ఫ్రూటులు + మిగత్వి 
(కూరలూ న్రలూ)  మొతతీం 
180 రకాలుట. వధూవరులినా 
ఆశీరవుదించడానికి ఆరిడునర్, వి 
ఐ పీ, వి వి ఐ పీ, ఎగిజ్కూ్యటి-
వ్, ఎకాస్ట్ర్ర  వి వి వి ఐ పీ వంటి 
అయిదు లైన్స్ ఏరా్పటు చేశరట. 
ఇక డైనింగ్ హాల్(?) అందమే 
అందం. మొతతీం ఖరుచు 60 కోటులు  
దాటిందనే విషయం ఊరంత్ 
పాకింది. అదో మూన్నాళ్్ళ రాజ్యం 
చేసింది. ఆ తరవాత మరో రాజకీ-
యన్యకుడి మనవరాలి పెళీ్ళ, 
ఓ పత్రికాధపతి మనవడి పెళీ్ళ 
వరసగా స్మాను్యడి బుర్ర ఆక్ర-
మించి విభ్రమానికి గురిచేశయి.
           మొత్తీ నికి అంత్ సదు్ద మ-
ణిగింది అనుకుననా సమయంలో 
HIG లోని స్మాన్య కొడుకు, 
ఆఫా్రా ల్ LIG లోని ఓ అమా్మయిని 
ప్రేమించి వైరల్ నూ్యస్ స్ంటర్ 
గా మారాడు. 
        HIG వాళ్ళంత్ స్మాన్యనీ, 
స్మాన్య భర తీనీ పిలలులీనా  కూచో-
పెటిట్  కాలు స్ పీకారు. ఈ వివాహానినా 
ఆమ్దిసేతీ, ఆ సమస్య ఇక్కడితో 
ఆగదనీ, HIG పిలలులు చడిపోయి 

భువనచంద్ర

నేను  'గేటెడ్'- నువ్వు  'LIG'    

యిని ప్రేమించి పెళ్్ళడాడని. ఆ 
వ్యవహారం కతుతీ లూ కటారలు దాకా 
వళి్ళన్, రక తీపాతం జరకు్కండానే 
సదు్ద మణిగింది. గేటెడ్ ఆయనకీ 
ఒక్కడే కొడుకాయే, కాంప్రమైెజ్ 
కాక ఏం చేస్తీ డూ!
       గవరనామెంటు జన్భా లక్క-
లకి ఉదో్యగులినా నియమిసుతీ ంది. 
కొదో్ద  గొపో్ప డబుబు కూడా ముటట్ చ-
పుతుంది. 
         సిటీలోలు , ముఖ్యంగా మా 
చనై్నైలో ఏరియాకి ఒక నేపాలీ-
వాడు 'నై్ట్ వాచ్ మేన్' పని చే-
సూతీ వ్ంటాడు. ఇంటికి, న్లకి 50 
చొపు్పన వసూలు చేస్తీ డు. అలాగే 
'ఎక్స్ నోరా' వాళ్్ళ కూడా న్లకీ 
ఇంటికీ 100 తీసుకుని చతతీని 
కలక్ట్ చేసి, 'యార్డు' లో పడేసుతీ ం-
టారు. వీళ్్ళ కాక, మరో గ్రూప్ 
జనియించారు. వీళ్్ళ ఒక్క పైెస్ 
కూడా తీసుకోకుండా రూమరలుని 
విరివిగా పంపిణీ చేసుతీ ంటారు.  
అలాగే ఏ చిననా సందు దొరికిన్ 
విభేదాలినా ఎగదోసుతీ ంటారు. 
         ఈ ఫ్రీ గ్రూప్ చలవతో, LIG 
కీ HIG కీ, HIGకీ గేటెడ్ వాళ్ళకీ, 
గేటెడ్ కీ మిడిల్ కాలు స్ వాళ్ళకీ 
మధ్య యుదా్ధ లు దినదిన ప్రవర్ధ-

LIG వాళలునో లేక ఇంకా లో కాలు స్ 
వాళలునో ప్రేమిస్తీ రనీ, తదావురా 
HIG గౌరవం మటిట్ లో కలిసిపో-
తుందనీ, మూడు దివారాత్రాలు 
వాదించి, పెళిలు  ఆపేందుకు ప్ర-
యతినాంచారు. స్మాన్య కొడుకు 
'ససేమిరా' అన్నాడు. ఓ రోజు 
ఎవవురికీ చప్పకుండా, గుళ్్ళ 
పెళిలు   చేసుకొచాచుడు. LIG వాళ్ళ 
ఆనందానికి హదు్ద లేదు. లోకానినా 
జయించేసినంతగా  సంబర-
పడాడు రు. "ఓ మెటుట్  ఎకి్క వాళ్్ళ 
మనని పది మెటులు  దించారు" 
అన్నాడు స్మాన్య గారి భర తీ 
అరుణాచలం.
           కొతతీ కోడలు కొతతీలో చాలా 
న్మ్మదిగానూ మంచిదిగానూ 
వ్ననాది. ఆరు న్లలుయే్యసరి-
కి ఆవిడ HIG వాళ్ళక్ HIG గా 
తయారయింది.    
          స్మాన్య, స్మాన్య కోడలు 
సవుతంత్ర మధ్య జరిగే ప్రత్య-
క్ష పరోక్ష యుదా్ధ లు హాట్ టాపిక్ 
అయా్యయి.
          మరో రండు న్లలోలు  మరో 
బ్రహా్మండమైెన నూ్యస్ 'గంగా-
నగర్' ని ఊపేసింది. గేటెడ్ 
కమూ్యనిటీ లోని వర్ధమాన క్రికె-
టర్, 'లో మిడిల్' కాలు స్ అమా్మ-

(గత సంచిక తరువాయి)
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కథలూ రాసేవాడు తలాతోకా లేని ఈ 
చతతీ కథని ఎందుకు రాశడూ?" అని 
మీరు అంతరంగంలోనూ, ప్రకాశం-
గానూ కూడా తిటుట్ కోవచ్చు, నేనేమీ 
అనుకోను. మిత్రులారా... పరపా-
టున కూడా అనుకోను.
            పూరవుకాలంలో సినిమాలోలు  
విరివిగా పనికివచిచున జబుబు T.B. 
ఆ తరవాత అంతగానూ పనికొచిచున 
జబుబు హార్ట్ ఎటాక్. ఆ తరావుత ఏ 
పాత్రని అర్ధంతరంగా 'తీస్యా్యల-
న్నా' ప్రసుతీ తం A-1 గా పనికొసుతీ ననా 
జబుబు క్నస్ర్. 
          అలాగే సమాజంలో కూడా, 
కుల, మత, రాజకీయ, అరాచకీయ, 
వర్ణ, వరగా  రోగాలతో పాటు సరికొతతీగా 
వచిచున రోగం పేరు 'గేటెడ్' రోగం, 
'LIG, MIG' గ్రూప్ రోగం.    
             ఈ రోగం సరికొతతీది కాక 
పోయిన్ రోజురోజుకీ, క్షణక్షణాని-
కీ ప్రవర్ధమానమవ్తుననా రోగం. 
మా 'విసిస్' మావయ్య అననాటుట్  
లోకంలోని జీవ్లనీనా కూడా 'గేటెడ్' 
జీవ్లే. 
          తలిలు  నుంచి 'ప్రసూతి' అనే 
గేటు దావురా లోకంలోకి వస్తీ యి. 
మృతు్యవ్ అనే 'మహా గేటు' 
లోనించి లోకం నుంచి నిష్కమిస్తీ -
యి. మధ్యలో ఈ గ్రూపుల  కురుక్్ష-
త్రమేలా?
       ఏ గ్రూపులో అలరారుతున్నా, 
మనుష్లకి ఉండాలిస్ంది కాసతీ 
బుద్్ధ, జాఞా నమూ. అది వ్ంటే చాలు, 
మనిషని మనిషగా గురి తీంచడానికీ, 
మనుష్లాలు  మసలడానికీ!            
                 మళీ్ళ కలుదా్ద ం,
                        నమసుస్లతో,      
                              భువనచంద్ర 

మానమయా్యయి.    
         ఏరియా మొతతీం రోజుకో సరికొ-
తతీ విశ్షంతో ఉర్రూతలూగిపోతోంది.
           సంవతస్రం గడిచేలోగా నికీ్క 
లకీ్క విడిపోయారు. కారణం నికీ్క, 
లకీ్కతో గొడవపడి మరో 'మున్నాభా-
య్' తో కోలు జ్ గా వ్ండటం. దాంతో 
లకీ్క, లైస్న్స్ లేని తుపాకీతో నికీ్క 
వంటపడటం, కాలు్పలు జరక్క-
ముందే నలుగురూ పటుట్ కుని స్-
మరస్యంగానే వివాహ విచిఛిననాం 
కావించి విడాకులిపి్పంచారు. 
          ఇక అత్తీ కోడళ్ళ పోరాటం 
ఉథృతమైె, స్మాన్య కొడుకూ 
కోడలూ విడికాపురం పెటాట్ రు. 
వారు విడికాపురం పెటిట్ ంది ఊరి 
బయట వ్ననా 'విలాలు 'లో గనక 'గ్రూప్' 
గొడవలు లేవ్. 
      వర్ధమాన క్రికెటర్ విదేశలోలు నే 
ఎకు్కవ గడుపుతూ వ్ండటం వలన, 
అతతీమామలు చూపిన ఆదరాని-
కి బెదిరిపోయిన లోయర్ మిడిల్ 
కాలు స్ అమా్మయి గోళ్్ళ కొరుకు్కంటూ 
పుటిట్ ంటలు నే ఉంది. వర్ధమానుడు 
వచిచున్ గేటెడ్ కమూ్యనిటీలో-
కి   మళీ్ళ తనని తీసుకువడత్డనే 
నమ్మకం ఆ పిలలుకి లేదు. కారణం, 
ఆ వర్ధమానుడికి క్రికెట్ కూడా ఓ 
మ్సతీరుగా ఆడటం తప్ప 'కానీ' 
సంపాయించడం తెలీదు. 
          ఎంతో కొంతకాంపెనే్శషన్' 
దకు్కతుందని ఆ పిలలు  తలిలు తండ్రు-
లు మాత్రం మహాధీమాగా వ్న్నారు. 
వారి కోరిక న్రవేరుతుందా లేదా 
అని 'ఫ్రీ' గ్రూప్ వాళ్్ళ మహోత్స్-
హంగా ఎదురుచూసుతీ న్నారనేది ని-
రివువాదాంశం. 
          "ఏమిట్రా ఏదో శ్రీబోధలూ, చిననా 

కలియుగ నరకాసుర
         - వెంకటేష్ కె

    నీ లోని అసురిడిని నరకరా సత్య -
                       భామ నీకై దిగి రాధ! 
  నీ లోని మంచిని పెంచరా ఆనందం    
                     ఎగరదా త్రాజువవులా!

  తూరు్పన సూరు్యడిని వదిలి దండం
            నీవ్ చడుకు స్లవ్ ఇవవురా!
  ఉతతీరాన ఉతతీరము లేకున్నా పక్షము   
                        రోజులు స్లవివవురా!
  దకి్షణాన దకి్షణలతో పూజలనోనా 
        అందుకునే లకి్షమి రూపమివవురా!
 పశిచుమాన్ పడమర దికు్క వాలిపోదా
             మంచికి రూపం అవవురా!

    నీ లోని అసురిడిని నరకరా సత్య -
                       భామ నీకై దిగి రాధ! 
  నీ లోని మంచిని పెంచరా ఆనందం    
                     ఎగరదా త్రాజువవులా!
 
 అంధకారము పారద్రోలే జాఞా న
                        జ్్యతివై వలుగురా! 
  మంచిని నడిపే ఉద్యమంలో
                      సమిధవై వలుగురా! 
   నీవ్ నిత్య జాఞా న్గినా హోత్రమైె
                                     వలుగురా! 
  వంట ఇంటిలో హోత్రమే 
     అననాపూర్ణవై నిత్యము వలుగురా! 
  
    నీ లోని అసురిడిని నరకరా సత్య -
                       భామ నీకై దిగి రాధ! 
  నీ లోని మంచిని పెంచరా ఆనందం    
                     ఎగరదా త్రాజువవులా! 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

మూడవ రాష్ట్రపతి  
డా. జాకీర్ హుసేస్న్

 అననాం పెటట్ కపోవడం అన్్యయ
మే అని వారి తరఫున  వాదించా 
డు జాకీర్. అయన ఇలా ఒక  
ఉపన్్యసం ఇచాచుడు.. "నమాజు 
చదవడం తప్పని సరి అననా విష 
యానినా నేను సమరిథాస్తీ ను. కాని, 
చదవకపోత్ అభోజనం పెటట్ డం 
అన్్యయం. ఎందుకంటే, దానిక-
యే్య ఖరుచుల నిమితతీం సరిపడా 
డబుబు వారు ముందుగానే చలిలు ం
చారు కనుక. అధకారులు ద్ని 
పైె పునరాలోచించడం మంచిది. 
మేము అన్్యయానినా సహించ- 
ము“.  ఇది ఆయన జీవితంలో 
చేసిన మొటట్ మొదటి ఉపన్్య-
సం. అలా విదా్యరిథా దశలోనే 
న్్యయం పకా్ష న వాదించడం, 
అన్్యయానినా ఎదిరించడం అల-
వాటయింది జాకీర్ కి. ఇంతకీ 
ఆ సంఘటన హాసట్లు అమలు 
చేసే శికా్ష స్మృతినే మారేచుసింది. 
అధకారులు ఆ నియమానినా తొ-
లగించారు. ఆ తరవాత, ఇటు 
విదా్యరుథా లకి, అటు అధా్యపకులకి 
మధ్య వారధ అయా్యడు జాకీర్. 
చదువ్లో కూడా చ్రుకుగా 
ఉండేవాడు కనుక ఆయనేనా హా-

సట్లుకి మానిటర్ గా నియమిం-
చారు అధకారులు.
      ఆ రోజులోలు  మొదటి ప్రపంచ 
యుద్ధంలో భాగంగా, టర్్క- ఇట 
లీల మధ్య యుద్ధం ఆరంభం 
అయింది. టర్్కలో ముసిలుము-
లు ఇక్కటలు లో ఉన్నారు. జాకీర్ 
హుసేస్న్ టర్్క టపీ పెటుట్ కునే-
వాడు. ఆయనకి ఒక ఉపాయం 

తటిట్ ంది. తనతో మరికొందరు 
విదా్యరుథా లినా వంట బెటుట్ కుని,
యుద్ధబాధతులకోసం చందాలు 
వసులు చేయడానికి సమకటాట్
డు. నలుగురూ, చేరగానే, "టర్్క 
లో మన ముసిలుం సదరులు 
కషాట్ లోలు  ఉన్నారు. భారత దేశంలో 

ఉననా మనం వారికి సహాయ పడ 
డం ధర్మం.” అంటూ అందరూ 
ప్రభావితులయే్యలా ఒక ఉపన్్య 
సం ఇచేచువాడు. అది విననావారు
మనసులు కరిగి, పరుస్లు తెరి 
చి, తోచినంత దానం చేసేవారు.  
     ఒకన్డు, స్లవ్లోలు  ఇంటికి 
వళి్ళనపుడు కాయమ్ గంజ్ 
లో ఒక చిత్రమైెన సంఘటన 

జరిగింది. అలవాటు ప్రకారం, 
టర్్కలో ముసిలుములు పడే బాధ 
లినా వరి్ణసూతీ , వారిని ఆదుకోవ-
డం చాలా ముఖ్యమని చపు్పతూ, 
దానం చేయమని ప్రజలినా కోరు 
తూ వీధలో తిరుగుతున్నాడు.
జాకీర్ హుసేస్న్. న్తితీ మీద ఉననా 
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టపిని తిరగేసి పటుట్ కుని దాని 
లో డబుబులు వేయమని అడుగు 
తున్నాడు. “మీరిచిచున ఈ రాగి 
న్ణాలే తుపాకి తూటాలై శత్రువ్-
లినా చీలిచు చండాడుత్యి.”  అని 
వచిచున వారికి చపు్పతున్నా డు. 
ఒక వయసు మళి్ళన్యన
జాకీర్ ఉపన్్యసం విని ఎంతగా 
ప్రభావితుడయా్యడంటే,  కళ్ళ లో 
నీరు కారుతూ ఉండగా ముం 
దుకు వచిచు, జేబులో ఉననా పరుస్ 
తీసి, అందులో ఎంత ఉందో 
అని కూడా చూడకుండా పరుస్లో 
వేసేశడు. జాకీర్ ఆయన వైపే 
చూసూతీ  ఉండిపోయాడు. 
అంత్కాదు, జాకీర్ ధైర్య స్హ-
స్లకి, దయాగుణానికి ముగు్ధ డై 
న ఆయన తన మనుమరాలిని 
జాకీర్ కి ఇచిచు వివాహం చేయడా 
నికి అక్కడికక్కడే నిశచుయించ్-
కున్నాడు. ఆమె పేరు షాజహాన్ 
బేగం. కాని ముదు్ద గా ‘పుతలీ’ 
అని పిలిచేవారు. 
 ఆ తరవాత కొన్నాళ్ళకి ఉపాధా్య-
యులోలు  ఒకాయన, జాకీర్ పటుట్  
దల, సహన శీలత ఎలా ఉంటా 
యో పర్కి్షంచడానికి పూనుకు 
న్నాడు. మరికొందరు విదా్యరు్ధ  
లతో కలిసి తన ఇంటికి విందుకు 
ఆహావునించాడు. వారు భోజన్ని 
కి కూరోచుగానే ఉపూ్ప కారం లేని 
చపి్పడి పదారాథా లతో అననాం పెటాట్  
డు. కావాలనే కూరలోలు ను, పపు్ప-
లోనూ నీళ్్ళ కలిపించాడు. విదా్య 
రు్ధ లంత్, ఇంత రుచీపచీలేని  

భోజనం ఎపు్పడూ చేయలేదని
తిటుట్ కుంటూ సగంలో లేచిపో 
యి చేతులు కడుకు్కన్నారు. 
కావాలనే ఇంటికి పిలిచి ఆయన 
ఇలా అవమాన పరిచాడని విసు-
కు్కన్నారు. కాని  జాకీర్ హుసేస్న్ 
మాత్రం ఏమీ జరగానటుట్ గానే 
మాములుగా భోజనం చేయస్ 
గాడు. ఇదంత్ తెర చాటున 
ఉండి గమనిసుతీ ననా ఉపాధా్య-
యు డు ముందుకు వచిచు, జాకీర్ 
హుసేస్న్ తల నిమురుతూ ఆశీ-
రవుదింఛి, ఇలా అన్నాడు. “ నేను 
కావాలనే ఇలా చేశను. మీలో 
ఉననా సహన శకి తీని పర్కి్షంచడాని-
కి నేను చేసిన ప్రయోగం. ద్నిలో 
నువ్వు ఉతీతీరు్ణ డవయా్యవ్. న్కు 
చాలా సంతోషంగా ఉంది. అత్య-
వసర సమయంలో సవులాభాపే-
క్ష లేకుండా ఎంతటి త్్యగమైెన్ 
నువ్వు చేయగలవనడానికి ఇది 
ఒక నిదర్శనం. నువ్వు భవిష్యతుతీ  
లో చాలా గొప్పవాడివి అవ్త్వ్". 
   ఇటావాలో హైసూ్కలు పూర తీ- 

యా్యక జాకీర్ హుసేస్న్ అలిగడ్ 
లో ఎల్.ఏ. ఓ. కాలేజి లో ఇంటర్ 
లో జాయిను అయా్య 
డు. సై్నుస్ పాఠ్యంశంగా తీసుకు 
ని మంచి మారు్కలతో పాసయా్య 
డు. మెడిసిన్ చదవాలనే కోరికతో 
లకోనా క్రిషట్ యన్ కాలేజిలో అడి్మ-
షన్ తీసుకున్నాడు. కాని దైవేచఛి 
మరొకలా ఉంది. జీవితంలో 
ఆయనకి వైద్యవృతితీ చేసే యోగం 
లేదేమ్! జాయినయిన వంటనే 
జబుబు పడాడు డు. ఆ జబుబు ఒకంత 
ట వదిలి పెటట్ లేదు. ఆఖరికి 
డాకట్రు కావాలనే కోరిక విరమిం
చ్కోవలసి వచిచుంది. తిరిగి 
అలిగడ్ వచిచు, కాలేజిలో  ఇంగీలు 
ష్, అరథాశస్త్రం, వేదాంతం పా-
ఠ్యంశలుగా డిగ్రీలో జాయిన 
యా్యడు. డిగ్రి లో ఫస్ట్  కాలు స్ లో 
పాసయి, ఎం. ఏ. అరథాశస్త్రం,
ఎల్. ఎల్. బ్. ఒక్స్రి చదవ 
స్గాడు. బ్.ఏ. లో మంచి 
మారు్కలు రావడం వలలు  ఆయ 
నకి ‘ఇకాబుల్ పతకం’ (మెడల్) 
కూడా లభించింది. 
         జాకీర్ హిసేస్న్ కి రచనలు 
చేయడంలోనూ, ఉపన్్యస్లు 
ఇవవుడంలోనూ చినప్పటి నుంచి 
ప్రవేశం ఉంది. యూనివరిస్టీలో 
కూడా వకతృతవుపోటీలోలు   పాలగా ని 
బహుమతులు పందాడంతో 
ఆయన ప్రతిభ మరింత రాణిం 
చింది. 
       ఆయన హైసూ్కలోలు  చదివే 
రోజులోలు  ఒకస్రి పర్క్షలు రాయ
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డానికి ఆగ్రా వళ్్ళడు. అపు్పడు 
వారి సవుగ్రామం అయిన కాయమ్ 
గంజ్ లో పేలు గు వా్యధ వా్యపించి 
ఉంది. తలిలు  జబుబు పడింది. 
ఆమెకు తన పిలలులినా పిలిపించి 
ఒకస్రి చూడాలనే కోరిక కలి 
గింది. కాని వారి చదువ్ పాడ-
వ్తుందని, ఇక్కడికి వసేతీ వారికి 
కూడా వా్యధ సక్ ప్రమాదం 
ఉందని భయపడి ఆ ప్రయతనాం 
మానుకుంది. తన కోరికని మొ-
క్కలోనే త్రుంచి వేసింది. తండ్రి 
లేకపోయిన్ మమత్ మమ-
కారాలతో వారిని పెంచి పెద్ద  
చేసింది. వారు అభివృది్దలోకి 
రావడమే ఆమె దే్యయం. అం-
దువలలు  త్ను జబుబు పడినటుట్  
కూడా వారికి తెలియజేయడా-
నికి స్హసించలేదు. ఆఖరికి 
వారవరూ లేకుండానే ఆమె తుది 
శవుస విడిచింది. జాకీర్ హుసేస్న్ 
ఆగ్రా నుంచి తిరిగి వసూతీ  ఉండగా 
మధ్యదారిలో తన ఊరిలో పేలు గు 
గురించి తెలిసింది. ఆయన 
సరాసరి కాయమ్ గంజ్ కి చేరు-
కున్నాడు. కాని అప్పటిక్ ఆలస్యం 
అయిపోయింది. తలిలు  తము్మడు 
కూడా వా్యధకి బలైపో యారు. ఆ 
విషయానినా గురుతీ  చేసుకుంటూ, 
ఆయన తన పుసతీకంలో ఇలా రా-
సుకున్నాడు. “నేను ఆగ్రా పర్క్ష-
లకి వళి్ళనపు్పడు, కాయమ్ గంజ్ 
లో పేలు గు వచిచుంది. మా కుటుం-
బంలోని స్త్రీలు పిలలులు అంత 
మృతు్యవాత పడాడు రు. పెద్దవాళ్్ళ-

