




      
వ్యవస్థా పక  సంపాదకురాలు   

తీగవరపు  శంతి   సంపుటి -9       ఫిబ్రవరి  2020        సంచిక - 5

       సామాజిక విలువల మాస పత్రిక 

ఈ సంచికలో
ధారావాహికములు: ప్రత్్యక  ఆకర్షణలు

తెలుగు పద్య రత్నాలు             37                               

ప్రేమంటే ఇంత్                       31

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక       
యాజమాన్్యనికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

సంపాదకీయం                                         4

అభిప్రాయ వేదిక                                      5

ప్రహేళిక                                  50

మా ఊరి నందుల కథ            42

బ్రహ్మ వరం                                              39

కలుష హరం - మాఘం                           14 

పసుపు, పారాణి, త్ంబూలం                    29

పద్మ భూషణ్ పురస్కారాలు                      6

చెప్పడమే న్ ధర్మం                                  20 

పూరి జగన్నాధస్వామి వైభవం  8

గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక  నుడి   36                               

ఆరవ రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవరెడిడి              25

కారణ జను్మడు                                       46 

శ్రీసూకం్                                                  22 

న్గరాజు రామస్వామి                                44



తీగవరపు శంతి

                           
                                                 అధికారుల  మధ్య నలిగిపోతుననా ఆంధ్ర మాత 
                                                              గందరగోళంలో ప్రజలు.  
                అధికార, ధన దాహంతో ఉననా రాజకీయ న్యకులు కుల మత లింగ, ప్రాంతీయ వివక్షలతో 
రాజకీయం చేస్ూ ప్రజలకు ద్రోహం చేయడంలో కూడా ప్రజలనే  పావులుగా వాడుకుంటూ  త్మే గొప్ప 
అనే  భావన  అందరిలోనూ కలిగించడానికి ప్రయతనాం చేస్ూ తమ పబ్ం గడుపుకుంటుంన్నారని
కందరు వాపోతున్నారు. తమ రక్ానినా చిందించి, ఎంతో శ్రమ కడిచి  ప్రజలు కూడబెటిటి న  కందరి సొము్మ 
ను, అధికారులు తమ సొంత సొము్మలా రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రజలలో కందరికి పేదవారు అంటూ 
రకరకాలుగా ఎర చూపి దానం చేయడం ఎంత వరకూ సమంజసం? అని,  కనినా వరాగా ల ప్రజలు ఆవేదన 
చెందుతున్నారు.  ఆరిధిక అసమానతలను రూపుమాడడం అంటే రాష్ట్రం అభివృదిధి   చెందే పనులు చేప 
టిటి  లేని వారికి విద్య ఉపాధి అవకాశలు ఇచిచి ప్రోత్సహించాలే  కానీ  మా కష్టి నినా ఊరికే ఇచిచి, వారిని 
ఎందుకు సోమరిపోతులు లాగా, త్గుబోతులు లాగ, తయారయ్్యటటులు  వ్యసన్లకు గురి చేస్ున్నారు?
అని కందరి  భావన.  ఒక కుటుంబం వృదిధి  లోకి వచిచి ఆ కుటుంబంలోని పిలలులు సంస్కారంతో  పెరుగు 
తూ ఉననాత స్థాతికి చేరారంటే కారణం ఆ పిలలుల తలిలు తండ్రులు క్రమశిక్షణతో తీరిచి దిదాదా రని ఆ పిలలులని
చూడగానే త్ట తెలలుమవుతుంది.  అలాగే ఒక సూకాల్ విదా్యరుథా లను చూడగానే ఆ పాఠశల లేదా కళాశల 
యొకకా గురువుల గొప్పదనంగా తెలుస్ుంది. ఇక మరి రాష్ట్రం లేదా దేశం గొప్పగా ఉండాలంటే దానిని 
పరిపాలించే న్యకుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాంటపు్పడు వారే  అభివృదిధి  కి బాటలు వయ్య 
కుండా  ప్రజల సమయానినా, సొము్మను వృధా చేస్ూ ఎంతో మంది ప్రజలు ఆరిధిక , ఆరోగ్య, మానస్క  
ఇబ్ందులకు లోనవుతున్నారు.  పల్లులు పటటి ణాలు అనే భేదం లేకుండా ప్రతీ గ్రామంలో ను పటటి ణం 
లోను  విద్య, వైద్యం , ఆరోగ్యం వంటి  అనినా సదుపాయాలూ కలి్పంచ గలిగిత్ ఈ రోజు పల్లులు ఖాళీ 
అయ్్య పరిస్థాతి  వచేచిది కాదు,పల్లుటూళ్ళు బోస్ పోయాయి  పటటి ణాలు అంగుళం ఖాళీ లేకుండా ఉన్నా 
యి కదా ! అనేది ప్రజల వాదన. ఓటులు  సంపాదించడం కోసం వినియోగించే తెలివి త్టలు, సమయం, 
సొము్మలు, ప్రజల అభివృదిదాకి పాటుపడిత్ బావుంటుందనేది అందరి వాదన. కందరు స్వారథాపరులై్న 
ప్రజల అండ దండలతో రాజకీయ న్యకులు త్ము అభివృదిధి  చెందుతూ,  రాష్ట్ర లేదా దేశ అభివృదిదా
కుంటు పడడానికి కూడా కారకులవుతుంటే  తపె్పవరిది? ప్రజలంత్ నిస్వారధింగా ఆలోచించి, కలిస్  కటుటి  
గా, గుటుటి గా ఉండి , విష పూరితంగా, స్వారధి పూరితంగా చేస్ుననా పరిపాలకులను నిలదీస్న రోజు కానీ 
దేశం  బాగుపడదు అనే విషయం అందరికీ తెలుసు. కానీ వీరిని దేశ భకిత్ో, నిస్వారధింగా నడిపే సరియైన 
న్యకుడే ప్రజలకు అవసరం అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. పేరుకే ప్రజ్ స్వామ్యంగా నడిపి-
స్ూ, తమ తమ బలా బలాలతో అహంకారాలతో  రాష్ట్ర అధికార ప్రతిపకా్ష లు ఎవరికి తోచినటులు  వారు వ్యవ-
హరిస్ుంటే , కేంద్ం ఏమి చేస్ోంది? దంగలు పడి  ఖాళీ చేస్న ఇలులు  చూడానికి  పోలీసులు వచిచినటులు గా 
వస్్రా? లేక అధర్మం లో ప్రజలంత్ అన్్యయమై పోయాక శ్రీ కృష్ణు డిలా ప్రత్యక్ష మవుత్రా? ఇటు ఆంద్, 
తెలంగాణాలు రెండు రాష్్రా లుగా విడిపోయి ఇన్నాళళుయిన్ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలు అసమానత-
లతో,  అడుగడుగన్ అభివృదిధికి ఆటంకాలు జరుగుతూ ఉంటే, రెండు రాష్్రా లుగా విడిపోయి ఇన్నాళళు-
యిన్ ఆ రాష్ట్రం బాగుపడే దెపు్పడు? ప్రజలు సుఖ శంతులతో ఉండేది ఎపు్పడు?తందరగా పరిషకారించక 
పొత్,  ఆంధ్ర రాజధానిని ఇంకా ఎకకాడెకకాడికి మారుస్్రో ? ప్రజలకు అరధిం కావడం లేదు. 
      ప్రజలారా ! మన రాష్ట్ర అభివృదిధి  జరుగుతోందా?లేదా? అని చూసుకుంటూ సరిదిదుదా కోవలస్న బాధ్యత 
మన అందరిదీ అని మరచిపోవదుదా . 



            అభిప్రాయ వేదిక
  1. కత ్సంవత్సరంలో ప్రకాశవంతమైన సూరు్యడి టైటిల్ 
పేజీలాగా చైెతన్యం కుడా ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని కో-
రుకుంటున్నాం. డా. పోచిన పెదిదా  మురళీకృషణు గారు పూరి 
జగన్నాధ వైభవంలో మారకాండేయ కధ బాగా వ్రాస్రు.
అలాగే ధనురా్మసం సందర్ంగా కత ్రామానందం గా-
రువ్రాస్న  గోదా దేవి కధ బావుంది. 
శ్రీ రమణారావు , శ్రీ సుభాష్ --- పూన్ . శ్రీమతి సరోజ, 
శ్రీ రమేష్ --- కతగ్ూడెం. శ్రీమతి పలలువి, శ్రీమతి బారతి 
--- కాకిన్డ. 
2. భువనచంద్ గారు సూచించినటులు   అనేక రూపా-
లలోని భగవంతుడు ఒకకాడే, అంటూ భక్ుడు -- భగ-
వంతుడు కధ ఆలోచింప చేసేదిగా చాలా అదు్తంగా  
ఉ౦ది.శ్రీమతి పి. సత్యవాణి గారు గొలలుపూడి మారుతీ 
రావు గారు గురించి ఎన్నా విషయాలు తెలియ జేశరు . 
నుజంగా వారు బహుముఖ ప్రజ్ఞా స్లే. 
శ్రీమతి ఉష, శ్రీమతి విజయ ---అనంతపూర్. శ్రీమతి 
వాణి , శ్రీమతి రమణీలత ---- రాయపూర్ . శ్రీ సుబ్రహ్మ-
ణ్యం, శ్రీ కనకారావు, శ్రీమతి అనసూయ --- సర్పవరం. 
3. కత ్సంవత్సరంలో ఏం చేదాదా ం అంటూ భారతి గారు 
మంచి సూచనలు ఇచాచిరు. అలాగే పాల్పు బుచిచిరా-
జు గారు రాష్ట్రపతుల గురించి ప్రతీ నెల వ్రాస్ూ ఈ నెల 
ఫక్రుదీదాన్ ఆలీ అహమ్మద్ గురించి తెలియని ఎన్నా 
విషయాలు తెలియ జేశరు.
శ్రీమతి లీల, శ్రీమతి స్విత్రి, శ్రీ వేణు ----- పెదాదా పురం. 
శ్రీ రవి గోపాల్, శ్రీ సుధాకర్, శ్రీమతి అను ---- రాజమం-
డ్రి. శ్రీ సత్యం, శ్రీమతి సుమ, శ్రీమతి పలలువి ---- పూన్. 
4.  వేమూరి వంకటేశవార రావు గారు వ్రాస్ుననా గణితంలో 
ప్రత్్యకతలు చాలా ఇంట్రిస్టి  గా ఉంటంది. అయిపోతోం-
డానే నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది. ఇంద్గంటి సుబా్-
రావు గారు వ్రాస్ుననా ప్రేమంటే ఇంత్ లో స్మాజిక విష-
యాలను చెబుతూనే ప్రేమ కధ బాగా వ్రాస్ున్నారు. 
శ్రీమతి రోజ్, శ్రీమతి లీలావతి, శ్రీ ప్రభాకర్ ----- స్కిం-
ద్రాబాదు.శ్రీమతి పారవాతి, శ్రీ కమలేష్, శ్రీమతి సుమ ---
-- ఏలూరు. శ్రీ సుధీర్, శ్రీమతి కమల ---- కడప. 
5.  శ్రీమతి చాగంటి  కృషణు కుమారిగారు అందిస్ుననా 
వైజ్ఞా నిక నుడి చాలా విజ్ఞా నదాయకంగా, ఆలోచింప 
చేసేదిగా ఉంటంది. ఆర్. దంతురి ్ శర్మ గారు ధూర్జటి 

వ్రాస్న కాళహస్శ్వార శతకంలోని పద్యంతో పాటు,-
దాని వివరణ కుడా  ఇచాచిరు. చాలా బావుంది.  
శ్రీ కరుణాకర్, శ్రీ సుబా్రావు, శ్రీమతి సరోజ ---- 
హైదరాబాదు. శ్రీమతి చినినా, శ్రీ ప్రకాష్, శ్రీమతి 
విజయ --- నెలూలు రు. శ్రీ మోహనరావు, శ్రీ మధు ---
--- బంబాయి. 
6. శ్రీమతి ఆదూరి హైమవతి గారు ఎవరి ప్రత్కత 
వారిది అంటూ ఇతరులతో పోలుచికుని తకుకావ చే-
సుకోకూడదు అనే కధ బాగా వ్రాస్రు. నందుల ప్ర-
భాకర శస్త్రిగారు మా ఊరి ఆతీ్మయ కధను చాలా 
ఇంట్రెస్టి  గా వ్రాస్ున్నారు. మాతెలుగు తలిలు కి మల్లు-
పూదండ పాట ఇప్పటికీ ఎనినా స్రులు  విన్నా విన్ల-
నిపించే గొప్ప పాట.  ఆ పాటను సుందరంబాడి 
శంకరాచారి గారు ఎంతబాగా వ్రాస్రో , టంగుటూరి 
సూర్యకుమారిగారు అంత బాగా పాడారు, అంత 
అందంగా ఉన్నారు. 
శ్రీమతి సుధ, శ్రీ రమణ్, శ్రీ శ్రీను , శ్రీ చిదానందం 
--- వరంగల్. శ్రీ రాజశేఖర్,శ్రీమతి లకి్షమి, శ్రీమతి 
గాయత్రి ---- కడప. శ్రీ సతీష్ కుమార్, శ్రీ విశవాం 
---- పాడేరు. 
7. ఎలకా్రా న్  గారు రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుననా మాన 
భంగాలు గురించి బాగా విశేలుషంచారు. ఇటువంటి 
విశేలుషణాత్మక రచనలు ప్రస్ుత సమాజంలో చాలా 
అవసరం. జవాబు చెప్పగలరా ? అంటూ ఇస్ుననా ప్ర-
హేళిక రకరకాలుగా ఇస్ున్నారు . చాలా హుష్రుగా 
అనిపిస్ుంది. తిరిగి మీకు జవాబు పంపేదానినాకి 
బదధికిస్ున్నాను. 
శ్రీమతి రుకి్మణి, శ్రీమతి అరుణ, శ్రీ వంకట్ ---
తణుకు. శ్రీ సుందర రావు , శ్రీ రామమూరి,్ శ్రీమతి 
సుందరి - భీమవరం. శ్రీమతి భారతి, --- రాజోలు. 
8. గంగిరెదుదా , తెలుగు మహా సభలు, గోదావరి 
జలాల ఫొటలతో కలర్ ఫుల్ గా పత్రిక మొతం్ 
చాలా బావుంది. మానస సరోవరం వీడియో అపు్పడే 
అయిపోయిందా అనిపిస్ోంది. మరలా వేరే ఏదైెన్ 
పెటటి మని విజఞాపి.్ 
శ్రీ రంగ , శ్రీ ఫణి , శ్రీమతి సుజ్త ---- ఖాజీపేట. శ్రీ 
వాసు, శ్రీ మతిమణి  ---- హైదరాబాదు. 
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శ్రీ  ఎమ్ (ముంత్జ్ ఆలీ) కీ.శే. సయ్యద్ మువాజుం ఆలీ శ్రీ ముజఫర్ హుసేన్ బేగ్

శ్రీ అజయ్ చక్రవరి ్        శ్రీ మన్జ్ దాస్         శ్రీ బాలకృషణు దోష

శ్రీమతి కృషణుమా్మల్ జగన్నాధన్           శ్రీ ఎస్ స్ జమీర్ శ్రీ అనిల్ ప్రకాష్ జోష 
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7ఫిబ్రవరి  2020
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపెదిదా  వంకట మురళీ కృషణు

       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

                    వారిలో ఒక వైషణువుడు వారిని చూస్ జ్లి పడి, “పురుషోతమ్ కే్షత్రంలో ఉననా జగన్నాధుని  
దరి్శంచుకుననాటలు యిత్  మీ పాపాలు నశించిపోత్యి”

               ఇది స్కాందపురాణంలోని జైమిని ఋష సంవాదము అను న్లుగవ అధా్యయం సమాపం్.

                                                         జైమిని ఋష సంవాదము-2

అంబరీష్డు, పుండరీకుడు తమ దురుగా ణాలను విడిచి పెటిటి , పురుషోతమ్ కే్షత్రానికి చేరుకని,పుషకారిణిలో 
స్నానం చేస్, స్వామి సనినాధి చేరి, కళ్ళు మూసుకని ప్రారిధించారు. స్ష్టి ంగ నమస్కారం చేస్రు. స్వామి 
దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్రు. వారు ఎంత  ప్ర యతినాంచిన్ స్వామి దర్శ నం లభించలేదు. ( 1- 3)

          వారు నిరాహారులై్ మూడురోజులు అకకాడే ఉండి, స్వామిని ప్రారిధించారు. న్లుగవ రోజు మూడవ 
జ్మున ఒక జో్యతిని చూస్రు. ( 4 – 5)

      పుండరీకుడు, అంబరీష్డు, తిరిగి మూడు రోజులు అకకాడే ఉండి ఉపవాసం చేస్ూ స్వామిని ప్రారిధించారు. 
ఏడవ రోజు మధ్య భాగంలో స్వామి దివ్య దర్శనం లభించింది. ( 5 – 6)
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    స్వామి శంఖము, చక్రము, గద, ధరించి ఉన్నాడు దివా్యభరణాలు ధరించి ఉన్నాడు. రతనాపాదుకలపైె 
స్వామి పాదాలు ఉన్నాయి.ఎడమవైపున లకీ్షమిదేవి ఉంది. కంతమంది స్త్రీలు బెత్్లు పటుటి కని ఉన్నారు.

కందరు చామరాలు పటుటి కని వీస్ున్నారు. గంధపు నూనితో దీపాలు వలిగించారు. ఒక స్త్రీ రతనామయ 
మైన  గొడుగు పటుటి కంది. ఒక స్త్రీ కృష్ణు గరు ధూపానినా వేస్ోంది. దేవతలు స్వామిని స్ుతిస్ున్నారు. న్రదా

దులు పాటలు పాడుతున్నారు. గంధరువాలు శ్రదధి గా  వింటున్నారు. ఈ విధంగా దివ్య మైన లీలా వైభవంతో  
ఉననా స్వామిని పుండరీక, అంబరీష్లు చూస్రు.      “జగత్ుకు ఆధారమైన వాడు,సృషటి  స్థాతి లయలకు 
కారణమైన వాడు, చావు పుటుటి కలు లేని వాడు, నిత్్య నంద సవారూపుడు, చిన్్మత్రుడు, జగదాధీసుడు, 
పరాత్పరుడు అగు నినునా ఏవిధంగా తెలుసుకో గలము?. దుషటి మారగాంలో ప్రవరిం్చి, నినునా శరణు కోరి 
వచిచిన ననునా రకి్షంచు. ( 7- 20 )

         దీనులపైెన్, అన్ధులపైెన దయ చూపు వాడవు, అనినాటికి మూల కరవ్ు, మోకా్ష నినా ఇచుచి వాడవు, 
ధరా్మరధి మోకా్ష నినా ఇచుచి వాడవు, నీకంట అధికులు ఎవరు లేరు. యజఞాములకు భిననా, భిననా, ఫలిత్లు 
ఇస్్వు, నినునా చేరడానికి భకియ్్ మారగాం. 

స్వామి నీ పాదాలయందు భకి ్ ఉండునటులు  అనుగ్ర హించు. భవ స్గరానినా దాటుకనే భకి ్ మారాగా నినా 
చూపించు. 

           నేను అల్పసుఖాలను కోరుకోవటం లేదు.నీ పద కమలాలను ప్రారిధిస్ున్నాను. ననునాఅనుగ్ర హించు” 
అని పుండరీకుడు పురుషోతమ్ుని ప్రారిధించాడు.( 21- 36 )

            “ ఓ! దేవా! అనుగ్రహించు. నీవు సరావాత్మ కుడవు, తత్వాలనినాటికి అతీతుడవు. ఈ ప్రపంచానినా నీవు 
సృషటి ంచావు. నీ పాదాలనుండి పుటిటి న గంగ మూడు లోకాలను పావనం చేస్ోంది. నీ న్మం పాతకాలను 
నశింప చేస్ోంది. శుభాలను కలిగిస్ోంది. సరవా స్దుధి లు కలుగుత్యి. ఈవిషయం తెలుసుకో లేక 
అజ్ఞా నులు నినునా వదుకుచున్నారు. 

