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తీగవరపు శంతి

                                                                    74 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు                     
     భారత దేశం లో 74 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవానినా ప్రస్్త త కరోన్, వాత్వరణ పరిసిథాతుల దృష్ట్ యా దూరానినా పాటిస్్త  
ప్రజల ఆరోగ్్యనినా దృష్ట్ లో పెటుట్ కుని వీలైనంత వరకూ అధికారులు తమ తమ ప్రాంత్లలో వేడుకలు ఘనంగ్ 
నిరవాహంచారు. 5 వ త్రీకున ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగ్ అయోధ్య రామమందిరానికి శంఖు స్థా పన జరిగం 
ది. ఆ శ్రీరాముడి దయవల్ల  ప్రపంచం ఈ కరోన్ మహమామారి నుండి విముకు్త లవావాలని, రామరాజ్యం రావాలని 
ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.   
                                          కరోన్కి మందే కనిపెటట్  లేదు ----- లక్షలో్ల  ఫీజులేమిటి?
          వా్యధిని భరించడం ఎంత కషట్ ంగ్ ఉందో, లక్షలో్ల  డాకట్ర్లకు ఫీజులు అనే సరికి ప్రజలలో ఇంకా భయం 
ఎకుకువ అవుతంది- వా్యధిని భరించలేక, డాకట్ర్ల ఫీజులు చెలి్ల ంచ లేక. మందే  కనిపెటట్ ందే లక్షల ఫీజులు దేనికి? 
అనేది కుడా ప్రజల మిలియన్ డాలర్ల ప్రశనాగ్ ఉంది. దీనికి ప్రభుతవాం పటిట్ ంచుకోవడంలేదు అనే విమరాశా ప్రజ 
ల నుండి  ఎదురకుంటంది.   ప్రపంచ వా్యప్తంగ్ కరోన్ వా్యధిత ప్రజలంత్ అనేక ఇబ్ందులను ఎదురకుం 
టు న్నారు. కరోన్ వా్యధి వచిచిన వారు ఆవా్యధి తటుట్ కోలేక, ఇంట్ల నే ఉండి, కుటుంబ సభు్యలకు దూరంగ్ 
ఉంటూ, జ్గ్రత్తలు తీస్కుంటున్నారు కందరు. ఆ వా్యధి తీవ్రత తటుట్ కోలేని వారు ఆస్పతి్రిలో జేరి, ట్రీటమాంట్ 
తీస్కుంటున్నారు. రోగులు వారి రోగ తీవ్రతను బటిట్ , డాకట్రు్ల  ఇచేచి ట్రీటమాంట్ వారికి స్ట్ అయిన వారు బతికి 
బటట్  కడుతున్నారు. కందరి కోసం డాకట్రు్ల   ఎంత ప్రయతినాంచిన్ కందరి రోగుల ప్రాణాలు కాపాడలేని పరిసిథా-
తి.     రోగంత ఇబ్ంది పడేవారు ఈ విధంగ్ ఉంటే, కందరు కరోన్ మహమామారిని తటుట్ కోలేక, అటు డాకట్రు్ల  
వేసే లక్షలో్ల   ఫీజు లు చెలి్ల ంచ లేక ప్రజలు పడుతుననా ఇబ్ందులు అన్నా ఇన్నా కావు. ప్రభుతవా ఆస్పత్రిలో సరిగ్ 
సదుపాయాలూ లేవని, ప్రైవేటు ఆస్పత్రి డాకట్రు్ల  వేసే ఫీజులు చెలి్ల ంచ లేక న్న్ అవసథాలు పడుతున్నామని 
ప్రజలు ఆవేదన  చెందుతున్నారు. ప్రభుతవాం పటిట్ ంచు కోవడం లేదు అని ప్రజలు కందరు అంటుంటే, మేము 
ప్రజల కోసమే అనినా సదుపాయాలు కలిపిస్్త న్నామని ప్రభుతవాం చెబ్తంది. ఏది ఏమైన్ ప్రజల ఇబ్ందులు 
మాత్రం వర్ణన్తీతం. అల అని ప్రజలు కుడా తకుకువ ఏమీ కాదు. జ్గ్రత్తలు పాటించమని, ఇళ్ళలో్ల నే లక్దు న్ త 
ఉండమని ఎంత ప్రచారం చేసిన్ ఎవరూ వినడం లేదు. రోడ్ల  మీద తిరుగుతూ అవసరం ఉన్నా, లేకపోయి న్ 
గుంపులు గుంపులుగ్ తిరుతూనే ఉంటున్నారు.  మరో పకకు డాకట్రు్ల , నరు్సలు కూడా రోగులకు ట్రీటమాంట్ చెయ్య-
డంలో, అనేక ఇబ్ందులు పడుతున్నారు. కందరైతే వారు కూడా కరోన్ బారి న పడి  ప్రాణాలు కోలోపితున్నారు.  
ఇటువంటి విపతకుర పరిసిథాతులలో ... కరోన్ కి మందు కనిపెట్ట్ లని ప్రపంచ దేశలన్నా లబ్ లలో కుస్్తలు పడు-
తున్నాయి . అది ఇంకా ఒక కలికికు రాక , ఎంత మంది ప్రాణాలు కోలోపితున్నారు. ఇల కరోన్త అవసథాలు పడు-
తుంటే, మూలిగే చెటుట్  మీద త్టిపండు పడినటు్ల  వానలు, వరదలు ముంచెతు్త తున్నాయి. ఇక వీటిత ప్రజలు 
పడుతుననా అవసథాలు అయితే చెపపినలవి కాదు.  ఇనినా రోజులు మనం చెటు్ల  కటేట్ సి, చెరువులు మూసేసి ఇలు్ల  
కటుట్ కుని, భగవంతుని సృష్ట్ లో ప్రతీ భాగమూ నేనే అనుభవించాలి  అనే స్వార్ంత మానవుడు విర్రవీగుతుంటే, 
ప్రకృతి ఎన్నాళ్్ళ నేను ఊరుకుంట్ను? అని త్ను విజ్రుమి్భంచి, ప్రళయ త్ండవం చేస్త ంది. ఇపుపిడు ప్రకృతి 
ముందు మానవుడు తలవంచడ మేమిటి? అల్లల్ల డి పోతున్నాడు. అందుకే భగవంతుడి సృష్ట్ లో మనకి ఎంత 
వరకు అవసరమో అంత వరకే ఉపయోగంచుకోవాలి అత్్యశకి, స్వార్ానికి ముందుకు వళ్ళకూడదు. కరోన్ 
వా్యధికి మందు కనిపెటిట్ , ప్రజల జీవన విధానం మరుగు పడి, అంత్ హమమాయ్య అని ఊపిరి పీలుచికునే వరకు,  
ప్రతీ ఒకకురు తమ స్వార్ానినా వీడి, అత్్యశకు పోక,  ఇపపిటికైన్ ప్రాణం విలువ గొపపిదో, ఆస్థా లు  గొపపివో తెలుస్-
కుని, ఎవరికి  వారు నిస్వార్ంగ్ జీవించడానికి ప్రయతినాద్దు ము.  ఒకరికకరు సహాయ సహకారాలు అందిచుచి-
కుంటూ, ప్రతీ ఒకకురూ ఎవరికి వారు తగన జ్గ్రత్తలత జీవిత్లను గడపవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
  ఇటువంటి కి్లషట్  పరిసిథాతులలో కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగ్ పాలన్ వ్యవసథా ఉండకపోవడం దురదృషట్ క-
రం అని కందరి ప్రజల ఆవేదన. వీలువంబడి కరోన్కి మందు కనిపెటట్ బడి ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్య  స్ఖ 
జీవిత్నినా గడపాలని చైెతన్యం సంకలపిబలం కోరుకుంటంది.  అందరికీ విన్యకచవితి శుభాకాంక్షలు.



            అభిప్రాయ వేదిక

                                                                                                                                  
1. అమర వీరుల కోసం ప్రతే్యకంగ్ వారికి శ్రద్దు ంజలి 
ఘటించిన చైెతన్యం పత్రిక చాల స్పిషల్ అనిపించింది. 
అలగే కారణ జనుమాడు 'బాల మురళీ కృష్ణ' గ్రి ని కుడా 
ప్రతే్యక శ్రద్త జనమా దినంగ్ అందరికీ గురు్త  చేయడం 
చాల అదు్భతంగ్ అనిపించింది. 
శ్రీ గోపాలచారి, శ్రీమతి కనక దుర్గ-బంగుళూరు, 
శ్రీమతి అనురాధ, శ్రీమతి స్షమా - చెనైనై . 
2. సై్నికుల గురించి ఎలకా్రా న్ గ్రు చాల బాగ్ వ్రాస్రు 
.. అందరి సై్నికుల గురించి, కుటుంబాల గురించీ 
ప్రస్్త విస్్త   చాల బాగ్ వ్రాస్రు. భువన చంద్ర గ్రు 
వ్రాసిన పరిశుభ్రత గురించి 'ఆలోచించండి ' చదివి 
చాల బావుంది అనిపించింది. భారా్య భర ్తలు కద్ చదివి 
నేరుచికోవలసినవి చాల ఉన్నాయి అనిపించింది. 
శ్రీమతి మణి, శ్రీమతి లకి్మి , శ్రీ రాజ్ రావు ----- అనం-
తపూర్ . శ్రీమతి పదమా , శ్రీ రమేష్ ------ బంగుళూరు . 
3. సై్నికుడా అందుకో వందనం అంటూ 'కాకర్ల 
శ్రీరామ మూరి ్త గ్రు కవిత బాగ్ వ్రాస్రు. ద్నినా ప్రభా-
కర రావు గ్రు కుడా బాగ్ చదివారు. జగన్నాధుని రధ 
యాత్ర చాల కదిదుగ్ వేస్రు. అయిన్ బావుంది. కత్త 
రామానందం గ్రు వ్రాస్్త ననా 'సప్త మోక్ష నగరాలు' లో 
భాగంగ్ మధుర గురించి బాగ్ వ్రాస్రు . 
శ్రీ రమాకాంత రావు, శ్రీ మతి బేబి రతనాం --- రావుల-
పాలం. శ్రీ కామేశవార రావు, శ్రీ శ్రీనివాస్ ---- బంబాయి 
4. సంతష్ కు అరిపించిన అక్షర నివాళి 'పాలకురి ్త రామ 
మూరి ్త గ్రు' అశ్రు నయన్లత అరిపించిన విధానం 
అదు్భతం. 'అమామా' అంటూ సంతష్ కి నివాళ్లు 
అరిపిస్్త  ఇంగువ వరలకి్మి గ్రు కవిత బాగ్ వ్రాశరు . 
అంత బాగ్నూ చాగంటి కృష్ణ కుమారి గ్రు చదివారు. 
శ్రీమతి కృష్ణ వేణి, శ్రీ శ్రీనివాస్, శ్రీమతి కాంతి ----- 
కాకిన్డ.  శ్రీమతి ప్రమీల, శ్రీ స్బా్రావు - తుని . 
5.  శ్రీమతి పొతూ్త రి  రాజశ్రీ  న్ననా మీద కవిత చాల 
బాగ్ వ్రాశరు, బాగ్ చదివారు. చాల రోజుల తరువాత 
'నండూరి సరోజ' గ్రు వ్రాయడం చాల సంతషం 
అనిపించింది. సినిమా గురించి బావుంది. 'పాలపు బ్-
చిచిరాజు గ్రు వ్రాసిన అబ్దు ల్ కలం గ్రి గురించి వారు 
వ్రాసే కదీదు  చదవాలని అనిపిస్్త ంది.
శ్రీ స్రేష్, శ్రీమతి కమలదేవి, శ్రీ చిరంజీవి ---- పె-

ద్దు పురం. శ్రీ కమలేష్, శ్రీమతి శిరీష ---- ఏలూరు . 
6.వేమూరి వేంకటేశవారరావు గ్రు ప్రస్్త త హాట్ 
ట్పిక్ ని 'కిం కర ్తవ్యమ్' అంటూ చైెన్ గురించి చాల 
బాగ్ వివరించారు. శ్రీమతి న్గ లకి్మి గ్రు శ్రావణ 
శుక్రవారం గురించి వివరంగ్ చెపపిడమే కాక , బాగ్ 
పాడారు 
శ్రీమతి స్శీల, శ్రీమతి పవిత్ర, శ్రీ ప్రస్ద్- కండప-
లి్ల  శ్రీ సత్యన్నారాయణ, శ్రీమతి స్బ్లకి్మి ----- కరీం 
నగర్. 
7. వేదుల స్బ్రహమాణ్యం గ్రు న్టి మడి --- నేటి 
నుడి అంటూ ఆరోగ్య స్త్రాలుగ్ బాగ్ చెపాపిరు. 
ప్రేమంటే ఇంతే  లో  'వేంకట స్బా్రావు గ్రు 
గోత్రాల గురిచి కుడా వివరంగ్ వ్రాయడం బావుంది. 
అననాదముమాల అకకు చెల్లళ్ళ అనుబంధాల గురించి 
'మంగళంపలి్ల  సత్యమోహన్ సింగ్' బాగ్ వ్రాశరు. 
ప్రస్్త త సమస్యకు పరిష్కురంగ్ బావుంది. 
శ్రీ స్బ్రహమాణ్యం,  శ్రీ వేలూరి రామా రావు --- హైద-
రాబాదు .. శ్రీమతి స్రేఖ, శ్రీమతి స్శీల. రత్నాజీ 
---రాజమండ్రి. చిటిట్ బాబ్ --- హైదరాబాదు. 
8. భగవంతుడు గురించి పద్య రత్నాల ద్వారా చాల 
బాగ్ చెపాపిరు 'శరమా దంతురి ్త' గ్రు. చదివేకదీదు  ఆసకి ్త 
కరంగ్ అనిపిస్త ంది. 'దేశ మాత  దీవన ' ఆదూరి 
హైమవతి గ్రు వ్రాసిన కధ బావుంది. నందుల 
ఆతీమాయ కధ అదు్భతంగ్ ఉంది.
శ్రీమతి అనంత లకి్మి, శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ----- పూన్ 
శ్రీమతి అననాపూర్ణ, శ్రీ మోహనరావు ---- తణుకు, శ్రీ 
రాఘవరావు, శ్రీ కమలకర్ ---- పిఠాపురం . 
9. తుమూమారి రామ మోహనరావు గ్రు ప్రస్్త తం వి-
ద్్యర్ులకు నేరపివలసిన దేశభకి ్త గురించి, పాటలత 
సహా చాల బాగ్ వ్రాస్రు. 'రావి స్బా్రావు' గ్రు 
సై్నికుల గురించి చాల బాగ్ వ్రాశరు. ప్రజలకు 
ఎనోనా విషయాలు వివరంగ్ తెలియ జేశరు.పి.వి. 
నరసింహారావు గ్రి ఫోట చూసి చాల ఆనందం 
కలిగంది . 
శ్రీ వేణుగోపాల్, శ్రీ స్యి, శ్రీమతి స్మిత్ర ---- 
వరంగల్. శ్రీమతి కావేరి, శ్రీమతి సరళ, శ్రీ రామ 
కృష్ణ ---- ఖమమాం. 
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ఎలకా్రా న్
     కత్తగ్ ప్రారంభించిన స్-
రినమాస్తగర్ ప్రొజెక్ట్ కి ఉననాటుట్ ం-
డి డెహ్రాడూన్ నుంచి బదిలీ 
అయింది. డెహ్రాడూన్ లో ఏ 
కనినా సంవత్సరాలో పనిచేసిన 
తరావాత ఈ బదిలీ అయింద-
నుకంటే మీరు పొరబడినటేట్ . 
ఎందుకంటే  అంతకు క్రితం 
అస్్సం నుంచి బదిలీ మీద 
కలకత్్త  వచిచి, కేవలం ఏణ్ణరథాం 
పనిచేసిన ననునా డెహ్రాడూన్ 
బదిలీ చేసిన మూడునలలో్ల నే 
స్రినమాస్తగర్   ప్రాజెకుట్ కి  కేం-
ద్రమైన జముమాకి బదిలీ చేసింది 
మా సంసథా.. జమూమానుంచి 
హమాలయ పాద పరవాత్-
లు ఆరంభమౌత్యి. జముమా 
నగరం త్వి నదికీవల విశల-
మైన మైద్న ప్రాంతంలోనూ, 
త్వి నదిమీది వంతెన ద్టగనే 
ఆరంభమైయ్్య కండలలో-
నూ విస్తరించి ఉంటుంది. 
అంటే నగరం త్వి నదికిరు-
వైపుల ఉంటుంది. కాశీమారు-
కు పోయ్ రహద్రి ఆ కండ-
లలోనే ఆరంభమై మలికలు 
తిరుగుతూ, అనేకమైన స్ం-
దరప్రదేశలగుండా శ్రీనగ-
ర్ చేరుకుంటుంది. అయితే  

మాజీ        
వంతెన ద్టగ్నే కుడివైపు 
కండలలోకి మళి్ళతే  బావాదేవి 
ఆలయముననా కోటమీదుగ్, 
ఓ నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో 
ఒక లోయలో మా స్రినమాస్తగ-
ర్  ప్రాజెకుట్  స్థా వరముంది. ఆ 
లోయలోకి దిగబోయ్ముందు 
పైె భాగంలో చాల పెదదు  సరస్్స 
ఉంటుంది. ఆ సరస్్స పేరు 

స్రిన్సర్. ఆ సరస్్స  మూడు-
వైపుల అంబరాననాంటే వృక్ా-
లత కండలు. న్లుగోవైపున 
కంత ప్రదేశనినా చదును చేసి 
నిరిమాంచిన త్త్కులిక నివాస్లో్ల  
జమూమాలో కుటుంబాలనుంచి  
వారం రోజుల ష్ఫ్ట్  మీద  వచేచి 
స్ంకేతిక నిపుణులు, శస్త్రజుఞా   

లు  ఉంటూంట్రు.  వననాల 
రాత్రులో్ల  ఎంత ఆహా్ల దకరం-
గ్ ఉంటుందో, చీకటి రాత్రు-
లో్ల  అంత భీత్వహంగ్ను 
ఉంటుంది.  చిరుతలు, కం-
డచిలవల నుంచి ప్రమాదం 
సద్ పొంచి ఉంటుంది. దేశ-
శ్రేయస్్స కోసం ఎవరో ఒకరు 

పనిచేయక తపపిదు కద్? అ 
త్త్కులిక నివాస్లినా ఒకమూ-
లనుంచి మరకమూలవరకు 
చూస్్త పోతే దేశంలోని వివిధ 
రాష్్రా ల వారు, వివిధ విశవాస్ల-
కు చెందినవారు సంఘీభావం-
త కలిసిమలిసి  జీవించడం 
దృగో్గ చరమౌతుంది.
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    అయితే నేను యితర 
ప్రాజెకుట్ లలో పనిచేస్్త ననాపుపిడు 
న్కు పరిచయమైన కందరు 
జమూమావాస్లు అకకుడకు 
బదిలీ మీద వచాచిరు. వారి 
సహకారంత ఒక సరాదు రీజీల 
యింట్ల  దిగువ  భాగంలో  
అద్దుకు దిగ్ను.  మేడమీది 
వాట్లో యిదదురు సదరులు 
విడివిడిగ్ వారి కుటుంబాలత 
ఉంట్రు. పెదదుతను 
రాజేందర్ సింగ్  విదు్యత్ 
శఖలో పనిచేస్్త డు. న్కంటే 
రండేళ్్ళ పెదదు . రండవ అతను 
శ్రమీందర్ సింగ్. అటవీ 
శఖలో పనిచేస్్త డు. న్కంటే ఓ 
ఏడాది చిననా. దిగువభాగంలోని  
ఓ గదిలో డెబైభైకి పైెచిలుకు 
వయస్ననా వారి తలి్ల  వేరు 
కుంపటి పెటుట్ కని నివసిస్త ంది. 
అమపేరు స్ఖవాందర్ క్ర్.  
అపపిటికి న్ యిదదురి కడుకులు 
చిననావాళ్్ల . అరేళ్్ల  పెదదువాడికి, 
మూడేళ్్ల  చిననావాడికి. 
పైెనుననా సదరులిదదురిపిల్లలూ  
యించుమించుగ్ మా పిల్లల 
వయస్వారే. పెదదుతనికి ఒక 
కడుకూ, కూతురూ. రండవ 
అతనికి యిదదురూ అమామాయిలే. 
దిగన మొదటిరోజే  మా 
పిల్లలకీ వారి పిల్లలకీ దోస్్త 
కుదిరిపోయింది. కిందకి 
దిగవచిచిన ఆ పిల్లలినా ‘పైెకి 
మాపిల్లలత వచిచి ఆడుకోమ’ని 
పైె యిల్ల ళి్ళదదురూ ఒకటే 

అరుపులు.  పెదదుకోడలు 
కిందకి వచిచి, “మా పిల్లలు 
రాలుగ్యిలు. అల్లరి చేసి 
న్న్ బీభత్సమూ చేస్్త రు. 
ఆడుకోడానికి మీ పిల్లలేనా 
మేడమీదకు పంపండి. నలుగు 
రూ  ఆడుకోడానికి వేరేగది 
ఉంది. అందులో ఈ పాటికే  
చక్రాలూడిన మరబమమాలూ, 
దూది పీకెసిన కుందేళూ్ల , 
చిన్నారి ఎలుగు బంటులూ 
అనేకం ఉన్నాయి. చూడాడా నికి 
మీ పిల్లలు కుదురుగ్ 
కనబడు్త న్నారు. మీ పిల్లలినా 
చూసి మావాళ్్ల  బ్ద్ి తెచుచికనే 
అవకాశముంటుంది!” అని 
నవువాతూ అని వాళ్ల  పిల్లలీనా, మా 
పిల్లలినా పైెకి తీస్కుపోయింది.
  ముసలవిడ ఓ నవువా నవివా 
ఊరుకంది. వాళి్ళంట్ల  దిగన 
తరావాత వచిచిన మొదటి 
శన్దివారాలో్ల  సింగ్ సదరులు  
దగ్గరో్ల నే ఉననా వాళ్ళవాళ్ళ 
అత్్త రిళ్లకు వళ్్ల రు. పెదదుకడలు 
తన అత్తగ్రిత ఎదోమాట్్ల డి 
భర ్త స్కుటర్ వనక  పిల్లలనిదదురినా 
యిరికించుకని పుటిట్ ంటికి 
బయలు దేరింది. స్ఖవాందర్ 
మాజీ ముఖంలో ఏవో విచార 
ఛాయలు అలుముకన్నాయి.
  అకకుడే  తెలుగు చందమామ 
పత్రికత కుస్్త పదూ్త ననా మా 
పెదదుకడుకుని ఆదరంగ్ 
ఒడిలోకి తీస్క ని,              
“చందమామ కథ న్కూ చెపపి 

వూ?” అంటూ ఆపా్యయంగ్ 
తల నిమిరింది.  మావాడు తనకు 
వచిచిన హందీలో కథ  చెపాపిడు. 
ఆ కథ పేరు అసత్యమాడరాదు 
అని.  స్ఖవీందర్ క్ర్ 
ఓ డబా్మూత తెరిచి 
పిల్లలిదదురికీ రండేసి లడూడా లు 
చేతిలో పెటిట్ , బ్గ్గలమీద 
ముదుదు పెటిట్ , “పోయి ముందు 
ఆవరణలో ఆడుకోండి,” 
అని పంపించేసింది. మా 
యిదదురికీ లడూడా లందించి, 
“నిజం చెపపిడం  అబద్్లు 
చెపపిడం కంటే చాల స్లువు. 
ఆ నిజంలో బాధ ఉననాపుపిడు 
యితరులత పంచుకంటే 
కంత భారం తపుపితుంది 
కద్?” అంది.
   “మాజీ! పిల్లలనిదదురీనా  
బయటకు పోయి ఆడుకోమ 
న్నారు. అంటే వారిముందు 
మీరేదో చెపపిడానికి సంశయిం 
చారనుకోవాలి, అవున్?” 
అంది శ్రీమతి.
     “అనుకోవడమందుకు 
బేటీ? ఉననామాటే! కోడళి్ళదదురూ 
మంచివాళ్్ల అయిన్, అందరి 
విషయాలూ అనవసరంగ్ 
గుచిచిగుచిచి తెలుస్కంట్నన్, 
మా గతచరిత్ర అయినవారికీ, 
కానివారికీ  చెపేపిస్్త నేమోనన్  
భయం వాళ్ళకి. బయటకి 
వళ్్ళటపుపిడు అదే హచచిరించి 
వళి్లంది. పిల్లలినాకూడా అందుకే 
అంతగ్ దరిచేరనివవారు. ఒక 
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   “బేరమాడి చూశను, మీ 
పెదదుబా్యి ఒపుపికోలేదు. 
న్లుగ్గదుల అదిదుంట్ల  నడుస్్త  
ననా నహ్రూ మమోరియల్ 
ఇంగ్లష్ మీడియం ప్రైమరీ 
స్కుల్ మీ యింటికి దగ్గరకద్ని 
రాజీ పడిపోయాను.”
     “అదో దుంపల బడి. హైవే 
కావతల ఓ మంచి  కానవాంట్ 
హైస్కులుంది.  ఒకట తరగతి 
నుంచి పదో కా్ల స్ వరకు ఉంది. 
ఆ ప్రిని్సపాల్ న్కు బాగ్ 
తెలుస్.  న్ మాట కాదనడు. 
ఈ స్యంత్రమే వళి్ళ 
కలుస్కంద్ం. దూరమని 
సందేహంచకు. సై్కిల్ రిక్ా 
కుదురుచికోవచుచి. అయిన్ 
న్కోమాట చెపపిన్? మావాడు 
ఎలకి ్రాసిటీ డిపారట్మింట్ 
లో పనిచేస్్త న్నాడు కద్, 
మీటరు్ల  సరిగ్ నడవువా. 
నువువా నిశిచింతగ్ కరంటు 
వాడుకోవచుచి. ఎకుకువగ్ 
యిస్్త ననా అద్దు  కరంటు 
బిలు్ల లో సరుదు కుపోతుంది 
కాబటిట్  న్ నిజ్యితీకి 
భంగముండదు.”
    నేనూ, శ్రీమతీ నిరుత్తరులమే 
అయాం! ధరమాస్క్ామిలని 
ఆ ప ద్ రమా స్ క్ామి లు గ్ 
వాడుకోమని నిస్సంకోచంగ్ 
సలహా యిస్త ంది.
   “యింకో నిజం చెపపిన్? 
న్ కడుకులిదదురూ కలిసి ఈ 
యింటిని కంత ఋణాలతనూ, 

మరికంత పైె సంపాదనతనూ 
కట్ట్ రు. నేను వారిని పెంచిన 
విధానం సరైందని చెపపిలేను 
కాన్, పరిసిథాతులు ననునా 
నిరి్లప్తంగ్ ఉండేటటు్ల  చేశయి. 
న్కు  త్తలన్టి కంపా,గోడూ 
ఉననాటట్ యితే వాటిని అముమాకోక, 
ఉదో్యగం అయిపోయిన తరావాత   
వృద్్ప్యంలో అయిన వారిత 
సమిష్ట్ గ్ బతకండి.”
   “మాజీ , మరి మీరు 
కింద వేరుగ్.....?” శ్రీమతి 
అడగబోయి ఆగంది. 
    “అడగవలసిన ప్రశ్నా!  మా 
మధ్య పొరపొచాచిలు లేవు. 
కలిసే ఉంటున్నాం కద్? 
ననునా పోష్ంచేది న్కడుకులే 
కద్? పాతిక సంవత్సరాల 
క్రితం నేను మాంస్హారానినా 
విసరిజీంచా. న్కడుకులిదదురూ 
వివాహాలయిన తరావాత 
మాంస్హారం వైపు 
మొగు్గ చూపడంత వేరు వంట 
మొదలు పెట్ట్ ను. అంతే తపపి 
మరో విషయం కాదు. నేను ఈ 
భాగ్నినా మీకు అద్దుకివవాద్నికి 
ఒపుపికననాందుకు  కారణం 
మీరు శకాహారులు కావడం 
మూలనే!” 
  “మరి మీ కడుకులిదదురూ 
విడివిడిగ్.....?” మళీ్ళ 
అసంపూరి ్త ప్రశనా. శ్రీమతి 
మాజీని తెలిస తెలియకో 
యిబ్ంది పెడ్తందనిపించిన్, 
వారించడానికి ఆస్కురం 