వరూ మిగలలేదు. నేనుసేతీశను 
చేరుకుననాపుడు, ననునా చూడ-
డానికి ఎవరూ రాలేదు. వాహనం 
కూడా లేదు.  కాలినడకనే చేరు-
కున్నాను. అక్కడ ఇంటికి త్ళం 
వేసి ఉండడం చూసి నివవుర 
పోయాను. మా అమ్మని తలుచు-
కుని చాలా బాధపడాడు ను. ఆమె 
ఎపు్పడూ చపు్పతూ ఉండేది. ‘మీ 
పనులు మీరే చేసుకోవడం నే-
రుచుకోండి.  బాగా చదువ్కుని 
మన వంశనికిపేరు ప్రతిషట్ లు తీ-
సుకురండి’ అని. అది నేన్ప్పటికీ 
మరిచిపోలేను. “
తలిలు  మరణం జాకీర్ మనసులో 
పెద్ద  గాయం చేసింది. మిగిలిన 
అననాదము్మలు కుడా కాయమ్ 
గంజ్ వచారు. అంతటి అసహా 
య సిథాతిలో కూడా వారంత్  
ధైర్యంగా ఉండి బాగా చదువ్-
కుని వంశ మరా్యద కాపాడాలని 
నిశచుయించ్కున్నారు. ఇటావా 
తిరిగి వచిచున తరవాత కూడా 
జాకీర్ తలిలు ని మరిచిపోలేకపో-
యాడు. ఆయనకు ఆమె గురుతీ కి 
వచిచునపు్పడలాలు  ఏడుపు వచేచుది. 
అననాదము్మలు స్ంతవున పలిక్-
వారు. 
     జాకీర్ 1920 వ సంవతస్రం-
లో ఎం. ఏ. పాసయా్యక అదే 
కాలేజిలో ఉపన్్యసకుడుగా 
జాయిను అయా్యడు. కాని అదే 
 సమయంలో న్్యయశస్త్ర విభా 
గంలో విదా్యరిథాగా కూడా 
ఉండేవాడు. ఒక్ మనిష ఒక్ 

కాలేజిలో ఉపాధా్యయుడిగాను, 
విదా్యరిథాగాను కూడా ఉండడం 
చిత్రమైెన పరిసిథాతి. ఈ పనులు 
సక్రమంగా నిరవుహిసూతీ నే ఆయన 
తన రచన్ వా్యసంగానినా, భాషణా 
చతురతని వదిలి పెటట్ లేదు.
వివిధ పత్రికలోలు  ఆయన వా్యస్ 
లూ ముద్రితం అయే్యవి. బహు 
ముఖ ప్రజాజ్ శలి అని అందరూ 
పగిడేవారు. 
    అప్పటలు  భారత దేశనినా ఆంగేలు 
యులు పరిపాలిసుతీ న్నారు. 
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో 
వారిది పైె చేయి అవడంతో, 
ఇంకా రచిచుపోయి నియమాలు, 
నిబంధనలు కఠినతరం చేశరు. 
గాంధజీ దకి్షణాఫ్రికా నుంచి తిరి 
గి వచిచు, సహాయనిరాకరణోద్య-
మం ప్రారంభించాడు. టర్్కలో 
ముసిలుములినా ఆంగేలుయులు బా-
ధపెడుతుననాందుకు నిరసనగా 
ముసిలుములు కూడా ఉద్యమాలు 
ప్రారంభించారు. గాంధజీ విదా్య-
రుథా లినా ఉత్తీజితులినా చేసి, ఉద్య-
మాలపైె వారి దృషట్ ని మళి్ళసుతీ -
న్నాడు. ఆ సమయంలో జాకీర్ 
హుసేస్న్ అలిగడ్ విశవువిదా్యల-
యపు విదా్యరిథా సంఘానికి ఉపా-
ధ్యకు్ష డిగా ఉన్నాడు. గాంధజీ, 
మౌలాన్ అబుల్ కలాం ఆజాద్, 
వంటి ప్రముఖుల పిలుపు విని 
ముసిలుం యువకులు వేల సం-
హ్క్లో చదువ్లు వదిలి పెటిట్ , 
ఉద్యమాలోలు  చేరస్గారు. జాకీర్ 
హుసేస్న్ కూడా ఉదో్యగం వది-
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లిపెటిట్  తన అనుచరులతో సహా 
స్వుతంత్ర్ సమరంలో దూకాడు. 
అపు్పడు యూనివరిస్టీ కులప 
తిగా ఉననా జియా ఉది్దన్ అనే 
ఆయన జాకీర్ ని పిలిపించి, 
ఉదో్యగం మానవద్దని ఎంతో 
నచచుజెప్ప జూశడు. డిపూ్యటి 
కలకట్రుగా బ్రిటిష్ ప్రభుతవుం-
లో ఉదో్యగం వేయిస్తీ నని కూడా 
ఆశ చూపెటాట్ డు. కాని జాకీర్ 
ఆయన మాటలినా పటిట్ ంచ్కో-
లేదు. “న్కు, న్ దేశం, న్ జాతి 
మనుగడ ముఖ్యం. ఇందులో న్ 
స్వురథా చింతనకి త్వ్ లేదు దేశం 
తోటే నేను ప్రయాణిస్తీ ను. “ అని 
కరాఖండిగా చపా్పడు. 
అలిగడ్ లో ఎం.ఏ. ఓ. కాలేజి 
ముసిలుం విదా్యరుథా లకోసం ఉదే్ద-
శించ బడింది. కొందరు పెద్దల 
ప్రయతనాం దావురా బ్రిటిష్ ప్రభు-
తవుం స్థా పించింది. కాని దాని 
పరిపాలన అంత్ ఆంగేలుయుల 
చేతిలోనే ఉండేది. జాకీర్ కి ఈ 
పద్ధతి నచచులేదు. ముసిలుముల 
కోసం స్థా పించిన కాలేజి పూరి తీగా 
వారి ఆధీనంలోనే ఉండాలని 
ఉద్యమం లేవదిశడు. ప్రభుతవుం 
అందుకు ఒపు్పకోలేదు. పెద్ద-
లంత్ కలిసి త్మే తమకోసం 
ఒక యూనివరిస్టీ ఏరా్పటు చే-
యడానికి సంకలి్పంచారు. జాకీర్ 
హుసేస్న్, ఆయన సహచరు-
లు ఈ అందోళనలో క్రియాశీల 
పాత్ర వహించారు. ఆ కారణంగా 
'జామిత్ మిలియా ఇస్లు మియా'
కి 1920లో అంకురార్పణ 

జరిగిం ది. ప్రభుతవుం దానిని గు-
రి తీంచలే దు. ఇదికూడా ప్రభు-
తవు వ్యతిరేక అందోళననలో ఒక 
భాగం అయింది. జాకీర్ హుసేస్న్ 
సహా య నిరాకరణోద్యమంలో 
భాగస్వుమి అయా్యడు. తన జీవి-
త్నినా దేశ సేవక్ అంకితం చేయా 
లని నిశచుయించ్కున్నాడు. ఇది 
తన జీవితంలో అతి ముఖ్యమైెన 
నిర్ణయం అని ఉపన్్యస్లలో 
చపు్పకున్నాడు. 
       ఇలా ఉండగా,  ఆయన పి. 
హచ్. డి. చేయడానికి 1922లో 
జర్మనీ వళ్్ళడు. అక్కడ పని 
చేసూతీ నే, అక్కడి రాజకీయాలోలు  
కూడా శ్రద్ధ వహించ స్గాడు. 
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో 
ఓడిపోయిన్ జర్మనీ ఇపు్పడు 
పతనమైె ఉంది. ఆరి్ధక పరిసిథాతి 
అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. 
జాకీర్ హుసేస్న్ అక్కడి వారికి 
గాంధజీ సహాయనిరాకరణోద్య 
మం గురించి వివరించడం వలలు  
వారికి గాంధజీ అంటే గౌరవ భా 
వం ఏర్పడింది. జర్మను భాషలో 
గాంధజీ గురించి ఒక పుసతీకం 
కూడా రాశడు. దానితో ఆయన 
జర్మను ప్రజలకి సనినాహితుడ-
యా్యడు. 

    ఇక్కడ 1924 వ సంవతస్రాని
ని కలాలు  దేశంలో ఉద్యమాలు 
కొంత సననాగిలాలు యి. దానితో 
జామియా మిలియా ఇస్లు మి-
యా కి చందాలు కరువయా్యయి. 
ఆరి్ధక వనరులు లేకుండా దానిని 
నడపడం కషట్ మని తోచి కులపతి 
ముసేయడం మంచిదని జాకీర్ 
హుసేస్న్ పేరనా ఒక ఉతతీరం 
రాసి పంపాడు. అంత కషట్ పడి 
స్ధంచిన దానిని త్లిగాగా  వదు-
లుకోవడం జాకీర్ కి నచచులేదు. 
తనుతిరిగి వచేచువరకు ఎలాగో 
ఓపిక పటట్ మని, వచిచున వంటనే 
త్ను పగాగా లు చేపటుట్ త్నని 
జవాబు రాశడు. ఆఖరికి జాకీర్ 
హుసేస్న్ 1926లో డాకట్రేటు పూర్ తీ 
చేసి ఇండియాకి తిరిగి వచిచు 
జామియా మిలియా బాధ్యతలు 
తన తలపైె తీసుకున్నాడు. అప్ప-
టిక్ దానిని సౌలభ్యం కోసమని 
అలిగడ్ నుంచి దిలీలు  కి మారాచురు.  
అంతటి అస్ధారణ ప్రతిభావం-
తుడు, కవి, పత్రకారుడు, విదావుం-
సుడు, ఆదర్శ ఉపాధా్యయుడు, 
రాజకీయ దురంధరుడు కనుకనే 
ఆయన జీవితంలో ఎనోనా విజ-
యాలినా స్ధంచాడు. జామియా 
మిలియా కులపతిగా,  సవుదేశి 
ఉద్యమంలో గాంధీవాదిగా, 
బీహారు రాష్ట్ర గవరనారుగా, ఉప-
రాష్ట్రపతిగా, ఆఖరికి మనదేశపు 
రాష్ట్రపతిగా విరాజిలాలు డు. కషట్ ప 
డువారిని భగవంతుడు ఆదరిం 
చ్ను అననాదానికి ఆయన జీవి 
తం ఒక ఉదాహరణ. 
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వేమూరి వేంకటేశవురరావ్

       పంచ చేరువాడు పరగ వేమ.
ఆకుపచచు, ఎరుపు, తెలుపు, 
నలుపు, పసుపు రంగులని 
పంచరంగులు అంటారు 
కాని ఆధునిక శస్త్రం ప్రకారం 
తెలుపు, నలుపులని విడివిడిగా 
రంగులలో లక్కపెటట్  కూడదు. 
అంత్ కాదు. “తెలుపు”, “నలుపు” 
అననా మాటల రండింటి మధ్య 
వ్యత్్యసం వాటి దు్యతిలో ఉననా 
త్డా మాత్రమే. అనినా రంగులు 
కలిసినపు్పడే తెలుపు వసుతీ ందని 
చిననాపు్పడు సై్న్స్లో చదువ్కు-
న్నాం. నలుపు కూడ అంత్ అనినా 
రంగుల కలయిక్. తెలుపు వసుతీ -
వ్లు తెలలుగా ఉండడానికి కారణం 
వాటి మీద పడడు  కాంతి అంత్ 
పరావర తీనం చంది మన కంటికి 
చేరుకోవడమే. నలలు  వసుతీ వ్ల 
మీద పడడు  కాంతి అసస్లు పరా-
వర తీనం చందదు. అటువంటి 
వసుతీ వ్ని సై్నుస్లో “బేలు క్ బోడీ” 
అంటారు. 
పంచకళ్్యణి గుర్రం అంటే 
అయిదు రంగుల గుర్రం కానే 
కాదు. ఏ రంగు గుర్రమైెన్ సరే 
శర్రమంత్ ఒక్ రంగు ఉండి 

ఒక్క నుదుటి మీద, కాళ్ళ దగగార 
తెలలుగా ఉంటే అది పంచకళ్్య-
ణి. గుర్రం రంగే తెలుపైెనపు్ప-
డు ముఖం మీద మచచు మరో 
రంగులో ఉంటుంది.
పంచాస్యం, పంచాననం అంటే 
పెద్ద  ముఖం ఉననా జంతువ్ - 

సింహం. ఇక్కడ “పంచ” అంటే 
పెద్ద  అనే అరథాంలో వాడబడింది.
పంచనఖం అంటే అయిదు 
గోళ్్ళ ఉననా జంతువ్ - పెద్దపు-
లి. ఈ సందరభుంలోనే  ”పంజా” 
అననా మాట పుటిట్  ఉంటుంది. 
హైదరాబాదులో ఉననా ”పంజా-
గుటట్ ” అంటే ఐదు కొండలనే 

అరథాం సుఫురిసతీ ంది.
పంచతంత్రం అనగానే మిత్రలా-
భం, మిత్రభేదం గురుతీ కొస్తీ యి. 
కొంచం చదువ్కుననా ఘటానికి 
సంధవిగ్రహం జాఞా పకం వసుతీ ంది. 
మిగిలిన రండింటి పేరులు  చపు్ప-
కోండి చూదా్ద ం!
న మ శి వా య అననా అయిదు 
అక్షరాలే పంచాక్షరి మంత్రం! 
శివ్డికి పంచాననుడు (అనగా, 
ఐదు ముఖములు కలవాడు) 
అననా పేరు ఉందని ఎంతమంది-
కి తెలుసు? ఎలిఫంటా గుహలలో 
ఉననా శివ్డు పంచాననుడే కాని 
మనకు న్లుగు ముఖాలే కని-
పిస్తీ యి. అయిదవది లోకోతతీరం 
[లేదా “ట్రాన్స్ండంటల్”]. వీటి 
పేరులు  అఘోరం, ఈశనం, తతు్ప-
రుషం, వామదేవం, సదో్యజాతం.
వైష్ణవ్డు కావడానికి పంచ 
సంస్్కరాలు చేయాలి. తపతీ 
చక్ంకనం (అంటే, చక్రంతో 
వాత పెటట్ డం?), నొసట ఊరవు్ధ 
పుండ్ం, పేరు మారు్ప, మం-
త్రజపం, యజనం [అంటే, 
దేవపూజ]. 
తంత్రవిద్యకి పంచ మకారాలు 

అంకెలు, సంఖ్యలు: అయిదు
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అవ్తుంది.
పంచభక్ష్యములు అంటే భక్ష్యం, 
భోజ్యం, లేహ్యం, చోష్యం, 
పానీయం. భక్ష్యం అన్నా 
భోజ్యం అన్నా “తినదగినది” 
[”ఎడిబుల్”] అనే నిఘం-
టుకారుడు చపే్పడు. మరి ఈ 
రండింటి మధ్య త్డా ఏమిట? 
లేహ్యం అంటే ముద్దలా ఉననాది, 
చోష్యం అంటే పీలచుదగగాది లేదా 
జుర్రుకోడానికి వీలైనది. పానీయం 
అంటే త్గేది.
భూమి, నీరు, అగినా, గాలి ఈ 
న్లుగింటినీ అన్ది కాలపు 
గ్రీకులు ముఖ్యమైెన మూలకాలు 
లేదా “ఎసన్షయల్ ఎలిమెం-
ట్స్” అనేవారు. ఈ భూలోకంలో 
ఉననావి అనీనా ఈ న్లుగింటి తోటే 
తయారయాయనీ సవురగాలోకం-
లో ఉననావనినా మరొక అయిదవ 
పదారథాంతో చేయబడాడు య-
నీ నమే్మవారు. ఈ “అయిదవ 
పదారథాం” గ్రీకు భాషలో “కివుంటి-
స్న్స్” అయింది. "కివుంట్" అంటే 
అయిదు, “ఎస్న్స్” అంటే 
ముఖ్యం అని అరథాం. ఎంతో ము-
ఖ్యమైెన విషయం అని ఇంకా 
నొకి్క వకా్కణించవలసి వచిచున-
పు్పడు ఇంగీలుష్లో “కివుంటిస్న్స్” 
అననా మాట వాడత్రు.
ఈ ఐదింటిని మనవాళ్్ళ పం-
చభూతములు అన్నారు. కాని 
మనవాళ్్ళ ఈ ఐదవ ధాతువ్ని 
ఆకాశం అనమన్నారు. ఆకాశం 
శూన్్యనికి సంక్తం కనుక గ్రీకు 

(అనగా, మద్యం, మతస్్ం, మాం 
సం, ముద్ర, మైెథునం) ముఖ్యం 
అంటారు.
దేవ యజఞాము(హోమము), బ్రహ్మ 
య జఞా ము ( వే దా ధ్య య న ము ) , 
భూత యజఞాము (కాకబలి), పి-
తృయజఞాము(పిండ తర్పణ క్రియ) 
క్రియ), మనుష్య  యజఞాము(అతి 
థి పూజ) అనేవి ఐదు  ప్రతి గృహ 
సూతీ  నిత్యం చయ్యవలసిన పంచ 
మహాయజఞాములుగా  పేరొ్కన్నా-
రు.
పంచబాణుడు మన్మథుడు. 
ఈయనకి అయిదు రకాల 
పువ్వుల బాణాలు ఉన్నాయి: అర-
విందము [త్మర], అశోకము, 
చూతము [మామిడి], నవమ-
లిలు క, నీలోత్పలం [నలలుకలువ].
శోలు . అరవిందమశోకం చ చూతం 
చ నవమలిలు కా  | 
నీలోత్పలం చ పంచై త్ పంచబా-
ణస్య  స్యకాః  ||
“పంచ” హింద్లోకి వళి్ళ పాంచ్ 
అయింది. ఇంగీలుష్లోకి వళి్ళ 
“పంచ్” అయింది. అయిదు రకా 
ల పండలు  రస్లు కలపగా వచిచున 
దానిని ఇంగీలుష్లో “పంచ్” 
అంటారు.  పంచ్ లో “చ్క్క” 
పడక్కరలేదు. 
ఝీలం, చీన్బ్, రావి, బీయాస్, 
సటెలు జ్ అనే అయిదు నదులు 
ప్రవహించే దేశనినా పంజాబ్ 
అన్నా రు. సన్తనుల దృషట్ లో 
పంచగంగలూ  కావేరి, తుంగభ-
ద్ర, కృష్ణవేణి, గోదావరి, గంగానది.  

ఈ ఐదు నదులే పంచగంగలు 
ఎందుకు అయాయో, ఇందులో 
న్లుగు దకి్షణాది నదులవడం-
లో ఉననా సూక్షం ఏమిట న్కు 
బోధపడడం లేదు.
పంచామృత్లు వేసుకుంది-
కి వీలుగా ఐదు గదులు ఉననా 
పాత్రని పంచపాత్ర అనేవారు, 
మొదటలు . ఇటీవలి కాలంలో పం-
చపాత్ర అంటే పూజాసమయం-
లో ఉద్ధరిణితో వాడే ఏదైన్ ఒక 
చిననా పాత్ర. సంతర్పణలలోనూ, 
హొటేళ్ళలోనూ పచచుళ్్ళ, ఊర-
గాయలూ వడిడుంచడానికి ఐదు 
పాత్రలు కలిసి ఉననా పాత్రా విశ్-
షానినా ఈ రోజులోలు  “గుతితీ” అంటు-
న్నారు.
తిథి [”డేట్”], వారం [”డే ఆఫ్ ద 
వీక్”], నక్షత్రం [నిజానికి చంద్రుడు 
ఉననా నక్షత్ర సముదాయం], 
యోగం [గ్రహాల కలయిక], 
కరణం [జాతకం] ఉననా పుసతీకానినా 
పంచాంగం అంటాం.
అపు్ప ఇచిచున వాడు, పుచ్చు-
కుననా వాడు, దస్తీ వేజు రాసిన 
వాడు, ఇద్దరు స్కు్ష లు సంతకం 
పెటిట్ న కాగితం పంచారూఢిపత్రం 
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వారి కివుంటిస్నుస్ మనకి సున్నా 
అయింది! 
పంచగవ్యములు అంటే ఆవ్ వలలు  
మనకు లభించే అయిదు ము-
ఖ్యమైెన పదారాథా లు: అవి పాలు, 
పెరుగు, వననా, గోపంచితం, 
గోమయం. మర్ ఉచచు, పేడ 
అంటే న్టుగా ఉంటుందేమ్-
నని “గోపంచితం”, “గోమయం” 
అన్నాను, అంత్.
ఉపనయనం చేసినపు్పడు పం-
చశిఖలు ఎందుకు చేస్తీ రో, 
దానిలోని అంతరారథాం ఏమిట 
ఎవరైన్ విడమరిచు చబ్త్ 
బాగుండును.
పంచపాండవ్ల గురించి న్కు 
ఎవవురూ విడమరిచు చప్పక్కర-
లేదు. వాళ్్ళ మంచపుకోళ్ళలా 
ముగుగా రు అని న్కు రండవ 
తరగతి లోనే  తెలుసని ఒకరు 
చపే్పరు. 
పంచమవేదం అంటే ఐదో వేదం 
అని అరథాం. పంచమవేదం 
ఏదయా్య అంటే మహాభారతం 
అని కొందరు, ఆయురేవుదం అని 
మరికొందరు అంటూ ఉండగా 
విన్నాను. ఆయురేవుదంలో పంచ-
కర్మలు ఉన్నాయి. "ఆ పంచకర్మ-
లు ఏవి?" అని అడిగిత్ రకరకాల 
సమాధాన్లు వచేచుయి. వాంతి 
చేయించడం, విరేచనం అయే-
టటులు  చేయడం,  ముకు్కలో 
తైెలం పయ్యడం వగైరాలు 
ఆధునిక కాలంలో వా్యపారానికి 
ఆకర్షణీయంగా లేవని కాబోలు 