   ఓ దేవా! నీ పాదాలనుండి పుటిటి న గంగ త్పత్ర యాలు  పోగొడుతున్నాయి. పురుష్రాధి లనినా నీ పాదా 
లయందు లభిస్ున్నాయి. బ్రహా్మది దేవతలు నీ అనుగ్ర హం వలన తమ తమ శక్ులను పొందుచున్నారు. 
వేదాలు అనేక మారాగా లు చూపిస్ున్నాయి. అయిన్ నీపైె ఉననా భకి ఒకకాటే సరయిన మారగాము. అని 
అంబరీష్డు ప్రారిధించాడు.( 37 – 49)

        అంబరీష, పుండరీకులు తమ సవాపానావసథాను విడిచిపెటిటి ,మానుష భావానినా పొందారు.న్ రాయణుని 
పకకా న బలరాముని చూస్రు. బలరామునికి ఏడు పడగలు ఉన్నాయి. కైలాస పరవాతం వల్ ఎత్ుగా 
ఉన్నాడు. పదా్మలవంటి కనునాలు ఉన్నాయి. శంఖ చక్ర గదా పద్మం ధరించి  ఉన్నాడు. ప్రారిధించిన వారి 
పాపాలు నశింప చేస్ున్నాడు.( 50 – 58 )

             శ్రీకృషణు బలరాముల మధ్య సుభద్ ఉంది. ఆమ ఎర్రగా ఉంది.దేవతలు నమసకా రిస్ున్నారు. 
న్రాయణుని హృదయంపైె లకీ్షమి దేవి ఉంది.( 59-64)
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      ఈవిధంగా న్రాయణుడు న్లుగు రూపాలను పొంది బ్రహ్మ తీరాథా నికి సమీపంలో ఉననా వటవృక్షం 
మూల దారు రూపంలో అవతరించారు. (65 – 77)

      అనేక వృకా్ష లు, పరవాత్లతో నిండి ఉననా ఈప్రాంతం  ఉతకాల దేశంలో ( ఒరిస్్స) ఉంది. ఋషకుల్య, సవారణు 
రేఖ అను నదుల దకి్షణ సముద్ంలో కలుస్ున్నాయి. ఈ మధ్య ఉననా ప్రాంతం ఉతకాల దేశం.               

       స్కాంద పురాణంలోని వైషణువ ఖండం లోని పురు షోత్ ్మ కే్షత్ర మాహాత్మ్ం లోని జైమిని ఋష సంవాదం 
అను ఐదవ అధా్యయం,ఆరవ అధా్యయం సమాపం్.

                                                                    7 వ అధా్యయం

                                                         జైమిని ఋష సంవాదం - 3

     “ మహరి్ష!ఇంద్దు్యమనా మహారాజు ఏకాలం వాడు

ఏ దేశనినా పరిపాలించాడు. పురుషోతమ్ కే్షత్రానికి ఎలా వచాచిడు. కయ్యబమ్మలు ఎలా చేస్రో చెప్పండి?” 
అని మహరు్ష లు జైమినిని అడిగారు.

      జైమిని మహరి్ష ఈ విధంగా చెబుతున్నారు. ఇంద్ దు్యమునాడు కృతయుగానికి చెందిన వాడు.సూర్య 
వంశంలో జని్మంచాడు. సత్యవాది, సదాచార పరాయణుడు, దానశీలి, స్తివాకుడు,న్్యయంగా రాజ్్యనినా 
పరిపాలించేవాడు, ప్రజలను కననాబిడడిల వల్ చూసు కనేవాడు. అవంతి నగరానినా పాలింతచేవాడు.(1-14)

         విష్ణు భక్ుడైెన ఇంద్దు్యమునాడు విదావాంసుల తోను,తీరథాయాత్ర లు చేస్నవారితోను,జో్యతిష్కాలతోను 
సమావేసంఏరా్పటుచేస్“ఈచర్మచకు్ష వులతోభగవంతుని దరి్శంచుకోగల కే్షత్రం ఏదైెన్ భూమండలం మీద 
ఉందా?” అని అడిగాడు.( 15- 19)

       ఆ సభలో ఉననా ఒక యోగి లేచి “ రాజ్! నేను అనేక తీరథాయాత్రలు చేస్ను. ఓఢ్రదేశంలో నీలాచల 
పరవాతం ఉంది. ఆ పరవాత లోయలో కల్పవృక్షం ఉంది. ఆ చెటుటి  నీడలో బ్రహ్మ హత్్యది దోష్లు పోగొటేటి  
శకి ్ఉంది. ఆ చెటుటి కి ఎడమవైపున “ రోహిణము” అను ఒక కుండం ఉంది. ఆ సరసు్సలో స్నానం చేసే ్
ముకి ్లభిస్ుంది. దానికి తూరు్పదికుకాన స్వామి విగ్రహం ఉంది. రోహిణి కుండంలో స్నానం చేస్, స్వామిని 
అరిచించినటలు యిన   అశవామేధ యాగం చేస్న ఫలితం కలుగుతుంది.అకకాడ శబర దీపకము అను ఆశ్రమం 
ఉంది. శబరుల ఇళ్లు  ఉన్నాయి. అకకాడకు  దగగారలో ఉననా పురుషోతమ్ుని సేవించి, వ్రత్నినా ఆచరించి, 
అకకాడే వనవాసం చేయాలి. ఆ స్వామిని సేవించడానికి దేవతలు వస్ూ ఉంటారు. దేవతల దగగార నుండి 
సుగంధం వా్యపిస్ుంది.ఒక కాకి అకకాడ మరణించి, మోకా్ష నినా పొందింది.ఈ సనినావేశనినా చూస్, నేను 
జ్ఞా న్నినా పొందాను. ఈ విషయాని విష్ణు  భక్ుడవైన నీకు తెలియబరచడానికి వచాచిను.” అని చెపి్ప, ఆ 
సన్్యస్ అంతరాధి న మయా్యడు.20-41

         “ బ్రాహ్మణోత ్ములారా! ఆ పురుషోత ్ముని దరి్శంచుకని మోకా్ష నినా పొందాలని అనుకుంటున్నాను

తగిన ఏరా్పటులు  చేయండి” అని ఇంద్దు్యమునాడు సభ లొని బ్రాహ్మణులను కోరాడు. ( 42- 44)
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        “ రాజ్! నీవు కోరినటులు గా ఏరా్పటు చేస్్ను.న్ తము్మడయిన” విదా్యపతి” పురుషోతమ్ కే్షత్రానికి వళిలు , 
స్వామి ఉననాప్రదేశనినా చూస్, మన నివాస్నికి  తగిన ప్రదేశ చూస్ వస్్డు. అపు్పడు మనం బయలుదేరి 
వడదాం” అని కులబ్రాహ్మణుడు విననా వించాడు. రాజుఅంగీకరించి న్టి సభను ముగించాడు

      విదా్యపతి తగిన ముహూరం్ చూసుకని నీలా చల పరవాత్నికి బయలుదేరాడు. “ న్ జన్మ ధన్య 
మయింది. సరవా పాప హారి అయిన జగన్నాధుని చూడ గలుగుతున్నాను. భవ బంధాలును పోగొటుటి  
చక్రపాణిని చూడగలుగుతున్నాను. వేద,పురాణాలు చూడలేనిన్రాయణుని చూడగలుగుతున్నాను.ఇంత 
వరకుచూడనిరూపంలోజగన్నాధునదరి్శంచుకుంటాను” అని ఆలోచిస్ూ విదా్యపతి రధంపైె చాల దూరం 
ప్రయాణం చేస్డు. ( 45- 68)

         స్యంసమయం అయింది. బ్రాహ్మణుడు రధం దిగి సంధా్యవిధులు నిరవాహించుకన్నాడు. కండలు, 
కోనలు దాటుకని ఒంటిమామిడి ప్రాంత్నికి చేరుకున్నాడు. అకకాడ కంతమంది వైషణువ భక్ులను చూస్డు. 
( 69 – 75)

           విదా్యపతి రదాంపతి రధానినా దిగివైషణువులకు స్ష్టి ంగ నమస్కారం చేస్డు. ఆయనకు సరవాత్రా 
విష్ణు మూరి ్ కనబడుతున్నాడు. అచలాచల పరవాతం కనబడింది. స్వామి నివాసమైన అచలాచల పరవాత 
శిఖరం ఎకాకాడు.చుటూటి  పరిశీలించాడు. ఎకకాడా స్వామి జ్డ కనబడలేదు. అకకాడే దర్లపరుచుకని 
పడుకున్నాడు. కండ పకకా నుండి మాటలు విన బడుతున్నాయి. మాటలు వినబడుతుననా వైపు బయలు 
దేరి ప్రయాణ మయా్యడు. ( 76 – 82 )

          సబర దీపకము అను పల్లును చూస్డు. ఆ పల్లు  లో శబరులు నివస్స్ున్నారు.అకకాడేపురుషోతమ్ 
కే్షత్రం ఉంది. గదాధరుడైెన పురుషోతమ్ుని చూస్, వినయంగా వంగి నమసకారించాడు. విశవావసువు అను  
బోయవాడు పురుషోతమ్ుని అరిచించిబయటకు వస్ున్నాడు.విదా్యపతివిశవావసువునుసమీపించాడు.       ( 
83 – 88 )

     “ ఓ బ్రాహ్మణుడా! ఈ అరణ్యంలోకి ఎలా వచాచివు? నీవు బాగా అలస్పోయి ఉన్నావు. ఇకకాడ విశ్ంతి 
తీసుకో” అని చెపి్ప అరఘ్య పాదా్యలు ఏరా్పటు చేస్డు.రెండవ విష్ణు వులాగ ఉన్నావు. నీకు ఏమి కావాలో చెపు్ప 
ఇస్్ను” అని బోయవాడు ప్రారిధించాడు

        “ ఓ వైషణువోత ్మా! నేను వచిచిన పని పూరి ్అయ్్య వరకు ఆహారం తీసుకోను. అవంతి పురంలో ఇంద్ 
దు్యమునాడుఅనుమహారాజుఉన్నారు. ఆయనకు ఈ కే్షత్ర మాహత్ు గూరిచి ఒకమహరి్షచెప్పగావినిచూచి 
రమ్మ నమని పంపించారు. స్వామి ఎకకాడ ఉన్నారో చూపించు. ఈ విషయం రాజుకి చెపే్పవరకు ఆహారం 
తీసుకోను” అని విదా్యపతి విశవాసువుకి చెపా్పడు. ( 89 – 99)

        స్కాందపురాణంలోనివైషణువఖండంలోనిపురుషోతమ్ కే్షత్రమాహాత్మ్ంలో జైమిని- ఋష సంవాదం 
అను ఏడవ అధా్యయం సమాపం్.
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                                                         8 వ అధా్యయం

                                                          జైమిని ఋష సంవాదం-3 

       “ న్కు దురదృషటి ం దాపురించింది. జన్రధినుడు మాకు ప్రాణంతో సమానం . ఆయనగురించి చెపి్పనటలు  
యిన అందరికి తెలిస్పోతుంది. చెప్పకపోయినచో ఈ బ్రాహ్మణుడు శపించవచుచి.అయిన్ ఈ బ్రాహ్మణుడు 
న్కు అతిధి. ఆయన కోరిక తీరచిడం న్ ధర్మం” అని శబరుడు ఆలోచించి విధంగాచెప్పడంప్రారంభించాడు.

        “ బ్రాహ్మణోతమ్ా! ఈ విషయం నేను ఇంతకు ముందు విన్నాను. ఇంద్దు్యమునాడు కంట నీవు చాల 
అదృషటి వంతుడవు. రాజు కననాముందుగా నీవు స్వామిని దరి్శంచుకను చున్నావు.” అని చెపి్ప శబరుడు 
బ్రాహ్మణుని చేయి పటుటి కని తీసుకని వడుతున్నాడు. రెండు ముహూరమ్ుల కాలంలో రౌహిణము 
అను కుండం దగగారకు చేరుకున్నారు. “ అకకాడ స్నానం చేస్న వారు వైకుంఠానికి చేరుకుంటా రు. దీనికి 
తూరు్ప దికుకాన కల్పవృక్షం ఉంది. ఆ వృక్షం నీడలో నిలబడిన వారికి బ్రహ్మ హత్్యది దోష్లు పోత్యి. ఈ 
రెండింటికి నడుమ పొదరింటిలో జగన్నాధుడు ఉన్నాడు. ఆయనను చూస్న వంటనే పాపాలు నశించి, 
సంస్ర బంధాలు పోత్యి. అని శబరుడు బ్రాహ్మణునికి చెపా్పడు. ( 1 – 19)

             బ్రాహ్మణుడు ఆనందంతో ఆ సరసు్సలో దిగి స్నానం చేస్డు. స్వామికి మనసు్సలో నమస్క్ంచి

ఈ  విధంగా  స్ుతించాడు.

విదా్యపతి జగన్నాధుని స్ుతించుట--------

              ప్రధాన పురుష్తీత సరవా వా్యపిన్పరాత్పరా

              చరాచర పరీణామ పరమారధి నమో&స్ుత్

              శృతి స్మృతి పురాణేతిహాస ప్రతి పాదితైెః

            కర్మభి స్్ ం సమారాధ్య ఏకేన జగత్పత్

            తవాతఏ్తజ్జగత్సరవాం సంపద్యత్విభో  

            తవాదాధారమిదం దేవ తవా యైవ పరిపాల్య త్

            కలా్పంత్ సంహృతం సరవాం తవా తుకాక్్ష  స్వకాశకమ్

            సుఖం  వసతి సరావాత్్మ ననాంతరా్యమి ననామోస్ుత్

            నమసే ్దేవదేవాయ త్రయీ రూపాయ త్ నమః

            చంద్ సూరా్యది రూపేణ జగదా్సయత్ సదా

            సరవాతీరథా మయీ గంగా యస్య  పాదాబ్జ  సంగమాత్

            పున్తి  సకలాంలోలు కాం  స ్సైమి   పావయత్    నమః
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            హవీంష మంత్ర పూత్ని సమ్య గదా త్్ని వహినాష్

            పరిణామ కృత్  తుభ్యం     జగజీ్జ వయత్       నమః

            యదంశ   ముపజీవంతి   జగంత్్యనంద     రూపిణః

            సరవా కల్మష  హీన్య   తసైమి    బ్రహా్మత్మ నే   నమః

           బహుపాదాకి్ష   శిరా్ష స్య    బాహవే    సరవా   జిషణువే

           సరవా జీవ  సవారూపాయ నమసే ్ సరవా  రూపిణే

            నమసే ్కమలాకాంత నమసే ్కమలాసన

           నమః  కమలపత్రాక్ష  త్రాహి   మాం    పురుషోతమ్

            అస్ర సంస్ర పరిభ్ర మేణ నిపీడ్య మానం రోగ శోకైః

            మాముదధి రాస్్మద్ వ దుఃఖ జ్త్త్్పదాబ్జ  యోసే్

       శరణం   ప్రసననాం.            ( 20 – 33)

                  స్వామి నీవు అతీతుడవు, సరవా వా్యపకుడవు, నీవొకకాడివే ఆరాధింపదగిన వాడవు, విశవాసృషటి  
స్థాతి లయలకు కారకుడవు, వేదమూరివ్ి, లోకాలకు కాంతినిచుచి వాడవు. నీ పాదాలనుండి పుటిటి న గంగ 
లోకాలను పావనం చేస్ోంది. హవిసు్సలు సమ రి్పంచబడుతున్నాయి.లోకాలకుఆనందానినాచుచివాడా నీవే 
బ్రహా్మత్మవు, నిర్మల సవారూపుడవు, సమసవా రూపుడవు, లకీ్షమిదేవికి ఇష్టి డైెన వాడవు, కమల నివాసుడవు, 
కమలాకు్ష డవు, అటువంటి నీకు నమస్కాము. భవస్గరంనుండి రకి్షంచు. నీ పాదాలను ఆశ్రయించిన 
ననునా రకి్షంచు” అని విదా్యపతి జగన్నాధుని ప్రారిధించాడు. (33 - 46) 

                                                                                       (ఇంకా వుంది)

పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపికైన తెలుగు త్జ్లు 

శ్రీ శ్రీభాష్యం విజయ 
స్రధి ( స్హిత్య రంగం)

శ్రీ చింతల్ వంకటరెడిడి  
(వ్యవస్యం)

శ్రీ యడలు  గోపాలరావు 
(కళలు)

శ్రీ దాళవాయి చలపతి-
రావు (కళలు)
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కత ్ రామానందం                                                                 

       చంద్రుడు 'మఖ' నక్ష-
త్రంతో కూడుకుననా మాసం 
మాఘమాసం. మఘం అంటే 
యజఞాం. యజఞా యాగాది క్రతువు-
లకు ఈ మాఘమాసం శ్రేషటి మైన 
మాసంగా భావిస్్రు. యజ్ఞా -
లకు అధిపతి దైెవం ఇంద్రుడు. 
ఆయనకు మఘవుడు అనే పేరు 
కూడా వుంది. ఇది శిశిర ఋతు 
మాసం. ఈ మాసంలో చెటులు  
ఆకులు రాలేచి కాలం. వసంత 
ఋతువు ప్రారంభ లక్షణాలు తలి 
స్రిగా పొడసూపేది ఈ మాసం 
లోనే. దానికి న్ందిగా వసం-
తపంచమి లేదా శ్రీ పంచమి 
వచేచిది ఈ మాసంలోనే. అదే 
రోజు విదా్య ప్రధాత్రి అయిన 
సరసవాతీదేవి జయంతి కూడా. 
మాఘమాసం ముఖ్యంగా ఆరో-
గ్యప్రదమైన, ఆరోగ్య ప్రధాన-
మైన మాసం. కారీక్ మాసంలో 
దీపానికి ప్రాముఖ్యతనిసే,్ మాఘ 
మాసంలో స్నాన్నికి ప్రాధాన్య-
మివవాబడింది. ముఖ్యంగా మా-
ఘమాసంలో వచేచి ఆదివారాలు 
అత్యంత మహిమానివాతమైనవి.
        మాఘమాసలో సూరో్యద-
యానికి ముందు చాలా చోటలు  
చెరువులు, నదులు, కాలువల-
వదదా  మాత్రమే కాక సముద్రాలలో 
కూడా మాఘస్నానం చేసే భక్ులు 

కనిపిస్ుంటారు. మాఘపురాణా-
నినా ఈ మాసంలో నిత్య పారాయణ 
చేస్ుంటారు. ఈ మాఘమాసం 
ఎన్నా పరవాదిన్లకు నెలవు. మా-
ఘశుదధి పంచమిని శ్రీపంచ-
మిగా (ది.30-1-2020), వసంత 
పంచమిగా పరిగణిస్్రు. రతీ-
మన్మధులను పూజించే మహో-

త్సవంగా ఈ పంచమిని కందరు 
పండితులు పరిగణిస్్రు.
       దకి్షణాయణంలో నేలకరిగిన్ 
దేవత్ ప్రీతికరమైన ఉతర్ాయ-
ణం వరకు ప్రాణాలు నిలుపుకుననా 
భీష్్మడు, విష్ణు మూరిక్ి పరమ 
ప్రీతికరమైన శుదధి ఏకాదశి న్డు 
నిరా్యణం చెందాడు. కురువంశ 

మూలకారకుడైెన భీష్్మచారు్యల-
కు పరమపదానినా కలి్పంచిన పవి-
త్రమైన రోజు ఈ మాసం లోనే.
        విశవాకర్మ దేవశిలి్ప. దేవ-
తలకు కావలస్న అస్త్ర శస్త్ర 
ఆయుధ వాహన విమాన్దులు, 
భవన్లు, నగరాలు నిరి్మంచి 
ఇచిచిన వాస్ు శిలి్ప ప్రపంచ మా-
నవాళికి నిత్యం ఉపయోగపడే 
స్ంకేతిక విద్యకు గురువైన వి-
శవాకర్మ జయంతి (మాఘ శుదధి 
త్రయోదశి) ఈ మాసంలోనే 
వస్ుంది. మాఘమాఘి అనగా 
మాఘ శుదధి పూరిణుమ. ఆ రోజున 
స్ంధూ నది స్నానం పరమ 
పవిత్రం అని సన్తన విశవాసం. 
గంగానదిలో కానీ, త్రివేణీ 
సంగమంలో కానీ ప్రవహిం-
చే నదులలో గానీ, సరసు్సలలో 
గానీ స్నానమాచరిసే ్ ఆయురా-
రోగా్యలు, ఐశవారా్యలు లభిస్్యని 
శస ్వచనం. సతీదేవి జన్మదినం 
మాఘ పూరిణుమ గానే  పురాణాలు 
చెబుతున్నాయి. 
     విభూతి (అనగా ఐశవార్యం) 
ధరించే పరమ శివుడు లోకక-
లా్యణారథాం హాలాహల భక్షణం 
చేస్న లోకోపకార పరవాదినమైన 
మహాశివరాత్రి (మాఘ బహుళ 

