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                               నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC)

        వదై్య రెంగెంలో పనుమార్పులు కోసెం కెంద్ర ప్రభుత్ెం 'NMC' అనే పేర్తొ చట్టెం తీసుకు వచ్చెంది.  
ఆర్ దశాబ్దా లుగా 'మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇెండియా' అనే పేర్ మీద చట్టెం ఉెంది. ఈ చట్టెం స్థా నెంలోనే 'NMC' పేర్తో 
'MCI' లో ఉెండే అవినీతిన్ అెంతెం చేస్తా మన్, లోపాలను సరిదిద్దా తూ చట్్ట న్ని తీసుకు వచ్్చమెంటెంది కెంద్రెం. 
లోపాలను సరిదిద్దా తెంటే, డాక్టర్లు  దేశవ్్యపతాెంగా సమెమె చేసి, పదదా  రగడ జర్పుతూ రోగులను కూడా పట్టెంచుకోకుెం-
డా  ఆెందోళన చెయ్య వలసిన అవసరెం ఏమెంది?
              . 'NMC' కి స్తెంత్రత ఉెండదన్ అెంతా కెంద్రమే పతతానెం చేసుతా ెందన్ డాక్టరలు  వ్దన. ఎగ్జిట్ టెస్్ట , బ్రిడ్జి  
కోర్సి, కమ్్యన్టీ హెల్తా ప్రొవడైర్సి, మెడికల్ సీటలు  భర్తాలో ప్రయివేటు పతతానెం అనే అెంశాలప ైఅభ్యెంతరెం వ్యక తాెం చేసుతా -
న్నిర్. అర్హత లేన్వ్రి వదై్యెంతో ప్రజలు ఇెంకా ఇబ్ెంద్లు పడతారనేది డాక్టరలు   ఆెందోళన. RMP, PMP డాక్టరలును దేశ 
వ్్యపతాెంగా MBBS డాక్టరలుతో కెంపిటీషనుగా మెంద్లు వ్రాసే అర్హత వ్రికి ఇచ్చ, హెల్తా ప్రొవడైర్లు గా న్యమిసేతా ప్రజల 
ఆరోగ్యెం ఏమైెపోవ్లి? వ్ర్ ఆర్నెలలు అలా అతి కొదిదా  కాలెం, కొదిధి అనుభవెం సెంపాదిెంచన వ్ర్ ఇష్ట ెం వచ్చన-
టులు  మెంద్లు వ్రాసేసేతా, వ్ళలుకి రెసిస్ట న్సి పవర్ తగ్గిపోదా? వ్రికి సరియైన మెంద్లు ఇసుతాన్నిరా?  లేదా? అన్ పట్ట ెం-
చుకునేదెవర్? అలాగే ఆర్ సెంవతసిరాలు కష్టపడి చదివిన మాతో, అతి కొదిదా  కాలమే అనుభవెం సెంపాదిెంచన వ్ర్ 
మాతో సమానెం ఎలా అవుతార్? MBBS చదివి ప్రాక్్టస్ చేయాలనుకునేవ్ర్ ఒక్కస్రే పర్క్షకు అర్్హ లనని న్బెంధన 
పనై్ అభ్యెంతరాలు వ్యక తాెం చేసుతాన్నిర్ జూన్యర్ డాక్టర్లు . ఒకస్రి ఎెంట్రన్సి లో  రాకపోతే వ్ర్ పీజీకి అనర్్హ లనడెం 
సరికాద్ అన్ డాక్టరలు  వ్దన. ర్రాష్ట్ర ప్రభుతా్లు సయితెం వ్యతిరేకిసుతాన్నియి అది సరియైనది కాద్, మేమకూడా కెంద్ర 
ప్రభుత్ెంతో మాట్లు డతామ అన్ రాష్ట్ర ప్రభుతా్లు కూడా అెంటున్నియి. అెంద్కోసెం తెలెంగాణా వదై్య శాఖామెంత్రి 
'ఈటెల రాజెంద్ర' కూడా చెపాపుర్. ఎెంట్రన్సి లో ఒక్క స్రి రాకపోతే, రేెండో స్రి, మ్డో స్రి కూడా వ్రాసే అర్హత 
ఉెండాలన్ కెంద్రెంతో మాట్లు డతామన్ మెంత్రి అన్నిర్. 'MCI' లో  అవినీతి పేర్కుపోయిెంది. గ్రామీణ ప్రాెంతాలలో 
వదై్య సద్పాయాన్కి ఇబ్ెంది అవుతోెంది కాబటే్ట  ఈ చట్టెం తీసుకువసుతాన్నిమన్ కెంద్రెం అెంటెంది. 
     63 సెంవతసిరాల క్రితెం 1956 లో MCI పేర్తో  100 మెంది సభు్యలతో ఈ చట్టెం వచ్చెంది. 'MCI'  లో  పదదా  
ఎతతా న  అవినీతి ఆరోపణలు ఎకు్కవగా వసుతాన్నియి. అెంద్కన్ 'NMC' పేర్తొ 25 మెంది సభు్యలతో  కొతతా చట్టెం తీసు-
కురావడెం జరిగ్ెంది. అెంద్లో 16 మెందిసభు్యలుెండాలన్ న్ర్ణయెం తీసుకున్నిర్. రాష్ట్రా లనుెండి  ఆర్గుర్, మెడికల్ 
నేపధ్యెం నుెండి 5 గుర్ సభు్యలు ఉెంట్ర్. ఆెంధ్రప్రదేశ్, తెలెంగాణా రాష్ట్రా లకు మెెంబర్ షిప్ రావ్లెంటే 12 సెంవ-
తసిరాలు పడుతెంది. చెరైమెన్ ను, సభు్యలను ఏ సమయెంలోనెనై్ తొలగ్ెంచే అధికారెం కెంద్రాన్క ఉెంటుెంది. అదే పదదా  
ఎతతా న అభ్యెంతరాలు వసుతాన్నియి. 'NMC' ఇెండిపెండెంట్ వ్యవసథాగా పన్ చేయకుెండా కెంద్రెం తన గుపపుటలు  పటు్ట కుెం-
టెందన్ వ్యతిరేకిసుతా నని వ్ళ్ళు ఉన్నిర్. అతి పదదా  సెంస్కరణ చేయడెం దా్రా వదై్య రెంగాన్ని, ఆరోగ్య రెంగాన్ని  పేద 
ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రాెంత ప్రజలకు దగగి రగా తీసుకు వళ్లు లన్ అనుకుెంటున్నిమన్ కెంద్రెం చెపుతోెంది. 
   ఈ సెంస్కరణలతో పేద ప్రజల దగగి రకు, గ్రామీణ ప్రాెంతాలలోన్ ప్రజల దగగి రకు వదై్యెం చేర్తెందా? అలాగే RMP, 
PMP డాక్టరలుకు అటువెంట ట్రైన్ెంగులు ఇచ్చ అర్హత ఇసేతా, ప్రజలకు  వ్ర్ చేసే వదై్యెం సరిపోతెందా? పేద ప్రజలకై-
తే  'RMP లు, PMP' ల వదై్యెం సరిపోతెందా? అదే మేమ ఓటులు  వేసి, మేమ అధికారాలిచ్చ, మేమ పనునిల రూపెంలో 
చెలిలుెంచన డబ్్లు జీతాలుగా తీసుకుెంటునని వ్రెతైే ఇెండియాలో వదై్యెం కూడా చ్లక, అమెరికా వళ్లు  వదై్యెం చేయిెం-
చుకుెంట్రా? అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపిెంచనెంద్కు ఇదేన్! మీర్ మాకు చేసేది? మా గ్రామాలు బ్గు చేసి, పదదా  
పదదా  ఆసుపత్రులు కట్ట , మెంచ మెంచ స్్కల్సి ఏరాపుటు చెయ్యెండి. పల్లుటూళళుకి వళ్లు  పన్ చేసే వదై్్యలకు సిటీ లో ఉనని 
వ్రికన్ని అధికెంగా సద్పాయాలూ, జీతాలూ ఇవ్ెండి. అెంతేకాద్ మఖ్యెంగా ప్రభుత్ ఆసుపత్రులు అభివృదిధి
చేయెండి. ఎెంతగా చేయాలెంటే, ప్రభుత్ ఉదో్యగులు, మెంత్రులతో సహా ప్రభుత్ ఆసుపత్రులలో మాత్రమే ట్రీటెమెెంట్ 
చేయిెంచుకోవ్లి అనే చట్్ట లను తీసుకు రెండి అనేది ప్రజల అభిలాష. పదదా  పదదా  ఆసుపత్రులు కోటులు   ఖర్్చ పట్ట  కట్ట , 
డాక్టరలుకు లక్షలోలు  జీతాలు ఇవ్వలసి వసుతా ెంది కాబట్ట  డాక్టర్లు  పేషెంటలుకు అవసరెం ఉన్ని లేకపోయిన్ అనేక టెసు్ట లు 
వ్రాస్తా  ఉెంటే, వ్ట దా్రా వేలకు వేలు ప్రజల నుెండి గుెంజడాన్కి స్సితా పలికిెంచెండి ప్రభుతా్లూ.  ఇక డాక్టర్లు  
కోటులు  పట్ట  సీటు కొనుకు్కన్ చదివి, దాన్కి పది ఇెంతలు ప్రజల దగగి రనుెండి పిెండాలనే దాన్కి స్సితా పలికిెంచెండి. డా-
క్టర్లు గా ఉెండి, అనేక అన్్యయాలకు, అరాచకాలకు పాలపుడుతన్నిర్ వ్ర్కూడా  లేకపోలేద్. అటువెంట వ్రి మీద 
ప్రభుత్ెం ఇెంకా కఠిన చర్యలు  తీసుకోవలసిన అవసరెం కూడా ఉెంది న్జెంగా ప్రభుత్ెం సెంస్కరణలు చేయదలచు-
కుెంటే, మెంచ మారాగి న్ని ఎనునికున్ ప్రజలకు అెండగా ఉెండాలన్, శర్రెం, ప్రాణెం అెందరిదీ ఒకటే కాబట్ట  అెందరిక్ ఒక 
రకమైెన ట్రీటెమెెంట్ ప్రభుత్ెం ఏరాపుటు చేయాలన్ కోర్కుెంటెంది చెతైన్యెం సెంకలపుబలెం. 

  తీగవరపు శంతి



            అభిప్రాయ వేదిక
ని స్వాతంత్రర్యదిన సందర్ంగా తలుచుకోవటం 
మనసుకి ఆనందానినాచి్చంది.
     కృష్ణమూరి తి, విమల, మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్

మూడు అంకె మీద వేమూరిగారి వా్యసం చాల్ 
ఇంటరస్ట ంగ్ గా వుంది. ఆయనకు ధన్యవాదాలు.
      పరమేశవారరావు, కండపల్లా , విజయవాడ

దక్షయజ్ం నేపధ్యంలో పోతన గారు వ్రాసన పదా్య-
నికి దంతురి తివారి భాష్యం బావుంది.
      సుబ్రహ్మణ్య శస్త్రి, గుంటూరు

పండ్్యల వామన్ రావు గారి గురించి ఎన్నా తెల్య 
ని విషయాలు మాకు  తెల్స్యి తుమూ్మరి వారి 
రచన దావారా. ఆయనకు ధన్యవాదాలు.
          యాదగిరి, వరంగల్

'ఒకటే వృతితి' కధగమ్మతుతి గా వుంది. భగవంతుని 
ప్రేమకు సవా పర భేదాలుండవని ఆదూరి హైమవతి 
గారు చకకాగా వ్రాస్రు.  అల్గే ఇంద్రగంటి వారి 
'ప్రేమంటే ఇంత్' రొమాంటిక్ గా వుంది.
           కె అపాపారావు, అనకాపల్లా

క్రీ.శ. 2800లో ఇల్ జరగవచు్చ అనే కలపానతో 
పింగళి గోపి గారు చేసన రచన ఆసకి తికరంగా 
వుంది. రచయితకు ధన్యవాదాలు. 
             రవికుమార్, కలపాన, అనంతపురం

ప్రకృతిలో మమేకమైపోవడమే మోక్షం అని చకకాగా 
చెపాపారు భువనచంద్ర గారు. చకకాటి కధనం.
          శేషస్యి, పద్మ, రాజమహేంద్రవరం

'కృష్ణం వందే జగదుగు రుం' దావారా మాకు ఉడుపి 
దేవాలయం గురించి మాకు బాగా వివరించారు కతతి 
రామానందం గారు. ఆయనకు మా నమస్కారాలు. 
అల్గే 'ప్రహేళిక' బావుంటంది. మీకు ధన్యవాదా-
లు ఇల్ంటివి ప్రచురిసుతి ననాందుకు.
         వామనరావు, లకి్షమి,    చెనైనై 

            చైెతన్యం ఆగస్్ట  సంచిక ఎపపాటిల్గానే చాల్ 
బావుంది. ముఖ్యంగా కష్్మర్ మీద మీ సంపాదకీయం 
మంచి విశేలాషణ తో మరీ బావుంది. ఇంతటి మంచి 
పత్రిక ని ఇనేనాళ్ళగా ఆసకి తికరంగా నిరవాహిస్తి , మాకు 
ఉచితంగా పంపిసుతి ననాందుకు న్ అభివాదాలు. అభి-
నందనలు.
      వంగూరి చిట్్ట న్ రాజు, హ్్యస్టన్, యు ఎస్ ఎ 

 ఆరి్టకిల్ 370, 35ఎ మీద మీరు వ్రాసన సంపాదకీయం 
బహు రమ్యంగా వుననాది.
     స్రి శర్మ, కుకట్ పల్లా , హైదరాబాదు

మీ సంపాదకీయం ఆగసు్ట  నల పత్రికకే వననా తెచి్చంది. 
కాశ్్మర్ సమస్యపై మీరు చేసన విశేలాషణ చాల్ బాగుంది. 
ఇంత మంచి పత్రిక నడుపుతుననాందుకు మీకు అభి-
నందనలు.
    రఘురామ శర్మ, గవరనార్ పేట, విజయవాడ.

మానససరోవర యాత్ర చదువుతుంటే వొళ్్ళ గగురొపాడు 
సతి ంది. చాల్ స్హసపూరితమైన యాత్ర ఇది. భవిష్య 
తుతి లో ఈ యాత్ర చెయ్యబోయేవారికి ఇది ఒక మారగుద 
ర్శకం ల్గా పనిచేసుతి ందని నేను నము్మతున్నాను. 
ఈ యాత్ర అంత్ ఒక పుసతికరూపంలో తీసుకువచే్చ 
ఆలోచన ఏదైెన్ ఉందా?
           శంభుప్రస్ద్, ఆదిన్రాయణ, బంగుళూరు

       మానససరోవర యాత్ర విడియో చూస్ను. చాల్ 
కిలాయర్ గా వుంది. చాల్ మంచి కావాల్టీ విడియో ప-
డుతున్నారు. మీ వా్యఖ్్యనం స్పర్బ్! మీ పత్రికకు మా 
ధన్యవాదాలు.
       సీత్మహాలకి్షమి, చింతలపూడి

పోడూరిగారి మువవాననాల రపరపలు సమయోచితంగా 
ఉంది. బాగా వ్రాస్రు.
           బాలకృష్ణ, నలలాకుంట, హైదరాబాద్

బాబూ రాజంద్రప్రస్ద్ గారి గురించి బుచి్చరాజు గారు 
వ్రాసన వా్యసం బాగుంది. అల్ంటి మహానీయుడి-
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 స్గా అనే పట్ట ణం జరాము కదా. 
కంచెం ఆల్్ట టూ్యడ్ సక్ నస్ 
మొదలయిందా అనిపించింది. 
షెరాపాలు వచి్చ అందరికీ 'డయా-
మాక్స్' మాత్రలు ఇచి్చ వేసుకోమ-
న్నారు. చెక్ పోస్్ట  దగగుర ఫోటలు-
తియ్యవదుదు ,ఇకకాడ చాల్ స్రిక్్ట గా 
ఉంటారని చెపాపారు  మరానాడు 
చూడబోతుననా  మానససరోవరం 
గురించి కలలుకంటూ నిద్రపో-
యాం. 
        పొదుదు నేనా లేచి తయారయిపో-
యి వచి్చ బసుస్లో కూరు్చన్నాము. 
జయజయ మహాదేవ నిన్దాల-
తో బసుస్ బయలుదేరింది. స్గా 
ఊరినుంచి మానససరోవరం 
సరసుస్ దూరం 450 కిలోమీటరులా  
ఉంటుంది. రోడుడు  బాగుంటుంది 
కాబటి్ట  సుమారు 7 గంటలలో 
చేరుకోగలం. అందరికీ ఎంతో 
ఉత్స్హంగా ఉంది. ఇంత కష్ట -
పడి, ఇంత డబుబ్ వెచి్చంచి చే-
సుతి ననా ప్రయాణం గమ్యం ఇవాళ 
చేరుకోబోతున్నాం అని ఆలోచన 
రాగానే మనసు పులకించిపో-
తోంది. 
       ఈ మానససరోవరం విశేషాలు 
కనినా ముచ్చటించుకుందాం. ఇది 
హిమాలయాలలో  ఉననా ఒక పదదు  
మంచినీటి సరసుస్. బ్రహ్మదేవు-
డు తన మనసులో సంకల్పాంచి 

సృష్ట ంచిన సరసుస్ అని ప్రతీతి. 
ఈ సరసుస్ వైెశల్యం సుమారు 
400 చదరపు కిలోమీటరులా . 
దీని చుటు్ట కలత 88 కిలోమీ-
టరులా . సముద్రమట్ట ం నుంచి 
4,590 మీటరులా  అంటే 15,060 
అడుగుల ఎతుతి లో ఉంటుంది. 
కైల్ష్ హిమానీనదం (గేలాషయ-
ర్) నుంచి దీనికి నీరు వసుతి ంది. 
ఈ సరసుస్ హిందువులకు, బౌ-
దుధు లకు, జైనులకు ఎంతో పవి-
త్రమైనది.  ఈ సరసుస్లో స్నానం 

చేసన్, సరసుస్లోని నీరు త్గిన్ 
మానవులు తమ జన్మజన్మల 
పాపాలనుంచి విముకి తి పొందు-
త్రని,  మరణానంతరం శివ 
స్యుజ్యం పొందుత్రని,  పు-
నర్జన్మ ఉండదని గాఢ నమ్మకం. 
ఆ నమ్మకం తోటే ఎన్నా ప్రయా-
సలకోరైచైన్ జీవితంలో ఒకకాస్-
రైన్ ఈ యాత్రకి ప్రజలు వసుతి -
వుంటారు. అంత ముఖ్యమైన 
యాత్ర చేసందుకు శరీరక శకి తి, 
మానసక శకి తి మరియు ఆరిధుక శకి తి 

https://youtu.be/IJj5mFxNXAk
https://youtu.be/gXQlF5c6uXw


7  సామాజిక విలువల మాసపత్రిక  సెపెటెంబర్  2019

ఇచి్చన ఆ భగవంతుడికి ఎన్నా 
కృతజ్త్పూరవాక నమస్కారాలు!
         ఈరోజు ప్రయాణం చాల్ 
స్ఫీగా స్గిపోతోంది, ఆహాలా దక-
రమైన ప్రకృతి, చుటూ్ట  కండలు, 
పకకానే తోడు వసుతి ననా బ్రహ్మపుత్రా 
నది యొకకా ఉపనది, బసుస్లోని 
తోటి భకుతి లు చేస రుద్ర నమక 
పారాయణం, జీవితంలో ఇంత-
కన్నా ఇంకేం కావాల్ చెపపాండి. 
           ఈరోజు ప్రయాణంలో ఒక ఆస-
కి తికరమైన సంఘటన జరిగింది. 
ప్రయాణం మధ్యలో ఒక చెక్ 
పోస్్ట  వచి్చంది. అకకాడ బసుస్ సలా  
అయి్యంది. మా బా్యచ్ లో ఉననా 
ఒక యాత్రికుడు పొరపాటున ఆ 
చెక్ పోస్్ట  ఫోట తన కెమేరాతో కిలాక్ 
అనిపించాడు. అది కాస్తి  వాళ్్ళ 
చూసశరు. ఇంకేముంది,  యా-
త్రికుడినా దింపి, అతని కెమరా 
'సీజ్' చేస్రు. కెమరా లేకుండ్నే 
వెళిలాపొమ్మన్నారు. మీకు గురుతి  
ఉండేవుంటుంది, అసస్లు వాళ్ళ 
చెక్ పోస్్ట  లదగగుర ఫోటలు తీసతి 
వాళ్్ళ ఊరుకోరని, కెమరాలు 
ల్గేసుకుంటారని. ముందుగానే 
చెపాపారు.  గత్యంతరం లేక ఆ 
కెమరా లేకుండ్నే మా బసుస్ 
బయలుదేరింది. ఓ పావుగంట 
అల్ వెళ్్ళమో  లేదో మా వెనుక 
లైటులా  ఫ్లా ష్ చేసుకుంటూ పోలీసు 
జీపు వస్తి  కనపడింది. మా 
డ్రైవరు బసుస్ను పకకాకి తీస 
ఆపాడు. ఆ జీపు కూడ్ మా 
పకకానే ఆగింది. వాళలాకు జాల్ 

వేసందో ఏమో, ఆ యాత్రికుడి-
కి తిరిగి కెమరా ఇచే్చస, తిరిగి 
వాళ్ళ జీప్ లో వెళి్ళపోయారు. 
హమ్మయ్య! కెమరా ఇచే్చశరు 
అని అందరం ఆనందించాం. 
ఈ విషయం మీరందరూ గురుతి  
పటు్ట కోండి. వాళ్ళ చటా్ట లు 
ఉలలాంఘంచడం మంచిది కాదు. 
వాళ్్ళ కెమరా తిరిగి ఇవవాకపో-
త్ మనం చేసదేమీ లేదు కదా! 
అన్నారు మా గైడులా .
         దారి మధ్యలో ఒక చోట  
ఫ్్యయల్ నింపుకోటానికి డ్రైవర్ 

ఆపాడు.  మామూలుగానే అకకాడే 
మా పా్యక్డు లంచ్ ని షెరాపాలు 
ఇచా్చరు. లంచ్ తరవాత  బసుస్ 
మళ్్ళ బయలుదేరింది. 
        స్యంత్రం సుమారు 
4 గంటల 30 నిముషాలకి 
మాకు మానససరోవర దర్శనం 
అయి్యంది. ఆహా! ఏమి మా 
ఆనందం, వర్ణన్తీతం! 
         మా మానససరోవర పరి-
క్రమ ఇపుపాడు ప్రారంభం అవ-
బోతోంది. ఒక చెక్ పోస్్ట  దగగుర 
మా బసుస్ ఆపి, మమ్మలనాందరీనా 
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ఇంకో బసుస్లోకి మారమన్నారు. 
ఈ బసుస్ ఇంకా ముందుకి వెళ్ళ-
టానికి పరి్మట్ లేదట. అల్ బసుస్ 
మారుతుననాపుపాడు, అకకాడికి 
కందరు ఆడవాళ్్ళ పాలా స్టక్ కా్యనులా  
(డబాబ్లు) అమ్మటానికి వచా్చరు. 
అందరం రండు రండు డబాబ్లు 
కనుకుకాన్నాం, మానససరోవరం 
నీళ్్ళ నింపుకుందామని. 
           మారిన బసుస్లో మానస-
సరోవర పరిక్రమ మొదలయి్యం-
ది. ఈ పరిక్రమ సుమారు రండు 
గంటలు పడుతుంది. మానసస-
రోవర పరిక్రమ చేసతి ఎంతో పుణ్య 
మని భకుతి ల ప్రగాఢ నమ్మకం. 
అంటే ఈ పరిక్రమ సరోవరం 
చుటూ్ట  బసుస్లో తిరగడం అననా 
మాట. 
          రోడుడు  మాత్రం చాల్ అధావా-
ననాంగా ఉంది. రాళ్్ళ రపపాలతో 
ఉననా కచా్చ రోడుడు . బసుస్ అటూ 
ఇటూ ఊగిపోతూ వెళతి ంది. 
అందరూ తమతమ సెల్ ఫోనలా లో 
సరోవర అందాలను బంధించు-
కుంటున్నారు. ఈ కుదుపులకి 
విడియో అంత బాగా రాకపోవ-
చు్చ. కానీ ఇవేమీ మా ఫోట సెష-
నలా కు అడుడు  కాలేదు. 
         ఆగసు్ట  నల కావటంతో 
ఆకాశం మబుబ్లు కమి్మ 'కిలాయర్ 
గా లేదు. దాంతో అకకాడ నుంచి 
దూరాన కనపడవలసన కైల్ష 
పరవాతం కానరాలేదు. కంచెం 
నిరాశ చెందాం అని చెపపాక 
తపపాదు. 

         పరిక్రమ మధ్యలో ఒకచోట 
సరసుస్ ఒడుడు న బసుస్ ఆపాడు 
డ్రైవర్. అందరూ బిలబిలమం-
టూ బసుస్ దిగి సరసుస్ దగగురకి 
పరుగులు దీశం. తృపితిగా దోశిళ్ళ-
తో మానససరోవర నీరు త్గాం. 
నతితి మీద చలులా కున్నాం. మా 
దగగుర ఉననా పాలా స్టక్ కా్యనలా లో నిం-
పుకున్నాం. తనివితీరా ఫోటలు 
తీసుకున్నాం. ఓ పావుగంట దాకా 
అకకాడ గడిపాం.    
          ఇంక చాలు రండి అననా-
టు్ట గా మా బసుస్ డ్రైవర్ హారన్ 
కటా్ట డు. వదలలేక వదలలేక 
వచి్చ బసుస్ ఎకాకాము. సుమారు 
రాత్రి 8.30 గంటల దాకా మా 
పరిక్రమ కనునాల పండువుగా 
స్గింది. ఆ పరిక్రమ ముగించి 
సుమారు రాత్రి 10 గంటల 
ప్రాంతంలో మేము డ్ర్్షన్ ఊరు 
చేరాం. ఈ ఊరు  కైల్ష్ పరవాత్-
నికి ముఖదావారం ల్ంటిది. రాత్రికి 
ఇకకాడే బస చేయాల్. రూములు 

ఒక మోసతిరుగా ఉన్నాయి. ఇకకాడ 
కూడ్ నలుగురికి కల్పి ఒక 
రూము ఇచా్చరు. 
          కంచెం దూరం అంటే 
సుమారు ఓ అర కిలోమీటర్ 
దూరంలో   ఉననా హిమాలయ 
కైల్ష్ హోటల్ లో మాకు 
భోజన్లు ఏరాపాటు చేయబ-
డ్డు యి. అకకాడ మధుబన్ వాళ్ళ 
భోజనశల ఉంది. వెళిలా  వేడి 
వేడిగా వడిడుంచిన భోజన్లు 
చేస్ం. ఆఫ్ కోర్స్, మనమే వెళిలా  
బఫే  బోజన్లు వడిడుంచుకోవా-
ల్ అనుకోండి. నిజంగా ప్రాణం 
లేచి వచి్చంది అనిపించింది ఈ 
బోజన్లు చేసంతరావాత. అననా-
దాత్ సుఖీభవ అని అందరం 
ఆ 'మధుబన్' సంసథాని ఆశ్రవా-
దించాము.  తపపాక మా దీవెనలు  
వారికి  చేర్వుంటాయి.
        తిరిగి మా హోటల్ రూమ్ కి 
వచి్చ నిద్రకి ఉపక్రమించాం.  

     (మళ్ళు వచే్చ నెల కలుదాదా ెం)
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కతతి  రామానందం                                                                 

  శరణు శరణు  గణాధిపా 

       భారతీయులకు గణపతి 
ఒక జీవన్ధారమైన మూలత-
తవాం.   అందువలేలా  ప్రతి పనికీ 
ముందు గణపతిని పూజించి, 
తమ పనులు నిరివాఘనాంగా చే-
సుకుపోతుంటారు.  బలం, బుదిధు 
రండింటికి మూల్ధారంగా 
ఉననా గణపతిని ఒక ప్రబల పృధ్వా 
తతవాంగా పరిగణిసుతి ంటారు. 
       గణపతి సదిధుని, బుదిధుని, బల్నినా, 
ఐశవారా్యనినా అనినాంటిని అనుగ్ర-
హించగల పరబ్రహ్మంగా ఎందరో 
భకుతి ల విశవాసం. విదా్యబుదుధు లు 
కలగడ్నికి సదిధు బుదిధు రూపుడైన 
గణపతిని ఎందఱో ఉపాసస్తి రు. 
స్వామి విఘనా గణపతియే కాదు, 
ఆయన వరద గణపతి కూడ్. 
గణపతి ఉపాసన వలలా  శత్రు క్ష-
యమౌతుందనీ, రాక్షస బాధలు 

ఉండవనీ పలువురి అమ్మకం. 
గణపతి కరుణా సముద్రుడ-

 వక్రతెండ మహాకాయ! కోట స్ర్య సమప్రభ! న్రి్ఘనిెం కుర్ మే 
దేవ! సర్ కారే్యషు సర్దా! . అెంటూ ఎెంతో భక్ తా శ్రదధిలతో విన్య-
కుడిన్ పూజెంచే పర్దినెం విన్యక చవితి. ఈ రోజున పాలవలిలున్ 
అలెంకరిెంచడెం .. పత్రితో పూజ చేయడెం -- కుడుమలను నెవైేద్యెం 
పట్టడెం ,,,భకి తా శ్రదధిలతో కధ వినడెం -- అనీని ప్రతే్యకెంగానే ఉెంట్యి. 
మన దేశవ్్యపతాెంగా బొజజి  గణపయ్యకు బోల్డు ఆలయాలు. 