సంగతి చెపుపి  బేట్!  న్కేమాత్రం 
జీతం వస్్త ంది?”
    వంటనే కంచెం 
యిరుకులోపడడా మాట  వాస్త 
వం. అపుపిడే కుర్రవధవ 
అసత్యమాడరాదు  అనే కథ 
ను చెపిపి వళ్్ల డాయెనే! 
ఆడవాళ్ళవయస్, మొగవాళ్ళ 
జీతం అడగకూడదననా ఓ 
అనధికార నియమమున్నా 
బోళ్తనంగ్ వృద్ులడిగే   
ప్రశనాలకి సమాధానం చెపపికపో 
వడం సంస్కురమ నిపించు 
కోదు. “వయి్య రూపా యలు,,” 
అన్నాను. 
“పైె సంపాదన ఏమీ లేద్?”
“అలంటి ఉదో్యగం కాదు, 
మాజీ!” 
“అలంటి ఉదో్యగమే అయితే?”
    మహా యిబ్ందికరమైన 
ప్రశనా. “లంచం తీస్కనే ప్రసకే ్త 
లేదు?  యిచేచి జీతం తపిపించి, 
వచేచి గీతం కోసం ఆశించే 
మనిష్ని కాను.” 
  “తడుముకోకుండా వంటనే 
సమాధానం చెపాపివు, 
సంతషం. మీ పొదుపైెన జీవన 
సరళి గమనిస్్త నే ఉన్నాను.  
నువువా చెపిపింది నిజమేనని 
నముమాతున్నాను. కాన్ విపతకుర 
పరిసిథాతి వసే్త నిలదొకుకుకనే 
ధైర్యం ప్రదరిశాంచు. న్కచేచి 
జీత్నికి నువువా అధికంగ్నే 
అద్దు  యిస్్త న్నావని నేననుకం 
టున్నాను.”
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జముమా సరిహదుదు కి ఏడెనిమిది 
కిలోమీటర్ల సమదూరంలో 
ఉన్నాయి. అతను వ్యవస్యం 
చేసేవాడు. దేశవిభజన సమ 
యంలో సరిహదుదు కావల ద్రుణ 
మారణకాండ జరిగందని 
మీరు ఆధునిక చరిత్రలో చదివే 
ఉంట్రు. వాస్తవమైన ఆ 
చరిత్రమీద చాల ముస్గులు 
కపపిబడాడా , స్ఖవాందర్  బహన్ 
ఓ ప్రత్యక్ష నిదరశానం. ఆమ భర ్త 
ఎదురుగ్ ఆమను, పదహారేళ్ళ 
కూతురినా పలువురు మానభంగం 
చేసి వదిలరు. ఆమ భర ్తని 
కిరాతకంగ్ హత్యచేసి, కూతురినా 
అ ప హ రి ం చు కు పో యా రు . 
తరావాత ఆమ జ్డ తెలియలేదు. 
స్ఖవాందర్ కడుకులిదదురూ 
చిననావారు. యింట్ల  ఈ ఘాతు 
కం జరుగుతననాపుపిడు  ఆ 
పిల్లలిదదురూ దగ్గరో్ల నే ఉననా 
ఓ తటలోకి ఆడుకోడానికి 
పోయారు. అందుకనే బతికి 
బయట పడాడా రు. వారిన్,  మరో 
ఆరుగురు అన్ధ బాలబాలికలినా 
న డి పి ం చు క ం టూ , 
తపిపించుకుంటూ చివరికెలగో 
ఈ ఊరు చేరి తలద్చుకంది. 
స్ఖవాందర్  ఆఖరి తముమాడు, 
నేనూ అపపిటికి కరాచీలో బి.ఏ. 
చదివే వాళ్ళం. కరాచీ రేవు 
నుంచి  వేలది సింధ్ ప్రాంతపు 
కాందిశీకులినా స్రత్ రేవుకి 
తరలించడం జరిగంది. కరాచీ 
రేవులో జరిగన కాలుపిలో్ల  
స్ఖవీందర్ తముమాడు 
మరణించాడు. నేను స్రత్ లో 

లేకపోయింది. 
   “బేటీ! ననునా కంచెం 
యిరకాటంలో పెటేట్ శవు. 
అననాదముమాలమధ్య ఎంత 
సయోధ్య ఉన్నా, స్త్రీకి న్ భరా్త , 
న్ పిల్లలు అననా సహజమైన 
స్వారథాం ఉంటుంది. ఆ స్వారథాం 
పురి విపపికముందే ఒకోకుస్రి 
విడిగ్ ఉంటూనే బాంధవా్యలని 
నిలబటుట్ కోవడం ఉత్తమం. 
అందుకే స్ధ్యమైనంతలో 
ఈ ఏరాపిటు. ప్రోత్సహంచింది 
నేనే.”
   ఆ స్యంత్రం మాజీ 
మమమాలినా ప్రిని్సపాల్ యింటికి 
తీస్కు పోయింది. “రా, 
స్ఖవాందర్  బహన్, చూసి 
చాలకాలమైంది. వీరు ....?” 
మాజీ మమమాలినా పరిచయం 
చేసింది. యిరుపక్ాల 
కుశల ప్రశనాలైన తరావాత మాజీ 
విషయం వివరించింది. 
    ఆ ప్రిని్సపాల్ పేరు 
రఘువీర్ చౌదరి. అంతవరకూ 
దివాతీయస్థా నంలో ఉననా 
ఆయనినా ప్రిని్సపాల్ గ్ 
చెయ్యడానికి  సంసథా ఒపుపికో 
లేదు. ఆయన ప్రతిభను 
గురి ్తంచిన ఊరిపెదదులు పటుట్ బ 
ట్ట్ రు. మతం మారుచికంటే 
సరేనంది సంసథా. రఘువీర్ 
చౌదరి తనునా అభిమానించే 
ఊరి పెదదులకోసం, గౌరవించే 
విద్్యరుథా లకోసం  సరేననక 
తపపిలేదు. ఆయన మా  వాణి్ణ  

న్లుగైదు ప్రశనాలడిగ, సంతృపి్త 
వ్యక ్తపరచి సమవారం కుర్రవా 
డిత రమమాన్నాడు.
     ఉదయం పదకండింటికి 
కుర్రవాణి్ణ తీస్కు వళ్్ళను. 
ఆఫీస్ లోని ఓ ఉదో్యగని పిలిచి 
, ఫారాలూ అవీ తెపిపించి, 
న్చేత  వాటిని పూరి ్తచేయించి, 
ఫీజులూ అవీ ఆ ఉదో్యగద్వారా 
పంపించి అడిమాషన్ యిచాచిడు.
త్నే సవాయంగ్ తీస్కు పోయి 
కుర్రవాణి్ణ కా్ల స్ లో కూరోచిబటిట్  
తిరిగ వచాచిడు. 
    తరావాత  న్కోసమని టీ 
తెపిపించాడు. న్కు చాల ఆశచి 
ర్యమేసింది. “మీరింత శ్రద్ 
తీస్కని సవాయంగ్  అడిమాషన్ 
తంతు పూరి ్తచెయ్యడం చాల 
ఆశచిర్యంగ్ ఉంది. మీకు  
కృతజఞాతలల తెలుపుకోవాలో 
తెలియటలే్లదు!” అన్నాను.
   “ద్నికి మార్గముంది. మీరు ఈ 
ఊళ్్ళ ఉదో్యగం చేస్్త ననాంతకాలం 
స్ఖవాందర్  బహన్ యింట్ల నే 
ఉండండి. ఆమ సిథార చితు్త రాలైన్, 
యితధికమైన మానసిక  ప్రశంతి  
మీలంటి వారి స్ంగత్యం 
మూలన కలుగుతుంది.  
కారణం చెపపికుండా నిబంధనలు 
పెటట్ డం భావ్యం కాదు కాబటిట్  
ఆమ చరిత్ర మీకు తెలియాలి.
స్ఖవాందర్, ఆమ భరా్త   అవిభక ్త 
హందూ దేశంలో పంజ్బ్ లోని 
సియాలోకుట అనే నగరంలో 
ఉండేవారు.  సరిహదుదు కావలి 
సియాలోకుట, ఈవలి ఈ 
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దిగన తరావాత బరోడా మహారాజు 
చాలమంది కాందిశీకులకి 
స్రత్ కి చుటుట్ పకకుల పునరావా 
సం కలిగంచిన త్త్కులిక 
వసతులో్ల  నివసిస్్త , ఉపకార 
వేతనం మీద  ఎం.ఏ. చేసి ఈ 
ఊళ్్ళవచిచి వాలను. స్ఖవాందర్ 
బహన్ కూలిపనులు చేస్్త , 
యిళ్లలో పాచిపనులు చేస్్త , 
దయన్యులైన కందరు 
స్థా నికులు అందించిన సహకా 
రంత ఎనమండుగురీనా పెంచి 
పెదదుచేసింది.  న్కు చాల 
కాలం వరకు స్ఖవాందర్  
తటసథాపడలేదు. ఓ స్రి ఈ 
స్కుల్ ఫంక్షన్ లో వంటలు  చేస్్త  
కనబడింది. ఆ సమయానికి ఆమ 
చేరదీసిన  పిల్లల చదువులు 
పూర ్తయి చిన్నాచితకా ఉదో్యగ్లో్ల  
సిథారపడాడా రు. కడుకులు కూడా 
చేతికందగ్నే  తలి్ల ని వారు మరి 
పని చెయ్యనివవాలేదు. ఆమకూడా 
వచిచిన యిదదురమామాయిలకి  
నలుగురిచేత్ చేతులు వేయించి  
వివాహాలు జరిపించింది. 
యింత చేసిన్ ఆమ గుండెలు 
ఒకకుకకుపుపిడు ఆక్రోశిస్్త యి. 
దేశవిభజనకు కారణభూతులైన 
వారందరిమీద్ విరుచుకు 
పదు్త ంది. అయిన్  మనవల పసి 
మనస్్సలో్ల  దేవాషబీజ్లు న్టడం 
ఆవిడకు కాన్, ఆమ కుటుంబ 
సభు్యలకుకాన్  యిషట్ ం లేదు. 
అందుకని ఆమ తన భావోద్రేకాలు 
బయటకు  పడకుండా  
ని య ం త్రి ం చు కు ం టూ  
ఉంటుంది. మీరూ, మీ  శ్రీమతీ 

ఆమకు  స్వాంతన కలిగంచే 
దిశగ్ ప్రవరి ్తసే ్త  అంతకంటే 
కావాలి్సందేముంటుంది?”
  చౌదరి గ్రి వదదు  స్లవు 
తీస్కని ఆఫీస్కి పోయాను. 
కుర్రవాణి్ణ ఆయనే స్యంత్రం 
తెలుస్ననా రిక్ా అబి్త యింటికి 
పంపించారు. అదే రిక్ాని 
కుదురుచికోవడం జరిగంది. 
    శ్రీమతిత  మాజీని  గురించి 
చెపాపిల, వద్దు  అని ఆలోచించి, 
చెపే్తనే మంచిదనిపించి విషయం 
వివరించాను. అనతికాలంలోనే 
శ్రీమతి మాజీకి చాల 
దగ్గరైపోయింది. ఈ విషయం 
యింటికోడళి్ళదదురూ గ్రహంచి 
హర్ించారే కాన్ సమస్యలు 
సృష్ట్ ంచలేదు. మాజీత సహా 
ఆమ నలుగురు మనవలకీ  న్ 
శ్రీమతీ, మా పెద్దు డూ కలిసి 
తెలుగు నేరేపిశరు
   ఓ రోజు రాత్రి  ఎనిమిది 
గంటల వేళ మాజీ న్ శ్రీమతిని 
క్గలించుకని మన్ ప్రీతి మన్ 
ప్రీతి అని గుకకుపెటిట్  ఏడుస్్త  
అంతిమ శవాస విడిచింది. 
మన్ ప్రీతి మాజీ కూతురు. 
ఎంతమంది జన్లువచిచి 
అంజలి ఘటించారు.  ఆమ 
పాడెకముమా కాయడానికి అవకా 
శం న్కు అతికషట్ ం మీద దొరి 
కింది.
                ***
(మేరల కావల అనే 
కథా సంక లనం నుంచి 
పునరుమాద్రితం )
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెదిదు  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

                                                   15 వ అధా్యయం

              జైెమిని - ఋష్ సంవాదం

                (  ఆకాశవాణి ఆదేశం)

       న్రదుడు, ఇంద్రదు్యమునాడు శివాలయానికి చేరుకున్నారు. అకకుడ కలువై ఉననా దురా్గ  దేవిని, 
పరమేశవారుని ఆరాధించారు. రధానినా అకకుడ విడిచిపెటిట్ , న్లద్రి పరవాత్నినా ఎకకుడం ప్రారంభించారు.
అనుచరులు కూడా వస్్త న్నారు. కంత దూరం వళ్్ళక ద్రి తెలియక అకకుడేఆగపోయారు.  న్రదు
డువచిచిఅందరికిద్రిచూపించాడు.అందరు కండ చివరి భాగ్నికి చేరుకున్నారు.

        అకకుడ నల్ల  అగురు చెటుట్ క్రింద ఉననా నర సింహ స్వామిని చూస్రు. స్వామి ఉగ్రసవారూపంలో 
ఉన్నాడు. రాక్షస్ని రముమాని చీలుస్్త ననా రూపంలో ఉన్నాడు. స్వామిని దూరంనుంచి చూసి అందరు 
నమసకురించారు.        స్వామిని చూస్క ఇంద్రదు్యమునానికి న్రదుని మాటలపైె విశవాసం ఏరపిడింది. 
“ఓ మహర్ి నేను ధను్యడను. నరసింహస్వామిని చూపించావు. దగ్గరకు చేరలేని మావంటి భకు్త లు 
దూరంనుండి దరిశాంచుకోగలిగ్ం. ఆ స్వామిని మేము ఎల పూజంచగలుగుత్ం? ఇంద్రన్లమణి 
సవారూపుడైెన ఆ న్రాయణుని ఎకకుడపూజంచాలి? ఆ స్వామి ఎకకుడ ఇస్కచేత కపపిబడి ఉన్నాడు?”  
అని ఇంద్రదు్యమునాడు న్రదుని అడిగ్డు.

            “ ఓ రాజ్! ఈ మర్రిచెటుట్ కి ఒక యోజనం పొడవు, రండు యోజన్ల వడలుపి ఉననా  ప్రదేశం 
ముకి ్తనిస్్త ంది. ఈ న్డలో నడిసే్త పాపాలు నశిస్్త యి. న్రాయణుడు ఈ వటవృక్షం రూపంలోఇకకుడ 
ఉన్నాడు. ఆ స్వామిని దరిశాంచుకుననా వారి పాపాలు నశిస్్త యి. ఈ వృక్ానికి పడమరగ్, నరసింహ 
స్వామికి ఉత్తరంగ్ స్వామి న్లుగు రూపాలలో ఉన్నాడు. నినునా అనుగ్రహంచడానికి స్వామి తిరిగ ఇకకుడ 
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ఉద్భవిస్్త డు. భోగభూమి అయిన శ్వాత దీవాపంలో ఎల నివాసం ఏరపిరుచుకున్నాడ,అదేవిధంగ్కరమా 
భూమి అయిన జంబూ దీవాపంలోనూ స్వామి శశవాతంగ్ నివసిస్్త డు. ( 1- 27)

             ఇకకుడ స్వామిని దరిశాంచుకుననావారికి ముకి ్త కలుగుతుంది. స్వామి ప్రతి యుగంలోను ఇకకుడ 
అవతరిస్్త  ఉంట్రు. న్కోసం స్వామి ఇకకుడ అవతరించనున్నారు. ఇకకుడ ఉననా స్వామి ద్వారక, 
కంచి, పుషకురం మొదలైన కే్త్రాలలోను అవతరిస్్త డు. ఈ కే్త్రానినా స్వామి ఎపుపిడూ విడిచి పెటట్ డు” 
అని న్రదుడుఇంద్రదు్యమునానికి  స్వామి ఇస్కచే కపపిబడి ఉననా ప్రదేశనినా చూపించాడు. రాజు 
అకకుడే స్ష్ట్ ంగ దండప్రమాణం చేసి ఈ విధంగ్ స్్త తించాడు.

       “ ఓ దేవా! జగన్నాధా! ప్రణత్రి ్త న్శన్! ననునా రకి్ంచు. పుండరీకాక్ా! ఈ సంస్ర స్గరం నుండి 
రకి్ంచు. న్వు ఒకకుడివే మా దుుఃఖాలు పోగొటట్ గలవాడవు. భకి ్త మారా్గ నినా విడిచిపెటిట్ , కరమా మారా్గ ననా 
నినునా ఆరాధించు వారు మూరుఖు లు. కరమా మార్గంకూడా న్చేత ప్రేరేపించబడిందని వారికి తెలియదు. 
అజ్మిళ్డు నినునా సేవించి ముకి ్తని పొంద్డు కద్! స్వామి నినునా దరిశాంచినంతనే మాలోని 
సంశయాలు నశించిపోత్యి. నినేనా శరణు కోరిన ననునా అనుగ్రహంచు. గర్భంలో ఉననాపుపిడే నేను 
ఏ ఏ జనమాలు ఎత్తవలసి ఉంటుందో న్వు నిర్ణయిస్్త వు. తిర్యకుకులకు కూడా న్వు మోక్ానినా ఇస్్త వు. 
నినునా చూడాలని ఈ యాత్ర ప్రారంభించాను.” అని రాజు స్వామిని ప్రార్ించాడు. (28- 42)

“రాజ్! విచారించకు. న్కు దరశానమిస్్త ను. బ్రహమా న్రదుడికి ఏం చెపాపిడ న్వు ఆవిధంగ్ 
ఆచరించు” అని ఆకాశవాణి పలికింది.

       ఇంద్రదు్యమునాడు న్రదుడు చెపిపినటు్ల గ్ అశవామేధ యాగం ప్రారంభించాడానికి నిశచియించు 
కని “న్రద్! బ్రహమా చెపిపినద్నినే ఆకాశవాణి చెపిపింది. బ్రహమాకు, విష్్ణ వుకి భేదం లేదు. న్కు 
బ్రహమాకు తేడా లేదు. కనుక న్వు చెపిపినటు్ల  నేను ఆచరిస్్త ను” అని వినయంగ్విననావించు కున్నా
డు.                                      ( 43- 53)

         (స్కుంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని పురుషోత్తమ కే్త్ర వైభవంలోని జైెమిని ఋష్ 
సంవాదము అను పదిహేనవ అధా్యయం సమాప్తం)    
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                                                          16 వ అధా్యయం

                                                     జైెమిని ఋష్ సంవాదం.

                                                       ( నృసింహ ప్రతిష్ఠ  )

   రాజు మనస్్స తెలుస్కని న్రదుడు ఆనందించి “రాజ్! మంచి పనులు చేసే వారికి భగవంతుడు 
తపపికుండా సహాయ పడత్డు. బ్రహమా ననునా పంపించడమే దీనికి ఉద్హరణ.మనం శివాలయానికి 
వడద్ం. అకకుడనృసింహుని ప్రతిష్్ఠ ద్దు ం. అయన ఎదుట యాగం నిరవాహసే్త అధికమైన ఫలితం 
వస్్త ంది. నువువా ముందు అకకుడికి వళి్ళ ఒక భవన్నినా నిరిమాంచు. విశవాకరమా కుమారుడు వచిచి 
పడమర ముఖంగ్ ఒక భవన్నినా నిరిమాస్్త డు. 

          శివాలయానికి దకి్ణంగ్ వంద ధనస్్సల  దూరంలో గంధం చెటుట్ ఉంది. ద్నికి పడమర 
దికుకున న్వు యాగంచేయి. నేను ఇకకుడే ఉండి ఐదు రోజులు నృసింహుని ఆరాధించి వస్్త ను. నేను 
వచిచి నృసింహుని ప్రతిష్్ఠ స్థా ను” అని న్రదుడు ఆదేశించాడు.                 ( 1- 10)

   ఇంద్రదు్యమునాడు గంధంచెటుట్  దగ్గరికి ప్రయాణం అయా్యడు. అకకుడ విశవాకరమా కుమారుడు మానవ 
రూపంలో ఉన్నాడు. రాజును చూసి పరిచయం చేస్కున్నాడు. “స్ందరమయిన  దేవాలయానినా 
నిరిమాస్్త ను” అని చెపాపిడు. 

      “ న్వు స్మాను్యడవు కావు. విశవాకరమా కుమారుడవని న్రదుడు చెపాపిరు. భగవంతుడే మనలను 
ఇకకుడికి చేరాచిరు. న్రదుడు ఇకకుడికి వచేచిలోగ్ పడమర ముఖంగ్ దేవాలయానినా నిరిమాంచు. 
న్రదుడు వచాచిక విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది” అని రాజు చెపాపిడు.

       దేవశిలిపి యద్విధిగ్ పూజ్దికాలు నిరవాహంచి, పని ప్రారంభించాడు. అనేకమంది పనివారిని  
రాజు నియమించాడు. దేవశిలిపి న్లుగు రోజులలో  దేవాలయానినా, ప్రాకారానినా నిరిమాంచాడు. 

    విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కు కావలసిన స్మానులు తీస్కు రమమానమని రాజు సేవకులను పంపించాడు 
న్రదుని  రాకకోసం ఎదురు చూస్్త న్నాడు.  ఇంతలో శంఖ, మృదంగ, త్ళ ధవానులు వినబడాడా యి. ఆ 
శబాదు లను విని అందరు ఆశచిర్య పోయారు. దకి్ణంవైపునుండి స్గంధపూరితమైన  గ్లివీస్త ంది. 
తుమమాదలు ఝంకారం చేస్్త న్నాయి ఆకాశ గంగ కురుస్త ంది.

      న్రదుడు పుషపిక విమానంపైె నరసింహుని విగ్రహానినా తీస్కని వచాచిడు. ఆవిగ్రహానినా చూచి 
రాజు, మంత్రులు ఆనందించారు. అంతర్ానమయిన  స్వామి తిరిగ వచిచినటు్ల  రాజు భావించాడు. 
దగ్గరగ్ వళి్ళ స్వామికి నమసకురించాడు. ప్రదక్షణ చేస్డు. స్ష్ట్ ంగనమస్కురం చేస్డు. న్రదుడు 
విగ్రహానినా తీస్కని దేవాలయం లోనికి ప్రవేశించాడు. మంచిముహూర ్తం చూసి, శ్రీదేవిత కూడిన 
నరసింహ మూరి ్తని రతనా వేదికపైె ప్రతిష్్ఠ ంచారు. ఇంద్ర దు్యమునాడు నరసింహ స్వామిని 

ఈ విధంగ్ స్్త తించాడు.

                          ఇంద్రదు్యమునాడు నరసింహస్వామిని స్్త తించుట-

                                 జేఞాయజేఞాయో జ్ఞా నగమో్య&ప్యగమో్య మాయాతీత

                                  మానమేయో&నుమాన్త్ 
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కృతస్నస్్యదికృతస్నకరా్తనుమంత్ పాత్ హరా్త      

                                   విశవా స్కీ్ ననామసే్త

దుుఃఖ ధవాంసస్త్యాకహేతుం న హేతుం భేతు్త ం

                  ఛేతు్త ం సంశయానగ్రజ్తమ్

జ్్యతిరూపజ్ఞా నరూప ప్రకాశస్త మ వూ్యహాకార

                   నిరామాణ హేత

తవాత్పిద్బేజీ  భకి ్తమగ్్యం సద్ మే దేహ 

                    స్వామినూమాలభూత్ం చతురా్ణ ం

శ్రోతైెుః స్మారత్ుః రినాత్యయుకా్త జన్సే్త దీన్సిథా

                           ష్ఠ ంత్యత్ర బద్్ భవాబ్్

అనంతపాదం బహుహస్తనేత్రమనంత

                      కర్ణం కకుభౌఘవస్త్రం

దివానిశన్ధ స్కుండలఢ్యం నక్షత్ర

                       మాలకృత చారు హారమ్

త్వామదు్భతం దివ్య నృసింహమూరి ్తం

                      భకే ్తషట్ పూరి ్తం శరణం ప్రపదే్య

యత్పిదపదమాంహ పిత్మహస్య

                      కిరీటరతనా వికచతవామేతి

యదీయ పాద్బజీ  యుగ్ంత భూమౌ

           లుఠేచిచిరో యస్యహ పాంచభౌతమ్

తదిదువ్యపాదం శిరస్ వహతి స్రేంద్ర

                     న్ర్యుః ఖలు తం నమామి

తదిదువ్యసింహంహతపాప సంఘం

                  పాద్శ్రిత్న్ం కరుణాబ్ి సింహం

                                                                                                                (ఇంకా  వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగ్ మానవ జీవితం గొపపిది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతిమాక లో చెపాపిలంటే 
దుర్లభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకునుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగ్ ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగ, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంత 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జనమా ఓ దివ్య వరంగ్ లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేస్కోకూడదంట్రు మన పెదదులు. జ్ఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆతమా --పరమాతమా జ్ఞా నం పొంద్లి. ధరామార్  కామమోక్ానినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్  కామాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చేస్్త  న్నారు. పరమాతమా పట్ల  చిత్తం అంటే 
మనస్ను లగనాం చేయాలి. మన మనస్ ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగ్ బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహతంగ్, ప్రమోద భరితంగ్ స్గ్లనే కాంక్ష అంతరీ్లనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపిడు ఏమైన్ మహమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొంద్లనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్దిదునిచిచి సన్మార్గంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎననానోనా మారా్గ లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృష్ట్ ంచాడు.  వేద్లు పుటిట్ న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి ్త ధామాలుగ్ సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాతమా అనేక అనేక అవత్రాలుగ్ 
ఉద్భవించి దుషట్  శిక్షణలు గ్వించి తన మహమలత కృపాదృష్ట్ త కాపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తనోత్్సహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి ద్వారవతి చైెవ 
సపెత్తే మోక్ష ద్యకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కే్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగ్ ప్రసిదిదు  గ్ంచి మనందరకూ స్ఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్దిస్్త  న్నాయి. అం-
దువల్ల  మనకు ఆధా్యతిమాక చైెతన్యం విరాజమానమై దై్వం పట్ల  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగ ఆతమా విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధరమా బదదుమైన జీవన్నినా ఎంపిక చేస్కుని పుణ్య కే్త్రాలను సందరిశాస్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగ్ చేస్కోవాలి. ముఖ్యంగ్ జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరిశాంచి పున్తులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎనోనా జ్తులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జ్తినంతటిన్ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిట్  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కే్త్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షద్యికాలుగ్ ఏడు పుణ్య కే్త్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొంద్యి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కయంచి, అవయంతిక(నేటి ఉజ్జ -
యిని) మరియు ద్వారక.
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       (గత సంచిక తరువాయి) 
  కంస్ని పినతండ్రి దేవకుడు. 
అతనికి దేవకి, శ్రుతదేవి, మి-
త్రాదేవి, శ్రీదే వి, యశోధర అనే 
కుమార ్తలు కలిగ్రు. వీరందరిన్ 
వస్దేవుడు వివాహం చేస్కు-
న్నాడు. 
      అయితే ఆకాశవాణి దేవకీ 
అషట్ మ గర్భ శిశువు వలన 
కంస్నికి మరణముందని హ-
చచిరించడంవల్ల , కంస్డు దేవకీ 
వస్దేవులను కారాగ్రంలో 
బంధించుత్డు.       
         దేవకీ వస్దేవుల అషట్ మ 
గర్భ శిశువైన శ్రీకృష్్ణ ని చేతిలోనే 
మరణిస్్త డు. అల చెరస్లలో 
ఉననా ఉగ్రసేనుని బంధవిము-
కు్త ని చేసి తిరిగ సింహాసనం-
పైె కూరోచిబడత్డు. శ్రీకృష్్ణ డు 
మధురలో తన త్తగ్రి దగ్గరే 
ఉంటూ రాజ్యపాలనలో సహా-
యకారిగ్ ఉండేవాడు. కంస్ని 
మామ అయిన జరాసంధునికి 
తన అలు్ల డి మరణవార ్త తెలియ-
డంత తన సేనాహతుడు కాలయ-
వనునిత కలిసి అపుపిడపుపిడు 
మధురానగరంపైె దండెతి్త వచిచి 
విన్శం చేయస్గ్డు. ఆ చికాకు 
నుంచి తనవాళ్ళను తపిపించి, 

