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తీగవరపు శంతి

                                                     కరోన్పై పోరులో స్మూహిక శకి ్త
                                        ప్రపంచ ప్రజలందరినీ గజ గజ లాడిస్్త ననా 'కరోన్ వైరస్' చై్న్లో పుటి్ట  
అకకుడ నుండి ఇటలీ, అలాఅలా 195 దేశలకు పాకి, ప్రజలను ఎందరినో  రోగ గ్రస్్త లుగా తయారు చ్-
య్యడమే కాక, ఎంతో మంది ప్రాణాలు కూడా బలిగంటంది. ఎంతో గప్ప దేశం, ఎంతో అభివృదిధి  చ్ందిన 
దేశం  అయిన అమెరికా సయితం కరోన్కు తలవంచక తప్పలేదు. ఎందరివో ప్రాణాలు పోతున్నా, ఏమీ 
చ్య్యలేక మహా మహులైెన వైదు్యలు కూడా చేతులు ముడుచుకుని కూరచెన్నారు. ఇటువంటపు్ప-
డు గురు్త కు వచేచెది ప్రకృతి. మన భారతీయ వైద్య విధ్నం. మన వంటిలులు .  ఇపు్పడు మన భారతీయ 
వైద్యం అయిన ఆయుర్్దం కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని వాడుతున్నారు. అలాగే భారత దేశ  
సంసకృతి, స్ంప్రదాయాలు ఎంత  గప్పవో,  ప్రపంచ దేశలు కూడా విలువ  తెలుస్కుని ఆచరించడం 
మొదలు పట్్ట యి. మన భారతీయులకు కూడా చాలా మందికి, మన దేశ విలువలు, గప్పతనం తెలిసి 
వస్్త న్నాయి. 
   "కరోన్" మహమా్మరి ప్రపంచ ప్రజలందరినీ చీకటలు కి నెటే్ట స్్త ననా తరుణంలో ఆరిధికంగా బీద దేశం, 
అత్యధిక జన్భా ఉననా మన దేశంలో మనలినా కూడా వదిలి పట్ట క ఆవహించింది.ముందుగా ఒక వ్య-
కి ్తకి సోకేసరికే అటు ప్రభుత్ం మీడియా రచచెరచచె చేసే సరికి, ప్రజలు ముందు నుండీ బాగా ఎలర్్ట 
అయా్యరు.  ఇటువంటి తరుణంలో ప్రభుత్ం ఎంతో జ్గ్రత్తగా ఎవరి  ఇళలులోలు  వాళ్ళు ఉండండి. స్మూ-
హికంగా ఎవరూ కలవదుదు . ఒక మనిషి నుండి మరొకళళుకి స్పర్శ దా్రా వచేచె వా్యధి కాబటి్ట  అందరూ తప్పక 
ఈ నియమం పాటిసూ్త  శుభ్రతకు ప్రాధ్న్య మివా్లని సూచించి, దేశ మంత్ లాక్ డౌన్ ప్రకటించింది. 
'మనకి ఇంతకంటే వేర్ మారగుం లేదు మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే' అని చేసిన గప్ప ఆలోచనను 
WHO కూడా ప్రశంసించింది. లేదంటే మన దేశ పరిసిథాతి ఉహించడం కుడా కష్ట ం.విమాన్లతో సహా 
అనీనా బంద్. 
       ఇకకుడ మనం ఇంకో విషయం  కూడా ఎపు్పడూ మరచిపోకూడదు. భగవంతుడు మనతో పాటు ఈ 
సృషి్ట లో 84 లక్షల జీవరాస్లినా కూడా సృషి్ట ంచాడు. మన మందరం హాయిగా జీవించడానికి చకకుని ప్రకృ-
తిని ప్రస్దించాడు. కానీ మనలో అత్్యశఎకుకువై, అంత్ మనం, మన కుటుంబాలే అనీనా అనుభవించా-
లనే  దురుదేదుశంతో, జీవరాస్లినా కానీ, ప్రకృతిని గానీ లెకకు చ్య్యక అనినాటినీ అంతం చేసి అయిన్ సర్ 
అంత్ నేనే అనుభవించాలనే  దురుదేదుశం ఇపుడు మనం అనుభవిస్్త ననా పాపానికి త్రాకుణం అని చ్ప్పక 
తప్పదు. భగవంతుడనే  తండ్రికి  జీవ రాశులతో సహా అందరం సమానమే. కానీ మన దురుగు ణానినా,  మన 
స్్రాధి నినా భరించలేక వేసిన  శిక్ష ఇది.  ఇప్పటికైన్ మనకి జ్ఞా నోదయం అవా్లిగా! ఈ మాత్రం అయిన్ 
ఉన్నాం అంటే కందరి పుణా్యతు్మల ధర్మం అని చ్ప్పక  తప్పదు 
      ప్రభుత్ం, డాక్టరులు , పోలీస్లు , చ్ప్్పనటులు  విని వారు చ్ప్్పనవి తూచా తప్పకుండా ఆచరిసూ్త , 
దేశంలోని ప్రజలంత్ ఎవరి ఇంటి నుండి వారు కదలకుండా పాటిస్్త ననా సమయంలో, ఆధ్్యతి్మకం-
గా ఆలోచించో,  ప్రజలను హుషారు చ్య్యడంలో  భాగంగానో ఒక ఆదివారం మారిచె 22న  అందరూ 
బయటకు వచిచె తప్పటలు తో డాక్టరలుకి, పోలీస్లకీ, పారిశుదధి్య సిబ్ందికి కృతజఞాతలు తెలియ జేయమని 
చ్ప్్పంది ప్రభుత్ం. అంతే  కాదు. మరల ఏప్రిల్ 5న దీపాలు వలిగించమని ప్రజలోలు  దైవ భకి ్తని, దేశ భకి ్తని 
పంపొందించింది. ఇంత లాక్ డౌన్ ఉన్నా,  ఇనినా మత్లూ, ఇనినా కులాలు, ఇనినా రాజకీయ పార్్టలు ఉన్నా 
... ఇనినా రకాల మంది ప్రజలం అనే సంగతి అందరూ మరచి పోయి, 130 కోటలు  మంది ప్రజలు భిననాత్ం 
లో ఏకత్ం చాటుతూ మన ప్రధ్న మంత్రి చ్ప్్పన పదధితినే పాటిసూ్త  ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచారు.



            అభిప్రాయ వేదిక
1. కవర్ పేజీ లనీనా చాలా అదుభుతంగా వేస్్త న్నారు. ఎడిట-
రియల్, అలాగే పూరి జగన్నాధుని మహాత్మ్యం గురించి 
చాలా బాగా వ్రాస్్త న్నారు. పూరి లో జగన్నాధుడు, టీవీ లో 
చూప్స్్త ంటే రధ యాత్ర చూడడం తప్్పతే మాకు అంతగా 
వివరాలు తెలియవు. చాలా వివరంగా వ్రాస్్త న్నారు పోచిన 
పదిదు  మురళీ కృష్ణ గారు. 
శ్రీ రమణారావు, శ్రీ కమలేష్ , శ్రీమతి హైమావతి గారు ----- 
పూన్ , శ్రీ సతీష్ , శ్రీమతి వైజయంతి. 
2. పోడూరి శ్రీనివాస రావుగారు రాజబాబు గురించి వ్రాసి, 
మాకు ఆరోజులోలు  సినిమాలు, వారి హాస్యం అనీనా గురు్త  చేసి 
ఎనెనానోనా విషయాలు చ్పా్పరు. వసంత్నికి న్ంది  ఫాలుగు ణం 
అంటూ ఆది లకిష్మి యే సృషి్ట  సిథాతి లయ కారిణి అంటూ బాగా 
వివరించారు కత్త రామానందం గారు. 
శ్రీమతి లకిష్మి, శ్రేమతి వస్ంధర , శ్రీ మాధవరావు ---వైజ్గ్. 
శ్రీ రామానుజం, శ్రీమతి ఉష ---- ఏలూరు . 
3. నకకుకి తోడేలుకీ జని్మంచిన చిత్రమైెన జ్తివాడు అంటూ 
కథను అరణ్యం లోకి తీస్కు వళిలు  అరిదమనుడి కధ చాలా 
అదుభుతంగా వ్రాస్రు . ఎలాగైన్ "భువన చంద్ర "గారి రచన 
స్్పషల్ గా అనిప్స్్త ంది. శ్రీ సూక ్తం గురించి  "పాలకురి ్త రామ 
మూరి ్త" గారు వ్రాసింది చదువుతుంటే ఆ ఆది శకి ్త జగత్తం-
త్ వా్యప్ంచి, ఆ ఆనందానినా వారు మనకే అందిస్్త ననాంత 
ఆనందం కలిగింది. 
శ్రీమతి లత , శ్రీమతి  శంతి , శ్రీ వేణు మాధవ్ --- రాజోలు. 
శ్రీ స్బా్రావు , శ్రీ శ్రీను, శ్రీమతి సబిత ----- కరూనాలు. 
4. "జ్ఞా ని జైెల్ సింగ్" సికుకు మత గ్రంథ పారాయణం 
చేయడం, కీర ్తనలు పాడడం సికుకు మత ప్రచారం గురించి 
చాలా బాగా వ్రాస్రు.  వారు చేసిన ఎనోనా అదుభుతమైెన త్్య-
గాలకు ఫలితంగా 7 వ రాష్ట్ర పతిగా మన దేశం గురి ్తంచ-
డం మన అదృష్ట ంగా భావించాలి అంటూ బాగా వ్రాస్రు. 
"వేమూరి వారి పాక శస్తం" వారు ఎంచుకుననా విషయం 
చాలా ఉపయోగమైెనది. వంటలలో ఏ నూనె వాడాలి అనేది 
చాలా మందికి  రక రకాల అపోహలు. అనీనా పోగడుతూ 
వివరంగా బాగా వ్రాస్రు. 
శ్రీమతి మధు, శ్రీమతి అను, శ్రీ రమేష్ ---- రాయపూర్. 
శ్రీమతి చంటి, శ్రీమతి న్గలకిష్మి, శ్రీ కమలేష్ ----- 
బంబాయి. 
5.  "ప్రేమంటే ఇంతే" లో ఇంద్రగంటి స్బా్రావు గారు ప్రేమ 
కి, ఆకరష్ణ కీ తేడా, వయస్సుల ప్రభావాలు, చదువు మీద 
చూప్ంచ వలసిన శ్రదదు  గురించి బాగా తెలియ జేశరు. 

"శ్రీమతి సత్యవతి" గారు వ్రాసిన కాకి -- అప్పడం 
కధ  పలెలుటూరును గురు్త  చేసూ్త  బాగా వ్రాస్రు. మన 
మూలలను మరచి పోవదుదు  అని బాగా చ్పా్పరు. 
శ్రీ రామానందం, శ్రీమతి సి్మత, శ్రీ మధు ---- కామవ-
రపా్పడు. శ్రీమతి పలలువి, శ్రీమతి జయశ్రీ, శ్రీ ప్రభాకర్ 
---- హైదరాబాదు. 
6. "డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి " గారి గడిలో దాగిన వైజ్ఞా -
నిక నుడి చాలా విజ్ఞా నక దాయకంగా ఉంటంది. ఆర్ . 
శర్మ దంతురి ్త గారు ప్రజలకు అందిస్్త ననా అదుభుతమైెన 
పద్య రత్నాలు చదువుతుంటే ఎంతో ఆసకి ్త కరంగా ఉం-
టున్నాయి కధలు కూడా చాలా ఆసకి ్త గా ఉంటున్నాయి. 
శ్రీమతి శంతి రతనా, శ్రీమతి స్బ్లకిష్మి, శ్రీ మహేష్ ---- 
కడప. శ్రీ పరమేశ్ర రావు, శ్రీమతి అపర్ణ, శ్రీమతి విద్య 
---- వరంగల్. 
7. "బడాయి" కధ  దా్రా  కందరు ప్లలులోలు  ఉండే గర్ం 
గురించి  తెలియజేసూ్త  బాగా వ్రాస్రు ఆదూరి హైమవతి 
గారు. ప్లలులకు ఎనెనానోనా మంచి కథలు అందిస్్త న్నారు. 
నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గారు నందుల ఆతీ్మయ కధలో 
భాగంగా ఆ రోజులోలు  వీధిన్టకాల, తోలు బమ్మలాటలు 
బాగా గురు్త  చేశరు. 
శ్రీ స్ధ్కర రావు, శ్రీమతి వలిలు , శ్రీమతి లలిత ---- 
కాకిన్డ. శ్రీ సత్యన్నారాయణ, శ్రీమతి స్ధ, శ్రీ వర్మ ---
-- పాలకలులు . 
8.   తుమూ్మరి రాం  మోహనరావు గారు  స్హితీ రతనా, 
సహస్ర చంద్ర దర్శన ప్రాప్త వరిష్ఠు డు  అయిన "శ్రీమాన్  
భాష్యం విజయ స్రధి" గారు  గురించి వ్రాయడం 
చాలా సంతోషంగా అనిప్ంచింది. చాలా ఆనందం 
కూడా కలిగింది అనడంలో అతిశయోకి ్త లేదు. ఎలకా్రా న్ 
గారు వ్రాసిన కధ  "మధి్యంటి మిదదు  అను మిధ్య" చాలా 
బావుంది. టైటిల్ కత్తరకంగా ఉంది. 
శ్రీమతి పవిత్ర, శ్రీ చంద్ర శేఖర్, శ్రీ రామ కృష్ణ ----- 
ఖమ్మం. శ్రీమతి స్ష్మ, శ్రీమతి స్హితి, శ్రీ గిరిధర్ 
----హైదరాబాదు . 
9. ప్రహేళిక " చాలా ఇంట్రెస్్ట  గా కరోన్కి సంబంధించి 
చాలా బాగా ఇచాచెరు. పత్రికలో కవర్ పేజీలతో సహా అనీనా 
బావుంటున్నాయి రచయితలు, రచయిత్రులు ప్రతీది 
చాలా విజ్ఞా న దాయకంగా వ్రాస్్త న్నారు. స్మాజిక దృక్ప-
ధంతో వ్రాయడం హరష్ణీయం. 
 శంకరరావు, ఉమ, రామారావు, లకిష్మి , విజయవాడ



6 ఏప్రిల్   2020

పూరి జగన్నాధ స్్మి  వైభవం
డా.పోచనపదిదు  వంకట మురళీ కృష్ణ

       పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది.
కాని ఆ స్వామికి సయంబయంధయంచిన పురాణగాధ సయంపూర్యంగా కొదిదిమయందికి 
మాత్రమే తెలుసు.   
 స్్కయందపురాణయంతర్గ తమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యానినా యధామూలయంగా, 
సరళ, వా్వహారిక భాషలో అనువదియంచి మన పాఠకులకు ప్రతి నెల అయంది- 
సుత్న్నాము.    చదవయండి, చదివయంచి మోకాషే నినా పయందడి.
                                                       -  సయంపాదకురాలు

(గత సంచిక తరువాయి)

“బ్రాహ్మణోత్తమా! మీరు ఎపు్పడు పురుషోత్తమ కేష్త్రానికి వళలు లేదు కదా! మీకు ఈ విషయాలు 
ఎలా తెలిస్యి?” అని ఇంద్ర దు్యమునాడు విదా్య పతిని అడిగాడు. రాజ్!  మీ ఆజఞా ప్రకారం 
పురుషొత్తమ కేష్త్రానికి  చేరుకున్నాను. అకకుడ న్కు ఒక బోయవానితో సేనాహం ఏర్పడింది.
అతడుననునాజన్రధినుడుఉననా ప్రదేశనికి తీస్కని వళ్ళుడు.  అప్పటికి స్యంకాలం అయింది. 
ఆ ప్రాంతంఅంత్దివ్యస్వాసనలువదజలులు తున్నాయి రండి,రండిఅనే శబాదు లు ఆకాశంనుండి 
వినబడు తున్నాయి. పుష్ప వృషి్ట  కురుసో్త ంది.వీణా, వేణు, మృదంగ న్దాలు వినిప్స్్త న్నాయి, 
దివ్య గాన్లు వినిప్స్్త న్నాయి. మానవులు ఎవరు చూడని సమయంలో దేవతలు స్్మిని అరిచె 
స్్త న్నారు. 

        దేవతలు స్్మిని యధ్విధిగా అరిచెంచి, దివ్య ప్రస్దాలు సమరి్పంచి స్రాగు నికి వళిలుపో యారు.
తరువాత న్ సేనాహితుడైన విశ్వస్వు ఆ ప్రస్దాలు తీస్కు వచిచె మా అందరికి పట్్ట డు.  ఈ 
మాలకూడా విశ్వస్వు న్కు ఇచాచెడు. పురుషోత్తమ కేష్త్రంలో ఉననా స్్మి రూపం అపూర్మైెనది. 
మనోహరమైెన శిల్ప సంపదతో ఉంటుంది. నీలాద్రి పర్తం చుటూ్ట  ఐదు క్రోస్ల దూరం అరణ్యం 
వా్యప్ంచి ఉంది. అనేక తీరాథా లు, ఉన్నాయి. చుటూ్ట  బంగారు ఇస్క ఉంటుంది. 

        నీలాద్రి పర్త శిఖరంపై కల్పవృక్షం ఉంది. క్రోస్డు పొడవు ఉంటుంది. చిగురుట్కులతో నిండి 
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ఉ ం టు ం ది . సూ రు్య డు 
ప్రకాశిస్్త ననాపు్పడు ఆ వృక్షం 
నీడ ఎవరు దాటలేరు. కల్ప 
వృకాష్ నికి ఎడమ వైపున 
రోహిణి కుండం ఉంది. 
న్లుగువైపుల స్ఫటికాలతో 
చేయబడిన వేదికలు 
ఉన్నాయి. తూరు్పన ఉననా 
వేదిక మర్రి చ్టు్ట  నీడలో 
చాల చలలుగా ఉంతుంది. 
అకకుడ ఉననా జగన్నాధ 
స్్మి ఇంద్రనీల మణి 
వర్ణంలో ఉండి ఎనభైఒకకు 
అంగుళ్ల ఎతు్త లో 
విగ్రహం ఉంటుంది. 
చక్రము, గద ధరించి ఉంట్డు.       అష్ట మి చంద్రుని కళతో నుదురు ప్రకాశిసూ్త  ఉంటుంది. నలలు  
కలువలతో సమానమాన మయిన కనునాలు కలవాడు. సూరు్యని కాంతితో సమాన ముఖ వరచెస్ 
ఉంటుంది. ముకుకు పుటలు ఆవ పూవువలే ఉంట్యి. ( 1 - 20)

    చిరునవు్లు చిందుస్్త ననా క్ందపదవి, పొంగిన చ్కికుళ్లు , కలిగి పూర్ణ చంద్రుని వలె ప్రకాశిసూ్త  
స్్మి అకకుడ ఉన్నాడు. కంఠము చుటూ్ట  హారాలు అలంకరిచబడి ఉన్నాయి. చేతులు మోకాళళు వరకు 
వా్యప్ంచి ఉన్నాయి. కౌస్్త భానినా ధరించి ఉన్నాడు. లోతైెన  న్భి కలవాడు.పటు్ట వస్్రా లు ధరించిఉననా  
స్్మిని చూస్ను.     న్ మనస్సు త్ళలుతో కట్ట సినటులు గా  ఉంది. స్్మి న్ ఎదుట సజీవంగాఉననాటులు  
అనిప్ంచింది. ఇది న్ పూర్ జన్మ స్కృత ఫలం అనిభావించాను. అనేక విద్యల వలన లభించని 
ఫలితము ఈ స్్మిని దరి్శంచడం వలన లభించింది.అనివిదా్యపతివిననావించాడు.(21- 47)

      “ బ్రాహ్మణోత్తమా!  నీవు చ్ప్్పన మాటలు వినడం వలన న్ పాపాలనినా నశించాయి. స్్మి 
నిరా్మల్యం ధరించడం వలన పాపాలు నశించి, స్్మిని దరి్శంచుకనే అర్హత న్కు లభించింది. 
స్్మిని దరి్శంచుకని అకకుడే నగరానినా నిరి్మంచుకని స్్మి సేవ చేస్కుంట్ను. అశ్మేధ 
యాగానినా నిర్హిస్్త ను. ఉపవాస్లు, ఆరాధనలతో స్్మిని అరిచెస్్త ను.” అని ఇంద్రదు్యమునాడు 
విదా్యపతితో పలికి స్్మిని స్్త తించాడు

         అదే సమయంలో న్రదుడు అకకుడకు వచాచెడు. ఇంద్రదు్యమునాడు న్రదుని భకి ్తతో సతకురించి, 
“ స్్మి! విష్్ణ  భకు్త ల లక్షణాలు వివరించండి? అని ప్రారిధించాడు

      “ రాజ్! నీవు చకకుని విషయానినా ప్రస్్త వించావు. నేను చ్పే్ప విషయానినా స్వధ్నంగా విను. 
విష్్ణ  భకి ్త స్ఖాలను ఇచిచె, దుుఃఖాలు పోగడుతుంది. విష్్ణ  భకి ్త ఒకకుటేఅనినాసమకూరుస్్త ంది 
అని భావించడమే భకి ్త. భకి ్త మూడు విధములు. న్లుగవది నిరుగు ణము. కామ, క్రోధ్దులచే 
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ఆవహించబడిన భకి ్తని త్మస భకి ్త అంట్రు. ఇతరులను జయించడానికి, కీరి ్తని పొందాలనే 
కోరికతో ఉననా భకి ్తని రాజస భకి ్త అంట్రు. ఆత్మజ్ఞా నముకరకు ఉపయోగించు భకి ్తని స్తి్క భకి ్త 
అంట్రు. ్వామి నేను వేరుకాదు. స్్మియే నేను అని భావించు భకి ్త చాల కష్ట మైెనది. దీనిని 
అదైవైతభకి ్త అని ప్లుస్్త రు. స్తి్క భకి ్త వలన బ్రహ్మ లోకం, రాజస భకి ్త వలన ఇంద్రలోకం. త్మస 
భకి ్త         వలనా ప్తృ లోకం, చేరుకుంట్రు. త్మసీ భకి ్త క్రమముగా రాజసీ భకి ్తని, స్తి్తవైకి భకి ్తని, 
అదైవైత భకి ్తలిని కగిస్్త ంది. ఒక భకి ్తని ఆశ్రయిసే్త మరొక భకి ్తని పొందవచుచె.  విష్్ణ  భకి ్త లేని వారికి 
శ్రౌత, స్్మర ్త కర్మలు చేసే అధికారం ఉండదు. ఇంద్రియాలు జయించిన వారినిఅనినాలోకాలవారు 
ప్రశంసిస్్త రు. ధ్రి్మకులు కానివారి భకి ్తని ఎవరు గురి ్తంచరు. ప్రయతినాంచి విష్్ణ  భకి ్తని పొందాలి.

 ( 48 - 95)

        
 జగన్నాధుని తెలుసుకొనే విద్యయిే విద్య 
ఇతరవిద్యలు విద్య కావు. స్్మియందు భకి ్త కల వానికి ఇతరములైెన కోరికలు కలుగవు. స్్మికి, 
భకు్త నికి బేధము లేదు. విష్్ణ  భకు్త డు ప్రశంతమైెన మనస్సు కలిగి. ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవాడై, 
ఇతరులకు హాని తలపట్ట ని వాడై ఉండాలి. దంగతనము, హింస చేయకూడదు. సదాచార 
సంపనునాలను, దాన శీలురతోను, మతసురములేని వారితోను, దీనులపై దయగలవారితోను, 
ఇతరులకు స్యం చేయువారితోను, విష్్ణ  భకు్త డు సేనాహం కలిగి ఉండాలి. విష్్ణ  భకు్త డు 
ఈశ్రునిసేవిసూ్త  ఉండాలి. విష్్ణ భకు్త లు విష్్ణ స్రూపాలను ధ్్యనిసూ్త  ఉండాలి. విష్్ణ వుకంట 
వేరొకరిని చూడరు. విష్్ణ వుకంట వేరైెనదిఏదిలేదు.స్్మిపాదాలనుసేవిసూ్త  ఇతరములైెనవాటిని 
గడిడి  పోచవలె చూడాలి. అనినాటియందు సమదృషి్ట  కలిగి ఉండాలి. ప్రియముగా మాట్లు డాలి.,    (   
96 - 112)

         వైష్ణవ భకు్త లు స్్మి న్మాలు జప్సూ్త  ఉండాలి. జయ జయ ధ్్న్లు చేసూ్త  ఉండాలి. 
స్్మి పాదాలపై భకి ్త నిలిప్ ఉండాలి. స్ఖ దుుఃఖాలు సమంగా చూసూ్త  స్్మిని అరిచెంచాలి. 
చక్రము, గద, పద్మము, శంఖము మొదలగు ముద్రలను తిలకంగాను, బాహు మూలాలపైన, 
మధ్య భాగాన ముద్రించుకోవాలి. వైష్ణవ భకు్త లకు స్్మి పాద ధూళియే కవచం. గంధము, 
తులసీ దళ్లతోస్్మినిఅరిచెంచాలి.శుదధిమైెనమనస్సుతో అహంకారానినా విడిచిపటి్ట  యజ్ఞా దులచే 
స్్మిని అరిచెంచాలి. 

         ‘స్్మి1 నీ చరిత్ర ప్రసిదిధి చ్ందింది. మానవుల కల్మషాలను హరిస్్త ంది. నేను ధన్నినా 
కోరుకోవటంలేదు. శర్ర కషా్ట నినా లెకకుచేయటం లేదు. నినునా కీరి ్తంచుటయే న్కు గల కోరిక” అని 
స్్మిని ప్రారిధించాలి. విష్్ణ  భకి ్త లేనివారు ఇతరులను దే్షిసూ్త  ఉంట్రు.   ఉంట్రు. 

చ్డడిపనులు చేసూ్త  ఉంట్రు. స్్మిని మనస్సులో ప్రారిధించరు. వ్యరధిమైెన మాటలతో  కాలకేష్పం 
చేసూ్త  ఉంట్రు. ధనవా్యమోహం, పరస్త్రీ వా్యమోహంతోనుజీవిసూ్త ఉంట్రు.హింస్స్భావం కలిగి 
ఉంట్రు. రౌద్ర స్భావంతో ఉంట్రు. అటువంటి వారికి వైష్ణవ భకు్త లు దూరంగా ఉంచాలనిన్ర
దుడుఇంద్రదు్యమునానికిబోధించాడు.  ( 113 - 123)
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   సాకందపురాణంలోని  వ�ైష్ణవ ఖండంలోని, పురుషో త్తమ క్షేత్ర వ�ైభవంలోని, జ�ైమిని 
-ఋషి సంవాదము అను పదవ అధ్్యయం సమాప్తం.     

                                         11 వ అధ్్యయం

                                                         జైెమిని ఋషి సంవాదం

                                    ( ఇంద్రదు్యమునాడు నీలాచలానికి బయలుదేరుట) 

మహరిష్1మీస్ంగత్యంవలనన్లోనిభవబంధ్లనినా  తొలగిపోయాయి.మీబోధలవలననీలమాధవుని 
దరి్శంచుకోవాలనే కోరిక అధికమవుతోంది. ఆ         పురుషోత్తముని     దగగురకు బయలుదేరుదాము. 
మీరు మాతో రండి’ అని రాజు న్రదుని ప్రా్రారిధించాడు.

          “ రాజ్! పురుషోత్తమ కేష్త్రానినా, అకకుడ ఉననా తీరాథా లను నేను దగగుర ఉండి చూప్స్్త ను. 
నీవుస్్మిని తప్పక దరి్శంచుకనగలవు. అకకుడ  స్్మి న్లుగు రూపాలలో దర్శనం ఇస్్త రు.” 
అని న్రదుడు అనుజఞా ఇచాచెడు.    జే్యష్ట  శుకలు పంచమీ బుధవారం పుష్యమీ నక్షత్రంలో యాత్రకు 
సరయిన ముహుర ్తంగా దైవజుఞా లు నిర్ణయించారు.” యావజీజీ వితంనీలాచలంలొ నివసించడాలనే 
కోరికగల ప్రజలను బయలు దేరమని రాజు చాటింపు వేయించాడు. 

        రాజ బంధువులు, సై్న్యం, మంత్రులు, బ్రాహ్మణులు, వివిధ వృతు్త లవారు తమతమ   
సంభారాలు తీస్కని బయలుదేరారు. బ్రాహ్మణులు నిర్ణయించిన ముహూర ్తం ప్రకారం వివిధ 
సూకా్తలతో, మంత్రాలతో , వివిధ తీరథాజలాలతోరాజును అభిషేకించారు. తెలలునివస్ర్తలు  ధరించి 
యధ్విధిగాప్తృగణాలనుఅరిచెంచారు. జయహోమం, గణహోమం నిర్హించారు. అగినాకి ప్రదకిష్ణ 
చేస్రు. నవగ్రహాలను పూజించారు. రాజు పటు్ట వస్్రా లు ధరించి, సరా్లంకార భూషితుడై యాత్రకు 
బయలుదేరాడు.