కలుషహరం -మాఘం 
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చతురదాశి) కూడా ఈ మాసంలోనే 
వస్ుంది. ఇనినా ప్రశసమై్న దిన్-
లుననా ఈ మాఘమాసం నిజంగా 
మాఘమే. పవిత్ర స్నాన్లకూ, 
భగవత్ చింతనకూ నెలవైన విశి-
షటి మాసం మాఘం.  
          'సూర్య ఆత్్మ జగతస-్
సుథా షశచి' మన సౌర కుటుంబం-
లోని నడిచే ప్రాణులకు, నడవ-
లేని ప్రాణులకు సూరు్యడే ఆత్మ 
అని ఋగేవాదం, యజురేవాదం 
ఉపదేశిస్ున్నాయి. ప్రపంచంలో 
జీవకోటికి ప్రాణ శకి ్ ప్రస్దించే 
ప్రభాకరుడు ప్రత్యక్ష దైెవం. సకల 
దేవతల ఓజసు్సను, శకి ్ స్మ-
రాధి ్నినా, అంశను, అనుగ్రహానినా 
తనలో కలుపుకని తనను ఆరా-
ధించేవారిని తగురీతిలో తరిం-
పజేసే ఆదితు్యని ఆరాధించడం 
మన యొకకా సంసకృతి. 
     సూర్యభగవానుడు చరాచర 
జగత్ుకు ఆత్మ అయినవా-
డు. సూరు్యడు లేనిదే జగస్థాతి 
సక్రమంగా ఉండదు. యితడు 
సచిచిదానంద సవారూపుడైెన పర-
మాత్మ. మానవాళిని ప్రతి నిత్యం 
పలకరించి, అందరి మనసుల-
లోని అజ్ఞా నపు చీకటిని తలగిం-
చుకోమని చెపుతూ, తన వలుగు 
కిరణాలతో స్పర్శతో అందరినీ 
పునీతులినా చేసే పరంధాముడు 
సూర్యభగవానుడు. ఆయన సరవా 
కర్మలకు స్కి్ష. జీవనదాత.ఆరో-
గ్యప్రదాత. అందుకే ఆయనను 
అందరూ ప్రత్యక్ష దైెవం అని 
కూడా అంటారు. భారతీయులు 
ఉదయం, మధా్యహనాం, స్యం 

వేళలోలు  అరఘ్యం వదిలి ఆరాధిస్్రు. 
సంధా్యవందనం సూరా్యరాధనను 
తెలియజేస్ుంది. సూరు్యని వేడి 
కిరణాలకు స్గరం, సరసు్సలు, 
నదులు, తటాకాలు మొదలై్న 
వాటిలో నీరు ఆవిరైె మేఘాలవు-
త్యి. ఆ మేఘాలకు చలలుగా-
లి సోకగానే వర్షం కురుస్ుంది. 
ఈ వర్షం కారణంగానే అందరికీ 
భుజించేందుకు ఆహారం, 
త్గేందుకు నీరు లభిస్్యి. 
సూరు్యడే లేకపోత్ ఈ జగతిలో 
ఎవరికీ అననాపానీయాలుండ-
వు. అందుకే సూరు్యడిని సకల 
జీవులకు ప్రాణదాతగా చెప్ారు. 
'సహస్ర గుణము త్రష్టి  మాద-
త్హ్ి రసం రవి:' - సూరు్యడు 
భూమి నుంచి గ్రహించిన నీటిని 
వయి్యరెటులు గా చేస్ భూమిపైె 
వర్షం కురిపిస్్డు. ప్రజలకు సు-
ఖశంతులు ప్రస్దిస్్డు.
            ఆయన గతి తప్పని నిరంతర 
గమనశీలి. సమయపాలనకు 
చకకాని నిరవాచనంగా చెప్పదగిన-
వాడు సూర్యభగవానుడు. సూర్య 
అనే పదానికి ప్రేరేపించేది అని 
అరధిం. చరాచర జగతం్త్ ప్రేరణ 
పొందేది తమ తమ కరవ్ా్యలను 

నిరాటంకంగా నిరవాహించే శకిన్ి 
గ్రహించేదీ సూరు్యడి ఉనికి ప్ర-
త్యక్షంగా ఉననాపు్పడే. అందుకే 
సూరు్యడిని కర్మస్కి్ష అని పిలు-
స్్రు. ఇతని జన్మతిధి మాఘ 
శుకలు సపమ్ి. ఈ రోజు ఆకాశంలో 
నక్షత్రాలు రధాకారం దాలుచిత్-
యి. కాబటిటి  దీనికి రధ సపమ్ి 
అని పేరు వచిచిందని ఋగేవాదం 
లోని మహాశౌరం చెబుతుంది. 
సూరు్యడు జని్మంచడమే 
కాకుండా భూమికి మొటటి మొద-
టి స్రిగా దర్శనమిచిచి రధానినా 
అధిరోహించాడని పురాణాలు 
చెబుతున్నాయి. ప్రాణకోటికి చలి 
తలగించి, నూతన ఉత్జ్్నినా 
నింపే సూర్యభగవానుడికి కృత 
జఞాతలు తెలిపే పండుగ రధ 
సపమ్ి. 
      కర్మస్కి్ష అయిన సూరు్యడి జన్మ 
వృత్్ంతం భవిష్య పురాణంలో 
ఉంది. దక్ష ప్రజ్పతి కుమారె ్
అయిన అదితికి, కశ్యప మహరి్షకీ 
మాఘ శుదధి సపమ్ిన్డు జని్మం-
చాడు సూరు్యడు. పుడుతూనే 
సహస్రకిరణాలతో వచాచిడట. 
ఆయన అధిరోహించిన రధంలో 
పద్మంలో కూరుచిని ప్రయాణి-
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స్్డట. ఋతువులు మారడా-
నికి సూర్యభ్రమణమే కారణం.
సూరు్యని రధం బంగారు రధం. 
దానికి ఒకటే చక్రం. ఆ చక్రాని-
కి ఆరు ఆకులు. ఆకులు ఆరు 
ఋతువులు, ఏడు గుఱ్ఱా లు 
ఏడు కిరణాలు, గరుత్మంతుని 
సోదరుడైెన అనూరునిచే నడ-
పబడుచుననాది. సూరు్యనికి చిత్ర 
రధుడనే పేరుంది. ఆయన 
రధం శీఘ్ర గమనం కలది. ఆ 
అశవాములు సప ్ ఛందసు్సలు, 
సప ్ సవారములు, ఏడు రంగుల 
సమాహారం. ఆయన పయ-
నించేది సపద్ీవాప, సప ్ సముద్ 
పర్యంతం. కాబటేటి  సూరు్యణిణు  
సపల్ోక ప్రదీపుడిగా వేదాలు 
స్ుతిస్ున్నాయి. ఏడు కిరణాలు 
కాదు, అనంత కిరణాలు ప్రస్ర-
మవుతున్నాయి. మన మాంస నే-
త్రాలకు కనపడేవి మాత్రమే ఏడు. 
అతినీల లోహిత్ది కిరణాలు 
అదు్దాల కదీదా  ల్కికాంచడానికి 
వీలుకాకుండా ఉంటాయి.
       దూరంగా ఉంటే  నక్షత్రం, 
సమీపంలో ఉంటే సూరు్యడు 
అని అరధిం. కోటలు కలది మానవు-
లలో ప్రతివాడికి ఒక సొంత పే-
రుననాటుటి , కోటాలు ది సూరు్యలలో 
మన సూరు్యనికి 'వివస్వాన్' అని 
పేరు. అందుకే గీతలో భగవాను-
డు 'ఇమం వివసవాత్ యోగం ప్రోక ్
సహ మవ్యయం' అని సూరు్యనికి 
మొదట ఈ యోగానినా చెపా్పను 
అని అనకుండా వివసవాంతునికి 
చెపా్పను అని అన్నాడు. ఆ 'వి-
వసవాత్' తత్్ ం లోంచి 'వైవసవాత' 

అనే తత్్ ం ఆవిర్వించింది. 
లోక నిరావాహణ ప్రభావాలోలు  అది 
ఒకటి. మానవ శరీర రూప ని-
రా్మణానికి ఆ వైవసవాత-మను-
తతవామే మూలం. కనుక ప్రస్ుత 
మనవాంతరానినా వైవసవాత మనవాం-
తరమంటారు. రధ సపమ్ి 
న్డే మనవాంతర ప్రారంభరావి-
రా్వ దినం కూడా. ఈ వైవసవాత 
మను తత్వావిరా్వం ఇప్పటికి 
సుమారుగా 12 కోటలు  సంవత్స-
రాలకు పూరవాం జరిగింది. రధం 
అంటే మన కంటికి కనబడే సూ-
ర్యగోళమే. 
         'ఆరోగ్యం భాసకారాధిచేచి-
త్' అని మనుస్మృతి చెప్ోంది. 
జ్తకంలో సూర్యగ్రహ దోషం, 
ఉదర నేత్ర, దంత, ఉషణు, శరీర 
దోష్లు, రకశ్ుదిధి  లోపించుట, 
రకప్ోటు మొదలై్న వాటి నివార-
ణకు ఎర్రని కంపు, మాణిక్యము, 
ఎర్రని కమలములతో సూరా్య-
రాధన చేస్, మేలిమి బంగారు 
దానం, సూర్య విగ్రహం తయారు 

చేస్ పూజించి, ఆవు నెయి్యతో 
తడిపి, మహా సౌర మంత్ర 
హోమం చేసే ్ రాజయోగం, రా-
జకీయాలలో ఓటమి, పదవీ-
చు్యతి, కీరిహ్ాని దుష్ఫలిత్లను 
రధసపమ్ి వ్రతం తప్పక నివా-
రిస్ుంది. సూరు్యడి లేత ఎండ 
కిరణాలు శరీరానినా త్కిత్ త్జసు్స 
పెరుగుతుందని ఆయురేవా-
దం చెపుతుంది. అందుకోసమే 
ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం 
చదవటం, సంధా్యవందనం 
ఆచరించడం, సూర్యనమస్కా-
రాలు చేయడం, అరఘ్య ప్రదానం 
ఇవవాడం లాంటివి సూరు్యడి 
ఎదురుగా నిలబడి చేయాలని 
శస్్రా లు చెబుతున్నాయి. ఏదో 
మిషతో నీరెండలో నిలబడటం 
ఆరోగ్యప్రదమంటుననా విజ్ఞా న 
శస్త్రం ఈ విషయానినా బలప-
రుస్ుంది. విదేశీయులు సైతం 
సూర్య స్నానం పేరుతో నీరెండలో 
నిలబడటం ఆంతర్యం ఇదే. 
           సూర్య నమస్కారములు 
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సూరో్యదయ సమయంలోనూ, 
సూరా్యసమ్య సమయంలోనూ 
చేయటం మంచిది. సూరు్యని 
వైపు ముఖం ఉంచి నిలబడి 
సూర్యనమస్కారాలు చేయటం 
వలలు  మనసుకు, శరీరానికి లాభం 
ఉంటుంది. సూర్యనమస్కారం 
అలవాటు జీవిత్నికి ఒక క్రమ-
శిక్షణ నేరు్పతుంది. ఉదయం 
సూరో్యదయ సమయానికి నిద్ 
లేస్్రు. సూర్యనమస్కారాలు 
చేయటం వలలు  మదడు పనితీరు 
మరుగవటం, ఊపిరితిత్ు-
లు స్గే గుణం దావారా రక ్ శుదిధి 
బాగుంటుంది. గుండె పనితీరు 
మరుగవుతుంది. ప్రతిరోజూ 
ఉదయానేనా చేసే ఈ నమస్కా-
రం మనకు ప్రశంతతనిస్ుంది. 
తదావారా కోపత్పాలు తగిగాపోత్-
యి. రకప్ోటుకు గురికానివవా-
దు. మనసులో స్ర్తవాం పెరు-
గుతుంది. మనసు మీద ఒతిడ్ి 
తగిగాస్ుంది. రోజూ పావుగంట 
సేపు సూర్యనమస్కారాలకు 
కేటాయించ గలిగిన వారి శరీరక 
మానస్క ఆరోగా్యలు రెండూ 
లభిస్్యి. మానవ శరీరంలో 
ప్రధాన న్డులలో ఒకటైన సూ-
ర్యన్డి - విజ్ఞా న శస్త్ర పరంగా 
సూరు్యనికీ న్డీశస్్రా నికీ గల 
సంబంధం తెలుపుతుంది. 
         సూరు్యని ఆరాధించినవారికి 
తక్షణం రోగాలు నశించి ఆరోగ్యం 
కలుగుతుంది. 'వా్యధి విన్శయ 
కి్షప్రం భాసకారాయ నమో నమః'. 
అందుకే నమస్కార ప్రియుడైెన 
భానునికి నమస్కారములు చేస్ 

ఎందరో ఆరోగ్యవంతులయా్యరు. 
మయూరుడనే మహాకవి తనకు 
వచిచిన కుష్టి  రోగానినా మానుచి-
కోవడానికి సూరు్యని స్ుతిస్ూ 
సూర్య శతకం రచించి దినకరుని 
కృపతో సవాసథాత చెందాడు. సూరు్య-
నికి గల 12 న్మాలను ఉదయం 
స్నాన్నంతరం పఠంచి నమసకా-
రించడం దావారా సకల శుభాలు 
లభిస్్యి.
         సూరు్యడు ఉదయం బ్రహ్మ 
సవారూపుడు, మధా్యహనాం శివసవా-
రూపుడు, స్యంకాలం విష్ణు  
సవారూపుడు. అలాగే ఆయన 
ఉదయం ఋగేవాద సవారూపుడు, 
మధా్యహనాం యజురేవాద సవారూపు-
డు, స్యంకాలం స్మవేద సవా-

రూపుడు కనుక సూరు్యడు 'త్రివేద 
మయుడు' అని పురాణాలు 
వరిణుంచాయి. గాయత్రీ  మంత్రాధి-
దేవత సూరు్యడు, గాయత్రీ మం-
త్రంతోనే సూరు్యనికి అరఘ్యమిచిచి 
కలుస్్రు.
రధసపమ్ి న్డు ఆచరించవల-
స్నవి:
- ఏడు జిలేలుడు ఆకులలో రేగు 
పళ్ళు పెటిటి , తలమీద భుజ్ల-
మీద పెటుటి కుని స్నానం చేయాలి. 
అలా చేసే ్ ఉతమ్గతులు లభి-
స్్యి.
- ప్రమిదలో దీపం వలిగించి 
నదిలో కాని, చెరువులో కాని వి-
డిచిపెటాటి లి. 
-ఇంటిముందు రధం ముగుగా  
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వేయాలి. 
-పిడకలపైె కత ్ బియ్యంతో 
పాయసం చేస్ నైెవేద్యం పెటాటి లి. 
చికుకాడు కాయలను వదురు పు-
లలులతో చతురస్రం అయ్్యటటుటి గా 
గుచిచి, దాని మధ్య చికుకాడు ఆకు 
పరచి, ఆ ఆకులో పొంగలి పెటిటి  
సూరు్యడికి నివేదన చేయాలి. 
దానధరా్మలు చేయాలి.
- ఆరోజున స్వామికి నివేదించిన 
ప్రస్దానినా మాత్రమే భుజించి 
రాత్రి జ్గారం చేయాలి.
-మరానాడు స్నానమాచరించి సూ-
రు్యనికి అరగా ్మివావాలి.
సూరు్యని భకిత్ో ఆరాధించి 
ఆయన అనుగ్రహం పొందినవా-
రు:
1) దూరావాసముని ఆశీసు్సలతో 
సూరు్యని ప్రారిధించి కుంతీదేవి 
కరుణు నికి జన్మనిచిచింది.
2) సత్రాజిత్ు సూరు్యన్రాధించి 
ఆయన దయతో శమంతకమణి-
ని పొంది సంపనునాడయా్యడు.
3) యాజఞావలుకా్నకు, ఆంజనే-
యస్వామికి విద్యలను ప్రస్దిం-
చిన గురువు సూరు్యడు. 
4) రామాయణ కాలంలో శ్రీరా-
ముడు సూరు్యని ఆదిత్యహృద-
యంతో స్ుతించి లంకేశవారుడు 
అయిన రావణుని సంహరించా-
డు.
5) ధర్మరాజు అరణ్యవాస 
సమయాన సూర్యభగవాను-
ని స్ుతించి అక్షయపాత్రను 
పొందాడు. ఆహారానినా లోటు-
లేకుండా అందరకూ వితరణ 
చేసేవాడు.

6) పురుషోతమ్ చక్రవరి ్సూర్య-
భగవానుని ఆశీసు్సలతో ప్రపంచ 
విజేత అయిన అల్గా్జ ండర్ ను 
ఓడించాడు.
7) ప్రసకానువాడనే మహరి్ష, భద్రేశవా-
రుడనే రాజు సూరు్యని ఆరాధించి 
తమ రోగాలనుంచి విముక్ుల-
యా్యరు.
8) గుప్ులు, శలలకాయనులు, 
చాళ్కు్యలు సూరా్యరచిన చేస్ 
తరించారు.
9) కృష్ణు ని కుమారుడు 
స్ంబునికి కుష్ఠు రోగం వసే ్
సూరు్యని ఆరాధించాడు. ఆరో-
గ్యవంతుడయా్యడు.
       మన పాపపుణా్యలకు ప్రత్యక్ష-
కర్మస్కి్ష సూర్యన్రాయణమూరే.్ 
ఆయన కృప పొందేందుకు ప్రధ-
మంగా పుణ్యకారా్యలు చేయాలి. 
పాపకర్మలినా పూరిగ్ా విడన్డాలి. 
రోజూ కనినా నిముష్లై్న్ చేతులు 
జోడించి ప్రభాత వేళలో బాలభా-
నుని రూపంలో దరి్శంచి హృద-
యపూరవాకంగా భకి ్ ప్రపత్ులతో 
దావాదశ న్మాలు లేదా ఆదిత్య-

హృదయంతో స్ుతించి జపిసే ్
ఆరోగ్యం లభిస్ుంది అంటారు 
విజుఞా లు.
       ఏ దేశమైన్ సూరా్యరాధనకీ, 
ప్రకృతి తత్వానినా పూజించడానికీ 
సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు. 
ప్రకృతిలో లభించే సంపదనీ, వి-
జ్ఞా న్నీనా వినియోగించుకుంటూ 
మన జీవిత్నినా చకకాదిదుదా కోవడ-
మే పండుగల పరమారధిం. రధ-
సపమ్ి ఆదివారం న్డు వచిచిన్ 
లేదా షషటి తో కూడిన సపమ్ి (తిధి-
దవాయం) కలస్రావడం వలలు  రధ-
సపమ్ి అత్యంత శ్రేషటి మయినది. 
ఆరోజున చేసే స్నాన్లు, వ్రత్లు, 
సూరు్యడుకి చేసే పూజలు, చేసే 
దాన్లు అరచిన్దులు అధిక 
ఫలానినాస్్యి.
       శ్రీ సూర్యభగవానుని 
ఆలయాలు చాలా ముఖ్యమై-
నవి ఉన్నాయి. ఒడిశ రాష్ట్రంలో 
కోణారకా దేవాలయం, తమిళన్-
డులో సూర్యన్ర్ కోవల, ఆంధ్ర-
ప్రదేశ్ లో అరసవలిలు  దేవాలయా-
లు ప్రాచీనమైనవి. అశేష భక్ులు 
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నిత్యం ఈ ఆలయాలని దరి్శంచి 
స్వామి అనుగ్రహం పొందుత్రు.  
       ఇవికాక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వే-
దన్రాయణ ఆలయం చిత్ూరు 
జిలాలు  న్గులాపురం గ్రామంలో)  
వేదన్రాయణుడైెన సూర్యకిర-
ణాలు ప్రతి ఏటా మారిచి 25,26,27 
త్దీలలో సంధా్య సమయంలో 
స్వామివారిపైె పడత్యి. కృష్ణు  
జిలాలు లో స్గరతీరాన ఉననా సంగ 
మేశవారస్వామి ఆలయంలో 
మహాశివరాత్రి మరానాటి నుంచి 
వరుసగా 21 రోజులపాటు సూర్య-
కిరణాలు మహాశివుని ఫాలభాగం 
పైె ప్రసరించడం ఒక ప్రత్్యకత. 
కృష్ణు నది పరివాహక పవిత్ర సథాలం, 
గుంటూరు జిలాలు  భటిటి ప్రోలు 
మండలం పెదపులిపర్రులో నిరి్మ-
తమైన నరేంద్స్వామి శివాలయం 
దానికి ఎదురుగా వరదరాజ-
స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. 
సంక్రాంతిన్డు సూరో్యదయ 
కిరణాలు నరేంద్స్వామి ఫాలభా-
గాన, సూరా్యసమ్య కాంతులు 
వరదరాజస్వామి పాదాల వదదా  ప్ర-
తిఫలిస్్యి. పెదగంజ్ం భావ-
న్రాయణ స్వామి దేవాలయంలో 
ఏటా మారిచి 6 నుంచి 16 లోపు, 
అకోటి బరు మొదటివారంలో భా-
వన్నారాయుణునిపైె సూర్యకిర-
ణాలు ప్రసరించే దృశ్యం అదు్-
తంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 
చిత్ూరు జిలాలు  ఉంగనూరు శ్రీ 
మాణిక్య వరదరాజస్వామి ఆల 
యంలో రధసపమ్ి రోజున సూ-
రో్యదయ సమయంలో సూర్య-