                         2.  మధుర

పరిత్రాణాయ  స్ధూన్ం  విన్శయ చ దుషకృత్ం 
ధరమా   సంస్థా పన్య    సంభవామి   యుగే  యుగే 

ప్రశంతమైన జీవత్నినా కలిపిం-
చడంకోసం శ్రీకృష్్ణ డు  ద్వారక 
ద్వారకకు తీస్కుళ్్ళడని కథనం.
 శ్రీకృష్్ణ ని జనమాసథాలమైన 
మధురను ఆలయనగరం అని 
పేరుత కూడా పిలుస్్త ంట్రు. 
మధురలో శ్రీకృష్ణ లీలవిలస్-
లను జఞాపి్తకి తెచేచి ఈ సథాలంలో 
ఒకపుపిడు దటట్ మైన అడవీప్రాం-
తంగ్ ఉండేదట. మధురలో కు-
ముదవానం, బహుళవనం, బండీ-
రావనం, బాలవనం, మోహవనం, 
లోహవనం, త్ళవనం అనే 
వన్లత పాటు, గోకులం, గో-
వర్నం అనే ఉపవన్లు కూడా 

ఉండేవట.
       మధురలోకి అడుగుపెటట్ -
గ్నే శ్రీకృష్ణ జనమాభూమి ఆలయ-
సముద్యం ఉననా విశలమైన 
ఆలయప్రాంగణానినా చూడవచుచి. 
ఆలయ ప్రవేశద్వారంపైె భారీ 'గీ-
తపదేశ' శిలపికృతి కానవస్్త ం-
ది. అలగే ద్వారం ఇరువైపు-
ల మధురవీరుల ప్రతిమలను 
చూడవచుచిను. ఎడమవైపున 
శ్రీక్రుష్ణస్వామి గోవులను కాస్్త -
ననాటు్ల , అతనిత ఇతర గోపకులు, 
ఆవులు, ఆవుదూడలు, ఒక 
జలపాత దృశ్యం అదు్భతం-
గ్ ప్రదరిశాంచారు. ఇంకంచెం 
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ముందుకు వడితే శ్రీకృష్ణ జనమా-
సథాలం తిలకించవచుచిను.  ద్నిని 
కేశవాలయం అని అంట్రు. 
ఆలయ గరా్భలయంలో శ్రీకృష్ణ 
మహమకు చెందిన చిత్రపట్లు 
అమరాచిరు. ఆ గదిలోనే వస్-
దేవుడు చినినా కృష్్ణ ని యమున్ 
నదిగుండా వ్రేపల్ల  తీస్కువ-
స్్త ననా చిత్రం అత్యదు్భతంగ్ 
దరిశాంచుకనవచుచిను. గర్భగు-
డిలో బాలకృష్్ణ లు ఇదదురు తమ 
చేతులలో లడూడా  పటుట్ కుననాటుట్  
చూడవచుచిను. వీరినే భకు్త లు 
'లడూడా  గోపాలురు' అని సంబోధి-
స్్త రు. ఈ ఆలయ ప్రాంగణము-
లోని కంత భాగము ఔరంగజేబ్ 
ఆధీనంలోకి తీస్కుని మశీదు 
నిరిమాంచాడు. మస్దు నిరిమాంచక-
ముందు ఆ ప్రాంతమునందే కృ-
ష్్ణ వతరణం జరిగనటుట్  కథనం. 
        ఆలయంలోని భాగవత 
భవనంలో యోగమాయ, రాధా-
కృష్్ణ లు, శ్రీరాముడు, గోవిందు 
డు, వరాహస్వామి, గంగ్దేవి, 
జగన్నాధుల ఉపాలయాలను 
భకు్త లు దరిశాస్్త రు. అకకుడ శివ, 
దుర్గ  ఆలయాలు ఉండటం 
విశ్షం. చైెతన్య మహాప్రభు విగ్ర 
హం జగన్నాధమూరి ్త ముందే 
ఉంచబడింది. శ్రీకృష్్ణ షట్ మి పు-
రసకురించుకుని ఇచచిట ఉత్సవ-
ములు పెదదు  ఎతు్త న నిరవాహస్్త రు. 
ఈ ఆలయంలో ప్రదరిశాంచబడిన 
భగవదీ్గ త చెకకుడాలు భకు్త లు శ్ర-
ద్త తిలకిస్్త రు. ప్రధాన్లయా-
నికి సమీపంలో కృష్్ణ డు స్నాన-
మాచరించిన పవిత్రకుండానినా 

చూడవచుచిను. 1782 సంవత్స-
రంలో సింధియా ఈ కుండానికి 
మటు్ల  నిరిమాంచారట. 
   ఈ నగరంలో మరనోనా దేవాల-
యాలను తిలకించవచుచిను. 
1. ద్వారకాదీశ్  మందిరం:
  ద్వారకాదీశుని మందిరం ప్రాచీ-
నమైనది. రాజ్ ధీరజ్ బజ్రులో 
నలకలపిబడిన ఈ ఆలయంలో 
నల్లరాయిత చెకకుబడిన కృష్్ణ ని 
విగ్రహం, తెల్లరాయిలో మరి-
సిపోయ్ రుకిమాణమమా విగ్రహం 
భకు్త లకు ఎంత భకి ్త స్ఫూరి ్త 
ఇస్్త ందంట్రు. ఆలయ ప్రదకి్-
ణా మార్గంలో శ్రీకృష్ణ లీల విన్్య-

స్లు తెలిపే చిత్రపట్లున్నాయి. 
2. దీర ్ఘ విష్్ణ  ఆలయం:
  నగరంలోని ముఖ్య ఆలయా-
లలో ఇది ఒకటి. కంస్ని సం-
హరించుటకు బయలుదేరిన 
బలరామ కృష్్ణ ల శకి ్త స్మ-
ర్ాయాలపైె వారి మిత్ర బృంద్నికి 
సందేహం వచిచింది. అపుపిడు 
శ్రీకృష్్ణ డు శంఖ చక్ర గద్ ధారి 
యైెన విష్్ణ  రూపానినా దరశాన-

మిచాచిడు. అల విష్్ణ మూరి ్తగ్ 
దరశానమిచిచిన పుణ్య సథాలంలోనే 
దీర ్ఘ విష్్ణ  ఆలయం నిరిమాంచబ-
డింది. 
3. అక్రూర భవనం:
 కంస్డు అక్రూరుని పిలిచి, 
ధనురా్యగం చేస్్త న్నామననా 
నపంత బలరామ కృష్్ణ లను 
తడ్కుని రమమాన్నాడు. ఆయన 
వారిని తనత తీస్కువచేచిట-
పుడు  కంస్ని మోస్నినా వారి-
దదురకూ వివరించి, ఒకస్రి తన 
ఇంటికి ఆతిథా్యనికి రమమాని ప్రార్ి-
స్్త డు.  కంస వధానంతరం వారు 
అక్రూరుని ఆతిథ్యం స్వాకరించా-

రు. అందుకు గురు్త గ్ అక్రూరుని 
ఇంటినే ఇపపిటికీ మనం దరిశాం-
చుకోగలం. 
4. కుబజీ  కూపం:
 పూరవాం మధురా నగరంలో ఒక 
'త్రివక్ర' అనే గూని స్త్రీ ఉండేది. 
ఈమ రోజూ గంధపు పొడి, 
స్గంధ ద్రవా్యలు, పూలదండ-
లు కంస్నికి ఇవవాటం ఒక వృతి్త. 
అల ఒకస్రి గంధ లేపాలని 
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తీస్కు వడుతుననా కుబజీ కు 
బలరామ కృష్్ణ లు మధురా నగర 
పురవీధిలో త్రసపడాడా రు. వా-
ళి్ళదదురికీ చెరో కంచెం గంధానినా, 
పూలచెండుని భకి ్తత సమరిపిం-
చింది. కృష్ణ భగవానుడు అనుగ్ర-
హం కలిగనవాడైె తన కర పల్లవ-
ములత ఆమను అనుగ్రహంచి 
గూనితన్నినా తీసివేసి సందర్య 
లకి్మిగ్ మారిచివేశడు. ఆమ జనమా 
స్ర్కమైంది. కంస వధానంత-
రం కుబజీ  గృహానికి ఉద్వునిత 
సహా వళి్ల  ఆమ ఆతిథ్యం స్వాక-
రించాడు. కుబజీ  విముకి ్త పొందిన 
చోటునే ప్రస్్త తం కుబజీ  కూపంగ్ 
పిలుస్్త న్నారు. 
5. రంగభూమి:
   ఈ రంగభూమిని కంస తిల, 
రంగేశవార అనే పేర్లత కూడా పిలు-
స్్త రు. ఇది కంస్ని రాజప్రాస్-
దంగ్ చెపపిబడుతంది. కృష్్ణ ని 
సంహరించేందుకు కంస్డు 
నియమించిన చాణూర  ముష్ట్ -
కులు రజ్ గుణ సముద్భవమైన   
కామక్రోధాలకు సంకేతం. కువ-
లయపీడమనే ఏనుగు అవిద్య, 
అహంకారానికి ప్రతీక. బలరామ 
కృష్్ణ లు వీటిని హతమారాచిరు. 
కంస్నిలోని దురు్గ ణాలనినాంటి-
న్ నిరూమాలించి అతనిని వధించి 
ముకి ్త నొసంగన్రు. ఈ ప్రాంగ-
ణంలోనే రంగేశవార మహాదేవ్ అనే 
పేరుత ఒక శివాలయం ఉంది. 
ఈ స్వామికి కంస్డు నిత్యం పూ-
జ్భిషేకాలు జరిపేవాడట. 

6. జ్ఞా నంబరాలయం:

    ఈ ప్రాంతంలోనే ఉద్వుడు 
కృష్్ణ ని లీలలను తలచుకుంటూ 
భకి ్త పారవశ్యంలో మునిగపో-
తుండేవాడట. అందుకే ఇకకుడ 
ఉదదువుని ఆలయం నిరిమాంప-
బడింది. చాల స్ందరంగ్ 
ఉంటుంది.   
7. మహావిద్్యదేవి మందిరం:
   అంబికావనంలో చిననా కండపైె 
ఈ ఆలయానినా నిరిమాంచి శ్రీ 
మహావిద్్యదేవిని ప్రతిష్ట్ ంచారు. 
నందగోపాలుడు ఒక పరా్యయం 
బలరామకృష్్ణ లను తీస్కుని  
ఈ ఆలయానినా చూపించి ఆ రాత్రి 

కి అకకుడే బసచేస్్త రు. ఒక కండ-
చిలువ లోనికి ప్రవేశించి కృష్్ణ ని 
మింగ ప్రయతినాంచింది. కృష్్ణ డు 
ఆ సరాపినినా సంహరించి నంద-
గోపాలుని రకి్ంచటమే కాకుండా 
కండచిలువకు శప విముకి ్త ప్ర-
స్దిస్్త డు. ఈ సంఘటన మహా-
విద్్యదేవి మందిర సమీపాన 
జరిగందని కథనం. 
 విదేశీయుల ద్డులలో 
అనేక పరా్యయములు మధుర 
ఆలయము లు ధవాంసం చేయ-
బడాడా యి.
                        (ఇంకా  వుంది)
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   సినిమా!
    (ఇదో సప్త వరా్ణ ల సిన్ జగత్)

     ఇకకుడ పాఠకులకి మరకకు విషయం 
తెలియ చెపాపిలి. ముఖ్యంగ్ ఇకకుడ 
నేను రాసేది,  “సినిమా కాన్సప్ట్ ” 
మీదే కాబటీట్ , అందులోని శ్రామి-
కుల గురించి కూడా తపపిక కంత 
వివరణ ఇవవాడం భావ్యం అనిపిం-
చింది న్కు!
 సినిమాలు అంటే సరద్, కాలకే్-
పం, వినోదమే అనుకుని మాత్రమే 
కాకుండా, అదో ఆహా్ల ద భరితమైన 
సంతష మిచేచిదిగ్, ద్నినా చూస్్త -
ననాంత సేపు సమయం కూడా తె-
లియనంత ఎంజ్య్ చేయడానికి 
వళ్్ళ వాళ్్ళ కంతమంది ఉంటే, .. 
ఆ సినిమా డైెరకట్రుని బటిట్ , అంతరీ్ల-
నంగ్ మంచిని ప్రభోదించే అంశలు 
కూడా, కనైనైన్ వుంట్యనే నమిమా-
కగ్, ద్ని కోసం వళి్ల  చూసే వాళ్్ళ 
లఖఖు లేనంత మంది వుంట్రు! 
ఏదేమైన్,ఆ హీరోలు అంటే ఎంత 
పిచిచి అభిమానం, ఆరాధన్, ఇషట్ ం 
వుననావాళ్్ల  చాల మంది వుంట్రు 
అననాది నిజం! “తిండి తినే పరిసిథాతి 
లేనివారు వారు కూడా, వుననా కాస్త 
డబ్్ని ఖరుచి పెటిట్  టికెకుట్ కను-
కుకుని .. ఆ సినిమా చూసిన ఆనం 
దంత కడుపు నింపుకునే జనం 
మరంతెంత మందో వుంట్రనడం-
లో కూడా ఆశచిర్యమే లేదు.”  
‘ఇంక డైెరక్ట్ గ ఆ సినిమా యా-
కట్ర్్స ని చుసే్త’ వారి వారి ఫా్యన్్స కి, 
ముఖ్యంగ్ క్రింద స్థా యి స్మాన్య 
కుర్ర కారుకి .. వాళ్ళలో్ల  దేవుళ్ళని, 
దేవతలని చూసినంత ఆనందం 
అనుభవించకుండా వుండరేమోను 
అనిపిస్్త ంది!

*అందుకే, ఆ సినిమా గురించి 
మరక అర్ంలో చెపేపిది ఏమిటంటే? 
‘ సినిమా‘.. అననాది జన్లు అం-
దరిని,కనినా గంటల పాటు బయట 
ప్రపంచానినా మరిపించే, “సప్త వరా్ణ ల 
సిన్ జగతు్త  అని.”
నిజం చెపాపిలంటే?.. “సమాజంలో 
ఎవరి ఫీల్డా  వారిది,ఎవరి స్థా యి 
ఉదో్యగ సంపాదన, చదువు, గౌరవ, 
కీరు్త లు, ప్రాముక్ష్యతలు, పేరు- ప్రతి-
షట్ లు కూడా వారివి.” వారి జీవితంలో 
పడే కష్ట్ నినా బటిట్ , కృష్ని బటిట్  వాట-
నినాంటిన్ పొందడం,సంపాదించు-
కోవడం అనేది జరుగుతుంది!  
**అయితే, ఈ సినిమా మాత్రం కాస్త 
స్పరేటు.అది చెపుపికోవాలి్స వసే్త“ఆ 
చిత్ర కథా వస్్త వు,ఆ నటీ నటుల 
ట్లంటుని,చూపరుల మపుపికోల-
ను బటిట్ , ఆ ఆరిట్స్ట్ ల ఎదుగుదల 
ఎంత ఉననాపపిటికీ”
 పెదదు  సంఖ్యలో  ప్రజలు అందరు 
డబ్్ పెటిట్  టికకుటు్ల  కంటూ, వారి 
భిరుచిని బటిట్  పదుల స్రు్ల  మళి్ళ, 
మళీ్ళ ఆ సినిమాలను చూస్్త ండ-
బటేట్  .. ‘ఆ నటీ, నటులకీ, డైెరకట్రు్ల , 
నిరామాతలు, డ్రిస్త్రిబూ్యటర్లకు’ లక్ష-
లో్ల , కోట్ల లో వచేచి డబ్్, వారి వారి 
సేట్టస్, వారి మనుగడళ్్ళ నిలబడ-
డం జరుగుతున్నాయి అననాది అక్షర 
సత్యమే అని అందరికీ తెలిస్ననాదే 
కద్?
అలగే,ముక్ష్యంగ్ ‘అంత గొపపి సిన్ 
జీవితం అనుభవించే ఆ ఆరిట్స్ట్ లు 
అందరికీ కూడా ఆ విషయం తెలి-
స్ననాది కాబటేట్  ’.. త్ము నటించే 
చిత్రాలు అనినా చూసే జనులంద-

రిన్ “ ప్రేక్షక దేవుళ్్ళ” అని వాళ్్ళ 
సంభోదిస్్త  ఒక  పరిపాటిగ్ మా-
ట్్ల డటం.. తరచూ ఏదో విధంగ్ 
వింటూనే వుంటుననా, ప్రతీ ఒకకురూ 
సమస్తం గమనిస్్త నే వుంట్రు! 
అంతేకాదు, ఆ సిన్ త్ర మణులు 
“ప్రేక్షకుల పట్ల  అల మపుపికోలుగ్ 
వుంటూ,ఆపా్యయంగ్ ఆ మంచి 
మాటలు మాట్్ల డుతూ వుండటం 
వలన,అభిమానులు పొంగపోతూ 
ఉండటమే కాకుండా” సినిమా 
వాళ్్ళ ఎవరు తమ కళ్ళ ముందు 
కనపడాడా , తెర పైెన్ చూస్్త న్నా 
ఆనందంత ఒళ్్ళ  మరిచిపోవడం 
లంటివి చేస్్త  వుంట్రు అననాది 
కూడా లోక విదితమే!
ఒక మాట:- కంత మంది ప్రముఖ 
నటుల గురించి ఏమి అనలేము,“ 
వారికి ఎపుపిడూ అభినందనలు చె-
పాపిలి్సందే” .. ఎందుకంటే వాళ్్ళ 
ఎంత స్మాజక సపృహత మలు-
గుతూ,ఏదో విధంగ్ సేవ తతపిరత 
ఉండడడం చూస్్త నే ఉంట్ము 
కాబటీట్ !
*కాన్, సిన్ పరిశ్రమలోని మిగలిన 
నటీనటులు,ఇతర శఖల వారు 
కూడా “తమ కళ్ జీవితం పూరి ్తగ్ 
వినోద్నికి మాత్రమే ప్రాముక్ష్యతగ్ 
భావించకుండా”.. ప్రజల పట్ల ,అ-
భిమానుల పట్ల  అవగ్హన వుండి 
అవసరమైనపుపిడు, వాళ్ళ కష్ట్ ల 
సమయంలో, తమ కన్స భాధ్యత-

    నండూరి సరోజ్దేవి
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ను గుర ్తరిగ అవి తీరేచిల కూడా ఉండాలేమోను? ఇల తెలియ చెపపిడం ఎందుకంటే:- “ఆ రంగ్న ఎంత కంత 
పేరు- ప్రఖా్యతలు సంపాదించుకుని, స్లబ్రెటీలు అయిన  వీరంత్ కూడా”  స్మాజక సపృహత ముందడుగు వేసే్త 
కనుక, వాళ్ళకీ .. మరి బయట సమాజంలో వుండి, నటుల సహాయానినా ఆశించే వారందరికీ కూడా మేలు అయ్్య 
అవకాశం ఉంటుంది కద్ అననాదే కాన్, సినిమా వారిని చిననాబరచిడానికి కాదు! 
నిజ జీవిత్లో్ల  జరిగే విషయ సంఘటనలను,కనినా  సినిమా కధలలో ప్రతిబింబించేల.. పెదదు  డైెరకట్రు్ల   కూడా హీరోల 
ద్వారా నటింపచేస్్త ,తిరిగ ద్ంత సమాజ్నికే ఒక మంచి మసేజ్ అందేల ప్రయతినాస్్త  వుంట్రు కద్!
*అది చూసే.. ఎంత మంది కింద స్థా యి కుటుంబాలు వాళ్్ళ, చదువు ఎకుకువగ్ లేని యువత్,   ఇతర సమస్య-
లు వుండేటి వారందరో  “ఆ నటులు, ప్రజల కష్ట్ లను ఎల తీరుస్్త రో.. సినిమాలో్ల  చూపించినటుట్ , బయట కూడా 
అలగే జరగవచేచిమో” వాళ్్ళ య్ చోటైన్ షూటింగులకి వచిచి, కళ్ళ ముందు కనిపించినట్ట్ తే, ‘తమ అవసరాలు 
కూడా తీరచిమన్,సహాయం చేసి తమ జీవిత్లు బాగుచేయమని అడగ్లని’.. ఆశత ఎదురుచూస్్త  వుంట్రను-
కోవడంలో అతిసేయోకి ్త లేదు!..
నేను ఇంద్క పైెన చెపిపింది కూడా..“ఇల సహాయానినా ఆశించే వారు,కోరుకునే వారు తపపిక ఉండచుచి” అనే ఊహా 
మాత్రం తచిందేను!
*ఇంతే కాదు.. ఎపపిటివో, పూరవాపు కనినా ముక్ష్య విషయాలు చెపుపికోవలసి వసే్త?  చెపిపి తీరాలి కూడా. “వారు ఆ 
రంగ్న అనినాంట్ గొపపి మార్గదరశాకులని,సిన్ ప్రస్థా న్న పేరనినాకగననావారు..వారి గురించి రాయలసిందే కద్?” 
ఇంకా ఎందరో మహా నటులు.. ముందు ముందు కంత ఆ విషయాలు కూడా వస్్త యి!    
ఈ సిన్ ఫీల్డా  లో కూడా, ‘పాత సినిమాల గురించి నుండి చుసే్త’.. నటనలో ఎంత మంచి పేరు సంపాదించుకుననా 
నటీ - నటులు అందరికీ,  ఆ గురి ్తంపు వూరికే ఒక పూటలోనో, ఒక రోజులోనో  వచిచింది కాదు! “అకకుడ ఆ రంగ్న 
ప్రవేశించినపపిటి నుండీ ఎనోనా  కషట్  - నష్ట్ లకు ఎదురడిడా,అనుకుననాది స్ధించి తీరాలనే తపన,పటుట్ దలలత.. 
చిననా వేష్లను సహతం వరవకుండా నటించి మరీ, కృష్త పెదదు  స్థా యి రోల్్స సంపాదించుకుననా మూలంగ్” ఆ 
ప్రఖా్యత వారి సంతం అయి్యంది. 
**అదే కాక! ఆ కాలంలో ‘సిన్ రంగ్న ఎంత త్రాస్థా యికి చేరిన అగ్రకధాన్యకులు’ నందమూరి త్రకరామా-
రావు గ్రు, అకికునేని న్గేశవారావు గ్రు కూడా ఇతర నటులను కలుపుకున్ “ రాష్ట్రంలో ఎకకుడైెన్ ఊహంచని ప్రకృతి 
వైపరీతచియాలు ఏరపిడినపుపిడు” జ్లి పటిట్  మరీ చంద్లు వస్లు చేసి, కష్ట్ లలో వుననా వారిని ఎంతగ్నో ఆదుకునే 
వారు. అల ఎననానోనా స్రు్ల , ఆ త్రలు అవసరం అయినపుపిడల్ల  సపిందిస్్త  వచేచివారు కూడా.   
                                                                                                                (ఇకకుడిత ఇది ఇంక.. సశ్షం)                                                                                                                              

      మన దేశ సరిహదుదు లో్ల , చైెన్ ఆరీమా సేనత జరిగన పోరాటంలో “వీరమరణం పొందిన..మన సై్నికులకి, 
సంతష్ బాబ్కి “ వందనం తెలియచేస్్త ..’ఈ  చైెతన్యం మాస పత్రిక’ ఎడిటరియల్ లో్ల  శ్రీమతి తీగవరపు 
శంతిగ్రు తెలియ చేసిన విషయాలు ఎంత హృద్యంగ్ వున్నాయి. అసలు చాల మంది   “సై్నికులు అంటే,ఏదో 
దేశం సరిహదుదు  ప్రాంతంలో్ల  కాపలగ్ వుండి, అవసరమైనపుపిడు యుద్ం చేస్్త .. మిగలిన సమయంలో్ల ,జీవిత్-
నినా కాలకే్పంగ్ గడిపేస్్త  వుంట్రులే” అనే స్ధారణమైన ప్రవృతి్తత  తేలికగ్ ఆలోచించేస్్త రు.
అందుకే, శంతి గ్రు “ఆ సై్నికుల అంటే ఏమిటీ? అననా ద్ని గురించి ఎంత సృజన్తమాకతత, వారు పడే కష్ట్ నినా 
,కృష్ని,వారు చేసే యుద్రీతిని వివరించి రాసి”.. అందరికి అవగ్హన కలిగంచారు!  ఇక, యుద్ంలో ప్రాణాలు 
అరిపించిన“కలనాల్ సంతష్ బాబ్ గురించి అయితే “.. ఉననాతమైన వారి జీవితం,మంచి ప్రవృతి- చదువు, దేశ భకి ్త 
, ఆలోచన, ఆశయం, దేశ రక్షణ పట్ల  వుండే ఒక ధ్్యయం,త్్యగం, కుటుంబం,లక్ాయాలు మొదలైన, ఆదరశాన్యత 
కలిగన వారి యొకకు  అనినా విశ్ష్లను” శంతి గ్రు ఎంత అదు్భతంగ్ రాసి, మనకి తెలియ చేస్రు..
ఈ సందర్ంగ్ ఎడిటర్ శంతిగ్రికి అభినందనలు తెలియ చేయడం,ఒక రచయిత్రిగ్ న్ ధరమాం అనిపించింది.
                                                                                                                          నండూరి సరోజ్ దేవి (రచయిత్రి)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు
    (గత సంచిక తరువాయి) 
ఆ న్టిని ఇళ్ళకి తీస్కుపోయి 
వారంత్ త్గేవారు. అల పవి-
త్రమైన న్ళ్్ళ త్గతే, ఎటువంటి 
రోగ్లైన్ నయమౌత్యని వారి 
నమమాకం. అబ్దు ల్ కలం బాల్యం 
అంత్ ఇంచుమించు ఇలనే 
గడిచింది. 
    కాస్త పెరిగ, న్లుగేళ్ల వయస్ 
వచేచిసరికి, రామేశవారం మం-
దిరానికి వళ్్ళ కలంకి రకరకాల 
సందేహాలు వచేచివి. తను చూసిన 
ప్రతి విషయం గురించి, తండ్రిని 
గుచిచి, గుచిచి అడిగ తెలుస్కు-
ని, సందేహ నివృతి్త చేస్కునే-
వాడు. ఆ చినినా బ్ర్రలో ఎననానోనా 
ఆలోచనలు. కెరట్లత ఎగసి 
పడుతుననా సముద్రం, దూరతీ-
రాల నుంచి న్వల మీద దరశా-
న్నికి వచేచి భకు్త ల సందోహం, 
స్యంత్ర సమయంలో 
పడమటి దికుకున, సముద్రంలోకి 
చొచుచికుపోయి, కనిపించకుం-
డా పోయ్ స్రు్యడు, కిలకిల-
రావాలు చేస్కుంటూ, వచిచినటేట్  
వచిచి తుర్రున ఎగరిపోయ్ పకి్-
సముహాలు, ఆయనినా ఎంతగ్నో 
అలరించేవి. ఆ సమయంలో ఆ 
చిన్నారి బాలుడి  హృదయంలో 
ఎనోనా ప్రశనాలు ఉద్భవించేవి. 