అయిదు నక్షత్రాల హొటేళలులోలు  
ఉతతీర అధున్తన ఆయురేవుద 
భిషకు్కలు కొతతీ చికత్స్ విధాన్లు 
ప్రవేశపెటేట్ రు. 
పంచజాఞా నేంద్రియములు ఏమిట 
మనకి తెలుసు. ముకు్క మన 
ఘ్రాణ్ంద్రియం, న్లుక రసనేం-
ద్రియం, కనునా చకు్ష రింద్రియం, 
చవి శ్రోత్రేంద్రియం, చర్మం తవు-
గింద్రియం. తవుక్ అంటే చర్మం.
పంచమహాపాతకాలు: కలులు  త్రాగ 
డం, గురుపతినాతో సంగమించ-
డం, బ్రాహ్మణుడిని చంపడం, 
దొంగతనం చేయడం, ఈ లక్షణా-
లుననా వాడితో సేనాహం చేయడం 
అని మహాభారతంలో ఉంది. 
ఇలా చాకలిపదు్ద లా చపు్పకుంటూ 
పోత్ పంచ మాటలు చాలా చపు్ప-
కోవచ్చు: పంచప్రాణాలు, పంచ 
మహాకావా్యలు (తెలుగులో, సం-
సకృతంలో), పంచ ఆరామ క్్షత్రా-
లు, పంచ తన్్మత్రలు, పితృపం-
చకం, మాతృపంచకం, వగైరాలు.  
గణితంలో 5 కి ప్రాముఖ్యత లేక 
పోలేదు. ప్రధాన సంఖ్యలలో 5 
మూడవ ప్రధాన సంఖ్య. అంత్ 
కాదు. ఇది రండు కవల ప్రధాన 
సంఖ్యలలో కనిపించే ఏకైక 
సంఖ్య: (3,5)  ఒక కవల, ( 5,7)  
మరొక కవల. ఈ లక్షణం ప్రద-
రి్శంచే సంఖ్య ఇదొక్కటే! 
హేమచంద్ర-ఫిబొన్చీ వరుసక్ర-
మంలో, అనగా 1, 1, 2, 3, 5, 8....
వరుసలో,  5 అయిదవ స్థా నంలో 
ఉండడం గమన్ర్ం! ఈ లక్షణం 

ప్రదరి్శంచే సంఖ్య ఇదొక్కటే! 
అంత్ కాదు. అయిదు “ఫరా్మ 
ప్రధాన సంఖ్య”  అవడం వలలు  
క్వలం నిటారు బద్ద , వృతతీలే-
ఖని సహాయంతో పంచభుజిని 
నిరి్మంచవచ్చు. (“ఫరా్మ ప్రధాన 
సంఖ్య” అంటే ఏమిట గూగుల-
మ్మని అడిగి తెలుసుకొండి.)
భుజాలు పూరా్ణ ంకాలు అయిన 
అతి చిననా లంబకోణ త్రిభుజంలో 
కర్ణం పడుగు 5. (మిగిలిన రండు 
ఆసననా భుజాల పడుగులు 2, 3 
అని గమనించండి.) 
       రేఖాగణితంలో పెంటగన్ని 
పంచభుజి అంటారు. అమెరికా 
ప్రభుతవుపు దేశరక్షణ విభాగం 
పంచభుజి ఆకారంలో ఉననా ఒక 
పెద్ద  భవనంలో ఉంది. అందుకని 
ఆ భవన్నినా “పెంటగన్” అంటా 
రు. ఇది భవనం పేరు కనుక ద్నినా 
మనం తెలుగులోకి అనువదిం-
చి పంచభుజి అనక్కర లేదు. 
అలాంటపు్పడు మన “లాల్ ఖ-
లాలు ”ని ఇంగీలుష్వాడు “రడ్ఫోర్ట్” 
అంటూంటే మనం ఎందుకు 
ఊరుకున్నాం? మంచి ప్రశ్నా!
భారతదేశపు రక్షణ శఖా విభా-
గానికి షడుభుజి ఆకారంలో ఒక 
భవనం నిరి్మంచి దానికి షడుభుజి 
అని పేరు పెడిత్ అమెరికావాడు 
తప్పకుండా ఉడుకు్కంటాడు!
పంచతంత్రంలో మిగిలిన రండిం 
టి పేరులు  లబ్ధన్శం, అసంప్రేక్ష్య-
కారితవుం అని ఇప్పటిక్న్ తెలు-
సుకొండి.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబురావ్ 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

కృష్ణమ్హన్ ఫోన్ చయ్యగానే 
మొదటి రింగే్క ఫోన్ ఎతితీ ‘హలో” 
అంది అనూరాధ.
“హలో ఎవరు రాధేన్ మాటాలు డు 
తుననాది” 
“అవ్ను బావా నీకు ఎలా వ్ంది, 
నొపి్ప పూరి తీగా తగిగాందా?” అని 
ఆతృతగా అడిగింది.
“నిననానే చపా్పను నొపి్ప లేదని, 
నేను ఫోన్ చయ్యకపోత్ నువ్వు 
అనవసరమైెన ఆలోచనలు 
చేసూతీ  కుదురుగా వ్ండవని ఫోన్ 
చేస్ను”
“థంకూ్య బావా, మళీ్ళ ఎపు్పడు 
వస్తీ వ్” అని ఆడిగింది అనూ 
రాధ. 
“వీలుననాపుడు వస్తీ ను. అనవస 
రమైెన ఆలోచనలు చయ్యకుం 
డా నీ దృషట్  అంత్ నీ చదువ్ 
మీద పెటుట్ , ఇక వ్ంటాను” 
అని ఫోన్ పెటేట్ స్డు. తరువాత 
సుమారు ఒక న్ల పాటు కృష్ణ 
మ్హన్ రాధ వాళి్ళంటికి వళ్ళ 
లేదు. మధ్యలో రండు స్రులు  రవి 
ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాడు కాని 
వివిధ కారణాల వలలు  వళ్ళలేకపో 
యాడు.
      రవి, రాధ బలవంతం చేసేతీ 
డిశంబర్ 31వ త్ద్ స్యంత్రం 

వళ్్ళడు. ఆ రోజు రాత్రి భోజనం 
చేసి వాళ్ళంత్ కబురులు  
చపు్పకుంటూ, అడాడు ట ఆడి, 
పాటలు పదా్యలతో అర్ధరాత్రి 
వరకు అందరు సరదాగా 
గడిపారు. 
        అర్ధరాత్రి నూతన సంవతస్ర 
శుభాకాంక్షలు ఒకరికొకరు చపు్ప 
కుననా తరువాత నూతన సంవతస్ 
ర సందరభుంగా రాధ చేసిన గులా 
బాజ్ ం తిని “ఇక నేను బయలుదే 
రుత్ను” అన్నాడు కృష్ణమ్హన్.
“వ్ండు బావా నేను డ్రాప్ చేస్తీ  
ను” అన్నాడు రవి.
“వోయ్ మ్హన్ ఈ వేళపు్పడు 
ఎక్కడికీ వళ్్ళదు్ద , కొతతీ సంవతస్ 
రము పేరు చపి్ప ఈ అర్ధరాత్రి 
పనీపాటూ లేని త్గుబోతులంత్ 
రోడలు కి్క హడావిడి చేసూతీ ంటారు, 
ఇక్కడే పడుకుండిపో తెలాలు రగటేట్  
వళ్దువ్గాని” అన్నారు పారవుత 
మ్మగారు
“లేదండీ నేను కొంచం ఆలస్యం 
గా లేస్తీ ను, రేపు ఉదయం తొమి్మ 
దికలాలు  కాలేజీలో మా ప్రొఫసర్ 
గారిని ఒక ముఖ్యమైెన పనిమీద 
కలవాలి టైెం సరిపోదు” అన్నా- 
డు కృష్ణమ్హన్.
“పరవాలేదయా్య ఒక గంటననార 
ముందు లేసేతీ సరిపోతుంది రవి 

సూ్కటర్ మీద డ్రాప్ చేస్తీ డు” 
అని అతనిని వళలునివవులేదు పారవు 
తమ్మగారు. పెద్దలు, పిననాలు 
పడుకున్నారు, రవి, అనూరాధ, 
కృష్ణమ్హన్ మిగిలారు.  
     “బావా సంక్ంతి తరువాత 
హైదరాబాద్ వళ్్ళలి, న్కు ఒక 
కంపెనీలో ఇంటరూవు్ వచిచుంది” 
అన్నాడు రవి. 
“వర్ గుడ్, ఎపు్పడు ఇంటరూవు్, 
ఎపు్పడు బయలుదేరుతున్నావ్” 
అని అడిగాడు కృష్ణమ్హన్.
“21వ త్ద్ బయలుదేరుత్ను, 
23న ఇంటరూవు్ తిరిగి 25న 
బయలుదేరుత్ను” 
“హైదరాబాదులో వ్ండటానికి 
ఎవరైన్ వ్న్నారా లేకపోత్ మొహ 
మాటపడకు న్ ఫ్ండ్స్ వ్న్నారు” 
“థంకూ్య బావా అఖ్ఖరేలుదు, మా 
మేనమామ వాళ్్ళ వ్న్నారు”
“ఆల్ ది బెస్ట్  రవి, గుడ్ లక్” 
“థంకూ్య బావా” 
     తరువాత కాసేపు ముగుగా రూ 
కబురులు  చబుతూ వ్ండగా రవి 
నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. “రాధా 
నువూవు వళి్ళ పడుకో, న్కు ఇంకా 
నిద్ర రావడంలేదు. కాసేస్పు ఏదై 
న్ పుసతీకం చదువ్త్ను” 
“న్కూ నిద్ర రావడం లేదు ఒక 
పని చేదా్ద ము, హాలోలు  కూరుచుని 
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కబురులు  చపు్పకుందాము బావా” 
“సరే పద, ఇక్కడ రవికి డిసట్రబున్స్ 
అవ్తుంది”
 హాలోలు కి వళ్్ళక “రోజూ ఎనినా గం 
టలకి పడుకుంటావ్, ఎనినా గంట 
లకి లేస్తీ వ్” అని అడిగింది 
అనూరాధ.
    “ఇందులో కూడా ఆ బెంగాలీ 
వాళ్ళ అలవాటు వచిచుంది, ఆల
స్యంగా పడుకుంటాను, ఆలస్యం 
గా లేస్తీ ను” 
    “సరే న్ ట్రీట్ సంగతి ఏమిటి” 
అని అడిగింది అనూరాధ.
  “ఏయ్ నినునా బుది్ధగా చదువ్కో 
మన్నాన్, మళీ్ళ ట్రీటలు ంటావ్”
     “బావా ఇలా ననునా మభ్యపెటిట్  
టకరా ఇవావులని చూడకు” 
    “సరే నీ ఫైనల్ పర్క్షలయిన్క 
వేసవిలో చూదా్ద ము” 
   “నీ కృష్ణమాయలు న్కు తెలు 
సు, వేసవి స్లవ్లివవుగానే విశ 
ఖపటనాం పారిపోత్వ్. అందుక 
ని నువ్వు సంక్ంతి నుండి తిరిగి 
రాగానే అననాయ్య వూరు వళి్ళన 
పుడు ఇయి్య” 
       “చూదా్ద ము...సరేగాని నువ్వు 
ఏమీ అనుకోకపోత్ ఓకపు్ప కాఫీ 
ఇయ్యగలవా?” 
 “బావా నినునా ఆ మొహమాటమే 
వదిలయ్యమంటున్నాను. నువ్వు 
నువ్వు అడిగిత్ ప్రాణాలయిన్ 
ఇస్తీ ను బావా” అని సరదాగా 
న్టకఫకీ్కలో అంది అనూరాధ. 
“అబోబు చాలా వ్ంది, అవసరమైె 
నపుడు అడుగుత్లే ప్రసుథా త్నికి 
కాఫీ చాలు” అని నవ్వుతూ అన్నా 
డు కృష్ణమ్హన్. 
కాఫీ త్రాగుతూ “చాలా బాగుంది. 

ఇంత మంచి కాఫీ ఇచిచునందుకు 
ఇదిగో నీకు సీవుట్” అని న్లుగు 
చాకెలుట్స్ ఇచాచుడు.
       అవి చూసి “థంకూ్య బావా, 
చాకెలుట్స్ తెచిచు ఇప్పటిదాకా ఇవవులే 
దేమి” అని అడిగింది.
దానికి సమాధానంగా ఒక చిరు 
నవ్వు నవివు “పద చాలా టైెం 
అయింది ఇక పడుకుందాము, 
గుడైనైట్” అన్నాడు కృష్ణమ్హన్.
“గుడైనైట్  బావా” అని కృష్ణమ్ 
హన్ రవి రూములోకి అనూరాధ 
వాణి, సతీశ్ వ్ననా రూంలోకి 
వళ్్ళరు.
 మరానాడు ఉదయం ఏడు గంట 
లకి రవి లేపిత్ కృష్ణమ్హన్ 
లేచాడు. అపు్పడు బ్రష్, టంగ్ 
కీలునర్ లేవననా సంగతి గురుతీ కొచిచు    
“బావా బ్రష్ అవీ లేవ్, ననునా 
హాసట్ల్ దగగార డ్రాప్ చయి్య, అక్క 
డికి వళి్ళ ఫ్ష్ అవ్త్ను” అని 
రవితో అన్నాడు. 
అపు్పడే కాఫీ కపు్పలతో రూంలోకి 
వచిచున అనూరాధ ఆ మాట విని 
“కృషా్ణ  కొతతీ బ్రష్, టంగ్ కీలునర్ 
వ్న్నాయి అవి నిననా రాత్రే నీ కోసం 
తీసి వ్ంచాను, వాటితో ఫ్ష్ 
అవ్” అంది. 
“ఓహ్ కాఫీ ుమఘుమలాడుతూ 
మనసు లాగేసుతీ న్నాది” అన్నాడు 
కృష్ణమ్హన్.
“అనూ బావకి కూడా ఒక కపు్ప 
కాఫీ యియ్యవే” అన్నాడు రవి. 
“కృషా్ణ  న్ కపు్ప తీసుకో నేను 
మళీ్ళ కలుపుకుంటాను” అంది 
అనూరాధ. 
“వదు్ద  పెద్దవాళ్్ళ చూసేతీ మంద 
లిస్తీ రు, అయిన్ నీ కోసం తెచ్చు 

కున్నావ్ నువ్వు త్రాగు, నేను 
ఫ్ష్ అయి వస్తీ ను” అన్నాడు 
కృష్ణమ్హన్.
   “పరవాలేదు త్రాగు” అంది 
అనూరాధ. రవి నూ్యస్ పేపర్ 
కోసం హాలోలు కి వళ్్ళడు.
 “ఒక పని చయి్య, ఒక ఖాళీ కపు్ప
ఖాళీ కపు్ప షేర్ చేసుకుందాము” 
అని అనూరాధతో అన్నాడు 
కృష్ణమ్హన్. అనురాధ ఖాళీ 
కపు్పతో బాటు ఒక టవల్ కూడా 
తీసుకొచిచు కృష్ణమ్హని్క ఇచిచుం 
ది. 
       కాఫీ త్రాగిన్క “రాధా నేను 
ఫ్ష్ అయి ఏకంగా స్నానం చేసి 
వస్తీ ను. రవిని రడీగా వ్ండమ 
ను, ననునా డ్రాప్ చేసి హాసట్లోలు  
తను కూడా బ్రేకాఫుస్ట్  చేసి వస్తీ - 
డు” అన్నాడు కృష్ణమ్హన్.
“మరి ఆంలట్ వేసుతీ న్నాను,అది 
ఎవరు తింటారు” అని వటకా 
రంగా అడిగింది అనూరాధ.
ఆంలట్ పేరు వినగానే వళ్్ళ 
మరచిపోయి “థంకూ్య అయిత్ 
ఇక్కడే బ్రేకాఫుస్ట్ ” ఆనందంగా 
అన్నాడు కృష్ణమ్హన్.
“స్ర్ మనము ఇంటలు  వ్న్నాము, 
ఆంలట్ వేసేతీ వేసినందుకు
న్కు, తిననాందుకు నీకు వీపు 
మీద పెసరటులు  వేస్తీ రు అమా్మ, 
న్న్నాగారు. నీకు ఇషట్ మని రవవు 
దోశలు వేసుతీ న్నాను తవురగా తెము 
లు”   
   సంక్ంతి స్లవ్లకి విశఖప 
టనాం వళి్ళ కృష్ణమ్హన్ తిరిగి 
వచిచున మూడు రోజుల తరువాత 
రవి హైదరాబాద్ ప్రయాణం 
రోజున రవికి “శుభాకాంక్షలు” 
చప్పటానికి వాళి్ళంటికి వళి్ళ 
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“బావా ఇంటరూవు్కి బాగా ప్రిపేర్ 
అయా్యవా? విష్ యు ఆల్ సకెస్స్ 
ఎండ్ హా్యపీ జర్నా” అని అన్నాడు 
కృష్ణమ్హన్.
“థంకూ్య బావా” 
“నినునా సేట్షనోలు  ట్రైన్ ఎకి్కంచి నేను 
అలా హాసట్లి్క వళత్ను”
“ఇదిగో ఈ రాక్షసి పదు్ద ననా 
నుండి తనూ సేట్షని్క వస్తీ నని 
ననునా వేపుకు తింటున్నాది” అని 
అనూరాధ గురించి చపా్పడు 
రవి.
“నువవుందుకు రాధా నేను దిగబె 
డత్ను” 
“నేనూ వస్తీ ను, ఈ వూరు వచిచు 
ఇనినా రోజులు అయిన్ నేను కాకి 
న్డ సేట్షన్ చూడలేదు” అంటూ 
చిననాపిలలులాగ మారాం చేసింది 
అనూరాధ.
“పనీలదూ్ద  అది ఏదో ముచచుట 
పడుతుంది, నువ్వు దానినా దిగబె 
టిట్  వళ్్ద గాని” అని కృష్ణమ్హనోతీ 
అన్నారు పారవుతమ్మగారు.
“వద్దండీ మళీ్ళ మీరు భోంచేసి 
వళ్్ళ అంటారు. రేపు న్కు టెస్ట్  
వ్ంది, నేను తొందరగా వళ్్ళలి” 
“నీ మొహమాటం సంతకెళ్ళ, 
నినునా భోజనం చయ్యమనను 
సరేన్…న్ మతిమరుపు మండా! 
నినునా చూడగానే న్కు ఒక ఆలో 
చన వచిచుంది మాటలలో మరిచా 
ను, నువ్వు ఒక సహాయం 
చయ్యగలవా?” 
“చప్పండి”
“ఏమీలేదు రవి తిరిగి వచేచుసరికి 
ఐదు రోజులు పడుతుంది, ఈ 
లోపల అనూకి రండు రోజులు 
సంగీతం కాలు సులు వ్న్నాయి. 
ఆడపిలలుని ఒక్కరి తీనీ పంపడానికి 

భయం వేసుతీ న్నాది, అందుకని 
నువ్వు ఆ రండు రోజులూ దానినా 
సంగీతం కాలు సుల నుండి తీసుకు 
రాగలవా?” 
“ఓహ్! సహాయం అంటే ఏమిట 
అనుకున్నాను, అలాగే తప్పకుం 
డా చేస్తీ ను”
“మీ మామయ్య గారికి ఎలాగూ 
సూ్కటర్ నడపడం రాదు,అందు 
కని ఒక పని చయి్య నువ్వు ఇపు్ప 
డు హాసట్లి్క సూ్కటర్ తీసుకెళి్ళ 
పో, ఆ రండు రోజులూ నీకు వచిచు 
వళ్ళడానికి ఇబబుంది వ్ండదు”  
“సరే అలాగే” 
“బావా నేను నినునా ముందు సేట్ష 
నోలు  డ్రాప్ చేసి వస్తీ ను, తరువాత 
అనూని పికప్ చేసుకుని వస్తీ - 
ను” అన్నాడు రవి.
“అలాగే చయి్య” అన్నాడు కృష్ణ 
మ్హన్.
“అదేం కుదరదు, మీరిద్దరూ 
ముందు వళిత్ నినునా ట్రైన్ 
ఎకి్కంచి హాసట్లి్క చలలుగా జారు 
కుంటాడు ఈ మ్హమాట చక్రవ 
రి తీ. అందుకని ముందు ట్రిపోలు  
ననునా తీసికెళి్ళ డ్రాప్ చేసి రండో 
ట్రిపోలు  బావని తీసుకురా” అంది 
అనూరాధ. తపి్పంచ్కోవడానికి 
అవకాశం లేకుండా చాలా తెలివి 
గా ఇరికించింది అనుకున్నాడు 
కృష్ణమ్హన్.
రవిని ట్రైన్ ఎకి్కంచాక అనూరా 
ధ, కృష్ణమ్హన్ సేట్షన్ బయటకి 
వచాచుక “బావా ఎక్కడైన్ పది ని- 
ముషాలు కూరుచుని మాటాలు డు 
కుందాము” అంది అనూరాధ.
“ఏయ్! పిచిచు వేషాలు వయ్యకు, 
పద నినునా డ్రాప్ చేసి నేను వళ 
త్ను”

“బావా, పీలు జ్ బావా” 
“సరే కాఫీ హౌసి్క వళి్ళ ఒక 
కపు్ప కాఫీ త్గి వళిపదాము, 
పది నిముషాలు కన్నా ఎకు్కవ 
వ్ండను”
“సరే న్ చాకెలుట్స్ ఏవీ”
“ఓహ్ మరచిపయాను” అని 
అరడజను చాకెలుట్స్ జేబులో 
నుండి తీసి ఇచాచుడు. కాఫీ హౌస్ 
చేరుకున్నాక కాఫీ త్రాగుతూ 
మాటాలు డుతూ వ్ండగా “న్ ట్రీట్ 
ఎపు్పడు ఇస్తీ వ్” అని అడిగింది 
అనూరాధ.
“నువివుంకా మరచి పోలేదా?”
“ఆశ అలాగే...ఒక పని చేదా్ద ము 
ఈ ఆదివారం ఉదయం 
ఎక్కడికైన్ వళదాము, బయట 
భోజనం చేదా్ద ము”
“అలాగే, నీకు ఆ ట్రీట్ ఇచేచుసేతీ 
న్కు మనశ్శంతి లభిసుతీ ంది”
“ఆదివారం ఉదయం తొమి్మది 
కలాలు  నేను మా ఇంటి దగగార 
రామాలయంలో నీ కోసం నిర్కి్ష 
సూతీ  వ్ంటాను”
“సరే ఇంక పద” అని ఇద్దరూ 
బయలుదేరి అనూరాధని ఇంటి 
దగగార వదిలిపెటాట్ డు కృష్ణమ్హ 
న్.
“బావా రేపు సంగీతం కాలు స్ వ్ంది 
మరచిపోకు, నువ్వు సరిగాగా  ఆరు 
గంటలకి మా సంగీతం టీచర్ 
ఇంటికి వచచుయి్య” 
“అలాగే బాయ్” అని కృష్ణమ్ 
హన్ హాసట్లి్క వళి్ళపయాడు.
        *********
           అనూరాధ విషయాలనీనా 
కృష్ణ మ్హన్ ఎప్పటికపు్పడు 
అవిన్శోతీ పంచ్కుంటున్నాడు. 
ఈ ట్రీట్ విషయం చపి్పనపుడు 
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“బావా ఇంతవరకు అనూ గురిం
చి నువ్వు చపి్పన విషయాలు  
విన్నాక తను నినునా ఇషట్ పడుతు 
ననాటులు , అభిమానిసుతీ ననాటులు  న్కు 
అనిపిసుతీ న్నాది. ఇవి ప్రేమగా 
మారే అవకాశం వ్ంది”అన్నాడు. 
       “న్కలాంటి ఉదే్దశ్యం లేదు 
బావా, అయిన్ న్ దృషట్  అంత్ 
ఇపు్పడు చదువ్ మీదే … మాకు 
వ్ండటానికి ఒక ఇలులు  గాని, 
ఆసుతీ లు గాని ఏమీ లేవ్. మేము 
మా న్ననాగారి సంపాదన మీద 
ఆధారపడి వ్న్నాము, అందుకని 
నేను ఎంత తొందరగా వీలయిత్ 
అంత తొందరగా స్టిలయి మా 
న్ననాగారిని సపోర్ట్ చయా్యలను 
కుంటున్నాను. ముందు నేను 
స్టిల్ అవావులి, ఆ తరువాత్ 
మిగత్ విషయాలు” అని తన 
అభిప్రాయానినా చపా్పడు కృష్ణమ్ 
హన్.    
“మరి ఆదివారం ఒకవేళ అనూ 
ఆ ప్రస్తీ వన తీసుకొసేతీ?” 
“న్ అభిప్రాయానినా నిరొ్మహమా 
టంగా చబుత్ను” 
“సరే బావా ఒక్క విషయం గురుతీ  
పెటుట్ కో, ఆడవాళ్్ళ సునినాత 
మనసు్కలు అందుకని చపే్పది 
మాత్రం మృదువ్గా అనూ మన 
సు గాయపడకుండా చపు్ప” అని 
సలహా ఇచాచుడు అవిన్శ్. 
“అలాగే బావా”  
అనుకుననా ప్రకారం ఆదివారం 
ఉదయం రామారావ్పేట 
కుళ్యి చరువ్ దగగార వ్ననా 
రామాలయంలో అనూరాధ 
కృష్ణమ్హన్ కోసం నీరికి్షసూతీ  
వ్ంది. కృష్ణమ్హన్ తొమి్మదికలాలు  
రామాలయానికి వచాచుడు.