           వందలాది శంఖాలు పూరించారు, అనేక వాదా్యలు మ్రోగించారు. రాజు నృసింహునిదరి్శంచు 
కున్నాడు. పురోహితులు స్్మి  మాలను రాజుకు సమరి్పంచారు. దేవాలయానికి ఎదురుగా ఉననా 
పదిగుర్రాలు ఉననా రధ్నినా న్రదునితో కలిసి అధిరోహించాడు.ఆ రధం నీలాద్రి పర్తంవైపు 
ప్రయాణిసో్త ంది. మారగుం చాల కష్ట ంగా ఉంది. అరణ్య మారగుంలోని స్ందర దృశ్యలను చూసూ్త  
ఉతకుల దేశ ( ఒరిస్సు) సరిహదుదు లకు చేరుకున్నారు. అకకుడ ఉననా  చరిచెకా దేవిని దరి్శంచుకున్నాడు. 
ఆమె పుర్రె మాల ధరించి ఉంది. న్రదునిఆజఞానుఅనుసరించి ఇంద్రదు్యమునాడు రధ్నినా దిగి 
వినయంగా చరిచెకాదేవిని సమీప్ంచి, స్షా్ట ంగ నమస్కురం చేసి ఈవిధంగా ప్రారిధించాడు. 

ఇంద్రదు్యమునాడు చరిచెకా దేవిని స్్త తించుట-----  

   నమసే్త త్రిదశేశని సరా్పది్నివారిణి

   బ్రహ్మవిష్్ణ  శివాదా్యభిుః కల్పన్భి రుదీరితే

   కారణం జగత్మాదే్య ప్రసీద పరమేశ్రి

  త్యావిన్ జగనైెనైతత్ క్షణముతసుహతే శివే



10 ఏప్రిల్   2020

  సిదధియుః సర్ కారా్యణాం మంగలానిచ శశ్తే

  త్త్్పదారాధన ఫలం మర ్త్యలోకేహి న్న్యధ్

  చరాచర పతేరి్షో్ణ ుః శకి ్త స ్తవైం పరమేశ్రి

   యయా సృజత్యవతిచ జగతసుంహరతే విభుుః

   చరాచర గురుం దేవం నీలాచల నివాసినమ్

  అనుగృహ్్ణ స్ మాం యధ్పశే్య స్ చకుష్ షా

            “ ఓ దేవి1 నీవు సమస్త దేవతలకు అధి పతివి. బ్రహ్మ,విష్్ణ , శివ అనే పేరలుతో ప్లవబడు 
చున్నావు. జగతు్త కు మూలకారణము నీవే. నీవు లేనిదే ఈ లోకము నిలువలేదు. సకల శుభాలకు, 
సర్కార్య సిదిధికి నీ పాద సేవయే మారగుం. విష్్ణ వు

నకు శకి ్తని ఇచుచెదానవు నీవే. నీలాద్రి న్ధుని కనునాలతో చూచునటులు  అనుగ్రహించు” అని రాజు ప్రా
రిధించాడు.                             ( 1 - 97)      

  ఈవిధంగా  చరిచెకా దేవిని ప్రారిధించి రాజు రధ్నినాఎకికుఅచలాద్రికిబయలుదేరాడు.మధ్్యహనా 
సమయానికి  మహానదీ తీరానికి చేరుకున్నాడు. మధ్్యహనాంసంధ్్యదికార్యక్రమాలనునిర్హించుక
ని, న్రదునితో కలిసి భోజనం చేస్డు.

        స్యం సమయంలో రాజు అకకుడే సభ నిర్హించాడు. చంద్రోదయం అయింది. కవులు 
గాయకులు రాజు కీరి ్తని వరి్ణసూ్త  గానం చేస్రు. నర ్తకీ మణులు నృత్యం చేస్రు. రాజు అకకుడకు 
వచిచెన వైష్ణవ భకు్త లను, రాజులను తగిన ర్తిని సతకురించాడు. న్రదుని ఉచిత్సనంపై కూరోచె 
బెటి్ట , తగిన ర్తిని సతకురించి, “ మహరిష్! విష్్ణ వు చరిత్రను నీవు జ్ఞా న శకి ్తచే తెలుస్కున్నావు. ఆ 
చరిత్రనున్కు చ్ప్్పన్ మనస్సులోఉననాబురదను కడిగివేయి” అని ప్రారిధించాడు.

       ఇంతలో ఉతకుల దేశపు రాజ సేవకుడు వచిచె తమ రాజు ప్రవేశించుడానికి అనుమతించమని 
విననావించుకున్డు.ఇంద్రదు్యమునాడు అను మతించగా  ఉతకులరాజు  లోనికి ప్రవేసించాడు. ఇంద్ర 
దు్యమునాడు వైష్ణవ భకు్త డైన ఆ రాజును గౌరవించి ఉచిత్సనంపై కూరోచెబెటి్ట , రాజ్! సకల శుభాలు 
కలుగుతున్నాయా? నీలాద్రి స్్మికి జయం కలుగుతోందా? నీవు ఆ స్్మిని భకి ్తతో సేవిస్్త న్నావా? 
“ అని అడిగాడు.

           “ రాజ్1  నీ అనుగ్రహం వలన సకల శుభాలు సమకూరుతున్నాయి. నీ పాలనలో ధర్మం 
న్లుగు పాదాలలో నడుసో్త ంది. నీవు స్కాష్ త్ విష్్ణ  స్రూపుడవు.ఇకకుడ దకిష్ణ సముద్ర తీరంలో ఉననా 
అరణ్యంలో నీలాద్రి పర్తం ఉంది. ఆ పర్తంపై స్్మి ఉన్నాడు. ఇకకుడ ఏర్పడిన గాలితుఫానుకి   
స్్మిఇస్కచే కప్్పవేయబడాడి డు. ఆన్టినుండి న్ రాజ్యంలో దురిభుక్షం ఏర్పడింది. నీ రాక వలన 
న్ రాజ్యం స్భిక్షం అవుతుంది అని అనుకుంటు న్నాను” అని రాజువిననావించుకున్నాడు.

                                                                                                                              (ఇంకా వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

 సప్త మోక్ష నగరాలు 

     జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గప్పది. అమూల్య మైెనది. ఆధ్్యతి్మక భాషలో 
చ్పా్పలంటే దురలుభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకునుంచితే భగ-
వంతుడే పరమావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్య-
నికే దృఢ చిత్తంతో సమాయత్తమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైెనది.      
మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని దురి్నియోగం చేస్కోకూడదంట్రు మన 
పదదులు. జ్ఞా నం లేకుండా ముకి ్త లభించదు. అందుకే మహాపురుష్లను ఆశ్రయించి, ఆత్మ -- 
పరమాత్మ జ్ఞా నం పొందాలి. ధరా్మరధి కామమోకాష్ నినా విడిచి మధ్య ఉననా అరధి కామాల వంట నేటి 
మనిషి పరుగులు చేస్్త న్నారు. పరమాత్మ పటలు  చిత్తం అంటే మనస్ను లగనాం చేయాలి. మన 
మనస్ ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
         ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. 
అందులో ప్రమాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతర్లునమైె ఉంటుంది. 
జటిల సమస్యలు ఎదురైెనపు్పడు ఏమైెన్ మహిమాని్త శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశించడం 
సహజం. భగవంతుని అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్ర-
యతనామే --- భకి ్త మారగుం. 
   భగవంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్దిదునిచిచె 
సన్్మరగుంలో నడిప్స్్త డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధ్రం. 
భవ బంధ్లనుండి విముకి ్త చేయడానికి ఎనోనా మారాగు లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధ్మాలను సృ-
షి్ట ంచాడు. 
     వేదాలు పుటి్ట న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముకి ్త ధ్మాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పర-
మాత్మ అనేక అనేక అవత్రాలుగా ఉదభువించి దుష్ట  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపా 
దృషి్ట తో కాపాడుతున్నాడు, మరియు నూతనోత్సుహానినా నింపుతున్నాడు..
"అయోధ్్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి దా్రవతి చై్వ సపతైతే మోక్ష దాయకా" 
భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేష్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష నగరాలు మోక్ష ధ్మాలుగా 
ప్రసిదిదు  గాంచి మనందరకూ స్ఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్దిస్్త న్నాయి. అందువలలు  
మనకు ఆధ్్యతి్మక చై్తన్యం విరాజమానమైె దైవం పటలు  భకి ్త ప్రపతు్త లు పరిగి ఆత్మ విచారణ చే-
యగలుగుతున్నాము. ధర్మ బదదుమైెన జీవన్నినా ఎంప్క చేస్కుని పుణ్య కేష్త్రాలను సందరి్శసూ్త  
ముకి ్త కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేస్కోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త 
మోక్ష ధ్మాలను దరి్శంచి పునీతులమవా్లి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా 
అదే.
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  1.  రాముడు నడయాడిన పుణ్ స్థ లి:  అయోధ్ 

      ఆసేతు హిమాలయ 
పర్యంతం వా్యప్ంచిన మన 
భారత్వనిలో ఎనోనా జ్తులు, 
తెగల ప్రజలు, భాషలు 
ఉన్నా మొత్తం జ్తినంతటి-
నీ సమైెక్య పరచి ముందుకు 

నడిప్స్్త ంది మన సన్తన 
సంసకృతి. అటి్ట  సంసకృతికి ప్ర-
తిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రా-
లు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్ది 
కాలం నుంచి విఖా్యతి చ్ంది 
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా 

ఏడు పుణ్య కేష్త్రాలు అత్యంత 
ప్రాముఖ్యత పొందాయి. 
    అవి అయోధ్, మధుర, 
మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, 
కయంచి, అవయంతిక(నేటి ఉజ్జయిని) 
మరియు ద్వారక.  

      అయోధ్య నగరం త్రేత్యుగం-
లో  అత్యంత స్ందరంగా సరయు 
నది తీరంలో నిరి్మంపబడింది. 
ఆ  కేష్త్రము లోని ప్రతి ర్వు, త్వు 
నిరా్మణం ఆ దశరధ తనయుని 
లీలా వైభవానినా చాటుతూ, మన 
మనుస్లో ముద్ర పడి, పది కాలా-
లపాటు ఉండిపోత్యి. ఆ పుణ్య-
సథాలిని దరి్శంచినవాళ్ళు అందరూ 
భకి ్తభావంలో మునిగిపోతుంట్రు. 
'జైె శ్రీరాం' అంటూ భకు్త లందరూ 
దికుకులు ప్కకుటిలేలులా జయ జయ 
ధ్్న్లు చేసూ్త  అచచెటి ముఖ్య ప్ర-
దేశలను దరి్శంచి త్మంత్ పునీ-
తులమైెనటులు  భావిస్్త రు. అయోధ్య-
ను దరి్శంచడం ఒక ఆధ్్యతి్మకమైెన 
అనుభూతి.  
          అయోధ్య నగరానినా స్యంగా 
వైవస్త  మనువు నిరి్మంచాడు. 
ఈ అదుభుత నగరానినా కోసల దేశధి 
పతులైెన ఇకాష్ వైకు వంశీయులు 
రాజధ్నిగా మారుచెకున్నారు. ఒడాడి -
ణంలా బలమైెన ప్రాకారం నిరి్మంచి, 
నలుదిశలా స్ందర దా్రాలు 
ఉంచారు. ఇచచెట అనేక రకము-
లైెన యుదధి తంత్రాలు, ఆయుధ 
విశేషాలు కానవస్్త యి. కోట 
బయట ఇళళునీనా మేడలే! మేరు 

పర్త్లాలు గా అతి స్ందరంగా 
తీరిచెది దాదు రు.  ఈ నగర చరిత్రను 
పరిశీలిసే్త చంద్రగుప్త విక్రమారుకు-
ని కాలం వరకు చకకుగా అలరారు-
తూ వుండేది. చంద్రగుపు్తడు ఇకకుడ 
ఒక శివాలయానినా పునరి్మంచినటులు  
తెలుస్్త ంది. క్రీ.శ. 1588 సంవతసు-
రం లో మొఘల్ చక్రవరి ్త బాబర్ 

భారతదేశముపై దండతి్తనపుడు 
ఇకకుడ ఒక మశీదును కటి్ట ంచాడు. 
18 వ శత్బదు ములో స్దత్ ఖాన్ 
బురాజీ  ఉల్ ముల్కు నవాబు వంశం 
కంతకాలం అయోధ్యను రాజధ్-
నిగా చేస్కుని పరిపాలించాడు. 
అనంతరం వీరు తమ రాజధ్నిని 
లకోనా కు మారుచెకున్నారు.       
     (మిగిలినది వచేచె సంచికలో)
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హాస్య బ్రహ్మ జంధ్్యల 
పోడూరి  శ్రీనివాసరావు

         "జంధ్్యల వీర వంకట దురాగు  
శివ స్బ్రహ్మణ్య శస్త్రి " అంటే మనలో 
ఎంత మందికి తెలుస్? కనీసం ఆ 
పేరు గల వ్యకి ్త ఉన్నారని గాని, మనకు 
పరిచయస్థా డేనని, బహుముఖ ప్ర-
జ్ఞా శలి అని అత్యంత ప్రజ్దరణ గల 
విజయవంతమైెన సినిమాలకు కధ-
లందించారని     పసందైన సంభాష-
ణలు సమకూరాచెరని హాస్య బ్రహ్మగా 
పేరు పొంది, రసవత్తర గుళికలాలు ంటి 
ఆహాలు దకర ఆనందమయ చిత్రాలకు 
దర్శకత్ం వహించారని అనుకోగల-
మా! అదే ... షార్్ట కట్ లో జంధ్్యల 
అననా పేరు వినగానే, ఎగిరి గంతేస్్త ం. 
నవు్ల జలులు లో తడిసి ముద్దు త్-
ము. అలాంటి హాస్యబ్రహ్మ జంధ్్యల 
గురించి న్లుగు విశేషాలు తెలుస్-
కుందాము. 
             శ్రీ జంధ్్యల తండ్రి గారు 
న్రాయణమూరి ్త గారు. జంధ్్యల  
14 జనవరి 1951 న నరస్పురం లో 
జని్మంచారు. విజయ వాడ లోని 
ఎస్ ఆర్ ఆర్ & సి వి ఆర్ కాలేజీలో 
బి.కాం చదివారు. చిననాతనం నుంచీ 
శ్రీ జంధ్్యలకు న్టకాల పటలు  ఆసకి ్త. 
స్యంగా న్టకాలు రచించడం, 
న్టకాలలో నటించడం దర్శకత్ం  
వహించడం పటలు  విపర్తమైెన ఆసకి ్త . 
          ఆయన నటించిన తొలి న్టకం 
ఆత్్మహుతి. తదుపరి న్టకం -----
--'ఏక్ దిన్ కా స్లా్త న్ ' ఈ న్టకం 
ఎంత ప్రజ్దరణ పొందిందంటే 
10,000 లకు పైగా ప్రదరి్శంప 
బడాడి యి. ఆన్టక పుస్తక ప్రతులు 15 
స్రులు కు పైగా పునరు్మద్రణ జరిగింది. 

అత్యంతప్రజ్దరణం ప్రేక్షకాదరణ 
పొందిన న్టకం.జంధ్్యల వ్రాసిన 
ఆఖరు న్టకము" గుండలు మారచె-
బడును ". 
          ప్రఖా్యత నటుడు శ్రీ గుమ్మడి 
వంకటేశ్ర రావు ఒక న్టక ప్రదర్శ 
నలో జంధ్్యలను చూసి, వారిని కధ్ 
రచయితగా ప్రయతినాంచమని సలహా 
ఇచాచెరు. 
          శ్రీ గుమ్మడి సలహా ప్రకార-
ము శ్రీ జంధ్్యల  సినీ రంగంలో తన 

ప్రయత్నాలు కధ్ రచయితగా కన 
స్గించారు, ఆయనను కళ్  తపసి్, 
ప్రఖా్యత దర్శకుడు శ్రీ కాశీన్ధుని వి-
శ్న్ధ్ ప్రోతసుహించారు. 
       1974 వ సంవతసురంలో సినీ రచ-
యితగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్డు. 
మాటల రచయితగా శంకరాభరణం, 
స్గర సంగమం, అడవి రాముడు, 
వేటగాడు, ఆపదా్ంధవుడు, సిరి సిరి 
మువ్  మొదలైెనవి. శ్రీ జంధ్్యల 
మాటల రచయితగా వ్రాసిన అనేక 
విజయవంతమైెన చిత్రాలోలు  మచుచెకు 
కనినా. 

    1976 లో 'దేముడు చేసిన బమ్మ 
లు' చిత్రానికి మాటల రచయిత-
గా పనిచేశరు. 5 సంవతసురములలో 
స్మారు 85 సినిమాలకు రచయిత-
గా పనిచేసే్త, అందులో 80% అఖండ 
ఘన విజయం స్ధించడమే కాక, శ్రీ 
జంధ్్యలకు మంచి రచయితగా పేరు 
తెచాచెయి.
 తదనంతరం దర్శకుడి అవత్రం 
ఎతి్త, అనేక విజయవంతమైెన చిత్రా-
లకు దర్శకత్ం వహించారు. నవర-
స్లలో హాస్యరస్నికి పదదుపీట వేసే 
అమితంగా ఇష్ట పడే శ్రీ జంధ్్యల 
ఎకుకువగా హాస్య ప్రధ్నమైెన చిత్రాలకే 
దర్శకత్ం వహించారు. 
     వారికి తెలుగు చలనచిత్ర సీమకే 
మకుట్యమాన మైెన "మాయా-
బజ్ర్" అంటే విపర్తమైెన ఇష్ట ం. 
అందుకే "మాయా బజ్ర్" లోని ప్ర-
ముఖమైెన మకుట్లతో చిత్రాలను 
నిరి్మంచారు.
   ఉదాహరణకు: అహన్  పళళుంట, 
వివాహభోజనంబు, చూపులు కలి 
సిన శుభవేళ, హైహై న్యకా. సీ్రీన్ 
పేలు  రచయితగా దర్శకునిగా, నటునిగా 
తెలుగు చలన చిత్ర సీమకు స్పరిచి-
తుడు శ్రీ జంధ్్యల. 
          శ్రీ జంధ్్యల హాస్య ప్రియత్్ని-
కి మచుచెతునక ఈ క్ంది సంభాషణ 
ఒక ప్రముఖుడు శ్రీ జంధ్్యల నడి-
గారట ---- జంధ్్యల గారూ! మీరు 
ఇంటి పేరుతోనే స్ప్రసిదుదు లయా్యరు. 
మీ అసలు న్మధ్యం, పూరి ్త న్మ 
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ధ్యం ఏమిటండీ!... అంటే చిరు-
నవు్తో శ్రీ జంధ్్యలగారి సమాధ్నం 
ఏమిటంటే  రామాన్యుడుగారి సి-
నిమాలకు పనిచేసేటపు్పడు న్ పేరు 
జంధ్్యల రామాన్యుడు. అలాగే 
విశ్న్ధ్ గారి సినిమాలకు పనిచేసే-
టపు్పడు న్ పేరు జంధ్్యల విశ్న్ధ్. 
      శ్రీ జంధ్్యల తీసిన హాస్య ప్రధ్న 
మైెన సినీమాలెలా ఉంట్యంటే  
అనేక హాస్య భరితమైెన చిత్రాలు. అవి 
కూడా ఆరోగ్య కరమైెన హాస్యం, అశీలుల 
రహిత హాస్య ప్రధ్నమైెన చిత్రాలు. 
      శ్రీ జంధ్్యల మాటలోలు  'నవ్డం 
ఒక యోగం, నవి్ంచడం ఒక భోగం, 
నవ్లేక పోవడం ఒక రోగం.'
      శ్రీ జంధ్్యల చలన చిత్రాల దా్రా 
పరిచయం చేసిన నటులు --బ్రహా్మ-
నందం, ప్రదీప్, నర్ష్ (సీనియర్): 
స్తి్త వేలు స్తి్త వీరభద్రరావు. 
      శ్రీ జంధ్్యల దా్రా వచిచెన విజ 
య వంతమైెన చిత్రాలు; ముదదు  
మందారం; మలెలుపందిరి; న్లుగు 
స్తంభాలాట; నెల వంక; రెండు జళలు 
సీత; అమరజీవి; మూడు ముళ్ళు; 
శ్రీవారికి ప్రేమ లేఖ; ఆనంద భైరవి 
(తెలుగు, కననాడం); రావు గోపాల రావు; 
పుత్తడి బమ్మ; బాబాయి -అబా్యి; 
శ్రీవారి శోభనం; ముదుదు ల మనవరా-
లు; మొగుడు -పళ్ళులు; రెండు రెళ్ళు 
ఆరు; సీత్ రామ కళ్్యణం; చంటబా్-
యి, పడమటి సంధ్్యరాగం; రాగ లీల; 
సత్్యగ్రహం; అహన్పళళుంట; చినినా-
కృష్్ణ డు; వివాహ భోజనంబు;  నీకూ 
న్కూ పళళుంట; చూపులు కలిసిన 
శుభవేళ; హై హై న్యకా; జయము్మ 
నిశచెయంబురా; లేడీస్ స్్పషల్; బావా 
బావా పనీనారు; ప్రేమ ఎంత మధురం; 
విచిత్ర ప్రేమ; బాబాయ్ హోటల్; అ  
ఆ  ఇ ఈ ; ప్రేమా జిందాబాద్; ష్...గప్ 

చిప్, ఓహో న్ పళళుంట; విచిత్రం .... 
మొదలైెనవి. ఆనంద భైరవి పురస్కు-
రాలు పొందిన చిత్రం. రచయితగా శ్రీ    
జంధ్్యల పనిచేసిన విజయవంత-
మైెన చిత్రాలు: 
డ్రైవర్ రాముడు; అలులు డు పటి్ట న 
భరతం; న్ర్ న్ర్ నడుమ మురార్; 
అడవి రాముడు; వేటగాడు; రహస్య 
గూఢ చారి; సీత్కోక చిలుక మొదలైె-
నవి. శ్రీ జంధ్్యల గారి శ్రీమతి 'అననా-
పూర్ణ'. ఆ దంపతులకు ఇదదురు కు-
మారె ్తలు-స్హితి, సంపద. 
 శ్రీ జంధ్్యలకు పురస్కురాలు స్ధించి 
పటి్ట న చిత్రాలు :
1983 -ఆనంద భైరవి - ఉత్తమ  
ప్రాంతీయ చిత్ర దర్శకుడు - జ్తీయ 
1983 -ఆనందభైరవి -ఉత్తమ దర్శ-
కుడు - నంది అవార్డి. 
1983 - ఆనంద్ భైరవి చిత్రం ఇంట
ర్నాషనల్ ఫిలిం ఫెసి్టవల్ ఆఫ్ ఇండి 
యా 1983లో ప్రదరి్శంప బడింది. 
4 రాష్ట్ర నంది అవారుడి లు ఫిలిం ఫేర్ 
అవారుడి  స్ధించారు. 
1987 - పడమటి సంధ్్య రాగం --- 
ఉత్తమ కధ్రచయిత అవార్డి. 
1992 ----- ఆపదా్ంధవుడు ------- 
ఉత్తమ మాటల రచయిత అవార్డి. 
ఉత్తమ రచయితగా ఉత్తమ సంభా 
షణల రచయితగా పుణ్య భూమి; 
కళ్ళు తెరు; దేముడు చేసిన బమ్మలు; 
సిరి సిరి మువ్ చిత్రాలకు అవారుడి లు 

పొందారు. 
1993-95 సంవతసురాల మధ్య దూర 
దర్శన్ లో బహుళ ప్రజ్దరణను 
పొందిన 'ఆనందో బ్రహ్మ' కార్యక్రమా-
నినారూపొందించారు. 
 ఇవేకాక మద్రాస్ ఫిలింఫాన్సు అవారుడి  
ఆంద్రప్రదేశ్ ఫిలిం జరనాలిస్్ట  ల అవార్డి 
విజయవాడ; ఫిలిం జరనాలిస్్ట ల 
అవార్డి, వంశీ అవార్డి , కళ్ స్గర్ 
అవార్డి; ఆంధ్ర  ప్రదేశ్ సినీ గోయర్సు 
అవార్డి 
  అశీలులరహిత హాస్్యనికే భాష్యం చ్ప్్ప, 
అనేక విజయవంతమైెన చిత్రాలకు 
దర్శకత్ం వహించిన శ్రీ జంధ్్యల తీ-
వ్రమైెన గుండ పోటుతో 19 జూన్ 2001 
న హైదరాబాదులో మరణించారు. 
  శ్రీ జంధ్్యల నిరి్మంచిన  సినీమా-
లోలు  అత్యధిక చిత్రాలోలు  శ్రీ నర్ష్; శ్రీ 
రాజేంద్రప్రస్ద్ కథాన్యకులు-
గా నటించారు. మన భారత ప్రధ్ని 
(మాజీ) శ్రీ ప్. వి. నరసింహారావు 
మానసిక ఉలాలు సం కరకై శ్రీ రాజేంద్ర 
ప్రస్ద్ నటించిన చిత్రాలుచూసి 
ఆహాలు దం పొందే వారంటే ... హాస్య రస 
చిత్రాలు మహా మహిళను సై్తం ఎంత 
ప్రభావితం చేసేవో, రాజేంద్ర ప్రస్ద్ 
చిత్రాలు, శ్రీ జంధ్్యల సినిమాలు 
మానవ జీవితంపై ఎటువంటి ఆహాలు ద 
కార వాత్వరణానినా కలిగించాయో 
అరధిమవుతోంది. 
           శ్రీ జంధ్్యల చిత్రాలు ఎనినా స్రులు  
ప్రదరి్శంపబడిన్  ఆరోగ్యకరమైెన హా-
స్యం ఇంకా బతికుందనీ, ఆహాలు దకర 
హాస్యం ఆరోగ్యకరమైెన హాస్యం అనీ 
ఆరోస్రి చ్ప్పక తప్పదు. ఆనందకర 
హాస్య మంటే, ఆరోగ్యకర హాస్య మంటే 
అశీలులరహిత హాస్యమంటే జంధ్్యల 
సినిమాలే అనడంలో ఎటువంటి 
సందేహం లేదు. 
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భువనచంద్ర

రాజు పోయి మంత్రి వచ్చె

     అరణ్యం అటు్ట డికిపోతోంది. 
నిననాటిదాకా బల విదా్యగరా్లు 
చూప్నవారంత్ అతివినయంగా 
స్మాను్యలినా పలకరిస్్త న్నారు.
 "హవ్... ఏన్డైన్ ఓ సింహం 
వచిచె, కుందేలు తలిలు కి నమ-
సకురించి ఓటు కోసం చేతులు 
జ్స్్త ందని ఊహించామా?" 
బుగగులు నొకుకుకుంది అడవికోడి.
   "అది సర్లు...అసలు సివంగి 
మహా టకుకు పోయేది. అనినా-
టికీ ఎదవ సోకులే. కూచొన్నా, 
నించొన్నా 'బేకీ్టరియా' అంటూ 
మహా జ్గ్రత్తలు. అట్లు ంటి-
ది జిడ్డి డుతుననా కుకకురాజు గారి 
అమా్మయిని ముదుదు  పటు్ట కో-
వడం అసలు నమ్మశక్యమవు-
తుందా? అదీ మూడనాలులు  కూడా 
దాటని కుంకని!" కళ్ళు గుండ్ంగా 
తిపు్పతూ అంది గుడలు గూబ. 
      "అసలీ వింతలకి కారణం 
ఏమిటీ?" ఆవలిసూ్త  అడిగింది 
త్బేలు గారు. దాని పేరు కలంశ్రీ. 
మహా తెలివైనది. అయితే …ఒకే 
చికుకు ఏమంటే, ఎపు్పడూ కాళ్ళు 
ముఖమూ డిప్పలో దూరుచెకుని 
నిద్రావసథాలో ఉంటుంది. 'వనవా-
రా్తవాహిని' అనే ఓ పత్రిక కూడా 
నడుపుతోంది. కానీ అది నిద్ర 
లేసే్త కదా పత్రిక నడవడానికీ!
     "త్బేలు లేచింది మొదలా-
డవమా్మ" చికాగాగు  అనుకుంది 

కుందేలు. 
       "నేను చ్బుత్ విను. క్రూర-
మృగాలకి ఉచిత ఆహార పథకం 
బెడిసికటి్ట ంది. కారణం, ఆ పథ-
కానినా విననాది ఓ పావురమే కాదు, 
'సూక్ష్మ బుదిధి' అనే ఓ ప్చిచెక కూడా 
విననాది. అది యీ క్రూర తంత్రానినా 
శఖాహార జంతువులందరికీ చే-
రవేసింది" అననాది అడవి కోడి. 