ఈ పక్ులు ఇల ఎగురుకుం-
టూ ఎకకుడికి పోతున్నాయి? 
పోతూ పోతూ అవి ఏం మాట్్ల -
డుకుంటున్నాయి? స్యంత్రం 
అయ్్యసరికల్ల  అపపిటిద్కా 
చుర్రుమనిపిస్్త ననా స్ర్యకి-
రణాలన్నా ఏమయిపోతున్నా-
యి?  స్రు్యడు స్యంత్రం 

ఎర్రగ్ ఎందుకు కనిపిస్్త న్నాడు? 
పడమట సముద్రంలోకి క్రుంగ 
పోయిన స్రు్యడు మళి్ళ ఎల 
తిరిగ వస్్త డు? 
అల ప్రశనాల వర్ం కురిపిస్్త ననా 

కడుకుని చూసి తండ్రి ఏమాత్రం 
విస్కుకునేవాడు కాదు. ఓపిగ్్గ  
అనినా ప్రశనాలకి సమాధానం చెపేపి-
వాడు. ఆ పక్ులు ప్రొదుదు టే బయ-
లేదురి దూరప్రాంత్లకి ఆహారం 
కోసం పోయి, స్యంత్రం 
సమయంలో తమతమ ఇళ్ళకి 
తిరిగ వళి్ళపోతున్నాయి. అవి చెట్ల  

మీద గూడు కటుట్ కుని నివసిస్్త -
యి. మనలగే తెల్ల రి లేచి తిన-
డానికి సంపాదించకపోతే వాటికి 
రోజెల గడుస్్త ంది? తిరిగ ఇళ్ళకి 
వళ్్ళటపుపిడు తమ సంత్న్నినా, 

ఎ. పి. జే. అబుదు ల్ కలాం
పదకొండవ రాషటు ్రపతి
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పరివారానినా కలుస్కుంట్మ-
నే ఆనందంత ఎగురుకుంటూ 
పోత్యి. వాటి కిలకిలరావాల-
కి అదే అరథాం. స్రు్యడు కూడా  
ప్రతి రోజూ ఉదయానేనా తూరుపిన 
ఉదయించి స్యంత్రం పశిచి-
మాన అస్తమిస్్త డు. రామేశవారా-
నికి పశిచిమాన సముద్రం ఉంది 
కనుక సముద్రంలో ఆయన 
మునిగ పోయినటుట్  మనకి కని-
పిస్్త ంది. నిజ్నికి భూమి అడుడా  
వచిచి మనకి ఆయన మనకి కని-
పించడు. అంతే! తిరిగ ఉద-
యానేనా తూరుపిన ఉదయిస్్త న్నా-
డు కద్! 
స్యంత్రం ఇంటికి వళి్ల  భోజనం 
చేసి ఆరుబయట మంచం మీద 
పడుకుననా అబ్దు ల్ మనస్లో 
మళి్ళ ఎనోనా ప్రశనాలు. ఆకాశం, 
చందమామ, నక్షత్రాలు, ఇవన్నా 
ఏమిటి? ఎంత దూరంలో 
ఉన్నాయి. మనం వాటిని చేరుకో 
గలమా? బతి్తగ్ అక్షర జ్జీ నం 
లేని జైెనుల్ల బ్దీదున్, అబ్దు ల్ వేసే 
యక్ష ప్రశనాలకి విస్గూ, విరామం 
లేకుండా సమాధాన్లిచిచి 
సంతృపి్త పరచేవాడు. ఈ విధంగ్ 
అబ్దు ల్ కలం మనస్లో వైజ్జీ -
నిక జజ్జీ స పురికలపిడానికి ఒక 
నిరక్షర కుకి్ కారణ భూతుడు 
అవుత్డని ఎవరూహంచ 
గలరు! 
బహు స్తివాకుడు, ధరమా పరా-
యణుడు అయిన జైెనుల్ల -
బ్దీదున్ కడుకుని తన ప్రకకున 
పడుకోబటుట్ కుని, ఇంకా ఎననా-
నోనా విషయాలు బోధించేవాడు. 

బ్ద్ుడు, మహావీరుడు మహాత్మా 
గ్ంధీ వంటి మహా పురుష్ల 
జీవిత గ్ధలు, వారి అహంస్ 
తత్్త ం, వినోబా భావే సరోవాదయ 
భావన, ఏస్ క్రీస్్త , మహమమాదు 
ప్రవక ్త వంటి వారి ఆదరశాభావాలు 
ఒకకుకకుటిగ్ తండ్రి నోటి ద్వారా 
విని ఆకళింపు చేస్కునే వాడు 
కలం. ఆ కారణంగ్ అబ్దు ల్ 
కలం మనస్లో అతి చిననా 
వయస్లోనే అహంస, కరుణ, 
మమత, ఆతీమాయత, సహాను-
భూతి, సహకారం, వంటి స్తివాక 
భావాలకి పున్ది పడింది. 
ఆ తరవాత కలం బడికి వళి్ల  
చదువుకోవడం ప్రారంభం 
కావడంత, ఆ భావాలినా మరింత 
చకకుగ్ అరథాం చేస్కోగలిగ్డు. 
తండ్రి గ్ చదువుకోకపోయి-
న్, మొదటి గురువుగ్ అబ్దు ల్ 
లో మానవీయత ధారిమాక గుణం 
వంటి మంచి గుణాలకి, బీజం 
వేయ గలిగ్డు. కాలేజలో పెదదు  
పెదదు  డిగ్రీలు సంపాదించకపో-
యిన్ జీవితం నేరిపిన పాఠాలు 
ఆయన అబ్దు ల్ కి చకకుగ్ 
బోధించ గలిగ్డు. పుస్తక 

జ్జీ నం కంటే అనుభవ జ్జీ నమే 
మేలైనది కద్! జీవన రహస్్యలినా 
అనుభవం మీద తెలుస్కుననా-
వాడాయన. 
అబ్దు ల్ కలం ప్రారంభ విద్య రా-
మేశవారంలోనే తండ్రి సమక్షంలోనే 
జరిగంది. తొమిమాదేళ్ళ ప్రాయంలో, 
ఒక ప్రకకు  బడికి వళి్ల  చదువుకుం-
టూనే, పినతండ్రి శంష్దీదున్ కి 
రైలేవా సేట్షన్ నుంచి పేపరు్ల  తెచిచి, 
ఊరిలో పంచడానికి సహాయం 
చేసేవాడు. అపుపిడు రండవ 
ప్రపంచ యుద్ం జరుగుతంది. 
పేపర్ల్లలో వచిచిన యుద్వార ్తలు 
ఆసకి ్తత చదివేవాడు. 
ప్రారంభ విద్య పూరి ్త అయి, 
1945వ సంవత్సరంలో పైె చదు-
వులకి రామన్థపురం వళ్్ల లని 
కోరుకున్నాడు అబ్దు ల్. కలం ని 
తలిదండ్రులు అతి గ్రాబంగ్ 
పెంచారు. అపపిటికే ఆయన వారి 
ప్రాణంలో ప్రాణంగ్ అయిపో-
యాడు. కలం తమ సమక్షంలో 
లేకుండా వారు ఒకకు క్షణం కూడా 
గడపలేరు. ఆయనినా దూరంగ్ 
పంపి చదివించడం కషట్ ం అని 
కూడా తలపోశరు. కాని అల 
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పంపకపోతే అది అబ్దు ల్ అభి-
వృద్ికి ఆటంకం అవుతుంది. 
అందుకే గుండె దిటవు చేస్కుని, 
తండ్రి కడుకుని చదువుకి రామ-
న్థపురం పంపడమే మేలని 
నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ 
విషయమే అబ్దు ల్ త చెపాపిడు 
.”న్యన్! నువవాంటే మాకు 
అమితమైన ప్రేమ. నినునా విడిచి 
మేము బతకలేము. కాని మా 
మమత్నురాగ్లు న్ అభివృ-
ద్ికి అడుడా రాకూడదు. న్ కోరిక 
ప్రకారం నువువా రామన్థపు-
రం వళి్ల  చదువుకుంటేగ్ని 
జీవితంలో పైెకిరాలేవు.  అందు-
వల్లనే నువువా రామన్థపురం వ-
ళ్ళడానికి ఒపుపికుంటున్నాము. “
కడుకు ఎడబాటు సహంచలేక 
తలి్ల  ఏడుస్్త  ఉంటే, “బాధపడ-
కు. న్ పిల్లలు భగవంతుడి కోసం 
న్ ద్వారా జనిమాస్్త రు కాని న్ కోసం 
కాదు. వారందుకు పుట్ట్ రో ఆ 
కార్యం నరవేరచిడానికి భగవం-
తుడే వాళ్ళని ఆదేశిస్్త డు. మనం 
కేవలం నిమిత్తమాత్రులమే! “ 
అని ఖలీల్ జబ్రాన్ కవితలు 
వినిపించి ఆమను ఓద్రాచిడు. 
ఆ తలిదండ్రుల బాధ అరథాం చే-
స్కుననా అబ్దు ల్ కలం వారు తన 
భవిష్యతు్త  కోసం ఎంత త్్యగం 
చేస్్త న్నారో తెలుస్కున్నాడు. 
తను కషట్ పడి చదువుకుని వారి 
కలలినా స్రథాకం చేయాలని సంక-
లిపించుకున్నాడు. 
రామన్థపురం వళ్ళడానికి కలం 
బండి ఎకేకుముందు కడుకికు 
వీడకులు చెపుపితూ జైెనుల్ల బ్-

దీదున్ కన్నారు పెటుట్ కున్నాడు. 
“న్యన్! నినునా మాటి మాటికి 
వచిచి చూసేందుకు వీలుకానంత 
దూరంగ్ ఉననా ఇంటికి పంపు-
తున్నాను. నినునా భగవంతుడు 
సద్ రకి్ంచుగ్క!” అని ఆశీరవా-
దించాడు. పాపం ఆ అమాయ-
కుడి కేం తెలుస్? పైెన తథాస్్త  
దేవతలున్నారని! ఆ ప్రస్థా నం 
ఒకన్డు అబ్దు ల్ కలం ని 
నిజంగ్నే స్మాన్య ప్రజలవరూ 
మాటిమాటికి వళి్ల  చూడలేని 340 
గదుల విశలమైన రాష్ట్రపతి భవ-
న్నికి చేరుస్్త ందని! 

రామన్థ పురంలో ఒకకుడే 
ఉంటూ నియమ నిషట్ లత 
చదువు కనస్గంచాడు కలం. 
అయన చదువుకునేటపుపిడు 
జరిగన ఒక సంఘటన  జీవిత 
గమన్నేనా మారిచి వేసింది. ఆరో-
జులో్ల  బడిలో రామకృష్ణయ్య 
అయ్యర్ అనే లకకుల మాస్ట్ రు 
ఉండేవాడు. ఆయన చాల చం-
డశసనుడు. చదువు బాగ్ చె-
పేపివాడు. కాని మారుకులు బాగ్ 
రాకపోతే పిల్లలినా చావబాదేవాడు. 
ఆయన చేతిలో ఎల్లపుపిడూ ఒక 
బత్తం ఉండేది. బాగ్ కోపం వచిచి-
నపుడు ద్నిత వడిడాంచేవాడు. 
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ఒకస్రి కలంకి లకకులో్ల  కంచెం 
తకుకువ మారుకులు వచాచియి. 
అలవాటు ప్రకారం అయ్య-
వారు “మారుకులు ఎందుకు 
తకుకువ వచాచియి?” అని కలంని 
బత్తంత న్లుగు పీకాడు. చాల 
చిననాతనం అనిపించింది. ద్బ్ల 
కంటే అవమానం భరించలేక 
పోయాడు అబ్దు ల్. ఆ నిముషం-
లోనే ఆయన శపథం పట్ట్ డు. 
ఎలగైన్ లకకులో్ల  అందరి కంటే 
ఎకుకువ మారుకులు తెచుచికుని 
ఈయనకి తన తడాకా చూపిం-
చాలని. రాత్రింబగళ్్ళ కఠోరమైన 
శ్రమ చేసి, సంవత్సరాంత పరీక్షలో్ల  
లకకులో్ల  నూటికి నూరు మారుకులు 
తెచుచికున్నాడు. అపుపిడు రాక్రు-
ష్ణ అయ్యవారు కలంని పిలిచి, 
ఆపా్యయంగ్ ముదుదు పెటుట్ కు-
ని, “నినునా దండించినందుకు 
బాధపడుతున్నాను.కాని, ఒక 
విషయం గురు్త  ఉంచుకో! న్ 
బత్తం ద్బ్లు తిననావాడు చాల 
గొపపివాడు అవుత్డు. ఇతరులు 
స్ధించలేనిది వాడు అవలీల-
గ్ స్ధించగలుగుత్డు. అని 
దీవించాడు. 
    అలగే, రామన్థపురం 
హైస్కుల్ లో కలం మీద గొపపి 
ప్రభావం చూపిన మరక గురువు, 
అయా్యదురై సలమన్. ఆయన 
తెలివైన విద్్యరుథా లినా చేరదీసి, 
మంచిమాటలు చెపిపి, ప్రోత్స-
హంచేవాడు. జీవితంలో క్రమ-
శిక్షణ, తన మీద తనకి విశవాసం 
ఉననావాడు ఉననాత శిఖరాలు 
అధిరోహంచ గలడని ఉత్్సహ 

పరిచేవాడు. ఆ గురువు గ్రిని 
కలం ఎపుపిడూ మరిచిపోలేదు. 
తను రాష్ట్రపతి అయా్యక కూడా 
ఆయన సిథారపడిన ఊరికి వళి్ల  
దరశానం చేస్కుని తన కృతజ్జీ త 
తెలిపాడు. 
అల చదువులో దినదిన ప్ర-
వరథామానం అవుతూ, బి. ఎస్్స. 
పూరి ్త చేసి, మద్రాస్ ఇన్ సిట్  
టు్యట్ ఆఫ్ ఇంజన్రింగ్ లో 
ప్రవేశ పరీక్ష రాస్డు. ద్నిలో 
స్లక్షను అయితే వచిచింది కాని 
ఫీజు వయి్య రూపాయలు కటట్  
వలసి వచిచింది. కలం ఇంటికి 
వచాచిడు. తలిడంద్రిలు నిస్స-
హాయులు. ఏం చేయగలరు? 
తల త్కటుట్  పెటిట్ న్ అంత ధనం 
సమకూరచిలేరు. కలం నిరాశ 
చెంది, ఆ స్టు వదులుకనే ప్ర-
యతనాంలో ఉండగ్, అకకుగ్-
రు జ్హారా ఆయనకి అండగ్ 
నిలిచింది. తనదగ్గరుననా వండి, 
బంగ్రు నగలు త్కటుట్  పెటిట్ , 
వయి్య రూపాయలు తెచిచి 
ఇచిచింది. త్కటుట్  విషయం 
తెలిసి, కలం ఆ డబ్్ తీస్కోవ-
డానికి నిరాకరించాడు.కాని అకకు-
గ్రి బలవంతం వల్ల  తీస్కోక 
తపపిలేదు. 
తలిదండ్రులు, ఉపాధా్యయులు 

కలం జీవిత్నినా ఎంతగ్ ప్ర-
భావితం చేశరంటే, ఉదో్యగం-
లో చేరాక కూడా వారి బోధలినా 
ఆయన ఎపుపిడూ విసమారించ-
లేదు. తండ్రి దై్వభకి ్త, సద్చార 
సంపననాత ఆయన పుణికి పు-
చుచికున్నాడు. ఆఖరికి పరిశో-
ధనశలలో ప్రవేశించే ముందు 
కూడా తండ్రి నమాజు అలవాటు-
ని అనుసరిస్్త , చెపుపిలు బైట 
వదిలి వళ్్ళవాడు. ద్నిని ఒక 
దేవాలయంగ్ భావించేవాడా-
యన. ఒక గొపపి శస్త్ర వేత్త అయి, 
దేశ పురోభివృద్ికి పాటుపడాల-
నే ఉదేదుశంత, వివాహం భారా్య,  
పిల్లలు, కుటుంబం,తన ఆశ-
యాలకి అడుడా వస్్త రనే ఉదేదుశం-
త, తలి్ల  బలవంత పెటిట్ న్ సరే, 
వివాహం చేస్కోవడానికి ఒపుపి-
కోలేదు. 
అంతటి త్్యగశీలి, దేశ భకు్త డు 
కనుకనే మనదేశం అంతరిక్ష ప్ర-
యోగ్లలో ఘనత స్ధించడా-
నికి మూలస్తంభం కాగలిగ్డు. 
ఆయన పరిశోధనలు అంతరిక్ష 
ప్రయోగ్లో్ల ను, వైద్య పరికరాల 
తయారిలోను కూడా ఎంత ఉప-
యోగకరం అయా్యయి. ఆ కార-
ణంగ్నే దేశం ఆయనినా ‘మిసై్ల్ 
మేన్ ఆఫ్ ఇండియా’ గ్ గౌర-
వించింది. భారత దేశం 2020వ 
సంవత్సరం న్టికి ప్రపంచంలో 
అభివృదిదు  చెందిన దేశంగ్ పరి-
గణించబడాలని ఆయన కలలు 
కన్నాడు. 
ఇంత గొపపి విజ్జీ న శస్త్రవేత్త మన 
రాష్ట్రపతి కావడం మన 
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు
      
      ప్రతీ వారాంతం  సిరికోన-
లో ఉననా మా మనవలినా ఇదదురిన్  
చూడడానికి మేమిదదురం కారకికు 
వళ్లడం రివాజుగ్ జరిగే పని. 
   అరుజీ న్ కి ఆరేళ్్ళ. చెంపకి 
చేరడేసి కళ్్ళ! వయస్్స కంటే 
చిననాగ్ కనిపిస్్త డు. విలక్షణమైన 
ఆలోచన్ సరళి వాడిది. విద్యకి 
న్లుగేళ్్ల . వయస్్సకి మించిన 
పొడగరి. నల్లటి చింపిరి జుటుట్  
ఎపుపిడూ కళ్ళలో్ల  పడుతూ ఉంటే 
చూడ ముచచిటగ్ ఉంటుంది. 
టీచరు ఆట అంటే సరద్; తను 
టీచరు, అననా అరుజీ న్ తన వి-
ద్్యర్ి! అరుజీ న్ ని క్రమశిక్షణ-
లో పెటట్ డానికి ఎపుపిడూ  వాడి 
మీద అజమాయిషీ చెలయిస్్త  
ఉంటుంది. తను “పాఠం చెబ్-
తుననాపుపిడు” మేమిదదురం “తరగ-
తి”లో మదలకుండా కూరోచివాలి. 
కదిలేమో, “అబ్బ్! ఈ పిల్లల-
త వేగలేకపోతున్నాను!” అంటూ 
విస్కుకునేది.  పిల్లలు ఇదదురూ  
కలిసే్త ఇలు్ల  పీకి పందిరి వేసేస్్త -
రు! !
మేము వళ్ళగ్నే ఇంటికి దగ్గరగ్ 
ఉననా పారుకుకి తీసికెళ్ళమని అడు-
గుత్రు. లైవ్ ఓక్ పార్కు  ఇంటి 
నుండి రండు మళ్పుల దూరం-

లోఉంది. కాసింత పెదదు  పిల్లలు 
అకకుడ ఉననా పచిచిక మైద్నంలో 
గ్లిపట్లు ఎగరేస్కుందుకి 
వస్్త రు. వాళ్ళ కాళ్ళలో్ల  పడుతూ 
కంతమంది బంత్ట ఆడుతూ 
ఉంట్రు. చిననా పిల్లలు ఆడు-
కుందుకి జ్రుడు బల్లలు, ఇస్క 
పోగులు, ఉయా్యలలు, వగైరాలు 
ఉన్నాయి. వాటిని ఒకస్రి పరా-
మరిశాంచి, “త్త్, సేఫ్ వే కి 
వళ్దు ం పద” అంట్రు. సేఫ్ వే 
ఒక స్పర్ మారకుట్. అకకుడ 
కూరగ్యలు, పచారీలు, పాలు,  
పండు్ల , వగైరాలే కాకుండా  చి-

ననాచిననా అటట్  తొటట్ లలో ఐస్ 
క్రీం కూడా అముమాత్రు. అదీ 

సేఫ్ వే మీద వాళ్ళ అభిమాన్ని-
కి కారణం!  ఇదదురికీ చెరక తొటట్  
కని ఇచేచిసే్త, వాళ్్ళ వాటిని న-
మమాదిగ్ తింటూ ఉంటే, నేను 
ఇంటిముఖం పటేట్ వాడిని. వాళ్్ళ 
ఇంకా చిననాగ్ ఉననా రోజులలో 
అయితే ఈ తిరుగుడు అంత్ 
అయ్సరికి అలసిపోయ్వారు. 
అపుపిడు ఇదదురూ “హనుమాన్ 
రైడ్” కావాలని అడగడం, ఇదదురు 
చెరో బ్జం మీద ఎకకుడం 
చిటికలో జరిగపోయ్వి. ఇపుపిడు, 
“మేం పెదదువాళ్ళం అయిపోయ్ం, 
మేం నడుస్్త ం, త్త్!” అంటు-
న్నారు. 
ఇల నడుస్్త ననాపుపిడు వాళ్ళకి 
“రాజుగ్రి ఏడుగురు  కడుకులూ 
వేటకి వళి్ల  ఏడు చేపలు పటట్ డం  
…”, “చీమ, నలి్ల  నేస్తం పటట్ డం… 
”,  “ఈగ ఇల్లలుకుతూ పేరు 
మరిచిపోవడం.....” , రాజుగ్రి 
పుటిట్ నరోజు న్డు ఏనుగుకి బ-
బ్టుట్  పెటట్ డం వంటి కథలు  
చెబ్తూ ఉంటే ఎంత ఆసకి ్తగ్ 
వినేవారు. పిల్లల మానసిక ఎదు-
గుదలకి కథలు ఎంత ముఖ్యం.
అపపిట్ల  మా అబా్యి స్న్ల్ 
“రీకాల్” అనే కంపెన్ని స్థా పించి 
ద్ని వ్యవస్థా పక వర్గంలో పని 
చేసేవాడు. “రీకాల్” అంటే స్ఫూ-

సిరికోనలో హనుమాన్  సవారీ
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రణకి  లేద్  జ్ఞా పకమునకు తె-
చుచికోవడం. ఇది ఒక మనోహర-
మైన శకి ్త  అయినపపిటికీ  కేవలం 
జ్ఞా పకశకి ్త మీద ఆధారపడటం 
ప్రమాదం. గతంలో అంశలని 
జ్ఞా పకం చేస్కుంటుననాపుపిడు 
మన మనస్్స మనత చెలగ్-
ట్లు ఆడుతుంది. అందుకనే 
గతంలో జరిగన అనుభవాలు 
జ్ఞా పకం తెచుచికుని జీవిత చరి-
త్రలు ఎంత నిబద్తత రాసిన్  
అతిశయోకు్త లు, అబద్్లు ఆ 
రాతలలో చోటుచేస్కుంట్-
యి.  ఈ రకం తపుపిలని “రీకాల్ 
బయాస్” అంట్రు. ఇటువంటి 
“రీకాల్ బయాస్” నుండి తపిపిం-
చుకోవాలంటే నడుస్్త ననా చరి-
త్రని నిజకాలం (real-time) లో 
నమోదు చేసి నికి్ప్త పరచాలి. 
ఈ కోణంలో ఆలోచించి నేను 
పిల్లలకి చెపేపి కథలనినాటిని న్  
గొంతుకత వినపడేల కంపూ్య-
టరో్ల  నికి్ప్తం చేసి, భావి తరాలకి 
ఉపయోగపడేల, ఏ అంశం కా-
వలిసే్త ద్నిని వతుకుకునే విధంగ్ 
ఒక శోధన సకరా్యనినా కలిపిస్్త నని 
చెపేపివాడు. 
 ఇటువంటి అంశం మీదనే వాడు 
ఎం.ఐ.టి. లో పరిశోధన చేసి పి. 
ఎచ్. డి. పట్ట్  పుచుచికున్నాడు. 
వాడిని సి. ఎన్. ఎన్. టలివిషన్ 
లో  డా. సంజయ్ గుపా్త   రండు, 
మూడు స్రు్ల  ముఖాముఖ   
చెయ్యడం, నూ యార్కు టైమ్్స 
వారా్తపత్రికలో వాడు చేస్్త ననా 
పని గురించి సమీక్షలు  పడడం 
జరిగంది కనుక వాడి మాటని 

గభీమని కటిట్ పారేసే ధైర్యం న్కు 
లేకపోయింది.  
  అంతే  కాదు. అపపిట్ల  నేను 
ప్రభుతవాం వారి జ్తీయ పరి-
శోధన సంసథాలో పని చేసేవాడి-
ని. ఈ సంసథాలోనే అమరికాలో 
తయారయ్ అణావాయుధాల 
రూపకలపిన జరిగేది. ఇదంత్ 
అతి రహస్యమైన వ్యవహారం 
కాబటిట్  వారి రహస్య మంతన్లు 
అన్నా లిఖిత రూపంలో ఉండవు. 
ఉన్నా, క్రోడీకరించిన స్రాంశం 
రూపంలో ఉంట్యి. ఈ రూప-
కలపిన చేసిన శస్త్రవేత్తలు, ఇం-
జన్రు్ల  ఒకరూ ఒకరూ  ఉదో్యగ 
విరమణ  చేసి వళి్లపోతున్నారు, 
మరికందరు జీవితం నుంచే 
విరమిస్్త న్నారు. వారితపాటు 
వారు సముపారిజీంచిన స్ంకేతిక 
జ్ఞా న సంపద నశించి పోకుండా 
భావి తరాల వారికి అందించడం 
ఎల? నోటిత చెపిపినంత తేలికగ్ 
పుస్తకాలూ, నివేదికలు రాసి 
భద్రపరచలేము. అందుకని 
వారి మాటలని, మంతన్లని, 
ఉపన్్యస్లని కంపూ్యటరులో  
ద్చి, అవసరం వంబడి శోధన 
యంత్రాల ద్వారా వతికి బయటకి 
తియ్యడం ఎల అని పరిశో-
ధన చేస్్త న్నారు. అపపిట్ల  లిఖిత 
రూపంలో ఉననా సమాచారానినా 
ద్చడం, ద్చిన ద్నిని వతికి 
వలికి తీయడం తెలుస్ కాని  
వాగ్రూపంలో ఉననా సమాచారానినా 
వతికే మారా్గ లు లేవు. ఈ నేప-
థ్యంలో  కూడా మావాడి మాటని 
గభీమని కటిట్  పారయ్యడానికి 