     “బావా రాములవారి దర్శనం 
చేసుకొని బయలుదేరుదాము” 
అంది అనూరాధ. ఇద్దరూ స్వుమి 
వారి దర్శనం చేసుకొని బయటకి 
వచాచుక “ఇపు్పడు చపు్ప ఎక్కడికి 
వళదాము” అని అడిగాడు కృష్ణ 
మ్హన్.
       “నీ ఇషట్ ం, నేను నీ అతిధని 
నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళిత్ అక్క 
డికి వస్తీ ను” 
“సరే యాన్ం వళదాము” అని 
సూ్కటర్ స్ట్ ర్ట్ చేస్డు కృష్ణమ్ 
హన్. యాన్ంలో శివాలయం, 
సై్ంట్ ఏన్స్ క్తలిక్ చరచ్, 
గ్రాండ్ మాస్్క, వేంకటేశవురస్వుమి 
వారి ఆలయం, గోదావరి నది 
ఒడుడు  అనీనా చూపించాడు కృష్ణ 
మ్హన్. అతనితో అలా కలిసి 
రావడమనేది చాలా ఆనందానినా, 
ఒక కొతతీ అనుభూతిని కలుగ 
జేసింది అనూరాధకి. గోదావరి 
నదివొడుడు న కూరుచుని ఇద్దరూ 
కబురులు  చపు్పకుంటున్నారు.
“బావా నువ్వు ఇదివరకు ఎపు్పడై 
న్ చరిచుకి, మసీదుకి వళ్్ళవా? 
నేను ఇదే మొదటిస్రి చూడ 
డం” 
“విశఖపటనాం పోర్ట్ ఏరియాలో 
ఒక్ చోట మూడు కొండలున్నా 
యి. మొదటి కొండ మీద వేంక 
టేశవుర స్వుమి వారి ఆలయం, 
రండవది దరాగా  కొండ దాని మీద 
మసీదు, మూడవది రోజ్ిల్స్ 
దాని మీద కన్నామరియమ్మ గుడి 
(చరచ్) వ్న్నాయి. నేను ప్రతి 
శనివారం ఆ వేంకటేశవురస్వుమి 
వారి గుడికి వళ్్ళవాడిని. న్కు 
షాజహాన్ అని చాలా కోలు జ్ ఫ్ండ్ 
వ్న్నాడు, వాడు నేను హైసూ్కలోలు  

కలిసి చదువ్కున్నా ము. మేమి 
ద్దరమూ ఎనోనాస్రులు  మసీదుకి, 
గుడికి కలిసి వళ్్ళము. మేర్మా 
త పుటిట్ నరోజు న్డు మరియమ్మ 
పండుగ ప్రతీ సంవతస్రం ఆ 
రోజ్ిల్స్ మీద జరుగుతుంది, 
నేను ఫ్ండోస్తో కలిసి న్లుగు 
స్రులు  వళ్్ళను” వివరంగా తన 
అనుభవాలని అనూరాధతో 
పంచ్కున్నాడు కృష్ణమ్హన్. 
“మరి మీ ఇంట్లు  అలా 
మసీదులకి, చరచు్లకి వళిత్ ఏమీ 
అనరా!” ఒకింత ఆశచుర్యంగా 
అడిగింది అనూరాధ. 
“మా ఇంటలు  ఏమీ అభ్యంతరాలు 
వ్ండవ్. మా న్ననాగారు చాలా 
అభు్యదయ భావాలు కలిగిన 
వ్యకి తీ. ఆయన ఇలాంటివి ప్రోతస్  
హిస్తీ రు. యాదృచిఛికంగా ఆయ 
నకీ కర్ం అని ఒక ముసిలుం 
బాల్యసేనాహితుడు వ్న్నారు, 
వారి సేనాహం ఈ రోజుకీ కూడా 
కొనస్గుతుంది. ‘ఎదట మనిష 
కషాట్ లోలు  వ్ననాపుడు అతను ఎవ 
రైన్ మనకు చేతనై్న సహాయం 
చేయాలి అనేది మా న్ననాగారి 
సిదా్ధ ంతం’. ఇక మా అమ్మగారికి 
కొంచం ఛందసము వ్న్నా 
ఆవిడ చాలా వరకు మా అభిప్రా 
యాలని మనినాసుతీ ంది” అని 
కృష్ణమ్హన్ వివరించాడు.
“నువ్వు చపి్పంది వింటుంటే 
న్కు చాలా ఆశచుర్యంగావ్ంది, 
ఎందుకంటే మా ఇంటలు  మా 
న్ననాగారు, మా అమ్మ ఇద్దరూ 
చాలా ఛందస భావాలు కలిగిన 
వాళ్్ళ. పరపాటున నేను ఇలా 
వళ్్ళనని తెలిసేతీ ననునా మందలి 
స్తీ రు”  
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“వాళ్్ళ చిననాపుడు పుటిట్  పెరిగిన 
వాత్వరణానినా అనుసరించి 
మన పద్ధతుల ప్రకారం వాళ్్ళ 
వ్న్నారు అందులో తపే్పముం 
ది” అని “ఇంతకీ ఇంటలు  ఏం 
చపి్ప వచాచువ్” అని అడిగాడు. 
“మా సేనాహితురాలి అననాయ్య 
నిశిచుత్ర్ధం అని చపా్పను”
“మీ వాళ్్ళ సన్తనమైెన వాళ్్ళ 
కదా, వివరాలు అడగ లేదా?”
“అడిగారు, మనవాళ్్ళ కానీ మన 
శఖ కాదు ఇంటిపేరు వేదుల 
వాళ్్ళ ద్రావిడులని చపా్పను”
“అమ్మ జయచిత్రా! ఎంతైెన్ ఆడ 
వాళ్్ళ అబద్ధము చబ్త్ గోడ కటిట్  
నటులు  వ్ంటుంది” 
    “న్ మాట న్క్ అప్పచపా్పవ్, 
సరే నీ కోనసీమ కలల రాణి 
కనిపించిందా?”
“ఏయ్ ఇలా ఆట పటిట్ స్తీ వనే ఆ 
రోజు సగంలో ఆపేస్ను, కానీ నీ 
తెలివిత్టలతో కనిపెటేట్ స్వ్ న్ 
దగగార ట్రీట్ కొటేట్ స్వ్. సరే పద 
ఇక బయలుదేరుదాము, ఇంకా 
కాకిన్డ వళి్ళ భోజనం చేసి 
నినునా డ్రాప్ చేసే సరికి రండు 
దాటుతుంది” అంటూ లేచాడు 
కృష్ణమ్హన్.
కాకిన్డ వచిచు అక్కడ సత్్కర్ 
హోటలోలు  భోజన్లయిన్క అనూ 
రాధని వాళ్ళ ఇంటి దగగారలో డ్రాప్ 
చేసి హాసట్లి్క తిరిగి వచాచుడు 
కృష్ణమ్హన్. 
ఒక రోజు రవి కృష్ణమ్హని్క 
ఫోన్ చేసి “బావా నీతో కొంచం 
పనుంది, స్యంత్రం అరజ్ంటాగా  
రాగలవా” అని అడిగాడు.
“ఏమైెంది, అందరూ కులాస్యే 
న్” కంగారుగా అడిగాడు 

కృష్ణమ్హన్.
      “అంత్ కులాస్యే. నేను, 
న్ననాగారు, అమ్మ వూరు వళ్ళ 
వలసి వసుతీ న్నాది, వాణి పర్క్షలు 
మొదలయే్య సమయానికి మేము 
వ్ండము, అందుకని వాణి నిననా 
రాత్రి నుండి పర్క్షల గురించి 
బెంగపెటుట్ కొని ఏడు సుతీ న్నాది. 
నువ్వు వసేతీ అనినా విష యాలూ 
మాటాలు డుదాము” 
“సరే అలాగే వస్తీ ను” అని 
స్యంత్రం కృష్ణమ్హన్ 
వళ్్ళడు .
అతను వళ్్ళసరికి అందరూ 
చాలా కలతతో వ్న్నారు, వాణి 
మీద కోపంతో క్కలు వేసుతీ న్నారు. 
కృష్ణమ్హనినా చూడగానే వాణి 
ఏడుసూతీ  పరిగతితీ అతని చయి్య 
పటుట్ కుని “చూడు బావా అసలే 
నేను పర్క్షలగురించి బెంగపడు 
తుంటే వీళ్ళందరూ ననునా కోప్ప 
డుతున్నారు, దబబులాడుతున్నా 
రు” అంది.
“పిచిచు పిలాలు  వీళ్ళంత్ నీ వాళ్్ళ 
కదా, భయమెందుకు ఈ ఏడు 
పెందుకు, ముందు ఆ ఏడుపు 
ఆపు” అని “రవీ ఏమయింది 
ఎందుకు ఏడుసుతీ న్నాది” అని 
అడిగాడు కృష్ణమ్హన్. 
“పర్క్షలు తపు్పత్ను, పర్క్షలు 
రాయను అంటున్నాది”  
“ఏమైెంది వాణీ, ఎందుకు 
రాయనంటున్నావ్” అడిగాడు 
కృష్ణమ్హన్.
“బావా న్కు పబ్లు క్ ఎకాజ్ ం రాయా 
లంటే భయమేసుతీ న్నాది, నేను 
తప్పకుండా ఫైల్ అయిపోత్ను” 
అంది వాణి.
“భయమెందుకు, నువ్వు ఇదివ 

రకు టెంతోలు  పబ్లు క్ ఎగాజ్ ం రాస్వ్ 
గా” 
“అయిన్ న్కు భయమేసుతీ న్నాది 
బావా”
“OK ఒక పని చయి్య, నీ ఎగాజ్ ం 
గురించి కాసేస్పు మరచి పయి, 
ఆ ఏడుపు ఆపేసి ముఖం కడు 
కు్కని ఫ్ష్ అయి రా, మనంద 
రం అలా బయటకి వళ్్ద ము” 
అన్నాడు కృష్ణమ్హన్…బయట 
కాసేస్పు తిరిగి వసేతీ వాణి రిలాక్స్ 
అవ్తుంది, తరువాత చదువ్ 
గురించి మాటాలు డుదాము అని 
అతని వ్దే్దశ్యం. 
“అదికాదయా్య దాని పర్క్షలు 
ఇంక ఇరవై రోజులేవ్న్నాయి...” 
అని పారవుతమ్మగారు ఏదో 
చప్పబోతూ వ్ంటే “అతతీయా్య 
మేము తిరిగి వచాచుక అనినా విష 
యాలూ మాటాలు డుదాము, మీరు 
కంగారు పడకండి వాణీ చేత 
బ్రహా్మండంగా పర్క్షలు వ్రాయించే 
భాధ్యత న్ది” అన్నాడు కృష్ణమ్ 
హన్. 
బయటికి వళ్్ళక “వాణీ ఇపు్పడు 
మనం పర్క్షల గురించి, చదువ్ 
గురించి అసలు మాటాలు డదు్ద , 
నీ సేనాహితులు, నీ అభిరుచిల 
గురించి మాటాలు డుకుందాము”
“అలాగే బావా”
“సరే నీ అభిరుచ్లు గురించి 
చపు్ప”
“న్ అభిరుచ్లు అలిలు కలు, 
ముగుగా లు వేయడం, సినిమా 
పాటలు వినడం”
“గుడ్, నువ్వు ఏ ఆటలు ఆడత్ 
వ్”
“త్రోబాల్, ఖోఖో, రింగ్ టెనినాస్” 
“గుడ్, సినిమా పాటలు 
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ఎవరివంటే నీకిషట్ ం?”
“సుశీలగారు, జానకిగారు, బాల 
సుబ్రహ్మణ్యం”
సినిమాలంటే ఇంట్రస్ట్  వ్ందా, నీ 
అభిమాన హ్రో, హ్రోయినులు  
ఎవరు”
      “న్కు ఎన్.టి.ఆర్, వాణిశ్రీ 
అంటే ఇషట్ ం”
అలా ఒక గంట కబురులు  చపు్పకొ 
ని వాణి దృషట్  చదువ్, పర్క్షల 
నుండి మరలిచు స్మాన్య సిథాతికి 
తీసుకు వచాచుడు కృష్ణమ్హన్. 

*********
       భోజన్లు చేసిన తరువాత 
అందరూ కూరుచుని కబురులు  చపు్ప 
కుంటున్నారు.
“బావా నీతో మాటాలు డిన తరువాత 
వాణి కాసతీ కుదుటపడింది. 
ఇపు్పడు ఒక సమస్య వచిచుంది, 
అదేమిటంటే మారిచు 10వ త్ద్ 
నుండి వాణి పర్క్షలు మొదలవ్ 
తున్నాయి, నేను ఒక ఇంటరూవు్ 
కని తొమి్మదవ త్ద్న బయలుదే 
రి మద్రాసు వళ్తున్నాను. అమ్మ 
న్ననాగారు మా రండవ మేనతతీ 
కొడుకు పెళి్ళకి న్లూలు రు అదే 
రోజు వళ్తున్నారు. వాళ్్ళ 
పదమూడవ త్ద్న తిరిగివస్తీ  
రు, నేను పదానాలగా వ త్ద్న తిరిగి 
వస్తీ ను. ఉంకొక విషయం ఏమి 
టంటే మేడమీద వ్ననా దకి్షణా 
మూరి తీగారు, భార్య వారం రోజుల 
క్రితం బొంబాయిలోవ్ననా వాళ్ళ
అబాబుయి దగగారకి వళ్్ళరు, వారు 
రండు న్లల దాకా రారు. సరిగాగా  
వాణి పర్క్షలు మొదలయే్య 
సమయానికి మేము వ్ండటం 

లేదని తనకి బెంగ పటుట్ కుని 
భయమేసుతీ న్నాది, నేను పర్క్ష 
తపు్పత్ను అంటూ ఏడవడం 
మొదలుపెటిట్ ంది, అది చూసి 
న్ననాగారికి అమ్మకి కంగారు 
వచిచుంది. మ్హనినా రమ్మను 
అతనిని ఆ న్లుగు రోజులూ 
ఇక్కడ అనూకి, వాణికి స్యంగా 
వ్ంటాడు, వాణి పర్క్షలకి గైడ్ 
చేస్తీ డు అని అమ్మ అంది. 
అందుక్ నీకు ఫోన్ చేసి 
రమ్మన్నాను” అని విషయానినా 
వివరించాడు రవి.      
“అబాబుయ్ మ్హన్ ఆ న్లుగు 
రోజులూ నువివుక్కడ వ్ండి మాకు 
సహాయం చయా్యలి” అన్నారు 
పారవుతమ్మగారు, విశవున్ధంగారు 
“అవ్ను బావా నువివుక్కడ వ్ంటే 
మేము నిశిచుంతగా వళి్ళ రాగల 
ము” అన్నాడు రవి.
“బావా నువివుక్కడ వ్ంటే న్కు 
ధైర్యంగా వ్ంటుంది, నేను పర్ 
క్షలు బాగా వ్రాయగలను” అంది 
వాణి. 
అనూరాధ ఏమీ మాటాలు డలేదు 
గాని కృష్ణమ్హన్ ఏమంటాడా 
అని అతని వంక నిశితంగా 
చూసుతీ న్నాది.
“సరే అలాగే వ్ంటాను, మీరంద 
రూ నిశిచుంతగా వళి్ళరండి” అని 
“వాణీ  నువ్వు పాటలు పాడుత్ 
వా” అని అడిగాడు కృష్ణమ్హన్. 
ఇదేమిటి ఇతను ఒక్కస్రి విష 
యం మారిచు నువ్వు పాటలు 
పాడత్వా అని వాణిని అడుగు 
తున్నాడు అని అందరూ ఆశచు 
ర్యంగా అతని వంక చూస్రు.
“నలుగురిలో పాడాలంటే న్కు 

సిగుగా , భయం” అంది వాణి.  
“భయమెందుకు, సిగగాందుకు, 
మీ అక్క పాడటంలేదా, నేను 
పాడటంలేదా? అలాగే నీ అభి 
మాన గాయనీ గాయకులు ఎనినా 
వందల పాటలు పాడారు, వారం 
త్ భయం, సిగుగా  అనుకుంటే ఈ 
రోజు మనమంత్ అభిమానించే 
వాళ్ళమా? ఆదరించే వాళ్ళమా? 
ఒక్క విషయం గురుతీ  పెటుట్ కో 
“పుటుట్ కతోటే ఎవవురికీ అనినా 
విద్యలు రావ్, మనము పుటిట్ న 
వంటనే ఏడుస్తీ ము అపు్పడు 
అదే మన భాష. ఆ తరువాత 
కొనినా న్లలకు ఒక అక్షరం మాట 
లు, తరువాత రండక్షరాల మాట
లు అలా క్రమేపీ మాటలు వస్తీ  
యి. అలా మనం ఒకొ్కక్క మెటూట్  
ఎకి్క అనీనా నేరుచుకుంటాము. అదే 
మనం భయపడి పైెమెటుట్  
ఎక్కక పోత్, మనం అక్కడే ఉం 
డిపోత్ము మన తోటి వాళ్ళంత్ 
ముందుకు వళిపోత్రు. మనం 
అనవసరంగా దేనికీ భయపడ 
కూడదు, తపు్ప చేసేతీ భయపడా 
లి. మనం చేసే పనిలో అది 
చదువైన్, ఉదో్యగమైెన్, ఇంక్దై 
న్ మన శకి తీ వంచన లేకుండా 
కృష చయా్యలి”
“న్కు సేట్జి ఫియర్ బావా” అంది 
వాణి 
    “చూడు వాణి మొదటి స్రి 
కొంచం బెరుకుగావ్ంటుంది, 
క్రమేపీ ఆ భయం తగిగా  కొన్నాళ్ళకి 
పోతుంది. “సముద్రం ఒడుడు న 
నించ్ని అలలు తగాగా క స్నానం 
చేదా్ద మనుకుంటే అది జీవితం 
లో జరగదు. ఆ భయానినామనం 
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మనం తొలగించాలంటే మనం 
ధైర్యం చయా్యలి, అదే సమ 
యంలో జాగ్రతతీగానూ వ్ండాలి. 
ఇక పాటల విషయానికి 
వసేతీ  మొదటి స్రి కొంచం 
తపు్పలు రావచ్చు, భయంగానో, 
బ్డియంగానో వ్ంటుంది. 
కాలక్రమేణా స్ధనతో వాటిని 
మనం అధగమించొచ్చు, చదువ్ 
విషయం కూడా అంత్. మనకి 
నూటికి నూరు మారు్కలచిచున్ 
మన పరిజాఞా న్నినా మనం 
సందరోభుచితంగా అనవుయించక 
పోత్ లేదా వాడుకోకపోత్ ఆ 
పరిజాఞా న్నికి స్ర్ధకత వ్ండదు. 
ఇపు్పడు చపు్ప అసలు నీకు 
పర్క్షలు అంటే భయమెందుకు” 
అని అడిగాడు కృష్ణమ్హన్.
“చదివినవి ఒకొక్కస్రి గురుతీ  
 రాక వచిచునవి కూడా మరచిపో 
తున్నాను, దాని వలలు  భయం 
మొదలవ్తున్నాది మొతతీం బాలు ంక్ 
అవ్తున్నాది” అంది వాణి.
“వాణి ‘ఈ పర్క్షలు కూడా క్రికెట్ 
మేచ్ లాంటివే. ఎంత పేరుననా 
ఆటగాడైన్ ఆ మేచోలు  బాగా ఆడాలి. 
ఆ రోజు బాగా ఆడాలంటే న్టస్్ల 
బాగా స్ధన చయ్యలి. పర్క్షలు 
కూడా అంత్ ఆ రోజు ఎవరు బాగా 
రాసేతీ వారే విజయం స్ధస్తీ రు. 
ఇక్కడ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవావులి, 
కం గారుపడకుండా ప్రశంతంగా 
రాయాలి’. అలా ప్రశంతంగా 
వ్ండటానికి, నీ పర్క్షల ఒతితీడిని 
తొలగించడానికి కొనినా చిటా్కలు 
చబుత్ను జాగ్రతతీగా పాటించ్” 
అని పర్క్షల ముందు రివిజన్ 
ఎలా చేసుకోవాలి? పర్క్షలు 
అవ్తుననాపుడు ఎలాంటిజాగ్ర 

తతీలు తీసుకోవాలో చాలా కూలం 
కషంగా వాణికి వివరించాడు 
కృష్ణమ్హన్. అతని మాటలు 
విన్నాక వాణికి చాలా వరకు ఉప 
శమనం కలిగింది. 
   “థంకూ్య బావా నీ మాటలు 
విన్నాక న్ విశవుసం పెరిగింది, 
నీ సలహాలు, సూచనలు తప్పక 
పాటిస్తీ ను. న్కు లఖ్ఖలోలు   కొనినా 
సందేహాలు వ్న్నాయి. దయచేసి 
ఒక న్లుగు రోజులు కొంచం గైడ్ 
చయ్యవా?” అని అడిగింది వాణి.
“అలాగే, తప్పకుండా చబుత్ను. 
పర్క్షలు ఇంకా ఇరవై రోజులు 
న్నాయి కదా, పది రోజులముందు 
రోజు విడిచి రోజు వచిచు చబుత్ 
ను. నీ పర్క్షల స్ంటర్ ఎక్కడ? 
పర్క్ష టైెమింగ్స్ ఏమిటి? 
వివరంగా చపు్ప” అని అడిగి 
తెలుసుకున్నాడు కృష్ణమ్హన్. 
“OK నీ పర్క్షలు గురించి నువ్వు 
ఇంక ఆలోచించకుండా, నేను 
చపి్పన సూచనలని పాటించి 
దృషట్  అంత్ చదువ్ మీద పెటిట్  
చదువ్, నీ సందేహాలు అనీనా 
నోట్ చేసుకొని నేను వచిచున రోజు 
అడిగి తెలుసుకో. నేను చపి్పన 
సూచనలలో ఒక ముఖ్యమైెన
విషయం గురుతీ  పెటుట్ కో, నీకు 
చదవడం ఎంత ముఖ్యమ్, 
విశ్ంతి కూడా అంత్ ముఖ్యం. 
అందుకని ఎలా చదువ్కోవాలో 
నీకు ఒక టైెంటేబుల్ తయారు 
చేసి ఇస్తీ ను అది పాటించ్, 
అపు్పడు నీకు ఒతితీడి అనిపించ 
దు. నువ్వు ఫస్ట్  కాలు సలు  పాస్ 
అవ్ త్వ్, అది న్ భాద్యత” 
అని టైెంటేబుల్ తయారు 
చేసి ఇచిచు వాణికి ధైర్యం 