నీ, పదవీ భ్రష్్ట లకు, రోగపీడి-
తులకు స్ంతవాన ప్రస్దిస్తి డని 
ఎన్నా కధలున్నాయి. స్ధకుడు 
ఆరోగ్యవంతుడై సుఖసంపదలు 
పొందుత్డని శస్త్ర వచనం.  
         విన్యకుడి పుటు్ట క గురించి 
విచిత్ర పురాణ కధలు ఉన్నాయి. 
మతస్ర్య, శివ పురాణాల ప్రకారం 
నలుగుపిండితో చేసన బొమ్మకు 

పారవాతి ప్రాణం పోయడం, ఆ 
బాలుడు లోనికి వెళ్్ళ శివుణి్ణ  
అడడుగించడం, కోపంతో శివుడి ఆ 
బాలుడి తలను ఖండించడం, 
విషయం తెల్స విలపించే 
పారవాతి ప్రారధునపై శివుడు ఏనుగు 
తలను, ఆ బాలుడి మొండ్నికి 
అతికించి, తిరిగి బ్రతికించడం 
తెల్సన గాధే. అపపాటినుంచి 
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ఆ బాలునికి గజాననుడనే పేరు 
వచి్చంది. విఘనాం పొంది తిరిగి 
బతికాడు కాబటే్ట , చెడు పనులకు 
విఘనాకారీ - సత్కారా్యలకు కల్గే 
విఘ్నాలను న్శనం చేస్తి డు 
కనుక విఘ్నాశవారుడని అంటారు. 
ఈయన ప్రమద గణాలలో శ్రేష్్ట -
డు కాబటి్ట  గణాధిపతి అనీ, గణ 
దేవతలైన దావాదశదితు్యలకు, 
అష్ట  వసువులకు ప్రభువు కనుక 
గణపతి అనే పేరులా  కల్గాయని 
చెబుత్రు. 'గణ' శబాదు నికి వాకుకా 
అనే పరా్యయపదం ఉండటం 
చేత , 'గణాన్ం త్వా గణపతిగ్ం 
... జ్యష్ట రాజం బ్రహ్మణాం ...' అనే 
ఋగేవాద మంత్రంలో గణపతిని 
బృహసపాతిగాను, విదా్యధిదేవత 
గానూ సుతి తించారు. అందుకే 
ఆయన వా్యసునికి కావ్యలేఖ-
కుడయా్యరు. ఆయన శరీరం 
నరాకారం. ముఖం గజవదనం. 
        ఈయనకు మూషకం ఒక 
వాహనం. సౌబరి అనే ఋష 
భార్య పేరు మన్మయ. ఆమను 
క్ంచుడు అనే గంధరువాడు 
మోహించి, బల్త్కారించబో-
యాడు. ఆ ఋష ఆ గంధరువా-
నినా మూషకంగా జని్మంచమని 
శపించాడు. గంధరువాడు శప 
విమోచనం కోరగా నీవు ఎలుక 
రూపంలో విన్యకుడి వాహనం 
అవుత్వని చెపిపానటులా  శస్త్ర 
వచనం. 
         గణపతిని ధాన్్యధిదేవత-
గాను, రైతులు సృష్ట ంచిన గ్రామ్య 

దేవతగాను పూజిస్తి రు. ఎలుక 
పంటలను న్శనం చేసది. వి-
న్యకుని వాహనం అయిన-
పుడు అది అతని ఆధ్నంలో 
ఉంటుంది. కనుక రైతుల మూ-
షకవాహనుని ఆరాధించడం 
విశేషం. 'ఎలుకని ఆధ్నంలో 
ఉంచుకుని మా ధాన్య సంపతితిని 
రకి్షంచు' అని ప్రారిధుంచడం గమ-
న్ర్ం.
             విన్యకుడి భారీ కాయా 
నికి కారణం పంచ భూత్లోలా  
స్థా లమైనది పృధివాయే కనుక 
పృథ్వాయే అతని బరువు మో-
యగలదు. మిగిల్న న్లుగు 
భూత్లు స్క్ష్మమైనవి. ఏనుగు 
తండం వంకరగా ఉంటుంది. 
స్ధారణంగా ఆహారం సీవాకరిం-
చేటపుపాడు మాత్రమే అది తండం 
చాపుతుంది. అందుకే వక్రతుం-

డుడని పేరు.
           గణపతికి ఉననా 
రండు దంత్లలో 
ఒకటి విరిగిపోయిం-
ది. ఆ విరిగిన దంతం 
తోనే మహాభారత్నినా 
వా్యసులవారు చెపుపా-
తుండగా వేగంగా వ్రా-
సవారు. ఆయన కళ్్ళ 
అమాయకంగా, సవా-
చ్ంగా ఉంటాయి. 
ఆ కళ్ళను నిశితంగా 
చూసతి పరిపూర్ణమ-
యిన జ్ానం గోచరి-
సుతి ంది.   స్వామివారికి 
పదదు  చెవులుంటాయి. 

ఎకుకావగా వింటూ తకుకావగా 
మాటాలా డ్లని అరధుం. ఆయనకు 
న్లుగు హస్తి లు. అవి న్లుగు 
ప్రయోజన్లకు చిహనాం. ఒక 
చేతిలో గొడడుల్ - అది బంధన్-
లను ఛేదించుటకు చిహనాం. 
రండవ హసతింలో పాశం - ప్రేమ 
దావారా మనందరినీ దైెవతవాం వైెపు 
ల్గుతున్నాడు. మరో హసతింలో 
అభయముద్ర - అంటే జీవిత్నినా 
నిరీ్తిగా గడపండి అని ప్రబో-
ధిసుతి ంది. ఇక న్లగు వ హసతింలో 
మోదకం ఉననాది - ఆయన 
మోదక ప్రియుడు. 
          విన్యకుడు ముఖ్యంగా 
పిలలాల దేవుడు. గుజు్జ  రూపం, 
ఏనుగు తండం, ఎలుక వాహనం 
చూసతి పిలలాలకు ఆకర్షణ. పత్రిని, 
సంభారానినా సకరించి పూజ 
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చేయడం దావారా వా్యవహారిక 
జ్ానం, పూజా విశేషాలు, వ్రత 
విశేషాలు తెలుస్తి యి. తమ పాఠ్య 
పుసతికాలను స్వామివారి వదదు  పటి్ట  
పూజించడం దావారా చదువులోలా  
స్వామి సహాయపడత్రనే ఆత్మ-
విశవాసం కలుగుతుంది.  
          సంఖ్్య శస్త్ర ప్రకారం గణ-
పతికి 21 సంఖ్య అంటే ప్రీతికరం 
అంటారు. అందుకే గణపతిని 
21 రకాల ఆకులతో, గరికపోచ-
లతో  పూజించి 21 కుడుములు 
నివేదన చేస్తి రు. సమసతి ఓష-
ధులకు, వాటి శకుతి లకు ఓష-
ధ్పతిగా గణపతిని అరి్చస్తి -
రు. పంచ భూతములు, పంచ 
తన్్మత్రలు, పంచ జ్ానేంద్రి-
యాలు, పంచ కర్్మంద్రియాలు, 
మనసుస్ (5+5+5+5+1) వీటితో 
కూడిన స్క్ష్మ శరీరంతో విన్-
యకుడనే పరబ్రహ్మను అరి్చస్తి -
ను అనేందుకు 21 పత్రాల పూజ 
సంకేతం. ఇది ఆధా్యతి్మక అరధుం 
కాగా ఈ 21 పత్రాలతో పూజించుట 
వలలా  వా్యధి నిరోధక శకి తి పరుగు-
తందనేది ఆధునికులు సైెతం 
అంగీకరిసుతి ననా సత్యం. విన్యక 
పూజలో పసుపు, కుంకుమ, 
కరూపారం  ఉననాపపాటికీ, పత్రాల-
కే ఎకుకావ ప్రాధాన్యత ఇస్తి రు. 
శ్రీహరి అవత్రాలు దశ(10) 
అవత్రాలైత్ శంకరుని అవత్-
రాలు ఏకాదశ(11) కాబటి్ట  శివకే-
శవ అవత్రాల మొతతిం 21 పత్రా-
లతో ఏకవింశతి(21) పత్రపూజ 

చేయాలని పదదులు నిర్ణయిం-
చారు. గణేశుని పూజించినపు-
డు కబబ్రికాయను కడత్రు. 
కబబ్రికాయను పగలకట్ట డం-
లో అంతరారధుం ఉననాది. కబబ్-
రికాయ అహానినా స్చిసుతి ంది. 
అహానినా బదదులుకట్ట డం కష్ట ం. 
అహానినా బదదులుకడిత్ ఆనంద-
మనే తియ్యని నీరు లభిసుతి ంది. 
గణేశ పీఠం దగగుర భగవంతు-
ని స్కి్షగా మన అహానినా బదదులు 
కటా్ట ల్. విన్యక చవితిన్డు 
మటి్ట  ప్రతిమనే ఆరాధించడం 
శ్రేష్ట ం. వరసదిధు విన్యకుని పూ-
జానంతరం గంగలో నిమజ్జనం 
చేస్తి ం. హాస్యరస్ధిపతి స్వామి-
వారు. ఆ స్వామి ముందు భకి తితో 
గుంజీలు తీయడం ఈయనకు 
ప్రీతికరం అంటారు. అల్లా  చేసతి 
గణపతి సంతుష్్ట డై మన అభీ-

షా్ట లు చేకూరు-
స్తి డు. 
         విన్యక 
చవితి న్డు 
చ ం ద్రు ని 
చూడడం వలలా  
లేనిపోని అప-
వాదాలకు గురి 
అవుత్రనీ, శ్రీ-
కృష్్ణ డు కూడ్ 
అల్ంటి అప-
నిందలకు గురి 
అ యా్య డ నీ 
శ మ ం త క మ ణి 
గాధ తెల్యజ-
సుతి ంది. ఆ దోష 

పరిహారారథాం వ్రత కధ చదివి 
అకి్షంతలు తలపై వేసుకుం-
టారు. 
        సదిధు, బుదిధు ఇదదురినీ విన్-
యకుని భార్యలుగా వ్యవహ-
రించడం ఒక స్ంప్రదాయంగా 
వసుతి ననాది. ఆ సదిధు బుదిధు సమే-
తుడైన విన్యకుని  యధావిధి 
పూజించినటలా యిత్ సరావాభీ-
షా్ట లు సంపూర్ణంగా నరవేరు-
త్యని చెబుత్రు. ఆ స్వామి 
సతి త్ర ప్రియుడు. మంగళ, శుక్ర 
వారములు ఆయనకు ఇష్ట మైన 
రోజులు. వైెష్ణవులు గణపతి పూజ 
చేయరు. 'విషవాకేస్నుడిని పూ-
జిస్తి రు. బౌదుధు లు గజాననుడు 
అని పిలుస్తి రు. 
        తమ కుమారుల్దదురిలో గణాధి-
పత్యం ఎవరికీ ఇవావాలో తెల్యక, 
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శివుడు వారికి పరీక్ష పటా్ట డు. 
ములోలా కాలకు ప్రదకి్షణ చేస కైల్-
స్నికి ఎవరు ముందుగా తిరిగి 
వసతి, వారికే గణాధిపత్యం లభి-
సుతి ందని చెపాపా డు. ఆ మాటలకు 
సంతసంచి తన బుదిధు కుశలత-
లతో, మాత్పితలపై ఉననా భకి తి తో 
వారికి ముమా్మరు ప్రదకి్షణ చేస, 
మూడు లోకాలు తిరిగివచి్చనం-
తగా ఫల్తం పొంది తల్లా తండ్రుల 
ప్రేమకు పాత్రుడయా్యడు. ఈశవా-
రుడు భాద్రపద శుదధు చతురిథా న్డు 
విన్యకునికి గణాధిపత్్యనినా 
ఇచి్చ ఆశ్రవాదించాడు. అపపాటి-
నుంచి ఆ రోజుని విన్యకుని 
పండుగగా జరుపుకుంటున్నారు. 
బ్రహ్మదేవుడు ఆయనినా ప్రథమ 
పూజు్యడిగా చేశడు. అందుకనే 
ఏ కార్యం తలపటి్ట న్ ముందుగా 
గణేశుని ప్రధమంగాపూజించాల్. 
           విన్యకుడు అన్ది కాలం 
నుంచి వసుతి ననా దేవుడు. త్రిపు-
రాసురుని సంహరించేందుకు 
శివుడు, మహిషాసురుని సంహ-
రించేందుకు పారవాతి, రావణుని 
వధించుటకు రాముడు, మహా-
బల్ని చాకచక్యంతో బంధించు-
టకు విష్్ణ వు, సృష్ట  చేసందుకు 
బ్రహ్మ గణపతిని అరి్చంచి 
ఆయన అనుగ్రహం పొంది-
యున్నారు. 
సత్య ప్రమాణాల స్్మి -  
కాణిపాకెం వరసిదిధి విన్య-
కస్్మి 
      చితూతి రు జిల్లా లో కాణిపాకం 

గ్రామంలో శ్రీ వరసదిధు విన్యక 
స్వామివారి ఆలయం చాల్ ప్ర-
సదిధు చెందింది. ఇకకాడి మూలవి-
రాటు్ట  ఆకారం క్రమం క్రమంగా 
పరుగుతుననా దేవుడు. ఇచ్చట 
విన్యకస్వామి పుటు్ట టకు కంత 
చరిత్ర వుంది.
       కాణిపాక గ్రామానినా పూరవాం 
'విహారపురి' గా వ్యవహరించేవా-
రు. ఈ గ్రామంలో మూగ, గుడిడు, 
చెవిటి అంగ వైెకల్యం కల్గిన     
ముగుగు రననాదము్మలు ఉండేవారు. 
వారు స్వాదు సవాభావులు, సన్్మ-
రగు  వర తినులు. వారు సవాయం 
శకి తిపై ఆధారపడి, ముగుగు రు 
కల్స అకకాడ ఉననా చిననా బావిలో 
ఏతం తకికా నీళ్్ళ తోడి భూమిని 
స్గుచేస అందుపై వచే్చ ఫల-
స్యానినా అనుభవించేవారు.
         ఒక పరా్యయం ఆ ప్రాంతంలో 
తీవ్ర అన్వృష్ట  ఏరపాడింది. 
బావులోలా  నీళ్్ళ అడుగంటిపో-
యాయి. ఆ సదరులు తమ 
బావిని లోతు చేస ప్రయతనాంలో 
తవవాస్గారు. భూమి తవువాతు-
ననాపుపాడు భూమి పొరలోలా  ఉననా 
సవాయంభువు అయిన విన్యక 

దేవుని విగ్రహం తలపై తగిల్ ఆ 
మువునావురిపై రక తిం చిమి్మంది. 
అంత్- అదు్త దివ్య ప్రభావ 
సంపననామైన ఆ స్వామి పవిత్ర 
రక తిం వారిపై పడగానే, వారి 
అంగ వైెకల్యం పూరి తిగా త-
లగిపోయింది. అంత్ కాదు, 
నూతన శోభలతో,  జవసత్వా-

లతో కూడిన సుందర రూపాలు 
ప్రాపితించాయి.     
          ఈ విషయానినా తెలుసుకు-
ని, అచ్చట ఆ గ్రామసుతి లు స్వామి 
బయలపాడిన సథాల్నికి వెళిలా , 
భకి తి ప్రపతుతి లతో పూజలు చేస 
స్వామిని అరి్చంచుటకు కబబ్రి 
కాయలు కటి్ట  అందల్ జలంతో 
స్వామిని అభిషేకించారు. భకుతి లు 
కటి్ట న అభిషేక న్రికేళ జలం అ 
పొలంలోని 'కాణి' అంటే న్లగు వ 
వంతు మేర పారడంతో, ఆ సథా-
ల్నికి 'కాణిపారకం' అనే పేరు 
ఏరపాడింది. కాలక్రమాన అది 
'కాణిపాకం' గా మారింది. 
         ఆ గ్రామసుతి లు, ఆ బావి 
నుంచి సకరించిన విగ్రహానినా 
తలుత చిననా గుడిలో ఉంచి 
పూజలు చేస్తి , స్వామి అను-
గ్రహం పొందారు. స్వామి వారి 
ఖ్్యతి మలలామలలాగా పకకా గ్రామా-
లకు పట్ట ణాలకు తెల్సంది. 
భకుతి ల రాక పరిగింది. పుణ్యకే్ష-
త్రంగా మారిపోయింది. పిల్చే 
భకుతి డికి పల్కే దేవుడని భకుతి ల 
నమ్మకం.    
         ఇచ్చట ఆ ప్రాంత పాలకుడైన 
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కులోతుతి ంగ చోళ్ని కాలంలో 
1100 సంవతస్రాల క్రితం పదదు  
ఆలయం నిరా్మణం జరిగినటు్ట  
తెల్యవచి్చంది. ఆ తరావాత వి-
జయనగర రాజుల కాలంలోనూ, 
ఆలయానినా విసతృతం చేస్రు. 
అయిత్ గత రండు దశబదు ము-
లలో ఆలయ అభివృదిధు  గణనీ-
యంగా జరిగింది. ఈ ఆలయ 
నిరవాహణ ప్రభుతవా దేవాదాయ 
ధరా్మదాయ శఖ వారు నిరవాహి-
సుతి న్నారు.
       స్వామివారి లీలలు
     శంఖువిఖితులనే ఇదదురు 
సదరులు కాణిపాకం స్వామిని 
దరి్శంచుకునేందుకు కాల్నడ-
కన తమ గ్రామం నుంచి బయ-
లుదేరారు. మారగుమధ్యంలో 
విఖితుడు ఆకల్ బాధ తటు్ట కో-
లేక అకకాడ ఉననా మామిడిపం-
డును కోసుకుని తినబోయా-
డు. అందుకు అతని సదరుడు 
శంఖు వారించాడు. దంగతనం 
చేసనటులా  అవుతుందని అన్నాడు. 
ఆకల్కి తటు్ట కోలేని విఖితుడు 
పండు తినేశడు. అతని చర్యకు 
కోపగించుకుననా శంఖు ఆ ప్రాంత 
రాజు గారికి ఫిరా్యదు చేస్డు. 
రాజుగారు విఖితుని శికి్షంచి వాని 
చేతులు నరికించేశడు. త్ను 
చేసన దంగతన్నికి పశ్చత్తి -
పపడుతూ కాణిపాకం వర-
సదిధు విన్యకుని దర్శన్నికి 
వెళిలా  అకకాడి ఆలయ కోనేరులో 
స్నానం చేసుతి ండగా స్వామివారి 

కృపతో చేతులు రండూ  మరల్ 
వచా్చయి. విన్యకుని అనుగ్ర-
హంతో చేతులు వచా్చయి కాబటి్ట  
ఆ నదికి బహుదా నది అనే పేరు 
వచి్చంది. 
       గర్గుడిలో మనకు స్వామి 
విగ్రహం చుటూ్ట  నిరంతరంగా 
నీరు ప్రవహిసుతి ననా దృశ్యం కాన-
వసుతి ంది. ఎనినా కరువు కాటకాలు 
వచి్చనపపాటికీ, స్వామి చుటూ్ట  
ఉననా నీరు తగగుదట. వరా్ష కాలంలో 
అయిత్, పొంగి పొరలుతుంది. 
అంత్ కాదు, స్వామివారి తలపై 
ఉననా గాటును కూడ్ మనం చూ-
డవచు్చను. 
        పరమ భకుతి రాలైన బజవాడ 
లక్ష్మమ్మ ముననాగువారు గతంలో 
సమరిపాంచుకుననా వెండి కవచా 
లు ఈరోజు కురచైె అలంకర-
ణకు సరిపోకపోవడం గమనిసతి 
విస్మయం కలుగుతుంది. 
       స్వామి ముందు 'సత్య 
ప్రమాణం' చేస, అది నరవే-
ర్చకపోత్ స్వామి ఎంతమాత్రం 

సహించరని, అటువంటి అబ-
దాధు లకోరలాను, అసత్య ప్రమాణా-
లు చేసవారిని స్వామి కఠినంగా 
శికి్షస్తి రనే భావం. కుటుంబ 
సభు్యలలో చెడు అలవాటలా -
కు గురి అయినవారిని మంచి 
మారగుంలో పట్ట డ్నికి స్వామి-
ముందు ప్రమాణం చేయించే-
వారు ఈన్డు కూడ్ ఎందరో 
ఉన్నారు. 
       బ్రహో్మతస్వాల వైెభవం
  ప్రతి సంవతస్రం స్వామికి 

ఎంతో వైెభవంగా విన్యక 
చవితి మొదలు 21 రోజులపాటు 
బ్రహో్మతస్వాలను నిరవాహిస్తి రు. 
ఈ బ్రహో్మతస్వాలలో స్వామివా-
రిని ప్రతి రోజూ ఒకోకా వాహనంపై 
ఊర్గిస్తి రు. వీటిని తిలకించడ్-
నికి భకుతి లు వేల సంఖ్యలో తర-
ల్వస్తి రు. 
        కాణిపాకం ఆలయంలో గర్-
గుడికి కుడి పకకాన వీరాంజనే-
యస్వామివారి సనినాధి, ఆలయం 
వెలుపల పదదు  కోనేరు, కూ్య 
కాంపలా క్స్, గుడిలో విక్రయ శల 
ఆలయానికి సమీపంలో మణి-
కంఠేశవార నిలయం, శ్రీ వరదరా-
జస్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. 
ఈ కే్షత్రంలోని అనేక ల్డ్్జలు, 
సత్రాలూ ఉన్నాయి. ఈ పవిత్ర 
కే్షత్ర మహిమ మరింత పరుగు-
తుందని పండిత్భిప్రాయం.
    ఓెం గెం గణపతయే నమః 
 డి 2-9-2019 న విన్యకచవితి   
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         రాజుగారి దివాణం పరమ 
చెతతిగా ఉంది. రాజుగారంటే 
దేశల్నా ఏలే రాజుగారు కాదు. 
ఆయన పేరు రామచంద్రరాజు. 
పూరీవాకులు జమీందారులా . రామ-
చంద్రరాజుగారి త్త గారికి సటీ 
అంటే మోజు. అందుకని ఊళ్ళ 
వుననా వెయి్య ఎకరాలీనా అమే్మస, 
సటీలో పదెకరాలు కని మధ్యలో 
బ్రహా్మండమైన బిల్డుంగు కటి్ట ం-
చాడు. ప్రసుతి తం దాని వ్యవహా-
రమంత్ రామచంద్రరాజు గారి 
చేతులోలా  ఉంది. రామచంద్రరా-
జు గారికి ఫ్రిన్ అంటే మోజు. 
దాని వలలా  యవవానంలో హాయిగా 
'రషా్య' లో చదువు నిమితతిం వెళిలా , 
సంవతస్రాలపాటు అకకాడే గడిపి, 
యీమధే్య ఇండియా వచా్చడు.  
అదీ తండ్రిగారైన వీరవేంకట 
సత్య వరప్రస్ద రాజు గారు 
గతించడంతో. 
         బంగళ్ బ్రహా్మండంగా వుంది. 
22 గదులు. అది కాక, అతి వి-
శలమైన     డైనింగ్ హాలూస్, 
న్లుగు  డ్రాయింగ్ రూమ్స్, ఓ 
అత్యంత విల్సమైన కలాబ్ హాలూ, 
ఇతర హంగులతో మతిపోయేటు్ట  

భువనచంద్ర

వుంది. రామచంద్రరాజు గారినా 
అందరూ 'బుల్లా రాజు' అని పి-
లుస్తి రు. సదరు బుల్లా రాజు గారు 
అత్యంత కోపంగా ఉన్నారివావాళ. 
మేనేజరు కల్దిండి రాజుగారు 
చేతులు పిసుకుకాంటున్నారు, 
బుల్లా రాజు గారి అకారణ కోపానికి 
తెలీక. 
      "బుల్లా రాజు గారూ, ముందు 
మీరు భోంచెయ్యండి.పదదులు 
ఆహారం - వ్యవహారం అన్నారు. 
దానికి అరధుం ముందు ఆహారం 
తీసుకుననా తరవాత్ వ్యవహారా-
లు నడపాలని. ఎందుకంటే, 
ఆకల్గా వుండేపుపాడు తీసుకుననా 
నిర్ణయాలు ఎపుపాడూ నషా్ట నేనా 
కల్గిస్తి యి. తృపితిగా భోంచేశక 
తీరిగాగు  నిర్ణయాలు తీసుకుంటే 
అవి సదా శుభానేనా ఇస్తి యి" 
అనునయంగా అన్నారు అమా్మ-
జమ్మగారు, అంటే బుచి్చరాజు-
గారి మాతృమూరి తి.
        "సర్..." అంటూ లేచారు 
బుచి్చరాజుగారు. ఆయనలో గొ-
పపాతనం ఏమంటే తల్లా దండ్రుల్నా 
నొపిపాంచరు. అల్గని వారు చె-
పిపానటూ్ట  చెయ్యరు. నొపిపాంచక 

పటి్ట ందల్లా   బంగారం 
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త్నొవవాక అనుకుననాది చేస తీర్ 
రకం. 
       అల్గని ఆయన సౌజన్య-
మూర్ తిమీ కాదు. ముకోకాపి. 'త్వార్" 
యూనివరిస్టీలో చదివేటపుపాడు 
అయిదారుగురు రష్యల్నా (స్్ట -
డంటలా ని)చితకబాది నగుగు కచి్చన 
ఘనత ఆయనకుననాది. 
        మేనేజరు కల్దిండిరాజు గారు 
మనసులోనే అమా్మజమ్మ గారికి 
కృతజ్తలు చెపుపాకుని బయటకి 
వచా్చడు. ఆఫీసులో కూరో్చగానే 
ఆయనకి గురొతిచి్చంది 'స్రా్ణ ణ" 
అని పిలవబడే స్ర్యన్రాయణ.
     బుచి్చరాజుగారికి ఒకవిధం-
గా ఏకైక సనాహితుడు. 'న్ బొంద 
కానీ, ఇపుపాడు స్రా్ణ ణని పి-
ల్పించిన్ యీ బుల్లా రాజుని 
అతను కంట్రోల్ చెయ్యగలడ్?" 
అనే అనుమానం కల్దిండి రా-
జుగారికి వొచి్చన్, 'ఏమీ చెయ్య-
కుండ్ వుండే కంటే ఏదో ఒకటి 
చెయ్యడం మంచిది' అననా పదదు-
లమాట ప్రకారం స్రా్ణ ణకి కబు-
రుపటా్ట డు. స్రా్ణ ణ రాగానే పి-
ల్పించిన కారణం వివరించారు. 
                 ******
        "ఏవిటీ చెటులా  కటి్ట ంచేస్తి -
వా?" షాక్ తిని అన్నాడు స్రా్ణ ణ.
         "అదే నిర్ణయానికి వచా్చను" 
ఎకకాడ చూసన్ ఎండిపోయిన 
ఆకులు ... చెతతిచెతతిగా వున్నాయి. 
అసలీ చెటలా నీనా కటి్ట ంచి షాపింగ్ 
కాంపలా కుస్లు కటి్ట స తి లకకాలే-
నంత ఇనకామ్" తోటలో నడుస్తి  

అన్నాడు బుల్లా రాజుగారు.
         "బుల్లా రాజూ ..... మీకు డబుబ్కి  
కదువ లేదు. రోడులా  ఎకెస్్టంష-
నలా ంటూ లక్షల్ది చెటలా ని నేషనల్ 
హైవే వాళ్్ళ కటి్ట ంచేస రాదారులా  
వేశరు. మంచిదే కాదనునా. కానీ 
ఎనినా చెటులా  కటి్ట ంచారో అందులో 
పదో వంతు కాదుగదా అయిదో 
వంతు కూడ్ న్టించలేదు. ఇక 
అడవుల్నాంచి దంగలు నరుకుకా-
పోయేవాటికి లకాకా పత్రమే లేదు. 
బుల్లా రాజూ, పకు్ష లకి నిలువ నీడ 
లేదు. వాత్వరణంలో ఆకిస్జ-
న్ పాలు తగిగుపోతోంది. ఓ వైెపు 
కండల్నా కంకరరాళ్్ళగా మా-
రుసుతి న్నారు. మరోవైెపు చెరువు-
లీనా, నదీ తీరాలని కూడ్ ఆక్ర-
మించుకుని భూమిని కాంక్రీటు 
వనంగా మారుసుతి న్నారు. అసలు 
చూదాదు మన్నా ఇవాళ చెరువులేవీ? 
నదీన్ం స్గరో గతిిః  అంటారు 
పదదులు. నది అనేది సముద్రం-
లో కల్స తీరాల్. ఎందుకంటే 
యీ మంచినీరు సముద్రజలం-
లోని కా్ష రజలంలో కల్సతినే నీటి 
మేఘ్లు ఉద్వించేది. ఎకకా-
డికకకాడ ఆనకట్ట లని నిరి్మంచి 
నదుల గమన్నినా మనిష ఆపే-
సుతి న్నాడు. అనినాటికీ ఫల్తంగా 
భయంకరమైన  వేడి! ఒకపుపాడు 
ఎండ్కాలంలో మాత్రమే వుండే 
వేడి ఇపపాడు అనినా కాల్లోలా  దూ-
సుకచి్చంది" ఆగాడు స్రా్ణ ణ.
       "ఇవనీనా న్కెందుకు-
రా? ఆమాత్రం న్కు తెలీదా? 