      "ఈ విషయం వజ్రకాయుడికి 
తెలీలేదా?" అడిగింది త్బేలు.
      "ఎందుకు తెలీదూ? ఆ 
కరటక దమనకులున్నారుగా! 
ఆ విషయం తెలిసిన రాజుగారు 
వంటనే పాలు ను మారిచె, మానవుల 
ప్రజ్స్్మ్యం లాగా జంతువులకి  
'జంతుస్్మ్యం' అంటూ ఎలక్ష
నెలుట్్ట డు-ఎవడు గలిసే్త వాడే రాజ 
ట!" వివరించింది అడవికోడి.
        "ఓరి న్యనో ఇదేం పధధితి? 
వానపాము గలిచి రాజైెతే వాడి 
మాట వినేదవ్డూ? రాజు అంటే 
ఎలా ఉండాలి? బుదిధిబలం 
వుండాలి. జనబలం వుండాలి. 
అంతేగాని దార్పోయే ఎలకనో 

ప్లిలు నో తెచిచె 'రాజు' అంటే ఎలా?" 
షాక్ తో అరిచింది త్బేలు. 
         "అదే మరి, ఏలినవారి తె-
లివితేటలంటే!" చిది్లాసంగా 
నవి్ంది అకకుడకి వసూ్త , అనీనా 
విననా అడవిదుననా.             
       "అంటే?" అడిగింది అడవి-
కోడి. 
   "ఏముందీ  లోకంలో  రెండే  జ్-
తులున్నాయి. ఉననావాళ్ళు లేని-
వాళ్ళు అని. మనుష్లోలు  అయితే 
ఈ రెండు జ్తులోలు నే అనేక వరాగు -
లున్నాయి. ఉదాహరణకి: ధనం 
- ఉననావాడు, లేనివాడు. బలం 
- ఉననావాడు, లేనివాడు. ఇలా 
అననామాట.  మనుష్లోలు  అయితే 
ధనం వుననావాడు దేననాయిన్ 
కనగలడు. ఒకడు ఏ చదువూ 
లేనివాడు కావచుచె. ధనం వుంటే 
చాలు, డాక్టరు డిగ్రీ లేకపోయిన్, 
వంద డాక్టరలుని డబు్తో కని హా-
స్పటల్సు పట్ట గలడు. తనకి 'లా' 
గురించి అక్షరం ముకకు రాకపో-
యిన్ లాయరలుని డబు్తో కన-
గలడు. అంతదాకా ఎందుకూ, 
వేలిముద్రగాడైన్ కారొ్పర్ట్ 
కాలేజీలు స్థా ప్ంచగలడు. మన 
సంగతి వేరు. అకకుడి ఆటలు 
ఇకకుడ స్గవు. తేనెటీగలు ఎంత 
ఫ్రీగా తేనెని  ఇచిచెన్, సింహం 
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ఓటుని కనలేవుగదా. ఇకకుడ 
ఎవడి నీతి వాడిది. కానీ, ఇకకుడా 
మనుజ నీతి అమలు కాబోతోం-
దనడానికి నిదర్శనమే ఈ ఎలక్ష-
నులు " వివరించింది అడవిదుననా. 
       "అయితే ఏం జరుగుతుం-
దంట్వూ?"
        " సింహం పోయి ఏనుగు 
రాజయి్యంది. ఏనుగు పోయి 
తోడేలు/నకకులకి పుటి్ట న వజ్రకా-
యుడు రాజయా్యడు. ఇపు్పడు 
రాబోయేదేవరూ అననాది వజ్రకా-
యుడి 'నేరు్ప' మీద ఆధ్రపడి-
వుంది" నవి్ంది అడవిదుననా.
             *********
       పావురాళ్ళు, ప్చుచెకలూ, 
కుందేళ్ళు, మరికనినా దళిత 
జంతువులూ పకుష్ లూ ఏవిధం-
గానూ పదదువాటితో పోటీ పడలేవు 
గనక మాకు 'రిజర్్షనులు ' ఇచిచె 
తీరాలిసుందే! అన్నాడు గదదురాజు 
గోవరధినదాస్. 
       "మరి లేళ్ళు, దుపు్పలూ, 
అడవి మేకలూ, అడవి గర్రెలూ 
మాకేదీ రక్షణ? అందుకే మా 
జ్తిని రకిష్ంచుకోవడానికి మాకూ 
కంత శతం రిజర్్షనులు  కలి్పం-
చాలి" వినతిపత్రం తయారు 
చేసూ్త  అన్నారు దుప్్పస్మి. 
        "కళ్కారుల మాటేమిటి?" 
అరిచాయి రామచిలుకలూ, కో 
యిలలూ.    
       "మీకూ ఇవా్లిసుందే" సపోరి్ట-
చిచెంది గదదు . 
       ఎకకుడకకుడ ఎవరు సమా-
వేశమవుతుననాదీ ఏ నిర్ణయాలు 
తీస్కుంటుననాదీ 'నకకు' గూఢ 
చారుల దా్రా వజ్రకాయుడి-
కీ, మంత్రివరాగు నికీ తెలిసిపోతు-

ననాది గనక, వాళలుకి ఎతు్త కి పై 
ఎతు్త  వేయడం ఏమాత్రం కష్ట ం 
కాలేదు.  
              *********
         "ప్రియాతి ప్రియమైెన ప్ర-
జలారా, మీలోని అసంతృపు్తలనీనా 
ప్రస్్త త రాజుగారైెన శ్రీ శ్రీ శ్రీ వజ్ర-
కాయులవారు గమనించారు. 
అందువలలు  మన అడవిని 108 
నియోజక వరాగు లుగా విభజించి, 
ఆ 108 లో 46 స్థా న్లను రిజర్్ 
డు నియోజకవరాగు లుగా గుగు రి ్తం-
చారు. దళిత, బలహ్న, అల్ప 
సంఖా్యక జంతు సముదాయా-
లకి ఆ 46 స్థా న్లనూ కేట్యిం-
చారు. తదా్రా జంతు సమత 
ఏర్పడుతుందని మీరందరూ 
గురి ్తంచాలి. అదిగాక, కత్తగా 
ఏర్పడబోయే మంత్రివరగుంలోనూ 
సదరు బలహ్న వరాగు లకి రిజ-
ర్్షనులు  ఏరా్పటు చేసితీరత్మని 
అరణ్యమాత స్కిష్గా వజ్రకాయు-
లవారు ప్రమాణం చేస్రు కనుక 
దండకారుణ్య జంతు ప్రజలం-
దరూ తమ తమ ఓటుహకుకుని 
వినియోగించుకుని సమరుథా లను 
తమ ప్రతినిధులుగా ఎనునాకో-
వలసిందని విజఞాప్్త చేస్్త న్నాం. 
జైె జంతుస్్మ్యం .. జైె జైె జం-
తుస్్మ్యం" అంటూ డపు్పలు 
మ్రోగిసూ్త  గారధిభాలు అరణ్యపు 
నలుమూలలా చాట్యి. ఎనినా-
కల నోటిఫికేషన్ ని చిన కరట-
కుడూ, అరిదమనుడూ విడుదల 
చేశరు. 
        "పార్్టలు లేకుండా వరాగు లు 
ఏమిటీ?" పాయింట్ లేవదీసింది 
గుడలు గూబ.
       "ఉండాలిసుందే!" పటు్ట బటి్ట ంది 

కంగరాణి.
       "పార్్టలు ఎందుకు లేవూస్ధు 
జంతువులూ, క్రూర జంతువులూ 
అనే రెండు పార్్టలు అన్దిగా  
వస్్త ననావేగా" చిరునవు్తో అననా 
ది త్బేలు.
       "అవునవును. త్బేలు 
కలంశ్రీ గారు మహా విజుఞా లు" 
వినయంగా  అననాది కపీశ్ర్ అనే 
మాజీ న్యిక.
     ఎలెక్షనులు  నిరి్ఘనాంగా స్గాయి. 
ఓటులు  లెకికుంపబడాడి యి. 
         అడవి మొత్తంలో ఎకుకువగా 
ఉననాది స్ధు జంతువులే గనక 
స్ధు జంతువులే రాజ్్యనినా ఏర్ప-
రచాయి. అంటే, రాజ్యపాలన 
చేబట్్ట యి. క్రూర జంతువులు 
అధికారానినా యధ్చచెగా ధికకురిం-
చడం మొదలెట్్ట యి. వాటిని శి-
కిష్ంచడం ఎలా? ప్రభుత్్నికి ఇదో 
పదదు  తలనెప్్పగా తయారయిం-
ది. ఎనినా కుందేళ్ళు, దుపు్పలూ 
కలిసే్త సింహానినా ఓడించగలవూ? 
ఎనినా బాతులూ కంగలూ కలిసే్త 
పదదుపులిని వేట్డకుండా ఆపగ-
లవూ? 
         జంతుప్రభుత్ం ఆరెనాలలు -
లోనే కూలిపోయింది. 'ప్రజల 
కోరిక' మేరకు వజ్రకాయుడు 
మళీళు ప్రధ్నమంత్రిగా సింహాస-
న్నినా అధిషి్ట ంచాడు. 'రాజు' అనే 
పదవి పేరు మాత్రమే పోయిన్ 
- అంతకంటే ఎకుకువ అధికారా-
నేనా ప్రధ్నమంత్రిగా పొందానని 
ఆయనకు మాత్రమే తెలుస్. ప్ర-
స్్త త అరణ్యంలో శంతి నెలకననా 
విషయం నిజం.
       మళీళు కలుదాదు ం.
                 భువనచంద్ర    
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మహాలకిష్మి ఎపు్పడూ 
దివా్యభిముఖంగా పయనిసూ్త  
ఉంటుంది. అంటే స్ధకుడు తన 
స్ధనలో దివ్యత్్నినా స్ధిసూ్త  
ఊరధివైముఖంగా పయనిస్్త ననా 
నిష్పతి్తలోనే ఆధ్్యతి్మక 
ధర్మం ప్రకారం భగవచ్ఛకి ్త 
స్ధకుని కభిముఖంగా 
అవతరిస్్త ంటుంది. అలా 
అమ్మ అవతరించాలి అంటే 
స్ధకునిలో కనినా మంచి 
లక్షణాలు ఉండాలి. “న క్రోధో 
నచ మాతసుర్యం నలోభో న 
అశుభామతిుః” అనగా, క్రోధము, 
ఈరష్్య అసూయ లోభము చ్డు 
ఆలోచనలు వంటివి స్ధకునిలో 
పోవాలి. కామం వలలు  మోహం 
కలుగుతుంది. క్రోధం వలలు  
మదం కలుగుతుంది. లోభం 
వలలు  మాతసుర్యం కలుగుతుంది. 
వీటనినాటికీ మూలం కామం. 
“న్కు” కావాలి అనుకుంటే 
తపు్పలేదు కాని అకకుడ 
అది ఆగదు “న్కే” కావాలి 
అంటుంది. అకకుడి నుండి 
పతనం ఆరంభమవుతుంది. 

ప్రకృతిలో మూడు 
ముఖ్యమైెన ధరా్మలున్నాయి. 
ఒకటి భౌతిక ధర్మం. 

ఉదాహరణకు మంచు ముకకు 
చలలుగా ఉంటుంది. అది 
దాని భౌతిక ధర్మం. రెండవది 
మానసిక ధర్మం. ఉదాహరణకు 
హిపానాటిస్్ట  సూచనల మేరకు 
సబెజీ క్్ట ఆ మంచు గడడిలపై 
పడుకుంట్డు. అది మానసిక 
ధర్మం. అంటే భౌతిక ధరా్మనికి 
అతీతంగా మానసిక ధర్మం 

ప్రకటితమౌతుంది. ఇక ఆధ్్యతి్మక 
ధర్మం ప్రకారం స్ధన్ నిష్పతి్తలో 
భగవత్ కట్క్షం మనకు 
చేరువవుతుంది. 

ఆధ్్యతి్మక స్ధనలో 
శశ్త్నంద స్ధన ఉత్పతి్త 
కాగా దానికి ఉపఫలితం (By 
product) ఐహిక భోగభాగా్యలు. 
నిజ్నికి ఈ రెండూ వ్యకి ్త 

శ్రీసూక ్తం 
పాలకురి ్త  రామమూరి ్త
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పురోగతిలో అవసరమైెనవే. 
అయితే ఈ ఉపఫలిత్నినా 
మనం ఉపయోగించుకునే 
విధ్న్నినా బటి్ట  మన ఉత్థా న 
పతన్లు నిర్ణయింపబడత్యి. 
దానం చేయాలి అంటే మన 
వదదు  ఉండాలి కదా... అమ్మవారి 
తత్్త వైనినా తెలుస్కుననా వారికి ఈ 
రెండూ లభిస్్త యి. ఇవి మన 
నుండి విడిపోకుండా ఉండాలి 
అంటే ఆ బంధ్నినా దృఢతరం 
చేయాలి. అగినా దేవుని అదే 
కోరుకుంటున్నాడు స్ధకుడు. 

అశ్పూరా్ం రథమధ్్యం 
హసి్తన్ద ప్రబోధినీం

శ్రియం దేవీ మపహ్యే 
శ్రీరా్మ దేవీరుజీ షత్ం!

అశ్ము అనేది శకి ్తకి 
ప్రతీక. అమ్మవారి ముందు 
దివ్య శకు్త లు ఉన్నాయి.. ఆమె 
రథం మధ్యలో ఉననాది. రథము 
అంటే శర్రం... ఈ శర్రం అనినా 
దివ్య శకు్త లతో వినిరి్మతమైెనది. 
దీని మధ్యలో అంటే హృదయ 
స్థా నంలో ఆ లకీష్మిదేవి కూరొచెని 
ఉననాది. ఏనుగుల ఘంకారం 
చేత ప్రబోధింపబడుతుంది. 
అంటే... హృదయంలో “హృ” 
అనగా తీస్కనుట. “ద” అంటే 
ఇవ్డం కాగా “యం” అనగా 
నడక. హృదయం మన నుండి 
చ్డు రకా్తనినా తీస్కుంటుంది. 
ఆ రకా్తనినా శుదిధి చేసి మంచి 
రకా్తనినా ఇస్్త ంది. ఈ ప్రక్య 
హృదయంలో నిరంతర 
“నడక”గా స్గుతుంది. ఈ 
నడక స్గినంత కాలం మనకు 

జీవితం. ఆ నడక ఆగిపోతే 
జీవితమూ ఆగిపోతుంది. 
అలాగే జ్ఞా నమయులు, భకి ్త 
చేతస్కులైెన భకు్త ల స్్త తులు 
ఆమె తీస్కుంటుననాది. వారికి 
ఆశీస్సులను, ఐశ్రా్యనినా ఇస్్త ం 
ది. ఈ విధ్నమే ఆమెకు నడ 
తగా, నడకగా మారుతుంది. 

“పూర్ణమదుః” అంటే అది 
పూర్ణము. అంటే ఏది పూర్ణము? 
పంజీకటికి ఆవల నుననాటి్ట  
భగవంతుడు పూర్ణము. పూర్ణమే 
సర్వా్యప్తము. అది శూన్యము 
కాదు వృత్తము. వృత్తము అంటే 
అనినాంటినీ చుటు్ట కని ఉననాది 
అని అరథాం. వృత్తము ఉంటే 
దానికి ఒక కేంద్రము ఉంటుంది. 
పురము అంటే శర్రం వృత్తమైెతే 
దాని కేంద్రము అమ్మవారు. ఆ 
కేంద్రమే మన జీవన నిర్హణా 
కేంద్రము. దానికి బిందువు ఆ 
అమ్మవార్. శకి ్త పూర్కంగా రథం 
మధ్యలో త్నుండి ఐశ్ర్యం 
అనబడే ఏనుగుల ఘంకృతులతో 
సననాదధిమైె స్గే ఆ అమ్మవారిని 

ఆహా్నిస్్త న్నాడు, స్ధకుడు. 
పదాతిబలాలు, అశ్బలం 
ముందు నడవగా రథబలం 
తన చుటూ్ట  ఉండగా ఏనుగులు 
వనుక నడవడం చక్రవరి ్త 
చిహనాం. ఆమె అధిరోహించిన 
రథం పేరు “అపరాజిత”. 

దేవీం అంటే దీప్ంచునది 
లేదా ప్రకాశించునది. ప్రకాశం 
జ్ఞా న్నికి గురు్త . 

ఉపనిషతు్త లు ఇంద్రియా 
లను అశ్ములతో పోలుస్్త యి. 
బలమైెన ఇంద్రియాలు 
విదా్యంస్ లను సై్తం 
ఆకరి్శస్్త యని చ్పుత్రు. ఇవి 
బాహ్యంగా వ్యక ్తమయే్యటివి. 
ఇంద్రియాలకు ఆవాసం పురము 
లేదా శర్రం. మూలాధ్రంలో 
నిద్రావసథాలో ఉననా కుండలినీ 
శకి ్తని జ్గృతంచేసి సహస్రరంలో 
చేరచెడం జీవుని లక్షం. అది 
ఏనుగుల ఘంకారం దా్రా 
జరుగుతుందని చ్పుత్రు. 
అంటే గజముఖుని న్దం 
“ఓంకారం” దా్రా జరుగుతుంది. 
అంటే ప్రణవోపాసన దా్రా 
ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసి, 
హృదయసథామైెన దీవీ శకి ్తని 
సహస్రరంలో లయం చేయడం 
స్ధకుని మారగుంగా చ్ప్పబడింది.

ఆమె ఏనుగుల ఘంకా 
రము చేత మేలుకుంటుననాది, 
అంటుననాది శ్రీ సూక ్తం. అనగా 
ఆమె నిద్రపోతుందన్? కాదు... 
చై్తన్్యనికి చేతన కలుగుతుంది 
లేదా జ్గృతమవుతుననాది.           

     (ఇంకా వుంది)
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అరే కరోనా                
 జరా సునోనా 
 నోరు మూసుకుని 
 వహా బైఠోనా 
 నీ అమ్మమ్మలు 
 నీ అబ్బబ్బలు 
 ఎందరందరో 
తోకలు ముడిచార్ 
కలరా కన్నె
ప్లేగు పెద్దమ్్మ 
టీ. బీ.  తాత 
డంగ్యూ బావ 
ఉపెపెన లాగా 
మీద దూకినా 
బంబేలెత్తక 
బతికే ఉనానెం. 
నువ్వంతా -నీ 
బ్రతుకంత . 
నాణయూత లేని 
చైనా మేడ్ వి 
నువ్వం చేస్్తవ్ 
ఏమి పొడుస్్తవ్ ?
మిగతా వైరస్ 
భూతాలాలేగే 
నీ లైఫూ  ఓ 
సంవత్సరమే . 
ఆ తరువాత 
టీకాలొస్తయ్ 
టాబలేట్లే స్తయ్ 
నినునె తరుముతై
ఇంత దానికే         
ఉలికికిపడితే,
ఇంత కాలమూ 
ఎలాగ వునానెం?
నినునె మించిన
వన్నెలాడులను 
ఎంతో మందిని 
కనానెం కనానెం . 

నీతో పాటు 
వారు అందరూ 
వచేచే పోయే 
చిరు మేఘాలే . 
ఎలా అందర్నె
మించిన వాళ్ళను 
చూపిస్్తనో 
చూస్్తవా?
నీ దమ్మంతో
చూపిస్్తవా?
యుగాలనుంచీ 
జనాల న్తి్తన 
నాటయూం చేసే 
మతానినె చూడు 
మనుషుల చంప్ 
కులానినె చూడు 
ప్దా గొపపెల 
తేడా చూడు 
రాజకీయాల 
రొచ్చేను చూడు 
క్షణ క్షణానికి 
వామన మూర్్త
పెరుగుతుననె
 అవినీతిని చూడు 
పెరుగుతుననె
కాలుషయూం చూడు 
తరిగి పోతుననె 
సమతని చూడు 
మ్నవాతా్వనినె 
మట్టిలో కలిప్ 
ఆకలి చావుల 
నృతయూం చూడు 
రైతననెల ఆ 
క్ందన  చూడు 
బడా బాబుల
గొడుగులు పట్టి
బేంకు లోని 

బండారం చూడు 
పధకాల ప్రుతో 
పొటటిలు పెంచే 
ప్రభుతా్వల 
నైపుణయూం చూడు
ఉచితం కోసం
బిచచేగాళ్ళలా     
క్యూలో నిలబడే 
ప్రజలినె చూడు 
వందల ఏళ్్ళగ 
పాతుకు పోయిన
లంచమనే మహ
మ్్మరిని చూడు 
ఇనినె దెయాయూలు 
చ్ట్టి వునానె
బ్రతికేవునానెం
బ్రతికేవునానెం 
నిననె గాక మొననె 
వచిచేన గుంటవి 
నువ్వం చేస్్తవ్ 
ఎకకిడ ఉంటావ్ 
పళ్్ళ నూరకే 
పిలలే పిశాచి 
చెయియూ జాపకే 
చైనా బూచీ 
వచిచేన చోటుక 
వళ్్ళక పొతే 
అనీనె మ్ని 
నినేనె తింటాం 
మ్రుతి ఎదుటా 
కుపిపె గంతులూ 
తాతల ఎదుటా 
చిలిపి దగుగులూ 
వచిచేన దారిన్ 
వనకికి పో 
నీ చ్టాటిలని 
కలుపుకుపో 

కరోన్ భువనచంద్ర
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పాలెపు  బుచిచిరాజు

         రామస్్మి వంకట్రామ-
న్ 1910వ సంవతసురం మే నెల  
4వ తేదీన జని్మంచాడు. ఆయన 
జన్మ సథాలం తమిళన్డులోని 
తంజ్వూరు జిలాలు  పటు్ట కోటై-
కి సమిపంలోగల  రాజమదాన్ 
అనే గ్రామం. తండ్రి పేరు రామ-
స్్మి. తంజ్వూరులో ప్రసిదిదు  
చ్ందిన వకీలు. వంకట్రామన్  
ప్రాథమిక విద్య అంత్ పటు్ట కో-
టైలోని ప్రభుత్ ఉననాత పాఠశ-
లలోనే జరిగింది. తిరుచిన్ పలిలు -
లోని నేషనల్ కాలేజిలో ఇంటరు 
చదివాక మద్రాస్ విశ్ విదా్యల-
యపు లయోలా కాలేజిలో అరథా 
శస్తంలో ఎం.ఏ. వ్హ దివాడు. 
మద్రాస్ కాలేజిలో న్్యయశస్త 
పట్్ట  పొందాడు. 
ఆయన చదువుకునే రోజులోలు  
దేశంలో స్్తంత్ర్య పోరాటం 
బహుళ ప్రచారంలో ఉంది.ఆం-
గేలుయులు భారత దేశపు సిరి 
సంపదలు పాశచెత్య దేశలకి తర-
లిస్్త న్నారననా వాదనలు ఎకుకువగా 
వినిప్సూ్త  ఉండేవి. న్యకులు 
నడుంకటి్ట  ప్రారంభించిన ఎనోనా 
ఉద్యమాలు స్మాన్య ప్రజ్నీకం 
నుంచి, కాలేజీలు, పాఠశలలోలు కి 
కూడా వా్యప్ంచి విదా్యరుథా లినా ప్ర-
భావితం చేశయి. ఈ నేపథ్యంలో 
బ్రిటిష్ ప్రభుత్ం భారతీయుల-
పై చేస్్త ననా అత్్యచారాలినా అరిక-

ట్్ట లనే పటు్ట దల, వంకట్రామన్ 
ని వకీలు వృతి్త చేపటే్ట లా చేసింది. 
ఆ కారణంగా ఆయన చదువు 
పూర్ ్త అయా్యక ఏన్డూ బ్రిటిష్ 
ప్రభుత్ం క్ంద పని చేయడాని-
కి అర్జీ పటు్ట కోలేదు. లా కాలేజి 
నుంచి బైెటికి వసూ్త నే ఆయన 
1935వ సంవతసురంలో మద్రాస్ 

హై కోరు్ట లో లాయరుగా ప్రాకీ్టస్ 
మొదలు పట్్ట డు. 
ఆయన వివాహం 1938వ సంవ-
తసురంలో జ్నకీ దేవితో జరిగింది. 
వంకట్రామన్ మద్రాస్లో 
వకాలత్ చేసూ్త  ఉననాపు్పడు 
మహాత్్మ గాంధీ, బాల గంగాధర 
తిలక్ సరాదు ర్ వలలుభాయ్ పటేల్ 
మొదలైెన ప్రభ్రుతుల పర్యవేక్షణ-
లో స్్తంత్ర్య సమరం జోరుగా 

స్గుతోంది. ఉద్యమం చేపటి్ట న 
ప్రతి న్యకుడికీ ఒక కాలు జన-
స్మాన్యంలో ఉం టే, మరొక 
కాలు జైెలు లో ఉండేది. సూకుళళు-
లోను, కాలేజీలోలు నూ విదా్యరుథా లు 
చదువులు మానేసి ఆందోళన-
లు చేస్్త న్నారు. గాంధిజీ నేత్రు-
త్్నినా నమి్మ అహింస్యుత 

ఉద్యమాలు, సత్్యగ్రహాలు ఒక 
ప్రకకు స్గుతూ ఉన్నా, ఉడుకు 
రక ్తం ఉననా యువకులు కందరు 
శంఖం ఊదుతున్నారు. విపలు వ 
వాదానినా ప్రచారం చేస్్త న్నారు. 
‘అమా్మ! బాబూ! అంటే పాశచె-
తు్యలు వినరని, వారి జులుంని 
జులుం తోనే త్రిప్్ప కట్్ట లని వారి 
గటి్ట  పటు్ట . వారు చేసేది స్-
యుధపోరాటం. ఆంగేలుయులు 

                ఎనిమిదవ రాష్ట్రపతి 
        రామస్్మి వంకట్రామన్  
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ఎకకుడ కనిప్సే్త అకకుడ వారిని 
హతమారచెడమే వారి ధ్్యయం. 
అరెస్టయిన విపలు వకారులని 
న్న్ హింసలు పటే్ట  పోలీస్లు 
దరికితే వదిలిపటే్ట వారు కారు. 
ఆ పరంపరలో ఒక విపలు వ 
సంసథాలోని సభు్యలు ఒకస్రి 
దకిష్ణ తమిళన్డులోని ఒక 
పదదు  బ్రిటిష్ అధికారిని కాలిచె 
చంపేశరు. కాని వారు అజ్జీ తం-
లోకి పారిపోక ముందే పటు్ట బ-
డిపోయారు. అలా పటు్ట బడిన 
వారిని విపలు వానినా అణచివేయాలనే 
ఉదేదుశంతో ప్రభుత్ం ఏవిధమైెన 
మినహాయింపూ లేకుండా ఉరి 
శిక్ష విధించేది. ఇపు్పడూ అలాగే 
జరిగింది. ఆ రోజులోలు  చక్రవరు్త ల 
రాజగోపాలాచారి అతి గప్ప పేరు-
పొందిన వకీలు. ఆయన శయ-
శకు్త లా వారి తరఫున వాదించి, 
వారి ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయతనాం 
చేశడు. కాని ఫలితం లేకపో-
యింది. శిక్ష అమలు చేసే తేదీ 
కూడా నిశచెయం అయిపోయిం-
ది. అటువంటి విపతకుర పరిసిథా-
తులోలు  వంకట్రామన్ ఆ కేస్ త్ను 
తీస్కుని వాదించడానికి వకాలా్త  
పుచుచెకున్నాడు. అదక పదదు  
స్హసం. పదదు  పదదు  లాయరలుం 
త్ పదవులు విరిచారు. ఈయన 
రాజ్జీ కంటే గప్పవాడా? అని 
ముకుకు మీద వేలేస్కున్నారు. 
వంకట్రామన్ రాత్రింబవళ్ళు 
కృషి చేసి, కేస్ని కూలంకషంగా 
అరథాం చేస్కుని, ఎందరినో ఆశ్ర-
యించి, అతికష్ట ం మీద  కేస్ని 
ప్రివీ కౌనిసుల్ కి తీస్కు రాగలిగా-
డు. వంటనే హోమ్  స్క్రటర్ని 
స్యంగా కలుస్కుని ఈ కేస్ని 

ప్రివీ కౌనిసుల్ విచారిసో్త ందని వి-
ననావించాడు. పభుత్ంలో ప్రివీ 
కౌనిసుల్ అత్యధిక అధికారాలుననా 
విభాగం. కనుక అకకుడ విచార-
ణలో ఉననా కేస్లో ముదాదు యిలినా 
ఉరి తీయడానికి వీలేలుదు. తప్పని 
సరి పరిసిథాతులోలు  ప్రభుత్్నికి ఉరి 
శిక్ష రదుదు  చేయవలసి వచిచెంది. 
అది తెలుస్కుననా రాజగోపాలా-
చారి, వంకట్రామన్ తెలివితేటలకి 
అబు్రపడి ఆయనినా ప్రశంసిం-
చాడు. 
ఈ ఘటనతో లాయరలు లోకంలో 
వంకట్రామన్ పేరు చిరస్థా యి-
గా నిలబడి పోయింది. అతి కిలు-
ష్ట మైెన కేస్లు సై్తం ఆయనినా 
ఆకరిష్ంచ స్గాయి. వంకట్రా-
మన్ ప్రతిభని ఉపయోగిం-
చుకోవడానికి కాంగ్రెస్ లాంటి 
సంసథాలు ముందుకి వచాచెయి. 
వంకట్రామన్ ఒక వకీలుగా వి-
జయయాత్ర స్గిస్్త న్నాడంటే, 
ఆయన  ఆయన కేవలం ధనం 
సంపాదించడమే ధ్్యయంగా  
ఆ వృతి్తలో రాణిస్్త న్నాడని 
కాదు. దేశంలో ఆన్డు నెలక-
ననా రాజకీయ వాత్వరణం మీద 