నూరి పోస్డు కృష్ణమ్హన్. 
 “థంకూ్య బావా, న్కు 
ఇపు్పడు కొండంత ధైర్యం వచిచుం 
ది. నువ్వు చపి్పనటేలు  చేస్తీ ను” 
అంది వాణి.
“ఇక నేను బయలుదేరుత్ను” 
అన్నాడు కృష్ణమ్హన్.
“ఆడపిలలులిని వదిలి ఎలా వళ 
త్ము అని భయపడాడు ము, స్ 
యంత్రం దాని పరిసిథాతి చూసి 
ఇది అసలు పర్క్షలు రాసుతీ ందా 
అని బెంగ పడాడు ము. నువ్వు 
ఇక్కడ వ్ండటానికి ఒపు్పకుని, 
వాణీకి  ధైర్యం చప్పడం చూస్క 
దానితోబాటు మాకూ ధైర్యం 
వచిచు ఊపిరి పీలుచుకున్నాము. 
ధన్యవాదాలు మ్హన్” అన్నారు 
పారవుతమ్మగారు.  
“అయో్య భలే వారే ఈమాత్రం 
దానికి మీరు థంక్స్ చప్పడమే 
మిటి ! ఇలాగైత్ ఇక మీదట నేను 
మీ ఇంటలు  కాఫీ త్రాగినపుడు, 
భోజనం చేసినపుడలాలు  థంక్స్ 
చపా్పలి” అన్నాడు కృష్ణమ్హన్. 
“బావా ఒక కపు్ప కాఫీ ఇవవున్” 
అని నవ్వుతూ అడిగింది అనూ 
రాధ.
“ఎందుకు థంక్స్ చపి్పంచ్కుం 
దుకా” నవ్వుతూ అన్నాడు కృష్ణ 
మ్హన్. అతని మాటలకి అంద 
రూ నవ్వుకున్నారు.   
“లేదు నిజంగానే, భోజనం చేసి 
చాలా సేపు అయిందిగా” అంది 
అనూరాధ.
“మర్ మొహమాటపెటేట్ సుతీ న్నావ్”
“అదే వదిలేయమంటున్నాను” 
అని కాఫీ తీసుకు వచిచుంది 
అనూరాధ. 
కాఫీ త్రాగుతుంటే “అబాబుయ్, 
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మ్హనినా హాసట్ల్ దగగార దింపిరా” 
అని రవికి చపా్పరు విశవున్ధం 
గారు.
కృష్ణమ్హన్ బయలుదేరుతూ 
వ్ంటే “థంకూ్య బావా, స్యం 
త్రం ఎంతో ఉద్రిక తీంగా వ్ననాపరి 
సిథాతిని నువ్వు ఎంతో నేరు్పగా మా 
మూలు సిథాతికి తెచాచువ్. నిజంగా 
నువ్వు చాలా తెలివైనవాడివి” 
అంది అనూరాధ.
కృష్ణమ్హనినా హాసట్ల్ దగగార దిం 
పిన్క “పిలిచిన వంటనే వచిచు 
వాణికి ధైర్యం చపి్ప, మేము 
వూరులో లేనపు్పడు అనూకి, 
వాణీకి స్యముండడానికి అడి 
గిన వంటనే ఒపు్పకున్నావ్, 
థంకూ్య బావా” అన్నాడు రవి.
“హయ్ రవి అంత్ పెద్ద  మాట 
లాడి ఇబబుంది పెటట్ కు”

*********
          అనుకుననా ప్రకారం వాణి 
పర్క్షలు మొదలయే్య లోపల 
న్లుగు రోజులు కాలేజి అయిన 
తరువాత వళి్ళ మేథ్స్, ఫిజిక్స్, 
కెమిష్ట్రీలలో సందేహాలు అనీనా 
నివృతితీ చేస్డు కృష్ణమ్హన్. 
మారిచు 9వ త్ద్ స్యంత్రానికి 
అనూరాధ ఇంటికి వళ్్ళడు. 
పదవ త్ద్ ఉదయం ఎనిమిది 
గంటలకలాలు  బ్రేకాఫుస్ట్  చేసి వాణిని 
తీసుకొని బయలుదేరేటపుడు 
“రాధా న్కు లంచ్ ప్రిపేర్ 
చయ్్యదు్ద , నేను మధా్యహనాం 
వాణీని ఇంటి దగగార దించి కాలేజి 
వళి్ళ అక్కడే భోజనం చేస్తీ ను. 
కాలేజి అయిన్క స్యంత్రం 
వస్తీ ను” అని చపా్పడు కృష్ణమ్ 
హన్. 

  స్యంత్రం వచాచుక వాణి పర్ 
క్ష ఎలా రాసిందో కనుకు్కని, తరు 
వాత పర్క్షకి ఈ రోజు, మరానాడు 
ప్రొదు్ద ననా చదువ్కొమ్మని, మరానా 
డు స్యంత్రం తనకు ఏమైెన్ 
సందేహాలు వ్ంటే అడగమని 
చపా్పడు. అలా వాణికి కావలసిన              
ప్రోత్స్హానినా ఇచిచు, దిశనిరే్దశం 
చేసి వాణి చేత పర్క్షలు బాగా రా 
యించాడు కృష్ణమ్హన్.  
    రేపు పారవుతమ్మగారు, విశవున్ 
ధంగారు తిరిగి వస్తీ రనగా, 
ముందు రోజు రాత్రి కబురులు  
చపు్పకుంటుననా సమయంలో 
“బావా మా కాలేజీ వారి్షకోతస్వం 
ఈ న్ల 25న జరుగుతుంది. 
దానికి నువ్వు తప్పకుండా రావా 
లి, మంచి మంచి ప్రోగ్రాములు 
వ్న్నాయి. ఒక న్టిక  కూడా 
వ్ంది, అందులో నేనూ నటిసుతీ  
న్నాను” అని కృష్ణమ్హని్క 
చపి్పంది అనూరాధ.
“నువ్వు ఏకిట్ంగ్ కుడా చేస్తీ వా? 
అద్ సంగతి అందుక్ ఆ స్పం 
టెనిటీ  నీకు వచిచుంది” 
“అలాగా! మరి తమరు కూడా 
నటిస్తీ రు కదా? అంటే ఆ స్పం 
టెనిటీ నీకూ వ్ననాటేట్ గా!”
“అమా్మయిగారు అసలు తడు 
ముకోరు వంటనే రియాక్ట్ అయి 
పోత్రు”
“నీ తెలివిత్టల ముందుమేమెం 
త?” 
“సరేలే, ఇంతకీ న్టికలో నీ పాత్ర 
ఏమిటి?”  
“అది సస్్పన్స్, వండితెరపైె చూ 
డాలి”
“అలాగే మేడం, మీ ఆటగ్రాఫ్ 

మాకు తప్పకుండా ఇవవుండి” 
అంటూ వేళ్కోళం చేస్డు కృష్ణ 
మ్హన్.
“ఊహూ! అదిగో ననునా ఆట 
పటిట్ సుతీ న్నావ్” అంటూ బుంగ 
మూతి పెటిట్ ంది అనూరాధ.
“అబాబు! మేము ఆట పటిట్ సుతీ  
న్నాము, కానీ తమరు మమ్మలినా 
ఆట పటిట్ ంచడం కాదు, ఏకంగా 
మాతో ఆట ఆడేసుకుంటారు”
“ఇలా ననునా ఏడిపిసేతీ నేను నీతో 
మాటాలు డను అంత్” .
“హమ్మయ్య! ఎంతటి శుభవార తీ 
చపా్పవ్, ఆ పని చయి్య జీవిత్ం 
తం నీకు ఋణపడి వ్ంటాను”  
“ఆశ! నీకు ఆ అవకాశం ఎప్పటికీ 
ఇవవును, నువ్వు ఒక పని చయి్య, 
నేనే నీకు జీవిత్ంతం ఋణపడి 
వ్ంటాను” 
“ఏమిటది” 
“అహ ఏమీలేదు” 
“ఏమీలేనపుడు అలా ఎందుక 
న్నావ్?”
“అబాబు ఏమీ లేదన్నాగా, ఇపు్పడా 
విషయం వదిలయి్య, సమయం 
వచిచునపుడు చబుత్ను” అని 
త్ను చప్పదలచ్కుననాది దాట 
వేసింది అనూరాధ.
విశవున్ధంగారు, పారవుతమ్మగా 
రు, రవి తిరిగి వచిచున తరువా 
త 16వ త్ద్న్డు రవి ఇంజినీ 
రింగ్ కాలేజీ హాసట్లి్క వచిచు “బావా 
ఒక శుభవార తీ. నేను జన 
వరిలో హైదరాబాద్ ఇంటరూవు్ కి 
వళ్్ళను గురుతీ ందా? ఆ ఉదో్యగా 
నికి  ఇవాళ్ అపాయింటె్మంట్ 
లటర్ వచిచుంది, 
               (ఇంకా వ్ంది)
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      గడిలో దాగిన వైజాఞా నిక నుడి - 2   

అడడాం
1. ఎమరాల్డ్   లో ఆకెసైడ్ రూపంలో ఈ లోహం వున్నదని 
వాక్ లిన్ (Vauquelin)కనుగొన్్నడు (5 )
4.ఆరెకె మెడీస్ నీళ్ళ తొట్టె  లోనుండి బయటకు వచ్చి   
అరిచ్డు, ( వెనకనుండి ముందుకి )(3)
7. బియ్యపు మెతుకు, ఆవగింజ, ఇసక రేణువు, వంటి 
చ్న్న కణము.(3)
8. ఎల్లపుపుడూ ( వెనకనుండి ముందుకి )(2)
11. ఈ రేడియో ధ్రిమిక లోహ పరమాణు విన్్యసం [Rn] 
7s2 వెనకనుండి ముందుకి )(4)
12. రోజా రంగు అని అర్ంవచ్చి గ్రీకు పదం పేరు తో Rh 
సంకేత్ని్న, పేరుని పెట్తు కొన్న మూలకం.(4)
14. ఇది -- గన్్నరు.(గన్్నరు కాదు, బిళ్ళ గన్్నరు కాదు, 
ద్వ గన్్నరు అసలే కాదు,  కానీ ఇంగ్్లషులో Rain Tree 
అంటారు. ఖాళీని నింపు (2)
15. గలనము చ్యగా (వడ కటటెగా) వచ్చినది (3) 
16. కుకకె – వంకర (2) 
19. ఒకే శీర్ష్య ము,భుజము  గల రెండు  కోణ్లు   (3) 
20. ఆవరతున పటిటెక లో దీని సాథా నం నియోడిమియమ్ కీ 
సమేరియం కి మధ్యన (5)   

నిలువ్
1. వా్యఘ్రము (3)  
2. పలు రంగులలొ  పూసే ఈ పూలరకాల  శాస్తతు రీయ  
న్మం ‘ లిలియమ్’   (Lilium) (2) 
3. మూడవ ప్తరియడ్, ఏడవగూరీ పు లోనున్న పరివరతున 
మూలకంపేరును  యూరప్ లో నున్న రెసన్ (Rhine) నది 
పేరునుండి గరీహించ్రు (కిందనుడి పెైకి(4)  
4. ఇది ఒకరకం తీపి వంటకం పేరు. హిమాచలప్రద్శ్ లోని 
ఒక పటటెణం పేరు కూడ్ ఇద్(2)
5. 1789లొ క్లప్ార త్ (Martin Heinrich Klaproth) కను-
గొన్న ఈ రేడి యోధ్రిమిక మూలకం (5) 
9. చెమమిగా (3)  
10. తడి లేకుండ్ ఆరబెటిటెనవి--- వుంటాయి.(3) 
11. ఏడవ ప్తరియడ్ లో నున్న ఈ మూలకం ఎలకాటెరా న్ 
విన్్యసం [Rn] 6d17s2 (కిందనుండి పెైకి (5) 
13. మిథెైల్ ఇథిలిన్. (కిందనుండి పెైకి(4)
17. ఒక రకపు చ్రు ధ్న్యము. Sorghum vulgare (2)  
18. ఇషటెము (2)
20.భారతద్శపు పదకొండవ రాషటె ్రపతి పేరులోని చ్వరి 
మూడు అక్షరాలు (కిందనుండి పెైకి (3)    

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
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    ఆర్. శర్మ దంతురి తీ
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 6

     ఓ స్రి వనకి్క చూసు 
కుం టే హిరణ్యకశిపుడు ఎందుకి 
లా అడిగాడో తెలుసుకోవడం 
కషట్ ం కాదు. తన తము్మణి్ణ  నీటి 
లో వరహావత్రం లో వచిచు 
చంపాడు శ్రీహరి. ఆయన్-
క్కడుంటాడో తెలుసుకోవడం 
అస్ధ్యం (తన హృదయంలో-
నే ఉన్నాడననా విషయం మరిచు-
పోయి), ఏ రూపంలో వస్తీ డో, 
ఎపు్పడొస్తీ డో తెలియదు. ఏయే 
ఆయుధాలతో యుద్ధం చేస్తీ డో 
అసలే తెలియదు. అందుక్ 
తనకి తెలిసిన ఎవరివలాలు , ఏయే 
ప్రదేశలోలు నూ చావ్ రాకూడదు 
అని అడిగాడు.
 ఇందులో ముఖ్యమైెన 
విషయం ఏమిటంటే, ఎలా చా-
వకూడదనుకుంటూ అడిగాడో 
అదే కోరికతో త్ను ఎలా చావాలో 
నిర్ణయించ్కున్నాడు హిరణ్యక-
శిపుడు. అందుక్ త్ను అడిగిన 
కోరికతో మనిషీ, జంతువూ 
కాకుండా, ఇంటలు , బయటా 
కాకుండా, ప్రాణం ఉననాదానితో 
కానీ, లేనిదానితో కానీ కాకుండా 
హిరణ్యకశిపుడి కోరిక ప్రకారం 
నృసింహావత్రంతో వాణి్ణ  సంహ-

రించాడు శ్రీహరి. మరో విషయం 
ఏమిటంటే జయవిజయులు 
మానవజన్మ ఎతితీనపు్పడు వాళ్్ళ 
అడిగినది మూడు జన్మలలో శ్రీ-
హరికి శతృవ్లుగా ఉండాలనేది. 
శతృవంటే నిరంతరం ఆయన 
మనసులో మెదులూతీ  ఉంటాడ-
ననామాట. అలా పక్కలో బలలుంగా 
తయారవడానికి అమరిచునవాడే 
హిరణ్యకశిపుడి కొడుకు ప్రహాలు దు-
డు. ఎవరేం చపి్పన్, పాముల-
చేత కరిపించిన్ శ్రీహరి న్మం 
వదలని సవుంత కొడుకు వలేలు  
అలా నిరంతరం – త్ను ఎంత 
వద్దనుకున్నా – శ్రీ హరిని స్మరిం-
చ్కుంటూ ఆయనచేత త్ను 
కోరుకుననా కోరిక ప్రకారం ప్రాణం 
తీయించ్కుననావాడు హిరణ్య-
కశిపుడు. ఇదంత్ అలా జరగ-
డాడు నికా్కరణం కూడా తన సవుంత 
కోరిక – అనేక సంవతస్రాలు తీ-
వ్రమైెన తపసుస్ చేసి మర్ స్ధం-
చ్కుననాది. అందుక్ అంటారు, 
“ఏదైన్ కోరుకునేటపుడు జాగ్రతతీ 
సుమా, నువ్వు అడిగేది నిజంగా 
అనుగ్రహింపబడవచ్చు” అని. 
తపసుస్ చేసే మహరు్ష లు చపాతీ రు 
ఈ విషయం గురించే. కోరిక 

అనేదే మనకుననా దరిద్రం. దేనినీ 
కోరవదు్ద  భగవంతుణి్ణ తప్ప. 
మనం ఏదైత్ కోరత్మ్ అదే 
మనకి చివరకి బాధ కలిగించే 
విషయం.  స్వుమి వివేకానంద 
అంటున్నారు చూడండి – “నువ్వు 
దొంగవి అవావులనుకుంటే, 
రాజుగారి ఖజాన్ కొలలుగొటట్ డానికి 
ప్రయతినాంచ్. వేటగాడివి అవావు-
లనుకుంటే, ఖడగా మృగాలని వేటా-
డాడు నికి ప్రయతినాంచ్. బ్క్షగాళలుని 
కొలలుగొటట్ డానికీ, చీమలని వేటా-
డాడు నికీ ఏమీ ప్రయతనాం అవస-
రంలేదు. అందువలలు  నీకు ఏదైన్ 
కావాలనుకుంటే, ఎవరినై్న్ ప్రే-
మించాలనుకుంటే, భగవంతు-
ణి్ణ  అడిగి ఆయనేనా ప్రేమించ్.” 
అద్ మనం గ్రహించవలసింది; 
కోరుకునేదపు్పడూ మనకి బాధ 
కలిగించేలా ఉండకూడదను-
కుంటే ఏమిటి కోరుకునేది? ఏమీ 
లేదు. అదే సన్్యసం అనే దానిక-
ర్ధం. మ్క్షం మీద కోరికతో అనీనా 
త్యజించాక మిగిలే చివరి కోరిక 
మ్క్షం. అది కూడా త్యజించాక 
వచేచుది గీత్చారు్యడు చపి్పన 
మ్క్ష సన్్యస యోగం. అపు్పడు 
               (39 వ పేజీ చూడండి)
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ఆదూరి హైమవతి

   
          ద్నికి తగిన ఉపాయం 
ఆలోచించడం ప్రారంభించింది 
ఆమె.  
 'తమ చిననాతనంలో ,తన-
తలిలు   ఎపు్పడూ-' ఉననాదాం-
టలు  సరు్ద కు పోడం '-అనేమాట 
అంటూండటం, సుశీలమ్మ గారికి 
గురుతీ కు వచిచుంది.అంత్కాక 
ఆమె ఎవరి పుటిట్ నరోజుకు, వారికి 
బటట్ లు కుటిట్ ంచి, వచేచు పుటిట్ నరో-
జు వరకూ వారు ఆబటట్ లను జా-
గ్రతతీగా వాడుకోమని చపే్పవారు.
ఇంటలు  ఉననావసుతీ వ్లు ఏమేంట, 
వాటిని ఎంతకాలం ఎలా జాగ్ర-
తతీగా వాడుకో, పదిలంగా ఉం-
చ్కోవాలో కూడా తమకు అర్ధ 
మయే్యలా చపె్ప అమ్మ మాటల-
నీనా ఆమెకు మనసుస్లో కదలస్-
గాయి.  
 త్నింత కాలం అమ్మ మాటలు 
మరచి, తన బ్డడుడికి  తన ఇంటి 
విషయాలనినా చప్పకదాచి ఆ 
పసిమనసుస్కు తమ ఆరి్ధకసిథా-
తి గురించిన, అసలు విషయం 
తెలియజేయనందుకు  సుశీల-
మ్మగారంతో బాధపడి, ఆరాత్రం-
త్ తన తలిలు ని స్మరిసూతీ , తనకో 

దారి చూపమని భగవంతునితో 
పాటుగా తలిలు ని కూడా ప్రారి్ధసూతీ  
గడిపారామె. 
   ఆరాత్రి కలలో ఆమెకు ఆమె-
తలిలు   కనిపించి ఆశీరవుచన్-
లు అందించారు. చిననాత-
నంలో తమకు చపి్పన కధలు 
అనేకం సుశీలమ్మగారికి కలలో 
ఆమె తలిలు ని చూడగానే గురుతీ కు 
వచాచుయి. ఎంతో ఉత్స్హంగా 
ఆమె నిద్రలేచి తన నిత్య కృత్్య-
లలో మునిగిపోయారు.
 సంపత్  నిద్రలేచి, తన పనుల-
నీనా ముగించ్కుని అమ్మ పెటిట్ న  
మజిజ్ గ అననాంతిని, మధా్యహనా 
భోజన్నికి చపాతీలు బాకుస్లో 
తీసుకుని అమ్మను సూ్కలు 
లో టూరు కోసం  కటట్ వలసిన  
సొము్మ గురించీ అడిగాడు.  
           సుశీలమ్మ గారు నవ్వుతూ 
 " సంపత్!   ఈరోజు స్యంకాలం 
నీకు సొము్మ ఇచేచు ప్రయతనాం 
చేస్తీ ము. నీవ్ సంతోషంగా 
సూ్కలుకు  వళి్ళరా!" అని 
చపా్పరు. సంపత్, సూ్కల్ కెళి్ళ 
స్యంకాలం, తిరిగి వచిచు 
"అమా్మ! అమా్మ! సొము్మ తీసి 
ఉంచావా?" అని అడిగాడు. 