కిరణాలు రాజగోపురం నుంచి 
ప్రసరించి స్వామివారి పాదాలపైె 
పడత్యి.
 అరసవల్లి  దేవాలయ ప్రాశసత్యాయం:
       ఇచచిట ఆలయంలోని భా-
సకారుణిణు పూజించినవారు అనినా 
కష్టి లు తలగి హర్షంతో వళత్రు 
కాబటిటి  ఒకపు్పడు  ఈ ఊరిని 
హర్షవలిలు  అనేవారని, కాలక్రమేణా 
హర్షవలిలు  అరసవలిలు గా మారిందనీ 
ప్రతీతి. ఈ ఆలయానినా దేవేంద్రు-
డు నిరి్మంచి, అందులో సూర్య 
దేవుని ప్రతిషటి ంచారని సథాలపు-
రాణం చెబుతోంది. 16 వ శత్-
బదా ంలో షేక్ మహమ్మద్ ఖాన్ 
ఆలయానినా ధవాంసం చేయబోగా, 
ఈ సమాచారానినా తెలుసుకుననా 
ఉదో్యగి స్త్రామస్వామి ఎవరికీ 
తెలియకుండా మూలవిరాట్ ని 
బావిలో పడేశరట. క్రీ.శ. 1778 

లో బావిలోని మూలవిరాట్ ను 
కనుగొని, బయటకు తీస్, ఆల-
యానినా పునరి్మంచి విగ్రహ ప్రతిషటి  
చేశరు. ఇచచిటి ఆలయ విమాన 
గోపురానినా ఓఢ్ర (ఒడిశ) స్ంప్ర-
దాయంలో నిరి్మంచారు.
        ఆలయంలో ఉష్, పది్మని, 
ఛాయాదేవి సమేతంగా సూర్యన్-
రాయణస్వామి తన అభయము-
ద్తో భక్ులకు అభయమిస్ుంటే 
సనకసనందులు ఛత్రచామరా-
లతో సేవ చేస్ూంటారు. వేలాది 
భక్ులు రోజూ స్వామిని దర్శనం 
చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఉతర్ా-
యణ, దకి్షణాయణ మారు్పలోలు  
ఏటా మారిచి 9 నుంచి 12 త్రీ-
కులలో, అకోటి బరు నెల ఒకటి 
నుంచి న్లగా వ త్రీకులలో స్వా-
మివారి ధ్రువమూరిపై్ె ఆదితు్యని 
తలికిరణాలు ప్రసరించే దృశ్యం 
చూడడానికి భారీగా భక్ులు తర-
లివస్్రు. అరసవలిలు  కే్షత్రానినా 
ఆరోగ్యకే్షత్రంగా పిలుస్్రు. స్థా ని-
కులు ప్రత్్యకించి కంటివా్యధులు, 
బలిలు , కుష్టి  వా్యధులతో పాటు 
ఇతర మానస్క శరీరక రోగా-
లనుంది విముకి ్ కోసం బాధిత 
భక్ులు ఇకకాడకచిచి స్వామివారిని 
కలుస్్రు.
     ఈ పుణ్యకే్షత్రం శ్రీకాకుళం 
పటటి ణానికి ఆనుకని ఉననాది. 
ఇచచిటి నుంచి నేరుగా శ్రీకూర్మం 
కూడా వళళువచుచిను. 
      ది. 1-2-2020 న రధసపమ్ి.        
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భువనచంద్

చెప్పడమే  న్  ధర్మం 

          'చలి' మహారాజు అవస్న 
దశలో వున్నారు. రాజవైదు్యలంద 
రూ పెదవి విరిచారు. బంధువు 
లందరూ విషణణువదన్లతో నిద్రా 
హారాలు మానేస్ దేవుడినా ప్రారిధి-
స్ున్నారు. 
        మరోపకకా 'స్ంహా'గారి మం
త్రులూ సలహాదారులూ గుమిగూ 
డి స్ంహాగారికి సలహాలిస్ున్నా-
రు. కందరు రాజ్్యంగ నిపుణు-
లతోనూ సంప్రదిస్ున్నారు.
        'స్ంహాని మనం ఇపు్పడు 
ఎదురోకాలేము. నిననాటి వరకూ 
సైల్ంట్ గా వున్నా, ఇపు్పడు వి-
జృంభిస్్డు.  అతడినా ఓడించి 
మనం రాజ్యం చేస్ున్నామని పీ-
కలాదా కా కోపం వుంది. అంత్కాక 
ఇపు్పడు అతని బలగం 
పెరిగింది. ఇబ్డి ముబ్డిగా 
ధనమూ పెంచుకున్నాడు. రా-
జ్యపరిస్థాతి డోలాయమానంగా 
ఉంది' 'కరి' మహారాజుగారి తండ్రి 
'హస్'్న్యకులవారికి వివరిం-
చాడు మంత్రి కమ్ రక్షణ శఖా-
ధ్యకు్ష డూ అయిన గజ్నన్.
         'గజేంద్రుని పిలిపించండి' 
నిటూటి రిచి అన్నాడు హస్న్్యకు-
లవారు. ఆయన వయోవృదుదా డు. 
కరి ఆయన కడుకే.
        "బాబుగారికి ఇవేం పటటి వు. 
యువరాజ్వారిది అతి తీవ్ర 

సవాభావం. అతి వృషటి -అన్వృ-
షటి  టైపు. ఆయనినా అదుపు చె-
యా్యలంటే ముందు వివాహం 
చెయా్యలి. అయిన్ యీ పరిస్థా-
తులోలు ......."ఆగాడు గజ్నన్. 
        "పిలిపించండి. అలాగే పిలలుని 
కూడా వతకండి. మహారాజు 
ఉండగానే కలా్యణం చెయ్యడం 
మంచిది" గంభీరంగా అన్నారు 
హస్న్్యకులు.
              ******
         యువరాజు సవాదేశనికి 
వచాచిరు. విదేశీయుల శిక్షణలో 
వారు అనేక విషయాలోలు  ఆరిత్-
రారు.
 "ఇంతమంది దేవుళళుందు-
కూ? ఇనినా దేవాలయాలూ, ఇనినా 
వేలమంది పూజ్రూలు , ఇనినా-
నినా ప్రస్దాలూ పాలూ పెరుగూ 
నెయీ్య త్నే వ్యరధిం కావడాలూ, 
అసలీ వ్యవహారం ఎందుకూ? 
ఎందుకు స్గనివావాలీ" వస్ూనే 
చికాగాగా  అన్నారు.  
         "అదికాదు యువరాజ్... 
మీరు చదువు నేరిచిన దేశం పరి-
స్థాతులూ పదధితులూ వేరు. ఇకకాడి 
పరిస్థాతి వేరు. ఇకకాడివాళ్ళు 
నమే్మది దైెవానీనా, ధరా్మనీనా. అకకా-
డివాళలు లాగా డబు్నీ అధికారానీనా 
కాదు. ఘనత వహించిన మీ వం-
శీయులందరూ..." యువరాజు 

పెటిటి న చికాకు మొహానినా చూస్ 
మధ్యలోనే ఆపేశడు గజ్నన్.
          "న్నె్సన్్స. అందుకే మనం 
ఇలా వున్నాం. ముందు న్కు 
పటాటి భిషేకం కానివవాండి. దేశనినా 
ఎలా మారుస్్న్ మీరే చూదుదా -
రుగాని.! అననాటుటి  నేను ఆల్ రెడీ 
పెళిలు  చేసుకునే వచాచిను. న్కూ 
మా ఆవిడకీ తగిన భవన్నినా 
చూడండి" కటువుగా అన్నాడు 
యువరాజు గజేంద్.
         "తమరి తండ్రిగారు ఆల్ 
రెడీ ఓ మహా భవన్నినా మీకోసం 
స్దధిం చేస్వుంచారు. తమరు 
దానినా చూస్...." మధ్యలోనే 
ఆపాడు గజ్నన్.
        "స్యంత్రానికలాలు  మారు్పలూ 
చేరు్పలూ చెబుత్ం. అర్జంటుగా 
మాకు తగినటుటి  మారి్పంచండి" 
కత ్ భవన్నినా చూడాడి నికి శ్రీమ-
తితో కలిస్ వంటనే బయలేదారాడు 
గజేంద్.
        "ఇదేమి దూకుడ్రా బాబూ.... 
మంచం మీద వుననా తండ్రినీ, 
బకట్ స్దధింగా పెటుటి కుననా 
ముసలి త్తనీ కూడా పల-
కరించకుండా బయలేదారాడు. 
ఖర్మ..ఖర్మ.." తలపటుటి కున్నాడు 
గజ్నన్.
        'కరిమహారాజు' కంచెం 
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కోలుకున్నారు. కానీ, కుమారర-
తనాం గారి మంటాలిటీ ఆయనకీ 
అసలు అరధిం కావడంలేదు.
        "నువేవాం ఖంగారు పడకు 
కరీ, చిననాపు్పడు నువ్వా అంత్... 
మహా దూకుడు" నవావారు హస్-్
న్యకులు.
          దండకారణ్యం మహా 
సందడిగా వుంది. ఏమైన్ సరే 
గెలవాలనే పటుటి దలతో వున్నారు 
కరిమహారాజు. ఓడించి తీరా-
లననా ఉబలాటంలో వున్నారు 
స్ంహాగారు. నెలరోజులోలు  ఎనినాక 
లనగా సడెన్ గా బాత్రూమ్ లో 
జ్రిపడి హరీ అన్నారు కరిమహా-
రాజు.  
         "అస్సలు  వర్రీ కావదుదా .  
స్నుభూతి ఓటులు  'చిరపుంజి'లో 
వర్షంలా  మనకే పడత్యి." 
ధీమాగా అన్నారు గజేంద్రులవా-
రు.
      "రాజు పోగానే యువరాజుకే-
గా పటాటి భిషేకం జరగాలీ? ఇదేం 
వింత... యీ ఎనినాకలేమిటీ ఓటేలు -
మిటీ?" విచిత్రంగా  మొహంపెటిటి  
అన్నారు యువరాణీవారు.
        "ఇకకాడి కథ వేరులే. ఎవరు 
గెలిసే ్వారే రాజులు...  వారి పుత్రు 
లూ పుత్రికలూ యువరాజు/యు-
వరాణీలు.  ఒకకాస్రి గెలిసే ్తర-
తరాలూ రాజవంశీయులు గానే 
మిగుల్ాం" సందేహం తీరాచిడు 
యువరాజు.
               ******
      ఏనుగులకీ స్ంహాలకీ మధ్యలో 
నకకాలూ జింకలూ   కుందేళ్ళు 
కూడా దూరి జ్తి కుల వరాగా లు 
సృషటి ంచి అడవిస్వామా్యనినా   అవ-
హేళన చేశయి. చీలికలు తెచిచి 

పాలకులకి మూడు చెరువుల 
నీరు త్గించాయి.
         'స్ంహా' గారు చిత్రమైనవారు. 
వారెపు్పడూ నవవారు. నవివాంచరు. 
ఏడి్పంచను కూడా ఏడి్పంచరు. 
జన్లినా ప్రేరేపిస్్రు. కావాలంటే 
'జూలు' విదిలిస్్నని హడలగొడ-
త్రు.   
         నకకాజిత్ులవలాలు , కుందేళళు 
బలగం వలాలు , తోడేలు రాజకీయా-
లవలాలు   'స్ంహా'గారు అతెస్రు 
ఓటలు తో స్ంహాసన్నినా దకికాంచు-
కున్నారు. 
         ఇక స్ంహాగారి బలగం వి-
జృంభించింది. 'కావలి్సనంత మ-
కుకా-మిగిలింది జేబులో కుకుకా. 
మళీళు వస్ుందో రాదో లకుకా' అని 
వీరవిహారం చేశరు.
        "అయా్య యువరాజ్వారూ, 
ఆన్డే న్మాట వినుంటే మీరు 
మాజీలయ్్యవారు కారుగదా!" 
విరకిగ్ా అన్నారు గజ్నన్ గారు 
గజేంద్తో.
         ముందు మహాగురువు-
లినా పిలిపించి సకల మరా్యద-
లూ చేయించండి. ఓడిపోవడం 
తపు్పకాదు. గెలవడానికి ఏంచె-
యా్యలో న్కు తెలుసు అడవి 
మూలమూలలా తిరుగుత్. స్ం-
హాగాడినా గదెదా  దింపుత్" ప్రతిజఞా 
చేశరు గజేంద్.  
         గజేంద్రులవారి పథకం 
పారింది అనేదాని కంటే, 
స్ంహాగారి పంజ్లో పటుటి  
సడలింది అనడం సత్్యతిస-
త్యం. స్ంహా చిత్ుగా ఓడి గజేం-
ద్రుడికి తలవంచారు.
                 ******
         మహాగురువులు మాను్య-

లయా్యరు.... అదీ పాలు పొంగి-
నంతసేపే. ఎనినాకల వేడి చలాలు -
రగానే గురువులకి ఉదావాసన 
చెపా్పరు గజేంద్. 
       "అదేం?" అననా గజ్నన్ తో, 
"మీరెకకాడి మంత్రులండీ, విఘ్నా-
శవారపూజ, అదే, విన్యక చవితి 
పూజ కాగానే విఘ్నాశవారుడికి సవాస్ ్
వాచకం పలికి స్గనంపమూ? 
ఇదీ అంత్, మీరు కూడా ఇక 
విశ్ంతి తీసుకోండి. వయసు 
మళిళుందిగా" అన్నారు మహారాజు 
పదవి కగబాకిన గజేంద్.
          సరికత ్ఉతర్ువాలు మొ-
దలయా్యయి. రోజుకో మహావృక్షం 
కూలుతోంది. మహా వృదధి మాజీ 
మహారాజు హస్న్్యకులవారు 
గజేంద్గారిని పిలిపించారు. 
      "న్యన్, నీ బలానినా 
చూపించడం కోసం నీ బలి-
షటి మైన తండంతో రోజుకో వ్య-
వసథాని వృకా్ష లాలు  కూలేచిసే ్ ఎలా? 
అడవి ఎడారిగా మారిపోతుంది. 
అడవే ఎడారిగా మారిత్ నీ పరి-
స్థాతి ఏమిట ఆలోచించావా? నీ 
బలానినా ఆల్ రెడీ నిరూపించు-
కున్నావు. నువివాపు్పడు చెయా్య-
లి్సంది నీ రాజ్్యనినా బలోపేతం 
చెయ్యడమే గానీ, బలప్రదర్శన 
కాదు. చెప్పడమే న్ ధర్మం. వి-
నకపోత్ నీ ఖర్మం" అని నిటూటి -
రాచిరు.
       ఇహ ఘనత వహించిన దం-
డకారణ్యం, దండకారణ్యంగా 
మిగిలివుంటుందా లేక 'దండ-
గారణ్యం' గా మారుతుందా ఇది 
నిరణుయించేది కాలమే. 
       మళీళు కలుదాదా ం,
               నమసు్సలతో 
                        భువనచంద్ 
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         శ్రీ సూకం్ అనేది ఒకకా 
హైందవ మత్నికి సంబంధిం-
చిన పూజ్ పదధితులలో పఠంచే 
మంత్ర పాఠంగా మాత్రమే చూసే,్ 
అది అంతవరకే పరిమితమౌ-
తుంది. కాని దాని అంతరా్యనినా 
తరచి చూసే.్.. వ్యకి ్ సమషటి గా 
మారేందుకు కావలస్న పరి-
ణామక్రమానికి సంబంధించిన 
విధానం కనిపిస్ుంది. అక్షరాల-
కే పరిమితమైత్ మన ఎదుగు-
దల అక్షరం కాలేదు. ఎపు్పడైెత్ 
అక్షరాల అంతరంగానినా చదవ 
గలుగుత్మో జీవిత స్ఫలా్యని-
కి అవసరమైన సత్్యనినా అరథాం-
చేసుకోగలుగుత్ము. అందుకే 
చదవడం పైెపైె అక్షరాలను కాదు, 
Between the lines, under the 
lines, above the lines and 
below the lines చదవాలి అని 
అంటారు. It is not the letter 
of the law but the spirit the 
law is important. 

నిజ్నికి శ్రీ సూకమ్నేది 
It is a process of learn-
ing AWARENESS అంటే 
ఆత్మతత్్  పరిమితులను 
పూరిగ్ా అరథాం చేసుకునేందుకు 

ఉపకరించేది శ్రీ సూకం్. It helps 
in the journey towards per-
sonnel excellence.వ్యకిత్వా 
పరిమితులను అభిగమించే 
ప్రయాణంలో సహాయపడేది. It 
is a catalyst in the process of 
achieving super conscious-

ness. అనంత చైెతన్యస్థా యిని 
పొందే విధానంలో ఉత్్రేరకంగా 
పనిచేసేది. That means… to 
connect with people at heart, 
mind, thought and sprit 
level. యావత్ు ప్రజ్నీకానినా 
(సృషటి ని) మనసు్స, హృదయం, 

శ్రీసూకం్ 
పాలకురి ్ రామమూరి ్
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ఆలోచన, ఆత్మ స్థా యిలలో 
ఒకటిగా చేసేది.

దానిని స్ధించాలన్నా, 
అరథాం చేసుకోవాలన్నా, మనలో 
సహజ ప్రకృతి సహజ జ్ఞా నంగా, 
సహజ జ్ఞా నం తెలివిగా, తెలివి 
యఱుకగా పరివరన్ చెందాలి. 
అలా పరివరన్ చెందాలి అంటే 
పఠంచే శ్రీ సూకం్పైె ధా్యనం 
చేయాలి్స ఉంటుంది. ఆ 
ధా్యనమే మడిటేషన్ అంటాము 
లేదా యోగ నిద్గా కూడా 
చెపు్పకుంటాము. దాని వలలు  
స్ధకునిలో క్రమంగా AWAKE-
NESS జ్గృతిపొందడం, 
ALERTNESS పూరి ్సననాదధితను 
కలిగియుండడం, AWARE-
NESS, పరిపూరణుమైన అతు్యననాత 
చైెతన్యస్థాతిని కలిగియుండడం 
జరుగుతుంది. అదే విముక ్స్థాతి 
లేదా మోక్షం.

ఈ పరిణామ క్రమం భౌతిక 
జీవితంలో ఉపయుకమ్ౌతుంది, 
ఆధా్యతి్మక ప్రయాణంలో 
సహకరిస్ుంది.

 ఋగేవాదాధరవాణ 
వేదాలలో చెప్పబడిన ఈ 
సూకం్ అగినాని ప్రారిథాంచడంతో 
ఆరంభమవుతుంది కనుక, దీనికి 
అగినా శ్రీ సూకం్ అనే మరొక పేరు 
ఉననాది. ఫలశ్రుతితో కలిపి 16 
మంత్రాలు ఉననా ఈ శ్రీసూకం్ 
పంచదశిగా, షోడశిగా కూడా 
చెప్పబడింది. 