కూడా పరిజ్జీ నం గూడుకటు్ట కుని 
ఉంది. అసలాయన ఆ వృతి్త చే-
పట్ట డమే దేశసేవ కోసం. విపలు వ 
కారుల హకుకులినా కాపాడడం 
కోసం. అందోళనకారులకి న్్య-
యస్థా న్లలో అన్్యయంగా 
శిక్షలు పడకుండా కాపాడడం 
కోసం. ఆవిధంగా అయన ఆం-
గేలుయులినా దేశం నుంచి వళలుగటే్ట  
ప్రయతనాంలో పరోక్ష భాగస్్మి 
కూడా అయా్యడు. వంకట్రామన్ 
కి ఆరిథాకమైెన ఇబ్ండులు  ఎపు్పడూ 
లేవు. సంపనునాల కుటుంబంలో 
పుటి్ట  పరిగినవాడు. 
మహాత్్మ గాంధి 1942వ సం-
వతసురంలో ‘కి్ట్ ఇండియా’ 
ఉద్యమం నడిప్న తరుణంలో  
దేశం అంత్ ఒకకుటై ఆయనకి 
అండగా నిలిచింది. యువత 
అత్యధిక ఉత్సుహంతో ప్రచారం-
లో భాగం అయింది. ఆ రోజులోలు  
ఆ ఉద్యమం ప్రజలినా ఎంతగా 
ప్రభావితం చేసిందంటే, దేశభ-
కు్త లు తమ సర్స్ం వదిలిపటి్ట  
నిరి్రామంగా కృషి చేయస్గా-
రు. వంకట్రామన్ లో  కూడా ని-
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ద్రాణంగా ఉననా దేశ భకి ్త కట్ట లు 
త్ంచుకు ప్రవహించింది. ఆ 
ఉత్సుహంలో ఆయన వకాలత్ 
వదిలి పటి్ట  ఆందోళనలో కాలు 
పట్్ట డు. 
      స్్తంత్ర్య సంగ్రామం జరిగిన 
రోజులోలు  నడుంబిగించిన న్య-
కులెవ్రూ జైెలుకి వళళుకుండా 
తప్్పంచుకోలేదు. వంకట్రామన్ 
కూడా అరెస్టయి రెండేళళు పాటు 
జైెలు శిక్ష అనుభవించాడు. 
జైెలోలు  ఉననాంత కాలం ఆయన 
ఎందుకిలా జరిగిందని కాని, 
స్ఖంగా వకీలు వృతి్త చేస్కోక 
ఇలా కషా్ట లోలు  ఎందుకు పడాడి న-
ని కాని విచారించలేదు. దానికి 
బదులు ఆ సమయాని ఆయన 
దేశం లోని పరిసిథాతులినా బాగా 
అధ్యయనం చేసి, దాని పురోభి-
వృదిధికి ఎలా పాటుపడాలా అనే 
ఆలోచనల మీద కేంద్రీకరించా-
డు. గప్ప రచయితలు రాసిన 
ఎనోనా గ్రంధ్లు చదివాడు. ఒక 
విషయం మీద మాత్రం బాగా 
నమ్మకం కుదిరింది. దేశం అంత్ 
స్్తంత్ర్య సమరం ఊపం-
దుకుంది. ప్రతి పట్ట ణంలోను, 
పలెలులోనూ ప్రజలు జ్గరూకుల-
యా్యరు. ప్రాణాలినా సహితం లెకకు 
చేయకుండా త్్యగాలు చేస్్త న్నా-
రు. మహాత్్మ గాంధీ కూడా  కార్య 
దీక్ష  గలవాడు. అనుకుననా దానిని 
స్ధించి తీరుత్డు. ఫలితంగా 
ఆనతి కాలంలోనే బ్రిటిష్ ప్ర-
భుత్ం దేశం విడిచి పోవడం 
ఖాయం. 
ఇప్పటికే దేశంలో పారిశ్రమికీ-
కరణం కారణంగా ఎనోనా పరిశ్ర-

మలు పుటు్ట కచాచెయి. ముందు 
ముందు ఇవి ఇంకా బాగా అభి-
వృదిదు  చ్ందుత్యి. ఆ పరిశ్ర-
మలోలు  పనిచేసే కారి్మకుల సంఖ్య 
కూడా ఇబ్డి ముబ్డిగా ప-
రుగుతుంది. వారంత్ పేద 
కుటుంబాల నుంచి వచిచెనవారు. 
ఇప్పటికే వారి సిథాతి అధ్్ననాంగా 
ఉంది. చ్మటడిచె పని చేసే ఈ 
వరగుం ప్రజల గురించి పటి్ట ంచు-
కునే న్ధుడే లేదు.  పదదు  పదదు  
పారిశ్రామిక వేత్తలు ఆ కారి్మ-
కుల కషా్ట లినా దోచుకుంటున్నారు. 
కూలీల కంటూ ఏమీ సంఘటిత 
సంసథాలు లేవు. అంత్ యాజ-
మాన్యపు దయాదాకిష్ణా్యల మీద  
ఆధ్ర పడుతున్నారు. వారికి 
రక్షణ కలి్పంచేవార్ కరువయా్య-
రు. దేశనికి స్్తంత్ర్యం వచాచెక, 
ఈ అభివ్రుదిదు  కార్యక్రమాలు  ఇతో-
ధికంగా పరుగుత్యి. వాటిలో 
కూలీ న్లీ చేసే జనం ఎకుకువ-
గా కావలసి వస్్త ంది. కాని వారి 
బాగోగులు పటి్ట ంచుకునే వారు 
ఎవరూ ఉండరు. న్్యయ వ్యవ-
సథాలో వారికి రక్షణ లేదు. ఈ దిశగా 

స్గిన వంకట్రామన్ ఆలోచనలు 
ఆయన ఒక గటి్ట  నిర్ణయం తీ-
స్కోవడానికి దోహదం చేశయి. 
తన న్్యయశస్త పరిజ్జీ నం 
ఉపయోగించి కారి్మక లోకానికి 
వారి హకుకులినా కాపాడుకునేలా 
చట్్ట లు రూపొందించే దిశలో 
పని చేయాలి. వారిని అజ్జీ న్ం-
ధకారంలో ఉండకుండా వారి 
హకుకులినాతెలియజేసి వారికోసం 
పోరాటం సలపాలి. కారాఖా న్లోలు , 
గనులోలు  చ్మటడిచె పని చేసే కా-
రి్మకులినా ఎవరూ దోచుకోకుండా 
కాపాడాలి. అని నిశచెయించుకు-
న్నాడు. భవిష్యతు్త లో జరగబోయే 
అన్్యయాలినా ఆదిలోనే గురి ్తంచ-
గలిగే మేధ్వి ఆయన. 
జైెలు లోంచి 1944వ సంవతసురం-
లో విడుదల అయా్యక, తమిళ-
న్డు ప్రజలు ఆయకి ఘనమైెన 
స్్గతం ఇచాచెరు. ఇపు్పడు వం-
కట్రామన్ కి న్్యయ వ్యవసథాలో 
ఎంత పేరు ఉందో, అంత పేరూ 
రాజకీయాలోలు  కూడా వచిచెంది. 
ఇక ఆలస్యం చేయకుండా తన 
ఆలోచనలకి ఒక రూపం ఇవ్-
దలచుకున్నాడు. తమిళన్డు 
కాంగ్రెస్ పార్్ట తరఫున కారి్మక 
సంఘం స్థా ప్ంచి, దానికోసం 
తన జీవిత్నినా పూరి ్తగా అర్పణ 
చేశడు. దేశంలో పూరి ్తగా నిరలు-
క్షం చేయబడిన కారి్మక వరాగు -
నికి ఇపు్పడు ఒక దశ దిశ 
ఏర్పడాడి యి. కారి్మక లోకానికి, 
తదా్రా దేశనికి సేవచేసే భాగ్యం 
ఆయనకి లభించింది. 
విపలు వ పోరాటంలో భాగంగా 
నేత్జీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ 
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ఆజ్ద్ హింద్ ఫౌజ్ స్థా ప్ంచి, 
1944వ సంవతసురంలో స్్తం-
త్ర్యం కోసం స్యుధపోరాటం 
ఆరంభించాడు. ఆ సమయంలో 
ఆయనతో సహకరించిన కందరు 
సభు్యలినా ప్రభుత్ం అరెస్్ట చేసి 
సింగపూర్ లోను, మలయాలో-
ను జైెళళులో బంధించింది. అకకుడ 
వారి మీద కేస్లు పటి్ట  విచారణ 
సమయంలో మెహరా్నీ కోసం, 
విమర్శల నుంచి తప్్పంచుకోవ-
డం కోసం, భారత దేశంనుంచి 
కూడా నిందితుల తరఫున వా-
దించడానికి లాయరలుని ప్లిప్ం-
చింది. ఆ బృందంలో పాటు వం-
కట్రామన్ కూడా వళ్ళుడు. అకకుడ 
వారి వాద ప్రతివాదనలలో ప్రభు-
త్ం తరఫున వాదించే లాయ-
రలుని మటి్ట  కరప్ంచి, తన మేదా-
శకి ్తనంత్ ఉపయోగించి, మన 
స్్తంత్ర్య సై్నికుల తరఫున 
వాదించి, ఎందరినో చ్ర నుంచి 
విడి ప్ంచాడు. 
దేశనికి స్్తంత్ర్యంవచిచెన 
రోజున దేశ విభజన జరిగి, 
హిందూ ముసిలుం లు కట్లు డుకు-
ని, వేలకదీదు  ప్రాణాలు నష్ట పోతూ 
ఉంటే, ప్రజలు మత స్మర-
స్యం పాటించడాని కి ఎంతో కృషి 
చేశడు. 
స్్తంత్రా్యనంతరం 1949వ 
సంవతసురంలో తంజ్వూరులో 
‘లేబర్ లా జరనాల్’ పేరిట కారి్మక 
వరాగు నినా సమరిథాసూ్త  ఒక పత్రిక 
స్థా ప్ంచాడు. దానిలో కారి్మకుల 
హకుకుల గురించి, విధి విధ్న్ల 
గురించి, వివరిసూ్త వాటి వలలు  
ఎలా లాభాలు పొందాలో తెలి-
యజేసూ్త  వా్యస్లు ప్రచురించ 

స్గాడు. ఆయన ‘లేబర్ లా’ 
కుష్ ణ్ణంగా చదివి అరథాం చేస్కుని 
దాని వివరాలు ఆ పత్రికలో 
ఇసూ్త  ఉండేవాడు. ఆ కారణంగా 
కారి్మక సంఘాలకి, వారి తరఫున 
న్్యయం కోసం పోరాడే లాయ-
రలుకి అది ఎంతో ఉపయోగక-
రంగా ఉండేది. కదిదుకాలంలో-
నే ఆ పత్రిక దా్రా వంకట్రామన్ 
కారి్మక లోకానికి తలలోని న్లకు 
అయా్యడు. 
క్రమంగా ఆయన రాజకీయా-
లోలు నూ, న్్యయస్్త న్లోలు నూ, ప్ర-
జలలోనూ పత్రికలో ప్రకటించే 
వా్యస్లు, వా్యఖా్యన్ల కారణంగా 
స్సిథారమైెన స్థా న్నినా పొంద-
గలిగాడు. అది ఎంత త్రగా 
ఎదిగిందంటే, సంవతసురం తిర-
కుకుండా భారదేశపు ప్రొవిజనల్ 
పారలుమెంటులో సభు్యడిగా ఎనినాక 
అయా్యడు.  
           అది మొదలు  కేంద్రంలో 
పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూకి 
సనినాహితుడిగా ఎనోనా పదవులోలు  
రాణించాడు. రాష్ట్రంలోను కేం-
ద్రంలోను మంత్రిగా దేశ సేవ 
చేశడు. ఉపరాష్ట్రపతిగా, తరవాత 
రాష్ట్రపతిగా పని చేసి దేశం 
పటలు  తన ఋణం తీరుచెకున్నా-
డు. ఆయన అంత ప్రతిభాశలి 
అయిఉండి కూడా పదవులకోసం 
ప్రాకులాడలేదు. ఏపని చేసిన్ 

నిజమైెన కార్యదీక్షతో చేసేవాడు. 
ఫలితం గురించి ఆలోచించ-
కుండా తను న్్యయమని నమి్మన 
దానిని ఆచరించేవాడు.  ‘కర్మణ్్య-
వాధికారసే్త మా ఫలేష్ కదాచన’ 
అననా గీత్వాక్యం ఆయన 
విషయంలో అక్షర సత్యం. 
ఆయన ఒక గప్ప కర్మయోగి. 
స్్తంత్ర్య సమరంలో జైెలుకి వ-
ళిళునందుకు ఆయనినా ప్రభుత్ం 
త్మ్రపత్రంతో సన్్మనించింది. 
ఆయన నిజ్యితీకి, దేశం పటలు  
ఆయనకుననా అభిమాన్నికి 
క్ంది ఉదంతం గీటురాయి. 
తమిళన్డులో కామరాజు ము-
ఖ్యమంత్రిగా ఉననాపుడు, వం-
కట్రామన్ పరిశ్రమల మంత్రిగా 
ఉండేవాడు. అప్పటలు  అకకుడ 
పరిశ్రమల పరిసిథాతి అధ్్ననాంగా 
ఉండేది. క్రొత్త పరిశ్రమలని ప్రో-
తసుహించే విధ్నంలో భాగంగా 
జపాను నుంచి ఎనిమిది బట్ట ల 
మిలులు లు కనడానికి నిశచెయం 
అయింది. ఆ సందరభుంలో 
అలవాటు ప్రకారం జపాను 
కంపనీ మంత్రిగారికి పనెనాండు 
శతం కమిషన్ ఇస్్త మని 
చ్పా్పరు. అపు్పడాయన ‘న్కేమీ 
వదుదు . దానికి బదులు అదే కాం-
ట్రాకు్ట లో మరొక మిలులు  అదనంగా 
ఇవ్ండి’ అని చ్పా్పడు. కంపనీ 
వాళ్ళు ఒకరి మొహాలు ఒకరు 
చూస్కుంటూ ఉండిపోయారు. 
అసలు దేశ భకి ్తకి జపాను ప్రపం-
చంలో ప్రసిదిదు . అటువంటి వారికే 
వంకట్రామన్ నిజ్యితీ చ్ంప 
పటు్ట  అయింది. గప్పవారి ముద్ర 
అలా ఉంటుంది!!
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వేమూరి వేంకటేశ్రరావు
        తెలాలు రి లేచిన తరువాత కపు్ప 
కాఫీ త్గితేకాని బండి కదలదు 
కనుక కాఫీ ఆరోగా్యనికి మంచిదా 
కాదా అననా ప్రశనా పుట్ట క మానదు. 
మోత్దు మించకుండా ఉననాంత 
సేపు కాఫీ చాలమందికి మంచే 
చేస్్త ందని తెలిసినవారు తీరా్మని-
స్్త న్నారు. మోత్దు అంటే రోజుకి 
మూడు-న్లుగు కపు్పలు. కపు్ప 
అంటే 8 ఔనుసులు (230 మిలీలు లీట-
రులు ). 
కాఫీ త్గగానే ఉత్సుహం పుట్ట డాని-
కి కారణం కెఫీను అనే రస్యనం! 
ఉరమరగా కపు్ప ఒకకుంటికి 100 
మిలీలు గ్రాములు కెఫీను ఉంటుంది.  
ఒక కపు్పలో నిజంగా ఎంత కెఫీను 
ఉంటుందో చ్ప్పడం కష్ట ం: అది 
గింజల జ్తిని బటి్ట , గింజలని 
వేయించిన పదధితిని బటి్ట , కాఫీని 
తయారుచేసిన పదధితిని బటి్ట  
మారుతుంది.  కనుక మోత్దు 
అంటే రోజుకి 400 మిలీలు గ్రాముల 
కెఫీను అని అనుకోవడం రివాజు.
పొగ త్గనివాడు దుననాపోతైె 
పుడత్డ్ లేదో చ్ప్పలేను కానీ కాఫీ 
త్గే వాళ్ళు మాత్రం త్గని వాళళు 
కంటే ఎకుకువ కాలం బతికే  స్వ-
కాశలు ఉన్నాయని గణాంకాలు 
చ్బుతున్నాయి. ఇటీవలి (2015) 
వరకు కాఫీ ఎకుకువ త్గితే కేనసురు 

వస్్త ందని కందరు భయపడేవా-
రు. కానీ సక్రమ ఆహారంలో కాఫీకి 
కూడా ఒక పాత్ర ఉందని ఇపు్పడు 
ఒపు్పకుంటున్నారు. ఉతే్తజం పు-
టి్ట ంచడానికి పొగ త్గడం కంటే 
కాఫీ త్గడం ఎనోనా రెటులు  మెరుగు; 
కాఫీ త్గడం దురలవాటు కాదు!

కాఫీ ఆరోగా్యనికి హాని చేయక 
పోగా, మంచే చేస్్త ందనడాని-
కి కారణం కాఫీలో దండిగా ఉననా 
బహుఫీన్లులు (polyphenols) 
అనే రస్యన్లు ట. వీటికి ప్రతి-
భసీ్మకరణ  (antioxident) లక్షణా-
లు ఉన్నాయిట. ప్రతిభసీ్మకరణులు 
(antioxidents) అనేవి ఒక జ్తి 

బణువులు (molecules). ఇవి శర్-
రంలోని జీవకణాలని విశృంఖల 
రాస్ల (free radicals) దాడి నుండి 
రకిష్స్్త యి. ఈ విశృంఖల రాస్లని 
అదుపు చ్య్యకుండా వదలి పడితే 
అవి రోగాలకి దారి తీస్్త యనడానికి 
ప్రబలమైెన ఆధ్రాలు ఉన్నాయి. 

ఇంతకీ ఈ విశృంఖల రాస్లనే-
వి ఏమిటిట? టూకీగా చ్పా్పలంటే 
ఇవి చాల చలాకీతనం ప్రదరి్శం-
చే అయానులు (ions) (అనగా, 
నికరం అయిన విదు్యదావేశంతో 
ఉననా అణువు కానీ బణువు కానీ). 
ఇవి పొగ త్గినపు్పడు కానీ, వికి-
రణాల త్కిడికి గురి అయినపు్ప-

వేమూరి వారి పాకశస్తం:

            కాఫీ మంచిదా? కాదా?
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డు కానీ పుట్ట డమే కాకుండా జీర్ణ-
ప్రక్య జరుగుతుననాపు్పడు కూడా 
పుటు్ట కస్్త యి కనుక వీటి నుండి 
తప్్పంచుకోలేము.  మనం చేయగ-
లిగేది వీటిని అదుపులో ఉంచడం. 
అందుకని మనం తినే తిండిలో  
ప్రతిభసీ్మకరణులు ఉండాలి. అదీ 
శస్తం! బహుఫీన్లులు అనబడే 
ఈ ప్రతిభసీ్మకరణులు అనే రస్-
యన్లు కాఫీలోనే కాదు, అనేక 
కాయగూరలలోను, పండలు లోనూ 
కూడా  ఉన్నాయి. కాఫీలో విటమి-
నులు, మెగీనాసియం, పొట్సియం 
కూడా ఉన్నాయి కనుక కాఫీకి 
సక్రమ ఆహారంలో చిననా పోషకపా-
త్ర లేకపోలేదు.
అలాగని కాఫీ అందరికి అనినా వే-
ళలోలు నూ మంచి చేస్్త ందని ని-
రధివైందంగా ఉదాఘా టించి చ్ప్పలేము. 
మోత్దు మించితే కందరికి (ఉ. 
గరిభుణీ స్త్రీలకి, పాలిచేచె తలులు లకి ) 
హాని చ్య్యవచుచె. తలిలు  రక ్తంలోని  
కెఫీను జరాయువు (placenta) ని 
దాటి శిశువు రక ్తంలోకి ప్రవేశించగ-
లదు  కనుక గరిభుణీ స్త్రీలు సేవించే 
కెఫీన్ ఇతరుల నిరిదుష్ట ంశములో 
సగం - అనగా  రోజుకి 200  మిలీలు -
గ్రాములు - మించకూడదని అం-
టున్నారు.
కాఫీ త్గడం వలలు  ఒరిగే మంచి 
పర్యవస్న్లకి మూల కారణం 
కాఫీ ఒకకుటే కాక పోవచుచె; మనకి 
తెలియని అంతరగుత కారణాంశల 
(confounding factors)      వలలు  
మనకి కనిప్ంచే మంచి కానీ, చ్డు 
కానీ కాఫీ వలలునే కలుగుతుననాదని 
భ్రమ కలిగిసూ్త  ఉండి ఉండొచుచె. 
ఉదాహరణకి  పొదుదు  పొడవకుండా 
లేచే వాళళుకి కాఫీ చుకకు పడకపొ-

తే బండి కదలదని అనుకుందాం. 
అపు్పడు వారి ఆరోగా్యనికి కారణం 
పొదుదు  పొడవకుండా లేవడమా? 
లేక, కాఫీ త్గడమా అననా ప్రశనా 
పుడుతుంది కదా! కనుక శస్తం ఏది 
చ్ప్్పన్ - మాయాబజ్రులో చ్ప్్ప-
నటులు  కాక - నిషకురష్గా చ్పు్పదు; గోడ 
మీది ప్లిలు  లాగానే చ్బుతుంది.  
కాఫీ గుణగణాల మీద కాఫీ 
తయారు చేసే పదధితి ప్రభావం 
ఏదైన్ ఉందా? ఉందనే అం-
టున్నారు. న్ చిననాతనంలో మా 

ఇంటలు  కాఫీ తయారు చేసే పదధితి-

ని టూకీగా చ్బుత్ను. మా ఊళ్ళు 
మూడు రకాల గింజలు దరికేవి: 
నీలగిరి గుండు, నీలగిరి బదదు , 
నరిసీపటనాం బదదు . ఈ గింజలని 
గినెనాలో వేసి, కుంపటి మీద పటి్ట  
వేయించేవారు. అవి దోరగా వేగిన 
తరువాత వాటిని అమాందస్్త లో 
వేసి గుండ కటి్ట  డబా్లో దాచుకు-
నేవారు. అపు్పడు సలసల మరు-
గుతుననా నీళళులోలు  కపు్ప ఒకకుంటి-
కి గరిటడు గుండ వేసి, వంటనే 
కుంపటి మీద నుండి దింపేసి, 
న్లుగు నిముషాలు కాగనిచిచె లేదా 
క్ధించి (brew చేసి), ఆ కషాయా-
నినా (decoction) తేరిచె, దానిలో వేడి 
పాలు, పంచదార కలిప్ త్గేవారు. 
ఫిల్ట రు కాఫీ చేస్కోడానికి చిననా 
ఇత్తడి ఫిల్ట రులు  ఉండేవి.  ఫిల్ట రు  
అంటే రెండు గినెనాలు - ఒకదాని 
మీద మరొకటి - దంతిలా అమరిచె 
ఉండేవి. పైనుననా గినెనాకి అడుగున 
చిననాచిననా చిలులు లు ఉండేవి. కాఫీ 
గుండని ఈ పై గినెనాలో వేసి, దాంటలు  
మరుగు నీళ్లు  పోసి, అయిదు 
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నిముషాలు ఆగితే అడుగు గినెనా-
లోకి  కషాయం దిగేది. 
కాఫీ రుచి, కాఫీ షాడబం (flavor) 
కాఫీ తోటలు పరిగే నేల మీద, వా-
త్వరణం మీద,  గింజల జ్తి 
మీద ఆధ్రపడి ఉంట్యి. 
ఇండియాలో ఉననా కాఫీ తోటలు 
దకిష్ణ అమెరికా కాఫీతో పోటీ పడ 
లేవు. గింజలు సూథా లంగా రెండు జ్-
తులు:అరబికా,  రోబస్్ట .  గింజలని 
దోరగా వేయించాలా? ముదురుగా 
వేయించాలా? గింజలని మెత్తగా 
పొడి చ్యా్యలా? గరుగగురుగాగు , 
మొరుంలా,  పొడి చ్యా్యలా?  
మంచి కాఫీ కావాలంటే అప్పటిక-
పు్పడు గింజలని  వేయించుకని, 
గుండ కటు్ట కుని తయారు చేస్-
కోవాలి.  
కాఫీ తయారు చ్య్యడానికి సవాల 
క్ష అధున్తన పదధితులు ఉన్నా 
యి. ఉదాహరణకి: ఎస్్రెసోసు 
(espresso), ఎయిరోప్రెస్, ప్రెంచి 
ప్రెస్, పేరొకులేటర్,  గలన (ఫిల్ట ర్) 
కాఫీ, తత్తక్షణ (ఇనెసు్టంట్)కాఫీ, 
వగైరాలు. వీటి ప్రభావం ఏమిటి?  
కాఫీని తయారు (brew) చేసే 
అధున్తనమైెన  పదధితులు  
సూథా లంగా మూడు రకాలు: (1) 
పీడనం ఉపయోగించి (brewing 
using pressure), (2)న్నబెటి్ట  

(brewing via steeping),  (3) 
గలనం ఉపయోగించి (brewing 
using filtration or dripping). 
మంచి కాఫీని తయారు చ్య్యడా-
నికి ప్రతే్యకమైెన యంత్రాలు వస్్త -
న్నాయి. ఇవి ఒకకకుటి 200 డాలరులు  
(రూపాయలు కాదు) పైబడే ఉంట్ 
యి. అందుకనే అమెరికాలో 
మంచి కాఫీ కనుకుకుని త్గాలంటే 
కపు్ప ఒకకుంటికి 5 డాలరులు  ఖరుచె 
అవుతుంది. మరొక కపు్ప కావలి-
సే్త మరొక 5 చ్లిలు ంచుకోవాలి! నేను 
అమెరికా వళిలున కత్తలో 10 పైసలకి 
ఎనినా కపు్పలు కావలిసే్త అనినా 

పోసేవారు! 
తత్తక్షణ (ఇనెసు్టంట్) 
కాఫీని, దిగమరిగించిన 
కాఫీని మినహాయించ-
గా మిగిలిన అనినా రకాల 
కాఫీలు మంచే చేస్్త య-
ని అంటున్నారు. దిగమ-
రిగించిన కాఫీని దీక్షగా 
పరిశీలించి చూడండి; 

కాఫీ మీద నూనె మరకల లాంటి 
మరకలు కనిప్స్్త యి.  అవి కఫె-
స్్ట ల్ (Cafestol), కావియోల్ 
(kahweol) అనే రస్యన్లు. 
ఇవి రక ్తంలో ఉననా చ్డడి  కలెస్టరా-
ల్ ని పంచి,  మంచి కలెస్టరాల్ ని 
తగిగుస్్త యిట. కనుక పాత కాఫీని 
తిరిగి వేడి చేస్కుని త్గడం 
మంచిది కాదేమో. 
కాఫీ త్గడం ఒక వ్యసనంలా పరి-
ణమించే ప్రమాదం ఉందా? కాఫీ 
త్గిన అరగంటకి అందులోఉననా  
కెఫీను తన ప్రభావానినా చూపడం 
మొదలు పడుతుంది: నిద్రమతు్త -
ని వదల  గడుతుంది, మానసిక 
అవసథాని ఉతే్తజ పరుస్్త ంది, ఏకా-
గ్రతని పంచుతుంది. త్గిన కాఫీ 
ప్రభావం న్లుగు గంటల పాటు 
ఉంటుంది కనుక పడకవేళకి 
కనీసం న్లుగు గంటల ముందు 
కాఫీ  త్గడం మానేసే్త నిద్రకి భంగం 
ఉండదు.
కాఫీలో పాలు, పంచదార వేస్-
కోవడంలో లాభనషా్ట లు ఏమిటి? 
అతిశుదధివాదులు నలలుటి కాఫీయే 
అసలు కాఫీ అనినినా అందులో 
పాలు, పంచదార వేసి దానిని 
కలీ్త చ్య్యవదదుని అంట్రు. కానీ 
కాసినినా పాలు పడగానే కాఫీకి స్-
తహాగా ఉననా చిరుచేదు పోతుంది 
కనుక కంతమంది పాలు వేస్-
కోకుండా త్గలేరు. నలలు  కాఫీలో 
కేవలం రెండు కేలర్లు మాత్రమే 
ఉంటే పాలు, పంచదార దటి్ట ం-
చిన కనినా కాఫీలలో 800 కేలర్లు 
వరకు ఉండొచుచె. డయబెటీస్ 
వంటి వా్యధులు ఉననావారు ఈ  
రకం కాఫీలకి దూరంగా 
ఉండాలి.
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ఇంద్రగంటి వేంకట స్బా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

        (గత సంచిక తరువాయి)

 ఒక నెల రోజుల 
తరువాత కంచ్ం హైదరాబాదు 
వాత్వరణానికి, పరిసిథాతులకి, 
రోడలు కి అలవాటు పడిన్క ఒక 
రోజు విశ్న్ధం గారి ఇంటికి 
వళ్ళుడు కృష్ణమోహన్. అందరితో 
కుశల ప్రశనాలు అనంతరం 
అందరూ కబురులు  చ్పు్పకుని 
భోజన్లు అయిన్క అడాడి ట 
మొదలెట్్ట రు. కృష్ణమోహన్, 
అనూరాధ అడాడి ట ఆడలేదు, 
వాళిళుదదురూ కాసేసుపు వాళళు పోస్్ట  
గ్రాడు్యఏషన్ చదువుల గురించి, 
గత రెండేళళులో జరిగిన సంగతుల 
గురించి మాట్లు డుకున్నారు.  
    “బావా నీకు తెలుస్ ఇది మా 
స్ంత ఇలులు , రా చూదుదు వుగాని” 
అంటూ లేచింది అనూరాధ.
  “అవును స్మారు సంవతసురం 
క్తం అకకు, బావగారు 
గృహప్రవేశనికి వచాచెరు కదా 
గురు్త ంది” 
     ఇలులు  కృష్ణమోహనికు బాగా 
నచిచెంది. ఇలులు  చాలా అందంగా 
కట్్ట రు. మేడమీద అనూరాధ 
గదిలో కూరుచెని ఇదదురూ కబురులు  
మొదలు పట్్ట రు.
    “బావా ఈ రెండు సంవ 
తసురాలలో నేను నినునా జ్ఞా పకం 
చేస్కోని రోజంటూ లేదు, ఈ 