       

 ఆమె "సొము్మ ఇంకా అందలే-
దురా!  చూదా్ద ం రేపటికి అందు-
తుందేమ్ --" అని చపా్పరు.
 మరున్డు ఉదయానేనా సంపత్ 
తిరిగి తలిలు ని డబుబుగురించీ 
అడిగాడు.
 ఆమె " సంపత్ ! న్ననాగారి జీతం 
ఈ న్ల మన ఖరుచులక్ సరిపోదు.
ఐత్ న్ననాగారి ఆఫీసులో ఒకరిని 
కొంత డబుబు అపు్పగా ఇవవుమని 
అడిగారుట. ఆడబుబు సమకూరి-
త్ రేపు నీకు సొము్మ సరు్ద త్ము." 
అని తలిలు  చపి్పన మాటలతో, 
సంపత్ విసుగాగా  ముఖం పెటుట్ కు 
వళ్్ళడు.  
                మరున్డు సంపత్ 
మళీ్ళ డబుబు ప్రస్తీ వన త్గా,
 "సంపత్ ! సొము్మ అందలేదు-
రా!" అనిచపా్పరు ఆమె. 
 " అమా్మ! అందరూ డబుబు కడుతు-
న్నారు. నేనే వనుక బడిపోతున్నా-
ను  అందరూ ననునా చూసి నవ్వు 
తున్నారు. కొందరైత్  'డబుబులేని 
సంపత్ --సొము్మ లేని సంపత్ 
--' అని వకి్కరిసుతీ న్నారు. ఏమి 
చేయను? న్కు చాలా ఏడుపు 
వసుతీ ననాది" అని సంపత్ బాధప-
డుతుంటే, తనకూ బాధ కలిగిన్, 

 అసలైన సంపద
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బయటికి కనిపించనీయక సు-
శీలమ్మగారు నవ్వుతూ "సంపత్! 
సంపద అంటే 'డబేబు' అనేవారికి  
సంపద గురించి అసలేమీ తె-
లీదనుకోవాలి.'సంపద' అంటే 
'గుణ సంపద, శీలసంపద, వి-
దా్యసంపద, ఆరోగ్య  సంపద, ఏ 
అవిటి తనంలేని, లోపంలేని, 
సంపూర్ణ అవయవ సంపద 'ఈ 
విషయాలు మీ సేనాహితులందరి-
కీ చపు్ప. వారికి సంపద గురించి 
ఏమీ తెలీనటులు ంది" అని తలిలు  
చప్ప గానే ,
"మా తరగతిలో ఒక పిలలువా-
నికి ఒక్ కనునా ఉంది, వాడిని 
అందరూ ' శుక్చారు్య 'డని పిలు 
సుతీ ంటారు. మరొకడికి  చముడు. 
వాడిని అందరూ -' శభ్ద భేదు'డని 
అంటుంటారు. మాకాలు స్ లో 
ఒకడు చాలా అందంగా ఎర్రగా 
ఉంటాడు. వాడిని అందరూ
 ' రాకుమారు ' డని అంటుంటారు.
వాడి అసలు పేరే అందరూ 
మరచి పోయారు " అని చపుతు-
ననా సంపత్ తో --
         " అలా అవిటి పిలలులినా ఎగత్ళి 
చేయడం ఎంత తపు్ప! మీ సూ్కల్ 
మాసట్రలుకు ఎవవురూ చప్పలేదా? " 
అని అడిగింది సుశీలమ్మగారు.
" లేదమా్మ! వాళ్్ళవవురూ మా మాసట్-
రలుముందు ఏమీ అనరు. చాటుగా 
అంటుంటారు. ఎవవురూ మా 
మాసట్రలుకు చప్పరు. ఎందుకంటే 
ఆ 'రాకుమారు'డని పిలిచేవాడు 
చాలా  బలవంతుడు. వాడు మా-
సట్రలుకు  ఎవరైన్ చపిత్ వాళ్ళను 

తంత్డని అందరికీ భయం." 
అని తలిలు కి చపా్పడు సంపత్ .   
 సుశీలమ్మగారు "సంపత్ ! నీవో-
పనిచేయి. అతనితో సేనాహంగానే 
ఉంటూ మంచిగా మాటాలు డుతూ  
అతనికి అర్ధమయే్యలా  తెలియ-
చప్పడం సేనాహితునిగా నీ బాధ్యత" 
అని ఆమె సంపత్ కు అతనితో 
ఎలా మెలగాలో తెలియచపి్పంది.
ద్నివలలు  తన బ్డడుకూ తమ ఆరి్ధక 
పరిసిథాతి గురించీ బాగా తెలియ 
చప్ప వచచుని ఆమె భావించింది. 
               సంపత్ తలిలు  చపి్పన 
విధంగా ఆ 'రాజకుమార్' అని 
అందరూ పిలిచే ఆ పిలలువానితో 
చాలాసేనాహంగా మెలగస్గాడు.
రాజకుమార్ కూడా సంపత్ తో 
మంచి గా ఉండస్గాడు.
ఒకరోజున అందరూ లంచ్ చే-
సేసమయంలో, రాజకుమార్ 
"సంపత్ ! ఈ శుక్చారు్యనికి  
రండోకనునా  వసేతీ ఎలా ఉంటుం-
దంటావ్? అపు్పడు వీడిని మనం 
ఏమని పిలవాలి? "అన్నాడు.
సంపత్ కు చాలా బాధకలిగిం-
ది. 'తనతోటి పిలలువాడినా అలా 
బాధంచడం, అవయవ లోపం 
పేర పిలవడం తగనిపని. అమ్మ 
చపి్పనటులు  చేసి ఈ రాజకుమార్ కు 
తెలియజేసి, మంచిగా మారచుడం 
సేనాహితునిగా తన బాధ్యత'అని 
ఆలోచించాడు సంపత్. 
 
   "రాజ్ కుమార్! ఈ రోజు మన 
తెలుగు టీచర్ గారు 'దధీచి'కధ 
చపా్పరు గదా! ఆమహానుభావ్-

డు  అందరికోసం తనప్రాణాలనే 
అరి్పంచి తన వన్నాముకతో ఇం-
ద్రునికి  వజ్రాయుధం చేసుకుని 
దుష్ట్ లను సంహరించను  
సహకరించిన త్్యగి అనీ , ఇత-
రులకోసం, ముఖ్యంగా సేనాహి-
తులు, బంధువ్లు, ద్నుల 
కోసం, అసహాయులకోసం సేవ-
చేసేవారు  గొప్పపేరుతో పాటుగా 
దైవ కృపకు పాత్రులౌత్రని ' 
మన టీచర్ గారు ఎంతో బాగా 
చపా్పరు. అపు్పడు న్క్మని-
పించిందంటే, మనం ఎవరికైన్ 
మన అవయవాలను దానం చేసేతీ 
ఎంతోమంచిపేరు వసుతీ ంది కదా 
అని. మన కాలు స్ లో ఉంటుననా ఈ  
ఒక్ కనునా ఉననా వానికి మనలో 
ఒకరం ఓ కనునా దానంచేసేతీ 
మనకెంత మంచి కీరి తీ వసుతీ ందో 
గదా! ఏమంటావ్ రాజ్ కుమార్?" 
అన్నాడు లంచ్ చేసుతీ ననా తన సేనా-
హితునితో నిదానంగా సంపత్. 
పిలలులందరూ సంపత్ మాటలకు 
ఆశచుర్యపోయారు.
      రాజకుమార్  ఆశచుర్యం-
గా "సంపత్ ! ఏమంటున్నావ్ 
నీవ్? మనలో ఒకరం మన ఒక 
కనునాను వాడికి దానం చేయా-
లంటావా? దానివలలు  మనం ఎంత 
అసహ్యంగా కనిపిస్తీ మ్ ఒక్క-
స్రి ఆలోచించావా? - అపుడు 
మనలినా ఇతరులు 'శుక్చారు్యడ'
ని పిలవరూ!"  అన్నాడు .
 "రాజకుమార్ !మనం చేసేది 
సేవ ఐనపుడు ఎవరు ఎలా పిలి-
సేతీమనక్ం? పైెగా నీవంటి వాడిని 
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ఎవరు అంత ధైర్యంగా' నిక్ నేమ్' 
తో పిలువగలరు చపు్ప!" అన్నాడు 
సంపత్.  
"అదేమ్రా!  పైెగా ఆకాలంలో 
గనుక  'ధధీచి' అనే       ముని  
తన ప్రాణాలు విడచి వన్నాముక 
ఇచాచుడు. పేరూ వచిచుంది.ఈ 
కాలంలో ఎవర్రా! ఆదాయం 
లేకుండా ఊరిక్ దానధరా్మలుచే-
సేది, పైెగా శర్ర అవయవాలు!!"
        " అననాటులు  చప్పడం మరచాను 
మన మాటలోలు పడి, మాన్ననా-
గారి  ఆఫీసులో ఒకరికి, చాలా 
ధన వంతులుట, వారిపిలలువాని-
కి  రండు కళ్్ళ లేవ్ట. ఎవరైన్ 
ఒక్క కనునా దానంచేసేతీ రండు-
లక్షలు ఇస్తీ రుట మీకు తెలిస్న 
వారవరైన్ ఉంటే చప్పమని చ-
పా్పరుట. మాన్ననాగారితో. ఏం! 
రాజ్ కుమార్! మనలో ఎవరైన్ 
సరే ఓకనునా దానంచేదా్ద మా! రం-
డులక్షలూ వస్తీ యి. మంచిపేరూ 
వసుతీ ంది.' ఏమంటారు?.."  అన్నా 
డు సంపత్. 
  " డబుబు కోసమని మన అందం 
పోగొటుట్ కుంటామా! నీ మాటలు 
చాలా చిత్రంగా ఉన్నాయి." అన్నా 
రు సేనాహితులు.
  
  " మరైత్ మా అమ్మగారు రోజూ 
వళ్్ళ వేంకటేశవురస్వుమి గుడిలో ఓ 
భకుతీ రాలు ప్రతిరోజూ  స్వుమి వారిని 
'స్వుమీ! మా బ్డడుకు ఎవరైన్ ఓ 
కిడీనా దానంచేసేతీ దానికి బదులుగా 
ఐదు లక్షలు ఇస్తీ ము' అని 

వేడుకోడం విననాదిట! పోనీ మన-
మెవరమైెన్ ఓకిడీనా ఇసేతీ  దానికి 
బదులుగా మనకు ఐదు లక్షలు 
వస్తీ యి కదా? పైెగా కనునాలా కిడీనా 
పైెకి కంపించేది కాదు గనుక,  
మన అందం ఏమీ చడదు, 
మనలినా  ఎవవురూ  ఏమీ ఎగత్ళి 
చేయలేరు" అన్నాడు సంపత్.            
         వంటనే  పిలలులంత్ " ఏంటి 
సంపత్! ఇలా చపుతీన్నావ్? కిడీనా 
ఇచేచుసేతీ, ఎంత ప్రమాదం? ఉననా  
ఆ ఒక్క కిడీనాఎపు్పడైన్ చడిపోత్ 
మన గత్ంటి? మనం చిననా 
పిలలులం, మన జీవితం ఎంతో 
ఉంది, మనం పెరిగి పెద్దయి్య, 
ఉదో్యగాలు చేసి మన  అమ్మ న్-
ననాలినా పోషంచాలి గదా? మరి కోరి 
అంగవైకల్యం  తెచ్చుకుంటామా, 
చపు్ప?" అన్నారు. 
   "చాలా డబుబువసుతీ ంది కదా! 
ఆ డబుబుతో మనం హాయిగా జీ-
వించవచ్చు గదా!  ఇహచదు-
వ్లు, ఉదో్యగాలు  చేయవల-
సిన పనిమనకు ఉండదు. పైెగా 
ఎంత మంచి పేరు! టి.వి.చానల్స్ 
లోనూ, వారాతీ  పత్రికలోలు నూ అంత్ 
మనగురించే, మన ఫొటలు 
పడత్యి, మనకు ఎంతోమంది 
సన్్మన్లు చేస్తీ రు, అబోబు 
ఎంత బావ్ంటుందో, ఊహించ్ 
కుంటుంటేనే ఎంతో సంతోషంగా 
ఉంది సుమా!" అని అందరి 
వంకా చూశడు సంపత్.
   "చూడు సంపత్! వాటనినాం-
టి వలాలు  కలిగే సంతోషంకంటే,-

మన ఆరోగ్యం మనకు ముఖ్యం  
కదా! పైెగా మనం ఇంత చిననా 
తనంలోనే అంత డబుబు సంపా 
దించాలిస్న అవసరమేంటి? మన 
అమ్మ న్ననాలు మనకు కావలిస్-
నవనీనా సమకూరుసూతీ నే ఉన్నా-
రుకదా! " అన్నాడు రాజకుమార్ .
   
    " అదిసరే రాజకుమార్ ! మనం 
అందరిలో గొప్ప అనిపించ్కో-
డం ఎంతో క్రేజీగా ఉండదూ!, 
చూడూ నిననాందరమూ నీ అస-
లుపేరే మరచిపోయి 'రాజకు-
మార్' అనిపిలుసుతీ ంటే నీకెంత 
క్రేజ్ గా ఉంటుననాదో! అలాగే 
నీవంటి అందగాడు, బలమైె-
నవాడు, చిననావాడు, ఒక పిలలు  
వాని ప్రాణం నిలపను, కిడీనా దా-
నంచేసేతీ, డబుబు తీసుకోడం వేరే-
మాటనుకో, అందరూ నిన్నాంత 
పగుడు త్రో ఆలోచించ్" అని 
చపా్పడు  సంపత్.
    "సంపత్!  ఆరోగ్యమే మహాభా-
గ్యమని మన టీచర్స్ చపుతీంటారు 
కదా!ఆరోగ్యం లేని డబెబుందుకు-
రా!" అన్నాడు రాజకుమార్.
"కానీ ఎంతమంచి పేరు 
వసుతీ ందో, ఎంతకీరి తీ వసుతీ ందో 
అది ఆలోచించ్, మనం దేనికీ 
అమా్మన్ననాలినా డబుబు అడగక్క-
రేలుదు. ఎనినా టూరలుకైన్ వళ్ళవచ్చు.
ఎంత డబబుయిన్  ఖరుచు చేయ-
వచ్చు" అన్నాడు సంపత్. 
   "లేదురా! అలాంటి పని 
మేంచేయలేం. నీవూ అలాంటి 
ఆలోచనలు మానేయి..." 
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అన్నారు సేనాహితులు. 
  " మరి మనం మన అవయవాలను దానంచేసి, డబుబు వసుతీ న్నా వద్దను కుంటున్నామే, దేవ్డే పుటుట్ క-
తోనే, కొందరికి కొనినా అవయవాల లోపంతో పుటిట్ సేతీ వారిని మనం నిక్ నేంస్  పెటిట్  పిలుసుతీ ంటే, వారంత 
బాధపడత్రో ఎపు్పడైన్ మనం ఆలోచించామా? పాపం అలా పుటట్ డం వారితపు్ప కాదుకదా?" అన్నాడు 
సంపత్ .
 అందరినీ, ముఖ్యంగా  రాజకుమార్ ని చూసూతీ . రాజ్ కుమార్ తో పాటుగా, సేనాహి తులంత్. ఒక్క నిముషం 
ఆలోచించి,"ఔనురా! పాపం ఇంత కాలం మనం ఎందరినో సరదాకు నిక్ నేంస్ పెటిట్  పిలుసూతీ  అలలురి-
పెటాట్ మే తప్ప వారంతబాధ పడుతున్నారో ఆలోచించలేకపోయాం.ఇహనుంచీ  మనం ఎవవుర్నా ఎలాంటి  
పేరలుతోనూ అలా పిలువకూడదు.వారి అసలు పేరలుతోనే పిలుదా్ద ం. ఎవరైన్ అలా పిలిసేతీ, వాళ్ళ  పని నేను 
పడత్ను. జాగ్రతతీ ..!"  అన్నాడు ఉద్రేకంగా రాజకుమార్.
సై్న్స్ టీచరుగారు "పిలలులూ!మనటూర్ కానిస్లైంది. మీ డబబుంత్ తిరిగి వచిచుతీసు కెళ్ళండి. ఎందుకంటే 
సమయం తకు్కవగా ఉంది. పెద్దపర్క్షలు వచేచుసుతీ న్నాయి. వచేచు సంవతస్రం వళదాము. మీరంత్డబుబు 
దాచ్కోండి, మీ ఇళ్ళలో మీ కిడీడు బా్యంకులలో " అని సై్న్స్  టీచరు గారు ఎవరి డబుబు వారికి ఇచేచుశరు. 
 ఇంటి కెళి్ళ అనినా విషయాలూ అమ్మకు చప్పగానే సుశీలమ్మగారు తలభారందిగి, గండం గటెట్ కి్కనందు 
కెంతో సంతోషంచి, దేవ్నికి మనసుస్లోనే కృతజఞాతలుచపు్పకుని, ఆరోజు నుండే తమ ఆరి్ధక పరిసిథాతి
పిలలువానికి తెలియపరచ నిర్ణయించ్కున్నారామె. 
పిలలులకు తమ ఆరి్ధక పరిసిథాతిని తప్పక తెలియజేసి, లేనిపోని రాజస్లకు పోకుండా వారిని చిననాతనం 
నుండే ఒది్దకగా పెంచడం తలిలు దండ్రుల బాధ్యత.  
  

కలిగేది – అత్్మనుభవం. మానవ జన్మ ద్ని కోసమే అంటూ స్వుమి వివేకానంద రామకృషా్ణ  మఠం స్థా పిసూతీ  
చపి్పన మాట – “ఆత్మనో మ్కా్ష ర్ధం, జగత్ హిత్యచ.”
క్రితం న్ల వా్యసంలో చపి్పనటూట్  విష్్ణ కథలు కలా్యణాత్మకాలు. ఎనినాస్రులు  చదివినదే చదివిన్ ఎప్పటికపు్ప-
డు కొతతీగా ఉండడానికా్కరణం – భగవతివుభూతి. ఆ విభూతి మహాసముద్రం వంటిది కనక పూరి తీగా తెలు-
సుకోవడం ఎప్పటికీ ఎవరికైన్ కానీ అస్థ్యం. మనకి చేయగలిగినది ఏమిటంటే, మనకుననాంతలో మనం 
కూడా తెచ్చుకుననా పాత్రతో (ఈ శర్రం) ఆ సముద్రం నీళ్ళని అందినంతమేర పటుట్ కోవడం.

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 6      (35 వ పేజీ తరువాయి)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

       పెద్దసుబబురాయుడు చని-
పోవటంతో, ఆయన భార్య సుబబు 
మ్మ విధవరాలవటం, నందుల-
వారి ఆసితీలో సగభాగం, ఇంటలు  
సగభాగం పంచ్కుని కాపురం 
వ్ండటం, అవసరమైెనపు్పడు
వదినకు తెలియకుండా, గోడ 
దూకి తమకు కావాలిస్న వసుతీ వ్ 
తెచ్చుకోవటంతో ఆమెకు అభ-
ద్రత ఏర్పడటం, దాయాది 
మతస్రం భారతదేశంలో సవుతః 
సిద్ధంగా వ్ండటం. ద్నిని ఆసరా 
చేసుకుని రాయిపెది్ద  చిననా వం-
కటరమణయ్య సుబబుమ్మను 
నమి్మంచి ఆమె ఊరికి పోయే-
టపు్పడు ఆమె దస్తీ వేజులు అనీనా 
రాయిపెది్దవారి ఇంటలు  వ్ంచి 
వళ్ళటం జరిగేది.
         ఇక భౌతిక దాడులతో 
ఉపయోగం లేదని ఆరిథాకంగా, 
స్మాజికంగా దబబుతీయాల-
ని నందుల పెద్దసుబబురాయుడి 
ఆసితీలో సగం ఆయనకు సంబం 
ధం వ్ననా స్త్రీకి రాయించినటులు  
దస్తీ వేజులు సృషట్ ంచి ఆ స్త్రీ దావురా 
కోరుట్  మెటులు  ఎకి్కంచారు రాయి-
పెది్దవారు. ఈ కోరుట్  గొడవలు 
పడలేక నందుల సుబబుమ్మ 
తన ఆసితీని మొత్తీ నినా పదిహేను 
వందలకు రస్యిపేట రడిడుగా-

రికి రాసి ఇచేచుసింది. వారైత్ రా-
యిపెది్దవారితో పోరాడత్రని. ఈ 
విషయం తెలుసుకుననా నందుల 
సుబబుయ్య పదహారు వందల 
రూపాయిలిచిచు రస్యిపేట రడిడు  
గారి నుండి తిరిగి రాయించ్కొ-
చిచు, తనే ప్రత్యరిథాగా నిలబడి కోరుట్  
పరవుం కొనస్గించాడు.
       అలా రండు దశబా్ద లకాలం 
కోరుట్  చ్టూట్  తిరిగి, మదరాసు 
హైకోరుట్  వరకు ప్రయాణం చేసి 
అలిసిపోయి రాజీ కుదురుచుకు-
న్నారు ఇరుపకా్ష లవారు.
       నందుల సుబబుయ్యగా-
రు చనిపోయిన తరువాత రా-
యిపెది్ద  వంకటరమణయ్య 
చపి్పన చివరిమాట "ఇనినారోజు-
లూ నేను ఒక పులితో పోరాడి-
న్ననా తృపితీ మిగిలింది. అయిత్ 
చరి ఏడువేల రూపాయలు పో-

గొటుట్ కున్నాం. క్వలం పటుట్ ద-
లలకోసం". ఆన్డు స్వుతం-
త్ర్ం రాకమునుపు అంటే రాణి 
రూపాయల నుండి ప్రారంభిం-
చి పదివేల రూపాయలు అంటే 
ఒకొ్కక్క రూపాయి ఒక తులం 
బంగారుతో చేసేవారు. అలాంటి 
ఏడువేల తులాల బంగారు పోగొ 
టుట్ కుని పోషంచ్కుంది తమ 
అహం, పెద్దరికం.

               స్హిత్యం
    ఆ చ్టుట్ పక్క పది ఊరలులో 
స్హిత్్యనికి మా ఊరు పెటిట్ ంది 
పేరు. స్హితీవేతతీలు, స్హిత్్య-
భిలాష్లు మెండుగా వ్ండేవా 
రు. తీరిక చికి్కనపు్పడలాలు  స్హితీ 
గోషట్  నడుసూతీ  వ్ండేది.      
                   (ఇంకా ఉంది)
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హాస్యపు  జలులు  -  అలులు  
పోడూరి  శ్రీనివాసరావ్ 

              (గత సంచిక తరువాయి)
     ఇవేగాక 1980 దశబ్ద ంలో శ్రీ 
అలులు  రామలింగయ్య, సహనటు 
లు, కార కట్ర్ ఆరిట్సుట్ లు, ప్రతిన్ 
యకులుగా పేరుగాంచిన శ్రీ 
రావ్ గోపాలరావ్, శ్రీ న్గభూష 
ణం గారలుతో అనేక చిత్రాలలో 
నటించారు. శ్రీ అలులు  డైలాగ్ 
డలివర్, వారి డైలాగ్ టైెమింగ్, 
ప్రాంతీయత (nativity), మాట 
యాస..... వారి నటన్ జీవితం 
లో గొప్ప దశకు తీసుకువళి్ళ, వారి 
నటన్ కౌశలానికి అసంఖా్యక 
అభిమానులినా సంపాదించిపె-
టిట్ ంది.
              శ్రీ అలులు  ఒక్క సినీ నటు 
డే కాదు, మంచి పేరు సంపాదిం 
చ్కుననా హోమియోపతి 
వైదు్యడు కూడా. స్వుతంత్ర్ సమ 
రయోధుడు. వారి జాఞా పకారథాం 
రాజమహేంద్రవరంలో 'శ్రీ అలులు  
రామలింగయ్య హోమియోపతి 
కళ్శల' స్థా పించబడింది. కివుట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో శ్రీ అలులు  
జైెలు శిక్ష కూడా అనుభవించారు.
           చలచిత్ర పరిశ్రమకు రాక 
ముందు, శ్రీ అలులు  ప్రజాన్ట్య 
మండలి ఆధవుర్యంలో కొనినా న్-
టకాలోలు  నటించారు. నృత్యకళ్ 

మండలి వారిచే 'హాస్య కళ్ ప్ర-
పూర్ణ' బ్రుదుతో గౌరవించబడాడు -
రు.
           1970  లో పద్మశ్రీ అవార్డు 
పందిన ప్రసిద్ధ హాస్యనటుడు 
రేలంగి తరావుత, పద్మశ్రీ పురస్్క-
రం పందిన హాస్యనటుడు శ్రీ 
అలులు  రామలింగయే్య(1990 లో).
      తన నటనతో ప్రత్్యక స్థా నం, 
ప్రేక్షకుల గుండలోలు  సంపాదించ్ 
కుననా శ్రీ అలులు  రామలింగయ్య 
అమరజీవి. తనదైన హాస్యంతో 
ఎపు్పడూ తెలుగు చలన చిత్రసీ 
మ ఉననాంతకాలం, ప్రత్్యక స్థా నం 
లో అజరామరంగా ఉంటూనే 
ఉంటారు. 
           శ్రీ రామలింగయ్య కాంస్య 
విగ్రహం విశఖపటనాం లోని 
రామకృ షా్ణ  బీచ్ లో, వారి జన్మ 
సథాలమైెన పాల కొలులు లో వారి స్మృ-
త్యర్ధం ప్రతిషట్ ంచడం జరిగింది.
        1999 లో ఫిల్్మ ఫేర్ దకి్షణ 
భారత జీవన స్ఫల్య పురస్్కరం 
అందుకున్నారు శ్రీ అలులు  రామ-
లింగయ్య.
       వారి సతీమణి శ్రీమతి కనక 
రతనా మ్ గారు. వీరికి అయిదుగు 
రు సంత్నం. అందులో ప్రము-
ఖుడు అలులు  అరవింద్. అనేక ది-