శ్రీ అంటే.. ఐశవార్యము, 
శోభ, ఉపకరణము, సరసవాతి, 
బుదిధి, వృదిధి , సంపద, కీరి,్ లకి్షమి, 

విషము, (శబదా  రత్నాకరం) 
సూకి ్ అంటే మంచి 

మాట.. (సు ఉకి)్ శ్రీ సూకమ్ు 
అంటే అతు్యననాత మైన లకా్ష ్నినా 
చేరేందుకు ఉపకరణంగా 
పనిచేసే మంచి మాట... అని 
చెపు్పకోవాలి.

అణిమాది అషటి  స్దుధి లను 
పొందడం ఐశవార్యముగా 
చెపు్పకుం టాము. అదే మానవ 
జీవన గమనంలో సముననాత 
లక్షం. ఆ ఐశవార్య స్ధనయ్ 
జీవిత్నికి నిజమైన శోభ 
నిస్ుంది... ఆ లక్ష స్ధన్ 
ప్రయతనాంలో అవసరమయ్్య 
ఉపకరణము సరసవాతి 
అంటే విద్య. (సరస్ అంటే 
ప్రవహించేది. విద్యయ్ జ్ఞా న 
రూపంలో ప్రవహిస్ుంది). దానిని 
నిరవాహించుకునేది బుదిధి. అది 
సరైెన మారగాంలో నడిసే ్ వృదిధి . 
దాని వలలు  సంపద పెరుగుతుంది. 
సంపద భౌతిక జీవనంలో కీరిన్ి 
చేకూరుస్ుంది, ఆధా్యతి్మక 
జీవనంలో లకి్షమిని ప్రస్దిస్ుంది.. 

లకి్షమియ్ జనన మరణ చక్ర బంధ 
న విముకి.్ అదే విద్య అవిద్యగా 
మారి దురా్మరగాంలో నడిపిసే ్అదే 
విషమౌతుంది. పతన్నికి దారి 
తీస్ుంది.

  కతిపై్ె స్ము లాంటి 
ఆ ప్రయాణంలో నిచెచినలు 
ఉంటాయి, పాములూ ఉంటా 
యి. పాముల న్టికి చికకాకుండా 
అప్రమతం్గా లకా్ష ్నినా చేరేందు 
కు, ఇంతకు పూరవాం ఆ మారగాంలో 
పయనించిన అనుభవ శలురైె 
న, యోగు్యలై్న గురువుల 
మారగాదర్శన అవసరమవుతుంది. 
అలాంటి వారు చెపే్ప మాటయ్ 
సూకి ్(సు ఉకి)్. 

ఇపు్పడు శ్రీ సూకమ్ు 
అంటే.. ఉననా స్థాతినుండి ఉననాత 
స్థాతిని చేరే క్రమంలో ఎదురయ్్య 
అవరోధాలను అధిగమిస్ూ, ఉప 
కరణాలను సరిగా ఉపయోగిస్ూ, 
పరిస్థాతులను సమనవాయం 
చేసుకుంటూ, విషతుల్యమైన 
ప్రలోభాలకు లొంగకుండా 
ముందుకు స్గేందుకు అవస 
రమైన మంచి మాటనే శ్రీసూకం్ 
అనవచుచి.

ఐశవారా్యనినా స్ధారణంగా 
డబు్ రూపంలో కలవడం 
మనకు అలవాటయింది. కాని 
కుటుంబ బంధాలను, స్మాజిక 
సంబంధాలను, “నేనెవవారనే 
ఆత్మతత్్  మూలాలను” 
తెలుసుకోవడం, ఈ సృషటి  
యావత్ూ వా్యపించి ఉననా 
ఆ పరమాత్మను అవగాహన 
చేసుకునే ప్రయతనామే ఐశవార్య 
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మనే భావనను మనం అరధిం 
చేసుకోవడం లేదు. ఈ విశల 
మైన అపరిమితమైన సృషటి తో, 
దానిని సృజించిన పరమాత్మతో 
అనుసంధానింప బడేందుకు 
చేసే ప్రయతనాంలో ముందుకు 
స్గడమే నిజ్నికి ఐశవార్యం. 

ఈ సత్్యనినా దరి్శంచే 
తపనతో తపించిన సత్్యనేవాష 
కులై్న త్పసులు త్ము దరి్శం 
చిన సత్్యనినా అక్షరబదధిం చేస్ 
అందించిన వేద విజ్ఞా నంలో 
ఒక చిననా భాగం ఈ శ్రీ సూకం్. 
విద్ అనే ధాతువు దావారా స్ధింప 
బడిన వేదము అనే మాటకు 
తెలుసుకనుట అని అరథాం. ఇది 
ప్రేయసకారమూ, శ్రేయసకారము 
కూడా. అంటే భౌతిక ఆధా్యతి్మక 
విభాగాలలో ముందుకు 
నడిపించేది.

“హిరణ్య వరాణు ం హరిణీం 
సువరణు రజతస్రజ్మ్, చంద్రాం 
హిరణ్మయీం లకీ్షమిం జ్తవేదో మ 
మావహ”!

ఓ అగినా దేవా! బంగారు 
రంగు కలిగినదీ, హరిణి రూపంలో 
కనిపించేది, బంగారు వండి 
ఆభరణాలతో ప్రకాశిస్ుననాదీ 
చంద్రుని వనెనాల లాగా ఆహాలు దానినా 
కలిగించేది అయిన లకీ్షమిదేవిని 
మమా్మవహించునటులు  చేయమని 
స్ధకుడు ప్రారిథాస్ున్నాడు. ఇది 
మామూలుగా చెపు్పకునే అరథాం.

ఆకాశంలో సూరో్యద 
యానికి ముందు కనిపించే 
బాల భాసకారుని వరణుం లేదా 
రంగు... హిరణ్యవరణుం. అదే 

ఉషసు్సకు పూరవా రూపం హిరణ్య 
వరణుం. చీకటికి ఉతర్ రూపం 
హిరణ్యవరణుం. బంగారు రంగుతో 
ఉషోదయమౌతుంది. అంటే 
అమ్మవారిని మొదటగా మనం 
ఆ రంగులో చూస్్మననామాట. 
గర్సథా శిష్వు ప్రపంచానినా చూచే 
సమయంలో ఆ శిశువుకు తలిలు  
కనిపించే రూపం ఆ రూపమే. 
హరిణ అంటే సూరు్యడు, 
విష్ణు వు, శివుడూ అని చెపుత్రు. 
సూరు్యడు జ్ఞా న్నికి ప్రతీక, 
విష్ణు వు ఆ జ్ఞా న వా్యపిక్ి ప్రతీక 
కాగా శివుడు ఆ జ్ఞా నం వలలు  
మనం పొందే ఆనందానికి ప్రతీక. 

స్ధారణంగా అగినా 
మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ 
మూడు రకాల అగినా కూడా మేలిమి 
బంగారు రంగులోనే ఉంటుంది. 
యజఞాయా గాదులలో కనిపించే 
అగినా ఒకటి, సూర్యబింబంలో 
కని పించే అగినా రెండవది కాగా 
స్ధకుని హృదయాకాశంలో 
జవాలించే అగినా మూడవది. 

ఉఅజఞాయాగాదుల రూపంలో 
బాహా్యరచిన లేదా ఆరాధన 
చేస్ూ మనసు్సను సననాదధిం 
చేసుకని పొందిన జ్ఞా న్నినా 
(సూరు్యడు జ్ఞా న్నికి ప్రతీక) 
హృదాకాశం లేదా దహరాకాశంలో 
నింపుకని ఆ జవాలనలో ఆత్మ 
స్కా్ష త్కారం పొందడం స్ధనలో 
పరాకాషటి . ఆత్మ స్కా్ష త్కారంలో 
పొందే వలుగు హితమైనది, 
రమ్యమైనది, మేలు కలిగించేది, 
సుందరమైనది, లహరియై ప్రవ 
హించేది. 

“హ”కారం ఆకాశనికి, 
“ర”కారం అగినాకి, “ణ” కారం 
నివృతి మారాగా నినా సూచిస్ున్నాయి. 
ఆకాశం అంటే Space. అంతటా 
“ఉననాది” ఆకాశమే. కుండలో 
ఉననాది, మఠంలో ఉననాది, 
ప్రపంచం అంతటా ఉననాది, 
మీలో న్లో ఉననాది ఒకకాటే 
అదే ఆకాశం. అందులోనే సరవా 
జీవకోటి, సకల ప్రపంచమూ 
నిండి ఉననాది. అగినా అంటే నిపు్ప 
లేదా Fire అంటే పవిత్రీకరణ 
లేదా Purification. త్రికరణ శుదిధి 
జరగాలి. అపు్పడు కలిగేది నివృతి ్
లేదా ముకి ్ లేదా Liberation. 
ఉషోదయంలో కనిపించే ఆ 
హిరణ్యవరణు కిరణాలు జగతం్త్ 
వా్యపిస్ూ మనలోనూ సకల 
చరాచర సృషటి  యంతటా నిండి 
ఉననా ఆ ఆదిశకి ్ సవారూపానినా, 
సవాభావానినా గురిం్చమని ప్రబోధి 
స్ున్నాయి. ఈ ప్రబోధయ్ వేదం. 

     (ఇంకా వుంది)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

         నీలం సంజీవ రెడిడి  1913, 
మే నెల  19న ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 
అనంతపురం జిలాలు  ఇలూలు రు-
లో పుటాటి డు. తండ్రి పేరు చిననా-
ప్ప రెడిడి . ఆయన ఒక స్మాన్య 
వ్యవస్యదారు. దేశ భక్ుడు. 
సవాంతంగా వ్యవస్యం చేసుకు-
నేవాడు. సంజీవ రెడిడి  చిననాప్పటి-
నుంచీ తండ్రితోనే ఉంటూ, వ్య-
వస్యంలో సహాయ పడుతూ 
ఉండేవాడు. నిరంతరం కషటి పడి 
శ్రమించకపోత్ పూట గడవదు. 
చిననాతనంలోనే తండ్రి అలా కషటి -
పడడం చూస్న వాడు కాబటేటి , 
సంజీవరెడిడికి భావి జీవితంలో 
శ్మికులంటే ప్రత్్యక అభిమానం 
ఏర్పడింది. సంజీవ రెడిడి  ప్రారంభ 
విద్య అడయార్ లోని థియో-
స్ఫికల్ సూకాల్ లో జరిగింది. 
ఆయన తెలివి త్టలకి అబు్-
రపడి ఆన్టి ప్రధాన్పాధా్య-
యుడు సుబా్రావు గారు ప్ర-
త్్యక శ్రదధి తీసుకుని ఆయనకి 
పాఠాలు చెపే్పవారు. ఆటలంటే 
కూడా ఆయనకి ఇషటి ం ఉండేది. 
కాని చదువు మీద ఎకుకావ శ్రదధి 
చూపడంతో ఆటల మీద దృషటి  
పెటటి  లేకపోయాడు. బడిలో 
మాత్రం వకతృతవా పోటీలలో పాలొగా ని 
బహుమతులు గెలుచికునేవా-

డు. అడయార్ బడిలో పదవ 
తరగతి పాసయా్యక పైె చదువు-
లకి ఆయన మద్రాసు వచాచిడు. 
అకకాడ ‘ఆర్టిస్ కాలేజ్ ఆఫ్ 
మద్రాసు’ లో ప్రవేశం తీసుకున్నా-
డు. అకకాడ కూడా వాద ప్రతివాద 
పోటీలలో ఉత్్సహంతో  పాలొగా న-
డం వలలు  ఆయనకి ఉపన్్యస్లి-

వవాడం బాగా అలవడింది. 
  సంజీవ రెడిడి  
మట్రిక్ చదువుతుననా రోజులోలు  
ఒకస్రి మహాత్్మ గాంధీ అనం-
తపురం వచాచిడు. అపు్పడు 
సంజీవరెడిడి  మొదటి స్రిగా 
గాంధీజీని చూశడు. అంతకు 
ముందే ఆయన గురించి 
అందరూ కథలుగా చెపు్పకుంటూ 

ఉంటే విని ఉన్నాడు. కాని ఆయ-
నినాసవాయంగా చూడాలనే కోరిక 
ఆన్టికి తీరింది. 
  ద కి్ష ణా ఫ్రి కా 
నుంచి తిరిగి వచిచిన గాంధీజీ 
భారత దేశంలో అహింస్యుత 
ఆందోళన, సవాదేశి ఉద్యమం, 
విదేశ వస్ు బహిష్కారం గురించి 
ఉపన్్యస్లిస్ూ దేశం అంత్ తి-
రుగుతున్నాడు. గాంధీజీ అను-
యాయులు ఆయనినా అనుస-
రిస్ూ, విదేశీ వస్ువులు ఎకకాడ 
దరికిత్ అకకాడ వాటిని ధవాంసం 
చేయడం, కాలిచి బూడిద 
చేయడం చేస్ున్నారు. గాంధీజీ 
వళిళున చోటలాలు  ఆయనకి బ్రహ్మ 
రథం పటుటి తున్నారు. ఆయన 
మీద ఉననా భకి ్ శ్రదధిలతో, అనే-
కరకాల వస్ువులు ఆయనకి 
సమరి్పస్ున్నారు. గాంధీజీ వాటిని 
స్వాకరించి, అకకాడికకకాడే వేలం 
వేస్, వచిచిన ధన్నినా తను ప్రా-
రంభించిన ఉద్యమాల కోసం 
ఖరుచి చేసేవాడు. 
  అలా ఆయన 
అనంతపురం వచిచినపు్పడు 
వేలాది మంది ప్రజలు దర్శనం 
కోసం వచాచిరు. రకరకాల వస్ు-
వులినా తెచిచి ఆయనకి కానుక-
లుగా ఇచాచిరు. అలా వచిచిన 

                  ఆరవ రాష్ట్రపతి 
                  నీలం సంజీవ రెడిడి



26 ఫిబ్రవరి  2020

వాటిలో మూడు వస్ువులినా , ఒక 
శలువా, ఒక పేంటు గుడడి, ఒక 
వండి భరిణె , గాంధీజీ వేలానికి 
పెటాటి రు. అందరితో బాటు 
సంజీవ రెడిడి  కూడా ఉత్్సహంతో 
వేలం లో పాలొగా ని పాట మొదలు 
పెటాటి డు. కంత సేపటికి పాత 
ముగిస్ంది. ఆఖరిపాట సంజీవ 
రెడిడిది అయింది. వంటనే ఆ 
డబు్ చెలిలు ంచి, వస్ువులినా చే-
జికికాంచుకోవాలి. వనకను-
ననా అందరూ సము్జ ఇవరెదిదాని 
ముందుకు తోస్ున్నారు. వళిలు  
తీసుకో మని. కాని ఆయన కాళ్ళు 
ముందుకు పడడం లేదు. వనక 
గోల మొదలయి్యంది. సంజీవ-
రెడిడి  పెదదా  ధర్మ సందేహంలో చి-
కుకాకున్నాడు. అసలు సంగత్మి-
టంటే, ఈయన ఆ సమయంలో 
విదేశీ దుస్ులు ధరించి ఉన్నాడు. 
వాటితో గాంధీజీ ఎదుట నిలడ-
డానికి స్గుగా  వేస్ంది. అది ఎంత 
అవమానకరం! ఎలాగో ధైర్యం 
చేస్ ముందుకు వళిలు  డబి్చిచి, ఆ 
వస్ువులు తీసుకున్నాడు. వాటిని 
తనతో పదిలంగా దాచుకున్నా-
డు. అనినాటి కంటే ముఖ్యమైనది, 
సంజీవరెడిడి   అటునుంచి ఆటే  
ఖాదీ బండారుకి వళిలు  తన కోసం 
ఖదదారు బటటి లు కనుకుకాన్నాడు. 
ఆయన స్వాతంత్ర్ సంగ్రామంలో 
అడుగు పెటటి డానికి ఆ సంఘటన 
దారి తీస్ంది. 
  స ం జీ వ రె డిడి కి 
తన భాషణా చాతుర్యంతో ప్రజ-
లినా తనవైపు ఆకరి్షంచుకోగల శకి ్

చదువుకునే రోజులోలు నే వికస్ం-
చింది. గాంధీజీ వైపు ఆయన 
ఆకరి్షతుడు కావడానికి గల 
ముఖ్య కారణం, గాంధీజీ అనుస-
రించే ప్రచార విధానం. ఆ మహ-
నీయుడు ఏదైెన్ తను ముందు 
ఆచరించి చూపి, తరవాత 
ఇతరులినా ఆచరించమని బో-
ధించేవాడు. అందువలలు  దేశం 
అంత్ అయన చెపి్పన సూత్రాలినా 
పాటించడం పరిపాటి అయింది. 
ఆయన పాటించిన సూత్రాలలో 
విధిగా గాంధీ టపిని ధరించడం 
కూడా ఒకటి. అది ప్రజలోలు  బాగా 
ప్రాచుర్యం పొందడంతో, నెమ్మ-
దిగా పాఠశలలోలు ను, కాలేజీలోలు -
నూ కూడా వా్యపించింది. దానితో 
బ్రిటిష్ ప్రభుతవాం విదా్యరుథా లు 
గాంధీ టపీలు దరించరాదని 
నిబంధన పెటిటి ంది. సంజీవ రెడిడి  
చదువుకునే కాలు సులో ఒకన్డు 

ఒక విదా్యరిథా గాంధీ టపీ పెటుటి -
కుని కాలు సులోకి వచాచిడు. కాలేజి 
అంత్ పెదదా  అలజడి చెలరేగిం-
ది. ప్రిని్సపాలు ఆ విదా్యరిథాని కాలు సు 
నుంచి బహిషకారించాడు. అదే 
కాలు సులో కూరుచిననా సంజీవరెడిడి-
కి ఇదంతగా నచచిలేదు. ఏమైన్ 
సరే, ప్రిని్సపాలుకి బుధిధి చెపా్పలని 
నిరణుయించుకున్నాడు. 
ఆ రోజు స్యంత్రం కళాశల 
విదా్యరుథా లంత్ ఒక సమావేశం 
ఏరా్పటు చేశరు. దానిలో సంజీ-
వరెడిడి  ముఖ్య పాత్ర వహించాడు. 
తమని ఇంతగా అవమానప-
రచిన ప్రిని్సపాలుకి తగిన బుధిధి 
చెపా్పలని, మరానాడు మొతం్ 
కాలేజి విదా్యరుథా లంత్ కలిస్ 
కటుటి గా గాంధీ టపీలు పెటుటి కుని 
రావాలని ఒకకాడు కూడా టపిలేని 
వాడు కనిపించకూడదని వారం-
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దరిని ఉదేదాశంచి ప్రసంగించాడు. 
మరానాడు కాలేజిలో స్ను చూస్ 
తీరాలి. లోపలి ప్రవేశంచిన ప్రతి 
ఒకకా విదా్యరిథా తలమీద గాంధీ టపీ 
మరుస్ోంది. గేటు దగగార ఉననా 
కాపలాదారు అది చూస్ బెం-
బేల్తిప్ోయి, పరుగు పరుగున 
పోయి ప్రిని్సపాలుకి విషయం 
చేరవేశడు. ఆయన బైెటికి వచిచి 
చూసే ్  ఏముంది!! అనీనా గాంధీ 
టపీలే!. వందలాది విదా్యరుథా లు 
గాంధీ టపీలు పెటుటి కుని లోపలి 
రావడం చూస్ నివవార పోయా-
డాయన. ఏం చేయాలో తోచక 
బుర్ర పటుటి కుని కూరుచిన్నాడు. 
కందరు అధా్యపకులు కూడా 
వచాచిరు. ఇంతలో  ప్రారథానకి గంట 
మ్రోగింది. పిలలులంత్ క్రమశిక్షణ-
తో కూ్యలో నిలబడాడి రు. ఎవరూ 
కికుకారు మనడం లేదు. ప్రిని్సపా-
లుకి, కందరు ఉపాధా్యయుల-
కి ఒళలుంత్ చెమటలు పటాటి యి. 
మరికందరు బాగా జరిగిందని 
మనసులోనే  సంతోషంచారు. 
పిలలులోలు  ఎవరూ భయపడడం 
లేదు. ధైర్యంగా నిలబడాడి రు. ఈ 
రోజు అట, ఇట త్లుచికోవాలి 
అననాటుటి న్నాయి వారి ముఖాలు. 
భారతీయ విదా్యరుథా లకి దేశం 
అన్నా, గాంధీజీ అన్నా  ఎంత 
భకి ్ఉందో ఇవాళ తెలియజపా్ప-
లి అనుకున్నారు. ఐకమత్యంలో  
ఎంత బలం ఉందో తెలియజ-
పా్పలి అనుకున్నారు. 
    ప్రారథాన అయింది. అంత్ 
సవ్యంగా స్గింది. ప్రినస్పాలు 