రెండు సంవతసురాలు రెండు 
యుగాలులా గడిచాయి. నీకు 
ఈ వూళ్ళునే ఉదో్యగం రావడం 
న్ అదృష్ట ం, మళీళు కలుస్కనే 
భాగ్యం కలిగింది. నిజంగా నేను 
నినునా మిస్ అయా్యను బావా” 
అంటూ ఆమె ఉదే్గంగా చ్ప్్ప 
అతని ప్రకకుకు వచిచె కూరుచెని 
అతని భుజం మీద తల 
వాలిచెంది.
         “సర్, ఇపు్పడు ఈ వూరులోనే 
వున్నానుగా”ఎటువంటి ఉదే్గాని 
కి లోనవకుండా ఆమె తల 
నిమురుతూ చ్పా్పడు కృష్ణమో 
హన్. 
  “ఈ రెండేళళులో నేను ఎపు్పడై 
న్ గురొ్తచాచెన్ బావా?” అది 
విననా కృష్ణమోహన్ ఏమీ 
మాట్లు డకుండా ఒక చిరునవు్ 
మాత్రం నవా్డు.
    “బావా నువు్ చుపా రుస్్త ంవి, 
అనీనా నీలోనే దాచుకుంట్వు, 
నినునా పసిగట్ట టం చాలా కష్ట ం”       
“ఇంకేమిటి సంగతులు” 
   “నీ ఉదో్యగం ఎలా వుంది, 
రూము సౌకర్యంగా వుందా?’
  “వుదో్యగం బాగుంది, ఇంకా నెలే 
కదా అయి్యంది కుదుట పడడానికి 
సమయం పడుతుంది. రూం 
బాగుంది, ఇంటి యజమాని 

స్క్రటేరియటలు  పని చేస్్త న్నారు. 
వారు, వారి భార్య, ప్లలులు అంద 
రూ ననునా ఇంటలు  మనిషి లాగ 
చూస్కుంటున్నారు. వారి 
బావగారు రైెలే్లో కంట్రోలరాగు  
చేస్్త న్నారు, ఆయన మా 
న్ననాగారు, కలకత్్త లో కలిసి పని 
చేస్రు, ననునా చిననాప్పటి నుండి 
ఆయన చూస్రు, ఆయన 
సిఫారుసుతోనే ఈ గది దరికింది”  
    “గుడ్ అలా హోంలీగా వుంటే 
ఇంటి మీద ధ్్యస వుండదు. 
ప్రతి శనివారం వేంకటేశ్రస్్మి 
గుడికి వళ్తున్నావా?” 
     “ఆ వళ్తున్నాను నౌబత్ప 
హాడ్ ప్రకకునే వుననా కండమీద 
వేంకటేశ్రస్్మి గుడిని బిరాలు
కటి్ట ంచారు, అకకుడికి వళ్తున్నా 
ను. గుడి చాలా బాగా కట్్ట రు, 
భవిష్యతు్త లో ఆ కోవల ఒక 
పరా్యటక కేంద్రము అవుతుంది”.
    “ఇంకేమిటి సంగతులు, 
మీ న్ననాగారు, అమ్మగారు, 
తము్మళ్ళు, వైదేహి వదిన, 
సత్యం అననాయ్య, ప్లలులు అంత్  
కులాస్న్?”
    “అంత్ కులాస్, రాధ్ సంగీత 
స్ధన చేస్్త న్నావా? నీ పాట విని 
రెండు సంవతసురాలు అయి్యంది, 
మంచి కీర ్తన ఒకటి పాడవా” 
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    “చేస్్త న్నాను, నువు్ అడగటం 
నేను కాదనడమా? అలాగే 
పాడత్ను”   
“స్మజవరగమన” “బాల కనక 
మయ చేల” త్్యగరజ కీర ్తనలు 
పాడింది అనూరాధ.          
“థాంకూ్య రాధ్ అదుభుతం! చాలా 
చకకుగా పాడావు, మళీళు ఇన్నాళళుకి 
నీ పాట వినే భాగ్యం న్కు 
కలిగింది, ఇదిగో న్ కానుక” అని 
తను తెచిచెన చాకెలుటుసు ఇచాచెడు.
“ఒహ్! థాంకూ్య బావా, నువు్ 
వచిచెన దగగుర నుండి నేను వీటి 
కోసమే ఎదురుచూస్్త న్నాను, 
ఎందుకో తెలుస్?”
“ఇందులో తెలియకపోవడానికి 
ఏముంది? నీకు చాకెలుట్సు అంటే 
ఇష్ట ం”
“చ్పా్పను కదా నువు్ బయటకి 
తేలవు, కాకిన్డలో వుననాపుడు 
అలవాటు కదా, అందుకని ఎలా 
మరిచిపోత్ను, ఇది మరచిపోతే 
నినునా మరచిపోయినటేలు  
అని అంట్వనుకున్నా”…
దానికీ కృష్ణమోహన్ 
నుండి ఒక చిది్లాసమే  
సమాధ్నమయి్యంది.
“అనినాంటికి ఒక చిరు నవు్ 
నవు్తున్నావు, ఈ రెండేళళులో 
నీలో మారు్ప వచిచెంది, న్ 
గురించి ఆలోచించడం 
మానేస్వు”    
“మారు్ప సహజం, మారు్ప 
నైెజము, మారు్ప ప్రకృతి ధర్మం, 
మారు్ప ప్రగతికి మూలం” 
“ఈ మధ్య కవితలు కూడా 
రాస్్త న్నావా? బావా నువు్ చాలా 
తెలివైన వాడివి, నీ మనస్లోని 

మాటని బయటకు రానివ్కుండా 
విషయానినా దాటవేసి, ఎదట 
వాళళుకి నొప్్ప తెలియకుండా 
గమ్మతు్త గా ఆట పటి్ట స్్త వు. నీకు 
“కృష్ణ” అని పేరు పటి్ట నందుకు 
ఆ శ్రీకృష్్ణ డి చిలిప్తనం, 
కంటతనం నీలో చాలా వుంది.” 
“నీ పొగడ్తకి థాంక్సు”
“న్ చేత పాట పాడించుకున్నావు, 
మరి నువు్ పాడవా? పీలు జ్” 
అని అనూరాధ అడిగింది. 
కృష్ణమోహన్ “జంగీలు” సినిమాలో 
మహమ్మద్ రఫీ పాడిన 
‘ఎహస్న్ తెరా హోగా ముజ్ పర్ 
‘ అనే పాటని పాడాడు.
“థాంకూ్య బావా ఇంత చకకుటి 
మెలొడీని రఫీగారు పాడినటేలు  
పాడావు, చాలా మంచి పాట. 
సర్గాని శనివారం ఎనినా గంటలకి 
కోవలకి వళత్వు”
“ఆరు, ఆరుంపావు మధ్యలో 
అకకుడ వుంట్ను, దర్శనం 
చేస్కున్నాక స్మారు 
ఏడుననారవరకు అకకుడ 
గారెడిన్ లోని, ఆలయం వనుక 
కూరుచెంట్ను, మనస్ 
ప్రశంతముగా వుంటుంది. కోవల 
అంత్ పాలరాతితో కట్ట డం 
వలన చాలా అందంగా వుంది, 
ఆ వాత్వరణం మొత్తం ఎంతో 
ఆహాలు దముగా వుండి, ఏదో 
అనిర్చనీయమైెన ఆనందానినా 
కలిగిస్్త ంది, అకకుడ నుండి 
కదల బుదిదు  వయ్యదు”
“అలాగా! నేనింతవరకు ఆ కోవల 
చూడలేదు, చూసిన వాళళుందరూ 
చాలా బాగుంటుందని చ్పా్పరు…
స్ర్! మీరు అనుమతిసే్త వచేచె 

శనివారం నేను కూడా కోవలకి 
వస్్త ను” 
“తప్పకుండా వళ్ళు, దానికి న్ 
అనుమతి ఎందుకు?” 
“మరదే! నేను వస్్త ను అన్నాను 
కానీ వళత్ను అనలేదు. 
అంటే నీతో వస్్త ను అని అరధిం 
అమోల్ పాలేకర్ గారు, అందుకే 
మీ అనుమతి” మళీళు ఒక 
చిరునవు్ నవా్డు కృష్ణమోహన్.
“ఈ మధ్య కత్తగా ఈ చిరునవు్తో 
అవతలవాళళుని ఉడికిస్్త న్నావు, 
అయిన్ మా కోనసీమ వాళళుంటే  
నీకు అలుస్ బావా! అందుకే 
ననునా చూసి వటకారంగా 
నవు్తున్నావు” అంది అనూరాధ 
లేని కోపానినా నటిసూ్త . 
“నీ దగగుర సమాధ్నము 
లేనపు్పడు, చిరునవు్ని మించిన 
ఆయుధం లేదు’ అన్నారు 
పదదులు, అందుకే అలవాటు 
చేస్కున్నాను. సర్ మధ్యలో 
ఈ కోనసీమ ఎకకుడినుండి 
వచిచెంది?”   
“కోనసీమ ఎకకుడ నుండి 
వచిచెందా?...మన దగగుర 
పాయింట్ లేనపుడు ట్ప్క్ 
మారిచె అవతలి వాళళుని 
గందరగోళపరచాలి అని కూడా 
పదదులు అన్నారు” 
“అబో్! జయచిత్ర దగగుర చాలా 
విషయం వుందే, అమా్మయిగారికి 
మేనేజ్ మెంట్ కిటుకులు బాగానే 
తెలుసే!”
“మర్ సహవాస దోషం, చూస్వా 
ఇనినా కబురులు  చ్పుతున్నావుగాని 
శనివారం కోవలకి రా అని మాత్రం 
అనడంలేదు”
“అలాగే రా, నువు్ ఒకకురి ్తవే 
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వస్్త వా? నేను ప్కప్ చేస్కోన్?”
“నీ ఆఫీస్ ఫోన్ నంబర్ ఇయి్య, 
నేను శుక్రవారం ఫోన్ చేసి 
చ్బుత్ను”
“సర్ అలాగే చ్యి్య, చాలా సేపు 
అయింది పైకి వచిచె పద క్ందకి 
వళదాము”
క్ందకి వళిళున్క అందరూ 
కలిసి కాఫీలు త్రాగి కబురులు  
చ్పు్పకుంటుననా సమయంలో…
”బావా నీకు ఉదో్యగం వచిచెంది 
మరి మాకు పార్్ట ఎపు్పడు 
ఇస్్త వు” అని అడిగింది 
అనూరాధ, ఆమెతో  శృతి 
కలిపారు మిగత్వారు.
“నేను రడీ, మీరెపు్పడు అంటే 
అపు్పడు” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“ఆదివారం అందరికీ 
వీలవుతుందా?” అడిగాడు 
రవి. అందరూ OK అన్నారు. 
విశ్న్ధంగారు, పార్తమ్మగారు 
“మేము రాము, ఆ హోటళళులో 
అనినారకాలు వండుత్రు, 
ఉలీలు  మలీలు  వేస్్త రు” అన్నారు. 
కృష్ణమోహన్ వారిని ఒప్్పంచి 
డానికి ప్రయతినాంచాడు కానీ 
వారు స్నినాతంగా తిరసకురించి 
“మరోలా అనుకోకయా్య 
మోహన్” అన్నారు. 
ఏ హోటల్ అననాదాని మీద చరచె 
జరిగి చివరికి లకడీకాపూల్ 
దగగుర అశోకా హోటలోలు  
ఆదివారం మధ్్యహనాం 12 గం 
30 ని లకు కలవడానికి నిర్ణయం 
తీస్కున్నారు. 
కృష్ణమోహన్ స్యంత్రం 
బయలుదేరుతుండగా “బావా 
ననునా రెండు వీధుల అవతల 
గాజుల దుకాణం దగగుర దించ్యి్య, 

గాజులు కనుకోకువాలి” అంది 
అనూరాధ.
గాజుల దుకాణంలో గాజులు 
తీస్కున్నాక అనూరాధ 
డబు్లిసూ్త  వుంటే, “రాధ్ నేను 
డబు్లిస్్త ను, ఇది న్ కానుక” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
షాపులోంచి బయటకి వచాచెక 
“చాలా ఆశచెర్యంగా, సంతోషంగా 
అలాగే ఆనందంగా కూడా వుంది 
బావా“
“అనినా విశేషణాలు ఎందుకు”
“ఎందుకా? తమరు న్కు 
ఒక వస్్త వుని కనడం 
ఆశచెరా్యనినా, నీలో ఇంత మారు్ప 
రావడం సంతోషానినా, అదీ 
మొట్ట మొదటిస్రిగా కననా 
వస్్త వు గాజులు కావడం ఎంతో 
ఆనందానినా కలుగచేస్యి”…
కృష్ణమోహన్ అలా గాజులు కని 
ఇవ్డం ఒక శుభసూచకంగా 
అనిప్ంచింది అనూరాధకి.
“పొరపాటున నినునా అడిగాను 
చూడు అందుకు ననునా నేనే 
శికిష్ంచుకోవాలి. సర్ ఎలాగూ 
ఆదివారం పార్్టలో కలుస్్త ము 
కదా, అందుకని గుడికి ఈ 
శనివారం కాకుండా పై శనివారం 
రా అపు్పడు ఆ వారం కూడా 
కలిసినటులు ంటుంది”     
“అయ్య బాబోయ్! మా బావా 
ననునా వారం వారం కలవడానికి 
ఆలోచన చేస్్త న్నాడంటే, 
ఆ అనందానినా తటు్ట కోలేక 
పోతున్నాను, ఉననాపళంగా  ఈ 
రోడుడి  మీదే న్ట్యం చ్యా్యలని 
వుంది”
“ఇందాక నీ గురించి ఆలోచిం 
చటం మానేస్ను అన్నావు, 

ఇపు్పడు ఇలా అంటున్నావు, ఇక 
పద నినునా ఇంటి దగగుర దించేసి 
నేను వళత్ను”
“పరవాలేదు రెండు వీధులే కదా, 
నేను వళత్ను నువు్ వళ్ళు” అని 
ఎదో జ్ఞా పకం వచిచె “ఆ బావా, 
నువు్ చ్ప్్పనటేలు  పై శనివారం 
గుడికి వస్్త ను, ఎందుకంటే ఈ 
వారం అవకపోవచుచె, ఆటంకం 
రోజులు, అందుకే శుక్రవారం 
ఫోన్ చేస్్త నన్నాను”  
“సర్, రాధ్ చీకటి పడింది ఆడ 
ప్లలుని చీకటి పడాడి క ఒంటరిగా 
పంపడం న్కిష్ట ం వుండదు, 
పద” అని అనూరాధని ఇంటి 
దగగుర దింప్ కృష్ణమోహన్ తన 
రూముకి వళ్ళుడు. 
అతను వళిళున తరువాత “బావలో 
ఏ మారూ్ప లేదు, అనవసరంగా 
ఏదేదో అన్నాను, మునపటిలాగే 
న్ పటలు  అభిమానంతో, ప్రేమతో, 
భాద్యతతో వున్నాడు” అనుకుంది 
అనూరాధ.
         అదివారం అనుకుననాటులు  
అందరూ కలిస్రు, సరదాగా 
కబురులు  చ్పు్పకుంటూ లంచ్ 
అయిన్క “నేను కారు కననా 
శుభసందరభుంలో న్ తరఫు 
నుండి పార్్ట ఇస్్త న్నాను 
సినిమాకి వళదాము” అన్నాడు 
రాజేశ్రరావు.  “ సి రి సి రి ము వ్ ” 
సినిమాకి వళ్ళురు, సినిమా 
అయిన్క రవి, అనూరాధ 
కృష్ణమోహనో్త కలిసి అతని 
రూముకి వళ్ళురు, మిగత్ 
వారు ఇంటికి తిరిగి వళ్ళురు. 
కృష్ణమోహన్ ఇంటికి వళ్ళుక, 
ఒక అరగంట తరువాత రవి 
తన సహచరుడు అదే కాలనీలో 



30 ఏప్రిల్   2020

వున్నాడు, కలిసి ఒక పావు 
గంటలో వస్్త నని వళ్ళుడు.
“సినిమా ఎలా వుంది బావా?” 
అని అడిగింది అనూరాధ.
“న్కు చాలా నచిచెంది, కధ, 
పాటలు బాగున్నాయి” 
“అవును బావా సినిమా చాలా 
బాగుంది. పాటలనీనా బాగున్నాయి, 
ముఖ్యంగా “ఝుమ్మంది న్దం 
సయ్యంది పాదం”, “ఎవరికెవరు 
ఈ లోకంలో ఎవరికి ఎరుక”, 
“ఒడుపుననా ప్లుపు ఒదిగుననా 
పులుపు...గోదారలేలు  ఎనెనాటలు  
గోదారలేలు  ఎలులు వ గోదారలేలు  వనెనాటలు  
గోదారలేలు” పాటలు న్కు బాగా 
నచాచెయి”
“అవును చాలా బాగున్నాయి, 
గోదావరి పాట కా్యచీగా వుంది” 
“నీకా గోదావరి పాట బాగా 
నచుచెతుందని నేను 
అనుకున్నాను, ఎందుకంటే 
అందులో గోదావరి వుందిగా” 
అని నవు్తూ అంది అనూరాధ.
“అనినాటికన్నా న్కు కధ్న్యికకి 
పళిళు చ్యా్యలని కధ్న్యకుడు 
పడుతుననా తపన, ఆరాటం 
చూసి కధ్న్యిక ఆలోచిసూ్త  
వుంటే పై నుంచి గజెజీలు గాలికి 
జ్రి క్ంద డపు్ప మీద పడత్యి. 
అది చూసిన ఆమె ఆ డపు్ప, 
గజెజీల కలయిక తన ఆలోచనలకి 
పరిషాకురము అనిప్ంచి తన 
ప్రేమని కధ్న్యకుడికి 
ఊహించుకుని తెలియ చ్పే్ప 
సనినావేశం న్కు బాగా నచిచెంది. 
అకకుడ ఆ సందరభుంలో ‘స్్మి 
రారా’ అని మొదలయి తరువాత 
ఆమె అతని మెడలో పూలమాల 
వేసి పాడిన పాట ‘రాగాలెనోనా 
పండిన గారాల నీ మెడలో’ అని 

ఒక పాట వస్్త ంది, ఆ పాట న్కు 
బాగా నచిచెంది, ఆ పాట లిరిక్ 
గురు్త ందా?” 
“అవును ఆ పాట చాలా బాగుంది, 
మా ఇంటలు  కేసట్ వుంది నేను 
చాలా స్రులు  టేప్ రికారడిరోలు  విని 
ప్రాకి్టస్ చేస్ను. ఆ పాట నేను 
పాడగలను”
“OK న్ కోసం పాడవా?” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
అనూరాధ ఆ పాటని ఒక 
అనుభూతితో చాలా శ్రావ్యంగా 
పాడింది, ఆ పాట విననా 
కృష్ణమోహన్ ఒడలు ఒక 
పులకరింతకి లోనయి్యంది. 
“ఒహ్ రాధ్! గ్రేట్ చాలా బాగా 
పాడావు,  అదుభుతం చాలా 
మధురముగా వుంది, థాంకూ్య” 
“ఆ సినిమాలో కధ్న్యిక తన 
మనస్లో మాటని ఈ పాట దా్రా 
ఎలా తెలిప్ందో, న్ మనస్లోని 
మాటని నేను కూడా అదే పాట 
దా్రా తెలిపాను బావా” అని 
మనస్లో అనుకుని “ఈ పాటని 
ఒక పారవశ్యముతో పాడాను 
బావా” అంది అనూరాధ. 
ఆ విషయం రాధ చ్ప్పక ముందే 
అతనికి అరధిమయింది. అతను 
కూడా “అంతటి అనుభూతితో 
పాడావు గనుకే అంత 
మాధుర్యముగా పాడావు” అని…
అనూరాధ ఎకకుడ విషయానినా 
గ్రహించి తనని ఇబ్ందికి 
లోను చేస్్త ందో అని ట్ప్క్ 
మారిచె...“ఈ పాటలో వేటూరిగారి 
స్హిత్యం చాలా బాగుంది, గాన 
కోకిల స్శీలగారి గాత్రం ఆ 
పాటని ఉననాత శిఖరాలకి తీస్కు 
వళిళుంది, మహదేవన్గు రి బాణీ 
చిరస్మరణీయము, విశ్న్ధ్గు రు 

మొత్తం ఆ సనినావేశనినా 
హృద్యముగా చిత్రీకరించారు. 
మంచి అభిరుచి కలిగిన 
దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు, 
కవిల సమే్మళన్నికి కృషికి 
ఫలితం ఈ సినిమా” అన్నాడు
“దరికావు బావా, నీ భావము న్కు 
అరధిమయి్యంది, త్రలోనే ‘నేను 
నినునా ప్రేమిస్్త న్నాను’ అనే తీప్ 
కబురు కూడా నీ నోటితో చ్పు్ప, 
న్ నోములు ఫలిస్్త యి” అని 
మనస్లో అనుకుంది.  
కాసేసుపు కృష్ణమోహన్ ఆఫీస్ 
గురించి కబురులు  చ్పు్పకున్నారు. 
ఆ సందరభుంలో హఠాతు్త గా 
“బావా నినునా ఒక విషయం 
అడుగుత్ను, నిజం చ్పు్ప” అని 
అడిగింది అనూరాధ.
“ఏమిటది?”
“నీకు డ్రింకింగ్ అలవాటు 
వుందా?”
“లేదు అని చ్బితే అది 
అబదధిం అవుతుంది, అలాగని 
అలవాటు వుందనీ చ్ప్పలేను. 
సంవతసురంలో రెండు లేదా 
మూడు స్రులు  త్రాగుత్ను. బాగా 
సనినాహితులకు ఉదో్యగాలు 
వచిచెనపుడు, పళిళుళ్ళు 
అయినపుడు అలాంటి 
సమయాలలో అదీ మేకిసుమం 
రెండు పగుగు లు”
“మరి ఇపు్పడు నువు్ 
జ్యిన్ అయిన ఉదో్యగం 
కూడా ఉననాతమైెనది, అకకుడ 
ఎకుకువగా పార్్టలు అవుత్యి, 
మొహమాట్లు వుంట్యి 
కదా మరి అపు్పడు నువు్ 
అనుకుననాటులు  రెండు మూడు 
స్రులు  కన్నా పరగవచుచె. వదుదు  
బావా నీ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, 
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న్ కోసం ఆ అలవాటు మానెయి్య” 
తన ఆవేదనని అతనికి చ్ప్్పంది.
“అవును ఆఫీసోలు  ప్రతి నెలా 
ఒక పార్్ట అవుతుంది, నేను 
ముందుగానే జ్గ్రత్తపడి న్కు 
అలవాటు లేదని చ్పా్పను, 
ఇప్పటికి రెండు పార్్టలయా్యయి 
ననునా ఎవరూ బలవంత పట్ట  
లేదు. అసలు న్కు ఎపు్పడూ 
డ్రింక్సు మీద ఆశకి ్త లేదు, కోరిక 
లేదు, కానీ కంత మొహమాటనికి 
అపు్పడపుడు ఇలాంటివి 
అలవాటు అవుత్యి, నువు్ 
కంగారు పడకు, నేను వీలైెనంత 
తొందరగా ఇది మానేస్్త ను” 
  ఆ పై శుక్రవారం స్యంత్రం 
అనూరాధ కృష్ణమోహనికు ఫోన్ 
చేసి “ర్పు స్యంత్రం ఐదుననారకి 
రవీంద్రభారతి దగగుర నీ కోసం 
వయిట్ చేసూ్త  వుంట్ను” అని 
చ్ప్్పంది.   
 అనుకుననాటులు  శనివారం 
వేంకటేశ్రస్్మి కోవలకి కలసి
వళ్ళురు, స్్మి దర్శనం 
చేస్కున్నాక మొత్తం ఆ కోవల 
ప్రాంగణం అంత్ అనూరాధకి 
చూపట్్ట డు కృష్ణమోహన్. అకకుడి 
లాన్సు, ఆ కట్ట డాలు అనీనా 
చూసి “చాలా బాగుంది బావా, 
అదుభుతంగా వుంది, ఇంత చకకుటి 
కోవల కటి్ట ంచిన బిరాలు  ధను్యడు” 
అంది అనూరాధ. 
   “పద రవీంద్రభారతి ఎదురుగా 
గోప్ హోటలోలు  కూరుచెని కబురులు  
చ్బుతూ, ఏదైన్ తింటూ మాట్లు  
డుకుందాము”  
    గోప్ హోటలోలు  ఇడీలు  ఆరడిర్ ఇచిచె 
కబురులు  మొదలు పట్్ట రు. “బావా 
ఇంకా క్కెట్ ఆడుతున్నావా?”
     “ప్. జి. చదువుతుననాపుడు 

కూడా ఆంధ్రా యూనివరిసుటీ తర
ఫున ఆడాను, కానీ ఇపు్పడంత 
సమయం దరకడంలేదు, శెలవు 
రోజులలో వీలు చేస్కని మా కా 
లనీ కుర్రాళళుతో కలసి ఆడుతున్నా 
ను. ఇంతకీ స్్మివారిని ఏమి 
కోరుకున్నావు?”  
 “నువు్ ఏమి కోరుకున్నావు?” 
అని ఎదురు ప్రశనా వేసింది 
అనూరాధ
 “ముందు నేను అడిగాను, నువు్ 
చ్పా్పక నేను చ్బుత్ను”
  తన బావకి తనకి పళిళు అయేటటులు  
దీవించమని మొకుకుకుంది 
అనూరాధ, కానీ అలా చ్ప్పట్నికి 
సిగుగు  వేసి “ఏముంది బావా ప్రతి 
పళిళుకాని యువతి కోరుకనేదే 
నేనూ కోరుకున్నాను” అంది 
అనూరాధ. 
       “అలా అంటే న్కెలా 
తెలుస్్త ంది, నేను యువతిని 
కాదుగా” అని వివరం రాబట్ట  
ట్నికి ప్రయతినాంచాడు కృష్ణమో 
హన్
  “పో బావా, నీకు తెలియక 
కాదు ననునా ఆట పటి్ట స్్త న్నావు” 

అంటూ సిగుగు పడింది అనూరాధ
“అబా్! అమా్మయిగారు అంత 
సిగుగు లొలుకుతున్నారు అంటే 
విషయం పళిళు గురించి అయి 
వుంటుంది, మరి ఇంటలు  సంబం 
ధ్లు చుస్్త న్నారా?”
  “బావా చాలా తెలివిగా బయట 
పడకుండా న్ సమాచారం అంత్ 
రాబట్ట ట్నికి ప్రయతినాస్్త న్నావ 
ననామాట!” అని మనస్లో అను
కుని, తను కూడా కాస్త ఆట 
పటి్ట ంచడానికి...”అవును బావా 
చూస్్త న్నారు, మొననా ఒక 
సంబంధం వచిచెంది అమెరికాలో 
డాక్టరట, ననునా ఒక పళిళులో 
చూస్డట, మీ అమా్మయి చాలా 
బాగా నచిచెంది, కటనాకానుకలు 
మాకేమీ వదుదు , కాకపోతే పళిళు 
మాత్రం ఇకకుడ హైదరాబాదులోనే 
ఘనంగా చ్యా్యలి అన్నారు”…
అని అతని ముఖ కవళికలు 
గమనిస్్త న్నాది. అయితే అనూరా 
ధ ఊహించిన మారు్ప ఏదీ అతని 
ముఖంలో రాలేదు. 
                         (ఇంకా వుంది) 
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మాస్కులు    పరిశుభ్రమైెన తెలలుటి వస్తం లేదా 
తెలలుటి తువా్లు గాని తీస్కోండి. 
దానిని 5,6 గంటలు నీటిలో న్నబె-
టి్ట , ఆరిన తరువాత పదదులకు అయితే 
9.7"; ప్లలులకు అయితే   7. 5" పరిమా 
ణంలో మాస్కులు అవసరానినా బటి్ట  
కుటి్ట ంచుకోండి. మనిషికి 2 సరి పోత్ 
యి. 
    వేపాకులు ఈనెలతో సహా తీస్కుని 
వాటిలో పుచుచెలు, స్లెగూళ్ళు  
లేకుండా బాగు చేసి కడిగి ఆరబెటి్ట న 
దానిని మికీసులో వేసి పేస్్ట  లా చేసి ఒక 
లీటరు నీటిలో బాగా ఎకుకువ సేపు 
మరగించండి. ఎంత ఎకుకువ మరి-
గిసే్త అంత ప్రశసథాం. దింపే ముందు 
ఒక సూ్పన్ మంచి పస్పు కలిప్ 

దింపండి. ఈ కషాయానికి 15,20 
మాస్కులు మునుగుత్యి. 
    ఈ విధంగా 12 గంటలు న్ననిచిచె,  
తీసి నీడను ఆరిన వాటిని వాడుక-
నుట మంచిది. 
    ఉదయం కటు్ట కుననా దానిని స్యం 
త్రం వరకు ఉంచుకనుట మంచిది. 
మధ్యలో భోజనం, టీ, కాఫీలు, మం-
చినీళ్లు  త్రాగేటపు్పడు, కింద త్ళ్లు  
వదులు చేస్కుంటే సరిపోతుంది. 
 ప్రతీస్రి త్ళ్లు  మాత్రమే ముటు్ట కుని 
అవసరాలు తీరుచెకుంటే మంచిదని 
గ్రహించండి. 
 పగలు వాడిన మాస్కులు  ఆ రాత్రి 

పస్పు నీళళులోలు  ముంచి ఝాడించి 
ఆరబెట్ట ండి. 3 వ రోజుకు పనికి వచుచె 
ను. 2 వ మాస్కు 2వ రోజు పై విధంగా 
మారిచె మారిచె వాడుకోవడం ఆరోగ్యం.