గివుజయ చిత్రాల సమర్పకుడి
గా, చిత్ర నిరా్మతగా, ప్రసిద్ధ హ్రో 
లు అలులు  అరుజ్ న్, శిర్ష్ లకు 
తండ్రిగా, నటుడిగా, అలులు  అర 
వింద్ తెలుగు చలనచిత్ర ప్రేక్ష-
కులకు సుపరిచ్తుడే. ప్రసిద్ధ 
నటుడు, మెగా స్ట్ ర్ చిరంజీవి 
అలులు  గారి అలులు  డే.
     చిరంజీవి ఆధవుర్యంలో నడిచే  
'చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ', 
'చిరంజీవి బలు డ్ బా్యంక్' లకు ప్ర 
త్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూ, తన 
సహాయ సహకారాలందించే-
వారు శ్రీ అలులు  రామలింగయ్య. 
తన మరణానంతరం తన కళ్ళను 
'చిరంజీవి ఐ బా్యంక్' కు దానం 
ఇచిచున ధన్యజీవి శ్రీ అలులు .
      వీరి గౌరవారథాం పోసట్ల్ శఖ 
2013 లో ఒక పోసట్ల్ స్ట్ ంప్ ను 
విడుదల చేశరు. 
       తెలుగు చలన చిత్రసీమలో 
హాస్యం ఉననాంతకాలం శ్రీ అలులు  
రామలింగయ్య పేరు దశదిశలా 
మారుమ్రోగి పోతూనేవ్ంటుం-
ది. ముఖ్యంగా 'ముత్్యలముగుగా ' 
చిత్రంలో కోతి కరిచిన పిమ్మట 
కోతిని అనుకరిసూతీ  అయన నట 
న-న భూతో న భవిష్యతి. మరవవు-
రికీ అది స్ధ్యం కాదు.  
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మలుపులు
ఎలకా్రా న్

 నీ కూతురినా చదివించి పెద్దచేసే 
ఓపిక న్దగగార లేదు! నీ కూతురు 
బాగోగులినా చూసుకోడానికి నీ 
అననా దగగారుననా మీ అమ్మని తిరిగి  
తెచ్చుకో!” అని ఖరాఖండీగా చ-
పే్పసింది. భార్యతో కనక గొడవ 
పెటుట్ కొంటే, తొందరపడి రండో 
పెళిలు  చేసుకొననాతనేనా నలుగురూ  
నిందిస్తీ రననా భయంతో  చంద్రననా 
గము్మనుండిపోయాడు.
      రుద్ర సూ్కలు మానేసి ఇం-
టిపటుట్ నే ఉండిపోయి ఆ చిననా 
వయసులోనే ఇంటిపనులోలు , వం-
టపనులోలు  ములిగిపోయి తండ్రికి 
మాటరాకుండా ఉండిపోయిం-
ది. ఉననాటుట్ ండి ఓ రోజున రుద్ర 
మాయమైెపోయింది. పోలీసులు 
రంగంలోకి దిగి ఆచూకీలు 
తీయడం ప్రారంభించారు. తనంటే 
యిషట్ ం లేకనే  రుద్ర పారిపో-
యిందని, ముత్్యలు నమ్మబలి-
కింది. రుద్ర ఏడాది పాపగా ఉననా 
వయసులో ఆమెను ఎతుతీ కొని 
చంద్రననా దంపతులు అమ్మవారి 
ఉతస్వంలో ఓ ఫోట తీయించ్ 
కొన్నారు. పోలీసులకి ఆ ఫోట 
తప్ప వేరు ఆధారం లేదు. పటనాం 
నుంచి ఓ పోలీసు ఆరిట్సుట్  వచిచు 
రుద్ర రూపురేఖలు చంద్రననా వద్ద  
తెలుసుకొని ఓ చిత్రం గీశడు. 

ఇరుగు పరుగులు రుద్ర అలాగే 
ఉంటుందని నిరాథా రణ చేశరు. 
పోలీసులు ఆ చిత్రానికి ఫోటలు 
తీసి నలుచరగులా పంపించారు. 
వంటనే ఏ ఆచూకీ దొరకలేదు. వా-
సతీవానికి మారుటి తలిలు  ముత్్యలు 
రుద్రని రహస్యంగా దళ్రులకి 
అమి్మ వేసింది. 
రుద్రకి మెలుకువ వచేచుసరికి తన 
మొహంలోకి ఓ నడివయసు స్త్రీ 
చూసూతీ  ఉండడం గమనించింది. 
చిరునవ్వు నవ్వుతూ, నుదుటన 
ముదా్ద డి, ముందసుతీ గా ఓ గాలు సుతో 
పాలిచిచు త్గించింది. ఆ తరావుత  
సౌమ్యంగా బుజజ్గిసూతీ  మాటాలు -
డింది.
“నిన్నావరో కృష్ణపటనాం నుంచి 
మహానగరం వచేచు బసుస్లో 
వదిలేసి వళి్ళపోయారు. కృష్ణప-
టనాం దగగారోలు నే ఉననా చింతలూరు 
గ్రామంలో మా అననా కూతురుకి 
పెళిలు  జరిగింది. దానికి వచిచు నేనూ, 
మా ఆయన్   అదే బసుస్లో 
ఎకా్కం. తెలలువారు ఝామున ఆఖ-
రనాబసుస్ దిగిన మాకు నువ్వు నిద్ర-
పోతూ కనబడాడు వ్. ఎంత కుదిపి 
లేపిన్ లేవలేదు. మేము నినునా 
ఎతుతీ కొని, ఆటలో మాయింటికి  
తీసుకువచేచుశము. ఎవరి త్లూకో 
చబేతీ అక్కడికి తీసుకు వళి్ళ అప్ప-

చబుత్ం.”
రుద్రకి  అనుమానం వేసింది. ఏం 
జరిగింద్ తనకి లీలగా గురుతీ ంది. 
అయిన్ నిలదొకు్కకొని సమాధానం 
చపి్పంది. “మా ఊరు క్రిష్ణపటనాం. 
మా న్ననాపేరు చంద్రననా. ఓ కా-
రా్ఖ న్లో పనిచేస్తీ డు. స్యంత్రం 
అమ్మవారి గుడిబయట ఎవరో 
ప్రస్దం తినిపించారు. తరావుత 
ఏమైెందో న్కు తెలియదు.”
“నువ్వు ఈ పదు్ద న మాకు దొరి-
కినప్పటునాంచి నిద్రలోనే ఉన్నావ్. 
నిద్దటలు నే రండు స్రులు  పాలు 
త్గించాను. మధా్యహనాం ఇపు్పడే 
నీకు మెలుకువ వచిచుంది. బాబాయ్ 
బటట్ లమిలులు లో పని చేస్తీ రు. 
రాగానే  డూ్యటీకి వళ్లు రు. రాత్రికి 
తిరిగి వస్తీ రు. వీలు చూసుకొని మీ 
ఊరు తీసుకు వళి్ళ మీ అమా్మన్-
ననాలకి అప్పగించేస్తీ రు. అంతవ-
రకూ బెంగపెటుట్ కోకుండా ఉండు. 
బాగా ఆకలిగా ఉననాటుట్ న్నావ్. 
అననాం తిని మరి కాసేస్పు పడుకొని, 
స్యంత్రం మీ ఇంటి కబురులు  చ-
బు్ద వ్గాని,” అందామె.  
రుద్ర తలాడించింది. ఆమె 
పెటిట్ న భోజనం తిని, తలదిము్మ 
ఇంకా పూరి తీగా తగగాకపోవడం-
తో స్యంత్రం వరకూ పడుకొని 
లేచింది. ఆమె రుద్రని  మాటలోలు  
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పెటిట్  మరినినా వివరాలు తెలు-
సుకోంది. “అంటే నీ సవితతీలిలు -
కి నువవుంటే ఇషట్ ం లేదననామాట. 
అలాంటి చోటుకి తిరిగి వళ్ళడం 
ఎందుకు? ఇక్కడే ఉండిపో. ఎవ-
రింటలు నై్న్ పనికి  కుదురుస్తీ ను!”
రుద్ర వంటనే సమాధానమివవులే-
దు. న్ననాకొతతీమ్మ మ్జులో ఇది-
వరకటాలు  తనునా లాలింఛడు. తను 
తిరిగి వళి్ళన్ కొతతీమ్మ తనునా రాచి 
రంపాన పెడుతీ ంది. ఈమె చూసేతీ 
జాలిగా మాటాలు డుతోంది. ఒకటి 
రండుస్రులు  సేనాహితురాలింటలు  
చింత పిక్కలతో వామన గుంట-
లాడుతూ సమయం మరిచి, కాసతీ 
చీకటి పడడుతరావుత ఇలులు  చేరిత్ 
-దురా్మరుగా లు ఆడపిలలులినా ఎతుతీ కు 
పోయి అమే్మస్తీ రనీ, అటూ ఇటూ 
తిరక్క సూ్కలయిపోయిన తరావుత 
తిననాగా ఇంటికి వచేచుయమ-
నీ, కననాతలిలు  మందలించింది. 
తరావుత తలిలు దండ్రులతో చూసిన  ఓ 
సినీమాలో కూడా అలాగే జరగడం 
గురుతీ కొచిచుంది. ఈమె వాలకం 
చూసేతీ అలాంటి మనిషలా కను-
పించకపోయిన్ లోపల గుబులు 
గానే ఉంది. అయిన్ తను భయ-
పడినటుట్  కనబడకూడదు. 
“ఆంటీ!న్కు ఇంటి పనులు 
చయ్యడం అలవాటే! ఎవరింటలు -
నై్న్ పనికి కుదరచుండి. నమ్మకంగా 
పని చేస్తీ ను.” అంది న్మ్మదిగా. 
ఆమె మొహంలో  అనుకోకుండా-
నే ఆనంద రేఖలు వలిలు  విరిస్యి. 
“ననునా మణీ ఆంటీ అని పిలు. నీ 
కొతతీమ్మ మాట అటుంచ్కాని, మీ 
న్ననాకి మటుట్ కు బాగా బుది్ధరావాలి. 

అయిత్ ఇక్కడ ఇళలులో  చాకిర్ చ-
యా్యలంటే పోలీసు సేట్షనోలు  ముం-
దసుతీ గా పేరులు , ఫోటలతో సహా 
దరఖాసుతీ  చేసుకొని అనుమతి 
పత్రం తీసుకోవాలి. నీ వయసు 
చిననా పిలలులు పని చయ్యడానికి 
వారు సమ్మతించరు. ఎవరింటలు -
నై్న్ ఒకరిలా కలిసిపోయి ఉంటే 
ఇబబుంది ఉండదు. నేను ఒక పెద్ద  
కాలనీలో  న్లుగిళ్ళలో పనిచేస్తీ -
ను. ఎవరైన్ మంచి కుటుంబం 
వాళ్ళకి అవసరముందేమ్ కను-
కొ్కని కుదురుస్తీ లే! మా అననా-
కూతురు పెళిలుకొసమని  మూడు 
రోజులు స్లవ్ తీసుకొని మీ 
ఊరువైపు వచాచుము.  రేపటునాం-
చీ పనులకు పోకపోత్ అందరూ 
రంకెలు వేస్తీ రు! రేపు ఉదయమే 
న్తో కూడా  రా, చూదు్ద వ్గాని.” 
అంది. 
“అంకుల్.......... ?”రుద్ర ప్రశనారథా-
కంగా ఆగి పోయింది.
“ఆయన పేరు సమరాజు.  
అంకుల్ డూ్యటీకి వళ్లు రు కదా? 
రాత్రికి వస్తీ రు. అప్పటికి నువ్వు 
మెలుకువగా ఉంటే పలకరిదు్ద వ్ 
గాని.”
రాత్రి పదింటికి సమరాజు తిరి-
గివచాచుడు. మనిష  గుండ్ంగా, 
నుననాగా  ఉన్నాడు. రుద్రని దగగార-
గా తీసుకొని పలకరించాడు. రుద్ర  
ఇంటికి వళలుడానికి ఇషట్ పడటలేలుదని 
మణి చపి్పంది. 
     “సరేలే! ఎపు్పడు బెంగ పెటుట్ -
కొంటే అపు్పడే తీసుకు వళి్ళ దిగపె-
టేట్ స్తీ ను,” అంటూ సమరాజు పక్క 
గదిలోకి పోయాడు.     

రుద్ర మరానాడు ఉదయమే లేచి, 
మణి వంట  సిటీ బసుస్లో కాలనీకి 
పోయింది. మహానగరం సినిమా-
లోలు  చూపించినటులు గానే ఉంది. 
రుద్ర మణితో బాటు కాలనీలో 
నలుగురిళ్ళకి వళి్ళ ఇంటిపను-
లోలు  స్యం చేసింది. మొదటి 
ఇంటావిడ టీ ఇచిచుంది. ఇతరులు 
ఏవో ఫలహారాలు పెటాట్ రు. మణి 
ఫలహారాలినా, ఇద్దరిచిచున  అన్నానినా 
ఓ మూడు పాలు సిట్క్ డబాబులోలు  ఉంచి 
సంచిలో భద్రపరిచింది. మణి 
రుద్రని తన పెతతీలిలు  మనవరాలిగా 
చపి్ప, ఎవరింటలు నై్న్ పనికి చప్ప-
మని అందర్నా అడిగింది. కనుకు్క-
ని చబాతీ మన్నారు. 
మూడో యింటలు ని నందిని, “రామా-
యగూడలో  రామలింగం గారని ఓ 
రటైెర్డు ఫారస్ట్  ఆఫీసరుగారి ఫాలు ట్ 
కి  నినునా అయిదారు న్లలక్రి-
తం తీసుకు వళ్్ళను గురుతీ ందా? 
ఆరోజున అమెరికానుంచి వచిచున 
మనవరాలి పుటిట్ న రోజు పండగలో  
నువ్వు పని సహాయం చేశవ్. 
ఆయనకీ, ఆవిడకీ వయసు అరవై 
అయిదులు దాటాయ్. తమతో 
కూడా  సహాయంగా ఉండే పిలలు  న్-
వరైనైన్ చూడమంటున్నారు. నేను 
వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తీ ను. వళి్ళ వంటనే 
కలుసుకో! యిలులు  గురుతీ ందిగా? 
అడ్సూ, ఫోన్ న్ంబరూ రాసిస్తీ -
ను,” అంది. 
కాగల కార్యం గంధరువులే చేస్తీ ర-
ననాటుట్ గా మణి సంతోషంతో రుద్రని 
ఆ స్యంత్రమే రామాయగూడ 
లోని రామలింగం గారింటికి తీసు-
కుపోయింది. ఆ దంపతులిద్దరూ 
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రుద్రని చూసి మొదటి చూపులోనే 
ఆకరి్షతులైపోయారు. రుద్ర కూడా 
ఆ దంపతులినా చూసి ముచచుట-
పడిపోయింది. ఇద్దరూ ఆరోగ్యం 
గానే ఉన్నారు. ఫాలు ట్ చాలా అధు-
న్తనంగా ఉంది. “నువ్వు మాతోనే 
ఉండిపోవాలి. చిననా చిననా పనులు 
చేసూతీ , మాతో కబురులు  చపూతీ  
ఉండాలి. సరేన్?” అన్నారు. 
రుద్ర తలూపింది.
“జీతమెంత కావాలి?” ఆయన ప్ర-
శినాంచారు. 
“మీతోనే ఉండిపోయే పిలలు . ఎంతి-
వావులని తోసేతీ అంత్ యివవుండి. న్ 
కోసం కాదు. పేదరికంలో ఉండే 
ఆమె తలిలు దండ్రుల కోసం,” అంది 
మణి.
“ఎప్పటునాంచి వసుతీ ంది?”
“యింటికి తీసుకుపోయి ఓ రండు 
జతల బటట్ లు తీసుకొని, రేపు 
ఉదయమే తీసుకువస్తీ ను. ఇక్క-
డదింపి న్ పనులకు పోత్ను.” 
అంది మణి. 
మరానాడుదయమే మణి రుద్రని రా-
మలింగంగారింటలు  దిగబెటిట్  వళిలు -
పోయింది. 
రుద్ర రామలింగం దంపతుల 
కుటుంబంతో త్తయ్యగారూ, 
అమ్మమ్మగారూ అంటూ ఇటేట్  
కలిసిపోయింది. వాళ్్ళ తనకి 
ముందుగా భోజనం పెటిట్  తరావుత 
త్ము తింటున్నారు. ఒక చిననా 
గదిలో పక్క ఏరా్పటు చేశరు. రా-
మలింగంగారు సులభగ్రాహ్యం-
గా ఉండే కొనినా తెలుగు పుసతీకాలు 
చదువ్కోమని ఇచాచురు. వాటిలో 
కాశీమజిలీ కథలు, అపూరవుచిం-

త్మణి కథలు, జానపద కథల 
పుసతీకాలున్నాయి. ఏవైన్ అరథాం 
కాకపోత్ తమని అడిగి తెలుసుకో-
మన్నారు. 
న్లుగోరోజుకలాలు  రుద్ర కొంత అన్య-
మనస్కంగా కనబడింది. “పిలలు  
బెంగపెటుట్ కొననాటుట్ గా ఉంది. 
పంపించేసేతీ బావ్ంటుందేమ్? 
ఇంత చిననాదానినా తలిలు దండ్రుల-
కు దూరంగా, వేరేఊరులో పనికి 
పెటుట్ కోవడం మంచిది కాదేమ్? 
అయిన్ ఆ తలిలు  దండ్రులకు బుది్ధ 
ఉండాలి!” అన్నారు రామలింగం 
గారు. 
“అలాగైత్ మనం ఆ పిలలుకోసం 
బెంగ పెంచ్కోకుండా వంటనే 
పంపించేయండి. అనుబంధాలు 
పెరిగిత్ తరావుత మనకీ కషట్ మైెపో-
తుంది. రుద్రని అడిగి చూస్తీ ను,” 
అంది రామలింగంగారి  భార్య 
సీతమ్మ. 
సీతమ్మ విషయం  కదపడం-
తోనే  రుద్ర ఏడుపు మొహం 
పెటిట్ ంది.  బుజజ్గించడంతో 
జరిగిన సంగతి  చపి్ప, ఆ తరావుత 
అంది. “మా ఊరళలుడం న్కిషట్ ం 
లేదు. న్ కొతతీమ్మ ననునా చదు-
వ్కోనివవుక  బాధలు పెటేట్ సుతీ ంది. 
మాన్ననా ఏమీ చేయలేడు. గుడి 
బయట ప్రస్దం తిననా తరావుత ఏం 
జరిగిందో న్కు తెలియదు. నేను 
బసుస్లో దొరికానని అంటే నమి్మ-
నటుట్  నటించాను. మీ యింటలు  
పనికి కుదిరిచునపు్పడు వంటనే 
సంబరపడిపోయాను. ననినాక్కడ 
దిగబెటిట్ న రోజుకి ముందు రాత్రి  
న్కిచిచున రండు జతల బటట్ లూ 

న్వే! అపు్పడు న్ కొతతీమే్మ ననునా 
వీరికి అమే్మసినటుట్  అనిపించింది. 
అయిత్ ఆ బటట్ లు న్వేనననాటుట్ -
గా నేను బయట పడలేదు.  మణి 
ఆంటీ, సమరాజు అంకుల్ ఎనోనా 
జాగ్రతతీలు చపా్పరు. మీ అలవా-
టలు ను గమనించమన్నారు. ఇంటలు  
ఎక్కడి స్మానులు  అక్కడే ఉండే-
టటులు  చూడమన్నారు. బీరువాల 
త్ళ్లూ అవీ ఎక్కడ పెడాతీ రో తె-
లిసికొని వాటి జ్లికి పరపాటున 
కూడా పోవద్దని హచచురించారు. 
వాళ్్ళ చపి్పన తీరు చూసీతీ న్ దావురా 
మీ సంగతులు తెలుసుకోవాలననా 
ఇది కనిపించింది. వచేచు ఆదివారం 
తను వచిచు, తనతోకూడా తీసుకు 
వళి్ళ స్యంత్రానికలాలు  దిగపెటేట్ -
స్తీ నంది. న్ కెందుకో భయంగా 
ఉంది. నేన్క్కడికీ వళ్ళను. మీతోనే 
ఉంటాను.”
రామలింగం ఆలోచనలో పడి 
తన సేనాహితుడు సీత్పతికి ఫోన్ 
చేశడు. అతను పోలీసు శఖలో 
పనిచేసి రిటైెరయా్యడు. ఓ గంట 
తరావుత సీత్పతి వచాచుడు. రుద్ర 
తన కథని మరోస్రి వినిపించింది. 
సీత్పతి రుద్రకి  తన స్ల్ తో ఫోట 
తీసి, ఆ ఇలాకా పోలీసు సేట్షన్ కి 
వళి్ళ సంగతి చపా్పడు. వాళ్ళ వబ్ 
లో కృష్ణపటనాం నుంచి వచిచున 
రుద్ర స్్కచ్ కనబడింది. సీత్పతి 
రుద్ర చపి్పన సంగతి వాసతీవమేన-
ని రామలింగానికి తెలియజేశడు. 
సీత్పతి కొనినా ఏరా్పటులు  చేశడు. 
ఆదివారం ఉదయం  మణి 
రామలింగం యింటికి వచిచుంది. 
రామలింగం దంపతులినా పలక-
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రించి, రుద్రని తీసుకొనిపోయి స్-
యంత్రానికి తీసుకు వచేచుస్తీ నంది. 
పక్క గదిలోంచి ఇలాకా పోలీసు 
ఆఫీసరు వచిచు మణికి బేడిలు 
వేశడు. తీగ లాగిత్ డొంకంత్ 
కదిలింది. సమరాజు నివాసంలో 
కొనినా చోర్ నగలూ, డబ్బు దస్కం 
కనిపించాయి. పిలలులినా ఇళ్ళలో 
పనిలో కుదిరిచు, ఆనుపానులు 
తెలుసుకొని దొంగతన్లు చేసే 
ముఠ సభు్యలు వారు. ఓ దళ్-
రిదావురా చంద్రననా భార్య రుద్రని 
తమకి అమే్మసిందని ఇద్దరూ 
ఒపు్పకొన్నారు. అక్కడ కృష్ణపటనాం-
లో పోలీసులు చంద్రననా భార్యని 
కసట్డీలోకి తీసుకొన్నారు. 
చంద్రననాని ఓ కృష్ణపటనాం పోలీసు 
దగగారుండి నగరంలోని  రామలిం-
గంగారింటికి తీసుకు వచాచుడు. 
చంద్రననా కూతురినా కావలించ్కొని 
మళీ్ళ పెళిలుచేసుకోవడం తప్పయి 
పోయిందని ఏడాచుడు. “నీ అదృషట్  
బావ్ండి నీ కూతురు దొంగల 
ముఠబారిన పడింది కానీ, పడు-
పువృతితీని కొనస్గించే  నరరూప 
రాక్షసుల బారిన పడి ఉంటే ఏమ-
యే్యదో ఆలోచించ్కో! ఇకనై్న్ 
కూతురినా జాగ్రతతీగా చూసుకొ,” అని 
సీత్పతీ, ఇలాకా పోలిస్ఫీస్రూ 
గటిట్ గా మందలించారు. 
రుద్ర తండ్రితో వళలుడానికి ఒపు్ప-
కోలేదు. సీతమ్మగారిక్సి ఆశగా 
చూసింది. 
“సరేలే, అలానే ఉందువ్కాని. 
పనిపిలలుగా మటుట్ కు కాదు! మా 
మనవరాలిగానే ఉండు. దగగారోలు నే 
మంచి సూ్కలుంది. చేరి్పస్తీ ను. 