ఒక అడుగు ముందుకు వేస్ 
అందరి వైపు గుర్రుగా చూశడు. 
అంత్ నిశ్శబదా ం! గప్ చిప్ . 
ఏమాత్రం కదిపిన్ అగినా పరవాతం 
బ్రదదాలు కావచుచి. ఏమీ మాటాలు -
డకపోవడమే ఉతమ్ం అనిపిం-
చింది. ఈ పరిస్థాతులోలు  గాంధీ టపీ 
పెటుటి కురావదదానడం అసంభవం 
అనిపించిందాయనకి. అదక 
పెదదా  నేరం కాదు కఠనంగా శికి్షం-
చడానికి. ఆ రోజుకి కాలేజి అంత్ 
గాంధీ టపీ మయం అయింది. 
సంజీవరెడిడి  త్ను నమి్మన 
దానిని ఆచరించడమే కాకుండా, 
మొతం్ విదా్యరిథా బృందానినా ప్రే-
రేపించ గలిగాడు. ఆ విధంగా 
గాంధీజీ మీద ఉననా గౌరవానినా 
నిరూపించుకో గలిగాడు. అంత్ 
కాక ఈ సంఘటనతో ఆయనలో 
ఉననా నేతృతవాగుణాలు వికస్ంచా-
యి. సహజంగానే విదా్యరుథా లంత్ 
ఆయనినా తమన్యకుడిగా భా-
వించస్గారు. 
   సంజీవరెడిడిలో ఆ రోజు 
గాంధీజీని కలిస్నపు్పడే స్వా-
తంత్ర్ సమరంలో చేరి దేశసేవ 
చేయాలనే కోరిక అంకురించిం-
ది. ఇమకాచాడువు మీద మనసు 
మలలుడం లేదు. తండ్రి మాత్రం 
కడుకు పెదదా  చదువులు చదివి 
గొప్పవాడు కావాలని కోరుకునే 
వాడు. గాంధీజీ ఉపు్ప సత్్యగ్ర-
హం ప్రారంభించిన రోజులవి. 
భారత దేశం అంత్ అటుటి డికి-
నటుటి  ఉడికి పోతోంది. పాఠశల-
లోలు ను, కాలేజీలోలు ను సుదీర ్ఘమైన 

చరచిలు జరుగుతున్నాయి. వి-
దా్యరిథా లోకం అంత్ ఏకమై సత్్య-
గ్రహంలో గాంధీజీకి చేదోడు 
వాదోడుగా ఉండాలని ఆక్రోశిం-
చింది. సహజంగానే ఉత్్సహ-
వంతుడైెన  యువకుడిగా సం-
జీవరెడిడి  రంగంలోకి దూకాడు. 
చదువు వదిలి పెటిటి  కాంగ్రెసులో 
చేరి, సవాదేశీ ఉద్యమంలో త్నూ 
భాగస్ుడయా్యడు. విషయం 
తెలిస్ తండ్రి మొదటలు  కంత 
బాధ పడాడి డు. కాని, సంజీవరె-
డిడి  ప్రవరన్ని చిననాప్పటి నుంచి 
తెలిస్నవాడు కాబటిటి  ఒకన్టికి 
ఇలా జరుగుతుందని ఊహించ 
గలిగాడు. రైెతు కుటుంబంలో 
పుటిటి న్, దేశ సేవ, సమాజ్భి-
వృదిదాకోసం పాటు పడడం కూడా 
నిరంతర శ్మిక జీవనమే అని 
సంతోషంచాడు. అవసరమైత్  
అందుకు జైలుకి కూడా వళళుడా-
నికి కూడా  వనుకాడని సమరుథా డు 
తన కడుకు అని గరవా పడాడి డు. 
అందువలలు  సంజీవరెడిడి  దారికి 
అడుడి  తగలలేదు. 
  ఏ ముహూర్ాన తండ్రికి ఆ ఊహ 
వచిచిందో! అదే నిజమయిం-
ది. ఉపు్ప సత్్యగ్రహంలో అనేక 
మంది కార్యకరల్తోబాటు సంజీ-
వరెడిడికి కూడా జైలు శిక్ష పడింది. 
తండ్రి మనసు క్షణకాలం పాటు 
చివుకుకామననాప్పటికీ, రాజకీయా-
లోలు  ఇవనీనా తప్పని సరి అని సరి-
పెటుటి కున్నాడు. ఎందరో మహా-
నుభావులు ఎన్నారకాల త్్యగాలు 
చేస్ున్నారు. తనకడుకు కూడా 
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వారిలో ఒక భాగం అనుకుని 
తృపి ్ పడాడి డు. ఇలా ప్రదర్శనలని 
చేసేవాళళుని భయపెటటి డం కోసం 
బంధించి, కన్నాళళు తరవాత  
విడుదల చేసేవారు. అలా 
విడుదల అయివచిచిన సంజీవ-
రెడిడి  తన ఆందోళన మాత్రం విడి-
చిపెటటి  లేదు. ఒక ప్రకకా ప్రైవేటుగా 
చదువుకుంటూనే, దేశభకి ్కార్య-
క్రమాలోలు పాలొగా ంటూ ఉండేవాడు. 
మరోస్రి, 1940వ సంవత్సరం-
లో సంజీవరెడిడి  జైలుకి వళళువ-
లస్ వచిచింది. ఈ స్రి ఆరు 
నెలలు శిక్ష పడింది. అప్పటికి 
రెడిడికి 27 సంవత్సరాల వయసు. 
పెళిలు  కూడా అయింది. ఇదదారు 
పిలలులు. భార్య జైలులో ఉననావా-
ళళు గురించి చాలా వింది. ఆం-
గేలుయులు వాళళుని చాలా చావ-
బాదుత్రని, న్న్ యాతనలు 
పెడత్రని, నిరాదా కి్షణ్యంగా వేధి-
స్్రని పోలీసులు వాళళుని శత్రు-
వులనే దృషటి తో చూస్్రని ఇలా 
రకరకాలుగా అందరూ చెపు్పకు-
నేవారు. ఆమ ఆవేదనకి అంతు 
లేదు. అతి కషటి ం మీద ఆ ఆరు 
నెలలు ఎలాగో గడిపి, గడువు 
పూరయ్ిన రోజున సంజీవరెడిడిని 
కలుసు కోవడానికి జైలు దావారం 
వదదాకు మామగారితో వళిళుంది. 
అప్పటికే అకకాడ చాలా మంది 
కాంగ్రేసు కార్యకరల్ు పూలదం-
డలతో స్వాగతం పలకడానికి వేచి 
ఉన్నారు. అంత్ ఆ ఘడియ 
కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూడ-
స్గారు. 
నిరీణుతసమయానికి, జైలు దావారం 

తెరుచుకుంది. సంజీవరెడిడి  
బైెటికి వచాచిడు. ‘హమ్మయ్య’ 
అని అంత్ ఊపిరి పీలుచికున్నా-
రు. ఇంతలో ఇదదారు సైనికులు 
హుటాహుటిన వచిచి సంజీవరె-
డిడి  చేతులకి బేడీలు వేస్ తీసుకు 
పోయారు. అదేమిటని అడిగిత్, 
‘మా దగగార వారంటు ఉంది’ 
అన్నారు. పొలిసు మళిళు సంజీ-
వరెడిడిని జైలుకి తరలించారు. 
వచిచినవారు నిరాశతో వనుదిరి-
గారు. 
   ఈ స్రి కేసులో సంజీవరెడిడి-
కి రెండేళళు శిక్ష పడింది. ఈ శి-
కా్ష కాలంలో  ఆయనినా ప్రభుతవాం 
బేలూరు, అమరావతి జైళళులో 
ఉంచింది. అదీ ఒకందుకు 
మంచిదే అయింది. ఎందరో 
ప్రముఖ స్వాధీనత్ సేన్ను-
లినా చాలా కాలంగా ఈ జైళళులో 
బంధించి ఉంచింది ప్రభుతవాం. 
వారితో సంజీవరెడిడికి సత్సంబం-
ధాలు ఏర్పడాడి యి. 
    రెండేళళు జైలు శిక్ష అనంతరం 
సంజీవరెడిడి  విడుదల అయా్యడు. 
జైలు నుంచి తిరిగి వచాచిక 
ఆయనలో భారత మాతని ఆం-
గేలుయుల బారినుండి కాపాడాలనే 
కాంక్ష మరింత ఎకుకావ అయింది. 
అప్పటికే ప్రారంభం అయిన కివాట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో అతి 
ఉత్్సహంతో పాలొగా న్నాడు. ఉద్య-
మానినా సమరిథాస్ూ చేసే ప్రచారం-
లో ప్రముఖ పాత్ర  వహించాడు. 
పోలీసులు ప్రశినాసే ్ నిజం చెప్ప-
డానికి ఏమాత్రము జంక లేదు. 
దేశనినా పరాయి పాలన నుంచి 

విముకి ్ లభించేవరకు నడుం-
కటిటి  పోరాడుత్నని నిర్యంగా 
చెపా్పడు. దేశనినా దోచుకుంటు-
ననా బ్రిటిష్వారిని పారద్రోలడ-
మే తన కరవ్్యం అని నమా్మడు.  
ఫలితంగా మళిళు మూడేళళు పాటు 
జైలుకి వళాళుడు. గాంధీజీకి 
నిజమైన అనుయాయుడిగా 
ధర్మ పోరాటానినా స్గించడానికి 
పూనుకున్నాడు. 
న్్యయం కోసం, నిజ్యితీ కోసం 
ప్రాణాలినా కూడా ల్కకా చేయకుండా 
పోరాడడం సంజీవరెడిడికి 
వననాతో పెటిటి న విద్య. స్వాతంత్ర్ 
పోరాటంలో ఆయన ప్రముఖ 
పాత్ర పోషంచినందుకు గురిం్-
పుగా కాంగ్రెసు ఆయనినా అనేక  
అధికార పదవులతో గౌరవిం-
చింది. భారత దేశపు సంవిధాన 
సభలో సభు్యడిగా స్థా నం కలి్పం-
చింది. ఆయన ఎపు్పడూ పద-
వులకోసం ప్రాకులాడ లేదు. 
పదవులే ఆయనినా వదుకుకాంటూ 
వచేచివి. ఆంధ్ర రాష్్రా నికి ముఖ్య 
మంత్రిగాను, భారతీయ కాంగ్రెసు 
అధ్యకు్ష డుగాను, కేంద్ ప్రభు-
తవాంలో మంత్రిగాను, ఎన్నా పద-
వులోలు  దేశ సేవ చేశడు. ఆఖరికి 
అప్పటలు  రాజకీయాలోలు  జరు-
గుతుననా అలలుకలోలు లాకి విసుగు 
చెంది, రాజకీయ సన్్యసం చేస్ 
సవాంత గ్రామానికి వళిలుపోయి, 
వ్యవస్యం చేసుకో స్గాడు. 
తరువాతి కాలంలో దేశం పిలు-
పువిని, తిరిగి రాష్ట్ర పతిగా ఎనినాక 
అయా్యడు. నీతికి, నిజ్యితీకి 
సంజీవరెడిడి  మారుపేరు. 
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు
      చాల రోజులబటిటి  ననునా వే-
ధిస్ూననా ప్రశనాలు రెండు మన-
సు్సలో మదిలాయి! పచచిటి 
పసుపు ముదదాలో కాస్ంత సుననాం 
కలిపిత్ ఎర్రటి పారాణి వస్ుంది. 
పచచిటి పసుపు గుండలో కాస్ంత 
సుననాం కలిపిత్ ఎర్రటి కుంకం 
వస్ుంది. ఇకకాడ జరుగుతుననా 
రస్యన ప్రక్రియ ఏమిటి? ఇది 
మొదటి ప్రశనా. అలాగే, తమ-
లపాకులకి సుననాం రాస్, న్టలు  
పెటుటి కు నమిలిత్ న్రు ఎర్రబ-
డుతుంది. ఉత ్ తమలపాకులు 
నమిలిత్ న్రు ఎర్రబడదు. (అనే 
అనుకుంటున్నాను. ఈ  అమ-
రికాలో ఆకుకి డాలరు చెలిలు ంచి 
ప్రయోగం ఎకకాడ చెయ్యగలను?) 
తమలపాకులకి సుననాం రాస్, 
న్టలు  పెటుటి కోకుండా కలవాంలో 
వేస్ నూరిత్ ఎర్రబడుతుందో 
లేదో  కూడా తెలియదు. పసుపు 
కుంకంగా (పారాణిగా) మార-
డానికి, న్రు ఎర్రబడడానికి 
వనక ఉననా రస్యన ప్రక్రియ 
ఒకటేన్? ఇది రెండవ ప్రశనా. 
అంటే ఏమిటననా మాట? 
పసుపులో సుననాం కలిపినపు్పడు 
ఏదో రస్యనిక ప్రక్రియ వలలు  కత ్
రస్యనం పుటిటి  ఉండవచుచి, ఆ 
కత ్రస్యనం ఎర్రగా ఉండవ-
చుచి. ఇదక స్ధ్యత. కాకపోత్, 

పసుపు కము్మలలో పచచిదనంతో 
పాటు ఎరుపు రంగు కూడా ప్రచ్ఛ-
ననాంగా  దాగి ఉండి  ఉండవచుచి. 
ఈ  రెండింటిలో పసుపు రంగుకి 
ప్రాబల్యం ఎకుకావ ఉండడం  వలలు  
ఎరుపు  రంగు మనకి కనబడక-
పోయి ఉండవచుచి. పసుపులో 
సుననాం కలియగానే పసుపు 
రంగు ప్రాబల్యం పడిపోయి అం-
తరగాతంగా ఉననా ఎరుపు రంగు 
బయట పడుతందేమో? ఇది 
మరొక స్ధ్యత.
న్కు  ఈ  అనుమాన్లు రాడానికి 
మరొక కారణం ఉంది. తమల-
పాకులు ఆకుపచచిగా ఉండడా-
నికి కీలక కారణం పత్రహరితం 
(కోలు రోఫిల్). రకం్ ఎర్రగా ఉండ-
డానికి కీలక కారణం రకచ్ందు-
రం (హిమోగోలు బిన్). పత్రహరితం 
లో ఉననా అణువుల అమరికని, 
రకచ్ందురం లో ఉననా అణువుల 
అమరికని, పకకా పకకాని  పెటిటి  
చూసే ్ ఒకే ఒకకా చిననా త్డా కని-
పిస్ుంది. పత్రహరితంలో మగీనా-
స్యం అణువు ఉననా  స్థా నంలో 
ఇనుము అణువుని ప్రతికే్షపిసే ్
ఎర్రటి రంగు ఉననా రకచ్ందురం 
వస్ుంది. ఇదే విధంగా సుననాంలో 
ఉననా ఖటికం (కేలి్సయం) అణువు 
కూడా స్థా నభ్రంశం చెందడం 
వంటిది ఏదైెన్ జరుగుతోందా? 

ఈ   అనుమాన్లు నివృతి ్చేసు-
కుందామని  అంతరా్జ లం మీద 
ఒక ప్రశనా సంధించి వదిలేను. 
శ్రీమతి (ప్రొఫెసర్) మంథా 
భానుమతి న్ అనుమాన్లినా 
పటాపంచలు చేస్ూ రెండు వా-
కా్యలలో సమాధానం చెపే్పరు. 
పసుపులో సుననాం కలిపినపు్పడు 
యానకం (medium) తన ఆమలు -
తవా తత్్్నినా పోగొటుటి కుని కా్ష రతవా 
తత్్ ం సంతరించుకుంటుం-
ది కనుక రంగు మారుతుంది 
(మాటలు న్వి, భావం ఆమది) 
అన్నారు. వంటనే కోలు రోఫిల్-
హిమోగోలు బిన్ దిశలో ఆలోచించ-
డం మానేసేను కానీ ఆమ చెపి్పన 
వివరణ న్  మటిటి  బుర్రకి అవగా-
హన కాలేదు. మరొక స్రి అడ-
గడానికి మొహమాటపడి ఊరు-
కున్నాను - ఎప్పటికో ఒకప్పటికి 
అరథాం కాకపోతుందా అని. 
అపు్పడు అంతరా్జ లం శకి ్ అరథాం 
అయింది. అనుకోని దిశ నుండి 
న్కు కావలస్న సమాధానం 
దరికింది. డెట్రాయిట్ నుండి 
మిడత్డ మూరి ్ (ఈయన అం-
తరా్జ ల రంగంలో ఒక కంపెనీ 
అధినేత!) ఒక లంక పంపించేరు. 
అది చదివిన తరువాత సమస్య 
పరిష్కారం అయిందనే అనుకుం-

పసుపు, పారాణి, త్ంబూలం 
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టున్నాను. 
పసుపులో రెండు రంజక ద్వా్య-
లు (pigments) ఉంటాయిట: 
పసుపుపచచి రంగు కల క్సం-
థోఫిల్ (Xanthophyll), ఎర్ర-
న్రింజ రంగులో ఉండే కేరోటిన్ 
(Carotene). వీటితోపాటు కనినా 
అంగిక ఆమాలు లు (organic acids) 
కూడా ఉంటాయి. పసుపులో 
చిటికడు సుననాం కలిపేసరికి ఈ 
ఆమాలు లు తటస్థాకరించబడత్యి. 
ఈ తటసథా వాత్వరణంలో పసుపు 
రంగు ప్రకాశించదు; తెరచాటున 
ఉననా ఎరుపు బయటకి వచిచి ప్ర-
కాశిస్ుంది. అదీ మూల కారణం. 
భానుమతి గారు ఇచిచిన వివరణ 
కూడా ఇదే. 
మరొకకా ప్రయోగం చేస్ చూడాలి. 
ఎర్రగా ఉననా పారాణిలో ఒక 
చుకకా నిమ్మ రసం పిండిత్ అది 
మళాలు  పచచిగా మారుతుందా? 
కుతూహలం ఉననా విదా్యరుథా లకి ఈ  
ప్రయోగం వదలి పెడుతున్నాను. 
మా మనవడు అరు్జ నుడు ఇంటికి 
రాగానే వాడి చేత ఈ  ప్రయోగం 
చేయించి చూస్్ను.  
పసుపు వంటి పచచిని పదారాథా నినా 

ఎర్రటి కుంకం రంగులోకి మారచి-
టానికి దంచుతుననా పసుపుకము్మ-
లలో చిటికడు సుననాం వయ్యడం 
న్  చిననాపు్పడు చూసేను. మరి 
కుంకంలో సుననాం ఉంటే, అది ప్రతి 
రోజు పెటుటి కుంటూ ఉంటే, నుదురు 
దగగార చర్మం పొకకాదా? పసుపుని 
కుంకంగా మారచిడానికి తెలలుటి స్ప-
టికాలు వాడడం కూడా చూసేను. 
కానీ ఆ స్పటికాల రస్యన తత్్ ం 
ఏమిట న్కు తెలియదు. 
పొత్, “కుంకుమ  పువువా” కి ఆ 
పేరు ఎందుకు వచిచినటులు ? ఆ 
“పువువా”ని కుంకం చెయ్యడాని-
కి వాడత్రా? కుంకంలా ఎర్రగా 
ఉంటుంది కనుక దానికి ఆ పేరు 
వచిచి ఉంటుందా? లేక, ఎర్రగా 
ఉననా కుంకానినా తయారు చెయ్య-
డానికి వాడే రస్యన పదారాథా నినా 
కూడా  “కుంకుమ  పువువా” అనే పి-
లుస్్రా?  నిఘంటువులో వతికిత్ 
“అంబరము, అగినాశిఖము, కాశీ్మర-
జన్మము, కాశీ్మరము, కుంకుమము, 
గోరసము, ఘుసృణము, జ్ఫరా, 
ధీరము, పిశునము, పీతనము, 
బాహీలు కము, రకస్రోరుహము, 
రక్ాంగము, లోహితచందనము, 

వరము, వహినాదీపకము, వహినాశి-
ఖము, వీరశఠము, సంకోచపిశు-
నము, సంకోచము, సూర్యసంజఞా-
ము” మొదలై్న పరా్యయ పదాలు 
కనిపించేయి. ఇవనీనా saffron కి 
పరా్యయ పదాలేన్? 
“కస్ూరీ  తిలకం” అన్నారు కనుక 
కస్ూరిని పసుపులో కలిపిత్ ఎర్రగా 
వస్ుందా? లేక కస్ూరిని ఏకంగా 
బటుటి  పెటేటి సుకుంటారా? 
మరి త్ంబూలం సంగతి? న్ 
అనుమానం ఏమిటంటే మన న్టి 
లో ఉననా లాలాజలం కా్ష ర లక్షణం 
కలిగి ఉండుంటుంది. (బజ్రు 
కళిలు  లిట్మస్ కాగితం కని పట్రావా-
లి). కనుక సుననాం రాస్న్, రాయ-
కపోయిన్ ఆ కా్ష ర వాత్వరణం-
లో తమలపాకులలో నిద్రాణంగా 
ఉననా కేరొటీన్ (ఉంటుందో ఉండదో 
న్కు తెలియదు) లేచి వచిచి న్టిని  
పండిస్ుంది. మరొక “పాస్బిలి-
టీ” ఏమిటంటే భారా్యభరల్ మధ్య 
“ప్రేమ” పెరిగినపు్పడు ఇదదారికీ 
న్రు బాగా ఊరి ఆ ఊటలో పడడి  
త్ంబూలం బాగా పండుతుంది 
… కాబోలు! (ఏదో సరదాకి 
రాసేను. తిటుటి కోకండి.) 