వీలు లేకపోయింది. 
  దీనికి  తడు మదడుని పోలిన 
కంపూ్యటర్లని నిరిమాంచడం న్ 
పరిశోధన్ంశం. మదడు సమా-
చారానినా ఎల ద్చుతుంది? 
ఎకకుడ ద్చుతుంది? అవసరం 
వంబడి ద్చిన సమాచారానినా 
ఎల వలికి తీస్్త ంది? ఏదై్న్ 
ఒక విషయానినా పదే పదే సమారిసే్త 
అది ఎందుకు జ్ఞా పకం ఉండి-
పోతుంది? ఒక స్రి జ్ఞా పకం పె-
టుట్ కుననాది కంతకాలం తరువాత 
ఎందుకు మరచిపోత్ం? కం-
పూ్యటర్ల సహాయంత జ్ఞా పకశ-
కి ్తని పెంచగలమా? కంపూ్యటరు్ల  
ఉపయోగంచి మదడులో ఉననా 
మనోభావాలని “చదవగలమా?” 
ఈ రకంగ్ ఆలోచించి  మనం 
పిల్లలకి చెపేపి “పేదరాసి పెదదు-
మామా, పెదదుమమా కడుకా, కడుకు 
చేత గొడడాల, గొడడాలి కటేట్  మాన్, 
మాను మీద పక్ుల్ల రా, పక్ులు 
త్గే న్ళ్లల్ల రా, న్ళ్ళలో్ల  చేపల్ల రా, 
చేపలి పటేట్  జ్లరివాడా, వండే 
వంటలకాకు, తినే రాజ్, రాజెకికున 
గుర్రమా, గుర్రం కడుపులో పిల్ల   
-- న్ పేరేమిటి?” వంటి కథలు 
పిల్లల ధారణ శకి ్తని. ఆలోచన్ 
సరళిని, ఊహాశకి ్తని పెంచుత్-
యని పరిశోధకులు అంటు-
న్నారు. కనుక పిల్లలకి కథలు 
చెపాపిలి.
  పూరవాపు రోజులో్ల , పగటి పను-
లన్నా అయిన తరువాత, నిద్ర 
పోయ్ ముందు, మిలమిల 
మరిసే నక్షత్రాల కింద కూరుచిని 
కథలు చెపుపికునేవారు. పంచ-
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తంత్రపు కథలు, కాశీ మజలీ 
కథలు, మదన కామరాజు కథలు, 
అరేబియా రాత్రుల కథలు, మొ-
దలైనవి ఇల పుటుట్ కచిచినవే. 
మనం నిద్ర పోయిన తరువాత 
కూడా మన మదడు కథలని అల  
అలు్ల కు పోతూనే ఉంటుంది. 
అవే మనం కనే కలలు!
“కేవలం కథలు ఒకకుటే కాదు, 
మన వంశం పుటుట్ పూరోవాత్తరాలు 
కూడ వాళ్లకి కథల మాదిరి చెపుపి.” 
అంటూ మా స్న్ల్ ననునా ప్రో-
త్్సహపరచేడు. ఇల స్ంకేతిక 
విషయాలత మేము ఇదదురమూ 
తరజీనభరజీనలు చేస్్త  ఉంటే 
పిల్లలు ఇదదురూ  స్నాన్లు చేసేసి, 
భోజనం చేసేసి, చెరక దుపపిటి 
తెచుచికుని నేల మీద పరచి, 
వాటి మీద బోరగల్ల   పడుకుకుని, 
మోచేతులని నేల మీద ఆనించి, 
అరచేతి కపుపిలలో చిబ్కాలు 
మోపి, “ఇపుపిడు కథ చెపుపి” 
అని కథ వినడానికి సంసిద్ులై 
ఉండేవారు. 
“ఏ కథ చెపపిమంట్రు”
“స్కులుకి వళ్ళడానికి రోజూ 
రండు మైళ్్ళ ఇటు, రండు 
మైళ్్ళ అటు - రండు వైపుల 
ఎగుడు ఎకుకుతూనే  - నడిచిన 
కుర్రాడి కథ చెపుపి.”
పూరవాం ఒక స్రి వాళ్ళకి ఆ కథ 
చెపేపిను. అందులో ఒక కుర్రాడు 
సంచీడు పుస్తకాలు భుజ్నికి 
తగలించుకుని స్కులుకి వళ్్ళ-
టపుపిడు రండు మైళ్్ళ కండె-
కేకువాడన్ తిరిగ ఇంటికి వచేచి-
టపుపిడు రండు మైళ్్ళ మళ్్ళ 

కండెకేకువాడన్ చెపేపివాడిని!  
వాళ్ళకి ఆ కథ అంటే ఇషట్ ం - 
ఎందుకంటే కథ చివరికి వచేచి-
సరికి వారిదదురికీ అందులో పాత్ర 
కనిపిస్్త ంది. 
“అనగ్ అనగ్ ఒక అడవి 
చివర ఒక ఇంట్ల  ఒక అమామాయి 
ఉండేది.” కథ మొదలు పెటేట్ ను. 
“న్కు లిటిల్ రడ్ రైడింగ్ హుడ్ 
కథ వదుదు . అందులో తడేలు 
వస్్త ంది. న్కు భయం.” విద్య 
అభ్యంతరం చెపిపింది. 
“ఇది లిటిల్ రడ్ రైడింగ్ హుడ్ 
కథ కాదమామా. ఈ అమామాయి 
పేరు స్త.”
“స్తత్త కథా?” అరుజీ న్ అడిగేడు. 
వాడికి స్తత్త అంటే వల్లమానిన 
అభిమానం.
“కాదు న్న్నా ! ఇది స్తత్త మామమా 
కథ”
“అంటే?”
“అంటే, త్తమమా కథ. నేను 
త్తని కద్. కనుక మా అమమా 
కథ.”
మచిలీపటట్ ణం నుండి 1779 లో 
గోద్వరి జల్ల  లోని రామచంద్ర-
పురం శివార్లలోఉననా మాచవరం 
తరలి వచిచిన భగీరథ భొటు్ల ని 
మొదటి తరంగ్ లకికుసే్త 2007 
లో మవున్^టన్ వూ్య లో పుటిట్ న 
అరుజీ న్ పదవ తరానికి చెంది-
నవాడు అవుత్డు. ఈ ఇరవ-
యొ్యకటవ శత్బదు పు అమరి-
కాకీ ఆ పద్దునిమిదవ శత్బదు పు 
ఇండియాకి ఎంత తేడా! చెపిపిన్ 
ఆరేళ్్ల  కూడా నిండని ఈ పసి-
పిల్లలకి  అరథాం అవుతుంద్? 

అరుజీ న్, విద్య పుటిట్  పెరుగుతు-
ననా అమరికా నేను మొటట్ మొ-
దట 1961 లో చూసిన అమరికా 
కానే కాదు. అలంటిది ఎపుపిడ 
పది తరాల క్రితం పొటట్  పటుట్ -
కుని, పిల్లల ప్రగతి కోసం, వలస 
పక్ులల తిరిగన మా పూరువాల 
కథ వీళ్ళకి ఎల అవగ్హనలోకి 
వస్్త ంది? 
అమరికా అధ్యక్ులలోని అగ్ర-
గణు్యల జ్బిత్లో ఉండదగ్గ 
ఫ్ంకి్లన్ రూజువల్ట్  మాటలో్ల  చె-
పాపిలంటే “జీవనయానం ఎల్ల-
పుపిడూ సజ్వుగ్ స్గదు. ఒడి-
దుడుకులు సహజం. ఒకన్డు 
సవార్ణయుగం సృష్ట్ ంచిన 
సమాజమే వేరక సమయంలో 
పతనం అయిపోవడం చూస్్త నే 
ఉన్నాం. కాన్ వ్యష్ట్ గ్ ఒకకకు వ్యకి ్త 
దృష్ట్ లో కాకుండా,  సమష్ట్ గ్ 
ఒక సమాజపు దృష్ట్ లో చూసి-
నపుపిడు సమాజం ఎల్లపుపిడూ  
ప్రగతి పథంలోనే పయనిస్్త  
ఉంటుంది.”  
ఈ ప్రపంచం లోపరహతం 
కాదు. పరిపూర్ణ పారంగతవాం 
ఆశించడం కూడా అత్్యశ్ 
అవుతుంది. కాన్ మన పూరువాలు 
మన పథ నిరే్ణతలు అననా మాట 
మనం మరచిపోకూడదు. ఈ 
సిలికాన్ వేలిలో ఉననా వారు  
కూడా  వారి పూరువాల  భుజ్ల 
మీద హనుమాన్  సవారీ చేస్్త -
న్నారు కనుకనే వారి కంటే ఎతు్త కి 
ఎదగగలుగుతున్నారు  అననా 
విషయం మరచిపోకూడదు.



28 ఆగస్టు 2020

ఇంద్రగంటి వేంకట స్బా్రావు 
ప్రేమంటే  ఇంతే 

“చూస్రా, నేను చెపిపిందే 
పారవాతీశంగ్రు చెపాపిరు. మరి 
ఇపుపిడు ఏం చేద్దు ము?” అన్నారు 
స్బ్లకి్మిగ్రు.
“ఏమయా్య సత్యం, ఏమే వైదేహ 
మీరేమంట్రు ?” అని అడిగ్రు 
నరసింహారావుగ్రు. 
“పారవాతీశంగ్రు చెపిపినటు్ల  
చేద్దు ము, మేము కన్్యద్నం 
చెయ్యడానికి సిద్మే” అన్నారు 
వైదేహ, సత్యన్రాయణ.
“స్తమామా నువువా ఏమిటంట్వు?” 
అని అడిగ్రు నరసింహారావు 
గ్రు. 
    “అల చాల మంది 
చెయ్యడం చూస్ము, 
అయిన్ న్కు అది సదుపాయ 
శస్త్రంల అనిపిస్్త న్నాది. కాన్ 
పిల్లలిదదురూ ఇషట్ పడుతున్నారు, 
ప్రేమించుకున్నారు గనుక, వాళ్ళ 
భవిష్యతు్త  ఆలోచించి నేను 
ఒపుపికుంటున్నాను” అన్నారు 
స్బ్లకి్మిగ్రు.
“ప్రస్థా త పరిసిథాతులలో 
అంతకంటే వేరే మార్గం లేదు…
అయితే అకకుడ విశవాన్ధం 
అని ఒక మేధావి వున్నాడు, 
వాళ్్ళ మనకన్నా పురాతనమైన 
భావాలుననావారు, ముఖ్యంగ్ 
ఆయన అనూరాధకి తండ్రి. 
అందుకని వీటనినాటికి వారి 
అభిప్రాయం కూడా పరిశీలనలోకి 
తీస్కోవలసిన అవసరం వుంది. 

సమయం వచేచిసరికి న్కెందుకో 
ఒక రకమైన ఆందోళన 
కలుగుతున్నాది?” అని కంగ్రు 
పడింది 
అనూరాధ.
“మీ ఆడవాళ్్ళ మామూలుగ్ 
చాల ధైర్యంగ్ వుంట్రు 
కాని ఏదై్న్ విషయం 
వచిచినపుడు బంబేలు పడత్రు, 
అనవసరంగ్ కంగ్రూ 
పడకు”…ఇల చాలసేపు అనినా 
విషయాలూ మాట్్ల డుకుని, 
రవికి విషయం చెపేపి సమయం 
వచిచిందని నిర్ణయించుకున్నారు. 
“రాధా నేను ఎలు్ల ండి 
మధా్యహనాం బయలుదేరి ఢిలీ్ల  
వళి్ళ అకకుడనుండి డెహరాడూన్ 
వళ్తున్నాను, మళీ్ళ ఫిబ్రవరి 
మూడవ త్రీఖు స్యంత్రం 
తిరిగ వస్్త ను. అందుకని రేపే 
రవిని కలిసి మాట్్ల డుద్ము, 
రేపు ఉదయం రవికి ఫోన్ చేసి 
స్యంత్రం తన ఆఫీస్కి నేను 
వచిచి కలుస్్త నని చెబ్త్ను” 
అనుకుననా ప్రకారం రవికి 
ఫోన్ చేసి స్యంత్రం అతని 
ఆఫీస్ కు వస్్త ననాటు్ల  చెపాపిడు 
కృష్ణమోహన్.  
“బావా ఏమిటి సంగతి?” అని 
అడిగ్డు రవి.
“ఫోనో్ల  మాట్్ల డే విషయం 
కాదు బావా, కలిస్క వివరంగ్ 

 (గతసంచిక తరువాయి)

ఒక పని చేద్దు ము, పండుగ 
తరువాత సత్్యనినా, వైదేహని 
హైదరాబాదు పంపిద్దు ము, 
అనూరాధ తలి్ల తండ్రులత 
వారిదదురూ మాట్్ల డి 
వచాచిక మళీ్ళ చరిచిద్దు ము. 
ఏమంట్వు స్తమామా?” అని 
తన అభిప్రాయానినా చెపాపిరు 
నరసింహారావుగ్రు.
“అవును మీరు చెపిపింది 
బాగుంది, వీళి్ళదదురూ అయితే ఇరు 
ప్రకకుల వారికి కావలసినవాళ్్ళ, 
ఏమంట్వు సత్యం?” అన్నారు 
స్బ్లకి్మిగ్రు.
“అలగే చేద్దు ము” అన్నారు 
వైదేహ, సత్యన్రాయణ.  
తరువాత కృష్ణమోహన్ ని పిలిచి 
అతనిత తమ చరచిల స్రాంశనినా 
వివరించారు ఆ నలుగురు. 
*********
కృష్ణమోహన్  చెపిపినది అంత్ విని 
“మధ్యలో ఈ గోత్రాల గందరగోళం 
ఏమిటి బావా? మీ వాళ్్ళ 
అభు్యదయ భావాలు కలిగన 
వాళ్్ళ అనినా విషయాలలోను 
స్నుకూల దృకపిథంత వుంట్రు 
అందుకని స్ముఖంగ్ 
వున్నారు చాల సంతషం. కాన్ 
మా వాళ్్ళ అసలే ఛాందస్లు 
ఏమంట్రో? ఇన్నాళ్్ళ ఎంత 
ఆతృతగ్ ఈ సమయం కోసం 
ఎదురు చూస్ను, కాన్ తీరా ఆ 
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మాట్్ల డుకుంద్ము”
“అలగే బావా” అన్నాడు రవి.
రవి ఆఫీస్కి ముందుగ్ 
కృష్ణమోహన్ చేరుకుని “ఒకకు 
ఐదు నిముష్లు, రాధ కూడా 
మనత వస్్త ంది” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్. 
ఆ మాట విననా రవిలో 
కుతూహలం ఇంకా పెరిగంది 
“ఏమిటబా్ విషయం! అనూని 
కూడా రమమాన్నాడు” అని 
తనలో త్ను అనుకున్నాడు. 
ఇంతలో అనూరాధ వచిచింది. 
ముగు్గ రు రవీంద్రభారతి దగ్గర 
కామత్ హోటలో్ల  కురుచిని 
మాట్్ల డుకున్నారు. 

“రవి నినునా ఇంక 
సందిగం్లో వుంచను, న్లోని 
ఉతకుంఠకు తెరదించుతున్నాను, 
నేను చెపేపిది జ్గ్రత్తగ్ విను. 
రాధకి పెళి్ళ సంబంధాలు 
చూస్్త న్నారని తను చెపిపింది. 
నేను రాధ ప్రేమించుకున్నాము, 
మేము ఒకరంటే ఒకరు 
ఇ షట్ ప డు తు న్నా ము , 
పెదదుల ఆశీరవాచనములత 
పెళి్ళ చేస్కుంద్మని 
అ ను కు ం టు న్నా ము ” … అ ని 
రండేళ్ళ క్రితం విశఖపటనాంలో 
రాధకి తనకి జరిగన సంభాషణ, 
తరువాత గోపీ హోటల్ లో, 
వేంకటేశవారస్వామి కోవలలో 
జరిగన సంబాషణలు అంత్ 
వివరంగ్ చెపాపిడు. 
“బావా మీరిదదురూ న్ దగ్గర 
ఈ విషయానినా ఇంతవరకు 
ద్చినందుకు నిరాశ కలిగన్, 
మీరిదదురూ ఒకరినొకరు ఇషట్ పడి 
ప్రేమించుకుననాందుకు న్కు 
చాల సంతషంగ్ వుంది” 

“థాంకూ్య రవి, సమయం 
వచిచినపుడు న్కు చెబ్ద్మని 
ఆగ్ము. అకాకు, బావగ్రు 
ఈ విషయం మీ అందరిత 
మాట్్ల డడానికి వచేచి గురువారం 
25వ తేదీన బయలుదేరి 
శుక్రవారం ఇకకుడికి వస్్త న్నారు. 
శుక్రవారం రిపబి్ల డే, అందరికి 
శెలవు గనుక ఇబ్ంది వుండదు. 
అయితే వాళ్్ళ వచేచి సమయానికి 
నేను వూరో్ల  వుండను” అని 
తన డెహరాడూన్ ప్రోగ్ం చెపిపి 
“ఇపుపిడు మా విషయానినా మీ 
తలి్ల తండ్రులకి చెపిపి వారు 
సమమాతించేటటు్ల  మీరందరు కధ 
నడపాలి” అని తను సంక్రాంతికి 
వళి్ళనపుడు తన తలి్ల తండ్రులత 
రాధ విషయం మాట్్ల డినటు్ల  
చెపిపి ఆ చరచిల స్రాంశనినా రవికి 
వివరించాడు కృష్ణమోహన్. 
“అయో్య సత్యం అననాయ్య 
వాళ్్ళ వచేచి సమయంలో నేనూ 
వుండను, మా యూనివరి్సటీ 
తరఫున షటిల్ పోటీలకి తిరుపతి 
వళ్తున్నాను, రవి ఈ వ్యవహారం 
ఎలగైన్ నువేవా విజయవంతం 
చెయా్యలిరా” అంది అనూరాధ.
“అలగే, ఇవాళ రాత్రే అననాయ్య, 
వదినకి ఈ విషయం చెపిపి, 
సత్యం అననాయ్య, వదిన వచేచిక 
అమమా, న్ననాగ్రిత అందరము 
కలిసి మాట్్ల డత్ము” అన్నాడు 

రవి.
 అనుకుననా ప్రకారం 
సత్యన్రాయణ, వైదేహ 
హైదరాబాదు వచాచిరు. 
“ఏరా ఏమిటి విశ్షం? 
అకస్మాతు్త గ్ బయలుదేరారు” 
అని అడిగంది పారవాతమమాగ్రు. 
“మీత కంచెము పని 
వుండి వచాచిము” అన్నాడు 
సత్యన్రాయణ. 
“సరేలే ముందు మీరు స్నానం చేసి 
టిఫిన్ చెయ్యండి, బడలిక తీరాక 
మధా్యహనాం భోజన్లయిన్క 
మాట్్ల డుకుంద్ము” అన్నారు 
విశవాన్ధంగ్రు. స్నానపాన్దులు 
అయిన్క రవి, రాజేశవారరావులని 
బయటికి తీస్కు వళి్ళ విషయం 
కదిపి వారిదదురూ స్ముఖంగ్నే 
వుననాటు్ల  తెలుస్కున్నాడు 
స త్య న్ రా య ణ . 
భోజన్లయిన్క కబ్రు్ల  
చెపుపికుంటుననా సమయంలో 
“పిన్నా, ఈ సంవత్సరము అనూకి 
పెళి్ళ చేద్దు మనుకుంటున్నామని 
స్విత్రి పినినా కడుకు పెళి్ళలో 
కలిసినపుడు చెపాపివు, సంబం 
ధాలు ఏమైన్ చూస్రా?” అని 
మలి్ల గ్ విషయానినా లేవనత్్త డు.
 “ఇదిగో మాఘమాసం 
వచిచిందికద్, ఇక ప్రయత్నాలు 
మొదలుపెటిట్ , ద్ని పరీక్షలను 
బటిట్  వీలైతే వైశఖమాసం 
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లేద్ శ్రావణమాసంలో పెళి్ళ 
చే ద్దు మ ను కు ం టు న్నా ము . 
న్ ఎరుకలో ఏదై్న్ మంచి 
సంబంధం వుంటే చూడు” అంది 
పారవాతమమాగ్రు.
“అనూకి సంబంధం 
చెబ్ద్మనే వచాచిము, వళ్్ళ 
పిల్ల డిని పెటుట్ కుని వూరంత్ 
వదుకుతుననాటు్ల ంది మీ సంగతి” 
అన్నాడు సత్యన్రాయణ.
“ఎవరి గురించి 
మాట్్ల డుతున్నావు” అని 
అడిగ్రు విశవాన్ధంగ్రు.
“మా తముమాడు మోహన్ 
గురించి, విషయం ఏమిటంటే 
మోహన్ అనూ ఒకరినొకరు 
ఇషట్ పడుతున్నారు, వాళి్ళదదురూ 
ప్రేమించుకున్నారు” అని అసలు 
విషయం చెపిపింది వైదేహ. 
వైదేహ ఆ మాట చెపాపిక 
రాజేశవారరావు, కవిత, రవి తమ 
తమ ఆనంద్నినా వ్యక ్తం చేస్రు, 
అయితే విశవాన్ధంగ్రు, 
పారవాతమమాగ్రు ఎటువంటి 
ప్రతిసపిందన ఇవవాలేదు, వారి 
మౌనం వనుక కారణం అర్ం 
కాక సత్యన్రాయణ, వైదేహ 
అయోమయంలో పడాడా రు. 
“బాబయా్య, పినినా మీరు మౌనంగ్ 
వున్నారు, మీ అభిప్రాయం 
ఏమిటి?” అని అడిగ్డు 
సత్యన్రాయణ.
“మీ పినినా మోహన్ గురించి ఒక 
వారం రోజుల క్రితం న్ దగ్గర 
ప్రస్్త వించింది. మేము చాల 
విసతృతంగ్ చరిచించుకున్నాము. 
మోహన్ ది అఖిల భారత సరీవాస్ 
అతను దేశమంత్ తిరగవలసి 
వుంటుంది, న్ పిల్లని సిథారంగ్ 
హైదరాబాదులో వుండే వాడికి 

ఇచిచి పెళి్ళ చేస్్త ను. న్ పిల్ల  ఇకకుడే 
వుంటే న్కు ఎపుపిడు చూడాలని 
వుంటే అపుపిడు చూడగలను, 
దేశలమమాట తిరిగే వ్యకి ్తకి 
ఇవవాను”. తన అభిప్రాయానినా 
చాల దృఢంగ్ చెపాపిరు 
విశవాన్ధంగ్రు.  అది విననా 
సత్యన్రాయణ,  వైదేహ ఒకరి 
మొహాలు ఒకరు చూస్కున్నారు.
“అదేమిటి న్ననాగ్రు 
అల అంట్రు, ఈ పోటీ 
ప్రపంచములో మోహన్ తన 
మొదటి యతనాంలోనే కేంద్ర 
ప్రభుతవా సరీవాస్లో సై్ంటిస్ట్ గ్, 
కా్ల స్ వన్ ఆఫీసరుగ్ ఉదో్యగం 
సంపాదించుకున్నాడు. ఈ 
పోటీ ప్రపంచంలో, ఏ రకమైన 
ఆలంబనము లేకుండా అతను 
ఆ స్థా యికి మొదటి మటుట్ లోనే 
చేరుకున్నాడంటే ఆష్మాషీ 
కాదు, ద్నికి ఎంత తెలివితేటలు, 
కృష్ కావాలి. మోహన్ ని స్మారు 
ఐదేళ్ళ నుండి చూస్్త న్నాము, 
మంచివాడు, చదువు 
సంస్కురముననా వ్యకి ్త. వాళి్ళదదురూ 
ఇషట్ పడుతున్నారు గనుక 
వాళి్ళదదురికీ పెళి్ళ చేసేద్దు ము” 
అన్నాడు రాజేశవారరావు. 
“అవును అననాయ్య చెపిపినద్నిత 
నేను పూరి ్తగ్ ఏకీవభిస్్త న్నాను. 
మోహన్ బావ చాల మంచివాడు, 
కాకిన్డలో వుననాపుడు ఎపుపిడు 
ఏ సహాయం కావాలన్నా వంటనే 
చేసేవాడు. ఉననాతమైన భావాలు 
ఉండటమే కాదు, ఆచరించే వ్యకి ్త. 
వాళి్ళదదురూ ఇషట్ పడుతున్నారంటే 
ఇక ఆలోచించవలసినది ఏమీ 
లేదు, అనూ అదృషట్ వంతురాలు” 
అన్నాడు రవి.
రాజేశవారరావు, రవి మాట్్ల డుతు 

ననాపుడు విశవాన్ధంగ్రు ఒక 
రకమైన అశంతికి లోనవడం, 
ఆయన హావభావాలు, 
ముఖములో కోపం సపిషట్ ంగ్ 
గమనించారు సత్యన్రాయణ, 
వైదేహ…ఈయన ఎందుకిల  
ప్రతిసపిందిస్్త న్నాడు అని 
ఆలోచిస్్త న్నారు, అయితే 
ఇంత చరచి జరుగుతున్నా 
పారవాతమమాగ్రు నోరు 
మదపలేదు. 
“ఒరేయ్! రవి, రాజ్, మీరు 
చిననావాళ్్ళ మీకు ఇంకా 
అనుభవంలేదు, పెళి్ళ అన్నాక 
చాల విషయాలు పరిశీలించాలి. 
చదువు, ఉదో్యగము, 
తెలివితేటలు మాత్రమే కావు. 
ఆ కుటుంబం యొకకు ఏడు 
తరాల వారి మంచి చెడులు, 
స్ంప్రద్యం, సిథాతిగతులు, 
గోత్రాలు, ఋష్లు, ఆరోగ్్యలు 
ఇల చాల వున్నాయి. 
ఆడపిల్లని ఇస్్త న్నామంటే 
ఎనినా చూస్కోవాలి? మోహన్ 
వంశములో వర్ణ సంకరము 
జరిగంది, నరసింహారావుగ్రి 
పినతండ్రి కడుకు అన్యకుల 
స్్త ల అమామాయిని పెళి్ళ 
చేస్కున్నాడు, ద్నిని వారి 
పెదదులందరు అంగీకరించారు. 
నరసింహారావుగ్రి పెదదుతండ్రి
కూతురు క్షయ రోగంత చనిపో 
యింది. నరసింహారా వుగ్రు 
బ్రాహమాణ పుటుట్ క పుటిట్  రోజూ 
దేవునికి దీపం కూడా పెటట్ డు, 
నిత్య పూజలు చేయడు, మోహన్ 
కూడా అంతే. ఇక వారికి వుననా 
ఆసిథాపాస్్త లు వారి ఉదో్యగ్లు 
మాత్రమే.           
                (ఇంకా వుంది)
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బహుముఖ  ప్రజ్ఞా శీలి

రావి కండలరావు

పోడూరి  శ్రీనివాసరావు
    బహుముఖ ప్రజ్ఞా శీలి, రచయి 
త, నటుడు, మంచి స్నినాత హా 
స్్యనికి మరో పేరయిన శ్రీ రావి 
కండలరావు గ్రి గురించి వ్రాయ 
డమంటే ఒక మహా గ్రంథమే 
అవుతుంది. వారు ఒక సిన్ నటు 
డు గ్నే, సిన్ రచయిత గ్నే చా-
లమందికి తెలుస్. కాన్ న్ణే 
నికి రండు పారాశా్లుననాటు్ల , ఆ
మహానుభావుడు తెరముందు 
తెర వనుక వివిధ పాత్రలు 
పోష్ంచారు. గ్త్ర ద్నం, సహా 
య దరశాకతవాం, నటన, కధ, మా 
టలు, ప్రచారం, నిరామాణ నిరవాహ 
ణ, లంటివి ఒక పారశా్మైతే, 
సినిమా పాత్రికేయం, సంపాద-
కతవాం, వండితెర నవల, సినిమా 
చరిత్ర రచన రండ పారశా్ంలో 
కనిపిస్్త యి. 
       1932 ఫిబ్రవరి 11 వ తేదీన 
రావి కండలరావు గ్రు తూరుపి 
గోద్వరి జల్ల లోని స్మర్లకోట 
లో జనిమాంచారు. అనకాపలి్ల , కాకి 
న్డ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం 
లో పెరిగ్రు. ప్రాథమిక విద్్య-
భా్యసం, శ్రీకాకుళంలో జరిగంది. 
పారవాతీపురంలో కంత కాలం 
చదివారు. 
         1948లో, తన పదహారో 
ఏట, సినిమాల మీద ఇంట్ర-
స్ట్  త ఇంట్ల  చెపపికుండా, ఒక 
చిననా పెటట్ లో రండు జతలు 