చక్కగా చదువ్కొని పైెకి రా!” అంది 
సీతమ్మ. 
“న్ మనసులోని మాట నువేవు 
అనేశవ్! సంతోషం!” అన్నాడు 
రామలింగం.
చంద్రననా, “సర్! మీ లాంటివారి 
నీడలో ఆశ్రయం కలిగిసుతీ న్నారం-
టే రుద్ర చాలా అదృషట్ వంతురా-
లు. మధ్యమధ్యలో ఒకస్రి వచిచు, 
చూసి పోయేటందుకు అనుమ-
తించండి!” అని స్లవ్ తీసుకొ-
న్నాడు.        
“రుద్రా! రామలింగం దంపతులు 
నినునా పనిలో పెటుట్ కోవడం 
ఒక విధంగా  నేరమే అయిన్, 
రండిందాల మంచి జరిగింది. 
ఒకటి, ఓ నేరసుథా ల ముఠ పటుట్ బ-
డింది. రండు నీ భవిష్యత్ కి పున్ది 
పడింది. నువ్వు పోలీసు శఖలో 
ఉండదగిన దానివి. నీ చదువైన 
తరావుత పోలీసు శఖలో ప్రవేశిం-
చే  శిక్షణా కార్యక్రమాల గురించి 
నేను చబాతీ ను,” అన్నాడు సీత్పతి! 
ఆయన మాటలోలు  తనంతవరకూ 
జీవిస్తీ నననా నమ్మకం ఉంది. 
విదేశలకి వలస పోయిన కుటుంబ 
సభు్యలు లేని కొరత రామలింగం 
దంపతులకు రుద్ర తీరిచుంది, 
‘రుద్ర, ఐ పి ఎస్’ మా మనవరా-
లని వయోవృదు్ధ లైన రామలింగం 
దంపతులు గరవుంగా చపు్పకొం-
టారు. 
అవిటి కూతురినా చలిలు  వరహాలు  పె-
ద్దకొడుకు సింహాద్రికి  మొహమాటం 
పెటేట్ సి పెళి్ళచేసిన చంద్రననా 
మేనమామ స్వురథాంనుంచి మొదలై, 
రుద్ర ఐ.పి.ఎస్ అయే్యవరకూ 

మధ్యగల పరిణామాలినా పరిశీలి-
సేతీ- రుద్ర జీవిత్నినా తలిలు  పిడుగు-
పాటు మరణం ఒక మలుపు తి-
పి్పందని అనుకోవచ్చు. అటుపైెన 
సవతితలిలు  వేధంపులు, అపహరణ, 
రుద్ర ఆత్మస్్థార్యం, రామలింగం 
దంపతుల ఒంటరితనం  రుద్ర జీ-
విత్నినా నడిపించిన కారణాలని ని-
ర్ద్ందవుంగా చపు్పకోవచ్చు. అయిత్ 
అదృషట్ ర్త్్య ఆలోచిసేతీ-‘చడుజర-
గడం కూడా మంచిదేన్?- అంత్ 
మనమంచిక్న్? అననా సంధగా్ధ -
వసథా తలతుతీ తుంది! ప్రపంచం-
లోని కోటలు  జన్భాలో ప్రతి వ్యకి తీ-
కి ఓ చరిత్ర ఉంటుంది. కొందరి 
జీవిత్లు మటిట్ లో కలిసిపోత్యి. 
మరికొందరి జీవిత్లు కొంతకాలం 
పుసతీకాల పేజీలోలు  దర్శనమిచిచు ఆ 
తరావుత అదృశ్యమైెపోత్యి.    
  రుద్ర తన అర్తలతో సమాజాని-
కి ఏ విధంగా ఉపయుక తీమౌతుం-
దో రాబోయే కాలమే చబుతీ ంది. 
మలుపులు లేని జీవిత్లూ, 
తత్్కరణంగా  మారు్పలు పందని  
సమాజాలూ  ఉండవ్ 
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2. నీరు- స్రూప స్భావాలు

     సహజవనరులనినాటిలో గాలి 
తరువాత   నీటికి ఎంతో  ప్రాము-
ఖ్య౦ ఉంది .
 సంసకృతభాషలో నీటికి  అనేక 
పదాలున్నాయి. అవనీనా స్రథాకాలే.
 నీటిని (1) ఆప: అంటారు. 
‘ఆపోనాతి ఇతి ఆప: ’. అంతట 
వా్యపి౦చేది అని అరథాం. ఇక నీటి 
ని (2) వారి అని కూడ పిలుస్తీ -
రు.    ‘ అపవారయతి నిమ్నాననా-
తం ఇతి వారి ’ అనే అరాథా నినా బటిట్  
ఇది ఎతుతీ  పలాలు లను తొలగిసుతీ ం-
ది. అలాగే ప్రవహించే సవుభావం 
కలిగి ఉండడం వలన ద్నికి (3) 
సలిలం అనిపేరు  (సరతి ఇతి 
సలిలం ). అలాగే దాహంతో బా-
ధపడేవారు కోరుకునేది కాబ టిట్  
(కామ్యత్ తృషారతై:) నీటికి   (4) 
కమలం అని కూడ పేరు. ఘన-
రుపంలో కూడ ఉంటుంది 
కాబటిట్  (జడతి - జడీ భవతి ఇతి 
జలం) నీటికి (5) జలం అని 
పేరు. పీయత్ ఇతి పయ: అనే 
వ్్యత్పతితీని బటిట్  నీటిని (6) పయ: 
అంటారు. ఇది అందరి చేత త్రా-
గబడుతుందని అరథాం . అగినాని 

చలాలు రుసుతీ ంది కాబటిట్  నీటికి (7)
కీలాలమని పేరు (కీలాన్జ్ ్లాన్    
అలతి వారయతీతి కీలాలం). 
నీటికి (8)అమృతం అనే పేరు 
కూడ ఉంది. న మ్రియత్ అనేన 
ఇత్యమృతం అనే వ్్యత్పతితీని 
బటిట్    ఇది ప్రాణాలు కాపాడుతుం 
ది అని అరథాం.  ఇది త్రాగే ప్రతి 
ఒకరిని   జీవి౦ప జేసుతీ ంది కాబ 
టిట్  ద్నికి (9) జీవనం అని పేరు 
జీవంత్యనేన ఇతి జీవనం. ఇది 
ప్రయోజన్లు న్రవేరుసుతీ ంది  
కాబటిట్  నీటిని (10) భువనం అని 
పిలుస్తీ రు.
       (భవతి సరవుం అనేన ఇతి  
ఇతి భువనం). నీటిని  (10) 
వనం అని కూడ అంటారు. 
(వన్యత్ యాచ్యత్ ఇతి వనం ) 
ఐది ప్రతి వ్యకి తీ చేత కోరబడే ది. 
అందరికి కావలసినది.  నీటిని 
(11) కబంధం ( కం బధానాతి)  అని 
కూడ పిలుస్తీ రు. ఎందుకంటే  
ఇది శర్రానినా ఒక్ విధంగా 
బంధంచి ఏకంగా ఉంచ్తుంది. 
ఉనకి తీ ఇతి ఉదకం అని చప్పడం 
వలలు   ఇది ద్రవసిథాతిలో ఉంటు౦ది 

కాబటిట్  (12) ఉదకమని పిలుస్తీ -
రు. పాతి భూత్ని ఇతి పాథ: అనే 
అరథాంలో  ఇది  అనినా జీవ్లను  
రకి్షసుతీ ంది కాబటిట్  (13) పాథ: 
అని పిలవబడుతో౦ది. అలాగే 
ఇది ప్రతిజీవిని పోషంచడం 
వలలు  (14) పుష్కరం  ( పోషయతి 
ఇతి పుష్కరం) అయింది .   ఇది 
(సరవుతో ముఖాని అస్య) ఘన, 
ద్రవ, వాయు అనే మూడు రూ-
పాలోలు నూ ఉంటుంది కాబటిట్  
(15) సరవుతో ముఖం అయింది.    
ఇది ప్రవహించే సవుభావం కలిగి 
ఉండడం వలలు (అమతి గచఛితి 
ఇతి) (16) అంభసుస్  అయింది. 
ఇది శర్రానికి కావలసిన పోషక-
పదారాథా లను అందించి రకి్షసుతీ ంది 
కాబటిట్  (తన్యత్ పాలయతి ఇతి) 
(17) తోయం  అని పిలుస్తీ రు. 
త్రాగుటకు యోగ్యమైెనది కావడం 
వలలు  (పాతుం యోగ్యం ) (18) 
పానీయం అయింది . అందరికి 
సుఖానినా, ఆనందానినా ఇసుతీ ంది  
కాబటిట్
( నయతి సుఖం ) (19) నీరం 
అయింది. ఆవిరై నశిసుతీ ంది 

    చిలకమరి తీ దురాగా  ప్రస్దరావ్

   నీరు-విలువ
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ఉపయోగాలినా  వివరిసుతీ న్నాయి.
         

అంటే  బాషీ్పభవన్నికి లో-
నవ్తుంది కాబటిట్  (20) కీ్షరం 
(కీ్షయత్ ఇతి ) అని పిలుస్తీ రు. 
ప్రవహిసూతీ  ధవుని చేసుతీ ంది కాబటిట్  
(అంబత్ ఇతి) ఇది (21) అంబు 
అయి్యంది . శం సుఖం  వృణోతి 

అనే అర్ధంలో అందరికి సుఖానినా, 
ఆనందానినా  కలిగించడం చేత 
(22) శంవరం అయింది.  ఈ 
విధంగా నీటికి ఉననా అనినా 
మాటలు  అరథావంతంగా ఉండి 
నీటి య్క్క  వివిధలక్షణాలినా, 

3. నీటి కాలుష్య౦- కారణాలు:

విచక్షణారహితంగా   రస్య-
నద్రవా్యల   వినియోగం, ము-
రికినీటిని, వివిధ కరా్మగారాల-
నుండి బయటకు విడిచిపెటిట్ న 
కలుషమైెన నీటిని నదులలోకి, 
కాలువలలోకి వదిలేయడం, 
అశస్త్రీయమైెన జలనిరవుహణ-

విధాన్లు,  అవాంఛిత మైెన, 
ప్రమాదకరమైెన  వసుతీ వ్లను 
నీటిలో పారవేయడం మొ|| నీటి 
కాలుషా్యనికి దోహదం చేసుతీ న్నా-
యి.  ఈ ప్రపంచంలోని సమ-
సతీజీవ్ల మనుగడకు కారణ-
మైెన నీటిని  మనం పరిశుభ్రంగా 

ఉంచాలి. మన పూర్వుకులు  దాని 
సవుచఛితను కాపాడడానికి ఏ ఏ 
విధాన్లు ఆసరించారో అరథాం 
చేసుకోవాలి.  నీటి ప్రాముఖా్యనినా 
గురి తీంచాలి. పిలలులకు, పెద్దలకు 
అందరికి తెలియ(జెపా్పలి.

4. నీటి ప్రాముఖ్య౦:

       ఋగేవుదంలో న్సద్య-
సూక తీం (10/129) ప్రకారం సృషట్  
ముందు నీరు మాత్రమే ఉంది. 
హిందూధర్మం, పురాణాలు 
నీటిని విష్్ణ వ్ య్క్క నివాసంగా 
వరి్ణసుతీ న్నాయి. న్రా: ఆప:  
అయనం స్థా నం  యస్య స:  
న్రాయణ: అని నీరే నివాసస్థా -
నం గలవానిగా   సుతీ తించాయి. 
నీరు మానవజీవితంలో చాల 
ముఖ్యమైెన పాత్ర పోషసతీ ంది. 
ప్రాణిజీవన్నికి అడుగడుగున్ 

నీటి అవసరం ఉంది. ఏ వైది-
కకార్యకలాపమైెన నీటిని ఉప-
యోగించకుండ నిరవుహించడం 
స్ధ్యం కాదు.  నీటి ప్రాధాన్్యనినా 
చపే్ప వేదమంత్రాలు వందలకు 
పైెగా ఉన్నాయి.  సంసకృతంలో 
నీటిని జీవనం అంటారు. ఇది 
అమరత్వునినా ప్రస్దించే  ఒక 
పానీయం. మన దేశం వ్యవ-
స్యప్రధానమైెన దేశం. వ్య-
వస్యం నీటి మీద ఆధారప-
డి ఉంటుంది. నీటిని ఒక దివ్య 

ఔషధం గాను (6/1) అలాగే తలిలు -
గాను కూడ(6/2) పరిగణిస్తీ రు. 
మన ప్రాచీనవైద్యవిధానం దావురా 
(6/3) మానస గంగోత్రి నుండి 
వలువడిన నీటిని  క్రిమిన్శకజ-
లం(distilled-water)గా ఉప-
యోగించేవారని తెలుసతీ ంది. 
అందుక్ మన ప్రాచీనులు, నీటి 
ప్రాముఖ్య౦  గురి తీంఛి నీటితో  
మమైెక్యం చందారు.
 మన  సంసకృతిలో మానవ్ల-
కు  నీటితో  సంబంధబాంధవా్య-
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లు కూడా ఉననాటులు  తెలుసతీ ంది. 
ఎంతో మంది  గొప్ప వ్యకుతీ లు 
నదులను  వివాహం చేసుకున్నా-
రు. ఉదాహరణకు: - శంతనుడు 
గంగను,   పురుకుతుస్డు  నర్మ-
దను, శ్రీరాముని కుమారుడైన 
కుశుడు కుముదవుతిని వివాహం 
చేసుకున్నారు. నదుల చరిత్రల-
ను వివరించే ఎంతో స్హిత్యం 
మనకుంది. మనుష్లకు, వా-
హన్లకు, కటట్ డాలకు నదుల-
పేరులు  పెటుట్ కోవడం మన స్ం-
ప్రదాయం. నదులలో స్నానం 

చయ్యడం కూడ ఒక పవిత్ర కా-
ర్యక్రమంగా భావిస్తీ ౦. ఇక  గం-
గానదిని  క్వలం చూసేతీనే ముకి తీ 
లభిసుతీ ందని శస్్రా లు చబుతు-
న్నాయి. (8)
ఈ సందరభుంలో ఒక విషయ౦ 
ప్రస్తీ వి౦చడం అసందరభుం 
కాదు. ఇటీవల పరమపదిం-
చిన సన్నాయి వాద్యకళ్కారుడు 
శ్రీ బ్సి్మలాలు  ఖాన్ గారినా అమెరికా 
దేశీయులు తమదేశనికి ఆహావు-
నిసూతీ  – అయా్య! మీరు శశవు-
తంగా మా దేశనికొచచుయ్యండి 

మీకు ఏ లోటు రానివవుం, కోరిన 
ధనం ఇస్తీ ం, సకల సౌఖా్యలు  
ఏరా్పటు చేస్తీ ం అన్నారు . సరే 
నేను వస్తీ ను మరి న్కు గంగమ్మ 
తలిలు ని అక్కడ ఏరా్పటు చేయగ-
లరా? అని అడిగారు. వారు స్ర్ 
స్ర్ అన్నారు. ఈయన సమాధా-
నంగా వర్ స్ర్, నేను ఈ పవి-
త్రగంగాతీర౦ కాశీని విడిచిపెటిట్  
అక్కడికి  రాలేను అని చపే్పశరు.  
కాబటిట్  మనకు  నీరంటే క్వలం 
H2O కాదు,  అంతకంటే అతీత-
మైెన దైవ సవురూపం .

5. నీటికాలుష్యం—మహాపాపం:
         వేదం జలకాలుషా్యనినా 
తీవ్రంగా నిరశి౦చింది. ఏ పరిసిథా-
తిలోను  నీటిని  కలుషత౦ చ-
య్యకూడదని హచచురించింది. 
(9)  నీటిని కలుషతం చయ్యడం 
నేరంగా పరిగణి౦ చింది. కృష్్ణ డు 
విషసర్పమైెన కాళియుని  శికి్షసూతీ  
-- ఓ కాళియా! నువ్వు పవిత్రమన 
నద్జలాలను కలుషతం చేశవ్, 
అందుక్ నినునా దండించాను. 
ఇపు్పడు క్షమిసుతీ న్నాను. కానీ 
నువ్వు ఇక్కడ ఏ మాత్రం ఉండ-
కూడదు. తిరిగి సముద్రానికి వళిలు  
మీ వాళ్ళతో సుఖంగా బ్రతుకు.  
నది మానవ్ల ఉపయోగం 
కోసం ఉదే్దశించబడింది. వారి 
జీవిత్లు నదిపైె ఆధారప-
డి ఉన్నాయి . నువ్వు నీ విషంతో 
కలుషతం చయ్యడం శికి్ష౦చద-

గిన నేర౦ అంటాడు (భాగవతం)  
. రామాయణం త్రాగునీటి-
ని  కలుషతం చయ్యడం  ఒక 
గొప్ప పాపంగా పరిగణి౦ చింది. 
రాముని తలిలు  కౌసల్య భరతుని 
రాకను తెలుసుకుని, అతనినా చేరి,  
రాముని అడవికి పంపించినం-
దుకు తీవ్రంగా నిందించింది. 
అపు్పడు భరతుడు ఆమెతో 
అమా్మ! నేను నిజంగా రాముని 
అడవ్లకు పంపించాలనే చడడు  
ఉదే్దశం కలవాణ్్ణ అయిత్ త్రాగు 
నీటిని కలుషతం చేసేవాడు ఏ 
నరకానికి పోత్డో నేను కూడ ఆ 
నరకానికి పోత్ను అని అంటాడు 
(10). ద్నినా బటిట్   నీరు  కలుషతం 
చయ్యడం ఎంత నేరమ్ తె-
లుసతీ ంది. ఎందుకంటే జల-
కాలుష్య౦ వలలునే మనం అనేక 

వా్యధులతో  బాధపడుతున్నాం. 
సుజలాం సుఫలాం అని పిల-
వబడే మనదేశంలో మంచినీరు 
కూడ డబుబుతో కొనుకు్కని త్రాగ-
వలసిన  దౌరాభుగ్యసిథాతిలో ఉన్నా౦.
మనిషకి ప్రకృతికి మధ్య గల 
బంధం ప్రాచీనకాలం నుండి 
చాల బల౦గా  ఉంది. అందువలలు  
మనం ప్రకృతితో మితిమీరినజ్-
క్యం విడిచిపెటిట్  దాని  సమతౌలా్య-
నినా కాపాడవలసిన గురుతరమైెన 
బాధ్యత మన మీద ఉంది. ప్రసి-
ద్ధ అమెరికన్ నవలా రచయిత 
ఎరనాస్ట్  హమింగేవు అననాటులు  
“Mending nature is ending 
nature”.
 ప్రకృతిని అణచి పెటట్ డమంటే 
ప్రకృతిని న్శనం చయ్యడమే.



49  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక నవంబర్  2019

6. అనుసరించ వలస్న పదధితులు:

     1 . నీటిని పవిత్రమైెన , విలువైన 
వసుతీ వ్గా భావి౦చాలి. వ్యరథాం 
కాకుండా చూడాలి .
2. ఇప్పటిక్ నద్జలాలు  చాల 
వరకు కలుషతమైె పోయాయి. 
ఇప్పటికైన్ తగిన చర్యలు 
చేపడిత్ తీవ్రనషట్ ం కలగకుండ 
జాగ్రతతీపడొచ్చు.   
3. జలన్ణ్యత్నిరవుహణపద్ధ-
తులు సమరథావంతంగా చేపడిత్ 
రాబోయే నషాట్ నినా నివారి౦చొచ్చు. 
నివారణచర్యలు సమయం తీసు-
కుంటాయి. కాబటిట్  prevention 
is better than cure అననాటులు  
మనం చితతీశుది్ధతో  మన ప్రాచీ-
నులు అనుసరించిన మారాగా ననా-
నుసరించి మసలుకుంటే జల-
కాలుషా్యనికి త్వే ఉండదు.
 ఒక అమెరికన్ స్మెత ఇలా 
చబుతోంది. ఇదైన మన మన-
సుస్లో కొనినా మారు్పలు త్వాలి.
"ఆఖరి చటుట్ ను నరికిన తరువా-
తనే 
ఆఖరి  చేపను పటుట్ కుననా తరు-
వాతనే
ఆఖరి నదిని కలుషతం చేసిన 
తరావుతనే
డబుబు తినడానికి పనికి రాదని 
నువ్వు  గ్రహిస్తీ వ్”
 Only after the last tree has 
been cut down,

Only after the last fish has 
been caught,
Only after the last river has 
been poisoned,
Only then will you realize 
that money cannot be 
eaten’’
                                              --- 
Native American Saying----
  యజురేవుద౦లోని ఈ శంతి 
మంత్రంతో  వా్యసం ముగు-
సుతీ ౦ది.

द्यौ: शान्ति: | अरतिररक्षं  शान्ति: 
| पृथिवी शान्ति: आप: शान्ति: | 
ओषधय: शान्ति: | वनस्पतय: शान्ति: 
| ववश्वे दवेवा: शान्ति: | ब्रह्म शान्ति: | 
सववं शान्ति: | शान्तिरवेव शान्ति: | सा मा 
शान्तिरवेथध ||

            Save water --- Save 
the world.

References:

(1)     अग्निददेवता वातो दवेवता 
सूययो दवेवता चन्द्रमा दवेवता वसवो 
दवेवता रुद्ा दवेवता ss ददत्ा दवेवता 
मरुतो दवेवता ववश्वेदवेवा दवेवता 
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచున్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవ్తుంది. 
వతుతీ లు, గుణింత్లు అనీనా అనవుయిస్తీ యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదలాలు  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) ణ = అసలు అక్షరం 'త';  2) ప = అసలు అక్షరం 'క'
      
                              కాడకాటుల  పృవా్న  
                  కముప్ ణేద  మొముప్ దడుమ
                  లడమాటుల   లుప్ంత లదరు ణీసహా
                  యృణి మశాతుమద్ి బేస్్
                  శణుము దిద్ు లతిది ణమబె
                  రతలమగృతశా  దిద్ు   
                  రద్ుణింబు   చసద్లలు 
                                (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
గతన్ల జవాబు :  
                                   అగాధమౌ       జలనిధలోనే                                            
                               ఆణిముత్యముననాటులే
                               శోకాల  మడుగున  దాగి
                               సుఖముననాదిలే 
                               ఏద్ తనంత  త్నై్   నీదరికి   రాదు   
                               శోధంచి   స్ధంచాలి  అదియే  ధీరగుణం                                  
        
 అకోట్ బర్ న్ల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు:  శ్రీ కాశీసమయాజుల  మధు,  హూ్యసట్న్                                                                                                                     
                                                                                             శ్రీ Kan K                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                     