సీరియస్ గా అన్నాడు బుల్లా రాజు.
        "నీకు తెలుసు. అందుకే 
చెబుతున్నాను. ఒకకాస్రి మనం 
చిననాతనంలో ఆ చెటలా  కింద 
ఆడుకుననా విషయం గురుతి తె-
చు్చకో. ర్పో ఎలులా ండో నువువా 
పళిలా  చేసుకోక తపపాదు. ఆ బా-
ల్్యనినా నీ బిడడులకు ఇవవావా? 
ఒక పని చేస్తి వా... చెతతి సంగతి 
మొతతింగా  న్కు వదిలేయ్. 
సర్న్?" అనునయంగా బుల్లా -
రాజు గారి భుజాల మీద చెయి్య 
వేస అన్నాడు స్రా్ణ ణ. బుల్లా -
రాజుగారు ఏమీ మాటాలా డలేదు. 
స్రా్ణ ణ మనసులో ఆనందిం-
చాడు. బుల్లా రాజు మాటాలా డలేదం-
టే తన మాటకి 'ప్రసుతి తం' విలు-
విచి్చనటే్ట .
            ****
       పదిమంది కూలీలు ఆకు-
లనినాటినీ బస్తి లోలా  కుకికా మూటలు 
కడుతున్నారు. కందరు చెటలా -
కింద పరిగిన పిచి్చ మొకకాల్నా 
పీకి, నరికి సథాల్నినా అదదుంల్ 
శుభ్రం చేసుతి న్నారు. ఆ పదెకరా-
లోలా ని చెత్తి  పననాండు ల్రీ లోడ్ 
లు అయి్యంది. కానీ, దివాణం 
మాత్రం మహా చకకాగా ఆకరి్షసతి ం-
ది. పనంత్ చూసన బుల్లా రాజు-
గారు సంతృపితిగా తలవూపారు. 
         పైకి కోపంగా నిర్ణయం తీ-
సుకున్నా, ఆ చెటలా కింద ఆడిన 
ఆటలు ఆయనకీ జ్ాపకం 
వున్నాయి.
               *******
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         వారానికోస్రి చెతతిని ర-
గు్యలర్ గా తలగించే ఏరాపాటు 
చేశడు స్రా్ణ ణ.   బుచి్చరాజు-
గారు స్రా్ణ ణకి  మొదటలా  చెతతి 
తలగించే నిమితతిం పదివేలు 
ఇచా్చడు. ఆయనకీ తెలుసు 
స్రా్ణ ణ కల్గినవాడు కాడని. ఆ 
తరవాత నలకో రండువేలు 'చెతతి 
తల్గింపు' ఖరు్చగా స్రా్ణ ణ 
కిమ్మని మేనేజరు కల్దిండి రా-
జుగారికూకాడ్ ఆజ్ ఇచా్చడు 
గనక నలనల్ స్రా్ణ ణకి డబుబ్ 
నికకాచి్చగా అందుతోంది. బుల్లా -
రాజుగారికో ఆనందం, సనాహితు-
డికి ఎంతోకంత ఏదో పేరుమీద 
ఆరిథాక సహాయం చేసుతి న్నానని. 
                   ******
         బుల్లా రాజుగారి వివాహం 
చి||సౌ|| మంగయ్యమా్మరావు గారి 
తో వైెభవంగా జరిగింది. అందరూ 
గొపపా గొపపా బహుమతులే 
ఇచా్చరు. విందులూ, విల్స్లూ 
కూడ్ అటు కల్దిండి రాజుగారు, 
ఇటు స్రా్ణ ణ ఆధవార్యంలో చాల్ 
గొపపాగా జరిగాయి. 
           వచి్చనవారందరికీ నచి్చం-
దేమంటే కనినా చెటలా కి పిలలాలూ 
పదదులూ కూడ్ ఊగడ్నికి 
ఉయా్యలలు కటి్ట ంచడం. కనినా 
చెటలా  కింద గుండ్రని టేబుళ్లా  
వేయించి నలుగురు నలుగురు 
కూరో్చడ్నికీ, భోజనం చెయ్యడ్-
నికీ తగిన కురీ్చలు  వేయించడం. 
మరికనినా చెటలా  కింద బ్రహా్మండ-
మైన తుంగచాపలు పరిపించి      

వాటిమీద పరుపులూ బాలీసులూ 
వేయించి పేకాట ల్ంటి కాలకే్ష-
పం ఆటలకి ఏరాపాటు చేయడం. 
అందరూ మహా మచు్చకున్నా-
రు.  మడత మంచాలూ, నులక 
మంచాలూ కనినా చెటలా కింద 
వెయ్యబడి ఉండటం చూస 
చాల్మంది ముచ్చటగా మధా్య-
హానాలు వాటిమీదే పడుకుని సద-
తీరారు. ఇక రషా్య నుంచి వచి్చన 
బుల్లా రాజుగారి ఫ్ండ్స్ కయిత్ ఓ 
పండుగే అయింది వివాహం. 
ముంజల్నా మహదానందంగా  
మరీ మరీ తిని ఆనందించారు.
    "స్రా్ణ ణా .... గ్రేట్ రా...పళి్ళకి 
నీవు చేసన ఏరాపాటులా  బ్రహా్మం-
డంగా వున్నాయి. అందరూ తెగ 
మచు్చకున్నారు" సంతృపితిగా 
అన్నాడు బుల్లా రాజుగారు.
    "థంక్స్ బుల్లా రాజూ... ఇదిగో 
మీ ఇదదురికీ న్ పళి్ళకానుక" 
అంటూ రండు ఉంగరాలు, 
న్లుగు బంగారు గాజులూ 
వుండే అందమైన గిఫ్్ట  పేక్ ని 
అందించాడు స్రా్ణ ణ.
      "అదేవిట్రా... ఇంత ఖరీదైెనది 
ఎందుకూ?" ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు 
బుల్లా రాజు. తన త్హతుకి అవి 
ఆవగింజతో సమానమయిన్, 
స్రా్ణ ణ త్హతుకి అవి హిమా-
లయంతో సమానమని అతనికి 
తెలుసు. 
     "ఇదంత్ నీ చలవే. మొదట 
ఎతితించిన చెతతినంతటీనా మా 
పరటలా  ఉననా ఎండిపోయిన మో-

టబావిలో పోయించా. వరా్ష లు 
రాగానే అది కుళి్ళ కంపు కడు-
తుందని, కని 'బళలా' చెరువు 
మనునా తోల్ంచా. ప్రతివారం 
కలక్్ట చేసన చెతతిని అల్గే చేస-
వాడినా. ఆరనాలలాలో బ్రహా్మండమైన 
'ఎరువు గుట్ట 'గా మారిందా చెతతి. 
దానినా రైతులకు సరసమైన ధరకి 
అమా్మను. సహజమైన ఎరువు 
గనక నేలతల్లా  బ్రహా్మండమైన 
పంటల్నా ఇచి్చంది. బుల్లా రాజూ, 
న్ ప్రమేయం లేకుండ్నే నేని-
వావాళ గొపపా 'ఎరువుని  సృష్ట ంచే 
సృష్ట కారు'ణ్ణయా్యను. మన 
తోట నించే కాదు, చుటు్ట పకకాల 
ఊళలా నించి కూడ్ చెటలా  నించి 
రాల్న చెతతిని తెపిపాంచి ఎరువుగా 
మారుసుతి న్నా. తదావారా సమాజా-
నికి మేలు జరగడమే కాక నేను 
కూడ్ ధనవంతుణి్ణ అయా్యను. 
ఇదంత్ ఆరోజు నేనననా మాటకి 
నువువా తిరసకారించకుండ్ 
మౌనంగా ఉండటంవలేలా  స్ధ్య-
పడింది" కృతజ్తగా అన్నాడు 
స్రా్ణ ణ.
            *************
 నీతి: పన్కొచే్చదాన్ని  'చెతతా' 
అన్ భావిెంచ పారేసేవ్డు 
మ్ర్ఖు డు. చెతతాన్ బెంగారెంగా 
మారే్చవ్డు ప్రాజుఞు డు. భగవెం-
తడి సృషి్టలో మన ఆలోచనలు 
అనే 'చెతతా' తపపు, మరే చెతాతా  
లేనేలేద్. ఇది మమామెటక్ 
న్జెం.
           మళ్ళు కలుదాదా ెం,
                     భువనచెంద్ర         
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

          డ్. సర్వాపల్లా   రాధాకృష్ణన్ 
పూరువాలది నలూలా రు జిల్లా లోని 
సర్వాపల్లా  గ్రామం. వారిది బీద బ్రా-
హ్మణ కుటుంబం. ఆ కారణంగా 
జీవన్పాధికోసం పదెదునిమిదవ 
శత్బదు ంలోనే వారు తిరుతతిణికి 
వలస వెళిలా  సథారపడ్డు రు. రాధా-
కృష్ణన్ తండ్రి పేరు రామస్వామి. 
తల్లా  సీతమ్మ. వారి అయిదుగు-
రి మగ సంత్నంలో రాధాకృష్ణ-
న్ రండవ వాడు. ఒక కుమార తి 
కూడ్ ఉండేది. ఇల్ ఆరుగురు 
పిలలాలు, భారా్య భరాతి , మొతతిం 
ఎనిమిది మంది కుటుంబ 
సభు్యలతో ఒక స్మాన్య గృహసుతి  
జీవితం గడవడం దుర్రంగా 
ఉండేది.  తండ్రి తిరుతతిణిలో ఒక 
జమిందారు వదదు  చిరుదో్యగిగా 
ఉండేవాడు. 
రాధాకృష్ణన్ 1888 వ సంవతస్రం 
సెప్ట ంబరు నల అయిదవ త్దీన 
జని్మంచాడు. చిననాపపాటి నుంచి 
చదువులో చాల్ చల్కీగా ఉం-
డేవాడ్యన. చదువులో రాణి 
సుతి ననాందుకు అపుపాడపుపా-
డూ ఉపకార వేతన్లు కూడ్ 
దరికేవి. అ డబూబ్, ఇంటలా  జబు 
ఖరు్చ కోసం ఇచి్చన డబూబ్ వృధా 

చేయకుండ్ దాచుకుని, సెల-
వులోలా , చుటు్ట పటలా  గ్రామాలకి వెళిలా  
న్లుగు విషయాలూ తెలుసుకు-
ని రావడం ఆయన హాబీ. అల్ 
వెళిలా  నపుపాడు భోజన్నికి, ఇతర 
ఖరు్చలకి ఆ డబుబ్ని వినియో-
గించేవాడు. అటువంటి సమ-
యంలోనే, ఒకస్రి విచిత్రమైన 

సంఘటన జరిగింది. 
ఆ రోజులోలా  బందిపోటు దంగల 
బడద ఎకుకావగా ఉండేది. వారు 
పిలలాల్నా ఎతుతి కుపోయి, నిర్జన 
ప్రదేశలోలా  వారి దగగుర ఉననాధ-
నం, బంగారం దోచుకుని, పిలలా -
ల్నా చంపి ఏ నూతిలోన్ పార్స 
వారు. ముఖ్యంగా సంపనునా-

లైన బ్రాహ్మణుల పిలలాల చెవులకి 
పోగులు, మడలో బంగారపు 
గొలుసులు ఉండడంతో, 
వారికోసం వెదికే వారు. ఒకస్రి  
రాధాకృష్ణన్ తన యాత్ర ముగిం-
చుకుని వెనకికా వస్తి  ఉండగా, 
కాపల్ కాస ఎతుతి కు పోయారు. 
అపపాటికాయన వయసు పదేళ్్ళ 

మాత్రమే! వాళ్్ళ ఆయన దగగుర 
బంగారం గొలుసుల కోసం 
వెదికారు. ఈయన ఒక బీద బ్రా-
హ్మణ బిడడు  కదా! బంగారం ఎకకా-
డినుంచి వసుతి ంది? వాళలాకి నిరాశే 
మిగిల్ంది. ఏం చేయలేక, ఒక 
ట్ంకి జలలా  కటి్ట , “ఫో! దరిద్రపు 
వెధవా! దమి్మడికి కూడ్ పనికిరా-

మన  రండవ  రాష్ట్రపతి   డ్.  సర్వాపల్లా  రాధాకృష్ణన్ 
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వు.” అంటూ ఒక గోతిలోకి తోసస, 
వెళి్ళపోయారు. మన రాధాకృ-
ష్్ణ డు వాళ్్ళ దూరం అయే్యదా-
కా ఆగి, నమ్మదిగా లేచి, ఒళ్్ళ, 
బట్ట లు దులుపుకుని, ఇంటిదారి 
పటా్ట డు. ఆ రోజున బీదరికం 
ఆయన ప్రాణాల్నా కాపాడింది. 
ఆయనే ధనవంతుడై ఉంటే, 
దంగలు బంగారం దోచుకుని 
ఆయనినా చంపి నూతిలోన్ 
పార్స ఉండేవారు. 
రాధాకృష్ణన్ కి అదు్తమైన 
జా్జ పక శకి తి ఉండేది. ఒకస్రి విన్నా 
చదివిన్ మరిచి పోయేవాడు 
కాదు. ఏక సంథాగ్రాహి అననా-
మాట. ఆయన ఎనిమిది నుంచి 
పననాండు సంవతస్రాల వయసు 
వరకు ఒక స్థా నిక మిషనరీ 
స్కాలులో చదివాడు. అపుపాడు 
బైబిలు ఈ చివరి నుంచి, ఆ 
చివరి వరకు అపపాజపపా గల్గేవా-
డు. ఆ జా్జ పక శకి తికి  అబుబ్రపడి 
మిషనరి వారు ఉపకారవేతనం 
కూడ్ ఇచా్చరు. ఆ తరవాత పై 
చదువులకి ఆయన 1900 వ 
సంవతస్రంలో వెలూలా రు వెళ్్ళడు. 
ఆకకాడ ఒక దూరపు బంధువుల 
ఇంటలా  ఉంటూ రండు సంవతస్-
రాలు ఒక మిషనరి స్కాలు లో 
చదివి, మద్రాసువిశవా విదా్యల-
యం నిరవాహించే మట్రిక్ పరీక్ష 
పాసయా్యడు.  దానిలో మంచి 
మారుకాలు సంపాదించడం-
తో ఆయనకి ఉపకార వేతనం 
లభించింది. తరవాత ఆయన 

బురహి కాలేజిలో జాయిను 
అయా్యడు. అకకాడ కూడ్ బైబిలు 
జా్జ నం ఆయనకి ఎంతో ఉపక-
రించింది. పూరి తిగా అపపాజపపా-
గలగడం వలలా  గొపపా యోగ్యత్ 
పత్రం కూడ్ ఇచా్చరు. 
ఇల్ ఉండగా పదహారోఏట 
ఆయనకి శివకామి అనే అమా్మ-
యితో వివాహం జరిపించా-
రు తల్దండ్రులు. అపపాటలా  
బాల్య వివాహాలే ఆనవాయి-
తీగా ఉండేవి. ఆ అమా్మయి 
అంతగా చదువుకుననాది కాదు. 
ఆమకు పళిలా  న్టికి పదేళ్్ళ. ఐదో 
తరగతి చదువుతంది. తండ్రి 
రైలేవాలో చిననా ఉదో్యగి. చిననాత-
నంలోనే చనిపోయాడు. విధ-
వరాలైన తల్లా , ఆమకు డబుబ్ననా 
సంబంధం చూడలేక పోయింది. 
దకి్షణాదిన అపపాటలా  వరకటనా 
పిశచి త్ండవ మాడుతోంది. 
ధనవంతులు డబిబ్చి్చ సంప-
నునాల కుటుంబంలోని వరుడిని 
కనుకుకానేవారు. అటువంటపుపా-

డు, బీదవాడు, అతి కష్ట ం మీద 
కుటుంబ భారానినా నటు్ట కసుతి -
ననావాడు అయిన రాధాకృష్ణన్ కి 
పిలలానవరు ఇస్తి రు? అందువలలా  
చదువు లేని, పేద పిలేలా  దరికింది. 
పళ్ళయిన మూడేళ్ళకి వధువు 
కాపురానికి వచి్చంది. అపపాటికా-
మ వయసు పదమూడేళ్్ళ. రా-
ధాకృష్ణన్ కి పదహారు. అపుపాడ-
పుపాడే నవ యవవానంలో అడుగు 
పడుతుననా బాలుడి మీద ఈ 
వివాహం చెరగని ముద్ర వేసంది. 
ఆయన అందానినా ఆరాధించేవా-
డు. నవ వధువుకి తనకి నచి్చన 
పేరు పటు్ట కున్నాడు. ‘పద్మ’ అని. 
పద్మం కోమలతకి, సౌందరా్య-
నికి ప్రతీక. ఆమ కంటే ఆయన 
రంగులో మరుగు. ఆమ పొటి్ట గా 
ఉండేది. ఈయన అయిదడు-
గుల పదంగుళ్ల పొడగరి. 
ఏమయిత్నేం? వారి దాంపత్య 
జీవన్నికి, సుఖ సంతోషాలకి 
ఇవేమీ అడుడు  రాలేదు. చదువుతో 
బాటు సంస్ర జీవితం కూడ్ క-
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నస్గింది. 
రాధాకృష్ణన్ 1904 వ సంవతస్-
రంలో ఇంటర్ ఫస్్ట  కాలా స్ లో పా-
సయా్యడు. లకకాలు, చరిత్ర, సైె-
కాలజీలలో మంచి మారుకాలు 
వచా్చయి. అందుకాయనకు 
ఉపకార వేతనం కూడ్ వచి్చంది. 
తరవాత ఆయన మద్రాసు క్రిష్ట -
యన్ కాలేజిలో డిగ్రీ మొదటి సం-
వతస్రంలో జాయిను అయా్యడు. 
అందులో ఆయన ఫీల్సఫీని 
ముఖ్యమైన విషయంగా ఎంచు-
కున్నాడు. అంటే పదిహేడు సం-
వతస్రాల వయసులోనే ఆయన 
ప్రపంచానినా త్యజించి, ఒక సన్్య-
సగా మారిపోయాడని కాదు. 
ఆన్టి వరకు ఆయన వేదాంతం 
వైెపు దృష్ట  స్రించను కూడ్ 
లేదు. అందరు విదా్యరుధు లల్గే 
ఆయన్ చల్కీగా ఉంటూ సనా-
హితులతో ఛలోకుతి లు విసురుతూ 
ఆటా పాటలోలా  హుషారుగా ఉండే 
వాడు. ఒక గొపపా దార్శనిక శస్త్ర-
వేతతిగా ప్రపంచంలో ప్రసదిదు  చెం-
దుత్నని ఆయన కలలో కూడ్ 
అనుకోలేదు. అపుపాడ్యన దృష్ట  
అంత్ ఎంత తకుకావ ఖరు్చతో 
తన చదువు పూరి తి అవుతుం-
దనే సమస్య మీదే కేంద్రీకృత-
మై ఉండేది. వీలైనంత వరకు 
తకుకావ ఖరు్చతో ఎకుకావ జా్జ నం 
ఎల్ సంపాదించాలనే ఆయన 
ఆలోచిస్తి  ఉండేవాడు. ఆటల 
మీద కంటే అధ్యయనం మీదనే 
ఎకుకావ మకుకావ ఉండేదననా-

మాట వాసతివం. నిజానికి ఆ 
రోజులోలా  న్్యయశస్త్రం చదవడం 
అంటే గొపపా ప్రతిష్ట గా భావించే-
వారు. ధన సంపాదనకి కూడ్ 
అది ఎంతో ఉపకరించేది. సహ-
జంగానే రాధాకృష్ణన్ కి కూడ్ న్్య-
యశస్త్రం చదవాలనే ఉబల్టం 
ఉండేది. కాని అది చదవాలంటే 
చాల్ డబుబ్ కావాల్. బీదవా-
డైన రాధాకృష్ణన్ కి  తెల్విత్-
టలున్నాయి కాని డబబ్కకాడిది? 
అంత్ కాకుండ్ అదే సంవతస్-
రం భార్య పద్మ (శివకామి) కా-
పురానికి వచి్చంది. తండ్రి రిటై్రై 
తల్లా తోను ముగుగు రు తము్మళ్ళ-
తోను మద్రాసు వచే్చశడు. ఇంత 
పదదు  కుటుంబానినా పోషంచడం 
కూడ్ పదదు  భారం. అందువలలా-
నే ఆయన ఫిల్సఫీ చదవడ్-
నికి  నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ 
విధంగా బీదరికం మరోస్రి మన 
దేశనికి ఒక మహావ్యకి తిని ప్రస్-
దించడ్నికి దోహదం చేసందని 
భావించవచు్చ. 

ఎనినా కషా్ట లోలా  ఉన్నా ఆయన 
చదువుని అశ్రదధు చేయకుండ్, 
ఎం. ఏ. ప్రథమశ్రేణిలో ఉతీతిరు్ణ డ-
యా్యడు. అందుకాయనకి నలకి 
ఇరవైె అయిదు రూపాయల 
ఉపకార వేతనం దరికింది. 
కాని ఉదర పోషణకి అది చాలక 
ఒకటి రండుటూ్యషనులా  కూడ్ 
కుదురు్చకున్నాడు. ఆయన 
ఎం. ఏ. చదువుతుననా రోజులోలా -
నే భారతీయ వేదాంతం మీద 
ప్రత్్యక శ్రధధుతో, “ The ethics of 
vedanta and metaphysical 
proposition”  రాస ప్రచురిం-
చాడు. భారతీయ తతవా శస్త్రం 
మౌల్కంగా ప్రపంచంలోని అనినా 
శస్్రా లోలా ను గొపపాదని, కేవలం 
కందరు స్వారథా పరులు దానికి 
తపుపాడు వా్యఖ్్యన్లు చేయ-
డంవలలా  తపుపాదారి పటి్ట ందని 
సహేతుకంగా నిరూపించాడు. 
ఈ వా్యసం రాయడంలో ఆయన 
ఉదేదుశం భారతీయ తతవా శస్త్రంలో 
అనేకమైన నిగూఢమైన ఆధా్య-
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తి్మక రహస్్యలు దాగి ఉన్నాయని, 
వాటిని అరథాం చేసుకుంటే, సమసతి 
మానవ జాతి సుఖ సంతోషాల-
తో జీవించగలదని ప్రపంచాని-
కి తెల్య జపపాడం. ‘వసుధైవ 
కుటుంబకం’, సర్వాజన్సుస్-
ఖిన్ భవంతు’ వంటి ఆదరా్శ-
లు భారతీయ సంప్రదాయానికి 
మూల సతింబాలని ఆయన చాటి 
చెపాపాడు. ఆ థీసస్ పాఠ్యక్ర-
మంలో ఒక భాగం కాక పోయిన్ 
అందరూ ఆయన చేసన కృషని 
కనియాడ్రు. అంత్కాదు, 
భారతీయ దర్శన శస్్రా నినా కూడ్ 
ఫిల్సఫీ పాఠ్యక్రమంలో ఒక 
భాగంగా చేర్చడం జరిగింది. 
జనవరి 1909 లో ఆయన ఎం. 
ఏ.పూరి తి చేశక ఆ ఉత్స్హంతో 
లండన్ ఆక్స్ ఫర్డు విశవా విదా్య-
లయంలో పరిశోధన చేయా-
లనుకున్నాడు. దానిని స్ధిం-
చగల మేథా శకి తి ఆయనకున్నా, 
ఇంటి పరిసథాతులు, కుటుంబ 
బాధ్యత్ ఆయనినా కృంగ దీశయి. 
మద్రాసులోనే ఉంటూ ఏదో ఒక 
ఉదో్యగం చేస్తి , విశవావిదా్యల-
యంలో పరిశోధన చేయడ్నికి 
నిశ్చయించుకున్నాడు. . 
ఇంతవరకు ఆయన చదువు-
కోసం పడిన శ్రమ ఒక ఎతుతి  
అయిత్, ఆయన ఉదో్యగ పరవాం 
మరొక ఎతుతి . ఉదో్యగం కోసం 
కాళ్ళరిగేల్ తిరిగాడు. అనినా 
చోటాలా  ఎదురు దెబబ్లే! ఆఖరికి 
తనంటే ఇష్ట పడే ఒక ప్రొఫెస-

ర్ దగగుర మొర పటు్ట కున్నాడు. 
అంత గొపపా ప్రతిభావంతుడు 
ఉదో్యగం దరకకా బాధపడుతూ 
ఉంటే దయతలచి, ఆయన తన 
మిత్రుడు ఒకాయనకి ఉతతిరం 
రాస పంపాడు. దానిలో “ఈ 
యువకుడు చాల్ ఉతతిముడు. 
ఇతనికి నువువా ఉదో్యగం ఇయి్య.” 
అని రాస ఉంది. అది చదివిన 
అధికారి చికుకాలో పడ్డు డు. 
అపుపాడు తన ఆఫీసులో ఖ్ళ్లు 
లేవు. కాని మిత్రుడి మాటని ని-
లబట్ట క తపపాదు.  ఆలోచించి, 
”నినునా సబ్ ఇనసెపాక్టర్ ఆఫ్ 
స్కాల్స్ గా నియమిసుతి న్నాను. 
ర్పే జాయిను అవావాల్.” అని 
చెపిపా పంపాడు. అది కేవలం 
త్త్కాల్కంగా అధికారి కల్పాం-
చిన జాబ్. కన్నాళ్ళకి ప్రెసడనీస్ 
కాలేజిలో మలయాళం ప్రొఫెసరు 
పోసు్ట  ఖ్ళి అయింది. డైరక్టరు-

గారు ఆ ఉదో్యగం రాధాకృష్ణన్ కి 
ఇచా్చరు. ఇదయిత్ పర్మనంటు 
పోసు్ట . నలనల్ 60 రూపాయలు 
జీతం వసుతి ంది. చాల్ విచిత్ర-
మైన పరిసథాతి. మన రాధాకృష్ణ-
న్ కి మలయాళం రాదు. ఏం 
చేయాలో అరథాం కాలేదాయనకి. 
ఆఖరికి ప్రినిస్పాల్ ఈ సమస్య-
కి ఒక పరిషాకార మారగుం ఆలో 
చించాడు. కన్నాళ్ళపాటు రాధా-
కృష్ణన్ కి ఆఫీసులో పని అపపా-
గించారు. తరవాత ఫిల్సఫీలో 
పాఠాలు చెపేపా అవకాశం కల్పాం-
చారు. దానితో రాధాకృష్ణన్ కి 
కంత ఊరట కల్గింది. వేదాంత 
శస్త్రం తనకి అత్యంత ప్రియమై-
నది. కనుక పాఠాలు శ్రదధుగా చె-
పపాస్గాడు. 
ఒక సంవతస్రం పాటు ఇల్ 
జరిగిందో లేదో,  పుల్ 
మీద పుట్రల్ మరొక 
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ఆపద వచి్చపడింది. 1910 వ 
సంవతస్రంలో ఆయనినా తకుకావ 
జీతం మీద ట్రెయినింగుకి 
పంపించారు. అది తపపాని సరి. 
అసలే పదదు  కుటుంబం. అపపా-
టికి ఇదదురు పిలలాలు కూడ్ పు-
టు్ట కచా్చరు. వీరందరినీ ఈ కాసతి 
జీతంతో పోషంచడం కష్ట  తర-
మయింది. అయిన్ రాధాకృష్ణన్ 
ధైర్యం కోలోపాలేదు. తనవంతు 
ఖరు్చ పూరి తిగా తగిగుంచుకుని, 
కుటుంబ అవసరాలకి డబుబ్ 
ఆదా చేయ స్గాడు. అది ఎంత 
వరకు వచి్చందంటే - ఆ రోజులోలా  
పూటకూళ్ళ  ఇళ్ళలో భోజనం చేస 
టపుపాడు, విసతిరాకుకి అదనంగా 
పైసలు పుచు్చకునేవారు. ఆ 
డబుబ్ ఆదా కోసం ఆయన నేల 
మీదనే శుభ్రం చేసుకుని వడిడుం-
చమనే వాడు. ఆ యజమాను-
లు ఎంత నిరదుయులో! బీదరికం 
మనిషకి ఎంత క్రూరమైన శిక్ష!! 
ఇది కాక, చదువులో తన ప్ర-
తిభకి ప్రతిఫలంగా ముటి్ట న 
మడలుస్ త్కటు్ట  పటా్ట డు కూడ్. 
వాటి మీద వడ్డు కట్ట కపోత్, 
షావుకారు కోరు్ట కి వెళి్ళన సం-
ఘటనలు కూడ్ ఉన్నాయి. ఒక 
ప్రకకా ఉదో్యగం చేస్తి నే, టూ్యష-
నులా  చెపుపాకుంటూ రాత్రింబగళ్్ళ 
శ్రమించ స్గాడు. ఆ కారణంగా 
ఆరోగ్యం పాడయింది. ఇది పని 
కాదని, ఒక పుసతికం రాస దానినా 
అము్మకుంటే డబుబ్ వసుతి ంద-
ని, 1912 లో  “The essentials 

of psychology”  అనే పుసతికం 
రాశడు. అది లండన లో ప్ర-
చురించ బడింది. దాని దావారా 
ఆయనకి  500 రూపాయలు 
ఆదాయం వచి్చంది. 
రాధాకృష్ణన్ లో ఉననా ప్రత్్యకత 
ఏమిటంటే- ఆయనకి ఆధా్య-
తి్మక అధ్యయనం అత్యంత ప్రి-
యమైనది. పుసతిక పఠనం విధిగా 
చేసవాడు. జా్జ న సముపార్జన 
చేయాలనే గాఢమైన కోరిక 
ఉండేది. అందుకు ఆయన చేస 
ఉపాధా్యయ వృతితి చాల్ దోహదం 
చేసంది. 
విదా్యరిథా దశలో పేదరికం ఆయనినా 
కృంగ దీసతి, ఉపాధా్యయ వృతితి లో 
కులం ఆయనినా కృంగ దీసంది. 
ఆ రోజులోలా  బ్రహ్మ దేవాషం విశేషంగా 
ప్రబల్ ఉండేది. ఈయన బ్రా-
హ్మణుడు. ఆ కారణంగా 
ప్రతిభ ఉండి కూడ్ రాణించ-
లేక పోయాడు. ఏవేవో వంకలు 
పటి్ట  అధికారులు ఆయనినా 
ఒక ఊరినుంచి మరొక ఊరికి 
బదిలీలు చేస్తి  ఉండేవారు. 
మద్రాసు నుంచి అనంతపురం, 
రాజమండ్రి, మైస్రు ఇల్ ఎన్నా 

చోటలా  ఆయన ఉదో్యగం చే-
యవలస వచి్చంది. ఆయనకి 
మాత్రం మద్రాసు ప్రెసడ-
నీస్ కాలేజి లోనే చేయాలని 
ఉండేది. అకకాడ్యన 
చదవడం ఒక కారణ మైత్, 
పదదు  కుటుంబానినా ఊరూరా 
మార్చడం ఖరు్చతో కూడుకు-

ననా పని కావడం మరొక కారణం. 
ఎట్ట కేలకు, కలకత్తి  యూనివ-
రిస్టీ కులపతి అశుతోష్ ముఖరీ్జ 
రాధాకృష్ణన్ గురించి తెలుసు-
కుని, ఆయనునా అకకాడ వేదాంత 
శస్త్ర విభాగానికి హడ్ గా ఆహావా-
నించాడు. 
హిందూదేశపు వేదాంత శస్త్రం 
ప్రపంచంలో అనినా విజా్జ న్ల 
కంటే గొపపాదని సశస్త్రియంగా 
నిరూపించిన డ్. రాధాకృష్ణన్ ని 
ఆఖరికి భారత దేశపు రాష్ట్రపతి 
పదవి వరించింది. 
జీవితంలో ఎనినా ఒడిదుడుకు-
లు వచి్చన్ ధే్యయానినా స్ధిం-
చడంలో పటు్ట  విడువరాదని, 
ఒక నిరిదుష్ట మైన దిశలో కార్యస్-
ధన చేసవాడు స్ధించలేనిదే-
మీ లేదని చాటి చెపుపాతుంది డ్. 
రాధాకృష్ణన్ జీవితం. అంతటి 
మహానుభావుడిని మరిచిపో 
కూడదు కనుకనే మనం సెప్ట ం-
బరు అయిదవ త్దీ, ఆయన 
పుటి్ట న రోజును “ఉపాదా్యయ 
దిన్తస్వం”గా జరుపుకుంటు-
న్నాము. 
  )(
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

   రండు పాదాలుననా తెలుగు 
పదా్యనినా దివాపద అననాటేలా  న్లుగు 
పాదాలుననా పదా్యనినా చతుషపాద 
అన్ చతుషాపాది అన్ అనొచు్చ. 
చతుషాపాది అంటే జంతువనే 
అరథామే సరవాస్ధారణంగా నలు-
గురికీ  సుపారిసుతి ంది కనుక ఆ 
మాట ఇకకాడ నపపాదు. ఇకకాడ 
‘నలుగురికీ’ అననా ప్రయోగం, 
‘నలుగురితో చెపిపా మరీ చెయి్య,’ 
‘న్లుగు మూలల్ వెతుకు,’ 
‘న్లుగు చివాటులా  వేస రా,” 
మొదలైన ప్రయోగాలు అజహ-
రలాక్షణం అనే అలంకారానికి ఉదా-
హరణలు. ఇకకాడ ‘నలుగురూ’ 
అంటే ‘పది మందీ’ – లేదా చాల 
మంది – అని అరథాం. పుల్ మీద 
పుట్రల్ ఒక అజహరలాక్షణానినా వి-
వరించటానికి మరొక అజహరలాక్ష-
ణం వాడవలస వచి్చంది – గమ-
నించేరో, లేదో!
జపానీ భాషలో న్లుగుకి ఒక 
ప్రత్్యకత ఉంది. జపాను భాషలో 
‘చీ’ అంటే ‘న్లుగు’ అని ఒక 
అరథాం, ‘రక తిం’ అని మరొక అరథాం.  
అందుకని న్లుగు వారికి 
అశుభం. మనం ఏడుని ఆరు-

నొనాకకాటి అననాటేలా  వారు న్లుగుని 
మూడునొనాకకాటి అంటారో అనరో 
కనుకోకావాల్.
చింతపికకాల్టలో న్లుగుని 
‘పుంజీ’ అంటారు. ఇది 
‘పుంజము’ కి  భ్రష్ట  రూపం.  
పుంజం అంటే పోగు; చెవి పోగు 
కాదు, ఇకకాడ ‘పోగు’ అంటే రాశి. 