    పొడి దగుగు   
మాములుగా దగుగు  మొదలయి్యంది అంటే తొందరగా తగగుదు అనే అభిప్రాయం అందరికీ. అందులోనూ పొడి 
దగుగు  ఇంకా బాధిస్్త ంది. 'దానికి నివారణోపాయం ఉంది, ఈ విధంగా వాడండి' అని మన ఆయుర్్దం డాక్టరు 
గారు చ్బుతున్నారు. అందులోనూ ఈ కిలుష్ట  సమయంలో అంటే కరోన్ సమయంలో ఏ చిననాది వచిచెన్ ప్రజలు 
భయ భ్ంతులవుతున్నారు. ఎవ్రూ దేనికీ కంగారు పడవదుదు  అంటూ కరోన్ కోసం చిట్కులు అందిచాచెరు మన 
డాక్టరు గారు. 
 పొడి దగుగు కి : 
 1. తులసి ఆకులు   ----20  
 2. తమల పాకు      ---- 1
 3. లవంగ మొగగు     ---- 1 
 4. దాలిచెన చ్కకు      ---- చిననా ముకకు 
 5. తేనె                    ---- 20  to  30 డ్రాప్సు  
 6. పటిక బెలలుం       ---- 1/2 సూ్పన్ 
 
తయారు చేసే విధ్నం :  ముందుగా తులసి ఆకులు, తమల పాకు కడిగి రసం తీసి, లవంగ మొగగు పైన బటిమ 
దగగురు చిననా సూది గుచిచె స్టవ్ (మంట) మీద పటి్ట , ఆ లవంగం కాలిన పౌడర్, ఈ పౌడరుకి రెటి్ట ంపు దాలిచెన చ్కకు 
పౌడర్, పటిక బెలలుం లేదా తేనె మనం ముందుగా తీస్కుననా  తులసి రసంలో కలిప్, ఆ రసం చప్పరిసూ్త  ఊట  
మింగి, చివరగా ఆ ముదదు  నీళలుతో త్రాగండి. 
                                   రెండు రోజులలో దగుగు  మాయం అవుతుంది! 

డా. ప్. రుకి్మణీన్ధ శస్త్రి
                ఆయుర్్ద వైదు్యలు
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      గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి 

అడ్డం
1. ఆమాలా లకు, క్షారాలకు దీని విలువ వాటి వాటి 
తులా్యంక భారాలకషే సమానమవుతుంది. అనగా 
అయా ఆమలా ,క్షార అణుభారాలను తటస్ఠీ క-
రణ చర్యలో అవి  ఇవ్వగల H+1 లేద్  OH-1  
అయానుల సంఖ్యతో భాగారిస్్త  వచ్చి విలువే. (10) 
 3.ఇంటి దొంగని --- లో పందికొకుక ని ఎవరు 
పట్టు కోగలరు? (2) 
4. కాయ పండుగా మారడ్నికి చ్లా తకకవ 
సమయం లేద్ తకుకవ రోజులు పట్టు  సందర్ంలో 
ఆకాయను -- కాయ అంటారు (2)  
5. నూతిలో కప్ప (6)  
7.వాహనం గంటకి ఎనినా కిలో మీటరులా  ప్ార యణం 
చ్సిందో  తెలియజషేస్ అంశం (3) 
11.  కనబడలేద్ మరో ప్రపంచపు----మండ్ త్్ర-
త్గినా? (4) అట్నాంచి ఇట్గా 
12.ఖరుచి (2)      
13. పుప్్ప డి (3)      

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

1 2     3

  4

5     6      7      8      9
10     11

   12     13

    14      15

     16     17      18

    19     20     21

    22     23     24

   25

     26     27

    28     29

    30     31

నిలువు
1. ఇంగ్లాషులోdisproportionation అంటాము.
హ�ైడొ్రజన్ పెరాక�సైడ్  నీరు, ఆకిైజన్ లుగా 
మారిపో వడం ఈరకం రసాయన చర్యకొక 
ఉద్హరణ.(11)(కిందనుండి పెైకి) 

2.సంసకకృతం లో దో్రణపుషి్ప . --  పువు్వలు   
తెచిచి తుషుటు గా పూజషేతమంట్ కొమ్మకొమ్మకు 
కోటి తుమ్్మద్ ఎంగిలంట్న్నాయి లింగా..... (2)   

3. పసుపురంగులోకి మారిన దంత్లు, పళ్ళ ను 
---   పటిటునవి అంటాము (2)  

6.మనశర్రంలోని --లనీనా కలిసి చకకగాపనిచ్స్్త  
ఆరోగ్యంగా వుంటాము(3)(కిందనుండి పెైకి)       

8.ఒక రసాయనసమ్్మళనంలో ర�ండుబంధిత 
ఎలకాటురా న్ జంటల మధ్యనుననా కోణం .సరళంగా 
చెప్పలంటే ర�ండు రసాయన బంధ్ల మధ్య ఏ 
ర్పడినకోణము(5) కింద నుండి పెైకి   
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14. పో టీ; .పూను ---ను విద్యలంద్ (2)     
15. “వాడ్ కళనున్నాడో?’’ ఈ ప్రశనా లో వుననా 
కవిత్్వనినా ఏమంద్ం?   
16. జంక్ ను తెలుగులో ఇలా అంటారు (4) 
18. Acacia Arabica స్రవించ్ జగురు ‘గమ్ 
అరషేబిక్’ (4) 
19.చ్కలి పదుదు లో గుంట ప్ ంగన్లు(2)  
21.  సదుదు  మణిగింది; ఇంక చపు్పడు చ్యకు. 
(2) అట్నుంచిట్ 
22. సువర్ణము (3)        
23.పెరుగు (2)  
25. పిలలాలపటలా  అధికమోత్దులో చూపించ్ 
అనురాగ ఆపా్యయతలు (4) 
26.ఆదితు్యడు (3) అట్నుంచిట్
27. ప్ఠిక (6)
28.భస్మము(2)  
 30. గాలా స్ ని చ్తికి తొడగవచుచి (2) 
31. ఏ తి్రభుజంలో ర�ండు భుజాలు సమానంగా 
వుంటాయి? (10) 

9.అనంతంగా సాగషే  సరళరషేఖల మధ్య 
దూరంలో మారు్ప వుండదు .(11) )
(కిందనుండి పెైకి) 

10. ఈ చెట్టు  పూలలోని వంకర తిరిగిన 
కషేశరములతో చిననాపిలలాలు “కోడిపుంజు” 
ఆటలను ఆడుకుంటారు. శాస్త ్ర న్మం  Delo-
nix regia. (3) )(కిందనుండి పెైకి)   

17. న్గుపాము పడగ విపి్పనపుడు తల 
భాగం ఏ ఆకారంలో ఉంట్ందో  ఈ చెట్టు  
కాండం మొత్తం అలా  ఉంట్ంది. ఫికస్ 
ఇండికా కాకషేటుసి కుట్ంబానికి చెందిన పుషి్పంచ్ 
మొకక(5) 

20. Art carpus Integrifolia. ఆరోటు కార్పస్ 
ఇంట్గిరిఫో లియా. ఈపండులో పసవుంది (3)     

24. వంతెన(3) )(కిందనుండి పెైకి)    

28.ఎండ తగలక  తడివసు్త వులపెై చ్రషే 
శిలంద్రము(2)  

మారిచె నెల  'గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి'  సమాధ్న్లు 
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    ఆర్. శర్మ దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 11

                                    

క్తం నెల పద్యంలో దూరా్స్ణి్ణ 
హరిచక్రం ఎలా తరమడం మొ-
దలుపటి్ట ందో చూస్ం. ఇపు్పడు 

వైకుంఠంలో మహావిష్్ణ వు దగిగుర-
కచిచె మొరపటు్ట కున్నాడు, బ్రహ్మ 
మహేశ్రులు తమవలలు  కాదన్నాక,

విష్్ణ వు దూరా్స్డితో ఏం చ్పు్తన్నా 
డ్ అనేదే చంపకమాల వృత్తంలో 
పోతన రాసిన ఈ నెల పద్యం.

     చ.            చలమున బుదిధిమయంతులగు స్ధులు న్ హృదయయంబు లీల దయం
             గిలి కొనిపోవుచయండుదు రకిలిబిషభకి త్లత్చయయంబులన్
             నిలువఁగఁ బటిటి  కట్టి దురు నేరుపుతో మదకుయంభికైవడిన్; 
             వలలకుఁ జికి్క భకత్జన వత్సలతయం జనకుయందుఁ ద్పస్!

      మనస్లో పటు్ట దలతో 
(చలమున) బుధిధిమంతులైెన 
స్థులు – అంటే ఈ సంస్రం లో 
స్ఖంలేదనీ భగవంతుడొకడే శశ్-
తమనీ తెలిసున స్థువులు ఏం తె-
లుసుకుంటున్నారంటే, భగవలీలు లలు 
(న్ హృదయంబులీల). అవి విష్్ణ వు 
దగగురునాంచి కలలుగటు్ట కు పోతున్నా-
రు (దంగిలి కనిపోవుచుండుదు). 
ఎలా కలలుగడుతున్నారు అని చూసే్త, 
అకిలి్షభకి ్తలత్చయంబులన్ – 
మలినం లేనటి్ట  నిర్మలమైెన భకి ్త 
తో. అలా భగవంతుడి లీలని తీస్-
కెళ్ళుక ఏం చేస్్త న్నారంటే, మద-
పుటేనుగుని త్ళలుతో కదలకుండా 
కటే్ట సినటూ్ట  (మదకుంభికైవడిన్) 
భగవంతుణి్ణ తమ మనస్లో ని-
లబటి్ట  నేరు్పతో కటే్ట స్్త న్నారు అదే 
భకి ్తతో (నిలువుగబటి్ట  కటు్ట దురునే-
రుపుతో). మరి తనని అలా కటే్ట సే ్త 
భగవంతుడేం చేస్్త న్నాడు? ఆ భకి ్త 

అనే వలలకి చికికుపోయి తప్్పంచు-
కోలేక ఆ భకు్త డివంటే వళ్్త న్నాడు 
(భక ్తజన వతసులతం జనకుందు).  
ఈ పద్యంలో చివరి పదంలో త్ప-
స్డంటే దూరా్స్డు.
  దేనినుంచై్న్ భగవంతుడు మనకి 
అందకుండా తప్్పంచుకోవచుచెకా-
నీ నిర్మలమైెన భకి ్తకి అందకుండా 

తప్్పంచుకోలేడు. దీనినే స్్మి 
సత్్యనందగారు చ్పు్తన్నారు 
చూడండి ఓ వాక్యంలో. “భగవం-
తుడా మన ఇదదురిలో ఎవరికి ఎకుకువ 
ఓప్క ఉందో పందం వేస్కుందాం. 
నేను నీ గుమ్మం ముందు నువు్ 
ననునా ప్లిచేదాకా వేచి ఉండగల-
ను కానీ నువు్ అలా నేను గుమ్మం 
దగిగుర పడిగాపులు పడుతూ ఉంటే 
వేచి ఉండగలవా?”
             దూరా్స్డు వైకుంఠానికి 
వచేచెలోపుల తనమీదకి వచేచె స్-
దర్శన్నికి ఒకోకు జడ సమరి్పంచు-
కుంటూ, తల పూరి ్తగా బోడి అయి్య, 
మనస్లో త్ను చేసిన తపు్ప తె-
లుసుకున్నాక పశచెత్్త పం కలుగు-
తుంది. అయిన్ అనినాంటికీ అతీ-
తుడైన భగవంతుడి ముందా జడ 
తీసి ఆయన ఆయుధ్నినా ఆపేది? 
అనీనా పోయాక అపు్పడు శ్రీహరి-
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తనని దయగా చూడమని అడు-
గుత్డు. తనకి జరిగిన అవమానం 
చటుకుకున మరిచెపోయి మంచి 
మాత్రం బాగా గురు్త పటు్ట కునేవాడే 
కదా మంచి మనిషి? అసలీ అవ-
మాన్నీనా మంచినీ, శీతోష్ణ, స్ఖ 
దుఖాలనీ సమానంగా చూసేవాడే 
సిసలైెన భకు్త డని అటువంటివా-
డే భగవంతుడికి ప్రియమైెనవాడ-
నీ మనకి భగవదీగు త భకి ్తయోగంలో 
తెలుస్్త ంది.  అంబర్ష్డు అటు-
వంటివాడు కనక ఆయనకి భగవం-
తుడి/చక్రం రక్ష ఎలలువేళలా ఉందని 
అరథాం.

ని అడుగుత్డు ఈ చక్రం నుంచి 
రకిష్ంచమని. అపు్పడు “నేనీ చక్రా-
నినా అంబర్ష్డికి రక్షగా ఇచాచెను. 
అయిన్ నువు్ చేసిన తపు్ప అం-
బర్ష్డికి కనక వళిళు ఆ రాజునే 
అడుగు” అని చ్పా్త డు విష్్ణ వు. 
ఇకకుడ తల బోడి అవడం అంటే 
అహంకారం పూరి ్తగా పోవడం అని 
అరథాం చేస్కోవచుచె. ఇదే తిరుపతీ, 
అననావరం వళిళు తలనీలాలు సమ-
రి్పంచుకోవడంలో ఉననా అరథాం. 
నేను అహంకారం పోగటు్ట కుంటు-
న్నా, లేకపోతే కనీసం దాని గురించి 
ప్రయతనాం చేస్్త న్నాం అని భగవం-

తుడికి చ్పు్పకోవడానికి.  దూరా్-
స్డు ఏ కోపంతో అయితే అహం 
ప్రదరి్శంచాడ్ అది భగవతకృపతో 
పోయింది. ఇపు్పడు మిగిలినది శర-
ణాగతి. వళిళు అంబర్ష్డికి మొ-
రపటు్ట కుంట్డు ఇలా తనమీదకి 
వచేచె చక్రానినా ఆపమని.
  అంబర్ష్డటువాంటివాడంటే వ-
నకకుచిచెన దూరా్స్ణి్ణ మనస్లో 
కల్మషంలేకుండా వనకికు ఆహా్నిం-
చి, చక్రానినా కీరి ్తసూ్త  “దయచేసి ఈ 
మునికి హానిచేయకు” అని మొర-
పటు్ట కుంట్డు. అది అదృశ్యమ-
యా్యక దూరా్స్డికి భోజనం పటి్ట  

 సమః శత్రౌచ  మిత్రేచ తథా మాన్వమానయో,  శీతోష్  సుఃఖదుఃఖేషు  సమఃస్సయంగ  వవరి్జతః
 తుల్ నియంద్సుత్తిర్మౌనీ  సయంతుష్టి యేన క్నచిత్,  అనిక్తః స్్థరమతి  ర్భకి త్మానేమౌ  ప్రియోనరః

(భకి ్తయోగం 18, 19)
  అంబర్షోపాఖా్యనం “అసలు 
నువి్ంతటి భకు్త డవని తెలియదు 
నువే్ ననునా క్షమించాలి” అని దూ-
రా్స్డు రాజుతో అనడంతో కథ 
ముగుస్్త ంది. వా్యస భాగవతం-
లో ఉందో లేదో మనకి తెలియదు 
కానీ మరో చోట ఎవరో అంట్రు, 
దూరా్స్డు అంబర్ష్ణి్ణ చేపగా, 
కూర్మంగా, పందిగా… మనిషిగా పది 
జన్మలు ఎత్తమని శప్ంచాడనీ భకు్త -
ణి్ణ  రకిష్ంచడం కోసం విష్్ణ వే ఆ దశ-
వత్రాలు భకు్త డి బదులు ఎత్్త డనీ 
మరో కథ.
మరో స్రి పద్యం చదివితే తెలిసే-
దేమంటే, మొదటిస్రి కానీ, ఏదో 
ఒకస్రి కానీ భగవంతుడి పటలు  
భకి ్తతో ఉండడం కాదు ఇందులో 
అసలు త్త్పర్యం. మనకి కుదు-
రుకుననా ఆ భకి ్త నిలుపుకుంటూ 

భగవంతుణి్ణ మన మనస్లో కద-
లకుండా మదపుటేనుగును కటే్ట సి-
నటూ్ట  కటే్ట సి ఉంచాలి – అంటే ఏ 
భకి ్తతో అయితే భగవంతుణి్ణ తెలు-
స్కున్నామో అదే భకి ్తతో ఆయనని 
నిరంతరం సేవిసూ్త ండడం. దీనేనా 
త్్యగరాజ స్్మి అనడం ప్రకారం, 
“మానస వనచర వరసంచారము 
నిలిప్ మూరి ్త బాగుగా పొడగనే…” ఆ 

మూరి ్త చూస్క, దానినా నిరంతరం 
మనస్లో ఉంచుకోవడం; 
ఎందుకలా ఉంచుకోవడం? 
ఎందుకంటే మనస్ని నిరంతరం 
స్నబెడుతూతూ ఉండాలి లేకపోతే 
మనస్ అనేది వంకరి టింకరి కు-
కకుతోక కనక ఎప్పటికపు్పడు స్థన 
చేయకపోతే వనకటిలాగే తయార-
వుతుంది.



37ఏప్రిల్   2020

ఆదూరి హైమవతి
 గర్ం పతన హేతువు    

           అనంతమ్మ ముదుదు ల 
కడుకు మురళి. చాలా తెలివైన 
వాడు. అందంగా ముదుదు గా, 
బదుదు గా ఉంట్డు. సూకులోలు  
చ్ప్్పంది చ్ప్్పనటులు గా అప్ప జెపే్ప 
స్్త డు. ఒకవిధంగా ఏకసంత్గ్రా-
హి అనవచుచె. 
   ఆ ఏడాది బాలల దినోతసువా-
నికి ఎనోనా ప్రైజులు వచాచెయి. 
అంత్ వాడినా తెగ మెచుచెకున్నా-
రు. పొగిడారు. పొగడ్త అగడ్త లోకి 
తోస్్త ది కదా!అందుకే వాడికి కాస్త 
గర్ం తల కెకికుంది. ఆఅగ్రవైం 
రోజురోజుకూ కండలాపరిగింది. 
గర్ం వలలు  పొగరు చేరింది. గర్ం 
పతన హేతువుకదా! పొగరు వలలు  
మంచితనం మరుగున పడ 
స్గింది.మబు్చాటు చంద్రుని-
లా వాడి వ్యకి ్త త్ం మసక బార-
స్గింది.
       మంచి తనం  మరుగున  
పడగానే  నిరలుక్షం ఎకుకు వైంది. 
నిరలుక్షం వలలు  తన తోటి వారినంత్  
తకుకువగా చూడ స్గారు. ఇంటలు -
వారితోనేకాక , సూకుళ్ళు పంతు-
ళళునుసై్తం  సై్తం తల ఎగర్సి 
మాట్లు డస్గాడు.
  అందర్నా విమరి్శంచడం, 
హేళన చేయడం, నిక్ నేంస్ పటి్ట  

ప్లవడం, శర్రక అవకరాలతో 
ప్లవడం చేయ స్గాడు.ఒకకు 
చ్డు గుణం అనినా మంచిగుణా-
లనూ మకిలి పటి్ట స్్త ంది.ఎంతో 
గప్ప భకు్త డైన రావణాస్రుడు 
ఒకకు దురుగు ణంతో మూరుఖా డనే 
పేరు తెచుచెకుని వంశన్శనం చే-
స్కున్నాడు. 
 తలిలు  అనంతమ్మ "న్యన్! 
నీవేమి చేసిన్ సహించాను, 
కానీ ఇతరుల అవకరాలను 
ఎతి్త చూపేలా ప్లవడం మాత్రం 
మంచి ది కాదు న్యన్! అది 
మానసిక హింస, హత్య చేయడం 
కంటే పదదు  పాపం"అని చ్ప్ప 
స్గింది.  వాడు తలెగర్స్డే తప్ప 
తన స్భావంలో మారు్ప తెచుచెకో 
లేదు. వాడి ఆరో తరగతిలో 
అవిన్ష్ అనే అవిటి బాలుడు 
వచిచె చేరాడు.
 అతడు కర్రల సహాయంతో 
నడుసూ్త  సూకుల్ కు రాస్గాడు. 
మురళి అవిన్ష్ ను 'కుంటడా 
!' అని ప్లవడం విననా వాళలు కాలు స్ 
మాస్టర్ కోప్ంచాడు."చూడూ 
మురళీ! ఇంకోమారు వింటే చాలా 
తీవ్రమైెన శిక్షను ఎదురుకుం-
ట్వ్  జ్గ్రత్త. నోరు అదుపులో 
ఉంచుకో." అనిచ్ప్్ప వళ్ళురు.

 మాస్టర్ కాలు స్లోంచీ వళ్ళుక 
మురళి "ఈ లడుడి  మాస్టర్ 
చ్పే్పదేం దీన్కు !జీత్లు 
తీస్కుని పాఠాలు చ్పే్పవాళ్లు  
కూడా నీతులా చ్పే్పది?" అని 
పంతులుగారినే  తృణీకరించాడు.                   
తో టి బాలురు  మురళి నోటికి 
భయపడి మౌనంగా ఉన్నారు. 
మురళి నోరంటే అందరికీ 
భయమే! 
  ఆ రోజు స్యంకాలం ఆట-
సథాలంలో క్కెట్ ఆడుతుననా 
మురళి,  బాలు పటు్ట కోబోయి 
బోరాలు పడాదు డు.  కాలు క్షణాలోలు  వా-
చిపోయింది.ఫ్రాకచెరైెవుంటుంద-
ని వాడిని వంటనే వైద్య శలకు 
తీస్కెళ్ళురు కాలు స్ మాస్టర్ తన 
సూకుటర్ మీద. మురళి తలీలు  
తండ్రీ కంగారుగా వచాచెరు. కాలికి 
కటు్ట  కట్్ట రు. మూడు వారాలు 
రెస్్ట , సూకుల్ లేదు.మంచం దిగ-
ట్నికి లేదు. అనీనామంచంలోనే. 
కుంటివాడైపోయాడు.
 మురళి ఇంటలు  పడుకుని ఉండగా 
తలిలు  అనంతమ్మ "ఒర్ న్య న్! 
ఇతరులను హేళన చేయకురా 
!మానసిక హింస చాలా తపు్ప రా! 
అంటే విన్నావు కాదు. ఇపు్పడు 
చూడు కాలు విరిగి పడుకు న్నా 
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వ్! నీవే కుంటి వాడివై పోయావు. 
ఎదుటివారిని అననామాట లు 
మనకే గోడకు కటి్ట న బంతిలా 
వచిచె తగులుత్యిరా!" అంది.
  ఆ రోజు స్యం కాలం మురళి 
కళ్ళు మూస్కుని పడుకుని తన 
తపు్పల గురించీ ఆలోచించు 
కుంటుండగా అవిన్ష్ కర్రలు 
పోటు వేస్కుంటూ వచాచెడు.
 వాని కర్రపోటులు  విని మురళి 
అవిన్ష్ వస్్త ననాటులు  గ్రహిం-
చాడు.
"ఎలా ఉన్నావ్ మురళీ! ఇదో 
ఈ విబూది నుదుట పటు్ట కో ! 
నీ కోసం నేను బాబా గుడికెళిళు 
తెచాచెను. త్రగా తగిగు  పోతుంది.
ఏమీ భయపడకు. ఈ ప్రస్దం 
తిను, దేవుడు నీకు త్రగా నయం 
చేస్్త డు" అంటూ ప్రస్దం తెచిచె 
ఇచాచెడు. 
  అవిన్ష్ మాటలు విని వాడిని 
చూడగానే మురళి భోరున ఏడు 
సూ్త  వాడి చేతులు పటు్ట కుని," 
ననునామనినాంచు అవిన్ష్ ! నినునా 
చాలా బాధించాను." అన్నాడు. 
"ఏడువకు మురళీ! నీవేం తపు్ప 
అనలేదు. నేను కుంటివాడి-
ని కనుక అలాప్లిచావ్! నేనూ 
గత జన్మలో ఎవరినో బాధించి 
ఉంట్ను. గోడకు కటి్ట న బంతిలా 
న్కే అది తగిలింది"అన్నాడు.
  "ఇదేమాట మా అమ్మకూడా 
ఈరోజు అనింది అవిన్ష్! న్కు 
బాగా అరధిమైెంది ఇహ ఎపు్పడూ 
ఎవ్రినీ ఏమీ అనను.న్వదదు  ఐస్ 
క్రీములూ, చాకోలేట్సు తిననావా-
రంత్ కనీసం ననునా చూడ నైెన్ 

రాలేదు. నినునా ఎగత్ళి చేసిన్ 
నీవు న్కోసం గుడికెళిళు ప్రారధిన-
చేసి ప్రస్దం తెచాచెవు. స్ర్రా! 
న్తపు్ప మనినాంచు" అంటూ 
మళీళుఅవిన్ష్ చేతులు పటు్ట కు-
ని  ఏడాచెడు. 
   అవిన్ష్ మురళి కళ్ళుతుడిచి 
"ఊరోకు మురళీ! ఇదీ మంచిదే 
ఐంది. నీలో మారు్ప వచిచె నీవు 
మంచిగా మారనే భగవంతుడు 
ఇలాచేసి ఉంట్డు. ఒకోకుమారు 
చ్డుకూడా మన మంచికే జరు 
గుతుందని మా అమ్మ చ్పూ్త  
ఉంటుంది" అని ఓదారాచెడు 
అవిన్ష్.   రోజూ వచిచె చ్ప్్పన-
పాఠాలు మురళీకోసం చదివేవా-
డు అవి న్ష్. చకకుగా ముత్్యలాలు  
ఉండే తన చేతిరాతలో మురళి 
నోటుసు  లనీనా వ్రాసి పట్్ట డు. 
 మురళికి అవిన్ష్ ప్రేమ తెలిసి 
మనస్సులో అవిన్ష్ పటలు  ఎంతో  
సేనాహ భావం కలిగిగాయి.
ఆ మూడు వారాలోలు  మురళి లో 
పరివర ్తన కలిగి, ఆతరా్త  ప్రతి 
వారినీ గౌరవించడం, సేనాహంగా 
మసలు కోవడం అలవరుచెకుని 
అందరిలో మంచిపేరు తెచుచె-
కున్నాడు .గర్ం ఎంత చ్డదుదో 
అది ఎనినా దురుగు ణాలు కుప్పతొ-
టి్ట  లా మనస్సులో చేరుచెతుందో 
అరధిమైెంది మురళికి. మునుప-
టిలా మంచిగా మారిపోయాడు.  
నీతి- హంస చేతలతో కాదు 
మ్టలతోనూ చేయరాదు.  
గర్వం ఎంతట్వారినైనా పత 
నం చేసు్తంది.   
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ఎఱ్ఱ   బస్సు

జొననాలగడడి  సత్యవతి 

            నేను పుటి్ట న ఊరు ఒక పలెలు -
టూరు. కూచిపూడి దగగుర ఒక ఊరు. 
అకకుడ సోమేశ్ర స్్మి శివాలయం 
ఉంది అది స్యంభూ. ఆ గుడి 
చాలా మహిమ కలదని అంట్రు. 
మా తము్మడికి 'సోమేశ్ర శర్మ. ఆ 
దేముడి పేరు పట్్ట రు. చాలా రోజు-
లయింది శివాలయం చూసి అని-
ప్ంచింది. న్ మనస్లో మాట మా 
పుత్ర రత్నానికి చ్పా్పను. అదేం పదదు  
విషయం నడు, అని స్లవు పటి్ట , 
కారులో తీస్కు వళ్ళుడు. ఆ ఊరు 
అంత్ మారి పోయింది. పూరి ఇళ్లు  
అనీనా డాబాలుగా మారాయి. రోడులు  
వేశరు. అంత్ ఎంతో మారు్ప కని-
ప్సో్త ంది. న్కే ఆశచెర్యం వేసింది. 
అవును యాభై ఏళలు కిందటి మాట. 
ఈ మారు్ప చూసి మనం అభివృ-
దిధి  చ్ందాం అనిప్ంచింది. దైవ 
దర్శనం చేస్కుని తిరిగి కారులో 
వస్్త ంటే, లీలగా ఆ ఊరి చ్రువు, 
అకకుడి మనుష్లు అనీనా గురు్త కు 
వచాచెయి. ఎదో వతుకుతుననాటులు  చీ-
కటిలొంచి చూస్్త న్నాను. ఇంతలో 
ఏం కావాలి? మామా్మ వతుకు 
తున్నావు? అని అడిగారు. 
      ఏమీ లేదురా గోపీ! మా చిననాపు్ప-
టి బస్సులు, అకకుడ అమాయకంగా 
మనుష్లూ అనీనా గురు్త కు వస్్త -
న్నాయి. పకకునే ఉననా మా మనవరా-
లు స్ధన అడిగింది కదా! మీ చి-
ననాప్పటి సంగతులు చ్పు్ప మామా్మ  
అని కుతూహలంగా. వాళ్ళు అడగక 
ముందే న్కు చ్పా్పలని ప్ంచింది. 
మనం ఇంకా కారులో 4,5 గంటలు 
ప్రయాణం చ్యా్యలి. మాకూ టైం 
పాస్ అవుతుంది అన్నారు. న్కూ 
కంత గత స్మృతులలోని ఆనందానినా 
అనుభవించవచుచె అనుకున్నాను. 