కుకికు, పూరా్ణ రావు అనే మిత్రుడి 
వదదు  ఇరవై రూపాయలు అపుపి 
చేసి, మద్రాస్కు రైలేకేకుశడు శ్రీ 
కండలరావు. పూరా్ణ రావు ఎకకుడ 
నుంచి తెచాచిడ తెలియదు గ్న్, 
ఇరవై రూపాయలు, కండలరా-
వు జేబ్లో కుకికు, తనే మద్రాస్కి 
రైలు టికెకుటుట్  కని, మద్రాస్ వళ్్ళ 

పా్యసింజరు రైలకికుంచాడు. ఆ 
పా్యసింజరు రైలు కలకత్్త  నుంచి 
వస్్త ంది. శ్రీకాకుళం నుంచి 

మద్రాస్కి టికెకుటుట్  పననాండు 
రూపాయలు. ఆ రైలులో ఎకుకువ 
మూడ తరగతి రైలు పెటట్ లే. 
రండ మూడ ఇంటరు కా్ల స్, 
ఒకట రండ ఫస్ట్  కా్ల స్. మూడ 
తరగతి అన్నా కర్ర స్టు్ల . ఫస్ట్  

కా్ల స్ వైపు 
స్ ను్య లు 
కననాతి్త కూడా 
చూడలేరట.               
       అల కికికు-
రిసిన జన్ల 
మధ్య,  కర్ర 
స్ట్ల  మూడ 
తరగతి పా్య-
సి ం జ రు 
రైలులో శ్రీకా-
కుళం నుంచి 
బ య లు -
దేరిన కం-
డ ల రా వు 
మూ డు రో -
జులు దీర ్ఘ 
ప్ర యా ణ ం 
చేసి, మద్రాస్ 
చేరాడు. తన 

అననా ఆర్.కె. రావు (కామేశవారరా-
వు) చెనైనైలో మోనో యాకట్రుగ్, 
మిమిక్రీ ఆరిట్స్ట్ గ్ ఉంటూ, 



32 ఆగస్టు 2020

సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్్త న్నాడ-
ని తెలుస్. కాన్ ఎకకుడుంట్డ 
అడ్రస్ తెలియదు. ఎల కలవాలో 
తెలియదు. అయిన్ గురు్త  తె-
చుచికుని, కామేశవారరావు అననా-
య్య తనత చెపిపిన మాటలు 
గురు్త  చేస్కుంటూ, ముందు బి. 
ఎన్. కె. ప్రెస్, చందమామ ఆఫీస్, 
అకకుడ నుండి ఆల్ ఇండియా 
రేడియో సేట్షన్ చేరుకున్నాడు. 
        రేడియో సేట్షను నుండి 
అపుపిడే బయటకు వస్్త ననా అపపి 
టి తరం  సిన్ హీరో సి హచ్ న్రా-
యణరావుని చూసి అమమాయ్య౧ 
అనుకున్నాడు కండలరావు. 
అంతకుముందు శ్రీకాకుళంలో 
'మిస్ ప్రేమ, బి.ఎ.' అనే న్ట-
కంవేయడానికి వచిచినపుపిడు, 
కామేశవారరావు అననాయ్య వారికి 
సహకరించడం, ఆ సమయంలో 
కండలరావు కూడా న్రాయణరా-
వుగ్రిని కలవడం జరిగంది.  ఆ 
పరిచయం సందర్భంగ్, న్రా-
యణరావు గ్రికి విషయం చెపిపి, 
కామేశవారరావు గురించి అడగగ్, 
వారు కామేశవారరావు అడ్రస్, 
ఎకకువలసిన బస్ నంబరూ, అవీ 
వివరంగ్ చెపాపిరు. 
        బ్రతుకు జీవుడా! 
అనుకుంటూ ఆయన చెపిపిన 
విధంగ్ ప్రయాణం చేసి, అననా-
య్య ఇంటికి చేరాడు కండల-
రావు. రాత్రి తొమిమాది గంటలకు, 
సడెన్ గ్ ప్రత్యక్షం అయిన కం-
డలరావుని చూసి అననాయ్య, 
వదిన ఆశచిర్యపోయారు. అపపిటి 
నుంచి ప్రారంభం కండలరావు 
గ్రి సిన్ ప్రయాణ ప్రస్థా నం.
         కండలరావుకి బాల్యం 

నుంచే కథా రచన, న్టకాల-
పైె ఆసకి ్త. చిననా వయస్లో-
నే 'బంగ్రు పాప' అనే బాలల 
పక్ష పత్రికను నడిపారు. ఆయన 
రచనలు, 'బాల', 'ఆనందవాణి' 
పత్రికలో్ల  ప్రచురితమయా్యయి. 
యుక ్త వయస్లో కంతకాలం 
ఆరస్్సస్ లో క్రియాశీల సభు్యడి-
గ్ కూడా పనిచేశరు. కదిదుకాలం 
జైెలు శిక్ష కూడా అనుభవించారు.
         1956 లో మద్రాస్లో 'ఆనం-
దవాణి' పత్రికలో సబ్ ఎడిటర్ 
గ్ చేరారు. అకకుడ కంతకాలం 
పనిచేశక, ప్రసిద్ సిన్ రచయిత 
శ్రీ డి.వి. నరసరాజు గ్రి ద్వారా 

శ్రీ పొననాలూరి బ్రదర్్స సంసథా వారి 

కద్ విభాగంలో చేరారు. అంత-
కుముందే ఒక మళయాళ చిత్రా-
నికి డబి్ంగ్ కూడా వ్రాశరు.
       1958 లో 'శోభ' చిత్రానికి కమ-
లకర కామేశవారరావుకు సహాయ-
కునిగ్ పనిచేస్్త , ఆ సినిమాలో 
వైదు్యని పాత్ర పోష్ంచారు. ఆ 
తరావాత మరికనినా చిత్రాలకు 
సహాయ దరశాకుడిగ్ పనిచేశరు. 
'నర ్తనశల' చిత్రానికి కామడీ ట్రాక్ 
వ్రాస్రు.
        కీలుబమమాలు, ప్రేమలో 
ప్రమాదం, గూఢచారి 116, 
ముగు్గ రు వీరులు, పంతులమమా, 
ఆలీబాబా నలభై దొంగలు, వీ-
రాభిమను్య, ద్గుడుమూతలు, 
ప్రేమించిచూడు, అర్రాత్రి చం-
టబా్యి, బంగ్రు పంజరం.... 
ఇల ఎనోనా సినిమాలు, స్మారు 
ఆరువందల సినిమాలలో నటిం  
చారు. తొలి చిత్రం 'శోభ' అయిన్, 
నటుడిగ్నే కనస్గంచాలని ని-
ర్ణయించుకుననా చిత్రం 'ద్గుడు-
మూతలు'.   
                 (ఇంకా వుంది)
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ఓం నమసే్త గణపతయ్  తవామేవ ప్రత్యక్షం తత్్త మసి!  తవామేవ కేవలం కరా్తఽసి ! తవామేవ కేవలం 
ధరా్తఽసి!  తవామేవ కేవలం హరా్తఽసి!  తవామేవ సరవాం ఖలివాదం బ్రహామాసి!  తవాం స్క్ాద్త్మాఽసి నిత్యమ్!

హరిుః ఓం! లం! గణపతి బీజం. 

నమసే్త గణపతయ్... ఓ 
గణములకు పతియైెన వాడా! - 
నముః తే... న్ ముందు అహంకార 
రహతమైన న్ మనస్్సను 
సమరిపిస్్త న్నాను. 

తవామేవ - న్వు మాత్రమే 
ప్రత్యక్షంగ్, “తత్” .. అది 
ఏదై్తే సన్తనమో, ఏదై్తే 
ఆది అంత్యములు లేనిదో, 
అనిరవాచన్యమో, భావానికీ శబాదు  
నికీ అతీతమైనదో “అది” న్వు 
(తవాం) అయి ఉన్నావు (అసి). 

తవామేవ కేవలం కరా్తసి... 
అనినాంటికీ న్వే కర ్తవు, న్వే 
ధరించే వానివి (ధర ్త) న్వే లయం 
చేస్కునే వానివి (హర ్త).  న్వు 
మాత్రమే సరవామూ,  బ్రహమామూ 
అయి ఉన్నావు కద్ (ఖలివాదం) 
ఋతం-- ఇతుః పూరవాం ఋజువు 
చేయబడిన వాడివి న్వే, సత్్యనివీ 
న్వే. అవ (కాపాడు) మామ్ -- 
ననునా, వకా్తరం ... ప్రవచించే వక ్త 
ను, శ్రోత్రమ్... జ్గ్రత్తగ్ వినే 
శ్రోతలను, ద్త్రమ్ ... ద్నం 

చేసే ద్తలను, ధాత్రమ్.... 
బ్రహామాదులను, అనూచానంగ్ 
శ్ష్ంచిన ద్నిని కాపాడు. 
అవ శిష్యమ్... శిష్్యలను 
కాపాడు. అర్హత ప్రాతిపదికగ్ 
విజ్ఞా న్నినా ఇచేచివాడు గురువు. 
ఆ గురువును భకి ్త పూరవాకంగ్ 
భావిస్్త , అతనిచిచిన అభిగమ్య 
మైన (పొందదగన) విజ్ఞా న్నినా 
పవిత్రంగ్, జజ్ఞా సత, అభిలషత 
అధ్యయనం చేసే వాడు శిష్్యడు. 
ఇరువురికీ స్మాన్యంగ్ ఉండవ 
లసిన లక్షణం “అర్హత”. 

జగతు్త ను ఆవరించిన ఈ ఆరు 
దికుకులను (పూరవా, దకి్ణ, 
పశిచిమ, ఉత్తర, ఊర్్, అధో 

దిశలు) కాపాడు. సరవాత మాం 
పాహ.... ఈ ఆరు దికుకులచే చకకు 
గ్ చుటట్ బడిన (సమంత్త్) సరవా 
మును కాపాడు.

తవాం వాజఞామియుః .. న్వే సకల 
వాక్సంబంధిత శకి ్తవి, న్వే (చిత్ 
మయుః) జ్ఞా న మూరి ్తవి, న్వే 
ఆనంద మయునివి, న్వే 
పరబ్రహమాము. న్వే సత్ చిత్ 
ఆనందమవు. శశవాతమైన 
వానివి న్వే, న్కననా రండవది 
లేదు. ప్రత్యక్షంగ్ పర బ్రహమామవు 
న్వే. న్వే జ్ఞా న్నివి, న్వే 
విజ్ఞా న్నివి. (పంచేంద్రియాలచే 
తెలుస్కునేది లేద్ గ్రహంచేది 
జ్ఞా నం కాగ్ వీటికి అతీతంగ్ 
పొదగలిగనది విజ్ఞా నం. భౌతికం 
గ్ విజ్ఞా నం అంటే... ఆచరించి 
ద్ని మంచి చెడడాలను అనుభవ 
పూరవాకంగ్ తెలుస్కుననాది 
విజ్ఞా నం.) 

ఈ సకల చరాచర జగతు్త  
న్నుండే ఉద్భవించినది. ఈ 
జగత్తంత్ న్లోనే ఉంటుంది. ఈ 
జగతు్త  మొత్తంగ్ లయమయ్్యదీ 

గణపతి  అథరవా  శీర్ం 

పాలకురి ్త  రామమూరి ్త
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న్లోనే. ఈ జగత్తంత్ న్వైపే 
ప్రవహస్్త ంది (తవాయి ప్రతే్యతి) 
నినేనా పొందుతుంది. న్వే భూమి 
వి, న్రు, వాయువు, అగనావి, 
ఆకాశనివి. పరా పశ్యంతి మధ్య 
మా వైఖరి గ్ పేరకునబడే వాకుకు 
యొకకు న్లుగు పాద్లు న్వే. 

త్రిగుణాలకు (సతవా రజస్ 
తమో) న్వు అతీతునివి, న్వు 
స్థా ల స్క్ష్మ కారణ శరీరాలుగ్ 
పేరకునబడే దేహత్రయానికీ అతీ 
తునివి. న్వు భూత భవిష్యత్ 
వర ్తమాన కాలలకు అతీతునివి. 
న్వే కుండలిన్ శకి ్తగ్ నిత్యమూ 
మూలధార చక్రంలో సిథాతమైన 
(ఉండే) శకి ్తవి.  న్వే మూడు 
శకు్త లకు (ఇఛాఛా జ్ఞా న క్రియా 
శకు్త లు) అతీతమైన వానివి. 

నిత్యం యోగులచే ధా్యనం చేయ 
బడే వానివి న్వే.  త్రిమూరు్త లు,  
ఇంద్రాగనా వాయు స్ర్య 
చంద్రాదుల రూపంలో భాసిలే్ల  
వానివి న్వే. ములో్ల కములలో 
(భూుః, భువుః స్వుః) న్వే, ములో్ల  
కములూ న్వే అయిన వాడివి.

“గం” అనేది గణపతి బీజం. 
ద్నిని ఉఛచిరించే పదదుతి 
చెపుతున్నారికకుడ. “గ్” ను 
ముందుగ్ ఉఛచిరించాలి అటు 
పిమమాట వర్ణములకు ఆది 
అయిన “అ”కారానినా ఉఛచి 
రించాలి. తదుపరి అనుసవా 
రానినా ఉఛచిరించాలి. ఇది “గం” 
అవుతుంది. అదే గణపతి బీజం. 
(దీని స్ధనచేత ఆ స్వామి 
గోచరమౌత్డు).

అరే్ందులసితం... అక్షరములు 

ధవానులకు సంకేత్లు. ధవాని న్ద 
భరితము. బిందువు తదుపరి 
వచేచి న్ద్నినా “అరే్ందు” అనే 
సంకేతంత స్చించారు. ఆ 
న్దంత ప్రకాశించే వాడు. 

త్రేణ రుద్ం... త్ర అనగ్ 
తరింప చేసే మంత్రము ద్నినే 
ఓంకారము లేద్ ప్రణవము 
అంటున్నాము. రుద్ము పరివే 
ష్ట్ తుడు. ప్రణవము చేత 
పరివేష్ట్ తుడు లేద్ ప్రణవ సవారూ 
పుడు. 

ఇది అతని యొకకు మంత్ర 
రూపము.

(ఇక పోతే స్మాన్్యరథాంలో 
చెపుపికుంటే....శివ సంబంధ 
మైన వాడు గణపతి కాబ టిట్  
అతడు అరే్ందుచే అషట్ మి  
(అషట్ మిన్టి చంద్రుని) 
ప్రకాశించేవాడు. త్రకలచే 
(నక్షత్రములు) పరివేష్్ఠ తుడు, 
అని చెపుపి కోవచుచి... కాని ఇది 
సంప్రద్యము కాదు.)

“గం” బీజం స్ధన చేసే 
సమయంలో... “గ్” కారం 
పూరవా రూపం, “అ” కారం 
మధ్యమ రూపం,  అనుసవారం 
అంత్య రూపం అవుతుంది కాగ్ 
బిందువు (౦) ఉత్తర రూపంగ్ 
ఉంటుంది. దీనిని పలికి నపుపిడు 
వచేచి న్దమే సంధానము. దీనిత 
అత్యంత స్నినాహత్యం కలిగనది 
సంధి.

ఇది మొత్తంగ్ (సై్ష్.. స 
ఏష్...) గణేశుని విద్య. దీనికి…
ఋష్ గణక ఋష్. అనగ్ 

దీనిని దరిశాంచి ప్రవచించిన 
వాడు, గణకుడు అనే ఋష్. 
దీని ఛందస్్స నిచృద్ ఛందం. 
అధిష్ట్ న దేవత గణపతి.

“ఓం గణపతయ్ నముః ఏక 
దంత్య విదమాహే, వక్ర 
తుండాయ ధీమహ, తనోనా దంతిుః 
ప్రచోదయాత్”!

ఏకదంతుడు, న్లుగు 
చేతులలో.... పాశము, 
అంకుశము, దంతము, (ఇది 
ఏనుగు దంతం, త్్యగ్నికి 
సంబంధించినది. మహాభారత 
రచన్ కాలంలో తన దంత్నినా 
విరిచి వ్రాస్డు) అభయ 
ముద్రను ధరించినవాడు, ఎలుక 
వాహనమును ధవాజముగ్ 
కలిగన వాడు, పెదదునైన పొటట్ ను 
కలిగన వాడు, చాటల లంటి 
చెవులను కలిగన వాడు, రక ్త 
వర్ణ వస్త్రములను ధరించిన 
వాడు, ఎర్రనైన స్గంధములను 
పులుముకుననా శరీరము కలిగన 
వాడు, ఎర్రనైన పుషపిములచే 
చకకుగ్ పూజతుడు, భక ్త కోటిపైె 
అమితమైన అనుకంప (దయ) 
కలిగన వాడు, భగవంతుడైెన 
వాడు, ఈ జగతు్త కు కారణమైన 
వాడు, అచు్యతుడు (జ్రిపోని 
వాడు), సృష్ట్  ఆదిలోనే 
ఆవిరూ్భతుడు, ప్రకృతి 
పురుష్లకు కూడా పరమమైన 
వాడు, ఎవరైతే ఉన్నాడ (గణపతి) 
వానిని నిత్యం ఎవరైతే ధా్యనిస్్త రో 
వారు యోగులలో శ్రేష్ట్ నిగ్ 
చెపపిబడత్రు.

హే వ్రాత పతి (సమూహమునకు 
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భర ్త) న్కు నమస్్సలు. 
గణములకు పతియైెన  న్కు 
నమస్్సలు, ప్రమథ గణము 
లకు పతివైన న్కు నమస్్సలు, 
లంబోదరుని వైన న్కు నమస్్స 

లు, ఏకదంతుని వైన న్కు 
నమస్్సలు (ఏక దంతము 
త్్యగ్నికి చిహనాము) విఘనాము 
లను నశింప చేసే న్కు 
నమస్్సలు, శివ స్త న్కు 
నమస్్సలు (శివము అంటే 
మహద్నందము.. ద్నికి 
పుత్రుడు అంటే ఆనంద 
మూరి ్తయ్... పోతన గ్రు కూడా 
మహానంద్ంగన్ డింభకుడు 
అని అంట్రు. మహా 
ఆనందము అనే అంగనకు 
డింభకుడు) వరద మూర ్తయ్... 
అపరిమితమైన దయా కారుణా్య 
లకు ఆకృతి వసే్త ఎల ఉంటుంది 
అంటే అది గణపతి వల 
ఉంటుంది అనేందుకు వరద 
మూర ్తయ్ అన్నారికకుడ. ఆ వరద 
మూరి ్తకి నమస్్సలు.

ఇక చివరగ్ ఫల శ్రుతి.... 

ఈ అథరవా శీర్ంను ఎవరైతే 
శ్రద్త, చకకుగ్ అధ్యయనం 
చేస్్త రో, వారు (స) బ్రహమా స్థా న్నినా 
పొందుత్రు. వారు సరవా 
విఘనాములనుండి విముకు్త డ 
వుత్డు, వారు సరవాత్రా స్ఖము 
లను పొందుత్రు, వానికి పంచ 
మహా పాతకముల నుండి విము 
కి ్త కలుగుతుంది. 

   స్యం సమయంలో దీనిని 
అనుష్్ఠ ంచడం వల్ల  పగలు 

చేసిన పాపములు తొలగ 
పోత్యి. ప్రాతుఃకాలంలో అను 
ష్్ఠ ంచినట్ల యితే రాత్రి చేసిన 
పాపములు తొలిగపోత్యి. 
స్యం ప్రాతస్్సలలో అనుష్్ఠ ం 
చిన వానికి పాపములు అంటుక 
నవు. సరవాత్రా ఏ  కార్యములలో 
నైన్ ఏ విధమైన విఘనాములు 
కూడా అతనికి కలగవు. అతడు 
ధరామార్ కామ మోక్షములను 
పొందగలడు. ఇది అధరవా శీర్ం. 

దీనిని శిష్్యలు కాని వారికి 
ఇవవాకూడదు. ఇకకుడ శిష్్యడు 
అంటే నేరుచికోవాలనే జజ్ఞా సత 
గురువును సభకి ్తకంగ్ చేరిన 
వాడు. అశ్రద్ లేనివాడు, ఉపాసన 
యందు అనురకి ్త కలిగన 
వాడు. విషయంపైెన భకి ్తభావన 
కలిగన వాడు. అలంటి 
లక్షణాలు లేని వానికి ఈ విద్యను 
ఇవవాగూడదని చెపుతుంది, ఈ 
స్క ్తం. ఏ ప్రలోభాలకైన్ లోనై 
అల అనరు్హ లకు ఈ స్కా్త 
నినా ఇచిచినట్ల యితే అతడు 
పాప కూపంలొ పడిపోత్డని 
హచచిరిస్్త ంది.

     ఏ ఏ కోరికలత నైన్ 
సహస్రావర ్తనంగ్ దీనిని అను 
ష్్ఠ ంచినట్ల యితే దీని చేత (అనేన) 
ఆ కోరికలు స్ధింపబడత్యి. 
ఈ ఉపనిషత్ చేత గణపతిని 
అభిషేకించినట్ల యితే అతడు 
చకకుని వాకపిటుతవాం కలిగన వాడ 
వుత్డు. 

 భాద్రపద శుద్ చవితిన్డు 
భోజనం చేయకుండా (చతురాథా యా 
మనశనాన్… అన అశనము) 

ఎవరైతే జపిస్్త రో, అతడు విద్వాం 
స్డౌత్డు. ఇది అథరవాణ వాక్య 
ము.

దీనిని బ్రహమా విద్యగ్ 
ఆచరించడం వల్ల  కదిదుగ్ 
కూడా భయం అనేది ఉండదు 
(నభిభేతి) 

  గణపతిని ... ఎవరైతే దూరావార 
ములచే అరిచిస్్త రో అతడు 
అపర కుబేరుడౌత్డు. పేలల 
త ఎవరైతే అరిచిస్్త రో అతడు 
యశస్కుడు అవుత్డు. 
మేధోవం తుడౌత్డు. మోదక 
సహస్రముచే ఎవరైతే అరిచిస్్త రో 
వారికి వాంఛంచిన ఫలితం 
లభిస్్త ంది. ఎవరైతే ఆజ్యము 
(నేయి) సమిధలత హవనం 
చేస్్త రో వారికి ముమామాటికీ 
సరవామూ లభిస్్త ంది. 

ఎనిమిది మంది వేద విదులైన 
బ్రాహమాణులను చకకుగ్ సమకూ 
రుచికని గణపతి నవరైతే అరిచి 
స్్త రో వారు స్ర్య వరచిస్్సను 
పొందుత్రు. 

   స్ర్య గ్రహణ కాలంలో, 
మహానది (జీవనది) వదదు  ప్రతిమ 
స్నినాధ్యంలో జపించిన వారికి 
మంత్ర సిద్ి కలుగుతుంది. 
వారికి మహా విఘనాములు, మహా 
దోషములు, మహా పాపములు 
తొలగపోత్యి. అతడు (స) 
అన్నా తెలిసిన వాడవుత్డు... ఇది 
తెలుస్కోండి అంటుంది.. ఈ 
గణపతి అథరవాశీర్ ఉపనిషతు్త .

ఓం శంతిుః శంతిుః 
శంతిుః
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దేశభకి ్త  గేయాలు 

దేశ విదేశలలోని విద్్యరుథా లు మన దేశం మీద ఎంత ప్రేమత భకి ్త శ్రదదులత 
ఆలపిం చిన దృశభకి ్త గీత్లు మీ రంత్ కూడా చూసి ఆనందించి ఆశీరవాదిస్్త రు కదూ! 

https://youtu.be/KupVFKcgpqY
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      గడి  -  నుడి

సూచనలు :   అడ్ం: 

1 ఈ మూలకానినా   కలంబైట్ మినరల్ లో్ల  
దొరికింది కనక మొదట కలంబియమ్ అనేవారు 
కాని తరువాత గ్రీకు మిథాలజీ నుండి గ్రహంచిన 
పేరును పెట్ట్ రు (5) 
 4 విరంజన చూరా్ణ నినా మినరల్ ఆమ్ల ంత చర్య-
పొందిసే్త ఈవాయువు వలువడుతుంది (వనక 
నుండి ముందుకి ( 3) 
6.  దివాతీయా విభకి ్త ప్రత్యయాలలో  మూడవది ( 
వనక నుండి ముందుకి( 2)  
 7 బంగ్రము ( 3) 
8   తడవ, తూరి ( 2) 
11   ఈ మూలకపు  ఎల్ కా్రా న్   విన్్యసం  [Rn] 
5f146d67s2 . దినిని తొలిస్రిగ్ జరమాని లోని ‘ 
హసి” ( Hesse) లో తయారు చేస్రు . ఆ రాష్ట్రం 

పేరు నుండే ఈ మానవ నిరిమాత మూలకానికి 
పేరు పెట్ట్ రు వనక నుండి ముందుకి( 4 ) 
12  ఈ జడ వాయువుని  తొలిస్రి స్రు్యని 
కరోనలో  కనుగొన్నారు (3) 
14  - -  - లేనిదే పొగరాదు అని స్మత (2)  
15 గడిడా  (2)  
16  భూవాత్వరణంలోని  వాయు మిశ్రమం  --  
వనక నుండి ముందుకి (2)  
19 జబ్్ (3)  
20  మేరి కూ్యరి  కనుగొననా ఈ మూలకపు  
పేరును  ఆమ సవాదేశపు పేరునుండే  గ్రహంచిన-
ది (వనక నుండి ముందుకి) (5)   

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16

17 18

19 20
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  సూచనలు :   నిలువు:

          జూన్  నల  గడి-నుడి   సమాధాన్లు

    డి   స్రో     సి  య    మ్     న్    ఫా్ల    ట

    పి     వా     న     ని   లూ్య

    పా     లు    న్    టి     క    వ     రి

   గ    పా్ల    న్    య

   మ్    య    రి  ధో    థా     లి     య    మ్

   య    క    గ్      క

   పి    లి్ల    చి     లి      కా    బ్    ష్

    రో   పో    య    మ     ట్

 యు    ర     ప్     మ్      య     సి     ట్    పొ

 1 విలియం రామే్స కనుగొననా ఈజడవాయు-
వు  పేరును కత్త (new) అని అర్ముననాగ్రీకు 
పదంనుండి పెట్ట్ డు కింద నుండి పైె కి ( 3)   
2.కనిన వస్్త వులకు వినియోగద్రుడు 
పొందే ఖరీదు చీటి (2)
3.ఈ లోహపు    ఎలకా్రా న్  విన్్యసం  [Xe] 
6s1  ( కింద  నుండి పైెకి (4 )
 4. అయిదుశతం  ఈ లోహానినా  రాగ( 
copper)   త కలిపి   మిశ్రలోహ మైన కంచు 
(bronze)  ను తయారుచేస్్త రు ( కింద 
నుండి పైె కి ( 2)
5. ట్రై కో్ల రో ఈథేన్  యొకకు  వాడుక న్మము 
(5) 

 9. రండు అరచేతులను దగ్గరగ్ చేరిచివుంచడం, 
దీని రూపాంతరము దోయిలి (3)  
10. పకి్ రకకు (3) 
 11.  d- బా్ల కు కు చెందిన 44వ మూలకం కింద 
నుండి పైె కి (5)
13. f - బా్ల కు కు చెందిన   58 వ మూలకం (4)
16  పొతిళ్్ల  కి ఏక వచనం కింద నుండి పైె కి (3)
17. ఉకకు పోతక, కుండ పోత కీ తీయగల 
స్మాన్యం ఒకానొక ఇనుములో కూడా కనిపిస్్త ం-
ది (2)  
18.  పని పాటు లేక; పనికి మాలిన, పనికి రాని -- 
ఈ మూడు పద్లలో వుననా   స్మ్యం    (2) 
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    ఆర్. శరమా దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 16

   మానవుడిగ్ పుటిట్  అనేకానేక 
జనమాలు గడిచాక, నేను చేసే పని 
ఇది, అల చేసినందువలే్ల  న్కు 
ఇల కషట్ నష్ట్ లు సంప్రాప్తమౌ-
తున్నాయి, అసలు నేనే ఈ జనమా 
పరంపరలు కలగడానికాకురణం 
అనేది తెలిస్క జ్ఞా నం రావడం 
– ముముక్షతవాం మొదలౌతుం-
ది. అపుపిడీ సంస్రంలోంచి 
తపిపించుకునే మారా్గ నినా వతక-
డానికి ఉదు్యకు్త లౌత్ం. అపుపిడు 
సన్్యసం – అంటే అన్నా వదు-
లుకోవడం, తరావాత మళీ్ళ మళీ్ళ 
భగవంతుడి గురించి ప్రయతనాం, 
ఆ ప్రయతనాంలో కింద్ మీద్ 
పడాడా క అందులో విజయం స్-
ధించగలి్గ తే అపుపిడు మాత్రమే 
భగవదదురశానం కలుగుతుంది. 
పరమహంస యోగ్నంద గ్రు 
చెపపిడం ప్రకారం ఒక ప్రాణికి 
అల మోక్షం కలగ్లంటే ద్ద్పు 
అరవై లక్షల జనమాలు గడవాలిట. 
దీనికెంత కాలం పడుతుందో 
మనలో ఎవరికివారు లకకుపెటుట్ -
కోవాలి్సందే. అయితే ఏ జనమాలో 
అయిన్ సరే ధరమాం తపపికుం-

డా ఉండగలి్గ తే చివరికి బ్ద్ు-
డిలగ్ సరిగ్్గ  ఏడేళ్లలో జ్ఞా నం 
సంపాదించవచుచి. మరి అల 
ఏడేళ్ళలో జ్ఞా నం కలగడాని-
కి ముందు ఆయన ఎనినా రకాల 
జనమాలు ఎత్్త డ, ప్రతీ జనమాలో-
నూ ఎపుపిడూ ధరమాం తపపికుం-

డా ఉన్నాడ భోధిసతువాడి కధలో్ల  
మనం చూస్్త ం. ఎటువంటి 
జనమా ఎతి్తన్ మనస్ మాత్రం 
ఆ ధరమాం/భగవంతుడి మీద 
ఉండాలి, మనం చేసే పనులన్ 
ఉన్నాసరే. అయితే అనినాంటిక-

న్నా స్లభమైన పని శరణాగతి. 
“న్వేతపపి నితుఃపరంబరుగ-
ని… కావవే రకి్ంపు భద్రాతమాకా..” 
అననా జ్ఞా నం కలిగనపుపిడు అన్నా 
ఆయనే చూస్కుంట్డు. దీనేనా 
రమణులు అనడం ప్రకారం “న్ 

కష్ట్ లన్నా తీరచిడానికి నేనికకుడ 
ఉన్నానని చెపు్తండగ్ ఇంకా దేనికి 
చింత న్కు?” ఈ నల పద్యంలో 
ధూరజీటి చెపేపిది అదే – నినేనా 
శరణు అంటుననా ననునా చూస్-
కోవలి్సంది నువేవా అంటున్నాడు.