నక్షత్రాల పోగుని కూడ రాశి అనే 
అంటాం.
న్ చిననాతనంలో న్లుగు 
కానులని ‘అణా’ అనే వాళ్ళం. 

ఇపుపాడు అణాలు చెలలాక 
పోవటమే కాకుండ్ ‘పదహార-
ణాల ఆంధ్రుడు’ అననా జాతీయం 
కూడ చెల్మణీలో లేకుండ్ 
పోయింది.
సంసకృతంలో ‘చౌ’ అంటే 
న్లుగు. న్లుగు ముత్్యల-
తో చేసన జూకాలని చౌకటులా  
అంటారు. పలకలు, పటాలు, 
కిటికీలు, మొదలైన వాటికి 
న్లుగు పకకాల్ ఉండే బందు 
(‘ఫ్రేము’) ని కూడ్ చౌకటు్ట  అనే 
అంటారు.
గుర్ం న్లుగు కాళ్ళనీ పైకి ఎతితి 
అవరోధానినా దాటే విధానమే చౌక-
ళించటం. 
న్లుగు సథాంబాలతో కటి్ట  అనినా 
వైెపుల్ తెరచి ఉననా కట్ట డం చౌకం. 
ఇదే చౌకు లేదా చౌకీ  అయింది. 
మరీ ‘బూతులు’ వాడటం ఇష్ట ం 
లేని వాళ్్ళ ఇంగీలాష్లో ‘బూత్’ ని 
‘చౌకు’ అని కానీ చౌకీ అని కానీ 
తెల్గించవచు్చ. అపుపాడు ‘టల్ 
బూత్’ ఆసీల చౌకు అవుతుంది. 
మా ఉళ్ళ అయిత్ “ఆసీల పాక” 
అనేవాళ్ళం!
న్లుగు రకాల తినుభండ్రాలని 

అంకెలు, సంఖ్యలు: న్లుగు
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భగవానుడు ఎన్నా ‘రంగులు’ సృ-
ష్ట ంచేడ్?  ‘రంగు’ అనే మాటకి 
సవాభావం అనే అరథాం తెలుగులో 
వాడుకలో ఉంది. “వాడి అసలు 
రంగు బయట పడిందిరా” అననా 
ప్రయోగం చూడండి. కనుక 
“చాతురవార్ణర్యం మయా సృష్ట ం” 
అంటే “రకరకాల సవాభావాలు 
గల మనుష్్యలని నేను సృష్ట ం-
చేను” అననా అరథాం వసతి ంది కదా. 
మనుష్్యల సవాభావాలు రకర-
కాలుగా ఉంటాయి, ఎవవారి సవా-
భావానికి అనుకూలంగా వారు 
ప్రవరి తించాల్” అని భగవానుడు 
చెబుతున్నాడననామాట.
    నేను ఈ రకంగా గీత్ వాకా్య-
నినా వా్యఖ్్యనిసతి, “అజహరలాక్ష-
ణం వాడిన వాడు, ‘చతుర్’ అనే 
మాటనే ఎందుకు ఎనునాకున్నా-
డు, ‘దశవర్ణం మయా సృష్ట ం’ 
అనవచు్చ కదా అని ఆకే్షపించే-
రు. ఇకకాడ న్లుగునే ఎనునాకో-
టానికి ఒక ‘సైెంటిఫిక్’ కారణం 
ఉంది. మన సవాభావాలు అనీనా 

కలపగా వచి్చన ‘మిక్చర్’ ని చౌచౌ 
అని కూడ అంటాం. 
చవితి అనే మాట చౌతి కి 
రూపాంతరం. చౌషష్ట  64, చౌసీతి 
84.
చౌదరి లో ‘చౌ’ అంటే అరధుం 
ఏమిట?
న్లుగు దంత్లు ఉననా ఇంద్రుడి 
ఏనుగు చౌదంతి. దీనినే చతు-
రదుంతి అని కూడ అంటారు. ‘చౌ’ 
కంట్ ‘చతుర్’ బాగా వాడుకలో 
ఉంది.
చతురు్మఖుడు చతుర్వాదము-
లకి కర తి అని నలుగురూ నమే్మ 
విషయమే. 
ధర్మ, అరథా, కామ, మోకా్ష లు చతు-
రివాధ పురుషారాథా లు. స్లోక్య, 
స్మీప్య, స్రూప్య, స్యుజా్య-
లు చతురివాధ ముకుతి లు.
   సన్తన ధర్మంలో న్లుగు 
చాల చోటలా  కనిపిసుతి ంది. ‘చాతు-
రవార్ణర్యం మయా సృష్ట ం’ అన్నాడు. 
చతురాశ్రమములు అంటే బ్ర-
హ్మచర్యం, గార్సతిర్యం, వానప్రసతిం, 
సన్్యసం. ఈ న్లుగు వరా్ణ లనీ, 
న్లుగు ఆశ్రమాలనీ కల్పి వరా్ణ -
శ్రమ ధర్మం అన్నారు.
    మళ్్ళ ఈ న్లుగు ఆశ్రమా-
లు ఒకకకాటి న్లుగేస రకాలు. 
ఉదాహరణకి బ్రహ్మచారులలో 
న్లుగు రకాలు: గాయత్రీ, ప్రా-
జాపత్య, వైెదిక, నైషఠి క. ఇల్గే 
సన్్యసులలో న్లుగు రకాలు: 
కుటీచకుడు, బహ్దకుడు, 
హంసకుడు, పరమహంస.

‘చతురవార్ణ’ సదాధు ంతం మీద 
ఉతతిర-అధున్తనులు (post 
modernists) ఈ మధ్య దండతితి 
దుమ్మతితి పోస్తి  ఉంటే చూస్తి , 
చూస్తి  ఊరుకోలేక నేనొక 
వా్యఖ్్యనం లేవనత్తిను. దాని 
స్రాంశం ఇది. ‘చాతురవార్ణర్యం 
మయా సృష్ట ం’ అంటే “న్లుగు 
రంగులనీ నేనే సృష్ట ంచేను” అని 
వాచా్యరథాం. ఇకకాడ న్లుగుని 
గీత్చారు్యడు అజహరలాక్షణం-
గా వాడేడనుకుందాం. అంటే 
ఏమిటి? న్లుగు అంటే ఉతతి 
‘న్లుగు’ కాదు, ఎన్నా అని కాని, 
‘రకరకాల’ అని కాని భగవాను-
డు ఉదేదుసంచి ఉండవచు్చ కదా. 
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మన డి. ఎన్. ఎ. లో రాస ఉన్నా-
యని ఈ రోజులలో అందరికీ తె-
ల్సుననా విషయమే. ఈ డి. ఎన్. 
ఎ. లో న్లుగే న్లుగు ‘నూకిలా-
యోటై్డు’ లు ఉన్నాయి – పది 
లేవు. వీటిని చతుర్ వరా్ణ లుగా 
ఊహించుకుంటే వరా్ణ లు న్లుగే 
అయినపపాటికీ రకరకాల మను-
ష్్యలు ఎల్ పుడత్రో అవగా-
హన అవుతుంది. అల్గే సృష్ట  
కార్యం వెనక న్లుగు ప్రాధమిక 
బల్లు (గురుత్వాకర్షక, విదు్య-
దయస్కాంత, త్రాణిక, నిస్్రా ణిక 
బల్లు) ఉన్నాయని అంటున్నా-
రు కదా! 
చతుష్ట యం అంటే న్లుగు 
శలీతిలు. అవస్థా  చతుష్ట యం లో 
బాల్యం, కౌమారం, యవవానం, 
వారధుక్యం ఉన్నాయి. దురో్యధ-
నుడు, దుశ్శసనుడు, కరు్ణ డు, 
శకుని – ఈ నలుగురూ దుష్ట చ-
తుష్ట యం అని ఆబాలగోపాల్-
నికి తెలుసు. చతుష్ట యం అననా 
మాటని ‘కావాడ్రపుల్’ అని కాని, 
‘కావార్టట్’ అని కాని ఆంగీలాకరించ-
వచు్చ. 
మహాభారతం గురించి ప్రస్తి -
వించిన తరావాత రామాయణానికీ, 
న్లుగుకీ ఉననా బంధానినా కంచెం 
విచారిదాదు ం. బ్రహ్మ న్లుగు 
చేతులలో  ముందుననా రండు 
చేతులూ రామ లక్ష్మణులనీ, వెనక 
ఉననా రండూ భరత శతృఘునాలనీ 
స్చిస్తి యని ఒక పురాణంలో 
ఉంది. 

న్లుగు ముఖ్లూ, న్లుగు 
చేతులు ఉననా బ్రహ్మ న్లుగు 
ర్కల పద్మం పై ఆసీనుడై 
ఉంటాడు కదా. న్లుగు 
ముఖ్ల నుండ్ న్లుగు వేదాలు 
పుటే్ట యి. బ్రహ్మ సృష్ట లో న్లుగు 
యుగాలు, న్లుగు వరా్ణ లూ, 
న్లుగు పురుషారాధు లు.
మానసక శస్త్రంలో రండు జోడ్ల 
అనుభవాలని ‘కావాటరినాటీ’ 
అన్లని కారల్ యంగ్ స్త్రీ-
కరించేరు. ‘ట్రినిటీ’ ని త్రిమూరి తి 
అననాటేలా  ఈ ‘కావాటరినాటీ’ ని చతు-
రూ్మరి తి అనొచు్చ. యంగ్ భారత 
దేశనినా సందరి్శంచిన తదుపరి 
ఆయన మన చతురివాధ పురుషా-

రాధు ల వలలా  ప్రభా-
వితులయా్యర-
ని వినికిడి. ఈ 
చతురూ్మరి తితవాం 
జీ వి త ం లో 
అ డు గ డు గు -
న్ కనిపిసుతి ం-
దని అంటారు 
యంగ్.  పూ-

ర్ణత్వానికి న్లుగు పాదాలు 
ఉండ్ల్ అంటారీయన. “The 
quaternity is the sine qua 
non of divine birth and 
consequently of the inner 
life of the trinity.” (Carl 
Jung, CW 12, para 125).” 
ధర్మం న్లుగు పాదాల మీద 
నడిచింది కనుక కృతయుగంలో 
పరిపూర్ణతవాం ఉంది. 
భోజన్లకి వాడే ‘ఫోరుకా’ లలో 
మూడు రకాలు ఉన్నాయి. కావ-
ల్సతి వాటిని, దివాశూలం, త్రిశూలం, 
చతుశూ్శలం అనవచు్చ.
చదరానికి చౌపదం కంట్ చతు-
రు్జం, చతురస్ం అననా మాటలే 
ఎకుకావ వాడుకలో కనిపిస్తి యి. 
చతురు్జం అంటే న్లుగు 
భుజాలుననా ఏ ర్ఖ్గణితపు 
బొమ్మ అయిన్ అవచు్చ. కాని 
చతురస్ం అనగానే ఆ భుజాల 
నిడివి సమానం అనినీనా, ఆ 
భుజాల మధ్య ఉండే కోణం 
లంబ కోణమనీ గ్రహించునది.
‘సకావుర్’ అంటే చదరం. ఇది 
లేటిన్ లోని ‘ఎక్స్ కావాడ్రెన్’ 
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నుండి వచి్చంది. ఇంగీలాష్ లోని 
కావాడ్రిలేటరల్,’ ‘కావాడ్ంగిల్’ అననా 
రండూ వాడుకలోనే ఉననాపపాటికీ, 
తెలుగులోకి వచే్చసరికి ‘చతు-
రు్జం’ ఉననాంత వాడుకలో 
‘చతురోకాణి’ లేదు. ఈ ‘కావాడ్ం-
గిల్’ కి ముదుదు గా పటి్ట న ‘కావాడ్’ 
అననా పేరు బాగా ప్రాచుర్యంలో 
ఉంది – అమరికాలో. విశవావిదా్య-
లయాలలోను, కళ్శలలోను, 
న్లుగు భవన్ల మధ్య ఉండే 
భాగానినా ‘కావాడ్’ అని పిలుస్తి రు.
ఈ ‘కావాడ్’ ర్ఖ్గణితం నుండి 
బీజగణితం లోకి వచే్చసరి-
కి కంచెం తిరకాసు తరాకానికి 
లోనయి, ‘కావాడ్టిక్’ గా మారింది. 
‘కావాడ్’ అంటే ‘న్లుగు’ అయి-
నపపాటికీ, ‘కావాడ్టిక్’ రండుని 
స్చిసుతి ంది. ముఖ్యంగా ఒక 
చలరాస ఘ్తం రండు అయిత్ 
‘కావాడ్టిక్’ అననా విశేషణానినా 
వాడత్రు. ‘కావాడ్’ అనే మాటని 
ఇల్ రండరాథా లతో వాడటం వలలా  
కంత గాసటబీసటకి ఆస్కారం 
ఉంది. కాని త్రికాంగా ఆలోచిసతి 
ఈ పరిసథాతికి ఒక కారణం ఉంది. 
ఒక చతురస్ం యొకకా వైెశల్యం 
కావాలంటే దాని భుజం కలతని 
ఘ్తించాల్. ఘ్తించటం 
అంటే భుజం కలతని రండు 
స్రులా  వేస హచ్చవెయ్యటం. ఇదీ 
రండుకీ, చతురస్రానికి మధ్య 
ఉననా బాదరాయణ సంబంధం. 
కనుక బీజగణితంలో ఒక చలన 
రాస ఘ్తం రండు అయిత్ 

దానిని వరి్ణంచటానికి ‘కావాడ్టి-
క్’ అననా విశేషణానీనా, న్లుగు 
అయిత్ ‘బైకావాడ్టిక్’ లేదా ‘కావా-
రి్టక్’ అననా విశేషణానీనా వాడత్రు.
మూడు కాళ్ళ పీటని ముకాకాల్ 
పీట అననాటేలా , గ్రీకు భాషలో 
న్లుగు కాళ్ళ మంచానినా ‘ట్రెపీజ్’ 
అంటారు. మన నులక మంచం 
ఒక ట్రెపీజ్. సరకాస్ లో గం-
తటానికి  మంచానినా పోల్న 
ట్రెపీజ్ ని వాడత్రు.  గ్రీకు వారికి 
ట్రెపీజ్ ఎటువంటిదో హిందీ 
వారికి ‘చార్పోయ్’ అటువం-
టిది. హిందీలో ‘చార్పోయ్’ 
అన్నా, లేటిన్ లో ‘కావాడ్రుపడ్’ 
అన్నా, గ్రీకులో ‘ట్ట్రాపాడ్’ అన్నా 
ఒకటే. ఇంగీలాష్లో ‘కావాడ్రుపడ్’ 
అంటే న్లుగు పాదాలు ఉననాది 
– జంతువు. తెలుగులో న్లుగు 
పాదాలు ఉననాది మంచం కాదు, 
జంతువు కాదు; పద్యం అని మొ-
దటలా నే చెపేపాను.
న్లుగు న్లుగులతో ఒక గమ్మ-
తుతి  అయిన ఆట ఆడ వచు్చ. 
దీనిని టుకీగా చెబుత్ను. లకకా-
లలో ప్రవేశం ఉననావాళ్్ళ దీనితో 
కుసీతి పటి్ట  రామానుజన్ ల్ 
“అంకెలు న్ సంగడికాళ్్ళ” అని 
కాలరగర్స చెపుపాకోవచు్చ.
న్లుగే న్లుగు 4-లు తీసుకుని, 
మనం స్మాన్యంగా వాడే 
గణన కారా్యలని (అంటే కూడిక, 
తీసవేత, గుణకారం, భాగారం, 
దశంశ బిందువు, వరగు  మూలం, 
మొదలైన mathematical 

operations) మాత్రమే వాడి, 
సుననా నుండి ఎంత పదదు  సంఖ్య 
వరకు రాయగలం? మీకు 
స్యం చెయ్యటానికి, నేను 
మొదలు పడత్ను. ఉదాహర-
ణకి:

0 = 44 – 44
1 = 44/44
2 = (4/4) + (4/4)
3 = (4 + 4 +4 )/4
5 = (4*4+4)/4
…
ఇకకాడ  *  గురుతి  గుణకారాని-
కి,  /  గురుతి  భాగారానికి వాడేను. 
ఒక తెలలా  కాగితం తీసుకుని, ఈ 
వరసని ఎంత దూరం వెళ్ళగల-
రో చూడండి. కంచెం లకకాలు 
వచి్చన వాళ్్ళ అవసరమైనపుపాడు 
దశంశ బిందువు, వరగుమూలం, 
‘ఫేకో్ట రియల్’ మొదలైనవి కూడ 
వాడొచు్చ. ఉదాహరణకి
95 = (4*4!) – (4/4).
ఈ ఆటని ఆడుతూ  0  నుండి  
40,000  పైబడి సంఖ్యలు వచే్చ 
వరకు చేసన వారున్నారు. ఈ 
ఆటని న్లుగు న్లుగుల తోటే 
ఆడ్లని నిబంధన ఏదీ లేదు. 
ఎన్నా మారుపాలు, చేరుపాలు చేస 
ఆడొచు్చ.
నలుగురితో పాటు న్రాయణా 
అనుకో మన్నారు కదా అని న్కు 
తెల్సన ‘న్లుగు’ విషయాలు 
నలుగురికీ న్లుగు పేజీలలో చె-
పేపాసను.
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబ్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

    కృష్ణమోహన్ పటలా  నేను 
ఆకరి్షతురాల్ని అవుతున్నాన్? 
కాకపోత్ న్ మనసుస్ అతని 
గురించి ఇంతగా ఎందుకు 
ఆలోచిసుతి న్నాది? ప్రేమలో 
పడ్డు న్? దీనినే ప్రేమంటారా? 
అసలు ప్రేమంటే ఏమిటి?  
 అతనికి న్ పటలా  ఏ రకమైన 
అభిప్రాయం వుందో? తను 
ఉదయం నుండి కృష్ణమోహన్ 
గురించి ఆలోచనలతో 
సతమవుతుంటే ఈ కీర తిన రావడం 
కంచం ఆశ్చరా్యనినా కల్గించి 
భగవత్ సంకలపాం అనుకుంది. 
ఈ కీర తినని ఈ సందర్ంలో 
తన న్ట పల్కించడం నేను 
ఎల్ అరధుం చేసుకోవాల్? 
తన మానసక సంఘర్షణకి ఆ 
దేముడు పరిషాకారం చూపాడని 
భావించి ఆనంద పడ్ల్? ఏది 
ఏమైన్ అతని ఆలోచనలని, 
మన్గత్నినా, అభిప్రాయాలని 
కు్ష ణ్ణంగా తెలుసుకున్నాకే తను 
తన ఆలోచనలని బహిరగుతం 
చేయాలని నిర్ణయించుకని తన 
సంగీత స్ధనని కనస్గించింది. 
                    *****
      కృష్ణమోహన్, అవిన్శ్ ఇదదురూ 
తీవ్రంగా పరీక్షలకి తయారు 
అయి బాగా రాశరు. శనివారం 

పరీక్షలు అయిపొయిన్క అదే 
రోజు అవిన్శికా ఏదో పని వుండి 
విశఖ వెళ్్ళడు. ఆ రోజు రాత్రి రవి 
కృష్ణమోహన్ కి ఫోన్ చేశడు.
“బావా పరీక్షలు ఎల్ రాస్వు” 
 “చాల్ బాగా రాస్ను. అందరూ 
బాగున్నారా?”  
    “అందరూ బాగున్నారు. అమ్మ 
కంచెం సక్ అయింది, జవారం 
వచి్చ మూడురోజులు లంఖణం. 
రండు రోజులయింది తగిగు , ఇపుపా 
డు బాగానే వుంది”
   “అరర్ అల్గా, విశ్రాంతి తీసు 
కోమను. మీరందరూ ఆవిడని 
పని చెయ్యకుండ్ చూడండి. 
రాధని వంట చెయ్యమను...”     
మధ్యలో రవి ఆపి “న్ కోసం 
ఎవరో వచా్చరు, ఇదిగో అనూ 
ఇకకాడే వుంది మాటాలా డు” అని 
ఫోన్ అనూరాధకి ఇచి్చ ఆ గది 
లోంచి బయటికి వెళ్్ళడు రవి. 
   “బావా ఎల్ వున్నావు, పరీక్షలు 
ఎల్ రాస్వు” అడిగింది అనూ 
రాధ.
   “ఫైెన్ థాంకూ్య, బాగా రాస్ను. 
నువెవాల్ వున్నావు”
“స, స” అంది
“ఏం అంత నిసపృహగా మాటాలా డు 
తున్నావు?”
“నీ మీద బంగతో”

“చాలు నీ వేళ్కోళం, అతతియ్యకి 
విశ్రాంతి ఇచి్చ పని చేసుతి న్నావా 
లేదా?”
“అమ్మకి పూరి తిగా విశ్రాంతి ఇచా్చ 
ము. మొతతిం పని అంత్ నేను, 
అననాయ్య చూసుకుంటున్నాము”
“రాధ చాల్ మంచి పిలలా” 
“సర్ ర్పు తందరగా వచె్చయి్య, 
ఇకకాడే బ్రేకాఫాస్్ట  కూడ్ చేదుదు గాని”
“వదుదు  ర్పు రాను, అతతియ్యగారు 
లేచి హడ్విడి చేస్తి రు వచే్చ 
వారం వస్తి ను”
“అమ్మని వంట దగగురకి రానీయ 
డం లేదు అని చెపాపాన్? ఇంకా 
ఎందుకు ఎగొగు ట్ట డ్నికి చూస్తి వు, 
ర్పు వసతి న్ వంట రుచి చూసన 
టులా ంటుంది” 
“వదుదు లే తరువాత ఎపుపాడో వస్తి  
నులే’
“ఏయ్ చెపిత్ అరధుం కాదా, తెగ 
ఫోజు కడుతున్నావు?” 
“సర్ వస్తి ను లంచికా వస్తి ను, 
డిననారికా వుండను. అది ఓకే 
అయిత్నే”
“ముందు నువువా రా బావా, వచే్చ 
క చూదాదు ము” 
“వచే్చక టింగరి వేషాలు వెయ్య 
దుదు , ఓకే గుడ్ నైట్”   
“ర్పుగాని రాకపోత్ నీ పని చెబు 
త్ను, గుడ్ నైట్” 
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మరానాడు ఉదయం పదకండు 
గంటలకి కృష్ణమోహన్ విశవాన్ 
ధంగారి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. 
దారిలో బత్తి యి పళ్్ళ కని 
తీసు కెళి్ళ పారవాతమ్మగారికి ఇచి్చ    
“ఎల్ వున్నారు అతతియ్యగారూ” 
అని అడిగాడు. 
 “బాగున్నానయా్య, నువెవాల్గ 
వున్నావు, పరీక్షలు బాగా రాస్వా? 
అని అడిగారు పారవాతమ్మగారు.
“బాగానే రాస్నండి, రవి కనబడ 
లేదు ఇంటలా  లేడ్?”  
“అబాబ్యి ఎవరో సనాహితుడు 
వసతి బయటికి వెళ్్ళడు, ఘడి 
యో, క్షణమో వచే్చస్తి డు”  
విశవాన్ధం గారిని కూడ్ పలకరిం 
చి ఆయనతో మాటాలా డుతుండగా 
ఆయన కోసం మేడ మీద నుండి 
వాళ్ళ ఇంటి యజమాని కలవడ్ 
నికి వచా్చరు. 
    ఆయన వస్తి నే కృష్ణమోహనినా 
చూస “ఈ అబాబ్యి ఎవరు”  
అని అడిగారు.
    “ఈ అబాబ్యి మా వదినగారి 
కోడల్కి పినతండ్రి కడుకు, పేరు 
కృష్ణమోహన్, ఈయన మా ఇంటి 
యజమాని దకి్షణామూరి తిగారు. 
మనవాళ్్ళ రాచకండ వారు, 
ఈయన రాజమండ్రి కళ్శల 
ప్రధాన్ధా్యపకులుగా పనిచేస 
పదవీ విరమణ చేస్రు. వీరి 
అబాబ్యి బొంబాయిలో, 
అమా్మయి హైదరాబాదోలా  వున్నారు” 
అని ఒకరినొకరికి పరిచయం 
చేస్రు విశవాన్ధంగారు.
దకి్షణామూరి తిగారు పంచ, ల్లీ్చ 
ధరించి ఉతతిరీయం వేసుకని, 
నుదుట విభూతి ర్ఖలతో 

శస్రా క తింగా బ్రహ్మ వర్చసుస్తో, 
తెలుగుతనం ఉటి్ట పడుతూ 
విప్రపుంగవుడిల్ కనబడ్డు డు 
కృష్ణమోహనికా. ఆయనని ఎవరు 
చూసన్ చెయె్యతితి నమస్కారం 
చెయా్యలనిపించేల్ వున్నారు. 
కృష్ణమోహన్ ఆయనకి నమస్కా 
రం చేస్డు, అతనిని చూసతి  
కృష్ణమోహనికా తన పదదున్ననా 
గారు గురుతి కచా్చరు.
   “అబాబ్య్! మన ఇంటిపేర్మి 
ట్రా? మన సవాసథాలం ఎకకాడ? నువువా 
ఏం చదువుతున్నావు” అడిగారు 
దకి్షణామూరి తిగారు.
      ఇంటి పేరు చెపిపా, “ మాది 
విశఖపటనాం అండి. నేను 
ఇకకాడ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో 
మకానికల్ ఇంజనీరింగ్ న్లగు వ 
సంవతస్రం చదువుతున్నానండి” 
చెపాపాడు కృష్ణమోహన్.    
         “సంతోషంరా అబీబ్, మీది 
హరితస గోత్రం కదూ, న్కు బాగా 
గురుతి ంది ఎందుకంటే రాజమండ్రి 
కళ్శలలో పని చేసుతి ననాపుడు 
మీ ఇంటి పేరు ఆయనే శేషాద్రి 
శర్మగారు అని  
ఉతకృష్ట మైన తెలుగు పండితు 
డు వుండేవారు. మేమిదదురమూ 
సహోదో్యగులమే కాకుండ్మంచి  
సహచరులము, ఆయనదీ 
విశఖపటనామే ఆయన నీకు  
తెలుస్?” 
“మా త్తగారు ఆయన అననాద 
ము్మల పిలలాలండి”
“బాగుందిరా అబాబ్య్! నినునా 
కలవడం వలలా  ఆయనతో గడిపిన 
మధురస్మృతులను గురుతి  చేసు 
కనే అవకాశం న్కు ఇవాళ కల్ 

గింది”
“స్ర్ మిమ్మల్నా చూసతి మా పదదు  
న్ననాగారిని చూసనటులా ంది, 
మీకు అభ్యంతరం లేకపోత్ 
మిమ్మల్ని అల్ పిలవాలని 
వుంది, న్ కోరికని మనినాస్తి రా” 
అని అడిగాడు కృష్ణమోహన్.       
“దానిదేమి భాగ్యంరా, నిరభ్యం 
తరంగా పిలువు, మీ న్ననాగారు 
ఏం చేసుతి న్నారురా?”
“ఆయన విశఖపటనాంలో  రైలేవా 
లో పరసనల్ ఆఫీసర్ గా  పనిచే 
సుతి న్నారండి”. 
     ఇంతలో అనూరాధ  హాలోలా కి 
వచి్చంది…”మా తపిపాపోయిన 
కోడలు పిలలారా అబీబ్, వీళ్ళది 
మాది గౌతమస గోత్రము కావడం 
వలన కుదరలేదు లేకుంటే మా 
తము్మడి కడుకుకి ఖచి్చతంగా 
చేసుకునే వాళ్ళము” అని 
కృష్ణమోహన్తి చెపిపా “ఏమే కోడలు 
పిల్లా ! మీ అతతిగారు బంధువుల 
ఇంటలా  ఏదో వేడుకకి వెళి్ళంది. 
ఈ మామగారికి, నీ బావకి, 
మీ న్ననాగారికి ఉడుకు నీళ్్ళ 
ఇస్తి వా?” అని అనూరాధని 
అడిగారు దకి్షణామూరి తిగారు.
  “అమ్మ కలుపుతున్నాది, రండు 
నిముషాలలో తెస్తి ను” అని 
లోపల్కి వెళి్ళంది. 
    దకి్షణామూరి తిగారు చూపించిన 
కలుపుగోలుతనం, ఆపా్యయత 
పటలా  కృష్ణమోహన్ ఆకరి్షతుడు 
అయా్యడు. అతనికి తన పదన్ 
ననాగారిని చూసనంత ఆనందం 
గా వుంది. 
      అనూరాధ కాఫీ పటు్ట కుని 
వచి్చ దకి్షణామూరి తిగారికి, విశవాన్ 
ధంగారికి ఇచి్చ”కృషా్ణ , అమ్మ 
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నినునా పిలుసుతి ననాది” అంది. 
    అది విననా దకి్షణామూరి తిగారు 
“అదేమిటే అమా్మయ్ అతనిని 
పేరు పటి్ట  పిలుసుతి న్నావు, నీకు 
బావ వరస కదా న్రారా బావా 
అని పిలువు. మీ వాళ్ళని అననా 
యా్య, అకకాయా్య, వదిన్, అని 
వరసలు పటి్ట  పిలవడంలేదా? 
అల్గే అతనిని వరస పటి్ట  
 పిలువు, పేరు పటి్ట  పిలుచుకుం 
టే ఆతీ్మయత కరవడుతుంది.  
పై వాళ్ళని కూడ్ అననాయ్యగారూ, 
అకకాయ్యగారూ, బావగారూఇల్ 
వరసలు పటి్ట  సంబోధించుకోవ 
డం మన స్ంప్రదాయము,  నీకు 
బావా అని పిలవడ్నికి మొహమా 
టమా?” అని అనూరాధని అడిగా 
రు.  
 “మామయ్యగారూ న్కు 
ఏ మొహమాటం లేదు, కతతిలో 
అల్ పిల్సతి, అల్ పిలవదుదు  
న్కు ఎబబ్టు్ట గా వుంటుంది 
అన్నాడు అందుకే పేరు పటి్ట  
పిలుసుతి న్నాను” అని చెపిపా 
కృష్ణమోహన్ వంక నవువాతూ 
చూస కనుబొమ్మలు ఎగర్సంది 
అనూరాధ.
“ఏరా అబీబ్ నీకెందుకురాఅభ్యం   
తరము? కదిదుసపటి క్రితంవర 
కు నీకు న్కు పరిచయం లేదు,
నువువా ననునా పదదున్న్నా అని 
పిలుస్తి నంటే వెంటనే సంతోషం 
గా ఒపుపాకున్నాన్ ఎందుకని? 
అల్ పిలుచుకుంటేనే ఆతీ్మయ 
తలు పరుగుత్యిరా. న్రారా 
అమా్మ, న్న్నా, మామయా్య, అతతి 
యా్య, బాబయా్య, పినీనా, అకాకా, 
బావా అని పిలుచుకోవాల్. అంత్ 