గళళునుడి  జనవరి 2020 సమాధాన్లుఅడడిం:
1) బు్యటేన్
2) పెంటన్న్
5) పాతర
7) టేక్
9) అంకగణితము
12) కణస్దాధి ంతము 
16) అమ్మ
17) విముఖం
18) త్టికమ్మ 

19) కోసైన్
నిలువు:
1) బు్యటన్ల్
2) పాన్
3) టక్
4) పెంటేన్
6) తరంగస్దాధి ంతము
8) అంటు
10) ముడి

11) కటుటి
13) ముకకా
14) కోరండమ్
15) అమ్మమ్మ
16) ఆక
17) త్వి

సరియైన  జవాబు పంపినవారు:
శ్రీ పూజారి వయంకటేష్
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ఇంద్గంటి వేంకట సుబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

   “మామయ్యగారూ అలా వళిళు 
పంపా నది, సన్ డైెల్ చూస్ 
వదాదా ము పదండి” అంది 
అనూరాధ.  
     “తలిలు గాడు మా ఇదదారికీ ఓపిక 
లేదు, మీరిదదారూ చూస్ రండి” 
అన్నారు దకి్షణామూరి ్గారి భార్య.   
కృషణుమోహన్, అనూరాధ కాసే్సపు 
ఆ రెండు ప్రదేశలు చూస్ 
వచాచిరు. అనూరాధకి పంపానది, 
ఆ కండలు బాగా నచాచియి. 
అననావరంలో తమి్మది 
గంటలక లాలు  బయలుదేరి 
విశఖలో కృషణుమోహన్ ఇంటికి 
చేరేసరికి పనెనాండుననార  
దాటింది. నరస్ంహరావుగారు, 
సుబ్లకి్షమిగారు ఎదురొచిచి 
దకి్షణామురి ్ దంపతులని స్ద 
రంగా ఆహావానించారు. తలిలు  
తండ్రులిదదారినీ వారికి పరిచయం 
చేస్డు కృషణుమోహన్. అలాగే 
అనూరాధని కూడా పరిచయం 
చేస్డు. 
  కాసే్సపు మాటాలు డుకుననా 
తరువాత దకి్షణామురిగ్ారి 
భార్యకి, సుబ్లకి్షమిగారికి మద్య 
చుటటి రికం కలిస్ంది. వారికి 
బంగళా అంత్ చూపెటాటి రు 
నరస్ంహారావు దంపతులు.     
“తము్మడుగారు మీ బంగళా 

చాలా నచిచింది, చాలా విశలంగా 
వుంది, చిత్రమేమిటంటే ఇది 
రైెలేవావారి బంగళా అయిన్ వాస్ు 
ప్రకారంగా కూడా బాగుంది” 
అన్నారు దకి్షణామురిగ్ారు.
    “అననాయ్యగారు ఒక పని 
చెయ్యండి, ఇపు్పడు ఎలాగో 
భోజన్ల సమయం గనుక 
భోజనం చేస్ విశ్ంతి తీసుకని 
స్యంత్రం పెళిళువారి ఇంటికి 
వళిళు మళీళు రాత్రికి ఇకకాడికి 
వచేచియండి, రేపు ఉదయం 
ఏడు గంటలకే మా మనమరాలి 
బారస్ల, మా మనమరాలిని, 
మా అమా్మయి, అలులు డిని ఆశీ 
రవాదించి అపు్పడు పెళిళు వారింటికి 
వళ్ళుచుచి. మీరు ఇకకాడే వుండి ఆ 
పెళిళుకి వళిళు రా వచుచి” అన్నారు 
నరస్ంహారావుగారు.    
“అబే్ వదదాండి, మీ ఇంటలు  మీరు 
చాలా హడావిడిలో వున్నారు” 
అని మొహమాటపడాడి రు 
దకి్షణామూరిగ్ారు.
  “ఏమీ పరవాలేదు, రెండిళళు 
వతల న్తోటి అధికారి కామే 
శవారరావుగారి ఇంటలు  రెండు 
గదులు తీసుకున్నాను, అకకాడ 
మీకు బస ఏరా్పటు చేస్్ను. 
వాళ్ళు మన వాళ్ళు సుసరలువారు, 
మీరు ఏమీ మొహమాట పడ 

కండి. రైెలేవా వారి గెస్టి  హౌస్ కూడా 
తీసుకున్నాను గాని అకకాడికి 
రకరకాల మనుష్లు వస్్రు, 
మీరు పెదదా  వారు ఇబ్ంది 
పడత్రు” అని రెండవ కడుకు 
చంద్రానినా పిలిచి “ఒరేయ్ 
నువవాళిళు కాముడు మామయ్య 
ఇంటలు  వీరికి బస ఏరా్పటులు  చేస్ 
రా” అని పంపించారు నరస్ం 
హారావుగారు. 
ఈ లోపల అనూరాధ తన దడడిమ్మ, 
పెదదాన్ననాగారలుతో, వారి తరఫున 
వచిచిన బంధువులతో కలిస్ 
కబురులు  చెబుతూ కూరుచింది, 
చంటి పిలలుతో ఆడుకుంది. 
అది చూస్ దకి్షణామురిగ్ారు 
కృషణుమోహన్్ “ఒరేయ్ అబ్్ 
చూస్వా కోడలుపిలలు  ఇకకాడికి 
రాగానే పారీటి మారేచిస్ంది” అని 
నవువాతూ అన్నారు.
  “పెదదాన్ననాగారూ ఎంతైెన్ మగ 
పెళిళువారి తరఫున వచిచిందిగా” 
అన్నాడు కృషణుమోహన్ ఇంకా 
ఏడిపిస్ూ. 
  “అదేమీ కాదు మామయ్యగారు, 
చంటిపిలలుతో సమయం తెలి 
యలేదు” అంది అనూరాధ.
  “అమా్మయ్! అననాయ్యగారు 
మొహమాట పడుతున్నారు, 
నీ దగగార చనువుంది గనుక ఈ 



32 ఫిబ్రవరి  2020

రెండు రోజులు వారికి కావలస్నవి 
అనినా నువువా దగగారుండి చూసుకో 
ఏదైెన్ అవసరమైత్ మోహనికా 
చెపు్ప, వాడు ఏరా్పటు చేస్్డు” 
అని అనూరాధకి చెపా్పరు 
నరస్ంహారావుగారు.
“అలాగే మామయ్య గారు, వారి 
సంగతి నేను చూసుకుంటాను” 
అంది అనూరాధ. భోజన్లయిన 
తరువాత దకి్షణామురి ్ దంపతు 
లు వారి విడిదికి వళాళురు. 
వారితో పాటు కృషణుమోహనినా, 
అనూరాధని వళిళు దిగ పెటిటి  వారికి 
కావలస్నవనీనా ఏరా్పటు చేస్ 
రమ్మన్నారు నరశింహారావుగారు. 
తిరిగి వస్ుననాపుడు “బావా 
రేపు స్యంత్రం ననునా బ్చికా 
తీసుకళళువా, చాలా రోజులయి్యంది 
బ్చ్ చూస్” అని అడిగింది 
అనూరాధ.
  “కాకిన్డలో సముద్ం వుందిగా” 
“సముద్ం వుంది, కానీ ఇకకాడిలా 
సముద్పు ఒడుడి న కూరోచివడానికి 
అవకాశము లేదుగా” (ఆ రోజులోలు  
కాకిన్డ బ్చ్ అంత డెవలప్ 
అవలేదు) 
“సరే అలాగే”
                          ******
కృషణుమోహన్, అనూరాధ తిరిగి 
వచాచిక అందరూ కూరుచిని 
కబురులు  చెపు్పకుంటున్నారు. 
“అమా్మ రాధ సంగీతం 
నేరుచికుంటున్నాది, చాలా బాగా 
పాడుతుంది” అని తలిలు తో చెపి్ప 
“రాధా మా అమ్మగారికి సంగీతం 
అంటే చాలా ఇషటి ం, అందుకని 
కనినా త్్యగరాజ కృతులు పాడవా” 
అని అడిగాడు కృషణుమోహన్ . 

“అలాగే తప్పకుండా పాడత్ను, 
అతయ్్యగారు కూడా త్్యగరాజ 
కీరన్లు చాలా బాగా పాడత్రని 
వైదేహి వదిన చెపి్పంది. 
అతయ్్యగారూ పీలు జ్ ముందు 
మీరు పాడరా” అని వినమ్రముగా 
అడిగింది అనూరాధ.
“అలాగే పాడత్ను ముందు 
నువువా పాడు” అన్నారు సుబ్ 
లకి్షమిగారు.
     “’మనసులోని మర్మమును 
తెలుసుకో’, ‘నీ దయ రాదా’, 
‘బంటు రీతి కలువు’...త్్యగరాజ 
కీరన్లు, “అదిగో అలలుదిగో 
శ్రీహరివాసము’, ‘కటటి దుర 
వైకుం ఠము కాణాచయిన 
కండ’”…అననామయ్య కీరన్ 
లు పాడి వినిపించింది 
అనూరాధ. అనూరాధ పాట 
విని సుబ్లకి్షమిగారు ఎంతో 
ప్రసనునాలయా్యరు. ఆమ 
కూడా చిననాపుడు కదిదా  రోజులు 
సంగీతం నేరుచికుంది, అయిత్ 
చిననాతనంలోనే వివాహం అవ 
డం వలలు  ఆపివేస్రు. ఆమ చాలా 
బాగా పాడత్రు, ఆ సంగీత 
పరిజ్ఞా నం వుండబటేటి  అనూరాధ 
పాట ఆమకి బాగా నచిచింది.
   “అమా్మయ్ అదు్తం, చకకాగా 
పాడావు, నీ గాత్రం చాలా బాగుంది, 
మధ్యలో వదిలేయకుండా 
పూరిగ్ా నేరుచికని స్ధన 
చేస్ూ వుండు” అని పొగడల్తో 
ముంచెత్్రు సుబ్లకి్షమిగారు. 
నరస్ంహారావుగారు కూడా 
అనూరాధని మచుచికున్నారు. 
   “థాంకూ్య మామయ్యగారు, 
అతయ్్యగారు” అంది అనూరాధ. 

ఇంతలో దకి్షణామూరి ్
దంపతులు వచాచిరు. 
వారిని చూస్ నరస్ంహారావుగారు 
“రండి అననాయ్యగారూ సరి 
అయిన సమయానికి వచాచిరు, 
మా ఎం. ఎస్. సుబ్లకి్షమి కచేరీ 
విందురు గాని” అన్నారు. 
ఆ తరువాత సుబ్లకి్షమిగారు 
‘ఎందరో మహానుభావులు’, 
త్్యగరాజ కృతిని పాడారు. అది 
విననా అనూరాధ ఈ వయసులో 
కూడా ఈవిడ ఎంత మధురంగా 
పాడారు అని ఆశచిర్యపొయింది. 
   “అతయ్్యగారూ మీ పాట 
ముందు న్ పాట ఏమీ 
కాదు, అంత పెదదా  కీరన్ని 
మీరు చాలా సున్యసంగా, 
శ్వ్యంగా పాడారు, నిజంగా 
అదు్తం. మిమ్మలినా ఇబ్ంది 
పెడుతుననాందుకు అన్యధా 
భావించకండి, న్ కోసం ఉంకకకా 
కీరన్ ‘నగుమోము గనలేని న్ 
జ్లి తెలిస్’ పాడరా పీలు జ్” అంది.  
ఆ కీరన్ అయిన్క “స్తమా్మ 
ముచచిటగా మూడో కీరన్ 
‘దేవదేవం భజే’ పాడు” అన్నా 
రు నరస్ంహారావుగారు. ఆ 
కీరన్ంటే అయనకి చాలా 
ఇషటి ం. సుబ్లకి్షమిగారు పాడి 
వినిపించారు. అనూరాధ తన 
సంతోష్నినా ఆమకి పాదాభి 
వందనం చేస్ వ్యకం్ చేస్ంది.
     “చాలా బాగా పాడారు, 
నిజంగా ఎం. ఎస్. పాడినటేలు  
అనిపించింది” అన్నారు దకి్షణా 
మూరి ్దంపతులు. 
     “మరే అవును, ఆవిడకి 
పోటీదారు అవకుండా ఉండటా 
నికే సంగీతం మధ్యలో ఆపేస్ం 
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ది” అని చమత్కారం చేస్రు 
నరస్ంహారావుగారు.
     “తము్మడుగారు మీరు 
ఏదో వేళాకోళానికి అలా 
ఆటపటిటి స్ున్నారు గాని ఆవిడ 
పాట ఎంత ఇషటి ం లేకపోత్ 
‘దేవ దేవం భజే’ అడిగి మరీ 
పాడించుకున్నారు” అన్నారు దకి్ష 
ణామూరిగ్ారు.
ఈ సంగీత కార్యక్రమాలు 
పూరయ్్్యటప్పటికి స్యంత్రం 
న్లుగుననార దాటింది, వంటావి 
డ కాఫీ, టీలు తయారు చేస్ 
తీసుకచాచిరు. 
      అవి త్రాగుతూ వుండగా 
వైదేహి “ఒరేయ్ మోహన్ 
ఒకస్రి ఇలా రా” అని పిలిచింది. 
సుబ్లకి్షమిగారిని కూడా బయట 
లాన్్సలోకి తీసుకళిళు “పినీనా మా 
పిననాతగ్ారు, పిన మావగారు 
వస్్రనుకుని పంచల చాపు, 
చీర కన్నాము కదా, ఇపు్పడు 
అనూ వచిచింది తనకి పెటటి డానికి 
చీర కనేలుదు ఏం చేదాదా ము” అని 
అడిగింది. 
“అబా్ దానికింత కంగారెందుకే, 
మీ పిననాతగ్ారికి కననా చీర రాధకి 
పెటటి యి్య” అని చాలా త్లికగా 
సమస్యని పరిషకారించాడు 
కృషణుమోహన్. అది విని వాళిళు 
దదారూ నవువాకున్నారు ఏం పొరపా 
టు మాటాలు డేడో అరథాం గాక     
“ఎందుకు నవువాతున్నారు” అని 
అమాయకంగా అడిగాడు.
“ఒరేయ్! అది పెదదా  వాళ్ళు 
కటుటి కనే చేనేత చీర, పిలలులికి 
బాగుండదు” అన్నారు సుబ్ల 
కి్షమిగారు.
“ఒహ్! అలాగా”

“ఒక పని చేదాదా ము, ఆ అమా్మ 
యిని మోహన్ బజ్రుకి 
తీసుకళిళు నచిచిన చీర కంటా 
డు. ఆ పంచల చాపు, చీర  
దకి్షణామురి ్దంపతులకి పెటేటి దాదా  
ము, ఆది దంపతుల లాగ 
వాళిళుదదారూ వచాచిరు” అన్నారు 
సుబ్లకి్షమిగారు.
“అయ్య బాబోయ్! మారకాటింగాకా? 
అందులో చీర కనడానికా, న్ వలలు  
కాదు చంద్ంగాడిని పంపించు” 
అన్నాడు కృషణుమోహన్.  
“నీకంటే అనూతో పరిచయం 
వుంది, చనువుంది, వాడికి కత ్
కదరా, అసలే వాడు కంచెం 
ముభావి” అంది వైదేహి.
“తప్పదా” 
      ఈ లోపల సుబ్లకి్షమిగారికి 
లోపలనుండి కబురు వచిచి 
వళ్తూ వుంటే “పినీనా అనూని 
ఇకకాడికి రమ్మను” అంది వైదేహి. 
అనూరాధ వచాచిక “అనూ వీడితో 
బజ్రు కళిళు నీకు నచిచిన చీర 
ఒకటి కనుకోకా” అంది వైదేహి.
“ఎందుకు వదిన్ ఈ 
ఫారా్మలిటీస్” అని మొహమాట 
పడింది అనూరాధ.
“ఫారా్మలిటీస్ ఏమిటి, నువువా న్ 
ఆడపడుచివి, మేము పెటాటి లి 
నువువా తీసుకోవాలి, నువువా 
ఇంకేమీ మాటాలు డకుండా వాడితో 
వళ్ళు”.
  “బావా ఇన్నాళ్ళు మారకాటింగ్ 
అంటే న్కు తలనొపి్ప అని 
తపి్పంచుకున్నావు, పద నీ సంగతి 
చెబుత్ను” అంది అనూరాధ. 
“రాక్షస్! మొత్్నికి ఇవాళ 
నీకు దరికాను” అన్నాడు 
కృషణుమోహన్. మారకాటింగికా వళళుక 

తప్పడం లేదని  ఆముదము 
త్రాగినటులు  మొహం పెటాటి డు. 
వారిదదారి సంభాషణ విని వైదేహి 
నవువాకుంది. “వీడిని బావా అని 
పిలుస్ున్నాది, వాడేమో రాక్షస్ 
అంటున్నాడు వీళిళుదదారూ బాగా 
చనువుగా వుంటునటులు న్నారు” 
అని మనసులో అనుకంది 
వైదేహి.  
     “రాధా పెదదాన్ననాగారు 
పెళిళువారింటికి వళళుడానికి తంద 
రపడుతున్నారు, అందుచేత 
తందరగా తెమిలి రా, వాళిళుదదారిని 
దావారకానగరోలు  పెళిళువారింటలు  దిగ 
బెటిటి  మనం బజ్రుకి వళదాము”
“సరే పది నిముష్లలో 
తయారవుత్ను” 
పెళిళువారింటికి బయలుదేరే 
ముందు దకి్షణామురి ్ దంపతు 
లతో “రాత్రికి ఫలహారానికి ఇకకా 
డికే వచేచియండి” అన్నారు నర 
స్ంహారావు దంపతులు.
    “వదదాండి అకకాడ చేస్్ము, 
రాత్రి పది కలాలు  తిరిగి వస్్ము, 
సుసరలు కామేశవారరావు గారికి 
కూడా పది గంటలకి వస్్మని 
చెపా్పను…“మాకేమి ఇబ్ంది 
లేదు నేను వృతి ్రీత్్య పనెనాండు 
వరకు నిద్ పోను” అన్నారు 
ఆయన. చెప్పడం మరిచాను 
ఆ సుసరలు వారి మేనమామ 
భమిడిమర్రి వీరభద్ంగారు నేను 
కాకిన్డలో హైసూకాలోలు  కలిస్ 
చదువుకున్నాము” అన్నారు 
దకి్షణామూరిగ్ారు.
దకి్షణామూరి ్ దంపతులని 
పెళిళువారింటలు  దించి బటటి ల 
ష్పుకి వళాళురు. రెండు మూడు 
ష్పులలో అనూరాధకి చీరలు 
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నచచిలేదు. ఇదేమిటిరా బాబూ 
ఇనినా ష్పులు తిపు్పతున్నాది 
అనుకుంటున్నాడు కృషణుమో 
హన్…అతని మొహములో 
కనబడుతుననా విసుగుని చూస్ 
“అబే్ అపు్పడే ఏమైంది బావా, 
ఇంకా ఒక న్లుగైెదు ష్పులై్న్ 
తిరగకుండా వ్యవహారం 
సటిల్ అవదు” అని ఇంకా 
ఏడిపించింది అనూరాధ.
“కానియి్య ఈ రోజు నీది, నీకు 
అడడింగా దరికాను”
    తరువాత ఉంకక ష్పులో ఒక 
చీర కృషణుమోహనికా బాగా నచిచింది. 
“రాధా చూడు ఈ చీర చాలా 
బాగుంది, నీకు బాగా నపు్పతుంది” 
…రాధకి కూడా ఆ చీర నచిచింది...
కృషణుమోహనికా నచిచిన చీర, 
అతను మొదటిస్రిగా తనకోసం 
ఎంపిక చేస్న చీర అవడంవలన 
వంటనే “తీసుకో” అంది.  
ఇంటికి వచాచిక ఆ చీరని అందరూ 
మచుచికున్నారు. “ఓరేయ్ 
ఇది ఎవరి ఎంపిక రా” అని 
నర్మగర్ంగా అడిగింది వైదేహి. 
తనదని చెబిత్ అకకాడ అందరూ 
ఏమనుకుంటారో అని...రాధ 
‘కృషేణు ఎంపిక చేస్డు’  అని 
ఎకకాడ చెబుతుందో అని...”రాధే 
ఎంపిక చేస్ంది” అని కంగారు 
పడుతూ చెపా్పడు కృషణుమోహన్. 
అతను అలా చెప్పడం చూస్ 
అనూరాధ అతని వంక చూస్ 
ఒక చిరునవువా నవివాంది...
కృషణుమోహన్ కంగారు, అనూరాధ  
చిరునవువా చూస్ “వీడే ఎంపిక 
చేస్ వుంటాడు” అనుకుంది 
వైదేహి. 
    మరానాడు తెలలువరుఝామునే 
ఇంటిలిలు పాది లేచి చక చకా 