శ.  ఱాలన్ రువవాగ చేతులాడవు, కుమారా రముమురమముయంచునే
       చాలన్ చయంపగ, నేత్రముల్దివయగా శకుత్ యండనేగాను, న్
       శీలయంబేమని చెప్పనుననాదిక నీ చితత్యంబు, న్ భాగ్మో
       శ్రీలక్షేమీపతి సేవత్యంఘ్రియుగళా శ్రీకాళహస్త్శవారా                  (శ్రీకాళహస్్తశవార శతకం. 17)
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ఓ బోయవాడికి పూజ చేద్దు మం-
టే పువువాలు దొరకలేదు. అకకుడే 
ఉననా రాళ్్ళ తీసి అవే పువువాలుగ్ 
భావించి శివపూజ పూరి ్త చేస్డు. 
మనస్ భగవంతుడిమీద ఉంది 
కనక శివుడు బోయవాడికి మోక్షం 
ఇచాచిడు. అలగే సిరియాళ్డి 
కథలో శివుడు పారవాతిత వృధ్ 
దంపతులుగ్ వచిచి, సిరియా-
లుణి్ణ, ‘న్ సవాంత కడుకుని చంపి 
వండిపెట్ట్ లన్ లేకపోతే విస్తరి 
ముందు కూరుచినేది లేదన్’ 
చెపా్త డు. ద్నికి ఒపుపికుని వండి 
పెట్ట్ క, ‘నువూవా మీ ఆవిడా 
కూడా మాత కలిసి తిన్’లంట్-
డు. ద్నికీ ఒపుపికున్నాక ‘మరి న్ 
కడుకో? మరి వాణి్ణ  కూడా పిలు 
తినడానికి’ అంట్డు మారు-
వేషంలో ఉననా శివుడు. ‘వాడు 
తరావాత వస్్త డులండి మీరు కా-
నివవాండి’ అని సిరియాలుడు 
చెపిపిన్ ఒపుపికోడు. “కడుకు రా-
వాలి్సందే, పిలు,” అని పటుట్ బ-
ట్ట్ క, సిరియాళ్డు పిలుస్్త డు, 
‘కుమారా రా,’ అని. ఆ కుర్రాడు 
పరుగటుట్ కుంటూ బయటనుంచి 
ఇంట్ల కి రావడం చూసి జరిగే కధ 
అర్మవవాక పీటమీద కూరుచిననా 
వృధ్ దంపతులకేసి చూస్్త డు 
సిరియాలుడు. అకకుడ పరమే-
శవారుడు అమమావారిత నవువాతూ 
కనిపిస్్త డు నిజసవారూపంత.  
మూడ కధలో తిననాడు కళ్్ళ తీసి 
ఇసే్త శివుడు ఆయనత చెపేపిది 
మనకి తెలి్సనదే, “ఎంతమంది 
కంటి చూపుకోసం ననునా కాళ్్ళవే-
ళ్్ళ పడుతూ అడుగుతూంట్రు 
కాన్ నువువా ఒకకుడివే న్కు కళ్్ళ 
ఇవవాడానికి సిధ్పడాడా వు,” అని. 

ఈ మూడు కధలన్ ఉటంకించి 
ధూరజీటి రాసిన శ్రీకాళహస్్తశవార 
శతకంలో పద్యం ఇది.
ఈ ముగు్గ రూ అల నినునా 
పూజచేసి – మనస్ న్మీదే పెటిట్ , 
శివస్నినాధ్యం సంపాదించారు 
బాగ్నే ఉంది మరి న్ సంగత? 
రాళ్లత పూజ చేసి నినినా మపిపిం-
చాలంటే న్కు చేతులు రావడం-
లేదు (ఱాలన్ రువవాగ చేతుల-
డవు). న్ కడుకుని చంపి వండి 
పెటిట్ , ‘ఒరే అబా్య్ ఇల రా 
భోజనం చేయడానికి’ అని పిల-
డానికి న్కు చేతకాదు (కుమారా 
రముమారమమాంచునే చాలన్ 
చంపగ), కననాపపిలగ్ కళూ్ళ తీసి 
ఇవవాడానికి న్కు శకి ్త లేదు (నేత్ర-
ములిదువియగ్ శకు్త ండనేగ్ను). 
ఇంక న్ శీలం గురించి ఎంత 
తకుకువ చెపే్త అంత మంచిది 
(న్ శీలంబేమని చెపపినుననాదిక). 
మరి న్కుననాదేమిటి? శరణాగ-
తి ఒకటే. నినునా శరణు కోరాను, 
అందువల్ల  ననేనాం చేస్్త వో న్ 
ఇషట్ ం వచిచినటూట్  చేస్కో. న్ 
భాగ్యం ఎల ఉందో కద్? (న్ 
చిత్తంబ్, న్భాగ్యమో). న్ దయ 
కలగడమే న్ భాగ్యం అంటున్నా-
డు. ఈ పద్యంలో ధూరజీటి శివుణి్ణ  
ఏమంటున్నాడంటే, ‘విష్్ణ వు చే 
పాద పూజ అందుకునే శివా (శ్రీ-
లకీ్మిపతి సేవిత్ంఘ్రియుగళ్), 
శ్రీకాళహస్్తశవారా!’
ప్రస్్త తంలోకి వసే్త మనకుననా 
ధనం, ఇలూ్ల  వాకిలీ వాహన్లూ 
అన్నా భగవతకృపత వచాచియ-
నుకుంటే, ఇవవాన్నా ఇచిచిన భగ-
వంతుడికి మనం ఏం ఇవావాలి? 
గుడికి వళి్ళనపుపిడు వందో/

వయో్య రూపాయలిచిచి నేనంత 
గొపపిపని చేస్ను అనుకుంటే 
ఆయన విలసంగ్ నవువాకోడూ? 
ఎందుకంటే నల నలకీ మనకి 
జీతం, ఇలూ్ల  వాకిలీ ఇసే్త మనం 
ఆయనకి వయి్య రూపాయలి-
చిచి ఎంత సంతషం పొందుతు-
న్నాం. ఎంతటి ద్రుణమైన సిథాతి 
ఇది? అందుకే శ్రీశంకర భగవ-
త్పిదులు అంట్రు శివానంద-
లహరిలో – న్ చేతిలో బంగ్రు 
కండ ఉంది, కుబేరుడు న్ 
సేనాహతుడే, చల్లదన్నినాచేచి 
చంద్రుడు న్ తలమీదే ఉన్నాడు, 
న్ ఇంట్ల  కామధ్నువూ, కలపివృ-
క్షం, చింత్మణి వజ్ం ఉన్నాయి. 
వీటివల్ల  న్కేం కావాలి్సన్ ఒకకు 
క్షణంలో అమరుత్యి కద్? 
అఖిలమైన శుభాలన్నా న్ పాద్ల 
దగ్గరేఉన్నాయి.  అందువల్ల  
న్కు నేను ఇచేచిది ఏముంది ఈ 
లోకంలో? అంటే శ్రీశంకరులే-
మంటున్నారంటే, అందరికీ అన్నా 
ఇచేచి న్కు నేను ఇవవాగలిగేదే-
ముంది? అందువల్ల  న్మనసే్స 
న్దవుగ్క (భవతు భవదర్ం 
మమ మనుః). అందుకే మన 
మనస్్స భగవంతుడికి అరిపిం-
చడం కోసం, మంచి ఆలోచ-
నలు రావడం కోసం శివాల-
యాలలో రుద్రాభిషేకం, పూజ్ 
చేసేటపుడు, శివసంకలపిం 
చెపా్త రు - తనేమామనుః శివసంక-
లపిమస్్త  – న్ మనస్ మంచి 
ఆలోచనలో్త  నిండుగ్క అంటూ. 
ఇకకుడ శివసంకలపిం అంటే శు-
భకరమైన సంకలపిం అని అర్ం.
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ఆదూరి హైమవతి

         మహాభాగ్యం
 "బాబయ్యగ్రూ! మీకారు 
క్షణంలో మరిసిపోయ్ ల తుడు-
స్్త ను, మీ బూట్ల కు కత్తవాటిల 
పాలిష్ చేస్్త ను, ఒకకుపదిరూ-
పాయలు ఇపిపించండి, నిననా-
టినుండీ జబ్్గ్ ఉననా అమమా,-
చూపులేని తముమాడు, నడవలేని 
అకకు ఆకలిత న్రసించి పోతు-
న్నారు. కనికరించండి బాబయా్య! 
"అంటూ మండి పోయ్ ఎండలో 
కాళ్ళకు చెపుపిలు కూడా లేకుండా, 
కారు దగ్గరకచిచి బ్రతిమాలడు 
డాకట్ర్ రామన్ధానినా  పననాండేళ్ళ 
పిల్లవాడు.
   రామన్ధం వింతగ్  ఆబా-
లుడికేసి చూసి "ఏరా! కాళ్్ళ 
కాలడం లేద్? అల ఎండలో ని-
లుచిన్నావు?" అని అడిగ్డు.
 "బాబయా్య! కడుపులో మంట 
ముందు కాళ్ళమంట తెలీద-
యా్య!" అని జవాబిచాచిడు.
 "ఇంతకూ కారు కడిగంచుకుని 
న్కు పది రూపాయ లివవామం-
ట్వ్ ! అంతేన్?" 
"ఔనుబాబయా్య! మీ బూట్ల కు 
కూడా పాలిష్ కూడా చేస్్త ను" 
అంటూనే తన సంచీ లోంచీ 
బూట్ పాలిష్, పాతగుడడా, బ్రష్ 
బయటికి తీశడు వాడు.
 "అవన్నా వదుదు లేకాన్ ఇంద పది-
రూపాయలు తీస్కో" అంటూ 
పది రూపాయలు ఇవవాజూపిన 
రామన్ధంత ,

" వదుదు  బాబయా్య ! పని చేయందే 
డబ్్ తీస్కోను" అంటూ ఖచిచి-
తంగ్ చెపుతుననా ఆ పిల్లవాడినా 
నిసితంగ్ చూశడు రామన్ధం.
 ఉంగరాల జుటుట్ త, పఛఛాని మే-
నిఛాయత, చురుకైన కళ్ళత 
ఆకర్ణీయంగ్ ఉననావాడిని 
చూస్్త ,
"సరే !బూట్ పాలిష్ చేసి, కారు 
తుడిచి, డబ్్తీస్కో" అని 
తన కాళ్ళ బూట్ తీసి ఇచాచిడు 
రామన్ధం.
 వాడు జ్గ్రత్తగ్ గుడడాత దుముమా 
దులిపి చక చకా పాలిష్ చేసి 
చొకాకుత పాలిష్ ఆరిందోలే-
దో తుడిచి చూసి, రామన్ధం  
ముందు ఉంచాడు.
"చూడండి బాబయా్య! మరవ-
డంలేదూ?  ఈ గోపీగ్డు చేశ 
డంటే అంతే మరి" అన్నాడు 
ఆనందంత మరిసేకళ్ళత.
 "ఐతే న్ పేరు గోపీ అననామాట! 
ఔన్!" 
"భలే కనిపెటేట్ శరు బాబయా్య!-
మీరు అలగే కూరోచినుండండి, 
నేను క్షణంలో మీకారు కత్తద్! 
అనిపించేల తుడిచేస్్త ను" 
అంటూ గబగబా తనవదదు  ఉననా 
పా్ల సిట్క్ బకెట్ త గుడివదదు  ఉననా 
బావి నుండీ న్రు తడి తెచిచి కారు 
తుడవడంలో లీనమైపోయాడు.
  పదినిముష్లో్ల  కారు తళ తళ 

లడింది.
"చూశరా బాబయా్య! మీకారు క-
త్తదిల లేదూ?" 
" ఔను గోపీ! క్రొత్త కారులఉం-
ది. ఇంద ఈ పాతికా తీస్కో !" 
అంటూ డబి్స్్త ననా రామన్ధం 
వైపు ఆశచిర్యంగ్ చూస్్త  ,
"అదేంటి బాబయా్య! పాతిక 
రూపాయలు ఇస్్త న్నారు? 
పదేగ్"  అంటుననా గోపిత, "గోపీ!            
న్వు పనులు చకకుగ్ చేసినం-
దుకు బోనస్, సరా! తీస్కో, ఈ 
డబ్్త ఏం చేస్్త వు?" 
"ముందు బన్ రటట్ లుకని మా 
అమమాకు, అకకుకు, తముమాడికి 
పెడత్ను. ఎంత కాలంగ్ మా-
తముమాడు ఆపిల్ పండు కావాలని 
అడుగుతున్నాడు. వాడికోరిక తీ-
రుచిత్ను. ఇదంత్ మీదయ వల్ల  
బాబయా్య!" అని వంగ ఆయన-
పాద్లకు నమసకురిస్్త ననా గోపీని 
చూసి " గోపీ మీ న్ననా ఎకకుడ?"  
  " అడకకుండి బాబయా్య !  మమమా-
లినాల వదిలేసి తన మాన్న 
వళి్ళ పోయాడు" అంటుననా వాడి  
ముఖం  ఎఱ్ఱ గ్ జేవురించడం 
చూసిన రామన్ధం ఆశచిర్య 
పోయి సంభాషణ మరలించి 
"సరే గోపీ! వస్్త ను, రేపు కూడా న్ 
కారు కడిగపెడత్వు కద్?" అని 
కారు స్ట్ ర్ట్  చేసి వళి్ళ పోయాడు 
రామన్ధం.
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      మరున్డు కూడ అల 
పనులు చేయించుకుని పాతిక 
రూపాయలు ఇచిచి ఒక చెపుపిల 
జత కూడా ఇచాచిడు రామన్ధం 
వాడికి.
  " బాబయా్య ! ఇంకంచె చిననాదై్-
తే దై్తే మా తముమాడికి సరిపోయ్-
ది" అంటుననా వాడి లోని భాతృ 
ప్రేమకు రామన్ధం గుండెకది-
లింది.
 అల కదిదురోజులయా్యక ఒక రోజు  
"గోపీ! న్వు బడి కెళి్ళచదువుకో-
వా?" అని అడిగ్డు రామన్ధం .
 " బాబయా్య ! చదువంటే న్కెంత 
ఇషట్ ం .మా అమమాకు జబ్్చే-
యక ముందు త్నే పనిచేసి 
ననునా బడికి పంపేది.ఆ చదువు 
మరిచి పోకుండా మధా్యహనాం 
పూట సరాకుర్ బడి కిటికీ వదదు  చేరి 
రహస్యంగ్ వింటుంట్ను రోజూ. 
లోనికి రానివవారు కద్!" 
" గోపీ న్కు ఒక ఉదో్యగం ఇస్్త ను, 
వస్్త వా న్త?" 
"అమోమా! బాబయా్య! కదలే్లని మా 
అమమాకెవరు రటట్ లు తెచిచిఇ-
స్్త రు? అవిటిదై్న మా అకకున-
వరు చూస్్త రు? కళ్్ళ లేని మా 
తముమాడి కెవరుదికుకు? వారినివ-
దలి మా న్ననాలగ్ నేనూ వళి్ళ 
పోన్? రాను బాబయా్య రాను." 
"అదికాదు గోపీ! న్వు ప్రతిరో-
జూ మీవాళ్ళను కలవచుచి. మీ 
అమమాకు అకకుకూ నేను వైద్యం 
చేయిస్్త ను, మీ తముమాడికి కళ్్ళ-
వస్్త య్మో చూద్దు ం, నేను డాకట్-
రునా తెల్స?"
"మీరు వైదు్యల బాబయా్య! 

చెపాపిరు కారేం !మా అమమా 
కు నయమైతే చాలు. ఆమే 
అందరిన్ చూస్కుంటుంది. 
నేను ఎంచకాకు బడికెళి్ళ  చదివి 
ఉదో్యగంచేసి మా వాళ్ళంద-
రీనా స్కుత్ను. మాతముమాడికి 
ముందు కళ్్ళండేవి బాబయా్య! 
వాడికి టపాకాయలంటే మహా-
ఇషట్ ం, ఒక దీపావళి న్డు 
దేవాలయం వదదు  కాలుచితుననా 
చిచుచి బ్డిడాకి దగ్గరగ్ వళ్ళడం 
వలన ఆరవవాలు కళ్ళలోపడి 
చూపుపోయింది. వాడికి చూపు 
వస్్త ంద్ బాబయా్య?" ఆశగ్ 
అడుగుతుననా గోపీని చూసి రా-
మన్ధానికి ఎంత ముచచిటే 
సింది.   
 " గోపీ పద మీ ఇంటికి వళి్ళ మీ 
అమమాను చూద్దు ం. రా కారకుకు." 
అంటుననా రామన్ధానినా దేవునిల 
చూశడు గోపీ.
" బాబయా్య ! న్ మురికి గుడడాలత 
కారందుకుగ్న్, తమరు పదండి 
గుడివనక ఉననాకాలన్లో మూడ 
వీధిలో ఆరో గుడిస్ మాది. 
నేను వనకాలే క్షణం లో పరుగు 
తీస్్త ను" .  
    " గోపీ! న్వేగ్ కారు తుడుస్్త -
వ్ మురికైతే! పైెగ్ మీఇలు్ల  నేను 
తెలు్సకోడం కషట్ ం, రా రా ఎకుకు " 
అని వాడిని రకకు పటిట్  కారకికుంచి 
బయలేదురాడు రామన్ధం. ద్రో్ల  
చాల పండు్ల , బిస్కుట్్స కన్నాడు 
రామన్ధం.  కారు పోయ్ ద్రి 
లేక దూరంగ్ కారు ఆపి త్ను 
కననా వన్నా పెటిట్ న బ్టట్  పటుట్ కుని 
గోపీ వంట నడిచాడు. అది ఇలు్ల  

అనడం కంటే  కపుపిలేని ఒక 
పందిరి అనడం మేలు.
 " అమామా! ఎవరచాచిరో చూడు.!-
బాబ్గ్రు నేచెపాపినే ఆయన  
మనపాలిటి దేవుడమామా!" అంటూ
పరిచయంచేశడు గోపీ రామన్-
ధానినా .
కూరుచినేందుకు  ఒక బండరాయి 
దులిపి చూపాడు గోపీ. " బాబ 
యా్య! మా ఇంట్ల  ఇదే కూరీచి".  
రామన్ధం కూరుచిని త్ను 
తెచిచిన  పండు్ల , బిస్కుట్్స  అన్నా గోపీ 
తలి్ల  వంకమమాకు ఇచిచి,  " అమామా! 
మీ గోపీ చాల మంచివాడు, 
నిజ్యితీ పరుడు, ఇలంటి వా-
డికోసమే నేను వదుకుతున్నాను. 
మా ఇంటికి ఉదయానేనా  ప్రతిరో-
జూ వచిచి  స్యంకాలం వరకూ 
ఉండి వసే్త చాలు. మా పిల్లలకు 
సేనాహతులవవారూ లేరు. వారిత  
మాట్్ల డి ఆడుకుని స్యంకా-
లనికి వచిచి మీ తనే ఉంట్డు.
దీనికి నేను నల జీతం ఇస్్త ను, 
మీకు ఏలోటూ రాకుండా చూస్-
కుంట్ను. మీకుఇషట్  మైతే మా 
ఇంట్ల ని ఔట్ హౌస్ లో ఉండ 
వచుచి, గోపీ చదువుకోవచుచి. మీ-
అందరికీ న్ చేతనైనంత వైద్యం 
చేయిస్్త ను, నేను డాకట్రునా. న్ 
వల్లకానివీ  ఉన్నాయి, అవి అను-
భవించవలసిందే! ఆలోచించి 
రేపుచెపపిండి" అని రామన్ధం 
లేచి వళ్్ళడు. 
 గోపీ ఆయనునా స్గనంపి వచిచి, 
"అమామా !న్కు బాగైతే అంతేచాలు.
నేను ఆ ఉదో్యగంలో చేరన్ 
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అమామా!" అని అడిగ్డు. 
వంకమమా "న్కు ఏది మేలనిపి-
సే్త అది చేయి న్యన్! ఆపైెన 
దై్వమే ఉన్నాడు, వయస్ను-
మించిన బాధ్యత మోస్్త  మా 
అంద్రికీ న్వే దికకుయా్యవు" 
అంది.
"ముందు నేను వళి్ళ చూసివస్్త -
ను, కదిదురోజులయా్యక అందరం 
ఆ బాబ్గ్రు చెపిపినటు్ల  వారింటి 
వదదుకే మారిపోద్ం, అపుడు 
మీగురించీ న్కు దిగులుండదు. 
మనకు ధనం లేక పోయిన్ భగ-
వంతుడు న్కు పని చేయగల శకి ్త 
ఇచాచిడు, అదే చాలు" అని తలి్ల కి 
ధైర్యంచెపాపిడు పననాండేళ్ళ గోపి. 
  ఆ మరున్డు గోపీ రామన్-
ధంగ్రిత కలసి వారి ఇంటికి 
వళ్్ళడు. గోపికి చాల ఆశచిర్య 
మేసింది. అంత పెదదు  ఇలు్ల  వా-
డెపుపిడూ చూసి ఉండలేదు. 
గేటులోని కెళ్్ళక కారు దిగ రా-
మన్ధంగ్రు "రా గోపీ, ఇదే 
మన ఇలు్ల " అంటూ లోపలికి 
నడిచాడు. బయట తటలో ఉననా 
కళ్యి వదదు   కాళ్్ళ చేతులు 
కడుకుకుని లోనికి వస్్త ననా 
గోపీని చూసి ముచచిట పడాడా రు 
రామన్ధం, ఆయన భార్య 
వస్ంధర. 
 రామన్ధం ద్వారా గోపీ గురించీ 
విననా వస్ంధర మొదటిచూపు-
లోనే వాడి సవాభావానినా అంచన్ 
వేసింది. రామన్ధంత పాటుగ్ 
లోనికి వళి్ళ ఆ ఇంటి ఐశవారా్యనినా 
చూసి భయపడాడా డు గోపీ .
 'ఇంత ఇంట్ల  త్ను ఉండగలడా! 

తను ఏమేం పనులు చేయాలో! 
ఈ ఇల్లంత్ తుడవమంట్రా?' 
అనుకో స్గ్డు.
 "గోపీ ! ఇలరా! న్వు చేయవల-
సిన పని చెపా్త ను " అంటూ హాలు 
పకకునే ఉననా ఒక గదిలోకి ద్రి 
తీశడు రామన్ధం, వస్ంధర-
త కలసి. 
 ఆగదిలోని  రండు మంచాల 
పైెన ఉననా రండు  ఆకారాల-
ను  చూపుతూ "గోపీ చూడూ 
!మా ఇదదురు కడుకులు చైెతన్య, 
కైలస్ లు. న్పనల్ల  ప్రతి రోజూ 
వీరిత మాట్్ల డటం, ఆడుకోడం, 
పాటలు పాడటం, వీరిదదురీనా 
ఆనందంగ్ ఉంచడం, వీరిత 
కలసి చదువు కోడం, టీచరు్ల  
ఇంటికి వచిచిచదువు చెపా్త రు.
వీరు నడువ లేరు, కూరోచిబడితే 
కూరుచింట్రు, పుటిట్ నపుడే ఇల 
ఉననాందున ఏ వైద్యం పనిచేయ-
లేదు. ఉదయం, స్యంకాలం 
వీరిని వీల్ ఛైర్్స లో తటలో 
తిపపిడం, అంతే!" అంటూ తమ 
కడుకులను చూపగ్, గోపీ 
ఆశచిర్య పడాడా డు వారినిచూసి, 
జ్లేసింది.
  తన అమమా, అకకు, తముమాల-
కు సేవచేసి ఉననాందున, వారికి 
సహకరించడం పెదదుపనిగ్ 
అనిపించలేదు గోపీకి. 'కాళ్్ళ, 
నడుం క్రింద నుండీ చలనం 
లేని ఆ పిల్లలు ఇంత పెదదు  మేడ-
కు,ఈ డాకట్ర్ ఆసిథాకి వారస్ల!' 
అని. భగవంతుడు తనకు తన 
తలి్ల ని, అకకును, తముమాడినా తన 
కషట్ ం త స్కగల మంచి ఆరోగ్యం 

ఇచాచిడు.  ఆరోగ్్యనినా మించిన 
మహాభాగ్యం లేదనుకున్నాడు 
గోపి.
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

      తన సవాంత మనుమరాలి-
ని తన కడుకికు ఇచిచి వివాహం 
చేసే్త ... మేనమామపైె అమిత-
మైన ప్రేమత పెళి్ళకి ఒపుపికుని...                     
అనినా సేవలు మేనమామకు
చేసి శరీరానినా పంచుకోవ-
ట్నికి ఇషట్ పడక న్న్గొడవ 
చేసి ఆ 'ఒకకుటీ అడకుకు' అని 
నిరమాహమాటంగ్ చెపేపిసే్త 
.. కననాతలి్ల గ్ త్ను చేసిన 
తపుపిను సరిదిదుదు కోవాలని, 
వివాహం విఫలమైన మరో 
స్త్రీత సహజీవన్నికి వొపిపించి 
తన కడుకు ఆనంద్నినా 
చూసిన తలి్ల  కూడా వుంది 
మా ఊళ్్ళ. 
       స్ంఘిక కటుట్ బాటు్ల , సంఘ 
ఛీత్కురాలు, మనుష్ల ఎతి్త-
పొడుపు మాటలు, ఆశగ్ 
గుచిచి చూసే యువకుల బా-
కుల్ల ంటి చూపులు... వీటనినా-
టిన్ ఎదురకుని మరో స్త్రీ తనకు 
నచిచినవాడిత ... నచిచిననినా 
రోజులు నిర్భయంగ్ సహ-
జీవనం స్గంచేది. నచచిని 
రోజు నిరమాహమాటంగ్ వది-
లేసేది. ఇదదురిలో ఎవరికీ 

నచచికపోయిన్ విడిపోయ్ది. 
తనవైపు నుంచి తనకు నచిచి-
నటు్ల  చేసేది. కష్ట్ ంచి పనిచేసి 
జీవించేది.
    సహజీవనమననాది ప్రకృతి 
- పురుష్డు కలిసి జీవిం-
చటమే... ప్రకృతి పురుష్-
డిపైె ఆధిక్యం కోరుకోదు. 
పురుష్డు ప్రకృతిపైె ఆధిప-
త్యం చలయించాడు.
    