గాని పేరులా  పటి్ట  లేదా మమీ్మ, డ్
డ్, అంకుల్, ఆంటీ అని పిలు 
చుకుంటే మమత్నురాగాలు 
పరగవు. ఇపుపాడు ఈ మమీ్మ, 
డ్డ్ సంసకృతి పరగడంవలలానే 
రా ఒకపపాటి ఉమ్మడి కుటుంబా 
లు పోయి ఎవరికివార్ యము 
న్ తీర్ అననాటు్ట  వున్నారు మను 
ష్లు” అని ఎంతో ఆవేదనతో 
అన్నారు దకి్షణామూరి తిగారు.
      “అయ్య బాబోయ్ ఈ రాక్షస 
మళ్్ళ తెల్విగా ఇరికించింది” 
అని మనసులో అనుకని, “లేదు 
పదదున్ననాగారూ,  మాఇంటలా   మే 
మంత్ మీరు చెపిపానటులా గానే 
వరసలతోటే పిలుచుకుంటాము” 
అన్నాడు.
“మరల్ంటపుపాడు నీ అభ్యంత 
రం దేనికిరా అబిబ్” అన్నారు 
దకి్షణామూరి తిగారు. 
“తనకి అల్ అవకాశం ఇసతి మా 
సనాహితులు ముందు కూడ్ అల్ 
పిల్చి ననునా ఆట పటి్ట సుతి ంది. 
అది చూస న్ సనాహితులు 
వేళ్కోళం చేస ఏడిపిస్తి రు” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“ఒర్య్ ఒక విషయం చెపుపా, 
నీ సనాహితులకి పరిచయం 
చేయవలస వసతి ఈ అమా్మయి 
మా మామయ్య లేదా అతతియ్య 
కూతురు మా మరదలు అని 
పరిచయం చేస్తి వు కదా, మరి 
అపుపాడైన్ వాళ్్ళ వేళ్కోళం 
చేస్తి రుకదా” అన్నారు దకి్షణామూ 
రి తిగారు. 
“పదదున్ననాగారు మీరు తననే 
సమరిధుసుతి న్నారు, ననునా సమరిధుం 
చడం లేదు. ఒక వేళ మా సనాహి 

తులకి పరిచయవలస వసతి మా 
బంధువుల అమా్మయి, పేరు 
అనూరాధ అని పరిచయం 
చేస్తి ను” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
దకి్షణామూరి తిగారు నవువాతూ 
“వోయ్! నీ బాధ న్కు అరధుమ 
యిందిరా అబీబ్, మధే్య మారగుంగా 
నేనొకటి చెబుత్ను విను. అమా్మ 
య్ నువువా అతనిని బావా అని 
పిలువు కానీ అతని సనాహితులు, 
పరాయివారి దగగుర అల్ పిలవదుదు  
సర్న్” అన్నారు మూరి తిగారు.
“అల్గే మామయా్యగారు” 
అని….....కృష్ణమోహన్తి “బావా 
అమ్మ పిలుసుతి న్నాది” అని చాల్ 
వ్యంగకాంగా అంది అనూరాధ.
“చూస్రా ఎంత వ్యంగ్యమో, 
తన మాట చెల్లా ందని ఆనందం” 
ఉక్రోషంగా అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
వాళి్ళదదురి వరస చూస 
దకి్షణామూరి తిగారు నవువాకున్నారు. 
కానీ చాల్ సపటి బటి్ట  
విశవాన్ధంగారు ముభావంగా 
వున్నారు, అతనికి అకకాడ జరుగు 
తుననా సంభాషణలు రుచించడం 
లేదు.  
కృష్ణమోహన్, అనూరాధ లోపల్కి 
వెళ్తుంటే “ఒర్య్ అబీబ్ 
నువువా ఇకకాడికి వచి్చనపుడు ఈ 
ముసల్ళ్ళని కూడ్ ఒకస్రి 
పలకరించి వెళ్తూవుండు” 
అన్నారు దకి్షణామూరి తిగారు.
లోపల్కి వెళ్్ళక కృష్ణమోహనినా 
రవి గదిలో కూరో్చబటి్ట    
“ఇందాకా డికాషన్ వాళి్ళదదురికే 
సరిపోయింది, మళ్్ళ డికాషన్ 
దిగి వుంటుంది, కాఫీ కల్పి 
తెస్తి ను అంతవరకు ఈ దినపత్రిక 
చదువుతూ వుండు బావా” అంది 
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అనూరాధ. 
“వదుదు లే రాధా” 
“ఎందుకా మొహమాటం, నువువా  
 కాఫీ ఎకుకావస్రులా  త్రాగుత్వు 
కదా, ఒకకా నిముషం” అని 
వంటింటలా కి వెళి్ళంది అనూరాధ. 
                 ********
         దకి్షణామూరి తిగారి గురించి 
చి ఆలోచిసుతి న్నాడు కృష్ణమోహన్ 
….”ఈయన క్షణంలో కతతివాళ్ళ 
తో ఇటే్ట  వరసలు కల్పి మాటాలా డే 
స్తి రు. నిజమే ఈ కాలం మను 
ష్లలో అనురాగాలు ఆపా్యయ 
త లు బాగా తగిగుపోతున్నాయి, 
ఆయన చెపిపానటులా  ఇపుపాడు 
మనుష్లలో స్వారధుచింతన ఎకుకా 
వయింది. ఉమ్మడి కుటుం బాలు 
కూడ్ చాల్ వరకు కనుమరుగు  
అవుతున్నాయి, అపపాటి ఆపా్యయ
తలు కరవడడ్నికి ఇది 
కూడ్ ఒక కారణం. పదాదు యన 
చెపిపానటులా  వరసలతో పిలుచు 
కుంటే వుండే ప్రేమానురాగాలు 
పేరలాతో పిలుచుకుంటే వుండవు”. 
ఇల్ ఆలోచిస్తి  వుంటే అనూరా 
ధ వచి్చ “ఏమిటి బావా అంత 
ధ్రం్గా ఆలోచిసుతి న్నావు” అని 
కాఫీ కపుపా కృష్ణమోహనికా ఇచి్చ 
ఒక ఖ్ళ్ కపుపా కూడ్ పటి్ట ంది. 
తను ఆలోచిసుతి ననాది చెబిత్ రాధ 
ఇంక చెలర్గిపోతుందని “అబ్బ్ 
ఏమీ లేదు” అన్నాడు.       
  “మామయ్యగారికి థాంక్స్ చెపాపా 
ల్” అంది.
      “చాలేలా  సంబరం, ననునా బావా 
అని పిలవకు” 
     “మీ పదదున్ననాగారికి చెపపాన్” 
అని సరదాగా బదిరించింది.

“నీకో నమస్కారం, మళ్్ళ ఆయ 
నని ల్గకు, ఆయన నినేనా సమ 
రిధుస్తి రు”
“అల్ రా దారికి, బుదిధుగా  బావా 
అని పిల్పించుకో…సర్ మా 
అమ్మ కోసం బత్తి యిలు తెచా్చ 
వు, మరి న్ కోసం ఏం తెచా్చవు” 
“ఏమిటి?” అననాటులా  కవాశ్చన్ 
మార్కా మొహం పటా్ట డు కృష్ణమో 
హన్.
“భగవంతుడ్! ఈ టూ్యబ్ లైటికా 
ఎపుపాడు అరధుమవుతుందో” 
“ఏయ్ మొదలటా్ట వా? అందుకే 
నేను రానన్నాను”
దినపత్రిక చదువుతూ ఖ్ళ్ 
కపుపాని గమనించని కృష్ణమోహన్ 
కాఫీ సప్ చేస్డు. ఆ తరువాత 
ఆ ఖ్ళ్కపుపా చూస “ఇదేమిటి 
ఖ్ళ్కపుపా తెచా్చవు, నీకు 
తెచు్చకోలేదా?” అని అడిగాడు. 
“ఆ! నువువా సగం ఇస్తి వని 
చూస్ను” కాసతి వ్యంగంగా, కాసతి 
కోపంగా అంది.
“అయో్య స్రీ, నేను ఎంగిల్ 
చేసస్ను”
“సర్ ఏం చేస్తి ము, ప్రాపతిం 
లేదు...బావా మా సంగీతం టీచర్ 
ఇంటికి వెళ్్ళల్, అననాయ్య లేడు 
కానీ స్కాటర్ వుంది, ననునా తీసు 
కెళ్ళవా?”  
విశవాన్ధంగారు, పారవాతమ్మగారు 
ఏమనుకుంటారో అని “నేను 
రాను” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
పారవాతమ్మగారు “అనూ” అని 
పిల్చి “ఏమే సంగీతం టీచర్ 
ఇంటికి వెళ్్ళలన్నావు” అని అడి 
గారు.
“అననాయ్య వచా్చక వెళదామను 

కుంటున్నాను”  
  “టై్ం పదకండుననార దాటింది, 
అననాయ్య ఇంతవరకూ రాలేదు, 
ఎపుపాడు వెళత్వు, ఎపుపాడు వస్తి  
వు, భోజన్లు ఆలస్యమైత్ మీ 
న్ననాగారు వుండలేరు. ఒక పని 
చెయి్య మోహన్ వున్నాడుగా, అత 
నిని రమ్మను”
“అసలే మొహమాటసుతి డు, నేన 
డిగిత్ రానంటాడు, నువువా చెబిత్ 
వింటాడు, పిలుస్తి ను నువువా 
చెపుపా”
         కృష్ణమోహన్ దగగురికి వచి్చ 
“అమ్మ పిలుసుతి న్నాది” అని ఏమీ 
తెల్యనటులా  అమాయకంగా 
మొహంపటి్ట  చెపిపాంది. ఆ అమా 
యకమైన మొహం చూడగానే 
ఏదో ఇరికించింది అనుకు న్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
“చెపపాండి అతతియ్యగారూ” 
“ఏం లేదయా్య, ఒక స్రి అనూ 
ని వాళ్ళ సంగీతం టీచర్ ఇంటికి 
స్కాటర్ మీద తీసుకెళ్్ళ, పది 
నిముషాలు పనుంది” అన్నారు 
పారవాతమ్మగారు…ఇపుపాడేమం 
టావు అననాటులా  కనుబొమలు ఎగ 
ర్స కృష్ణమోహనినా ఆట పటి్ట ం 
చింది అనూరాధ.
స్కాటర్ దగగురకి నడుస్తి  “నువవా 
ల్ అమాయకంగా మొహం పట్ట  
గానే ననునా ఇరికించి వుంటావని 
అనుకున్నాను” అన్నాడు కృష్ణమో 
హన్.
   “లేదు బావా అమ్మతో నేనేమి 
చెపపాలేదు, అమ్మ నినునా తీసుకు 
వెళ్ళమంటే, నేను చెపిత్ రాడు 
నువేవా చెపుపా అన్నాను అంత్, 
కావాలంటే అమ్మని అడుగు” అని 
చాల్ అమాయకంగా మొహం 
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పటి్ట  సమాధానం ఇచి్చంది.
“అవును అంతకు ముందే ననునా 
అడిగిత్ నేను రానన్నానుగా, 
అందుకే తెల్విగా ఆవిడ చేత 
చెపిపాంచి ఇరికించావు” 
“అబాబ్! అరధుమయింది కదా 
ఇంకెపుపాడు నేను ఏది అడిగిన్ 
వెంటనే ఒపుపాకో”
“నీకు అసలు సగుగు  లేదు” అని 
మొటి్ట కాయ పట్ట బోయి ఇంటి 
బయట వున్నాము కదా అని నిగ్ర 
హించుకుని “సర్ వంట పని 
పూరి తి చేస్వా?” అని అడిగాడు.
“ఎపుపాడో నువువా వచే్చసరికే పూరి తి  
చేస్ను. ఇవాళ న్ వంట రుచి  
చూస నీ అమూల్యమైన అభిప్రా 
యం చెపుపా”
“సంగీతం టీచరాగు రి ఇలులా  ఎకకాడ” 
“జగన్నాధపురం చికాకాలవారి వీధి 
లో” 
     “అంత దూరమా! మరి రోజూ 
ఎల్ వెళి్ళ వసుతి న్నావు” 
“వారానికి మూడు రోజులు కాలా సె 
స్ వుంటాయి, స్యంత్రం ఉం- 
టాయి గనుక కాలేజీ నుండి 
తిననాగా వెళత్ను. కాలా సెస్ అయి 
న్క అననాయ్య వచి్చ తీసుకువెళ 
త్డు”
“అవును మీ వుమన్స్ కాలేజికి 
దగగుర్ కదా, ఇంత దూరం చీకటి 
పడ్డు క ఒంటరిగా వెళ్ళడం మంచి 
ది కాదు”     
స్కాటర్ మీద వెళ్తూ వుండగా 
జగన్నాధపురం వేంకటేశవారస్వామి 
కోవెల సమీపంలో “బావా ఆ 
దుకాణం దగగుర ఆపు” అంది 
అనూరాధ. ఆ దుకాణంలో 
రండు చాకెలాట్స్ కని ఒకటి తను 
తీసుకని ఒకటి కృష్ణమోహనికా 

ఇచి్చంది.
“రాధా వీటి కోసం ఆపించావా? 
ఇవి ఇపుపాడు అంత అర్జంటా? 
అయిన్ చిననాపిలలాల్లా  చాకెలాట్స్ 
ఏమిటి?” అన్నాడు 
“ఏం నేను నీకు ఏభై ఏళ్ళ దాని ల్ 
కనబడుతున్నాన్? ఎదో సరదాగా 
మొదటిస్రి నీకు న్రు  
తీపి చేదాదు మని కన్నాను, కానీ నీ  
మాటలతో ననునా నిరుత్స్హపరి 
చావు”
“లేదు, UKG పిలలాల్ కనబడు 
తున్నావు”
“అంత్లే బావా, ఎల్ కనబడ్లో 
అల్ కనబడటం లేదంటావు”
“న్రు్మయ్ కంట్ పిల్లా ! రాక్షస” 
అని ముదుదు గా కోపం చూపించా 
డు.
“నీ మీద న్కు కోపం వచి్చంది” 
అని మూతి విరిచింది.
“చాలేలా  పద” ఆ మూతి విరుపు 
చూస నవువాతూ అన్నాడు. 
“బావా దీనికి శిక్ష ఏమిట తెలు 
స్? నువువా వచి్చనపుడల్లా  న్కు 
బోలడు చాకెలాట్స్ తీసుకు రావాల్, 
ప్రామిస్ చెయి్య” అని చెయి్య చా- 
పింది.
“ఏయ్ పిచి్చ వేషాలు వెయ్యకు 
పద”
ఇదంత్ చాల్ సపటి నుండి 
దుకాణంలో కూరు్చని గమనిసుతి  
ననా ఆ దుకాణదారుడు “బావా 
మరదుల్లా ండి?” అని అడిగాడు. 
అవునని తలూపింది అనూరాధ.
“ఆయ్! బావా మరదలలాన్నాక ఆ 
మాత్రం సరదాగా వుండ్లండి. 
అమా్మయోగు రు మనులడిగారా, 
మానికా్యలడిగారా స్కెలాటేలా  గదా 
ఒపేపాసకాండి అబాబ్యోగు రూ” 

అన్నాడు. 
అతని మాటలకి అనూరాధ పక 
పకా నవువాతూ “ఒపేపాసుకో బావా 
పీలా జ్” అంటూ కృష్ణమోహనినా 
ఇంకా ఏడిపించింది. 
ఇక అకకాడ వుంటే ల్భం లేదని 
అనూరాధ చెయి్య పటు్ట కుని 
పద అని ల్కెకాళ్ళబొయాడు.  
ఇంతలో ఆ దుకాణదారుడు 
“అబాబ్యోగు రూ ఒకకా నిముసం” 
అని ఆపి “మీ ఇదదురినీ 
స్త్తి వుంటే సలకా గోరింకల్లా  
ఉన్నారు, న్ తరఫున ఈ స్కెలాటులా  
కానుకగా ఇతతిన్నాను” అని ఒక 
అర డజను చాకెలాట్స్ ఇచా్చడు. 
కృష్ణమోహన్ డబుబ్ల్చి్చన్ 
పుచు్చకోలేదు. ఈ సంఘటనతో 
అనూరాధ ఇంకా ఉత్స్హంతో 
దారికడ్కు కృష్ణమోహన్తి “బావా 
ఆ దుకాణం యజమాని మనలని 
చూస ఏమన్నాడు” అని అడిగి 
ఆట పటి్ట స్తి నే వుంది.   
          చికాకాలవారి వీధిలో వుననా 
సంగీతం టీచర్ ఇంటికి వెళి్ళ 
అకకాడ పని చూసుకని తిరిగి 
ఇంటికి వచే్చ సరికి రవి మిగత్ 
వారందరూ ఇంటికి చేరుకని 
వున్నారు. అందరూ కల్స 
భోజనం చేస్రు. 
ఈ స్రి భోజనం 
మొదలుపట్ట కుండ్నే ఖ్ళ్ 
పేలా ట్ కృష్ణమోహన్ కంచం దగగుర 
వుంచింది అనూరాధ. అది చూస 
విశవాన్ధంగారు, “ఇదెందుకే” 
అని అడిగారు. “చూడండి 
కాసస్పు పోయాక మీకే తెలుసుతి ం 
ది” అని నవువాతూ చెపిపాంది 
అనూరాధ. ఐదు నిమషాల 
తరువాత విషయం అరధుమయి 
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“ఏమిటయా్య అది, అవి కూడ్ 
తినేవే, ఇవాళ అనూ వంట 
చేసంది, నీకు నచ్చలేదా?” 
అన్నారాయన. 
   “న్కు కారం ఎకుకావ తినే 
అల వాటు లేదండి, మా ఇంటలా  
కారాలు తకుకావ తింటాము” 
అన్నాడు.
“న్ననాగారు వాళ్ళంత్ బంగాలీ 
వాళ్్ళ తీపి ఎకుకావ తింటారు” 
అంది అనూరాధ. 
“ప్రతి పదారధుంలో కాసతి పంచదార 
పోయలేక పొయావా అనూ” 
నవువాతూ అన్నాడు రవి.
భోజన్లయిన తరువాత “బావా 
నీకు అడ్డు ట వచా్చ?” అని 
అడిగాడు రవి. 
“న్కు రాదు, అదేమిట, దేనితో 
ఆడత్రో కూడ్ న్కు తెల్యదు” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“అది ట్నినాస్ బ్ట్ తోటి, క్రికెట్ 
బాల్ తోటి ఆడత్రు” పక పకా 
నవువాతూ చెపిపాంది అనూరాధ.
“ఏయ్ అలలారిపిల్లా  నీ 
అలలారి ఆపు, అతను అసలే 
మొహమాటసుతి డు, నువువా ఇల్ 
అలలారి చేసతి ఇక ఈ చుటు్ట పటలా కి 
రాడు” అని పారవాతమ్మగారు 
మందల్ంచారు.
         “అది ఒక రకమైన పేకాట 
బావా, కుటుంబ సభు్యలందరూ 
కూరు్చని సరదాగా కాలకే్షపానికి 
ఆడుకునే ఆట. ఇందులో డబుబ్
లు పటి్ట  ఆడవలసన అవసరం 
లేదు, ఈ ఆట వలలా  మనలో ఊ-
హించే శకి తి పరిగి, తెల్విత్టలు 
పదునకుకాత్యి” అని వివరించా 
డు రవి.
“ఓకే కానీ న్కు రాదే” అన్నాడు 

కృష్ణమోహన్.
“ఒక పని చెయి్య, నేను, అమ్మ, 
న్ననాగారు, అనూ ఆడత్ము. 
మా అందరిలో అనూ బాగా 
ఆడుతుంది, అందుకని నువువా 
దాని ప్రకకాన కూరు్చని దాని ఆట
ని గమనిస్తి  నీ సందేహాలనీనా 
అనూని అడిగి తీరు్చకో. ఈస్రి 
వచి్చనపుడు నువూవా ఆడుదుగా 
ని” అన్నాడు రవి. 
“అతతియ్యగారు నీరసంగా ఉన్నా 
రు ఆవిడని ఇబబ్ంది పట్ట డం  
ఎందుకు” అన్నాడు కృష్ణమోహన్ 
“పరవాలేదు, జవారం వచి్చ లంఖ 
ణాల తరువాత భోజనం చేసన 
వెంటనే అల్ పడుకోకూడదు, 
అయిన్ ఇపపాటి వరకు రస్్ట  
తీసుకుందిగా తనకీ విసుగు 
పుడుతుంది, అందుచేత తనూ 
కాసస్పు ఆడుతుంది” అన్నారు 
విశవాన్ధంగారు.   

*****
         మొత్తి నికి అందరూ కల్స 
సరదాగా అడ్డు ట ఆడుకున్నారు. 
కృష్ణమోహన్ అనూరాధ ప్రకకానే 
కూరు్చని ఆ ఆటని గమనిస్తి  
తన సందేహాలని అనూరాధని 
అడిగి నివృతితి చేసుకుంటున్నా 
డు. మధ్యలో మంచినీళ్ళ కోసం 
వంట గదిలోకి వెళ్్ళడు. 
     “అనూ అతను వంటింటలా కి 
వెళ్్ళడు, చూడు ఏం కావాలో” 
అంది పారవాతమ్మగారు.
వంటింటలా కి వెళి్ళ “బావా ఏంకావా 
ల్?” అని అడిగింది అనూరాధ. 
“మంచినీళ్్ళ కావాల్” 
“వుండు నేనిస్తి ను…ఇంతకీ న్ 
వంట నచి్చందా? లేదా?”
“నీ వంట బాగుంది, ఊరికే 

మొహమాటానికి అనలేదు నిజం 
గా చాల్ బాగుంది” మంచి నీళ్్ళ 
త్గుతూ జబులోంచి ఒక టేబలా ట్ 
తీస వేసుకున్నాడు.
“ఏమైంది బావా మందులు వేసు 
కుంటున్నావు” అని కంగారు 
పడుతూ అడిగింది అనూరాధ.
“ఏమీలేదు, అనవసరంగా కంగా 
రు పడకు మొననా క్రికెట్ ప్రాకి్టసలా  
బంతి మోకాల్కి తగిల్ వాచింది. 
ఇపుపాడు తగిగుంది. డ్క్టర్ గారు 
కోరుస్ పూరి తిగా వాడమన్నారు, 
అయిన్ అంత కంగారు దేనికి” 
అన్నాడు.
“నువవాల్ టేబ్లా ట్ వేసుకుంటే 
న్కు కంగారు వచి్చంది”
“నేను టేబలా ట్ వేసుకుంటే నీకు 
కంగారందుకు” అని అంటూ 
వుండగా అతని న్రు చేతోతి మూ- 
స “ఇంకెపుపాడూ అల్ ఆడగకు 
బావా” అని అతని కళ్ళలోకి స్- 
టిగా చూస్తి  అంది. 
అపుపాడు చూస్డు రాధ కళ్ళలో 
మరుసుతి ననా రండు కనీనాటి 
బిందువులని. 
“ఏయ్ ఏమిటిది! ఎందుకేడు 
సుతి న్నావు?” అని ఆమ కళ్ళలో 
నీరు తుడిచాడు.
“నీకు దెబబ్ తగిల్ందని న్కు  
న్కు బాధ వేసంది, అందుకే 
కనీనాళ్్ళ వచా్చయి, నొపిపాగా 
వుందా? వేడినీళ్ళ కాపడం పట్ట  
మంటావా?” 
“వదుదు లే, నువువా చాల్ 
ధైర్యవంతురాల్వి అనుకున్నాను, 
ఇంత చిననా విషయానికి భాధప 
డుతున్నావు. సర్ పద వాళ్్ళ వైెట్ 
చేస్తి  వుంటారు…అవును, నీ 
సంగీతం ఎపుపాడు వినిపిస్తి వు” 
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“స్యంత్రం కాఫీలు త్రాగాక 
వినిపిస్తి ను. నువెవాళ్్ళ, నేను కాసతి 
మొహం కడుకుకాని వస్తి ను” అని 
వాష్ంకి వెళి్ళంది అనూరాధ.
సుమారు రండు గంటలు గమ 
నించిన తరువాత కృష్ణమోహనికా 
అడ్డు ట బాగానే అరధుమయింది. 
అనూరాధ లేచి కాఫీ కలపడ్నికి 
వెళ్తూ “బావా న్ స్థా నంలో 
ఆడు, ప్రాకీ్టస్ అవుతుంది”అంది. 
  కృష్ణమోహన్ ఆట చూస “బావా 
బాగానే పికప్ చేస్వు” అన్నాడు 
రవి. 
         కాఫీలు త్రాగాక అనూరాధ 
ముందు రోజు స్ధన చేసన 
“మరుగేలరా ఓ రాఘవా” కీర తిన
నిననా తనకు వచి్చన ఆలోచనల 
నేపధ్యంలో ఆ కీర తినని ఒక అను  
భూతితో చాల్ శ్రావ్యంగా పాడి 
వినిపించింది. కృష్ణమోహనికా 
ఆమ గాత్రం, ఆ కీర తిన ఎంతో 
నచి్చ అనూరాధ పాడుతుననాంత 
సపూ పరవశంతో విన్నాడు. కీర తి 
న పూరి తి అయిన తరువాత అనూ 
రాధని పొగడతిలతో ముంచెతితి, 
చాల్ బాగా పాడ్వు అని మచు్చ 
కున్నాడు.
“న్ననాగారు మీకు తెలుస్ బావ 
పాటలు చాల్ బాగా పాడత్డని 
వైెదేహి వదిన చెపిపాంది” అంది 
అనూరాధ.
“అల్గా! ఏంవోయ్ ఒక మంచి 
పాట పాడవయా్య, సంగీతం 
నేరు్చకున్నావా” అని అడిగారు 
విశవాన్ధంగారు.
“అబ్బ్ ఏం లేదండి, ననునా ఆట 
పటి్ట ంచడ్నికి రాధ అల్ అంటు 
న్నా ది, న్కు ఏ పాటలూ రావం 

డి” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“నీకు చాల్ మొహమాటమని 
మాకు తెలుసుగాని, సరదాగా 
ఒక పాట పాడవయా్య” అన్నారు 
పారవాతమ్మగారు.
“బావా వదిన చెపిపాంది నువువా 
బాగపాడుత్వని, పదా్యలు, హిం 
దీ పాటలు కూడ్ పాడుత్వని. 
నీ ఇష్ట ం నీకు నచి్చన హిందీ 
పాటయిన్ పాడు” అన్నాడు రవి.
“సర్ పాడత్ను, పాడిన తరువా 
త బాగులేకపోత్ ననునా తిటు్ట కోవ 
దుదు ” 
 హిందీ సనిమా గైడోలా  రఫీ పాడిన 
“గాత్ రహే మేరా దిల్” పాటని 
పాడి వినిపించాడు. 
     “బావా చాల్ బాగా పాడ్వు, 
నిజం చెపుపా నువువా సంగీతం 
నేరు్చకోలేదా?” అని అడిగింది 
అనూరాధ.
“బాగానే వుంది గాని ఒక తెలుగు 
పాట, పద్యమో పాడవయా్య 
మాకు హిందీ రాదు” అన్నారు 
పారవాతమ్మగారు.
పదాదు విడ మాట కాదనలేక “బ్రతు 
కుతెరువు” సనిమాలో ఘంటస్ 
ల పాడిన “అందమ ఆనందం 
ఆనందమ జీవిత మకరందం” 
అనే పాటని, నర తినశలలో పాడి 
న “ఎవావాని వాకిట ఇభమద 
పంకంబు రాజభూషణ రజోరాజి 
నడగు” అనే పద్యం చకకాగా పాడి 
వినిపించాడు కృష్ణమోహన్. ఆ 
పాట విని అందరూ కృష్ణమోహనినా 
బాగా పాడ్వని మచు్చకున్నారు.
       అపుపాడే బాలకానీలో కూరు్చని 
కాఫీ త్రాగుతుననా దకి్షణామూరి తి 
గారి చెవిన ఈ పద్యం పడి, 

ఇంత చకకాగా ఈ పద్యం పాడింది 
ఎవరబాబ్ అని ఆయన హుటా 
హుటిన క్రిందకి వచా్చరు.
కృష్ణమోహన్ పద్యం పాడ్డని 
తెలుసుకని ఆయన చాల్ ఆనం 
దంతో “ఒర్య్ అబీబ్ చకకాగా 
పాడ్వురా, మీ తరం వాళ్్ళ కూడ్ 
పదా్యలని పాడడం శుభస్చకం. 
పదా్యలు ఒకకా తెలుగు బాషలోనే 
వున్నాయిరా, వాటిని నీల్ంటి 
వాళ్్ళ పాడి ముందు తరాల 
వారికి అందించాల్, మన మాతృ
భాషని, మన సంసకృతిని 
ముందుకు తీసుకు వెళ్్ళల్. ఏదీ 
కృష్ణరాయభారం పదా్యలు పాడు” 
అన్నారు. 
   “శ్రీ కృష్ణరాయభారంలో ‘సంతో 
షంబున సంధి చేసెదవో’, ‘జండ్ 
పై కపిరాజు’ పదా్యలు పాడ్డు 
కృష్ణమోహన్.  
   అది విని “అబాబ్య్ చాల్ 
శ్రావ్యంగా పాడ్వురా, చెవులకి 
పటి్ట న తుపుపా వదిల్పోయింది” 
అని కృష్ణమోహనినా కౌగిల్ంచుకని 
ముదాదు డ్రు దకి్షణామూరి తిగారు. 
ఆయన పాదాలకి నమసకారించా 
డు కృష్ణమోహన్.
  కృష్ణమోహన్ బయలుదేరుతుం 
డగా “మోహన్ రాత్రి కూడ్ 
భోజనం చేస వెళ్ళవయా్య” అంది 
పారవాతమ్మగారు.
   “న్ సహవిదా్యరిధుకి వంటలా  
బాగులేదు అతతియ్యగారూ, ఆత
ను స్రా్యరావుపేటలో వుంటున్నా 
డు అతనిని చూస హాస్టల్కా వెళ 
త్ను” అన్నాడు.

          (ఇంకా  వుంది)
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    ఆర్. శర్మ దంతురి తి
తెలుగు పద్య రత్నాలు - 6

    పదహారో శత్బదు ంలో కేరళప్రాంతంలో న్రాయణ భటా్ట తితిరి గారు తన ఆరోగా్యనినా గురుదకి్షణగా 
సమరిపాంచాక గురువు దగిగురనుంచి తనకి అంటుకుననా రోగానినా నివారణ చేసుకోవడంకోసం గురువాయూరు 
శ్రీకృష్్ణ ణి్ణ  నము్మకుని న్రాయణీయం రచన చేస రోగవిముకుతి లౌత్రు. న్రాయణీయం పదేస పదా్యలతో 
(దశకం) మొతతిం భాగవతం అంత్ సంసకృతంలో చేసన రచన. ఈ న్రాయణీయం రచన స్గిసుతి ననా రోజులోలా  
కనినాస్రులా  (మన పోతనకి జరిగినటే్ట ) అపారకరుణాస్గరుడైన భగవంతుడికి అసలు నృసంహావత్రంలో 
అంత కోపం ఎల్ వసుతి ందో, మరొకట అరధుంకాక రచన ముందుకి స్గనపుపాడు గురువాయూరు 
గుడిలోకి వెళి్ళ ‘ఇదిగో ఇల్ ఫల్న్ చోట న్కు అరధుం కాలేదు, ఏం చేయాల్?’ అని అడిగిత్ కృష్్ణ డు ఆ 
రూపానినా చూపించేవాడుట. అది చూస్క బయటకచి్చ రచన స్గించేవారు అంటారు. ఈ న్రణీయానినా 
సంసకృతలోంచి తెలుగులోకి అనువదించినవారు కలూలా రి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య దీకి్షతులు గారు. దీనినా 
తితిదేవారు ప్రచురించారు. ఈ నల పద్యం ఆ న్రాయణీయంలోని వామన్వత్రం దశకం లోనిది.