ఇక మా ఉరి సంగతులు చ్ప్పడం 
ప్రారంభించాను. 
             దాదాపు అర శత్బదు ం కిందట 
మనకి స్్తంత్రం వచిచెన కత్త  
రోజులు, రవాణా సౌకరా్యలు లేవు. 
ఇప్పటి లాగా లేవు. కారు డ్రైవ్ చేస్్త -
ననా మా అబా్యి కూడా వింటున్నా-
డు. అమా్మ! నువ్ంత మర్ అచచె 
తెలుగులో చ్బితే వీళళుకి అరధిం 
కాదు. వీళ్ళు ఇంగీలుష్ మీడియం 
కదా! కాస్త ఇంగీష్ కూడా మిక్సు 

చేసి చ్పు్ప అన్నాడు. కంత వాళలుకి 
అరధిం అయే్యలా పాత మాటలు 
వాడకుండా చ్పా్పలి. ఓకే. మళీళు 
ప్రారంభించాను. 
        ఫిఫీ్ట  ఇయర్సు వనుక మనకి 
ఇండిపండన్సు వచిచెన కత్తలోలు  ట్రా-
నోసుపోర్్ట ఇంతగా డవలప్ కాలేదు. 
అందుకని బస్సులు తకుకువగా 
ఉండేవి. ఇపు్పడు మనం వళిలున 
ఊళ్ళు మా మామ్మ, త్తయ్య ఉండే 
వారు. వాళళును చూడడానికి బంద- 
రు నుండి ఈ ఊరు వచాచెను.  అపు్ప 

డు మీ న్ననా చిననా ప్లలు  వాడు. 
మేము హైదరాబాదు సిటీ లో ఉండే 
వాళళుం. ఈ ఊరు వచిచెనపు్పడు 
రెండు రోజులు ఉన్నాను. ఆ రెండు 
రోజులలోనే నేను మరచి పోలేని 

సంఘటనలు జరిగాయి. 
    అపు్పడు మీ న్ననాని ఎతు్త కుని 
గుడికి వచాచెను. అపు్పడు ఉదయం 
8గంటలు అనుకుంట్. గుడిలో శి-
వాలయంలో దేముడుని దర్శనం 
చేస్కుని పకకునే ఉననా ఆంజనేయ 
స్్మి ఆలయానికి వచాచెను. అకకు 
డి వాత్వారణం ప్రశంతంగా ఉంది.
కాసేసుపు కూరోచెవాలనిప్ంచి కూరుచె 
న్నా. ఆ గుడి   పూజ్రి ఎంతకీ రా 
లేదు. న్కు తోచక ఆ గుడి ముందు 
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ఊడిచె ముగుగు  వేస్ను. ఇంతలో 
పూజ్రి వచాచెడు. గబా గబా ఏవో 
మంత్రాలు చదివాడు. పూజ అంత్ 
చేసి దేముడికి నైెవేద్యం పటి్ట , న్కు 
ప్రస్దం పట్్ట డు. అకకుడ ఎవ్రూ 
లేరు. ఆ పూజ్రి పటి్ట న ప్రస్దం-
కళళు కదుదు కుని తిన్నాను. మీ న్ననాకి 
పట్్ట ను. వంటనే ఇంటికి వచాచెను.
మా త్తయ్య వరండాలో ఎదో సదుదు  
తూ, ఎకకుడ నుండి వస్్త న్నావమా్మ? 
అని అడిగాడు. గుడికి వళిలు  వస్్త న్నా 
త్తయా్య అన్నాను. అకకుడి పూజ్రి 
ప్రస్దం పట్్ట డా? అని అడిగాడు 
త్తయ్య. అవును త్తయా్య, పట్్ట  
డు తిన్నాను,  అన్నాను. నేనేదో తపు్ప 
చేసినటులు  చూస్రు. న్కు ఏమీ అరధిం 
కాలేదు. కంత సేపటి తరువాత 'ఆ 
గుడి పూజ్రి ఆచారు్యలు. మనం 
వైదీకులం. వాళ్ళు పటి్ట ంది మనం 
తినకూడదు' అని నస్గుతూ వళిలు-
పోయారు. అపు్పడు న్కు అనిప్ం-
చింది పలెలుటూరులో ఇదికూడా తపే్ప-
నేమో అని ప్ం చింది. అంతేకాదు 
న్కు చాలా బాధగా కూడా అనిప్ం-
చింది. 
       ఆ రోజులలో అంత చాంధసము-
గా ఉండేవారు. ఒక రోజు అలా
గడిచింది. మరుసటి రోజు ప్రయా 
ణం. మా మామ్మ పందరాళే వంట 
చేసింది. న్కు చీర, స్రె పటి్ట  వాళ్ళు 
కూడా న్తో పాటే తొందర తొందరగా 
ఎంగిలి పడి, ననునా బస్సు ఎకికుం-
చడానికి వచాచెరు. మా త్త గారి 
పొలం లో పని చేసే పాలేరు కూతురు 
'రత్్త లు' వచిచెంది. ఏంటండీ ఎంక 
మ్మ గోరు మనవరాలిని అపు్పడే 
పంపేస్్త న్నారా? నేను వస్్త , పదండి 
అంటూ మాతో వచిచెంది. పకకునే 
ఉననా మా మేనత్త కూడా మాతో పాటు 

ననునా బస్సు ఎకికుంచడానికి వచిచెంది. 
ఇదంత్ వింటుననా మా కోడలు ప్-
లలులకూ, న్కూ సేనాక్సు సప్లు  చేసింది. 
కారు కాసేసుపు ఆప్ టీ త్గాము. మా 
అబా్యి అన్నాడు కదా అమా్మ! ఇలా 
ఇంకో గంట కబురులు  చ్పా్పవనుకో, 
మన ఊరు వళిలు  పోత్ము అన్నాడు. 
లేకపొతే  న్కు నిద్ర వస్్త ంది. డ్రైవింగ్ 
ఇబ్ం ది అవుతుంది  అన్నాడు. 
ప్లలులు ఇంట్రెస్్ట  గా వింటున్నారు. 
వాళలుకి అంత్ విచిత్రంగా ఉంది. 
న్న్నా! ఇంతకీ మీరు బస్సు ఎకాకురా? 
లేదా? అని అడిగారు. అపు్పడేన్? 
ఇంకా చాలా చ్పా్పలి నేను. ఇపు్పడే  
కధలో  అసలైెన జోక్ అన్నాను. మళీళు 
కారు ఎకాకుము. మళీళు బస్సు కధ  
ప్రారంభం. 
        ఆ ఊరులో బస్సు స్్ట పు అంటూ 
ఏమీ ఉండదు. అకకుడ ఒక పదదు  
చింత చ్టు్ట  ఉంటుంది. దాని కింద 
కూరోచెవాలి. పకకునే చ్రువు. దాని 
మీద నుండి మంచి గాలి చలలుగా 
వీసూ్త , హాయిగా ఉండేది. ఆ ఊరు 
వచేచె వాళ్ళు, వళేలు వాళ్ళు అడగడం 
'ఏంటండీ? ఎపు్పడొచాచెరు? అపు్పడే 
వళిలు  పోతున్నారా? అంటూ ఎంతో 
ప్రేమగా అడిగి, వాళ్ళు అకకుడే బస్సు 
కోసం కూరుచెననాటులు  కూరుచెన్నారు. 
బస్సు ఎకేకు వాళ్ళు ఒకకురు, ఎకికుంచే 
వాళ్ళు పాతిక మంది. ఈ రోజులోలు , 
అమెరికా, అంతరిక్షం కూడాన్
గుటు్ట  చపు్పడు కాకుండా వళిలు  వస్్త -
న్నారు. ఇంతలో ఇవనీనా విననా మా
మనవడు, మనవరాలు ఇంతమం ది 
ఎందుకు బస్సు ఎకికుంచడానికి? అని 
అడిగారు. ఆ రోజులలో అభిమాన్-
లు, ఆపా్యయతలు అలా ఉం
డేవి. అప్పటికి మేము బస్సు కోసం 
వచిచె రెండు గంటలు అయి్యంది 

బస్సు ఇంతకీ రాదు. దూరం నుండి 
చిననాగా బస్సు లాగ కనిప్ంచిం-
ది.  దూరం నుండి ఆ బస్సును 
చుసే్త నిండు గరిభుణీ లాగా నెమ్మ-
దిగా వసో్త ంది. అంతే! అందరూ  
లేచారు.   బస్సు కూడా రానే వచిచెం 
ది. దాని నిండా జనం వేళ్ళుడుతు-
న్నారు. మేము ఉననా చోటికి రెండు 
వందల అడుగుల అవతల ఆపాడు. 
అందరం 'హోలాడి న్ హోలాడి  న్' అంటూ 
చేతులు ఊపుతూ  ముందుకి వళేలుస-
రికి బస్సు డ్రైవరు సీ్పడుగా పోనివ్డం 
'కండక్టరు'  రైెట్ రైెట్ అంటూ బస్సు 
వేగం పంచడం ఇలా రెండు మూడు 
బస్సులు వచిచె వళిలు  పోయాయి కానీ 
ఒకకు బస్సు ఆపలేదు. 
      ఉదయానేనా తిననా అననాం తిరిగి 
పోయి ఆకలి మొదలయి్యంది. 
మా మామ్మ ఇంటికి వళిలు  రాత్రికి 
వంట చేసి మళీళు వచిచెంది. షరా 
మామూలు. హోలాడి న్ హోలాడి న్ , రైెట్ 
రైెట్. ఇహ చీకటి పడింది. ఇంత 
చీకటిలో ననునా పంపడం ఇష్ట ం లేక 
తిరిగి ఇంటికి వళిలు  పదదు  యాత్ర చేసిన 
వాళళు లాగ అలసి పోయి పడుకు 
న్నాము. మరున్డు ఉదయం 
ప్రయాణం మాత్రం బానే స్గింది, 
బండారు జేరాము. ఈ చిననా ప్రయా-
ణానికి ఇంత  హడావిడి పడవలసి 
వచేచెది. నిర్్ణత సమయానికి అవస-
రమైెననినా బస్సులు ఉండేవి కావు. ఆ 
రోజులలో ప్రయాణం  అంత  కష్ట ంగా 
చేసే వాళళుం. ఎలా మరచి పోత్ం? 
ఇపు్పడు మనం మన కారులో 
హాయిగా సే్టట్ దాటి ఇంకో సే్టట్ కి 
వడుతున్నాము. ప్లలులంత్ ' ఎఱ్ఱ  
బస్సు' ముచచెటులు  విని నిద్ర పోకుండా 
ఎంజ్య్ చేశరు .               
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

      అందుకే భాకరాపేటలో మొ-
ట్ట మొదటిస్రిగా శ్రీ కోదండ-
రామ న్ట్యమండలి వలిసింది. 
'శ్రీకృష్ణ రాయబారం' న్టకం 
వేయాలని నిశచెయించుకున్నా-
రు. రాయబారం న్టకం పుస్తకం 
తెచుచెకున్నారు. లొడుగు పదదుకే-
శననా గప్ప సంగీత విదా్ంస్డు 
కాబటి్ట  ఆయనే న్టకం నేరి్పంచ 
పూనుకున్నారు.
         నందుల రామమూరి ్త ప్ 
యు సి పర్క్షలు రాసి ఇంటిలో 
వుండటం వలలు  ఊరోలు  జన్ననాం-
త్ సమీకరించి రాయబారంలో 
అనినా పాత్రలకు నటులను ఎనునా-
కోవటం జరిగింది. వీళళులో చాలా 
మందికి చదవనూ రాయనూ 
రాదు. అందుకే పలుగురాళలుపలెలు  
హైసూకుల్ లో చదువుతుననా బడి-
ప్లలులందరి చేత తలకకకు పాత్రకు 
వారి 'పోరష్న్' రాసి ఇచిచె పది-
రోజులపాటు వాళళుతో పలికించే 
బాధ్యత్ అప్పగించారు.
       సంసకృత పదాలు వచిచెన-
చోట, కఠినమైెన తెలుగు పదాలు  
వచిచెనచోట పలకటం చా-
లామందికి కష్ట ంగా వుండేది. 
ప్లలులు సూకులుకు పోయివస్్త రు. 
పాత్రధ్రులు పనులకు పోయి 
వస్్త రు. సత్రంలో, దేవళంలో, 
కళ్ళులోలు , రావిచ్టు్ట  అరుగు మీద 
... ఎకకుడపడితే అకకుడ అకుంఠిత 

దీక్షతో పలికేవాళ్ళు, పలికించేవా-
ళ్ళు కనబడటం మొదలుపట్్ట -
రు. పాత్రధ్రులకు ఎంతవరకు 
వచిచెందో తెలియదు గానీ, ప్లలు -
లందరికీ పదా్యలు మొత్తం నోటికి 
వచేచెశయి.
         స్యంత్రం 7 గంటల 
నుండి 'డ్రామా రిహారసుల్సు' మొ-
దలౌత్యి. ముందు అందరికీ 
రాగయుక ్తంగా పదా్యలు నేరు్పత్-
రు. ప్రతి రోజు, ప్రతి ఒకకురూ తమ 
పదా్యలను రాగయుక ్తంగా హారో్మ-
నియం పైన నేరుచెకుంటున్నారు. 
మాట స్పష్ట త, రాగంలో ఆరోహణ, 
అవరోహణ శృతి, గమకాలూ.... 
ఇవనీనా నేరుచెకునేటప్పటికి చాలా 
రోజులే పటి్ట ంది.
         ముగుగు రు కృష్్ణ లు, ఇదదురు 
అరుజీ నులు, ఇలా చాలా చాలా 

పాత్రలకు ఇదదురు ముగుగు రు అవ-
టంవలలు  నటుల సమాఖ్య విపర్-
తంగా పరిగిపోయింది. సత్రంలో 
రిహారసుల్సు కు జనం నిండిపో-
యేవాళ్ళు. ఇందులో ఆడవాళ్ళు 
కూడా వుండేవాళ్ళు. తమ నిజజీ-
వితంలోని హ్రో న్టకంలో పం-
చరంగుల ఫోకసింగ్ లో కరెంటు 
లైెటలు లో ఎలా వలిగిపోత్రో 
చూడాలని ఆశగా ఎదురుచూసూ్త  
గడిపారు రోజులని.
         ద్రౌపది పాత్రకు మాత్రం పొ-
దుదు టూరు నుండి డ్రామా కంపనీ 
'భోగం ప్లలు ' ను ప్లవాలని ఉవి్-
ళ్ళురారు. ఆమె అయితే... సీను..
సీనుకు మధ్య.. సినిమా డా్య-
నుసులు చేస్్త ంది. ద్రౌపది పాత్రలో 
నటిస్్త ంది. ఇలా ద్రౌపది చుటూ్ట  
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అలులు కుననా పాత్రలు ధరించే పా-
త్రధ్రులు, ఆ అపసురసను అతి-
దగగురలో చూడొచుచె. పాత్రపరంగా 
సంభాషించవచుచె అని ఉవి్ళ్ళు 
రుతునే వున్నారు.
         న్టకం వయా్యలంటే 
కనీసం అయిదారు వేలు కావాలి 
ఆరోజులోలు . సే్టజి కటు్ట కోవాలి. 
డబు్లు వసూలు చేయటం 
కష్ట మైెపోయింది. పదదు  కేశననాకు 
ప్రతిరోజూ కంచి గరుడ సేవలాగా 
ఇంతమందికి నేర్పటం ఇబ్ం-
దిగానే వుంది. దాదాపు సంవతసు-
రం రోజులపాటు రిహారసుల్సు స్గి 
ఒకరి వంబడి ఒకరు మానుకో-
వటంతో న్టకం వయ్యకుండానే 
తృప్్త మిగిలిపోయింది. సంవ-
తసుర కాలంపాటు ఏదో రకంగా 
కాలకేష్పం జరిగింది. ఒకకు పైస్ 
చేతినుండి ఖరుచెకాలేదు. ఊరోలు  
ప్లలులందరికీ న్టకం మొత్తం నో-
టికచిచెంది... అంతో ... ఇంతో... 
సంగీతజ్ఞా నం అబి్ంది. ఏ 
పదా్యనికి ఏ రాగమో..తెలిసింది... 
అంతటితో న్టకం ముచచెట తీ-
రిపోయింది.
      ఆ తరువాత చాలారోజుల 
వరకు న్టకాల జోలికి పోలేదు. 
అయితే పద్యం రాగం వంటపట్ట -
డం మూలాన కందరు ఔత్సుహి-
కులు వేర్ ఊరలులో వేసే న్టకా-
లోలు  పాలొగు నేవారు. మళీళు న్టకం 
ఊస్త్తటం, 'వాసయ్య' స్రూ 
జిలాలు  పరిషత్ ఉననాత పాఠశల-
లో టీచరుగా వచిచెన తరువాత-
నే. ఈయనకు కూడా న్టకాల 
ప్చిచె బాగానే వుండేది. మంచి 

రూపం, శ్రావ్యమైెన కంఠం, న్-
యకత్ లక్షణాలు వుండటం వలలు  
మళీళు న్టకానికి అనుకురార్పణ 
జరిగింది. 
         ఈస్రి రామాంజనేయ-
యుదధిం తీస్కున్నారు. వాస్య 
స్రు రాముడు, స్బా్రాయు-
డు ఆంజనేయుడు, మనెనాం 
సీతయ్య జ్ంబవంతుడు, కత్త-
గలలు  న్గననా అంగదుడు గానుగ 
ప్చాచెననా యయాతి, బోయస్-
బ్ననా లక్ష్మణుడు, సూదా చిననాననా 
భరతుడు, ప్రభయ్య అంటే నేను, 
శత్రుఘ్నాడు, ఇలా పాత్రలనీనా 
చాలా భాగం కుదిరాయి. న్టకం 
నేరి్పంచడానికి బగుగు లవారి పలెలు  
పట్ట  నరసింహులు'ను కుదు-
రుచెకున్నారు. హారో్మనియం వా-
యిస్్త డు కాబటి్ట  ఆయనకు ఆ 
పేరు వచిచెంది. ఈయనకు నెలకు 
జీతం. స్యంత్రం భోజనం. ప్-
లుచుకుని వచిచె వదలిపట్ట టం 
మాట్లు డుకుని నిరంతరంగా రి-
హారసుల్సు చేసి మూడు నెలలోలు  
న్టకం వేశరు. 

        న్టకానికి సే్టజి కట్్ట లని 
రావిచ్టు్ట  అరుగు ప్రకకున ఉననా 
సథాలంలో న్లుగడుగుల ఎతు్త  
మటి్ట  తోలించి, మలహరరావు 
చిననా తోటలో ప్రజలు కూరుచెనే-
టటులు  ఏరా్పటు చేసి ప్రారధిన్ గీతం 
'పరాబ్రహ్మ... పరమేశ్ర' పాడిన 
తరవాత గానీ అందరూ సిథామిత 
పడలేదు. 
       ఆజ్నుబాహుడైన వాసయ్య-
స్రు శ్రీరామచంద్రుడిగా, అప్ప-
టికే ఒకస్రి న్టకం ఆగిపోయి 
అవమానపడి ప్రతీకారంతో రగు-
లుతుననా స్బ్రాయుడు ఆంజ-
నేయుడుగా పాత్రలలో జీవించి, 
న్టకానినా అందరు కలసి రకి ్త 
కటి్ట ంచారు.
      లక్ష్మణ భారత శత్రుఘ్నాలు 
ఆంజనేయుని చేతిలో హతమైె 
నిర్జీవులుగా పడివుంటే శ్రీరాము-
డు వచిచె ఒకకుకకురి దగగుర వారి ప్ర-
త్పాలను పొగిడి విలప్ంచాలి.  

                    (ఇంకా వుంది)
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తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు

కవీ,కలెక్టరు డా.జె.బాపురెడిడి

     'ఆ సెలయేటి రూపు
    ఆ కలువపూల చూపు
    వెరశి చిరయంజీవ బాపు' 

     అని జ్ఞా నపీఠ పురస్కుర గ్రహ్త 
డా. సి.న్రాయణరెడిడి ఆశీస్సులు 
గననా కవి డా.జె.బాపురెడిడి.ఒకవైపు 
ఉననాత విదా్యభా్యసం చేసి ఐఏయస్ 
పర్క్షలు రాసి కవక్టరుగా,కలెక్టరు 
హోదాలో అనేక ఉదో్యగ బాధయ్త -
లు నిర్హిసూ్త నే మరోవైపు తనలోని 
కవిని నిద్ర పోనీయకుండా కలం 
హలంతో కవిత్ వ్యవస్యం చేసి 
పలువురి మననానలు పొందిన ప్రశ-
స్త కవి బాపురెడిడి.గేయానికి పటి్ట ంది 
పేరు కనుకనే బాపురెడిడి  బహుళ 
గేయాలు ఆకాశవాణి గాయకుల 
గళ్లలో రస్లూరించినవి.శ్రోతల-
కు వీనుల విందు గూరిచెనవి. నీవూ-
నేనూ అనే గేయంలో
           'నీ కనునాల వెలుతురులో
       నే కనునాలు తెరచిన్ను  
       కనులు తెరచి నేనిది భూ
       లోకమనే మరచిన్ను'   
కమనీయ మాత్రాచ్ఛందస్సులో 
ఆయన లేఖిని నుండి ఇలాంటి ఎనినా 
గీత్లు స్లయేరులైె పారిన్యో.
బాపురెడిడి కవిత్ం పద్య,గేయ,వచన 
కవిత్ ధ్రలుగా స్గింది.ఆయన 
పద్యం చూడండి :

'నేను కవీశవారుయండనన నేరను 
గాని రస్రది ్ర కావ్ ని
రామౌణమ ప్రాణమైన సుకుమారుడ 
అక్షర భావ శిల్ప సయం
ధానుడ నిత్సత్ శుభ ద్యక 
జీవన గానగర్భ సయం
త్నము నేను,నేను పరితపత్ జగ-
జ్జననీ ప్రసనునాడన్'
ఎంత రసరమ్య శబదు  సంయోజనం.
ఎంతటి భావ సంపననాత,ఎంతటి 
గానయోగ్యత.
అందుకే సిన్రె బాపురెడిడిని అసలు 
సిసలైెన కవి అని నుతించాడు.
    కర్ంనగర్ జిలాలు  సిరికండ 
గ్రామంలో 1936  లో జని్మంచారు 

బాపురెడిడి.శ్రీమతి జంకె రామల-
కిష్మి, శ్రీ జంకె కృషా్ణ రెడిడి  దంపతులు 
ఈయన తలిలు దండ్రులు
కృషా్ణ రెడిడిగారు సంప్రదాయ మౌఖిక 
స్హిత్్యనికి చ్ందిన గీత్లను,-
గేయాలను,పదా్యలను,శోలు కాలను 
కంఠసథాం చేసి పాడటమే గాకుండా 
స్యంగా తత్్త వైలను ఆలప్స్్త ం-
డేవారు.ఆయనసతీమణి రామ-
లకిష్మి గారు ఆయన గానలహరికి 
స్రచై్తన్యం.ఇలా తలిలు దండ్రుల 
వారసత్ంగా బాపురెడిడి  గారు పదా్య-
నీనా,గేయానినా, త్తి్తవైకతనూ రసిక-
తనూ,మానవతనూ,నవతనూ తన 
గళంలో కలంలో సహజంగా పో-
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షించుకోగలిగారు.
     పద్య గేయ ప్రియుడైన బాపు-
రెడిడి  ఆధునిక  వచనకవిత్ నంద-
నవనంలో ప్రవేశిసూ్త  ‘పలలువి లేని 
పాట’ అనే కవితలో ఏమంటున్నారో 
చూడండి.
    ఛయందసు్స వదలని
    సయంప్రద్య పద్యంలయంటి
    సయంగీతయం లేక కదలని
    శాస్త్రీయ గేయయం లయంటి 
    ప్రియుని కోసయం
    అనేవాషిసుత్ ననా ననునా
    వచనకవతవాయంల వచిచి
    పట్టి కున్నావు నీవు'
  అలాగే ‘తమస్సులో మనస్సు‘ అనే 
వచన కవితలో
      దేశదేశాలలో
      కామాగినా యజ్ఞా లను
      దరి్శయంచిన న్కళ్లు
      కడుకు్కయంట్న్నాను
      వేదవేద్యంతస్రాలలో
      దేశకాల పారావారాలలో'
  బాపురెడిడి  గారు ఉదో్యగ పరంగా 
ఆర్డివో స్థా యినుండి ఆంధ్రప్రదే-
శ్ ప్రభుత్ కార్యదరి్శ స్థా యి దాకా 
అనేక  ప్రభుత్ సంబంధిత శఖలలో 
విధి నిర్హణగావించి పరిపాలన్ 
రంగంలో పదవులకు వనెనా తెచిచెన 
ప్రతిభాశలి.ఉస్్మనియా విశ్వి-
దా్యలయం నుండి ఎం.ఎ.ఎకన-
మిక్సు చేసిన వీరు పలు అంశల-
మీద సరి్టఫికేటు కోరుసులు చేశరు. 
ఇటు కవిత్ రంగంలో 1960  లో 
మొదలైెన  వీరి కవిత్ వా్యసంగం 
ఇప్పటికీ కనస్గుతూనే ఉననాది.
   తైెతన్య ర్ఖలు, రాకెటు్ట  రాయబారం, 
బాపురెడిడి  గేయాలు,బాపురెడిడి గద్య-
కావా్యలు,న్దవేదాలు, బాపురెడిడి  
పద్యకావా్యలు, బాపురెడిడి  గేయన్టి-

కలు,అనంత సత్్యలు, శ్రీకారశి-
ఖరం, న్ దేశం నవు్తోంది, ప్రే-
మారామం, మన చేతులోలు నే ఉంది, 
పంచబాణ సంచా, ప్రణయ ప్రణవం, 
రంగు రంగుల చీకటులు , మనస్లో-
ని మాట, వాడిపోని వసంత్లు,-
కాలం మాయాజ్లం వంటి ఎనోనా 
కావా్యలను వలువరించారు. వీరి 
రచనలలో వీరికి ప్రు తెచిచెన రచన-
లలో రాకెటు్ట  రాయబారమొకటి.
       ఏమిటేమిటీ భూవాసులు
    న్సీమకు రానున్నారా?
    న్వశాలనిర్జ న భూమికి
    ప్రాణముమౌలు తేనున్నారా! 
   అని అందంగా స్గుతుందీ 
గేయం. దీనికి డా.బోయి భీమననా-
గారు ముందుమాట రాశరు. వీరు 
ఉదో్యగర్త్్య మరియు విజ్ఞా నయా-
త్రగా పలు దేశలు సందరి్శంచారు.
వీరి కనినా పుస్తకాలు విదేశలలో 
ఆవిషకురించబడాడి యి.
 వీరికి పేరు తెచిచెన మరో ప్రక్య గే-
యన్టికలు.వీరు పదానాలుగు దాకా 
వైవిధ్య భరితమైెన గేయన్టికలు 
వలువరించారు.  అందులో ఒకటి 
పైన చ్ప్్పన రాకెటు్ట  రాయబారం 
గేయ న్టిక.  ప్రధ్నంగా సంగీత 

స్హిత్య నృత్య సంభరితం వాటిని 
రసరమ్యంగా రచించి మెపు్పలు 
పొందిన రసజఞా ప్రతిభాశలి బాపురె-
డిడి .
    ఈయన కృషివైశల్యం చూడాలం 
టే ఈయన రచించిన కావా్యలు 
చదవడం ఒక ఎతెతైతే ఈయన 
షష్ట ్యబదు  సంచికలో లబధిప్రతిష్ఠు లైె-
నవారెందరో వీరి గురించి రాసిన 
వా్యస్లు సమీక్షలు చదవడం 
మరొక ఎతు్త .మహాకవిగా పేరుపొం-
దిన అతు్యననాత పదవులనలరించి-
న్ నిరాడంబరుడుగా నిర్మల మన-
సి్గా,నిశిచల తపసి్గా గోచరిస్్త రు 
బాపురెడిడి.
జూబిలీ హిల్సు లోని రోడ్ నం 5,  లో 
వీరి ఇంటిముందు న్మశిలాఫ-
లకం మీద “రామచిలుక” అని 
ఉంటుంది. పచచెని చిలుకను 
ప్రేమించే ఈయను ఆ చిలుక 
ముదుదు  ముదుదు  మాటల నయగా-
రానినా తన కవిత్ం నిండా పేరుస్్త -
డు. కండ ఆదగు మందు అననాటులు  
కండంత కవి కుదించిన వా్యసంలో 
కంత మాక్రమే చూపగలం 
తెలంగాణా కవులలో అనర ఘారతనాం 
డా.జే బాపురెడిడి.
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ఎలెకా్రా న్

        అమెరికా పశిచెమతీరం-
లోని లాస్ ఏంజిలోసులో ఓ సీత్-
కోకచిలుక రెకకులాడిసే్త, భారత్ 
తూరు్పతీరం విశఖపటనాంలో 
తుఫాను రావడమనేదానినాబట్ట రైె్లు  
ఎఫెక్్ట అంట్రు. ఉదాహరణలు 
ఎననాయిన్ కలి్పంచుకోవచుచె. 
జ్ంపేటలో ఓ కులానికి చ్ందిన 
అమా్మయి మరో కులానికి చ్ందిన 
ఎవరితోటే లేచిపోతే, సోంపేటలో 
సంబరాలూ, రాంపేటలో కట్లు -
టలు జరగడమననా మాట! బల-
వంతులైెన అమెరికా, రషా్య, చై్న్ 
అధ్యకుష్ లు, బ్రిటన్ ప్రధ్ని మంత్రి 
ఏవైన్ మాట్లు డితే, అవి స్నినాత-
మైెన ఆరష్సంప్రదాయం పాటించే 
మన దేశనినా అతలాకుతలం 
చేసి, కుహన్మేధ్వుల చరచెలు 
ప్రస్రవాహినులోలు  హోరెతి్తపోత్-
యి! ఇవి భౌగోళిక రాజకీయప్ర-
భావాలు. ఆంగలువాడకంలోని కాజ్ 
అండ్ ఎఫెక్్ట ని కాస్త తరుజీ మా 
చేసి  తెలుగులో చ్పే్ప కార్యకారణ 
సంబంధ్లు. అంతరగుతంగా-
నూ, దేశీయంగానూ చూసే్త-కేర-
ళలో వాయసం అరిసే్త, పశిచెమ 
బెంగాలోలు  బెబు్లి గాండ్రిస్్త ంది. 
దేశమంత్ విసతృతమైెన హిందీ 
చలనచిత్రరంగంలో ఎవరైెన్ 
వందకోటలు  ఖరుచెతో చిత్రనిరా్మణం 
కావిసే్త, ప్రాంతీయమైెన భాషలో 

మూ డు 

వందలకోటలు  రూపాయలతో చి-
త్రనిరా్మణం జరుగుతుంది. 
బెంగళ్రు జైెలోలు  చ్నైెనై చం-
ద్రవంకకి చిత్రాననాం వండి పడే్త 
దేశమంత్ గగోగు లు పటే్ట స్్త ంది. 
ప్రతిపక్షంలోని అభ్యరిథా  తన భవి-

ష్యతు్త ని గురి ్తంచి, ఆలోచించి, 
పాలకపకాష్ నికి తన ఓటలు  స్థా -
నబలిమి  చూప్, గోడదూకి, 
మంత్రి పదవి స్ధిసే్త, సవ్యంగా 
నడిచే పాలన్శకటం దారితప్్ప 
కుదుపుల బాటమ్మట పయనిం-
చడం జరుగుతుంది. గ్రహచా-
రం బాగోలేకపోతే దీపావళిన్డు 
పనుగాలి విస్్త ంది. అలాంటిది, 
ఓ సీత్కోకచిలుకే ఎకకుణు్ణ ంచో 
వచిచె మన మధ్యనే వాలితే ఇక 
ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో 
చ్ప్పడం కష్ట ం.  