           దయా్యలు 

     అసలు దయా్యలు 
ఉన్నాయా? ఉంటే అవి మంచి 
వా, చెడువా? మనుష్లే చని 
పోయిన తరావాత దయ్యలవు-

త్రా? మిగత్ ఏ ప్రాణీ చని-
పోయాక దయ్యమవద్ందు-
కు? దయా్యలు మనుష్లకే 
ఎందుకు పడత్యి? తీరని 
కోరికలత చనిపోతే దయ్య-
మౌత్రనటం నిజమేన్? 
కోరికలు తీరనిది దయా్య-
నికా లేక దయ్యము పటిట్ న 
మనిష్కా? దేవుడు - దయ్యం 
రండూ బమామా బరుస్ల? 
దేవుడిని నమిమానంతకాలం 
మనిష్ దయా్యనినా నముమాత్-
డా?
        మనిష్ ఉననానినా రోజులు, 
ఆలోచనలు ఉననానినా రోజులు, 
నమమాకాలు, భయాలు 
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ఉండనే వుంట్యి. మా 
ఊరి దయా్యల గురించి ప్ర-
స్్త విస్్త ను.
   'దయా్యలు ఎకకుడ 
ఉంట్య్' అంటే ... మా 
ఊరివారు 'చెంబయ్య చెట్ల  
దగ్గర' అని  వంటనే చెపేపి-
స్్త రు. కారణం నిరూపణ 
అయి్యంది కాబటిట్ . ఈ 
చెంబయ్య చెటు్ల  మా ఊరి 
మాగ్ణి ద్టిన తరువాత 
కత్తపలి్ల కి పోయ్ ద్రిలో 
వుంట్యి. ఇవి జంట మర్రి-
చెటు్ల . వాటి పకకునే బావి. 
అది పాడుపడింది. ఇకకుడ 
దయా్యలు ఉంట్య్ అన-
డానికి నిదరశానంగ్ జరిగన 
సంఘటన చెపాపిలి.
     అపుపిడెపుపిడ ఊరివాళ్్ళ 
పంద్ం కాశరట. దయా్యలు 
లేవననావాళ్్ళ, దయా్యలంటే 
భయంలేని వాళ్్ళ అర్రాత్రి 
అమావాస్యన్డు చెంబయ్య 
చెట్ల  క్రింద ఒక న్గేటి 
కఱ్ఱ ను పాతిరావాలని. ఎవరో 
ఒక ఔత్్సహకుడు సరేనని 
బయలుదేరాడు. సమయం 
గడుస్్త నే వుంది. అతని 
సమాచారం తెలియలేదు. 
గంట ..రండు గంటలు.. తె-
ల్లవారుతున్నా అతను తిరిగ 
రాలేదు. ఊరి జనం అంత్ 
'లంతరు్ల ' పటుట్ కుని వళి్ల  

చూసేటపపిటికి క్రిందపడి నోట 
రక ్తం కకుకుకుని, గుడు్ల  తేలేసి 
వున్నాడు. ప్రాణం పోయింది.
     దయ్యమే చంపింది 
అంట్రు కంతమంది. లేదు 
కర్ర భూమిలో పాతేటపుపి-
డు తను తొడుకుకుననా చొకాకు 
కూడా భూమిలో దిగంది. పైెకి 
లేచేటపుపిడు చొకాకు రాలేదు. 
ఎవరో తనను క్రిందకి లగు-
తున్నారననా భయంత చనిపో-
యాడు అంట్రు కందరు. 
మొత్్త నికి ఏది ఏమైన్ 
దయ్యమా? లేక దయా్యనినా 
గురించిన భయమా? ఏది 
మనిష్ని వంట్డేది?
       అనినా దయా్యలు భయ-
పెటట్ వేమో! కనినా దయా్యలు 
సేనాహంగ్, ఆపా్యయంగ్ బ్ర-
తికుననా సేనాహతులత పిచాచి-
పాటి మాట్్ల డుత్యి కూడా. 
ఇలంటి దయ్యమే 'బీబీ'కి 

పటిట్ ంది. ఆమ పేరు బీబీ. 
చిననా ఫరీదు స్హబ్ భార్య. 
చకకుటి ముఖ ఛాయ, నిండైెన 
విగ్రహం, బంగ్రు రంగు 
శరీరం, చూడగ్నే ఆకర్ిం-
చే ఆకారం.. బాగుంటుం 
ది. ఈమకు అపుపిడపుపిడు 
దయ్యం పడుతూ వుంటుంది. 
ఆ ఊరో్ల  ఉరూదు  టీచరు 
ఒకాయన చిననా వయస్లోనే 
చనిపోయాడు. బీబీ, ఆయన 
మంచి సేనాహతులట. బహుశ 
ప్రేమించుకుని ఉంట్రో లేక 
పెదదులే వీరికి పెళి్ల  నిశచియిం-
చారో తెలియదు. ఇదదురి మధ్య 
గొపపి అవిన్భావ సంబంధం 
వుండేది. 
      అపుపిడపుపిడు ఈ ఉరూదు  
టీచరు బీబీకి వొంట్ల కి వచేచి-
వాడు. అపుపిడు అంత్ ఆ 
ఉరూదు  టీచరులగే మాట్్ల డే-
ది. బ్రకా తీసి పకకున పెటేట్ ది. 



తన సేనాహతులను పిలిపిం-
చుకుని మరీ మాట్్ల డేది ఈ 
దయ్యం. ఇందులో మరీ 
ముఖ్యంగ్ 'శెటిట్ 'త గంట సేపు 
కబ్రు్ల  చెపేపిది. ఆ తరువాత 
వదిలి పోయ్ది. దయ్యం 
వదిలిన రండు మూడు 
రోజులు చాల చలకీగ్ 
తిరిగేది బీబీ. మామూలుగ్ 
అయితే దయ్యం  వదిలిన 
రండు  మూడు రోజులు చాల 
న్రసంగ్ వుంట్రు జనం. 
అందుకే ఈ దయ్యం మంచి 
దయ్యం.
      గొల్లబాలమమాకు 'మూగ-
దయ్యం' పటేట్ ది. మామూలు 
గ్నే బాలమమా అతి తకుకువ 
మాట్్ల డేది. దయ్యం పడితే 
అసలు మాట్్ల డేది కాదు. 
నవయవవానంలో ఉననా అమామా 
యి. పెండి్ల  కాలేదు. దయ్యం 
పడుతుంది. అననాం తినదు, 
పని చెయ్యదు, మాట్్ల డదు. 
అలగే కూరుచిని వుంటుంది. 
ఈ దయ్యం వదిలించట్-
నికి మంత్రగ్డిని పిలిచారు. 
బారడు గడడాం, నుదుటిన పెదదు  
కుంకుమ బటుట్ , భయంకర-
మైన అరుపులు. 
      దయ్యం వదలగొడత్న-
ని రాత్రంత్ వేపమండలత, 
పాత చెపుపిలత కడుతూనే 
వున్నాడు. స్నినాతమైన అవ-
యవాలను నలుపుతూనే 

వున్నాడు. న్టుకోడి మాంసం, 
స్రాయి నైవేద్యంగ్ పెటిట్ ం-
చాడు. శుభ్రంగ్ ఆరగంచా-
డు. దయ్యం వదిలిందని తల 
వంట్రుకలను స్స్లో పెటిట్ , 
మూత పెటిట్  సమాశనంలో పా-
తిపెట్ట్ డు. మూడురోజుల 
తతంగం.
     పాపం అలసిపోయి నలి-
గపోయిన బాలమమా వారం 
రోజులు పైెకి లేవలేదు. ఆమ 
మానసిక సిథాతిని పటిట్ ంచుకు-
నేవారవరు? 
    మరికనినా దయా్యలు వినో-
ద్నినా పంచేవిగ్ వుంట్యి.  
ఈ కోవకు చెందినవే 'స్గ్లి 
దయా్యలు', 'గంటల 
దయ్యం'.
      ఈ రండు దయా్యలు 
స్బ్రాయుడికి పటిట్ నవే. 
మొదటిగ్ స్గ్లి దయ్యం 
పటిట్ ంది. కోడూరుకండలో 
ముగు్గ రాళ్ళ గని తవవాట్నికి 
పనికి పోయ్వాడు స్బ్రా-

యుడు. అపుపిడు పటిట్ ందట 
ఈ స్గ్లి దయ్యం. ఎకుకు-
వగ్ దయా్యలన్నా ఆడవే 
వుంట్యి.
       కోదండరామాలయంలో 
భజన జరిగేటపుపిడు స్బ్-
రాయుడు కూడా వచిచి భజన 
చేస్్త వుంట్డు. భజన చివరి 
ఘట్ట్ నికి చేరుకుంటుంద-
నగ్ ఆవలిస్్త  ఉంట్డు. 
చివరగ్ మంగళం పాడే-
టపపిటికి గటిట్ గ్ అరుస్్త  
విరుచుకు పడిపోత్డు. 
అపుపిడు ఆంజనేయస్వా-
మి ఈ దయ్యం కాళ్ళకు, 
చేతులకు సంకెళ్్ళ వేస్్త డు. 
అకకుడ ద్ద్పు అరగంట 
సేపు  అరుస్్త , కేకలు వేస్్త , 
'ననునా వదిలేయ్ ... నేను వ-
ళి్ళపోత్' అంటూ అరుస్్త  
వుంటుంది దయ్యం. ఆ 
తరువాత ఓ గంటసేపు నమమా-
దిగ్ దయ్యం దిగపోతుంది. 
ఇది రోజూ జరిగే తంతు.    
                   (ఇంకా ఉంది)
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తుమూమారి రాంమోహన్ రావు

     పి.వీ.స్బ్ అనేమాట తరచుగ్ 
వినబడేది న్ చిననాతనంలో. 
కరీంనగర్ గంజ మారకుట్ల ము-
రళీధర్ రావు అండ్ బ్రదర్్స అనే 
బటట్ ల దుకాణం ఉండేది.అది 
మా దగ్గరిబంధువులది.రాజ-
కీయపు తొలి దశలో కరీంనగ-
ర్ వసే్త ఆయన ఆ బటట్ ల ష్పు  
వనుకవైపు గదిలో తలకింద 
దిండు పెటుట్ కుని సేదదీరేవారు.
కలువ వలసిన వారినికలువటం 
,పని కాగ్నే తిరిగ వళ్లపోవటం.
ఇదంత్ ఆయనకు ముపపియి 
ముపైెపైఅయిదేళ్ల  వయసపపి-
టి మాట.అల ఆయన పేరు 
వినటం న్కు చాల చిననా తన్న-
నేజరిగంది.
    ఆయనినా మొదటి స్రిచూడ-
టం 

కరీంనగర్ జల్ల పరిషత్ ఆఫీస్ 
ప్రాంగణంలో ఆయన చేతుల 

మీదుగ్ నేను న్ జీవితంలో 
మొదటి స్రి బహుమతి స్వాక-
రించినపుపిడు.నహ్రూగ్రి మర-

ణానంతరం ఆయనపేరుమీద 
పిల్లలకు అనినా రకాల పోటీలు 

నిరవాహంచారు.న్కు పద్యపఠన 
పోటీలో ప్రథమ బహుమతివ-
చిచింది

శతవత్సర చాణకు్యడు-
పాములపరి ్త నరసింహారావు

పాములపర్తి వంకట నరసంహారావు గార్ శతవత్సర ఉత్సవాలు జూన్ 28నండిప్రారంభం అవుతున్నాయి.ఆయన 
పదవిలో ఉననాప్పుడు గానీ, ఆ తరువాత ఆయన బతికిఉననానినా రోజులు గానీ పెద్గా పట్టంచుకోని జనం ఇటీవల 
ఆయనన పొగడుతుంటే ఈతెలివి అప్పుడేమయి్యంది అని అనిపంచక మానదు.నేట ఆర్థిక విథాన్నికి పాతికేఒళ్ల-
కుముందు పాదులు వేసన ద్రష్ట,స్రష్ట ఆయన.తన పనేదో తాన చేసుకు పోయే మనిషితననెవరైన్ పట్టంచుకుం-
టున్నారా లేదా అని చూడడు.అయిన్ తన అనభవాలనతన ఆశయాలన లోపలి మనిషి అనే తన గ్ంథం దావారా 
తెలియబరచాడు.మౌనమునిగా పేరందిన మేధావి ప.వి. నరసం హారావు ఒక జాతి రతనాం.ఈ సంవత్సరమంతా-
ఆయన గుర్ంచిన అనేక కార్యక్రమాలు తలపెట్టడం మంచిదే.కనీసం భవిష్యతుతిలో నైన్ఇలంట మేధా సంపననాల 
పట్ల నిర్లక్ష్ం వహంచకుండ ఉంటారేమో.
రాజకీయ న్యకుడే గాక స్హతీ వేతతి కూడా అయిన ప.వి.గార్ గుర్ంచి న్లుగుమాటలు.
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జల్ల  స్థా యిలో.అపుపిడు నేను 
ఎనిమిదవ తరగతి తగులుతు-
న్నారు.
పీవీ గ్రపుపిడు రాష్ట్ర విద్్యశఖ-
మంత్రి .అల ఆయన చేతుల 
మీదుగ్ బహుమతితీస్కుననా-
పుపిడు చూశను.తరువాత
నేను బియస్్స ఫసిట్యరో్ల  ఉండగ్ 
ఇందిరాగ్ంధీ త పాటు కరీం 
న గ రవా చిచి న పు డు , క రీ ం న గ ర్ 
పోలీస్ గ్ండులో ఇందిరా గ్ంధీ 
ప్రసంగ్నినా తెలుగులో అను-
వదించి చెపిపినపుడు విన్నాను.
చూశను.
పలు సందరా్భలో్ల  పలువురు 
పెదదులు మాట్్ల డుకుంటుండగ్ 
చెవిలో పడిన మాటలుఆయ-
నకు అనేక భాషలు వచుచి అన్-
,విశవాన్థ సత్యన్రాయణ గ్రి 
వేయిపడగలు

హందీ భాషలోనికి అనువ-
దించారన్ మహా మేధావి అన్ 
మన కరీం నగరం వారే నన్,-
వారిది వంగర గ్మమన్,వా-
రిబంధువుల అమామాయిని మా 
బంధువుల అబా్యికిచిచి పెళి్ల  
చేసినపుడు వారి గురించినఅనేక 
విషయాలు వినడం ఇల వయ-
స్తపాటు ఆయన అనినా దశల 
అనినా వార ్తలు చెవిలో పడుతు-
ననాపుపిడుఈయన మనవాడు 
అని ఏదో తెలియని అభిమానం 
మనస్లో మదలడం ఇపుపిడు 
వనకికు తిరిగ చూసే్త చాల సపిషట్ ం-
గ్ గోచరిస్్త ంది.రచన మాసప-
త్రికలో ఆయన గొల్ల  రామవవా కథ 

వేశరకస్రి.అదిచదివి ఆశచిర్య-
పోయానపపిట్ల .ఎందరి చేయనే 
చదివించాను.ఆయన ప్రధాన 
మంత్రిగ్ఉననాపుపిడు హైదరాబా-
దు ఇందిరా ప్రియదరిశాని ఆడిట-
రియంలో కాళ్జీ అశీతి సంద-
ర్భంగ్ జరిగన సభలో అధ్యక్ులు 
సద్శివ ముఖ్యఅతిథి పీవీ గ్రు.
సహజమైన తెలంగ్ణా కరణాల 
భాషలో ఆయన త్నొక ప్రధాన 
మంత్రిగ్ కాకకాళననా మిత్రునిగ్ 
మాట్్ల డటం చూసినపుడు ఎంత 
సంబరమయి్యందో.మళీ్ల  కంత-
కాలనికే కాళ్జీ మరణానంత-
రం
స్ందరయ్య విజ్ఞా న కేంద్రంలో 
ఏరాపిటు చేసిన సంసమారణ సభలో 
మళీ్ల  సద్శివ గ్రే సభాధ్యక్ులు,
ప్రధాని పీవీ గ్రు ముఖ్య అతిథి.
అనుకోకుండా అపుపిడూ 
ఆ సభలో ఉండే అవకాశం 

కలిగంది.
 అలగే ప్రముఖ జరనాలిస్ట్  
పెండా్యల వామన్ రావు (న్ననాకు 
దగ్గరి బంధువు) గ్రువారిత 
ఫోనో్ల  మాట్్ల డుకేవటం విన్నాను.
చిర కాల మైత్రి వారిది.ఏ అర-
మరికలు లేకుండాఏకవచనంలో 
మాట్్ల డుకుంటుంటే ముచచిట 
పడాడా ను.ఆయన రాజకీయ ప్రస్థా -
నంలోఎగుడు దిగుళ్్ల ,రాష్్రా నికి 
కా్యబినట్ మంత్రిగ్,ముఖ్యమం-
త్రిగ్ ,దేశనికి 
వివిధ శఖల మంత్రిగ్,విదేశ 
రా య బా రి గ్ , ప్ర ధా న మ ం త్రి గ్ 
అందరూ విననా విషయాలునే-
నూ విన్నాను.దేశనికి అత్యంత 
కీలకమైన ఆరిథాక సంసకురణలకు 
మూలం పీవీ అని ఈరోజు ప్ర-
తిపక్ాలు సై్తం పొగడకుండా 
ఉండలేని సిథాతి.
అబ్దు ల్ కలం లంటి శస్త్రజుఞా -
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డు ఆ తరువాత రాష్ట్రపతి కూడా 
అయిన 
ఆయన నోట పీవీ ఒక గొపపి వ్యకి ్త 
పొగడబడటం ఆయన ప్రతిభా 
స్మరాథా యాలకు గీటురాయి.
ఆయన మాటలో్ల ”రావు ఒక గొపపి 
దేశభకి ్త కలిగన వ్యకి ్త.ఆయనకు 
రాజకీయవిధానం కంటేదేశమే 
గొపపిది”
ప్రముఖ రాజన్తిజుఞా డు, బహు  
భాష్ కోవిదుడు,  దకి్ణాది రా-
ష్్రా ల నుండి ఎనినాకైన తొలిభారత 
ప్రధాని, గొపపి సంసకురణ అభిలష్  
కీ.శ్. పి.వి.నరసింహారావు.  గొపపి 
పండితుడు. వేయిపడగలినా  
హందీలోకి  అనువదించాడు.
భారత ప్రధానమంత్రి పదవిని 
అధిష్ట్ ంచిన మొదటి ద్కి్ణా-
తు్యడు, ఒకేఒకకు తెలుగువాడు, 
పాములపరి ్త వంకట నరసింహా-
రావు.  . భారత ఆర్ిక వ్యవసథా లో 
విప్ల వాతమాకమైనసంసకురణలకు 
బీజంవేసి, కుంటుతుననా వ్యవసథా-
ను తిరిగ పట్ట్ లకికుంచిన ఘనత 
సంతంచేస్కుననా వ్యకి ్త. 1957లో 
శసనస భు్యడిగ్ రాజకీయజీవి-
తం ఆరంభించిన పివిరాష్ట్రమం-
త్రిగ్, ముఖ్యమంత్రిగ్నే కాకుండా 
కేంద్ర రాజకీయాలలో కూడా ప్ర-
వేశించిప్రధానమంత్రి పదవిని 
సై్తం చేపట్ట్ డు. కాంగ్రెస్ నేతృ-
తవాంలో తగన సంఖా్యబలం లే-
నిమైన్రిటీ ప్రభుత్వానినా పూరి ్తకా-
లం పాటు నడిపించడం అతని 
ఘనకార్యం.
అపపిటి హైదరాబాద్ సేట్ట్ 
వరంగల్ జల్ల ,నర్సంపేట 

త్లూకా లకేనాపలి్ల  గ్మంలో 
1921 జూన్ 28 న రుకామాబాయి, 
స్త్రామారావు దంపతులకు 
పీవీ జనిమాంచారు. వరంగలు్ల  జ-
ల్ల లోనే ప్రాథమిక విద్య మొద-
లుపెట్ట్ రు. తరువాత కరీంనగర్ 
జల్ల  భీమదేవరపలి్ల  మండలం 
వంగర గ్మానికి చెందిన పా-
ములపరి ్త రంగ్రావు, రుకిమాణమమా 
లు ఆయనను దత్తత తీస్కో-
వడంత అపపిటినుండీ పాము-
లపరి ్త వంకట నరసింహారావు 
అయా్యరు. 
1938 లోనే హైదరాబాదు రాష్ట్ర 
కాంగ్రెస్ పారీట్లో చేరి నిజ్ము 
ప్రభుతవా నిషేధానినా ధికకురి-
స్్త  వందేమాతరం గేయానినా 
పాడారు. దీంత త్ను చదువు-
కుంటుననా ఉస్మానియావిశవావి-
ద్్యలయం నుండి ఆయనను 
బహషకురించారు. ద్ంత ఓ 
మిత్రుడి స్యంత న్గపూరు 
విశవావిద్్యలయంలో చేరి న్గ-
పూరులో ఆ మిత్రుని ఇంట్ల నే 
ఉంటూ 1940 నుండి 1944 
వరకు ఎల్లలీ్ చదివారు. స్వామి 
రామానంద తీరథా, బూరు్గ ల రా-
మకృష్్ణ రావుల అనుయాయిగ్ 
స్వాతంత్ర్యద్యమం లోను, హైద-
రాబాదు విముకి ్త పోరాటంలోను-
పాలొ్గ న్నారు. బూరు్గ ల శిష్్యడిగ్ 
కాంగ్రెస్ పారీట్లో చేరి అపపిటి 
యువ కాంగ్రెస్ న్యకులుమ-
ర్రి చెన్నారడిడా , శంకరరావు చవాన్, 
వీరేంద్ర పాటిల్ లత కలిసి పని-
చేస్రు. 1951 లోఅఖిల భారత 
కాంగ్రెస్ కమిటీ లో సభు్యడిగ్ 

స్థా నం పొంద్రు.
కులప్రాబల్యం, పారీట్ అంత-
ర్గత వరా్గ ల ప్రాబల్యం అధికంగ్ 
ఉండే ఆంధ్ర ప్రదేశ్రాజకీయా-
లో్ల  పీవీది ఒక ప్రతే్యక స్థా నం. 
హంగూ ఆరా్భట్లు లేకుండా 
ఒదిగ ఉండే లక్షణంఆయనది. 
తనకంటూ ఒక వర్గం లేదు. బ్రా-
హమాణుడైెన ఆయనకు కులప-
రంగ్ బలమైనరాజకీయ స్థా నం 
లేనటే్ల . 
పారీట్లో అతు్యననాత స్థా యిలో 
తనను అభిమానించే వ్యకు్త లు-
లేరు. అయిన్ రాష్ట్ర రాజకీయా-
లో్ల  అతు్యననాత స్థా యికి ఎదిగ్రు. 
ముఖ్యమంత్రి పదవినిఆశిస్్త ననా 
ఉదదుండులందరో ఉండగ్ ఆ 
పదవి ఆయనునా వరించింది. 
అపపిటి రాజకీయపరిసిథాతి అటు-
వంటిది.
    1957 లో మంథని నియోజక 
వర్గం నుండి శసనసభకు ఎనినా-
కవడం ద్వారా పీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రస్థా యి పదవీ రాజకీయాలో్ల కి 
అడుగుపెట్ట్ రు. ఇదే నియోజకవ-
ర్గం నుండివరుసగ్ న్లుగు స్రు్ల  
శసన సభు్యనిగ్ ఎనినాకయా్యరు.
 1962 లో మొదటిస్రి మంత్రి-
అయా్యరు. 1962 నుండి 1964 
వరకు న్్యయ, సమాచార శఖ 
మంత్రి గ్ను, 1964 నుండి67 
వరకు న్్యయ, దేవాద్య శఖ 
మంత్రి, 1967 లో వైద్య, ఆరోగ్య శఖ 
మంత్రి, 1968-71 కాలంలో న్్యయ, 
సమాచార శఖ మంత్రి పదవులు 
నిరవాహంచారు. 
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                                                                 ప్రహేళిక
                                                           జవాబ్ చెపపిగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉద్హరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకుడ 'ర' వచిచిన్ ద్ని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతు్త లు, గుణింత్లు అన్నా అనవాయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదల్ల  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకువడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) క = అసలు అక్షరం 'జ'
    నస నస్క మియాసాగసే  మీ  భ్రేరయం 
  నజచ  కముచ  నౌధాణ్రసే  మీ   చత్రయం
  ఆజ  బీతక్షే   ణస్యం   లేయిమమాశే
  చోజామిజి   సమ   ధాయక్షబేడయం 
  ఎయంబయంలుముచే   డుధనయంబేడయం
    (మీ జవాబ్ teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
గతనల జవాబ్ :  
       సహజీవనమే సత్యమార్గమని 
       పంచశీలయ్ పరమ స్త్రమని 
       మాకు బ్ద్ుడు మీకు గ్ంధీయని 
       చీన్ హందీ భాయి భాయి యని 
       ఎనోనా న్తులు పలికాడు   మననేమరుపాటున ఉంచాడు 
       వనుక పోటునే పొడిచాడు    మన కనునాలు నేటికి తెరిచాడు                                                            
                                        జూల ై నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పయంపినవారు:
                                       Ms అనూరాధస్యి జొననాలగడడా
                                       Ms కిరణమాయి గోళ్ళమూడి
                                       Ms సరసవాతి పొన్నాడ
                                       శ్రీ తల్ల ప్రగడ మధుస్దనరావు 
                                       శ్రీ కె. మురళీమోహన్     
                                       శ్రీ వి పుండరీకరావు, విజయవాడ
                                       శ్రీ పాటిబళ్ల శ్షగరిరావు 
                                        శ్రీమతి మానస, అనంతపూర్