అన్నన్ వ్న్ యుదార వ్గ్రచన నీ వ్లిెంచ వ్తసిల్యమనన్
గొన్యున్ వ్న్ మదమమె డిెంచుటకు రకోషో న్థు వెంశమమె వ
ర్ణనమెం జసి 'పదత్రయ మ్మెసెంగుమన్ని! చ్లు' నన్నివు కా
దన్ సర్మమెను నీవయై యడుగ వహా్ నవ్రే యవ్ర్న్   [31.2]

 వామనుడు బల్ చక్రవరి తి దగిగు -
రకి వెళి్ళ మొదటగా సవాసతి వాక్యం 
చెపాపాడు. అపుపాడు బల్ మహారాజు 
వామనుణి్ణ ఆహావానించి ‘వరచే-
లంబులో, మాడలో, ఫలములో 
వన్యంబులో, గోవులో…” కాక 
ఇంకా ఏం కావాలో కోరుకో-
మన్నాడు. దానికి సంతోషంచి 
వామనుడు బల్ చక్రవరి తిని వాతస్-
ల్యంతో చూస, మీ వంశం ఇంత 
మంచిది, మీ త్త ప్రహాలా దుడు 
ఎంతో గొపపావాడు అంటూ చెపాపాక 
మూడు అడుగుల భూమి చాలు 
అన్నాడు.  ఇంతవరకూ అందరికీ 

తెల్సన కధే. అయిత్ ఈ న్-
రాయణీయం పద్యంలో ఉననా 
ముఖ్యమైన విషయం పద్యంలో 
ఉననా న్లుగో పాదం.

వామన్వత్రం ఎతితినదే 
బల్ చక్రవరి తి దగిగురనుంచి 
ఉననాదంత్ దోచుకుని దేవతలకి 
ఇవవాడ్నికి కదా? కానీ మూడు 
అడుగుల నేల మాత్రం చాలు 
అదే ఇమ్మన్నావు, ఎందుకంటే 
ఎవరైన్ ఏదైెన్ కోరుకో ఇస్తి ను 
అంటే “మొతతిం నీకుననాదంత్ 
ఇచే్చయి,” అని అడిగిత్ అందరూ 
నవవారూ? అల్ నవువాలపాలు 

కాకుండ్ ఉండడ్నికి మూడు 
ఆడుగుల నేల చాలన్నావు. 
కానీ తీరా అడిగినది 
ఇచా్చక తీసుకుననాదేమిటీ? 
సరవాసవామూను. అంటే 
ప్రపంచానినా, పధానాలుగు లోకాలనీ 
సృష్ట ంచినవాడికి మనం ఏపాటి, 
మనకుననా ఆసతిపాసుతి లేపాటి? 
భగవంతుడి మూడు 
అడుగులకన్నా తకుకావే కదా? 
అదే బల్కి జరిగినది 

   “న్కింత సంపద 
ఉంది, నేనింత ఇవవాగలను…” 
అనే గరవాం ఇంకా ఉంది బల్ 
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మహారాజుకి. ఆ గరవాంపోత్ తపపా 
ఆత్్మనుభవం అసంభవం. ఆ 
గరవాం ఎల్ పోతుంది? చేసన 
పాప పుణా్యలు భగవదరిపాదం 
చేస్క.  పుణ్యం మనని పైలోకాలకి 
తీసుకెళ్తి ందనుకుంటే, ఆ 
పై లోకాలని ఒక పాదంతో 
ఆక్రమించాడు వామనుడు. బల్ 
చేసన పుణ్యం మామూలు పుణ్యం 
కాదు. నూరు అశవామేధాలు 
చేసనది. అంతటి పుణ్యం, 
భగవంతుడికి ఒక పాదం మేర 
కూడ్ కాదు. పాపం వలలా  కింది 
లోకాలకి వెళ్తి ం అనుకుంటే 
దానినా కూడ్ ఒక పాదంతో 
ఆక్రమించాడు వామనుడు. ఇంక 
మిగిల్నది అహంకారం. అది 
పోవడ్నికి బల్ ‘నీ పాదం న్ తల 
మీద ఉంచు’ అని అడిగాడు. ఆ 
పాద సపార్శతో బల్కి అహంకారం 
పోయి భగవంతుడంటే ఎవరో 
జ్ాన్దయం అయింది. ఆ 
తరావాత ఆయనకి భగవంతుడి 
విశవారూపం అవగాహన అయింది 
– ఎల్ అయింది? “ఇంతింతైె 
వటుడింతయైె, మరియు దానింతైె 
…” అననాటూ్ట .వామనుడు మొదట 
యజ్వాటికలో అడుగుపట్ట గానే 

బల్ చక్రవరి తికి అవగాహన 
ఉంది వచి్చనవాడేవరో. 
మూడు అడుగుల నేల చాలు 
అనగానే వచి్చనవాడు శ్రీహరి 
అని గ్రహించాడు. అందుకే 
“నిరయంబైన, నిబదధుమైన, ధరణీ 
నిరూ్మలంబైన, కుల్ంతంబైన, 
దుర్మరణంబైన…” “మేరువు 
తలకిందైెనను, పారా వారం 
బుల్ంకబారిన, లోలోధారుణి రజ 
మైపోయిన” ఆ భగవంతుడు 
అడిగిన కోరిక తీరుస్తి నని 
చెపాపాడు. ఎందుకంటే ఎనినా 
జన్మల పుణ్యం చేసతి భగవంతుడు 
మన దగిగురకచి్చ దేహీ అనే 

అదృష్ట ం మనకి వసుతి ంది? 
ఎంతో పుణ్యం చేస్క వచి్చన 
జ్ానంతో అననా మాట అది. 
అందుకే గురువు శుక్రాచారు్యలు 
ఇవవాదుదు  అన్నా, శపించిన్ 
ముందూ వెనకా చూసుకోకుండ్ 
దానం ఇచే్చస్డు బల్. ఈ 
ఇవవాడ్నికాకారణం కూడ్ “ఆత్్మర్ధు 
పృధ్వాంత్యజత్,” అనేదే కారణం. 
ఆత్మ జ్ానం కోసం ప్రపంచానినా 
వదులుకోవాల్. శ్రీరామకృష్్ణ లూ, 
బుధుధు డూ, వివేకానందులూ 
సన్యసంచడ్నికాకారణం అదే.

 విష్్ణ కథలు       కళ్్యణా త్మ 
కాలు. ఎనినా స్రులా  ఎవరు చదివిన్ 
అవి కతతిగానే ఉంటాయి. అవి 
వరి్ణంచడ్నికి ఎవరికి ఎంతకాలం 
పడుతుందో తెల్యదు; అదే 
భగవదివాభూతి అంటే. మనకి 
పోతన పద్యం చదివిత్ ఎంతటి 
అనుభూతి కలుగుతుంతో కథ 
అంత్ తెల్స న్ న్రాయణీయం 
పద్యం చదివిత్ కూడ్ అటువంటి 
అను భూత్ కలగడ్నికాకారణం 
ఈ కథలు కల్్యణాత్మకం అవడం 
వలేలా . న్రాయణీయంలో రాసన 
భటా్ట తితిరిగారి సంసకృతం శోలా కం 
ఇది.

    తా మక్షోణాెం బలిగర మపాకర్ణ్య కార్ణ్య పూరో్ణ
  ప్యస్్యతేసికెం శమయితమన్ దెతై్యవెంశెం ప్రశెంసన్
  భూమిెం పాదత్రయ పరిమితాెం ప్రారథాయామాసిథ త్ెం
  సర్ెం దేహీత న్గదితే కస్య హాస్యెం న వ్స్్యత్
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ఆదూరి హైమవతి

         జగన్నాధపురం  జమీ ధనవ-
ర్మ ఏలుబడిలోకి రాగానే ,ఆయన 
అనేక మారుపాలు చేస్డు. దానికి 
కారణం త్ను చుటు్ట పకకాల 
అందరు జమీదార్ కంటే గొపపా 
ధన వంతుడు కావాలనే ఆశ. 
'తన ఏకాంతమందిరం నిండ్  
ధనరాసులు నిండిపోయి ఉననా-
టూలా , ఆ ధనరాసుల కాంతుల 
మధ్య  త్నుననాటూలా ' ప్రతిరోజు కల
లు కనేవాడు. ఆ కలలు నిజంచే 
సు కోను ధనవర్మ పరిపాలనలో 
కనినా మారుపాలుచేశడు. 
    తరతరాలుగా తనజమీలో జరు-
గుతుననా నిత్్యననాదానపధకాలు, 
దేవాలయాల లోని ప్రత్్యకపూ-
జలూ, తిరిన్ళూ్ళ, ఉతస్వాలూ 
రదుదు చేశడు. దాంతో కంతఖరు్చ 
తగిగునటులా  భావించాడు.ప్రజల-
పై పనునాలు రటి్ట ంపు చేశడు. 
ముసల్ జమీందారైన ఆయన 
తండ్రి, దివాను, పదదులూ ఎంత-
చెపిపాన్ వినలేదు. 
         పోగైన ఆ ధనం రాసులుగా 
పోసుకున్నాడు. ప్రజలు పంచిన-
పనునాలు కట్ట లేక న్న్ బాధలూ 
పడ స్గారు. రాత్రి పూట పు-
రవీధులోలా  పది గంటల తరావాత 

వీధి దీపాలనీనా ఆర్పాయమ-
ని ఆఙ్ వేశడు.తన జమీలోని 
ముసల్పని వారినంత్ తీసస 
సగం మందినే యువకుల్నా 
నియమించి  రటి్ట ంపు పనిచే-
యించ స్గాడు. తండ్రి ముసల్ 
వారు పని చేసనతరావాత వారి భు-
కి తికోసం ఇసుతి ననా ఉచిత భత్యం 
రదుదు   చేశడు. మందిరంలో 
హుందాగా అందంగా వెల్గే 
దీపాలు దుబారాగా భావించి 
తగిగుంచే శడు.వంటలూ పూల 
ఖరు్చలోలా నూ కోత విధించాడు.      
    ఈవిధంగా పొదుపు చేసన 
ధన్నినా కూడ్ రాసులు పొసుకు-
న్నా ఇంకా ఆ రాసుల్నా ఎల్ పం-
చుకోవాల్ అనే తపనతో అశం 
తి, అసహనం, కోపం, నిద్రలేమి 
పరిగి పోయాయి. తల్లా  తండ్రు-
లతో, భారా్య బిడడులతో మాటాలా ట్ట మే 
మానేశడు. ప్రజలందరూ ముస-
ల్జమీందారైన జగన్నాధవర్మకు 
తమకషా్ట లు మొరపటు్ట  కున్నారు. 
జగన్నాధవర్మ ప్రజల బాధలువిని 
భరించలేక, చెపిపాన్ తనకుమ-
రుడు మారడని నిర్ణయించు-
కుని, త్త్కాల్కంగా కంతకాలం 
సవాసథాల్నికి దూరంగా, భార్యతో 

       

కల్స్ కంతకాలం పుణ్య తీరాధు లు 
సవించను బయలేదురివెళ్లా డు.
           పుణ్య కే్షత్ర దర్శన్లుచే-
స్తి  జగన్నాధవర్మ దంపతులు, 
దేవతలందరీనా  తమకుమారు-
నికి పటి్ట న 'దురాశపిశచానినా' 
వదిల్ంచి, అతనిలో మంచిమా-
రుపా తెమ్మని ప్రారిధుంచస్గారు.
  ఒక అటవీప్రాంతంలోని  
పురాతన దేవాలయ మంటపంలో 
విశ్రాంతి తీసుకుంటు ననా వారిని ఓ 
స్ధువు పలుకరించాడు.వారు-
భకి తితో ఆయనకు నమసకారించా-
రు. వారి విచార ముఖకవళికలు 
గమనించిన  ఆ స్ధువు, వారి 
దావారా విషయం అంత్ తెలుస్కు-
ని , వారికి ఓ ఉపాయం చెపాపాడు.
     జగన్నాధవర్మ సంతోషంతో, 
భార్యతో కల్స్ నగరానికి తిరిగి 
వచా్చడు. తరావాత మూడు 
రోజులకు  ఒక స్ధువు నగరా-
నికి వచా్చడు.ఆయన అడిగిన 
వారి కోరికలనీనా తీరు్చతున్నాడనే 
ప్రచారం స్గింది. నగర ప్రజ-
లంత్ ఆయనను దరి్శంచను  
గుంపులుగా రాస్గారు.       
  దురాశపరుడైన ధనవర్మ ఆ 
స్ధువును దరి్శంచి, తనచిర-

దురాశే .. పిశచం
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కాలపుకలలు నిజం చేయమ-
నిప్రారిధుంచాడు.  తన ఏకాంత 
మందిరానికి  ఆయనునా ఆహావా-
నించాడు. స్ధువు ధనవ-
ర్మ మందిరం ప్రవేసంచి, కళ్్ళ 
మూసుకుని ఒక మంత్రం పఠిం 
చాడు.స్ధువు ఏడు పదదుబానలు 
సృష్ట ంచాడు. ఆ ఏడు బానలోలా -
సగానికి  వజ్రాలూ, ముత్్యలూ, 
బంగారు ఆ భరణాలూ, కాసులూ  
ఉన్నాయి.
     "ధనవరా్మ ! నీవదదు  వుననా 
ధన్నినా  ఈ బానలోలా  నింపు.
నీసవాంత ధనంతో వీటిని నింపిత్ 
నీకలలు ఫల్స్తి యి" అని చెపిపా 
ఆ స్ధువు  వెళి్ళపోయాడు.  
ధనవర్మ తన ఏకాంతమంది-
రంలో త్ను రాసులు పోసు-
కుననా ధన్నినా ఆ బానలనిండ్ 
నింపస్గాడు.సగంవరకూ నిం-
డివుననా ఆ ఏడుబానలోలా  ఆరు 
మాత్రం పురి తిగా నిండ్యి. ఏడవ 
బాన మాత్రం నిండలేదు. ఆ రోజు 
నుండ్ ధనవర్మ, ఇంకా పొదుపు 
పాటించి, ఇంకా పనునాలు పంచి 
ధనం కూడబటి్ట , ఆ ఏడవబాన 
నింపే ప్రయతనాం ముమ్మ రం 
చేశడు. 
         ఎంత పోసన్ అదినిం-
డటంలేదు. రాజబాటలోలా  హుండ్ 
లు పటి్ట  ఆ దారిన పోయే  వారిపై 
'దారి సుంకం' కుడ్ విధించాడు. 
తల్లా  తండ్రులు భార్య అతని 
దురాశను ఆపను ఎంత ప్ర-
యతినాంచిన్, వారిమాటలు ప-
డచెవిని పటా్ట డు. రాత్రిపూట 

మారు వేషంలో, జోలపటి్ట ధనం 
సకరించ స్గాడు.
 ప్రజలు అతనినా గురి తించిన్, అస-
హ్యంతో, నవువాకుంటూను, గురి తిం-
చనటేలా  ఎంతో కంత డబుబ్ వేయ 
స్గారు. ఎంతధనం పోసన్ 
ఆ ఏడవ బాన నిండటంలేదు. 
అననాపాన్దులుమాని ధనసకర-
ణలో పడి చికికాపోస్గాడు ధనవ-
ర్మ. దురాశ పిశచం పటి్ట  పీడిం-
చేవాడు అల్లా గే అవుత్డు మరి!
  ఎల్గైన్ ఆ ఏడవ బానను 
నింపాలనే పటు్ట దలపరగ స్గిం 
ది.  పకకా నగరాలకు రాత్రిపూట 
మారు వేషంలో వెళి్ళ జోలపటి్ట  
ధనం పోగుచేయస్గాడు.నగర-
వాసులు అతనినా 'ఇంతబలంగా 
వున్నావే అ డుకోకాక పోత్  ఏ దైెన్ 
కాయ కష్ట ం  చేస న్లుగు  డబుబ్లు 
సంపాదించుకోరాదా? అడుకోకా-
ను నీకు సగుగు గా లేదా?", అని ఛీ 
కట్ట  స్గారు. 
 ఆ మాటలతో ధనవర్మ పంతం 
పరిగింది.మారువేషంలోనే పకకా-
గ్రామాలకు వెళి్ళ కల్మివదదు  
కమ్మరిపని, కట్్ట లు కటే్ట పని, రా-
ళ్్ళమోసపనీ,  సస్తి  కంత ధనం 
పొగు చేశడు.అల్సంపాదించి-
నధన్నినా తెచి్చ, ఆ ఏడవబానలో 
పోయగానే అది నిండిపొరిలాంది.                                                                                                                    
ధనవర్మ ఆశ్చర్యంతో ఇంతకాలం 
ఎంతపోసన్ నిండని బాన ,త్-
నుకూల్చేసపోగు చేసన కదిదు -
పాటి ధనంతో ఎల్నిండిందాని 
అనుకుని ,ఆ స్ధువు కనిపిసతి 
అడగాల ని తలంచిన వెంటనే, 

ఆ స్ధువు ధనవర్మ ఎదుట ప్ర-
త్యక్షమయా్యడు.   
"ధనవరా్మ! నీ సవాంత ధనంతో 
ఆ ఏడోబానలూ నింపమన్నా-
ను,నీవు నీ త్తలన్టి ధన్నీనా  
ప్రజలపై అన్్యయంగా పనునా-
లువేస వస్లుచేసన ధన్నీనా 
,సగుగు  విడ చి జోలపటి్ట  సం-
పాదించిన ధన్నీనా ఆ బానలోలా  
పోశవు. ఎంతకష్ట  పడిత్ ధనం 
సంపాదించగలమో తెలుస్కోలేక 
పోయావు.ధనంకూడబడిత్ అది 
పిశచంల్  పీడి సుతి ంది. శంతి 
లేకుండ్ చేసుతి ంది.ఊరకే వుననా-
ధనం ఎవవారికీ వుపయోగపడని 
ధనం చూసుకుని సంతోషంచే 
బదులు ఇసుక, రాళ్్ళ,మటీ్ట , 
ధనంగానే భావించి చూసుకుని 
సంతోషంచవచు్చ. దానికోసం 
ప్రజలనూ కననా తల్లా తండ్రుల-
ను, భారా్యబిడదులనూ ఇనినా కషా్ట ల 
పాలు చేయవలసన పని లేదు.
త్తముత్తి తలు ప్రజాసంకే్షమం 
కోసం,దేవాలయాలోలా  పూజల-
కోసం, అననాదాన్లకోసం ప్రత్్య-
కించిన ధన్నినా, వాటినంత్ ఆపి 
ఆ బానలోలా  నింపావు. ప్రజలను-
పీడించి ధనం వస్లు చేశవు.
కననా బిడడులవల చూసుకోవలసన 
ప్రజలను, ఎన్నా కషా్ట లపాలుచే-
శవు. ఆనందం ధనంలో లేదు. 
అందరికీ ఆనందం కల్గే పను-
లుచేసతి ఆధనం వుప యోగం 
లోకివసతి  ఆనందం లభిసుతి ంది.
ఆ ఏడవబానయే  అత్్యశ! 
       (43 వ పేజీ చూడండి)  
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

 ఇక ఆడపిలలాలు, మగపిలలాలు 
కలస ఆడే ఆట దాగుడుమూత-
లు. ఈ ఆట ముఖ్యంగా వెననాల 
రోజులోలా  ఆడేవాళ్్ళ. కనపడకుం-
డ్ దాచి పటు్ట కోవటానికి వామి-
దడులా , కళ్్ళలు, ఎదుదు ల కటా్ట లు 
వుండేవి.  

              చింతబజి్జ
        అనినాటికంటే ముఖ్య-
మైన ఆట 'చింతబజి్జ '. ఈ ఆట 
ఎకుకావగా ఎండ్కాలం మి-
ట్ట మధా్యహనాం మొదలై రండు 
మూడు గంటలు పటే్ట ది. చిం-
తచెటులా  పూటకు వచి్చ నిండుగా 
ఉంటాయ్. నలుగురైదుగురు 
కలస చింతపూత కోస్తి రు. పదదుల 
కంటపడిత్ తిడత్రు కాబటి్ట , 
మంచి ఎండ కాసటపుపాడు 
పదదులు ఇంటలా  వుంటారు కాబటి్ట  
ఆ సమయంలో బయలుదేర-
త్రు. మగపిలలాలైత్... చొకాకాను, 
నికకారులోకి పోనిచి్చ, నికకారు 
పైన మొలత్డు రానిచి్చ, కోసన 
చింతపూతనంత్ చొకాకాలో 
వేసుకుని, నిండిన తరువాత ది-
గేవాళ్్ళ ఇంకక ఇదదురు ముగుగు రు 
వేపచెటు్ట  ఎకికా బాగా మాగిన పదదు  
పదదు  వేప పండులా  కోసుకుచే్చవా-
ళ్్ళ. అపుపాడపుపాడు అమా్మయిలూ 

కూడ్ చెటేలా కేకావాళ్్ళ.
        ఈ చింతపూత నంత్ ఒక 
పదదు  బండ మీద [పోస, గుండ్రా-
యితో బాగా దంచి, వేపపండలా -
నీనా వొతితి వితతినం, దానిలో గుజు్జ  
పడేటటులా  చేస, తోలుని పార్-
సవాళ్్ళ. ఈ వేప పండలా  గుజు్జ పై 
నల్గిన చింతపూత పరచి 
గుట్ట గా తయారుచేస అందరూ 
దానిపై చేతులు పటి్ట  ఒక పాట 
పాడుతూ, గుదుదు తూ, పాటఅ-
యిపోగానే చేయి గిల్లా  ఒకకా-
కకా చెయి్య అల్ తీససవాళ్్ళ. 
'కాకమ్మ ...కాకమ్మ .... న్కింత 
త్నియి్య. నీ న్టలా  చింతబజి్జ  
పడత్ అంటూ పాట పాడేవాళ్్ళ. 
చేతులు పైన గుదదుటం వలలా  ఆ 
వతితిడికి వేపగుజు్జ  చింతపూతతో 
కలస నిజంగానే త్న పండిందని 
నమే్మవాళ్్ళ.  అంత్ అయినత-
రావాత దేవుని కింత, భూమికింత, 

ఆకాశనికింత, కాకమ్మకింత 
అంటూ ఎవరి భాగాలు వాళలాకి 
పంచి మిగిల్ంది తల్ ఇంత, 
చేతులోలా  పటు్ట కుని చపపారిస్తి , 
వేపగింజలు ఉమే్మస్తి  ... అపుపా-
డపుపాడు మింగుతూ పదదుబావి 
దగగురకు చేరుత్రు. బావిలో దిగి 
చేతులు కడుకుకాని మంచినీ-
ళ్్ళ త్గి వెళత్రు. అయిత్ ఆ 
చింతబజి్జ  పులుపు, వగరు, తీపి 
రుచులు కల్స తింటుంటే ... 
అమృతమే అనుకోండి.
        ఇంకా గృహిణుల విష-
యానికసతి ... ఎకుకావ మంది 
'బారాకట్ట ' ఆడేవాళ్్ళ. దాయం 
పడింది, బారా పడింది అంటూ 
సంతోషంచే గృహిణులు, టాంగ్, 
ఫిరాంగ్, ముష్ట , గోడ, కోని, అంకి,  
జీత్ అంటూ చిలలాగొడి ఆడేపిలలా-
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లతో ఆ ఊరు కళకళల్డుతూ 
వుండేది.
          ***************
                  పారీ్టలు
           కక్షలు, కారపాణా్యలు, పగలు, 
దేవాషాలు, ప్రతీకారాలు, పటు్ట ద-
లలు, చంపడ్లు, చంపించటా-
లు ఇవనీనా రాయలసీమ వాసులోలా  
వంశరంపర్యంగా జరుగుతుననావే 
అయిన్ వాటి మూల్లోలా కి వెళిత్ 
ఈ పారీ్టలు రాయలసీమకే కాదు 
ఖండ్ంతరాలకు కూడ్ వా్యపిం-
చాయి అనిపిసుతి ంది. ఆధిపత్య-
పోరులో పదదురికం కోసం ఒకరి 
మీద ఒకరు పోటీలు పడి తమ గొ-
పపాతన్నినా నిలుపుకోవటం కోసం. 
'జాతి ఔననాత్్యనినా' కాపాడుకోవ-
టం కోసం, వంశ ప్రతిష్ట ను నిలు-
పుకోవటం కోసం    దాడులు ప్రతి-
దాడులు జరుగుతూనే వున్నాయి. 
అల్ంటిదే మా ఊరి కధకూడ్. 
ఆధిపత్య పోరులో అంత్ పోగొ-
టు్ట కుననా వింత కధ ఇది.
         ఊరిలో శ్రీ కోదండరామా-
లయం పున్దులు వేసనన్డే 
ఆధిపత్య పోరుకు అంకురారపాణ 
జరిగింది. ఇంటి ఆవరణలో 
ఈశన్య దిశన రామాలయం ని-
రి్మంచాలనటంతోటే ఆధిపత్్యనినా 
ఎదురోకాలేక 'రాయిపదిదు  వారు' 
గుడి నిరా్మణం ప్రారంభించారననా 
వదంతి వుండేది. ఆలయశిఖ-
రం నీడ ఏ ఇంటిమీద పడిత్ ఆ 
ఇంటికి అరిష్ట మని, అందువలేలా  
సుబబ్య్యరాయుడు వివాహం 

చేసుకోనంటే చేసుకోనని భీష్మం-
చటం, నందుల సుబబ్య్య భార్య 
ఒక ఆడపిలలాను కని పరమప-
దించటం, నందుల సుబబ్రామ-
య్య పదదుభార్య ఇదదురు పిలలాలను 
కని, పిలలాలు, తల్లా  మరణించటం 
ఈ వదంతికి ప్రాణం పోసంది. 
      నందుల పదదుసుబబ్రాయు-
డు మాత్రం తనకు వివాహం 
అవసరం లేదని, తనకు ఇంకో 
స్త్రీతో శరీరకసంబంధం వుందని,  
అందుకని ఎటి్ట  పరిసథాతులోలా  వి-
వాహమాడనని ఎగేస చెపిపాన్ 
వినని పదదులు వంకావారి ఇంటి 
ఆడపడుచు సుబబ్మ్మను ఇచి్చ 
వివాహం చేశరు. వివాహం 
అయిన మొదటిరోజ పదదుసు-
బబ్రాయుడు భార్యకు రండు చే-
తులతితి నమస్కారం చేస, 'నీవు 
న్కు తల్లా తో సమానం. న్కు 
ఇంకో స్త్రీతో సంబంధం వుంది. 
ఈ విషయం ముందే మీ తల్లా -

దండ్రులకు చెపపాటం జరిగింది. 
నీ జీవిత్నికేమీ లోటు లేకుండ్ 
అనీనా సక్రమంగానే జరుగుత్యి' 
అంటూ అపపాగింతలు చేశడు. 
         అల్ వారి వివాహజీవితం 
చెరిగిపోవటం, ఊరోలా  పదదురికంతో 
కాలం గడపటం, తన పదదురికం 
నడిచిననినా రోజులు చెల్మణి 
అవటం, ఆ తరవాత ఆకస్్మకం-
గా పదదు  అమ్మవారు పోస ఆయన 
అకాలమరణం చెందటం .... 
నందుల సుబబ్య్య, సుబబ్రా-
మయా్యలు పదాదు యన చాటు 
మనుష్లుగా అనుభవం లేక-
పోవటంతో 'రాయిపదిదు ' వారిది 
పైచేయిగా మారింది. 
        రాయిపదిదు  వారింటలా  పదదు  
వెంకటరమణయ్య మరణించ-
టం, చిననా వెంకట రమణయ్య 
ఇంకా పగాగు లు తీసుకోకపోవ-
టంతో రాయిపదిదు  'తిరుపతమ్మ' 
పగాగు లు చేపటి్ట ంది. 
                   (ఇంకా ఉంది)
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    వరలకీ్షమివ్రతం:  
                                     చం. వరములతల్లా  నినునా ప్రతివర్షము పూజలు సయు వారికిన్
                                                    వెఱపులు బోయి కోరికలు వెంటన తీరు గదమ్మ! నిన్ మది
                                                    ననారసన వారు ధను్యలు కృపామృతవరి్షణి! యటి్ట  భాగ్యమున్
                                                    ధరనిను గొలు్చనలలారకు తక్షణ మిచి్చ తరింపజయవే!
     శ్రావణ పౌర్ణమి: 
         సీ.  దేవత్సథాతమైన దివ్యప్రభావంబు|                  యజ్ోపవీతంబు నంటియుండి||
                          పరమ పవిత్రమై పరమారథామైయుండి|       యెలలావేళల రక్షణిచు్చచుండు||
                          మాతగాయత్రిని మనస్ర ధా్యనించి|      ప్రతిదిన మొకస్రి ప్రణతి జోడి్చ||
                          సంధ్యవారి్చన చాలు శంతి సౌఖ్యము ల్చి్చ|    మనసు కట్ట డి జయు మంత్ర మిదెగ!||
                                                    త్గీ ..      పారలౌకిక స్తివాక పథము బటి్ట
                                                                      బుదిధు వికసంచి సంస్కార బదధుమౌగ 
                                                                      ఆయురారోగ్యభోగభాగ్యములు గలుగు
                                                                      సరవాసమ్మతమై యొపుపాస్ధనమిది ||
    శ్రీ కృషా్ణ ష్ట మి:  
         సీ.            బాలకృష్్ణ డటంచు బ్లగా నంచిన్|                        మహిమలనినాయొ జూపి మాయజస||
                         ఆలమందల కాయు న్కత్యివి యన|                 గోవరథాన్ద్రిని గోట నతితి||
             గోపికా వస్్రా ల గుటు్ట గా కాజస|                                 వేల్ది భామల వెంట తిరిగి||
             ధర్మయుదధుము నందు మర్మంబులను తెల్పా|           గీతను బోధించి గలుపు గూరి్చ||

సంఘ విద్రోహకారులు స్యమొగగు
దుష్ట  శకుతి లు విపాపారి దరలు చుండ |
సతము కలహాలతో నూళ్్ళ పతనమొంది
మతము మారిపాళ్్ళ జోరయి మితిని మీర ||

జలముకై పోరు లువెవాతుతి  బలమునొంద
త్రాగు నీటికి యెదదుడి తపపాదయె్య  |
దారిదంగల దోపిళ్్ళ త్ళలేక
ప్రజలలో భీతి హచ్చయి ప్రజవాల్లలా   ||

పాపభూయిష్ట మై చెలులా  బ్రతుకులందు
పూరవాసంస్కార మంతయు బూడిదాయె |
ఇంక చెపపాంగ నుడులుననా వెనినాయైెన
మచు్చనకు చాలు మనినాంచు మము్మల నిల|| 

శ్రావణ శోభలు  

వేదుల సుబ్రహ్మణ్యం 

విన్యక చవితి (భాద్రపదం):   

యుగయుగంబు లధర్మము హుంకరించ 
 నవతరించుచు నుందు నటంచు నుడివి
విశవారూపము చూపించి వెనునా తటు్ట  
పరమ పురుషోతతిమా! నీవె శరణు మాకు ||

  త్గీ ..