    సరిగా మా విశఖపటనాం ప్రాం-
తీయసంసథాలో ఇలాంటి పరిసిథాతే 
నెలకంది.  మాది ప్రభుత్రం-
గంలోని  ఓ స్ంకేతిక  కారొ్పర్-
ట్ వ్యవసథా. దేశమంతట్ పలు-
ప్రాంత్లలో పరిశోధన, నిరా్మణ, 

ఉత్పతి్త కార్యక్రమాలు జరుగు-
త్యి. నేను విశఖ ప్రాంతీయ 
కేంద్రానికి ఆధిపత్యం వహించే 
స్థా యికి రెండు మెటులు  దిగువ-
స్థా యిలో ఉననా స్ంకేతిక నిపు-
ణుణి్ణ. డిజైెనింగ్ అంటే రూప-
కల్పనలు న్ పరిధి. అత్యవసర 
పరిసిథాతులోలు  పరికరాలకి మెట్రవ-
డ్ం లేదా మధ్్యమారగుం  పరిషాకు-
రాలు చూప్ంచే బాధ్యత కూడా 
న్దే. మరో ఇదదురు న్ స్థా యిలోనే 
ఇతర విభాగాలోలు  ఉన్నారు. ఒకరు 
మంగపతి. యాంత్రిక విభాగానికి 

మతలబుల మనిషి
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అధిపతి.  మరొకరు చంద్రన్ధ్ 
బిహార్. రస్యినిక  విభాగాని-
కి అధిపతి. మా ముగుగు రి మధ్్య 
సయోధ్య  ఉననా  కారణంగా మేము 
పైవాళళుకి తలనొప్్ప తెప్్పంచే పరి-
సిథాతులినా  ఎపు్పడూ కలగచ్య్య-
లేదు. బిహార్ కిషన్ గంజ్ వాడు. 
అది బీహారులో ఉంది.  బిహార్కి 
విశఖపటనాం ఎంతగానో నచేచె-
సింది. కంపనీ ఋణం మీద ఓ 
ఫాలు ట్ కూడా తీస్కన్నాడు. తలిలు -
దండ్రులు కూడానే ఉంట్రు. 
అతని కూతురూ, కడుకూ  విశ-
ఖలోని ఓ  జూనియర్ కళ్శలలో  
చదువుకంటున్నారు. మంగప-
తిది కర్ంనగర్. న్ది కాకిన్డ 
దగగురి పదాదు పురం. 
      ఉననాటు్ట ండి బిహార్కి పాట్నా 
బదిలీ అయింది. అతను చ్నైెనై 
నుంచి వచిచె రెండు సంవతసు-
రాలు కూడా కాలేదు. వయస్ 
మీరిన తలిలు దండ్రులినా ఎపు్పడూ 
తనవదదునే విధిగా  ఉంచుకంట్-
డు కాబటి్ట  ఆ విషయమైె  అతనికి 
ఇబ్ంది లేకపోయిన్, స్ల్ప-
వ్యవధిలో బదిలీ అంటేమటు్ట -
కు  ప్లలుల చదువుకి ఆటంకం 
కలుగుతుంది. విదా్యరిథా దశలో 
ఇంటర్ కీలకమైెనది. తలిలు దం-
డ్రులుకూడా శ్రదధి వహించవల-
సిన సమయం. ఆదురాదు పడదగగు 
విషయం. బిహార్  వళిళు మా పదాదు -
యన  భజరంగ్ మరాఠీని కలు-
స్కన్నాడు. “ఉత్తరు్లు వచిచెన 
వంటనే, నేనే కేంద్రంతో మీ 
బదిలీని ఆపమని మాట్లు డాను. 
కానీ తప్పనిసరి పరిసిథాతులోలు   మి-

మ్మలినాబదిలీ చేయాలిసు వచిచెం-
దనీ, దానినా గురించి ప్రస్్త వన 
ఇక పొడిగించకుండా వీలైెనంత 
త్రలో విడుదల చేసేయండి 
అననా మొండి సమాధ్నం 
వచిచెంది. మీకికకుడ స్ంత ఫాలు ట్ 
ఉంది. ఇంకక ఏడాదిలో  మీ 
ఇదదురి ప్లలుల చదువూ ఇంటర్ 
దాటుతుంది. మీ కుటుంబా-
నినా ఇకకుడ వదిలేసి వళళుండి. 
వాళళు కేష్మ సమాచారాలు చూసే 
బాధ్యత న్ది. మంగపతీ, శరా్మ 
మీ ప్లలుల చదువు మీద ధ్్యస ని-
లు్పత్రు!” అని ఆయన బిహార్కి 
చ్పా్పరు.  శరా్మ అనే  ఆ ఘట్నినా 
నేనే. పదాదు యనే అంత నిససుహా-
యంగా మాట్లు డుతోంటే, ఏవో 
రాజకీయ పరమైెన ఒతి్తళ్ళు అటు 
కేంద్రంలోని అధికారులమీద 
వచిచె ఉండాలనుకన్నాం. 
    బిహార్కి స్ంత రాష్ట్రంలోకి వ-
ళలుడానికి ఇష్ట ం లేదు. అయిన్ 
ఆజ్ఞా బదుధి డు. మరి గడవ చ్-
య్యకుండా రాజీపడిపోయి, ని-
శిచెంతగా కుటుంబానినా విశఖ-
లోనే వదిలి పాట్నా ఒంటరిగా 
వళిలుపోయాడు. మా సంసథా కేం-
ద్రపట్ట ణంనుంచి రమాకాంతం 
అనే అతను రెండు రోజులోలు -

నే స్డిగాలిలా వచిచె, బిహార్ 
జ్గాలో  చేరాడు. అతగాడిది 
విశఖ జిలాలు నే. చేరిన స్యం-
త్రానికే చాలామందికి రమాకాంత్ 
‘కాంత్ స్బ్’ అయిపోయాడు. 
ప్రాంతీయాభిమనేదానికి  బహు-
రూపాలు. 
      వ్యకి ్త గతమైెన పరిచయం 
లేదుకానీ అతనినా గురించి 
చాలానే విన్నాం. అతగాడు ఉదో్య-
గపర్ం ప్రారంభంలో సంసథాలోని 
రస్యినిక విభాగంలో చేరాడు. 
కదిదుకాలంలోనే రొట్ట కి ఏ వైపు 
వననారాస్ంటుందో తెలుస్కని, 
మానవ వనరుల శఖలో అడు-
గుపట్్ట డు. మా సంసథా పాలక-
మండలిలోని మానవవనరుల 
శఖ మెంబరుకి సహాయకుడి-
గా పనిచేసేవాడు. సహజంగా 
ఇటువంటి వారు సంబంధిత 
మెంబరలుకి నిత్య సంపూర్ణ సమా-
చారవాణిలుగా ఉండడమే 
కాకుండా, వాళళు పేరిట చక్రం తి-
పు్పత్రు. తమంతటివారు లేర-
నుకంట్రు. అందుచేత కేంద్ర-
స్థా నం నుంచి బదిలీమీద వచిచెన 
వారంటే  ప్రాంతీయాధికారులు 
కూడా కాస్త జ్గ్రత్తగా ఉంట్రు. 
అందులోనూ రమాకాంత్ కి జి-
లాలు వాసి ముద్రకూడా ఉందాయే. 
    రమాకాంత్  నైెజం రెండు-
రోజులోలు  తేలిపోయింది. కింది-
వాళలుని గుటు్ట గా రెచచెగటి్ట  పై 
వాళలునీ, సహొదో్యగులీనా ఇరుకులో 
పట్ట డం అతనికో సరదా. రాజకీ-
యాలాడేవారి ప్రధ్న లక్షణం ఇదే 
కదా? అంటే మానిపు్యలేషన్ అననా 
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మాట! అస్ధ్యమైెన విషయాల 
గురించి ప్రజలినా రెచచెగటి్ట  ఆం-
దోళనలు లేవదీయడం సర్-
స్ధ్రణం. నెగిగుతే మహాన్య-
కుడు. ఓడితే వనొనాడిడి  పోరాటం 
స్గించిన ధీశలి.  ఆందోళన 
గంగపాలైెన్, ప్రభుత్ ఆస్్త లు 
ధ్ంసమైెన్  వ్యకి ్తగతమైెన 
పరపతి మటు్ట కు ఆకాశననాం-
టుతుంది. రమాకాంత్  జను్య 
నిరా్మణం అటువంటిదే మరి. ని-
యమితులైెన ఊరూ పేరూ లేని 
పరరాష్ట్ర పార్్ట న్యకుల పర్య-
వేక్షణలొ, మన రాష్ట్రరాజకీయా-
లను, భవిష్యతు్త నీ శసించడానికి 
పూనుకోవడం అనుభవమే కదా?  
  రమాకాంత్ చేరిన పక్షం రోజు-
లోలు నే స్ంకేతిక కర్మచారులకు 
శిక్షణా కార్యక్రమాలు, పునుఃశచెరణ 
తరగతులు విరివిగా జరగాల-
నీ, వాటిపటలు  మా విశఖకేంద్రం 
సరైెన చర్యలు చేబట్ట డం లేదనీ 
స్ంకేతిక కర్మచారులు ఆందోళన 
లేవదీశరు. ఆందోళనకి మూల-
కారకుడవరో తెలిసిన్, వేలెతి్త 
చూపలేని ఇబ్ంది. కర్మచారు-
లను స్లువుగా  సమాధ్న-
పరచెలేని పరిసిథాతి.  రమాకాంత్ 
మా మీదా,  మా పై యాజమా-
న్యం మీదా ఓ  అస్తం పరోక్షంగా 
సంధించాడు. ఇది కేవలం తన 
సత్్త  చాటించుకోవడానికే. 
కర్మచార్సంఘన్యకుడు నర-
సింహులినా పదాదు యన భజరంగ్ 
మరాఠీ ప్లిచాడు. ప్లిచి ఓ దస్తం 
నరసింహులుకి చిచె చదవమన్నా-
డు. అందులో కర్మచారుల శిక్షణ 

విషయమైె రాసిన పది ఉత్తరాలు-
న్నాయి. అవి ఇటునుంచి వ్రాసి-
నవీ, అటునుంచి సమాధ్న్లు 
వచిచెనవీ. విశఖసంసథా సిథారంగా 
నడుసో్త ందని, ఆ కారణంగా ప్ర-
స్్త తం ఇతర కేంద్రాలమీద దృషి్ట  
స్రించడం జరుగుతోందని, 
ఏవైన్ నూతన ప్రణాళికలు ప్ర-
వేశపటి్ట నపు్పడు తప్పక దృషి్ట  ప-
డత్మని వాగాదు న్లు. సంతకం 
సంబoధిత మెంబర్ దే అయిన్ 
ఆ సమాధ్న్ల వనకనుననా 
వ్యకి ్త  కేంద్రంలో మానవవనరుల 
శఖలో పనిచేసిన రమాకాంతే! 
ఈ విషయానినా భజరంగ్ మరాఠీ 
కర్మచార్ సంఘన్యకుడికి 
సూటిగా చ్ప్పలేదు కానీ, నర-
సింహులు గురి ్తంచ కలడేమోనని 
ఆశించాడు. 
ఒకవేళ గురి ్తంచిన్, ఆ భావానినా 
మటు్ట కు నరసింహులు వ్యక ్తం 
చేయలేదు. తన వాదన కనస్-
గించాడు. “సర్! హరిదా్ర్ పాలు ంట్ 
నుంచి అయిదుగురినాకోలకుత్ 
శిక్షణ కోసం  పంప్ంచారు.” 
భజరంగ్ మరాఠీకి చిర్రెతు్త క-
చిచెంది. అయిన్ తమాయించు-
కని నిదానంగా అన్నాడు. 
“హరిదా్ర్ పాలు ంటలు  ఉననా ఆ 
యంత్రాలు మన పాలు ంట్ లో లేవు. 
వాటిని కోలకుత్లో ఉననా గారెడిన్ 
ర్చ్ వర్కు షాప్ వాళ్ళు తయారు 
చేశరు. ఇదివరలో పూణ్లో ప్రా-
రంభిస్్త ననా కత్త పాలు ంట్ కి చండీ-
ఘరోలు  ఉననా ఒక భార్ ఇంజనీరింగ్ 
పరిశ్రమ యంత్రాలని తయారు 
చేసింది.  శిక్షణకోసం మన 

పాలు ంట్ నుంచి కూడా ఇదదురినా పం-
పమన్నారు. తీరా పేరులు  సూచిసే్త, 
'వాళళుకి బదిలీ అయిపోతుంది,  
ప్లలుల చదువులు పాడైపోత్యి, 
కుదరదు,' అని పేచీ పట్్ట రు! 
పోనీ ఎవరైెన్ సిదధింగా ఉన్నారా 
అని అడిగితే ఎవరూ ముందుకు 
రాలేదు.  ఆ అవకాశనినా  కచిచెన్ 
పాలు ంట్ వాళ్ళు చకకుగా వాడుకన్నా-
రు! న్ణ్నికి రెండువైపులా మీదే 
నంటే ఎలా? పారిశ్రామిక స్రకాష్ , 
భద్రత్ నియమాలపై  నవంబ-
రులో  హిందూస్్త న్ షిప్ బిలిడింగ్ 
యార్డి లో ఓ వారం రోజులపాటు 
జ్తీయ స్థా యి శిక్షణా కార్యక్ర-
మం జరుగుతోంది. మిగిలిన ప్రొ-
జెకట్లనుంచి ఇదదుర్సి వస్్త రు. స్థా -
నికంగా ఉన్నాము కాబటి్ట   దానికి 
నలుగురినా పంపమన్నారు.  పేరులు  
కావాలి. మీర్ సూచించండి.”
"సర్! ఇటువంటి చిలకకుటు్ట -
డు శిక్షణాకార్యక్రమాల వలలు  
మాకు ఒరిగేదేమీ లేదు! మీరు 
కేంద్రంతో మన విశఖకేంద్రం వి-
సతృతికీ, అభివృదిధికీ  గటి్ట గా పోరా-
డటలేలుదు."
"ఏ పరిశ్రమలోనైెన్ స్రకాష్ , 
భద్రత్ నియమాల పునుఃశచె-
రణ చాలా అవసరమననా సంగతి 
మీరు విస్మరించడం న్కు 
విస్మయం కలిగిసో్త ంది. ఇక పోతే 
గత మూడు సంవతసురాలుగా 
మన కేంద్రం లకాష్ ్యనికి మించి 
పదిశతం అధిక ఉత్్పదనలు 
చేసింది. మీకందరికీ చకకుటి 
బోనస్ లు లభించాయి. వస-
తిగృహ నిరా్మణం జరుగుతోంది. 
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ఇది అభివృదిధి  కాదా?"
"సర్! పూణ్లో కత్త విభాగానినా 
ప్రారంభించారు! అలాగే ఇకకుడ-
కూడా ఏదైన్ కత్తవిభాగం ప్రా-
రంభించవలసిందిగా ఎందుకు 
ప్రయతినాంచటలేలుదు?"
ఇదంత్ రమాకాంత్  ఉదో్ధల 
మహాత్మ్యమే!
"కేంద్రపాలక మండలి ప్రణాళిక-
లోలు  మన విశఖకేంద్రం విసతృతి-
ని గురించి పరిశీలనలు జరు-
గుతున్నాయి. ప్రస్్త తం ఇకకుడ  
వసతిగృహ నిరా్మణం జరుగు-
తుననా మూలాన వారిష్క నిధుల 
పంప్ణీలో కనినా సమస్యలు తలె-
తు్త తున్నాయి. అవి తీరగానే మీ 
కోరిక నెరవరొచుచె. రాష్ట్రవాస్ల-
కు  కారి్మకనియమాలప్రకారం ది-
గువస్థా యి ఉదో్యగాలు దరకుత్-
యి. ఆఫీసరు స్థా యి ఉదో్యగాలు 
కేంద్ర సంసథా నిర్హించే  అర్హత 
పర్క్షల దా్రా జరుగుత్యి." 
ఇది రమాకాంత్  విసిరిన ముం-
దరకాళళు బంధమేనని తరా్త 
తేలింది. వాస్తవానికి కెనడా 
నుంచి విశఖకేంద్రానికి అధు-
న్తనమైెన పరికరాలినా సమ-
కూర్చె ప్రణాళికకు అంగీకారం 
లభించింది. ఈ సంగతి అతి 
గోప్యంగా ఉంచబడింది. మాకూ 
తెలియదు. కేంద్రంలో ఉననా 
రమాకాంత్ కి తెలుస్ కాబటి్ట , 
తన అసలు రస్యినిక  విభా-
గానికి, అందులోనూ విశఖకేం-
ద్రానికి బదిలీ చేయించేస్కన్నా-
డు. మహాలౌకు్యడు. అయితే ఈ 
విదేశీ శిక్షణాకార్యక్రమం చ్పు్ప-

కోడానికి ఆకరష్ణీయంగా కనిప్ం-
చిన్, అభ్యరుథా ల ఎంప్కమటు్ట -
కు ఏమంత స్లువైనది కాదు. 
రకరకాల మలుపులు తిరిగి 
తలకి రోకళ్ళు చుటే్ట స్్త ంది. విదేశీ 
యానం. డాలరలులో దినభత్్యలు. 
సిఫారస్లు, పైరవీలు, తదితర 
కారణాలు. తత్కురణంగా అసం-
తృప్్త స్గలు.    
 ఈ పరికరాలోలు  యంత్రాల భాగం 
ఒకటైతే, అవి కనస్గించే 
రస్యినిక ఉత్పతి్త చర్యలు 
మరొక భాగం. సంఘటితమైెన  
శిక్షణా కార్యక్రమం అవసరం. 
అందుకని ఇరు విభాగాల నుంచీ 
ఆఫీసరు స్థా యి ఉదో్యగులినా 
పంపాలి. శిక్షణా కాలం మూడు 
నెలలు. ఆరుగురు ఆఫీసరలు 
పేరలును సూచించవలసిందిగా 
ఉత్తరం రావడంతో గందరగోళం 
మొదలైెంది. 
తను కేంద్రంలో పనిచేస్్త ననాపు్పడే 
ఈ దస్్రా నినా ముందుకు తోలడంలో 
శ్రమించాడని రమాకాంత్ వే-
స్కననా తొలి దండ్రా! విదేశీ 
శిక్షణాకార్యక్రమాలోలు  పంప్ంచ-
బడేవారు బాధ్యత్యుతులైె, 

స్లభసంథాగ్రాహు్యలైె ఉండాలి. 
ఒకోకుపు్పడు సీనియారిటీని పకకున 
పటే్ట యాలిసు వస్్త ంది. భజరంగ్ 
మరాఠీ అదే పని చేశడు. మెరిక-
లాలు ంటి ఆరుగురు యువ ఆఫీస-
రలుని ఎంప్క చేసి పేరులు  కేంద్రానికి 
పంపాడు. ముగుగు రు యంత్రవి-
భాగం నుంచీ, ముగుగు రు రస్-
యినిక విభాగం నుంచి. ఈ 
ఎంప్కలో భజరంగ్ మరాఠీ  
కదిదు  రోజులక్తమే వచిచె చేరిన 
రమాకాంత్ అభిప్రాయం తీస్-
కోలేదు. ఆ అరుగురూ అప్పటికే  
తమ ప్రతిభని చాటుకని ప్రశం-
స్పత్రాలు, పతకాలూ స్ధించి 
అందరి మననానలూ పొందిన-
వారు.
కర్మచార్ సంఘం ఈ తర్్ఫదులో 
తమకీ చోటుండాలని ఆందో-
ళనకు దిగారు. 'ర్పు పాలు ంట్ ని 
నడిపేది మా కర్మచారులే! ఆఫీ-
సరులు  చేసేది అజమాయిషేలే! 
అందుకని సంఖ్యని పదికి పంచి 
నలుగురు ఆఫీసరలుని, ఆరుగురు 
స్ంకేతిక కర్మచారులీనాపంప్ం-
చండని' గడవ చ్లర్గింది. 
దానికి రమాకాంత్ బహిరంగం-
గానే ఊతమిచిచె ఓ దస్తం కది-
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లించాడు. 
 'రమాకాంత్ అభిప్రాయంతో 
ఏకీభవిస్్త న్నాను. మన సంసథా ఈ 
కోణంలో కూడా ఆలోచిసే్త అనినా 
విధ్లా ప్రయోజనముంటుం-
ది. అయితే మొదటలు  పంప్న 
ఆరుగురు ఆఫీసరలునీ అలాగే 
ఉంచి, ఆరుగురు స్ంకేతిక 
కర్మచారులినా జోడించి మొత్తం 
పనెనాండుమందిని పంప్సే్త 
మంచిదిగా ఉంటుంది' అని 
భజరంగ్ తన సిఫారస్ జోడించి  
పంప్ంచాడు. 
అదీ తన ఘనతగానే చ్పు్పక-
న్నాడు రమాకాంత్. నెల తరా్త 
కేంద్రం నుంచి ఎంప్క కాబడడి  
వ్యకు్త ల జ్బిత్ వచిచెంది. 
ఆరుగురి జ్బిత్. రమాకాంత్ 
బృంద న్యకుడు. ఇదదురు ది-
గువస్థా యి విశఖ కర్మచారులు 
ఎంప్క కాబడాడి రు. ఈశన్య రా-
షా్రా లలో తమ నిర్్ణత గడువు ము-
గించుకని బదిలీ కోసం ఎదురు 
చూస్్త ననా ముగుగు రు ఆఫీసరలు-
ని ఎంప్క చేయడం జరిగింది. 
శిక్షణ పూర ్తయిన తరా్త వారిని 
విశఖకి బదిలీ చేస్్త రననామాట. 
అడిగిందలాలు  ఇచేచెసే్త కేంద్రం 
బలహ్నమైెపోతుంది కదా? వి-
దేశీమారకద్రవ్యం పరిమితులు-
కూడా ప్రతిబంధకంగా ఉంట్యి 
మరి. 
కంత అసంతృప్్త చ్లర్గి-
న్ భజరంగ్ మరాఠి ఓ దారు్ప 
మాటలతో ఇకకుడి ఆఫీసరులు  విజఞా-
తతో కుదుటబడాడి రు. 
బృందమంత్ కెనడా పోయింది. 

శిక్షణాకార్యక్రమం ముగిసే న్టికి  
కేంద్రం నిర్ణయం మారిపోయిం-
ది. విశఖలో నెలకలా్పలిసున కత్త 
అదనపు పాలు ంట్ ని ఈశన్య రా-
షా్రా లకి తరలించేశరు. కెనడా 
నుంచి తిరిగి రాగానే, కత్త నిర్ణ-
యానినా తెలుస్కననా రమాకాంత్ 
ఏడుపు మొహంతో ఈశన్యరా-
షా్రా లకి పోవాలిసు వచిచెంది. అకకుడి 
ముగుగు రు ఆఫీసరూలు  అకకుడే 
ఉండిపోవాలిసు వచిచెంది. మూ-
ణ్్ణలలు  శిక్షణా కార్యక్రమం కోసం, 
తదుపరి విశఖ బదిలీ కోసం 
గతంలో రమాకాంత్ తో   పైరవీలు 
స్గించి, స్ధించిన ఆ ముగుగు రు 
తెలుగు బిడడిల మెడలోలు  మరో 
మూడు సంవతసురాలు అకకుడే 
ఉండిపోవాలిసున గుదిబండలు 
దిగబడాడి యి. విశఖ నుంచి గో-
లపడూ్త  వళిళున ఇదదురు కర్మచా-
రులీనా అకకుడి కర్మచారి సంఘాలు 
కారి్మక నియమాల ప్రకారం 
విధులోలు   చేరకుండా అడుడి  తగల-
డంతో, న్లుగు తనునాలు తిన్నా, 
నవు్ మొహాలతో వనుదిరిగారు.  
వాళళుకి కెనడా బాబులని  సహో-
దో్యగులు న్మకరణం చేసేశరు. 
అయితే వారు కెనడాలో పనిచేసే 

క్రమబదధిమైెన తీరుతెనునాలను  
గురించి చ్బూ్త , ఇకకుడా అమలు-
పరచెడానికి  నడుము బిగించారు. 
"స్ంకేతిక పరమైెన వీరి శిక్షణ 
వ్యరథామైెపోయిన్, క్రమశిక్షణ నే-
రుచెకని వచాచెరు. ఇది చాలా 
చాలా సంతోషించ దగగు విషయం. 
కానీ రమాకాంత్ లాంటి కుటిల 
నీతిజుఞా డి తలనొప్్ప  మనకి తగిగుం 
ది. ఇది మరింతగా సంతోషిం-
చవలసిన విషయం!" అన్నాడు 
భజరంగ్ మరాఠీ!
ఈ చదరంగపుటతు్త  భజరంగ్ 
మరాఠీ మహాశయుడి గారిదేమో 
అనుకన్నాం కానీ, కాదని 
తేలింది. రాషా్రా ల  రాజకీయా-
లు ప్రభుత్రంగ సంసథాలోలు  ఎనోనా 
సీత్కోకచిలుక ప్రభంజన్లు 
సృషి్ట స్్త యి. ఈశన్య ఋతు-
పవన్లు దారిమళిలు  ఉత్తరాన 
ఉననా దేశరాజధ్ని మీదుగా మా 
సంసథా కేంద్రంలో తమ ప్రభా-
వానినా చూపాయి. మతలబుల 
రమాకాంత్ స్బ్ ఆ ప్రభంజ-
నంలో కటు్ట కు పోయాడు. మా-
నిపు్యలేటర్ భస్్మస్రిడి మాదిరి 
తన నెతి్తమీద త్నే చేతులు వే-
స్కోవాలిసు వచిచెంది. ఏది ఏమైెన్ 
ఉననా మాట చ్పు్పకోవాలి. ఈశ-
న్యరాషా్రా ల స్ంకేతిక అభివృదిధిని 
దేశవాస్లందరూ స్్గతించాలి.  
అయితే రమాకాంత్ అకకుణు్ణ ంచి 
త్రగా బయటపడాడి నికి ఏ ప్రభం-
జనం సృషి్ట స్్త డ్ తెలియదు.
భజరంగ్ మరాఠీ చంద్రన్ధ్ 
బిహార్కి వాపస్ బదిలీ చేయిం-
చేశడు.   



                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చ్ప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచిచెన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతు్త లు, గుణింత్లు అనీనా అన్యిస్్త యి.
                 మీరు చ్య్యవలసినదలాలు  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకువడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధ్రాలు : 1) క = అసలు అక్షరం 'ల';  2) శ = అసలు అక్షరం 'న'
      
  సకబుగో   బెశసేదు   బామిణగరుశ ై  
 అయరీయ   శియుమియండు  ఎచిద్న  క్యు  
 తచిచికో    స్మపూదు    లశ్శలువురరుశ ై
 శీ   డమజ   లరకాక   శకితిబోశీస్                       
 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంప్ంచండి.)   

గతనెల జవాబు :  
                                  చేతులు బాగా కడుకోకుండి
                              కరోన్ వా్యప్్తని అరికట్ట ండి
                              చేతులతో కళ్ళు ముకుకు 
                              నులుముకోకండి                                        

                                              మారిచె  నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంప్నవారు:

                                                          1)     శ్రీ కోడీహళిలు  మురళీమోహన్, 
                                            2)     Ms స్ర్ణకుమారి
                                            ౩)   శ్రీ పాటిబళలు  శేషగిరిరావు
                                            4)   Ms జొననాలగడడి   అనూరాధ స్యి
                                            5)   Ms  పొన్నాడ సరస్తి 
                                            6)   శ్రీ తలాలు ప్రగడ  మధు