విఘనారాజువు నీకేమి వింత కాదు
కల్యుగంబున జూడంగ కలవు నేడు |
వయసుతో బాటు పరిగిన పసతనంబు
కాపురంబున నికకాటులా  కలుగ నీవె? ||

త్. గీ.
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     ఉదయం ఆరింటికి ఓ మగ 
శిశువుని ఆసపాత్రికి తీసుకువచా్చ-
రు. ఆయాసంతో రొపుపాతున్నాడు. 
చేతి వేళూలా , కాల్వేళూలా  నీలంగా 
మారిపోయి ఉన్నాయి. ఆ బిడడు  
ఊరి చివరి మరో ఆసపాత్రిలో ఒక 
గంటకి ముందు జని్మంచాడు.
  ఒక పాతచీర ఒతితిళలాలో ఆ శిశువుని 
ఇదదురు వ్యకుతి లు తీసుకురావడం 
జరిగింది. వారిలో ఒకరు ఆ బిడడు  
తండ్రి. ఆ
క్రితంరోజు రాత్రి డూ్యటి ముగిం-
చుకని వెళిలాపోవడ్నికి సదధుంగా 
ఉననా సమయంలో వాళ్్ళ రావడం 
మూల్న, ఇంటికి వెళ్్ళ ప్రయతనాం 
మానుకని వెంటనే శిశువుని చూ-
డకల్గాను.
   శిశువు బరువు 2.5 కిలోగ్రాములు. 
జని్మంచినపుపాడు ప్రతి శిశువు ఉండే 
స్ధారణ బరువే అది. గుండ, 
ఊపిరితితుతి లూ ఉండే ఛాతీ భాగాని 
కి, ఉదరభాగానికి మధ్య రండింటినీ 
వేరు చేస ఒక కండరపు పొర 
ఉంటుంది. శిశువులోని లక్షణాలు 
చూస, ఎడమవైెపు దెబబ్తిని హ-
రినాయాగా మారిందని గ్రహించా-
ను. వైెద్య పరిభాషలో కంజనిటల్ 
డయాఫ్మిక్ హరినాయా అంటారు. 
అంటే పుటు్ట కలోనే తలతితిన సమ 
స్య అననామాట. ఎక్స్ ర్ తీసన

తరావాత న్ అనుమానం నిజమేనని 
నిరాథా రణయింది. వెంటనే ఎన్ఐ-
సయులో (నియోన్టల్ ఇంట్-
నిస్వ్ కేర్ యూనిట్) చేరా్చను. 
అంటే శిశు నిత్యశ్రదాధు  పర్యవేక్షణ 
విభాగంలో.
     అపపాటికే క్రితం రాత్రి డూ్యటీ 
చేస అలసటగా ఉన్నా, శిశువును 
తీసుకు వచి్చన ఇదదురు వ్యకుతి లనూ 
కూరో్చబటి్ట , వారికరథామైయేటటులా గా 
బొమ్మలు గీస సమస్యను వివరిం-
చాను.
      ఛాతీ, ఉదరభాగాలకి మధ్యగా 
నుననా కండరపు పొరలో రంద్ర-
ముననా కారణంగా, ఉదరభాగం-
లో ఉండే చిననాప్రేగులు లుంగలు 
చుటు్ట కని గుండ, ఊపిరితితుతి ల 
కుహరంలో ప్రవేశించి ఒతితిడి కల్-
గించడం మూల్న శవాస తీసుకోవ
డం కష్ట మైపోతుంది. రక తి ప్రస-
రణలో అవరోధం కలుగుతుం-
ది. అందుచేత శస్త్రచికితస్ చేస, 
ప్రేగులని ఉదరభాగంలోకి నటి్ట , 
సవరించి, కండరపు పొరలో ఉననా 
రంధ్రానినా కుటి్ట  మూసవెయా్యల్. 
శస్త్ర చికితస్ జరిగిన తరావాత, ఊపి-
రితితుతి లు ఒకవేళ బలహీనంగా 
ఉంటే, వెంటిలేటర్ సహాయంతో 
(కృత్రిమ శవాస పరికరం) శవాసప్ర-
క్రియ సరిగా పుంజుకనే వరకూ 

చికితస్ చెయా్యల్. ఆ పక్షంలో 
రోగి మరికంత కాలం ఆసపాత్రిలో 
ఉండ్ల్స్ వసుతి ంది. ఉభయరీత్్య 
ఖరు్చలు పరుగుత్యి.
    బిడడు  తండ్రికి ఖరు్చల అంచన్ 
వేస చెపాపాను. ఒకవేళ అనుకోని 
సమస్యలు తలతితిత్ కంత 
అదనంగా పది పదిహేను శతం 
ఖరు్చలు పరగొచు్చనని చెపాపాను. 
ఇటువంటి శస్త్ర చికితస్లోలా  ఎంత 
శతం బిడడులు బ్రతికి బట్ట  కడ్తి రని 
ప్రశినాంచాడు. ఆ ప్రశనా సజావైెనది 
కాదని అనలేము. సంవతస్రాలు 
మీద పడ్డు  వృదుధు ల ఆరోగ్య సమ-
స్యల విషయమై కని, పంచిన ప్రే-
మాభిమాన్లు కారణంగా, లేదా 
లోకనింద భయంతో - ఏ కార-
ణంగానైన్ సొము్మలు ఖరు్చబటే్ట  
సంత్నం, ఒక రోజు వయసుగల 
తమ బిడడుమీద కిలాష్ట మైన శస్త్రచికి-
తస్కోసం అంత ఖరు్చచెయా్యల్
అననా ఆలోచన రాక తపపాదు. ఆ 
లకకాలు ఖచి్చతంగా చెపపాలేమ-
నీ, కాని మా ఆసపాత్రి చరిత్ర లో 80 
శతం వరకూ విజయం లభించిం-
దని చెపాపాను. ఆలోచించుకోడ్ని-
కి కంత సమయం కావాలన్నాడు. 
అల్గే తపపాక తీసుకోమని, ఒకవేళ 
ఆ బిడడుని ఈ ఆసపాత్రలా ఉంచడ్నికి 
ఇష్ట పడకపోత్, కారొపార్ట్ ఆసపాత్రి-

ఆంగలా మూలం :  డ్. పింగళి గోపి 
తెలుగు సత     : ఎలకా్రి న్ 

 దేవుడు-దెయ్యము
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లకు కానీ, ప్రభుతవా పదాదు సుపత్రికి 
కానీ వెంటనే తీసుకుపోవచు్చనని 
చెపాపాను.
      ఇదదురూ బయటకి పోయి 
వరండ్లో కూరు్చని ఏవో మాటాలా  
డుకని ఓ అరగంట తరావాత వచా్చ 
రు. బిడడు  తండ్రి ‘తమకా బిడడు  పళ్ళ-
యిన ఆర్ళ్ళకి పుటా్ట డని, స్ధ్య-
మైనంత శ్రదధుతీసుకని ఆపర్షన్ 
చెయ్యమనీ, తను స్మాన్య గృహ
సుథా డనీ, అందుకని బిలులా లో రాయి 
తీ ఇమ్మ’ని అరిథాంచాడు. శ్రదధుగా 
ఆపర్షన్ చెయ్యడం జరుగు-
తుందనీ, చారీ్జల విషయమై న్కు 
సవాతంత్రత ఉండదనీ, అయిత్ 
ఆసపాత్రి వారు ఈ ఆపర్షన్ చేస-
నందుకు న్ కిచే్చ సొము్మలో 50 
శతం రాయితీ ఇమ్మని సఫ్రసు 
చేస్తి నని చెపాపాను. అల్గేనని 
తలలూపారు.
     ఏమైత్నేం, శస్త్రచికితస్కు 
ముందు చేయాల్స్న కనినా పరీక్షలు 
చేస, స్ది మందుల్చి్చ, శిశువు 
సథాతిని సథారపరచి, స్యంకాలం 
న్లుగింటికి ఆ బిడడుకి ఆపర్షన్ 
చేయడం జరిగింది. అపపాటివరకూ 
శవాస కోశం శ్రమించిన ఊపిరితి-
తుతి లు కాసతి బలహీనంగా కనబ-
డడుంతో ముందు జాగ్రతతిగా పరిమితి 
స్థా యిలో వెంటిలేటర్ పట్ట డం 
జరిగింది.
  నేను ఆపర్షన్ థ్యేటర్ నుంచి 
బయటకు వసుతి ననా సమయంలో 
సరిగా ఇటువంటి కేస మరొకటి 
న్ కోసం ఎదురు చూసతి ంది. 
బిడడు  జన్మ క్రితం రోజు పకకా ఊరిలో 
జరిగింది. బిడడు  శవాస ఇబబ్ంది-

గా మారడంతో స్థా నిక శిశువైెద్య 
నిపుణుడు ఆ కేసుని మా ఆసపాత్రి-
కి తరల్ంచాడు. బిడడుని ఇరువురు 
వ్యకుతి లు, ఒక వృదధుస్త్రీ తీసుకువ-
చా్చరు. బిడడు  తండ్రి బొంబాయిలో 
ఏదో ఖ్రాఖా న్లో పనిచేసుతి న్నాడనీ, 
బయలుదేరి వసుతి న్నాడనీ చెపాపారు.
వాళ్ళని కూరో్చ బటి్ట  కేసుని గురించి 
చెపాపాను. వెంటనే ఎన్ఐసయులో 
చేరి్చ, పూరవా పరీక్షలు చేస, వెం-
టిలేటర్ మీద పటి్ట , ఆ తెలలావారు 
ఝామున అయిదింటి ఆపర్ష-
న్ చేయడం జరిగింది. సమస్య 
పరంగా అవసరం ఉండడం చేత 
వెంటిలేటర్ మీద పటా్ట ను.
    మూడోరోజుకి ఇదదురి శిశువుల 
ఆరోగ్యం కీ్షణించడం మొదలైంది. 
రక తింలో సెపి్ట క్ లక్షణాలు కనిపిం-
చాయి. అపుపాడే పుటి్ట న బిడడులోలా  ఈ 
సమస్య సరవా స్ధారణంగా జరిగి, 
అతి వేగంగా దేహం లోని అవయ-
వాలనీనా దెబబ్ తింటాయి.
      వెంటనే వెంటిలేటర్ ఉధృతిని 
పంచడం జరిగింది. తరావాత 
న్లుగైదు రోజులు బిడడుల పరిసథా-
తి అటూ ఇటూ ఊగిసల్డడం 
జరిగింది. ఒక సమయంలో పుం-
జుకుననా లక్షణాలు కనబడి ఆశ-
వాహంగా ఉననాపుపాడు, వెనువెంట-
నే పరిసథాతి కీ్షణించడం జరిగింది. 
ఎపపాటికపుపాడు బిడడుల తండ్రులకు 
పరిసథాతి వివరిస్తి నే ఉన్నాం.
     మొదటి బిడడు  తల్లా దండ్రులు 
మాతో బాటు ఆందోళన చెందు-
తున్నా, రండో బిడడు  త్లూకువారు 
మటు్ట కు నిమ్మకు నీరుపోసనటు్ట  
స తిబుధు గా ఉండిపోయారు. పరిసథా-

తి విషమంగా ఉననాపుపాడు నరుస్ల 
మీద బాధ్యతల భారం పట్ట కుండ్, 
రండు రాత్రులు ఎన్ఐసయు లోనే 
కపుపాలకదిదు  కాఫీ త్గుతూ ఉండి-
పోయాను.
    ఏడోరోజుకల్లా  మొదటి బిడడు  సథా-
రపడి పుంజుకోస్గాడు. రండో బిడడు  
పరిసథాతి మటు్ట కు మరింత కీ్షణిం-
చస్గింది. చూడ్డు నికి వచే్చ రండో 
బిడడు  త్లూకు బంధువుల త్కిడి 
నమ్మది నమ్మదిగా తగిగుపోయింది. 
కేవలం ఆ వృదధు స్త్రీ మటు్ట కే మిగిల్ 
పోయింది. వైెద్యం కనస్గిస్తి  
విశవా ప్రయతనాం చేశము.
   మొదటి బిడడు  మరో అయిదురో-
జులోలా  పూరి తిగా కోలుకున్నాడు. కుటులా  
విపేపాస, ఆసపాత్రి నుంచి విడుదల
చేయొచు్చని చెపాపాను. బిడడు  తల్లా -
దండ్రులు ననునా న్ గదిలో కలు-
సుకన్నారు.
     కళలాలో నీళ్లా  నింపుకంటూ, 
లేక లేక పుటి్ట న తమబిడడును నేను 
దేవుడిల్ కాపాడ్నని కృతజ్తలు
తెలుపుకంటూ, వంగి న్ కాళ్్ళ 
ముట్ట బోత్ వారించాను. అపుపా-
చేస ఆసపాత్రి ఛారీ్జలు ఇవావాల్స్న 
పరిసథాతి అనీ, కనికరించవలసం-
దనీ వేడుకన్నారు. న్కు రావాల్స్న 
రుసుములో ఏభై శతం తగిగుసుతి -
న్నానని, అదనంగా ఏదైెన్ తగిగుంచా
లంటే యాజమాన్యం యిష్ట మనీ 
రాస పంపించేశను.
    ఆసపాత్రివారు కేసు విజయ-
వంతమైనందుకు సంతోషంగా 
తమ వంతు ఓ పది శతం తగిగుం-
చారు. ఏది ఏమైత్నేం, అతని 
వాసతివ ఆరిథాక పరిసథాతి ఎల్ ఉన్నా, 
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మొరలతో రాయితీ పొందాడు.
     ఆరోజు స్యంత్రం రండో 
శిశువు మరణించింది. ఆసపాత్రి ఛా-
రీ్జలకీ, మందులకీ 15,000 ఇవావాల్స్ 
ఉంది. ఆ సమయంలో ఆ వృదధు స్త్రీ 
మటు్ట కే ఆసపాత్రిలో ఉంది. శిశువు 
త్లూకువారికి అ సంగతి చెపిపా, 
ఆ బిడడుని తీసుకుపోవాల్స్ందిగా 
ఆమకు చెపపాడం జరిగింది. బిడడు  
త్లూకు వారికి చెపిపా, ఆ మరానాడు 
వారిని పంపిస్తి నని ఆ వృదధు స్త్రీ వె-
ళిలాపోయింది.
      అనుభవ రాహిత్యం వలలా  
ముందుగా కంత సొము్మ నిరొ్మహ-
మాటంగా తీసుకోవడ మనేది జర-
గలేదు. ఆసపాత్రి చిననాది. ముగుగు రు 
డ్క్టరలాతో ఓ పదదుమనిష తన తల్లా  
పేరిట ఆసపాత్రిని మొదలుపటి్ట  
రండు సంవతస్రాలైంది.
     ముదరా(అడ్వానుస్) తీసుకో-
వడం ఈ కాలపు ఆసపాత్రులకు 
ఒక నియమం. చిననా పట్ట ణాలలో 
సవాంత ప్రాకీ్టసు పటు్ట కనే డ్క్టరులా  
పూరి తిగా తమంత త్మే ఆటుపో-
టలా కు తటు్ట కోవాల్. వ్యవస్థా గతమైన 
రక్షణ అంతగా ఉండదు.
    అయిత్ సమయం చాల్ గుణ-
పాఠాలు నేరుపాతుంది.....
   ఆ మరానాడు ఉదయం రండు 
ట్రాక్టరు ట్రాలీల నిండ్ ముఫైెమంది 
దాకా వచి్చ, వైెద్యం చేసన డ్క్టరినా
చూడ్లని నిన్దాలు చెయ్యడం 
ప్రారంభించారని న్కు ఫోన్ వచి్చం 
ది. వెంటనే ఆసపాత్రికి బయలుదేరి 
వెళ్్ళను. ఆసపాత్రి బృందం ననునా 
ఆ గుంపు మధ్యనుంచి జాగ్రతతి-
గా లోపల్కి తీసుకు పోయింది. 

ఓ పదిహేను మంది న్ గదిలోకి 
చొరబడి గొడవ చెయ్యస్గారు. 
న్టుస్రా వాసనలతో గది నిం-
డిపోయింది. యాజమాన్యం, పో-
లీసుల్నా, మా ఊరి డ్క్టరలా సంఘం 
త్లూకు అధ్యకు్ష ణీ్ణ  పిల్చింది. 
శిశువు చావు న్ నిరలాక్షం వలలానే 
జరిగిందని ఒకటే అరుపులు. శిశు 
వు సమస్యని గురించి చెపిపా, మేము 
అనినావిధాలైన జాగ్రతతిలూ తీసుక-
న్నా ప్రయోజనం లేకపోయిందని 
చెపాపాను.
       ఎంత చెపిపాన్ వారూ వినే పరి-
సథాతిలో లేరు. బిడడుని ఆరోగ్యవం-
తమైన సథాతిలో ఆసపాత్రికి తీసుకు 
రావడం జరిగిందని, ఇపుపాడు బిడడు  
ని చంపి అందిసుతి న్నారని ఒకడు 
చాల్ భీకరంగా అరిచాడు. మేము 
డ్క్టరలామనీ, రోగిని బ్రతికించడ్ని-
కే పాటుపడ్తి ము కానీ చంపడ్నికి 
కాదని చెపాపాను. ‘బిడడును ఆసపాత్రికి 
తీసుకువచి్చన సమయానికే శవాస
తీసుకోలేక తీవ్రంగా బాధ పడుతి -
న్నాడు. అందుకేగా మీరా శిశువుని 
ఆసపాత్రికి తీసుకురావడం జరి-
గింద’ని ఎదురు ప్రశినాంచాను.
      మహా శ్రదధు తీసుకని బిడడుని 
మేము చంపివేశమనీ,. వాళలాకి-
పుపాడు నష్ట పరిహారం కావాలని 
అరుపులు మొదలుపటా్ట రు. 
     వాళ్్ళ లక్షరూపాయలు వైెద్యం 
కోసం ఖరు్చపటా్ట రట!. ఆ డబబ్ంత్ 
తిరిగి యివావాల్స్ందేనట! సరిగా ఆ
సమయంలో పోలీసుల కన్నా 
ముందుగా ఓ నలుగురు మా ఊరి 
డ్క్టరులా  వచా్చరు. వారిలో ఉననా మా 
డ్క్టరలా సంఘం అధ్యకు్ష డు, ఆం-

దోళనకారులకు ప్రతిగా సమాధా-
న్లు చెపపాన్రంభించాడు. వాళ్్ళ 
దురుసుగా మాటాలా డడుంతో గొడవ 
ఉధృతమవడం మొదలైయి్యంది! 
వాళ్్ళ ఘర్షణపడుతి ననా సమయంలో 
ఆ రోజు ఆ శిశువుని తీసుకచి్చన 
వ్యకుతి లు ఎవరైన్ ఆ గొడవచేస 
గుంపులో ఉన్నార్మోనని గమనిం-
చాను. ఎవరూ లేరు! అందరూ
కిరాయి మనుష్లేనని అనిపిం-
చింది.
    ‘పైస్ తీసుకోకుండ్ వైెద్యం ప్రా-
రంభిసతి లక్షరూపాయల్చా్చమం-
టూ గొడవచెయ్యడ్నికి మీకెవర్రా 
సొము్మల్చి్చ దాడికి పంపింది!? 
మీకు ఒకకా నయాపైస్ కూడ్ యి-
చే్చదిలేదు. కావాలంటే కోరు్ట లో 
కేసు వేసుకోండి. మా అశ్రదధు కార
ణంగా బిడడు  మరణించిందనుకం-
టే శవపరీక్షకు అపీపాల్ చేసుకోండ్!’ 
అని అధ్యకు్ష డు గటి్ట గా చెపపాడంతో 
వాళ్్ళ కంత తగాగు రు.
    అంతలో పోలీసులు వచా్చరు. 
వాళ్ళముందు మళ్్ళ వాదోపవాదా-
లు జరిగాయి. న్లో కోపం రగిల్-
పోతున్నా నిసస్హాయంగా చూస్తి  
కూరో్చడమే తపపా ఏమీ చెయ్యలే 
కపోయాను. వచి్చన పోలీసు అధి 
కారి గుంపుని కాసతి సమాధానప-
రిచి, వేచి ఉండమని బయటకి 
పంపాడు.
     ఆ లోపుగా ఉననాత పోల్సు అధి-
కారులకి కంతమంది రాజకీయ 
న్యకులు ఫోనులా  చెయ్యడం జరి-
గిందని తరావాత తెల్సంది. పత్రికా 
విలేఖరులు ఆసపాత్రి వరండ్ లోని 
మూకలో కల్సపోయి, డ్క్టరలా ని-
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రలాక్షం మీద ఉపన్్యస్ల్వవాస్గారు. అంతలో ఆసపాత్రికి వచి్చన పోలీసు అధికారికి ఎస్. పి. నుంచి ఫోన్ కాల్ 
వచి్చంది. విని, సెల్ మూస మాతో అన్నాడు. ‘కోరు్ట కి వేడిత్ అనవసరంగా ఇరుపకా్ష లవారికీ ఇబబ్ందులుంటా
యనీ, ఇటు డ్క్టరలాకీ, అటు బిడడు  తల్లా దండ్రులకీ మనశ్శంతిలు కరువౌత్యనీ, అందుకని మానవత్ దృకపాథం-
తో ఆసపాత్రికి రావాల్స్న చారీ్జలను తీసుకోకుండ్ సమాధానపడిపోత్, వేర్ నష్ట పరిహారం లేకుండ్ సమస్య తీరిపో-
తుందని చెపపామన్నారు.      నిజం మీ పకా్ష న ఉంది కదాని మంకుపటు్ట  పడిత్, వాళ్్ళ రాళ్్ళ రువవాడం ప్రారంభిసతి 
పరిసథాతి విషమమౌతుందని ఎస్.పి. గారు హచ్చరించారు!” అన్నాడు.
    ఆ సమాచారం వింటూనే న్ ఒళ్ళంత్ మండిపోస్గింది. యాజమాన్యం మతతిబడిపోయింది. ఆ తల్లా దండ్రు-
లకి ఒక బిడడు  పోయి ఉండొచు్చ. కాదనలేని సత్యం. కానీ ఓ డ్క్టరుగా న్ మీద ప్రజలకుననా నమ్మకానికి, న్మీదే 
న్కుననా నమ్మకానికీ తీవ్రమైన ఘ్తం కల్గింది! ఇది న్కే కాదు, వైెద్యవ్యవసథాకే పను ముపుపా.
      అంతవరకూ కంటికి కనబడకుండ్ దోబూచుల్డిన శిశువు తండ్రి ననూనా, ఆసపాత్రి సబబ్ందినీ బండబూతులు 
తిడూతి  ఎన్ఐసయు లోంచి తన బిడడు  మృతదేహానినా తీసుకుపోయాడు. మరానాటి దినపత్రికలోలా  మా ఆసపాత్రి నిరలాకా్ష ర్య-
నినా గురించి చిలవలు పలువులుగా ఏకపార్శవు దృష్ట తో సృష్ట ంచిన వార తిలే వార తిలు.
      ఇదదురు రోగులు. ఒకటే సమస్య. ఇదదురికీ ఎంతో శ్రదధుగా, పదధుతిగా వైెద్యం జరిగింది. ఒక బిడడు  బతికి తల్లా దండ్రు-
లు ననునా దేవుడిగా సుతి తించారు. మరణించిన బిడడు  త్లూకు వారు ననునా దెయ్యంగా నిందించారు.
 ‘జయాపజయాల ప్రసకి తి లేకుండ్ నీ ధర్మం నువువా నిరవాహించు. ఫల్తం నీ చేతిలో లేదు!’ వేల సంవతస్రాలన్టి 
శ్రీకృష్్ణ ని గీత్ ఉవాచ జ్పితికి వచి్చంది.
ఆసపాత్రికి రావాల్స్న సొము్మల్నా గురించి చెపపాడ్నికి కాదు కాని-ఇంతకీ జరిగిందేమిటంటే- ఇదదురూ ఆసపాత్రి 
నుంచి ఒకరు రాయితీ రూపంలోనూ, మరొకరు నిందాపూరితమైన ఎగవేతతోనూ ల్భమే పొందారు.
    ఒకే వ్యకి తిని మేలు చేస దేవుడిగా, పీకుకాతినే దెయ్యంగా చిత్రీకరించిన ప్రజల మనసతిత్తి వునినా జీరి్ణంచుకుంటూ, 
యిదదురీనా నిసస్హాయంగా న్లోనే ఇముడు్చకననా నేను, ఇంటికి పోయి, స్నానం చేస, రాత్రి భోజనం చేస, ర్పటి-
కోసం సదధుపడూతి  పడకనకాకాను. ర్పటి రోజు ర్పే!
                                                                                   *******

మిగిల్న ఆ ఆరూ అరిషడవారాగు లు.
    ఆ ఏడవదానినా నింపను ఎవవారివల్లా కాదు.ఇపపాటికైన్ తెల్వితెచు్చకుని  ప్రజా సంకే్షమం కోసం పాటుపడి 
త్తతండ్రులపేరులా  నిలుపు. ప్రజలనుసుఖపటు్ట . ఆశపాశం న్శన్నికి దారి తీసుతి ందని తెలుస్కో--"  అని-
మాయమయా్యడు స్ధువు.  
        ఆ ఏడు బానలూ మాయమయా్యయి. ప్రజాధనం అల్గేవుంది. తనతపుపా తెలుస్కుననా ధనవర్మ ఆ 
ధన్ననాంత్ ప్రజాసంకే్షమంకోసం ఖరు్చ చేస, ప్రజాహితకార్యక్రమాలనీనా యధాప్రకారం కనస్గించి, తనత-
పుపాలనీనా సరిది దుదు కుని, దురాశపిశచానినా తరిమేస,తల్లా  తండ్రులనూ ప్రజలనూ ఆదరంతో చూసుకుంటూ,  
జనరంజకంగా పరిపాల్ంచి, మంచి పాలకుడిగాపేరుతెచు్చకున్నాడు. ధనవర్మగా కాక ధర్మవర్మ-
గా పేరుపొందాడు. 

దురాశే .... పిశచం                                 (36 వ పేజీ తరువాయి)
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'అవును ఈ చీర న్దే'

నేమాని స్ర్యన్రాయణ 

         అవును ఈ చీర అపపాటి-
దే.  మా వివాహం జరిగిన పా-
తికేళ్ళ ముచ్చట న్డు ఆయన 
కననాది.  ఆ రోజున ఎంత రభస 
జరిగిందని!  వదదుని నేను, తపపా-
దని ఆయన.  పూరి తి ఇష్ట ం ఉన్నా 
ఎకకాడో ఏమూలో ఓ చిననా బాధ.  
దీని ఖరీదు అపుపాడు ఆరు వేల 
రూపాయలు.  ఇది ఆయన ఉదో్య 
గంలో వచి్చన జీతంతో కననాది 
కాదు.  త్హసీల్దు రుగా ఆయనకు 
వచే్చ పైడబుబ్లతో కననాది కాదు.  
ఊళ్ళ ఇచి్చన అపుపాలమీద 
వడ్డుతో కననాది కాదు.  మావాళ్లా  
ఇవవాలేదు.  వాళ్ళ వాళ్్ళ సర్సరి.  
మరి ఎల్ వచి్చంది?  
          మేం గుటూరులో కాపురం 
ఉంటున్నాం.  అంతకు ముందు 
ఆరునలల క్రితం మా న్ననాగా-
రు న్కిచి్చన ఎకరం పొలంలో 
'మిరప తోట వేస్తి ను' అన్నారు.  
మనుష్లు దరకడం కష్ట ంగా 
ఉంది. ఇపుపాడందుకు అకకాడ?  
ఏవైెన్ మామిడి వంటి మొకకాలు 
వెయొ్యచు్చకదా అన్నాను.  
ఆయన వినలేదు.  మా ఇంటికి ఓ 
కిలో మీటర్ దూరంలో ఉంటుంది 
ఆ తోట.  మొండి మనిష న్ మాట 

వినకుండ్ పొలం దునినాంచి 
మొకకా వేశరు.  
    రోజూ ఉదయానేనా వాకింగ్ కి 
వెళి్ళ అకకాడ ఆయనే తోటకు 
నీరు పటే్ట వారు.  సంరక్షణ 
చేసుకనే వారు.  సెలవురోజులోలా  
నేను, పిలలాలు కూడ్ ఆయనకు 
తోడుగా వెళ్్ళవాళ్ళం.  తోట ఏపుగా 
పరిగింది.  పని వాళ్ళను పటు్ట -
కోకుండ్ ఆయనే వ్యవస్యం 
చేసుకనేవారు.  మంచి దిగుబడి 
వచి్చంది.  పంట అమి్మత్ సరిగాగు  
ఆరు వేల రూపాయలు వచా్చయి.  
    'ఇది నీదే.  మీ న్ననా నీకోసం 
ఇచి్చన భూమిలో మీ ఆయన 
చెమటడి్చ పండించిన పంట 
ను అమి్మత్ వచి్చన డబుబ్ 
ఇది.  ఇందులో మోసం లేదు, 
దగాలేదు.  కనుక మన 25వ ప-
ళిలారోజుకు మంచి చీర కనుకోకా 
అన్నారు.  పిలలాలకు ఏమైన్ 
కంటాను అంటే ఒపుపాకోలేదు.  
అందుకే ఇందాక చెపాపాను ఇష్ట -
మైన్ కష్ట ంగా కనుకుకాననా చీర 
ఇది.  
           అనుకుననా పండుగ రానే 
వచి్చంది.  అదృష్ట ం బాగుంది.  
ఆరోజు ఆదివారం.  సెలవు 
రోజు.  ఇంటలా నే ఉన్నారు.  ఉద-

యానేనా లేచి పిలలాల్నా తయారు 
చేస, పాయసం వండి, దేవుడికి 
నైవేద్యం పటి్ట  ఆప్రస్దానినా న్ 
పతిదేవుడికి, ఆయన న్కిచి్చన 
ఈ పిలలా  దేవుళ్ళకి పటి్ట  నేనూ 
కంచెం కపుపాలో వేసుకని తినడం 
మొదలు పటా్ట ను.  
   అపుపాడడిగారు "ఆ చీర కటు్ట కో-
లేదేం" అని.  "అది మీకోసం దాచి 
ఉంచాను.  రాత్రి కటు్ట కుంటాను.  
ఇపుపాడు పదదుమా్మయి పళి్ళకి క-
నుకుకాననా చీర ఉంది అది కటు్ట -
కుంటాను" అన్నాను.  అకకాడకకాడ 
తెలలాబడుతుననా బొదుదు మీస్ల 
వెనుకనుండి ఓ చిరునవువా 
నవావారు.  పదదుది అత్తి రింటికి 
వెళిలాపోయింది.  కడుకు, చిననా 
కూతురు ఇకకాడే ఉన్నారు.  కనుక 
మర్ దుందుడుకు పనులూ 
చేయలేదు.  
             రాత్రయి్యంది.  పిలలాలకు, 
ఆయనకు భోజనం పటి్ట , నేనూ 
కంచెం తిని పదిగంటలకల్లా  
పడగగుది చేరుకున్నాం.  కతతి చీర 
కటు్ట కున్నాను.  చిలకాకు పచ్చ 
రంగు ఆయనకి చాల్ ఇష్ట ం.  
దానికి మాచ్ అయే్య జాకెటు్ట , 
బంగారు నగలు ధరించాను.  
"ఈ సమయం లో చీర ఎందుకు, 
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విపపాయి్య" అన్నారు.  "మీరు వ్య-
వస్యం చేస సంపాదించిన 
డబుబ్తో కననా చీర ఇది.  ముడి 
బిగిస్తి రో విపేపాస్తి రో మీ ఇష్ట ం".  
    ఆన్టి చిల్పి అలలారి ఇపపాటి-
కీ గురుతి ంది.  ఇపుపాడ్యన లేరు.  
ననునా విడిచి వెళి్ళ పది సంవతస్-
రాలు అయి్యంది.  పదదుది పూన్ 
లో సెటిల్ అయి్యంది.  చిననాది 
అమరికా ఎగిరిపోయింది.  
కడుకు కోడలు ఇకకాడే ఉన్నారు.  
వాళ్ళ న్ననాగారు ఉదో్యగం చేసన 
ఆఫీసు లోనే త్నూ పని చేసుతి -
న్నాడు.  వాడికి, కడల్కి నేనంటే 
ప్రాణం.  న్కు మూడో కూతురు 
న్ కోడలు.  కూతుళలాతో చెపుపాకో-
లేని కనినా విషయాలను కూడ్ 
నేను కోడలుతో చెపూతి  ఉంటాను.  
ఈ రోజుకు మా పళిలా  అయి్య సరిగాగు  
40 సంవతస్రాలు అయి్యంది.
      ఆయన లేరు.  వెళి్ళపోయి 
పది సంవతస్రాలు అయి్యంది.
ముదూదు  ముచ్చటులా  లేవు.  న్ 
ప్రపంచమంత్ న్ పిలలాలూ, 
మనవలే.  ఈ వాడిన వసంతంలో 
ఓ చిగురుటాకు న్ కోడలు. న్ 
మనసు కష్ట పడిన ప్రతీస్రీ 
ఆమే ముందుకు వచి్చ మంచి 
మాటలతో ననునా ఓదార్్చది.
  అబాబ్యి పళిలా  చేసుకని ఈ 
అమా్మయిని తీసుకని మా 
ఇంటికి వచి్చన రోజు మా వారి 
విశవారూపానినా చూస నేనంతో 
భయపడిపోయాను.  
             వారం తిరకుకాండ్ న్తో 

మాటాలా డడం తగిగుంచిన విషయం 
గ్రహించడ్నికి న్కు సమయం 
పటి్ట ంది.  ఆయనను మొతతిం 
న్కు కాకుండ్ చేససంది.  ఏ 
అవసరం వచి్చన్ అమా్మ!  పదా్మ!  
అంటూ తనతోనే మాటాలా డే-
ల్ చేసుకుంది.  న్కు ఆరోగ్యం 
అంతంత మాత్రమే.  సమయాని-
కి ఆయనకి భోజనం పట్ట డ్నికి 
కూడ్ న్కు ఓపిక రావడం లేదు.  
ఆయాసం తో బాధపడుతున్నా-
ను.  ఇన్నాళ్ళకి మళ్్ళ ఆయనకు 
సమయానికి అననాం పట్ట గల్గిన 
తల్లా  మా ఇంటలా  అడుగు పటి్ట ంది.  
అంత్ ఆమ న్కూ అమ్మ అయి-
పోయింది.  అపపాటినుండి ఇపపా-
టివరకూ నేను ఏ కష్ట ం లేకుండ్ 
ఈ ఇంటలా  కాలం గడిపేసుతి న్నాను.  
ఆయన వెళి్ళపోయిన ఈ పది 
సంవతస్రాలూ నేను ఈ చీరల 
పట్్ట ను అసలు తీస చూడలేదు.      
అమా్మ!  పదా్మ ఆ పట్్ట  ఓస్రి 
తెచి్చపటు్ట  అన్నాను.  అది 
తుంటరి.  ఓహో ఈ రోజు మీ ప-
ళిలారోజు కదా!  మా మావగారు గు-
రుతి కచే్చరా?  అని అడిగింది.  న్ 
కూతుళ్్ళ అయిత్ అల్ అడ-
గలేరు కదా!  నేను నవువాకున్నా-
ను.  చీరల పటి్ట  తెచి్చ న్ దగగుర 
పటి్ట ంది.  అందులోంచి ఇపుపాడు 
ఈ చిలకాకుపచ్చ రంగు చీర తీస 
ఒళ్ళ పటు్ట కని మురిసపోతు-
న్నాను.  
  'అతతియా్య!  ఆ చీర న్ది.  దానినా 
నల్పయ్యకండి' అని ముస 

ముస నవువాలు నవువాతోంది.    
'అదెల్గే?  తల్లా  చీరలు కూతు-
ళ్ళవే కదే!'  అన్నాను.  నిజమే.  
తల్లా పదదుది అయిత్ మీరు చెపిపా-
నది కరకే్ట.  కానీ ఇకకాడి విషయం 
అది కాదు.  కూతురు చిననాపుపా-
డు కటు్ట కోలేని చీరలు తలేలా  కదా 
కడుతుంది.  అతతియా్య!  ఇపుపాడు 
మీరు పటు్ట  చీరలు కటే్ట  పరిసథాతి-
లో లేరు.  అంత బరువైెన చీరలు 
మీరు కట్ట లేరు.  పైగా మీ పిలలాలు 
అమరికాలోనూ, పూన్లోనూ 
ఉన్నారు.  వాళ్్ళ ఇపుపాడు చీరలు 
కటే్ట  పరిసథాతులోలా  లేరు.  కటి్ట న్ ఆ 
చీరలో అందాలు చూస మురిస 
పోవడ్నికి మీరు దగగుర ఉండరు 
కదా!  నేనయిత్ మీ కళ్ళముందే 
ఉంటాను.  జాకెటు్ట  కూడ్ న్కు 
సరిగాగు  సరిపోతుంది.   
           "అతతియా్య!   మీకు ఇంకో 
విషయం చెపపాన్!  క్రిందటి స్రి 
పదాదు డపడుచు శిరీష అమరికా 
నుండి వచి్చనపుపాడు, మీకు 
తెల్యకుండ్ నేను తనని 
అడిగాను.  ఈ చీరలు పట్్ట లో 
అల్గే ఉండిపోతున్నాయి తీ-
సుకెళిలా  కటు్ట కోమని.  ఆమ 'వదుదు  
వదిన్!  అకకాడ ఇల్ంటివి కటు్ట -
కోలేము.  అల్గని దాచి ఉంచ-
డ్నికి కూడ్ మా ఇలులా  సరిపోదు.  
ఇకకాడే ఉండనీ అమ్మకు గురుతి కు 
వచి్చనపుపాడల్లా  చూస మురిస 
పోతుంది' అంది.  మావయ్యగారి 
ఆబీదు కానికి వచి్చనపుపాడు చిననా-
దానినా అడిగాను.  సమీర కూడ్ 
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ఇంచుమించు అల్గే చెపిపాంది.  
మరి 'ఇంక న్కు తపపాదు కదా' 
అని అంటానేమో అనుకుంటు-
న్నారు కదూ!  నేనంతటి మాట 
అనలేను.  
     ఎందుకంటే మీరు న్కు అతతి 
మాత్రమే కాదు, జన్మను ఇవవా-
కపోయిన్ మా అమ్మ మీరు.  
మా వివాహం జరిగిన న్లు-
గేళలా తరువాత విహారయాత్రకు 
వెళి్ళ రాజమండ్రి గోదావరిలో మా 
అమా్మ, న్న్నా మునిగి చనిపో-
యినపుపాడు, 'న్లో మీ అమ్మను 
చూసుకో' అన్నారు.  అల్గే ననునా 
మీ గుండలోలా  పటు్ట కని చూసు-
కన్నారు.  ఇన్నాళూలా  నేను మీకు 
సవచేశనని అందరూ అను-
కుంటున్నారు.  కాదు అతతియా్య!  
నిజానికి ననునా మీ గుండలోలా  ప-
టు్ట కని పంచి పదదు  చేశరు.  ఏం 
చేస నేను మీ ఋణం తీరు్చకో-
గలను?  మీరంటే న్కు భయం, 
భకీ తి అనినాంటికీ మించి గుండల 
నిండ్ మీ మీద ప్రేమ" ... ఇంకా 
ఏవేవో చెపోతి ంది.  న్ కళ్్ళ గంగా 
యమునలు అయా్యయి.  ఎవరు 
చెపాపారు అత్తి కోడళ్్ళ శత్రువులు-

గా ఉంటారని.  ధారగా 
కనీనాటి చుకకాలు న్ 
ఒళ్ళ ఉననా చీరమీద 
పడ్డు యి.  
            "థాంక్ యూ 
అతతియా్య!  ఇన్నా-
ళూలా  అనేక రకాల 
మచ్చలతో నిండిన 
ఈ చీర ఈ న్డు మీ 

ప్రేమ పూరిత కనీనాటి చుకకాలతో 
నిండి పోయింది.  ఇది దేవుడు 
మీదావారా న్కిచి్చన వరం.  ఇంక 
ఈ చీర న్దే" అంది.  తరువాత 
ఏం జరిగిందో గురుతి  లేదు ఆ 
చీర ఆమ చేతులోలా  ఉంది.  కదిదు  
సపటలా  ఆమ శరీరం మీద ఉంది.  
న్ కళ్ళలోలా  మళ్్ళ నీళ్్ళ తిరిగాయి.  
న్ చీర త్ను కటి్ట ందన్?  కాదు 
కాదు న్ ప్రేమను తన ఒంటిండ్ 
చుటు్ట కుందని.  భగవంతుడ్!  
మరో కడుకున్, కూతురోనా కనలేక 
ఆ న్డు ఆపర్షన్ చేయించు-
కుననా న్కు ఇల్ మరో కూతురినా 
కోడల్గా ఇచా్చవా?  నీకు న్ కృ-
తజ్త్ంజలులు దేవా!  
     'ఈ చీర న్దే!  మా అతతిగారు
న్కు ఇచా్చరు, చూడమా్మ' 
అంటూ వాళ్ళ అమ్మ న్ననా ల 
ఫోట కి చూపిస్తి ,  తనలో తను 
చెపుపాకుంటూ వంటగదిలోకి వె-
ళిలాపోయింది పద్మ - న్కోడలు 
కాదు - న్ మూడో కూతురు.  
(సరదాగా ఓ చిననా caption రాదాదు  
మని మొదలు పటా్ట ను.  చివరికి 
కథల్ ఇల్ ముగిసంది.)
- నేమాని స్ర్యన్రాయణ
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                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపాగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడ్రని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకాడ 'ర' వచి్చన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతి లు, గుణింత్లు అనీనా అనవాయిస్తి యి.
                 మీరు చెయ్యవలసనదల్లా  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకావడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) య = అసలు అక్షరం 'మ';  2) ప = అసలు అక్షరం 'న'
      
    అెంట యాటలుయుప పడ్డలు చరదిప - ఎెంట యాటలుయే  పీడు
  ఎెంటులాెంటలయు  రెెందిదూవ గ్ెం - వెంటే పిననితి మపపుత్రు 
1. పీడరప బొలటే రేచు యలి     - పీలు జొరచ ట్యలను
   ఏడర ఘాబీలఛి చలిగాడుర    -  ఏ కరయే డూలిపమత్రు
   సీలు  డేెంజతనట  పీడటైే  యయు - కజొపిడుపపు చెడైయపి
   మీడర పేపీ సలశపిమెచపు    - మిచమే  నలటట్డయు పాజు 
                    
                                (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
గతనల జవాబు :  
                                   బ్రహ్మ  గడిగిన                 -    పాదము
                               బ్రహ్మము  దాన  నీ          -    పాదము                                
                     1.       చెలగి  వసుధ  గొల్         -    చిన  నీ  పాదము 
                               బల్తల  మోపిన             -    పాదము,
                               తలకక  గగనము             -   దనినాన  పాదము
                               బలరిపు  గాచిన               -    పాదము                                     
        
                   జూలై  నల  ప్రహేళికకు సరియైెన జవాబు పంపినవారు:  శ్రీ టి దురాగు భవాని,ఏలూరు
                                                                                                           శ్రీ గోనళ్ళ  రామకృష్ణ                                                                                                           
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రస్యన్లు – పరిసరాలపై వాటి ప్రభావం 

  చాగంటి కృష్ణ కుమారి

      ఈ భూమి  మీద వుననా జీవ, 
నిరీ్జవ రాశులనీనా   రస్యన్లతో 
తయారైనవే!  మన పరిసరాలలో 
ని  చాల్ రస్యన్లు  ప్రకృతి-
సదదుంగా  ఏరపాడినవి. అటువంటి 
వి,మటి్ట  లో, రాళలాలో, గాల్లో, 
నీటిలో, ఆహార పదారాధు లలో మన 
ఇండలా లోనూ చూస్తి వుంటాం.
కనినా రస్యన్లు  కృత్రిమమైన 
వి.ఇవి రస్యన ప్రయోగశలళలా   
తయారై  ఆతరువాత  పారిశ్రామి 
కంగా పదదుపటు్ట న అనేకవసుతి వు 
లతయారీలో  చేరుతూవుంటా 
యి. వీటిని సంథటిక్ కెమకల్స్ 
అంటాం. ఇటు వంటివి  మందు 
లు, బట్ట లు, కంపూ్యటర్ లు,  
సబుబ్లు, రంగు పదారాధు లు ఇల్ 
మనం నిత్యం వాడుకనే అనేక 
వసుతి వులలో వుంటాయి.  ఇక  
కనినా రస్యన్లు నేరుగా త్-
యారుచేసనవి కాకపోయిన్, 
పరిశ్రమలు  ఇతర రస్యన్ల-
ను  తయారు చేసటపుపాడు ఉప 
ఉతపాన్నాలుగా (byproducts) 
ఏరపాడుతూ వుంటాయి.
       చాల్ రస్యన్లు  మనకి 
న్ణ్య మైన, సౌఖ్యవంతమైన  జీ-
విత్నినా అందిస్తి యి, అవి మన 

ఆరోగా్యనికి గానీ, లేదా పరిస-
రాలకుగానీ హాని కల్గించవు. 
అయుత్,  కనినారస్యన్లు, 
మనకు,పరిసరాలకు హానికల్ 
గించేవి కూడ్ వున్నాయి.అటు 
వంటి వాటిని మోత్దుకు మించి 
తయారుచేయడ్నినా, వాడుకను,
వాడిన తరువాత  పారవేయడ్నినా 
నియత్రించుకోవలసన అవస-
రంవుంది. కనినా రస్యన్లను  
ప్రణాళికా రహితంగా తయారు 
చేస్తి   విసు్రా తంగా వాడుకలో 
పట్ట డం చేత అవి మన పరిసరా-
లకు పదదుపటు్ట న  హని  చేసుతి న్నా-
యి . 
       రస్యన్లను వాటి ముడి 
పదారాధు లనుండి త్యారు చే-
సుతి ననాపుపాడు, రవాణాలోనూ, 
వాడుక లోను,  పారవేసుతి న్నాపుపా-
డు గాల్లోకి, నీటిలోకి  మటి్ట లోకి 
చేరుతూ వుంటాయి. గృహావస-
రాలు, ఆహారోతపాతుతి లు, త్రాగునీ-
రు,  మటి్ట , నదులు, చెరువులు 
సముద్రాలు మొదలైన  వాటి 
దావారా  వీటి పంపిణీ జరుగుతుం-
ది. భారలోహాలవంటి కనినారకా-
లైన రస్యన్లు, బౌగోళికం-
గా  పంపిణీ అవుతూ,  సముద్ర 

గరా్లు ,   వాన అడవులు, 
దృ వ ప్రాం త్లకు  సైెతం చేరి 
అకకాడ పరిసరాలను కలుషతం 
చేస్తి యి.  చాల్ తందరగా ఆహా 
ర చక్రం లో ప్రవేశించి   జీవావ-
రణంలో మికికాల్గాచేరుతూ జం-
తువులను, మనలను,  వాటి విష 
ప్రభానికి లోను చేస్తి యి.  ఏఏ 
రకాలకు చెందిన రస్యన్లు, 
ఏమేరకు  పరిసరాలలో  ఎకకా-
డేకకాడికి చేరుతున్నాయి,చేరిన 
వాటి గాఢత ఆయా పరిసరాలలో 
ఏమాత్రం వుంది, వంటి అనే-
కానేక అంశలపై   జీవరాశుల 
ఆరోగ్యము, అసథాత్వాలపై  ఆయా 
రస్యన్లు  చూపే ప్రభావా-
లు  అధారపడి వుంటాయి . కనినా 
రస్యన్లు  వెనువెంటనే,  
కంటికి కనపడే చెడు ప్రభావానినా 
చూపకపోయిన్ ,కంత కాల్నికి  
అవిచేసుతి ననా హాని ఇంతింతని చె-
పపాలేనంత గా బయటపడుతుం-
ది. 
  ఆధునిక కాలంలో రస్య-
న్ల కాలుష్యం ప్రపంచవా్యపతింగా  
అందరినీ కలవర పడుతుననాది. 
అవి మానవులతో పాటూ  జీవా-
వరణానికే మొతతింగా  చెరుపు 
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వివరించింది. 1967లో  యు ఎస్ 
వారి ‘ ఎనివారాన్ మంట్ డిఫెన్స్ 
ఫండ్’  పురుగుల మందుల వాడుక 
ఎంత సురకి్షమో తెలుసు కోవాలని  
సమీక్ష వేసంది. ఫల్త్లు తెల్-
ససరికి అందరికీ గుండ దడపు-
టి్ట ంది. దాంతో 1972లో  డి డి టి. 
వాడకానినా యు ఎస్ వారి ‘ఎనివారాన్ 
మంట్ ప్రొట్క్షన్ ఏజనిస్’  వారు ని-
షేదించారు.  డి.డి.టి  వలలా   పరా్యవ-
రణానికి కలుగుతుననా హాని తెల్స-
సరికి ఏకంగా ఎనినా   సంవతస్రాలు   
పటి్ట ందో కదా!      
ఇంతకీ అసలేంజరిగిందంటే , 
డి.డి.టి  నీటిలో కరగదు.  కానీ  
సులభంగా  ఆరాగు నిక్ ద్రావణు-
లలొ, నూనలలో, క్రొ వువా లలో  
కరుగుతుంది.  క్రొవువాలలో  కరి-
గేసవాభావంచేత ఇది  జీవుల క-
వువాకణజాలలోకి ( fatty tissues)   
ప్రవేశించి, అకకాడ రాను రానూచే-
రూతూవుంది. ఇల్ చేరడ్నినా జీవ 
సంచితం (bioaccumulation)  
అంటారు. జీవ సంచిత  వలలా    
నీటిలోని వృక్ష పలా వకం నుండి  ( 
Phytoplanktons) నీటి ప్రవాహాల-
లో కటు్ట కంటూ పోయే  జూ పాలా నకా-
టానలా   (zooplanktons) దావారా  గాజు 
రొయ్యలు ( crayfish), కపపాలు, 
చేపలలో చేరి  అకకాడ నుండి  వీటిని 
తినే జంతువుల కవువాకణజాల లోకి 
చేరాయి. ఆహారచక్రానికి పైనుననా 
జీవులలో డిడిటి  స్థా యి  ఎకుకావ-
గా కనిపించింది. మరీ ముఖ్యంగా 
రాబందులు, గదదులు, డేగలు, 
గూళి - స్ళ్వ డేగలు (condors), 
గూడకంగలు (pelicans) ఇంకా-
ఇతర మాంస్హారులైన, వేటాడే 

చేసుతి ననా పరిసథాతి  నలకని వుంది.  
కీటక న్శనులు,  నైట్రొజన్,  పోసఫా-
రస్ లతో తయారయే్య రస్యన 
ఎరువులు  ముఖ్యంగా జల్వర-
ణానినా కలుషతం చేయడం దావారా  
దాదాపుగా 90 శతం జలజీవాల 
పై వాటి చెడు ప్రభావముంటుననా-
ది. పారిశ్రామిక వ్యరాధు లను గోమతి 
నదిలోకి  విడుదల చేయడంవలలా   
జీవ విచి్చననాం కాని వ్యరధు పదారాధు -
లను,  చెతతిచెదారాలను పడేయడం 
వలలా  ఆనది   నీరు కలుషతమై  
నీటిలో కరిగి వుననా ఆకిస్ జన్ శతం 
బాగాతగిగు , గోమతి నదిలో చేపలు 
చనిపోతునటు్ట గా  త్జా లకకాలు 
చెపుతున్నాయి .వ్యవస్య పని 
వారు ప్రతి సంవతస్రం  కీటకన్శ-
నుల విష ప్రభావానికి గురవుతున్నా-
రు .   
     హానికర రస్యన్లు ఎల్ 
పరిసరాలలోకి చేరి  జీవ వ్యవసథా-
లను  దెబబ్తీసుతి న్నాయో  కులా పతింగా    
తెలుసుకందాం.    
         ఉదాహరణకి డి. డి. టి.  ని 
తీసుకందాం . ఈ పదానినా  బహ్శ 
వినని వారవరూవుండరు.  దీని 
పూరి తిపేరు డై కోలా రో, డై ఫినైల్, ట్రై 
కోలా రో ఈథైన్. తల్స్రిగా 1873 లో-
కృత్రిమంగా  ప్రయోగశలలొ దీనిని 
తయారుచేస్రు. ఇది “ ఆరాగు న్  
కోలా రైడ్స్”  అనే  రస్యన్ల తెగకు 
చెందినది. ఈతెగ రసయన్లు 
కీటక న్శను లు. 1939లో సవాస్ 
రస్యనికుడు పాల్ హర్మన్ 
ములలార్  డి. డి. టి.    పురుగుల-
ను చంపగలదని, అదక  విషప-
దారధుమని కనుగొన్నాడు. రండవ 
ప్రపంచ యుదదుసమయంలో సైె-

నికుకులు, పౌరులు  మలేరియా 
బారిన పడకుండ్ ఆవా్యధి కా-
రకమైన దోమలను చంపడ్ని-
కి  వాడ్రు.డిడిటిని  వాడకపో-
త్  యుదదుం వలలాకంటే ఎకుకావగా 
మలేరియావలలా  ఎకుకావమంది 
సైెనికులు చని పోయే వారు. నిజ-
మేకదామరి.డి.డి.టి. కిగల కీటక-
న్శన సవాభావానినా కనుగొననాందుకు 
పాల్ హర్మన్ ములలార్ కి 1948లో 
న్బల్ బహుమతి  పొందాడు. 
ఇంకేముంది!  మహ బాగుంది 
అనుకంటూ , పంటపొల్లలో  
చలులా తూ వాటిపై చేర్  పురుగులను 
చంపగా దిగుబడులు ఎకుకావయా-
యి.ఇంకా సంతోషం కదా! . డి.డి.టి   
“ అటామిక్ బాంబ్ ఆఫ్ పస్ట సైెడ్స్” 
అంటూ శస్త్రవేతతిల నుండి, జన్-
లనుండి ప్రశంసలనందుకంది. 
1950 లన్టికి ఒక దశలో  ఏడ్దికి 
220 మిల్యన్ పౌండలా  డి.డి.టి  ని  
యు. ఎస్  ఉతపాతితి చేసుకోవలస 
వచి్చందటే  దాని వాడుక ఎంతగా 
పరిగిందో  ఊహించండి. 
           1962 వచే్చసరికి  ఈ పరి
సథాతి  త్రు మారైంది. “ డిడిటి 
తోసహా  ఆతరహా  రస్యన్ల-
నీనా కీటక న్శనులు’  కాదు,  “ జీవ 
న్శనులు”  అంటూ ర్చల్ కారస్న్  
వరి్ణంచింది.  ర్చల్ కారస్న్        వైె-
జ్ానికురాలు, రచయిత్రి కూడ్ , 
ఈమ 1962లో  సైె లంట్ సప్ం గ్  ( 
Silent Spring)   పేరుతో ఒక పు-
సతికానినా ప్రచురించింది. అందులో 
ఆమ ఈ పురుగుల మందుల  వి-
పరీతపు వాడుక    ప్రకృతి సమ-
తుల్్యనినా బాగా దెబబ్తీసన వైెన్నినా 



పకు్ష ల  శరీరాలలో స్పేక్షంగా ఈ 
జీవ సంచిత విష పదారధుం(bio 
accumulative toxin)  చాల్ 
ఎకుకావ స్థా యిలో  వెళి్ళ  చేరింది. 
ఇల్  ఆహార చక్రంలోకి ప్రవేశిం-
చడం వలలా  క్ంచ పకు్ష ల (ఒక 
రకం డేగలు)  సంతతి బాగా తగిగు  
పోయినటులా   శస్త్రజ్ులు గురి తించా-
రు . పంటపొల్ల లో వాడడంవ-
లలా   కూడ్ ఆహార గొళ్సులోచేరి 
అకకాడ ప్రోగయి పోయింది . ఆహార 
చక్రంలో పైనే వుననా మనుష్ల 
మీద కూడ్దీని ప్రభావానినా గురి తిం-
చడం జరిగింది. యు ఎస్ వారి 
‘ఎనివారాన్ మంట్ ప్రొట్క్షన్ ఏజనిస్( 
EPA)' వారు మనుష్లలో డిడిటి  
విషప్రభావంవలలా   ల్వర్ కా్యనస్-
ర్, పునరుతపాతితి,  న్డ్వ్యవసథాల  
పనితీరు దెబబ్తినడం  వంటివి  
తలతుతి త్యని పేరొకాంది.  యు 
ఎస్ లో దీని వాడుకను నిల్పివేస్క  
పరిసరాలలో, జంతువులలో దీని 
గాఢత తగిగుంది. కానీ, డిడిటికి గల 
హఠముగా వుండే (Persistence,) 
లక్షణంవలలా ( నిలవ వుండే) అది-
వరకటిరోజులవాడుకలోని  డిడిటి 
పరిసరాలలో చేరినది  ఇంకా మిగి-
ల్వుంది .
                 డిడిటి ని, దానితో పాటు 
పరిసరలలో చేరి నిలవ వుండిపోయే 
ఇతర కాలుషా్యలను  ( persistent 
organic pollutants ) (POPs)   
అదుపు పటే్ట  విషయంలో 1996 
నుడి EPA  అంతరా్జ తీయ రాయ-
బారాలలో   పాలొగు ంటంది, యు.  
ఎన్.  ఇ. పి. (United Nations 
Environment Programme) 
వారి ఆధవార్యంలో   పలు దేశలు 

కలస బౌగోళిక స్థా యిలో POP ల 
తయారీ, వాడుకల నిషేధం లేదా, 
అదుపులో పట్ట డం పై ఒపపాందా-
నినా కుదురు్చకన్నాయి. ఈ ఒపపాం-
దానినా Stockholm Convention 
on POPs  అంటారు . మొతతిం 12 
POP ల  లో డిడిటి ఒకటి . ఎకకా-
డైత్ మలేరియా మరీ వుదృతంగా  
వా్యపితి చెందే పరిసథాతి వుందో 
అకకాడ ఆవా్యధివలలా  చనిపోయే 
వారు కనినా లక్షలలో  వుండవ-
చు్చ కాబటి్ట   డిడిటి  వాడుకకు 
అటువంటి దేశలకు  కనినా మిన-
హాయింపులను ఇచి్చంది. 2006  
సెప్ట ంబర్ మాసంలో లో World 
Health Organization (WHO)  
ఆఫ్రికా దేశల వారు తమ ఇండలా లొ  
డిడిటిని వాడుకోవచు్చననని  
చెపిపాంది.  మలేరియా ని అదుపు-
లోపట్ట డ్నికి తపిపాంచి మిగిల్న ఏ 
సందరా్లలోనూ డిడిటి ని నిషే-
ధించింది. కానీ భారత దేశం, చైెన్, 
దకి్షణ అమరికా, ఆఫ్రికా, మలేష-
యాలు ఇంకా డ్డిటి ని  మలేరియా 
అదుపుకు వ్యవుసయరంగాలలో 
కీటక న్శనిగా వాడుతున్నాయి .
 2016 నుండి భరత దేశంలోని 
నూ్య డిలీలా  లో United Nations 
Environment Programme లో 
తన విభాగానినా పటి్ట ంది. 2018 జూన్ 
నలలో భారత దేశపు ఆథ్ధ్యంలో 
'Beat Plastic Pollution' అంశం  
భూమికగా  World Environment 
Day  ని నిరవాహించింది . 
         మనం వ్యకి తి  గత స్థా యిలో 
పరిసరాలను కాపాడ డ్నికి  
అలవాటు పడ్ల్. వ్యకి తిగత వాహ-
న్లైన కారులు మోటార్ బైకులు, 

స్కాటరులా   వంటి వాటికి బదులుగా, 
రైలులు, బసుస్లు,  సటి బసుస్లు,  
మట్రో  రైలులను  వాడుకోవాల్.  
ఓమాదిరి దూరం వుననా ప్రదేశలకు 
బైసకిల్ ళలాను  వాడ్ల్. మరీ దగగుర  
ప్రదేశలకు  నడిచి వెళ్లా ల్. దీని 
వలలా  వాయుకాలుష్యం తగుగు తుంది. 
పట్రోల్, డ్జల్ ఆదా అవుత్యి. 
ఇంటిలోను, ఆఫీసులూ, స్కాళూలా  
కాలేజీలు, విశవావిదా్యలయాలలో  
చేర్ చెతతిను  విచక్షణతో  తడి, పొడి , 
గాజు, పాలా స్టక్, బా్యటరీలు, ఎలకా్రి ని-
క్ చెతతిలను  వేరువేరువిభాగాలలొ  
సంగ్రహిస్తి   నేరుగా  చక్రీయవ్యవ-
సథాలకు చేర్ల్ ఏరాపాటులా  చేసుకోవా-
ల్.పురపాలక సంఘంవారికి సహా-
యకంగా,బాధ్యతతో ప్రతీపౌరుడూ 
వ్యవహరించాల్. రోడలా  పైన, దారు-
లలోఎకకాడపడిత్ మూత్రవిసర్జన, 
ఉమి్మ వేయడం వంటి దురలవా-
టలా ను మానుకనడందావారా కూడ్ 
ప్రతీ వ్యకీ తి  పరా్యవరణానినా కాపాడిన-
వాడవుత్డు.                                              
                     *** 
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