తెమిలి, బారస్లకి కావలస్న 
ఏరా్పటలు నీనా చేస్రు. ఉదయం 
ఆరు గంటలకలాలు  దకి్షణామూరి ్
దంపతులు తయారయి వచాచి 
రు. శేష్ద్రిశర్మగారు బాలస్రె 
కార్యక్రమానికి వచాచిరు. మిత్రులి 
దదారూ చాలాకాలం తరువాత 
కలవడం వలన తనివితీరా కబు 
రులు  చెపు్పకున్నారు, మరానాడు 
వారింటికి భోజన్నికి రమ్మని 
ఆహావానించారు శర్మగారు. 
   బారస్ల కార్యక్రమం తదుపరి 
భోజన్లయిన తరువాత భందు 
వులంత్ తిరుగు ప్రయాణమ 
యా్యరు. 
     కృషణుమోహన్ అనూరాధని 
తీసుకని బయలుదేరే ముందు 
తలిలు తో “అమా్మ రాధ తన 
చిననాన్టి సేనాహితురాలు ఇంటికి 
తీసుకళళుమంది, మేము గాజువాక 
వళ్ళుస్్ము” అన్నాడు. 
  ఇంతలో రాధ అకకాడికి వచిచింది. 
ఆమ వంక చూస్ నిననా కననా చీరే 
కటుటి కుందని గమనించాడు. 
మామూలుగానే రాధ చాలా 
అందంగా వుంటుంది. ఆ చీర 
కటుటి కున్నాక ఇంకా అందంగా 
వుననాటలు నిపించింది…”రాధ వలలు  
చీరకి అందం వచిచిందా? చీర 
వలలు  రాధకి అందం వచిచిందా?” 
అని మనసులో అనుకున్నాడు…
అలా రెప్ప వేయకుండా చూస్ూ 
వుంటే “ఏమిటీ” అని కళళుతోటే 
అడిగింది అనూరాధ. ఇదంత్ 
దూరము నుండి గమనిస్ుననా 
వైదేహి బాబయ్యగాని, పినినాగాని 
చూసే ్ బాగుండదని “ఒరేయ్ 
మోహన్ కాఫీ త్గుత్వా?” అని 
అడిగి ఈ లోకంలోకి తీసుకు 
వచిచింది.  

     కృషణుమోహన్ మొదట 
అనూరాధని భీమిలి తీసు 
కునివళిళు అకకాడ లై్ట్ హౌస్, 
సముద్ం, దగగారలో వుననా డచ్ 
బంగళా చూపించి కదిదాసేపు 
సముద్పు ఒడుడి న కూరుచిని 
తిరుగు ప్రయాణంలో దారిలో 
ఎర్రమటిటి  దిబ్లు చూపించాడు. 
చివరిగా రామకృష్ణు  బ్చ్ చేరు 
కుని అకకాడ కూరుచిని కబురులు  
చెపు్పకున్నారు.  
     “బావా ఇందాక ఇంటి దగగార 
బయలుదేరే ముందు ఎందుకం 
త రెప్ప వేయకుండా ననునా 
చూస్వు?” 
“ఈ చీర చాలా బాగుంది, కటుటి కు 
ననా తరువాత ఇంకా బాగుంది”  
“ఎవరు? చీరా? నేన్?” అని 
అతనిని ఇరకాటంలో పెటిటి ంది.
“ఏయ్ టింగరి, నేను చీర 
గురించి మాటాలు డుతున్నాను” 
అని తపి్పంచుకుందికి ప్రయతినాం 
చాడు. 
“ఎంత పల్లుటూరి వాళళుమయిన్ 
మాకూ కనినా అరధిమవుత్యి 
బాబూ”
“సరేలే ఇంక ఆపు”
“అదిసరేగాని బావా అడుగుదా 
మని మరచాను నిననా అతయ్్యగా 
రిని ‘దేవ దేవం భజే’ పాడమని 
అడిగినపుడు ‘స్తమా్మ’ అని 
మామయ్యగారు సంభోదించారు 
ఎందుకు?” అని అడిగింది 
అనూరాధ. దాని నేపధా్యనినా 
వివరించాడు కృషణుమోహన్.        
అది విననా అనూరాధ “మామ 
య్యగారు చాలా చమత్కారంగా 
మాటాలు డత్రు, ఆయన పోలికే 
నీకూ వచిచింది” అంది.
    ఆ తరువాత వాళళు, వాళళు 
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చిననాతనంలో ముచచిటులు , 
అవి ఇవి కాసే్సపు కబురులు  
చెపు్పకున్నారు.   
“ఏడయింది, ఇక బయలుదేరు 
దాము” అన్నాడు కృషణుమోహన్. 
“బావా నేను నీతో ఒక ముఖ్యమై 
న విషయం మాటాలు డుదాము 
అనుకుంటున్నాను” అంది 
అనూరాధ.
   “ఏమిటది?”…అనూరాధ చెప్ప 
బోతూవుంటే “ఒకకా నిముషం, ఆ 
దుకాణంలో కాఫీ తీసుకు వస్్ను 
త్రాగుతూ చెబుదుగాని” అన్నాడు. 
“ఒక కపే్ప తీసుకురా” అంది.
కృషణుమోహన్ కాఫీ సగం త్రాగిన 
తరువాత “బావా న్కు కంచెం 
కాఫీ వుంచు, నేను త్రాగుత్ను” 
అంది.
  అది విని ఒకకాస్రి ఉలికికా పడి 
“ఏయ్! ఏమిటి మాటాలు డుతున్నావో 
తెలిసే మాటాలు డుతున్నావా?” 
అని కాస ్గంభీరంగానే అన్నాడు 
కృషణుమోహన్.
  “ఎందుకు బావా స్రియస్ అవు 
త్వు, మా న్ననాగారి ఎంగిలి, 
అమ్మ ఎంగిలి, అననాయ్యల 
ఎంగిలి, వాణీ, సతీషలు  ఎంగిలి 
నేను తినడం లేదా?” అని 
అడిగింది.
  “మీ వాళళు ఎంగిలి తినడానికి 
న్ ఎంగిలి కాఫీ త్రాగడానికి త్డా 
లేదా?”
“అంటే నువువా ననునా పరాయిదా 
నిగా భావిస్ున్నావననామాట”
  “రాధా అరధిం లేకుండా మాటాలు  
డకు, నేను గతంలో ఒకస్రి 
అనవసరమైన ఆలోచనలు 
చెయొ్యదుదా , నీ దృషటి  అంత్ 
చదువు మీద పెటటి మని చెపా్ప 
ను. నువువా ఇలా ప్రవరిస్ే ్ ఇంక 

నేను మీ ఇంటికి రాను” అన్నాడు 
కోపంగా.
ఇంతలో అతను సగం త్రాగి 
ప్రకకాన పెటిటి న కాఫీ కపు్ప తీసుక 
ని అనూరాధ ఆ మిగిలిన కాఫీని 
త్రాగేస్ంది. 
కృషణుమోహనికా కోపం కటటి లు 
తెంచుకని వచిచింది, కానీ 
నిగ్రహించుకని “నేను ఇంకపు్ప 
డూ మీ ఇంటికి రాను” అని 
అకకాడినుండి వళళుడానికి లేచాడు. 
వంటనే అనూరాధ అతని 
చెయి్య పటుటి కని ఆపి “నీకు 
కోపం తెపి్పంచినందుకు 
ననునా క్షమించు బావా, ఐదు 
నిముష్లు నేను చెపే్పది విను, 
నేను అలా ఎందుకు చేస్న్ 
నీకు అరధిమయింది, అందుకే 
న్మీద నీకు అంత కోపం 
వచిచింది. కానీ న్ మనసులో 
మాట ఈ రోజు నీతో చెపు్పకోనీ...
మనిదదారమూ ఏ ముహూర్ాన 
కలిస్మో తెలియదు కాని 
మొదటిస్రి సత్యం అననాయ్యతో 
నువువా మా ఇంటికి వచిచిన రోజే 
నీలో ఏదో ప్రత్్యకత వుందని 
అనిపించింది. తరువాత 
మనం ప్రేమనాగర్ స్నిమాకి 
వళిళున రోజు, క్రికట్ మా్యచ్ రోజు 
కలిస్నపుడు, అమ్మకి వంటలు  
బాగులేనపుడు నువువా వచిచిన 
రోజు, నినునా చాలా నిశితంగా 
పరిశీలించాను, గమనించాను 
నీ గురించి విశేలుషంచాను. వాణి 
పరీక్షల ముందు నువువా వాణికి 
ఇచిచిన ధైర్యం, మారగాదర్శకతవాం, 
పరీక్షల సమయంలో నువువా 
మాకు చేస్న సహాయం, 
న్కు జవారం వచిచినపుడు 
నువువా చూపిన వాత్సల్యము, 

తీసుకుననా జ్గ్రత,్ ఎదటవారికి 
సహాయం చేయడానికి నువువా 
చూపే ఉత్్సహం, ననునా 
ఎంతో ప్రభావితం చేస్యి. 
నీలోని ఆమోలా్పలేకర్ లాంటి 
అ మా య క తవా ం , మొ హ 
మాటం, ఆడవాళళు పటలు  నీకుననా 
గౌరవభావం, నీ నిరాడంబరత, 
నిష్కాపట్యం న్కు నచాచియి. 
క్రికట్ మా్యచ్ రోజున అమా్మయిలు 
నినునా ఆట పటిటి స్ున్నా, నినునా 
రెచచిగొటిటి నటులు , కవివాస్ునటులు  
ప్రవరిస్్ున్నా నువువా నీ నిగ్రహానినా 
కోలో్పకుండా హుందాగా 
ప్రవరిం్చిన తీరు, ఏ విషయానికి 
తందరపడకుండా ప్రశంతంగా 
ఆలోచించి సమస్యకి పరిష్కారం 
కనుగొనే నీ తెలివిత్టలు చూస్ 
నువవాంటే న్కు గౌరవం పెరిగింది, 
నీ పటలు  ఆకరి్షతురాలిని అయా్యను. 
ఆడపిలలునైెన్ మొహమాటం 
లేకుండా మనసులోని మాట 
చెబుతున్నాను, నీ సేనాహానినా, 
సహచరా్యనినా, స్ంగత్్యనినా కోరు  
కుంటున్నాను బావా, నేను నినునా 
ప్రేమిస్ున్నాను, అందుకే నీ 
ఎంగిలి కాఫీ త్రాగి పరోక్షంగా న్ 
అభిప్రాయానినా వలిబుచాచిను” 
అని తన ప్రేమ గురించి విపు 
లంగా చెపి్పంది అనూరాధ.  
 “రాధా ఏమిటి మాటాలు డు 
తున్నావు, ప్రేమ అంటే నీకు 
అరధిం తెలుస్? అసలు ప్రేమ 
అంటే ఏమిట అరధిమవడానికి 
మన వయసు ఎంత? ప్రేమ 
వేరు, ఆకర్షణ వేరు. ఆకర్షణ 
త్త్కాలికం, ప్రేమ శశవాతం.                    
           (  ఇంకా వుంది)
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      గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి 

అడ్డం

1.అత్డం త సరళమ�ైన అమ�ైనో ఆమ్ల ము. రసాయన 
ఫార్ములా  : NH2‐CH2‐COOH.(3)  

4.నిజము దేముడెర్గు నీర్..... మ�ర్గు  

 6. నిలువు 2 లోని అణు ఫార్ములాలో ఒక హ�ైడ్రొజన్ 
పరమాణువును తీసివేస్తే  లభడంచే ఆల్కైల్ సమూహము 
ప్ర్ (3) (వెనకనుడండి ముడందుకి)     

7.కన్నములు కలది 

8.కణాలు ఏకవచనడంలో (3)

10.  కడంటికి కనిపిడంచే విదు్దయసైడంత వికిరణ 
పరాొ డంతములో పొ డందగలిగే వర్ణపటము (9) 

11. నిలువు 9 లో దే! (వెనకనుడండి ముడందుకి)     

12.మను్న (3) 

14. స్డంబము (3) 

16 రాడిష్ Raphanus sativus (3) 

17. శుదిది  చేయనిది (3) 

నిలువు
1. రెండు హై డ్రా కి్సల్ సమూహాలు రెండు వేరు వేరు కార్న్ 
పరమాణువులతో కూడి వుననా ఆలకాహాల్ కుటుంబానికి చెందిన 
ఏదైెని ఆలకాహాల్. (3) 

2. అత్యంత సరళమైన హైడ్రో కార్న్. ఈ వాయువును  ఇంధనంగా 
వాడుత్రు.  హరితగృహవాయువుగా దీని ప్రభావము అధికము.  ( 
3)  ( కిందనుండి పైెకి)     

3. విదు్యదయస్కాంత వికిరణపు పరారుణ ప్రాంతములో పొందగల 
వరణు పటము (9) 

4. ఆగలుంలో జ్గ్ ఫ్రూట్ అంటారు (3)

5.సొము్మ, పైెకము (3) (కిందనుండి పైెకి)      

8.హసమ్ు (3) 

9.పొడి (3) (కిందనుండి పైెకి)   

12.మకము (3) 

13.బావి నుండి నీటిని సులువుగా తోడుకోవాడానికి అమరిచిన 
స్ధనము (3) (కిందనుండి పైెకి)    

14. బృహతెతైన, సూక్షము కాని. (3) 

15.  లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణానికి ఎదురుగానుననా చెవి 

డా. చాగంటి కృషణుకుమారి

 

12

16
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    ఆర్. శర్మ దంతురి ్

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 10

     రాజసూయం చేస్నపు్పడు కృ-
ష్ణు డొచిచి అడుగుత్డు, ‘ధర్మజ్, 
ఈ పని చేయొచుచి, ఇది చే-
యకూడదు అనే విషయాలు 
ఆలోచించకుండా ఈ యజఞాం 
సమయంలో నీ ఇషటి ం వచిచిన-
టూటి , ననేనాం పని చేయమంటావో 
చెపు్ప,” అని. అపు్పడు ఆయనినా 
అతిథులకి స్వాగతం పలకడా-
నికి వినియోగించి, థర్మజుడు 
మనసులో అనుకుంటాడు, 
“భగవంతుడు నేను చేసేపనికి 
మచాచిడు, అంతకన్నా ఇంకేమిటి 
న్కు కావాలి్సంది?” అని.  యజఞాం 
పూరి ్ చేస్క వచిచిన వాళలులో 
ఒకరికి ముఖ్య అతిథిగా అరఘ్యం 
ఇవావాలి. ఈ అరఘ్యం తీసుకోవడా-
నికి అరుహు డు తనని రాజసూయం 
చేయమని చెపి్ప, తనకూడా 
పకకానే ఉననా స్కా్ష త్ూ భగవం-
తుడైెన శ్రీకృష్ణు డు. అయిత్ 
మొదటి అరఘ్యం కృష్ణు డికి ఇసే ్

వచిచిన అతిరథ మహారథులలో 
ఎవరికైన్ కోపం రావచుచి కనక 
– థర్మం ప్రకారం యుథిష్టి రుడు 
భీష్్మణిణు  ఆడుగుత్డు, “త్త్ 
నువువా చెపు్ప ఈ అరఘ్యం ఎవరికి 
ఇవవామంటావు?” అని. 
అపు్పడు భీష్్మడు చెప్ాడు, 
“థర్మం ప్రకారం, స్నాతకు-
డు, సదుగా రుడు, ఋతివాజుడు, 
ఇష్టి డు, భూపాలుడు, జ్ఞా న 
సంపనునాడు, ఈ ఆరుగురు పూ-
జింపదగినవారు. ఈ లక్షణాలనీనా 
ఉననావారిని ఒకరినా పూజించు,” 
అని. ఆ గుణాలుననావారెవ-
రో నువేవా చెపు్ప అంటే, కృష్ణు ణేణు  
చూపిస్్డు భీష్్మడు. అయిత్ 
కృష్ణు డికి అరఘ్యం ఇచాచిక థర్మరా-
జు అనుకుననాటేటి  శిశుపాలుడి-
కి కోపం వస్ుంది. “ఈ గోపికల 
కూడా తిరిగే గొలలువాణాణు  నువువా 
గౌరవించినది? ఈ భీష్్మడి-
కి వయసు వచిచి బుర్రపనిచే-

యకపోత్ నీకూ నీ తము్మళళుకీ 
ఏమైంది? ఇంతమంది వీరులం 
మేముండగా అందరికన్నా చిననా-
వాడైె, గోకులంలో వననా, పాలూ 
దంగిలిస్ూ అలలురి చిలలురగా తిరిగే 
ఈ కృష్ణు డా నీకు కనిపించినది?” 
అని గేలి చేస్నపు్పడు ధర్మరా-
జు శిశుపాలుణిణు పకకాకి తీసుకళిళు 
మంచిగా మాటాలు డి సరిదా చెప్పడా-
నికి ప్రయతనాం చేస్్డు, రాజులోలు  
కలహాల వలలు  వచేచి యుథాథా లూ, 
చావులూ గుర్ు తెచుచికుని. 
అయిత్ అకకాడే ఉననా సహదేవుడి-
కి ఛర్రున కోపం వస్ుంది శిశుపా-
లుడు అననాది విని. రాజసూయం 
చేసేది థర్మరాజు, అరఘ్యం ఎవ-
రికివావాలనేది ఆయనిషటి ం. ఈ 
శిశుపాల్డెవరు మథ్యలో? ఆ 
కోపంలో సహదేవుడు అననాదే ఈ 
నెల ఆంథ్ర మహాభారతం సభా-
పరవాంలో నననాయ రాస్న పద్యం. 
    మా అననా భీష్్మచారు్యల-
ని అడిగాక ఎడపక – వనుకా-

చ.           ఎడపక యరఘ్య మచ్్తున కిచిచితి; మిచిచిన దీని కియం దొడయం
            బడ మని దుర్జ నతవామున బల్్కడు వీరుల మసత్కయంబుపై
            నిడియెద నయంచ్ దా జరణమతెత్ సభన్ సహదేవు డట్టిచో
            నుడిగి సభాసదుల్ పలకకుయండిరి తదదియు భీతచితుత్ ల్ ై 
                                                                                                 (సభా పరవాం దివాతీయాశవాశం 30)
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డక, మేము అరఘ్యం అచు్యతుడి-
కి ఇచాచిం. అలా ఇచిచిన దానికి 
ఒడంబడము (ఒపు్పకోమని), దు-
ర్జనతవాంతో పలికే వీరుడు ఇకకా-
డెవరైెన్ ఉంటే, వాళలు తలమీద 
(మసక్ంబుపైె) పెటటి డానికి (ని-
డియదనంచు) ఇదిగో న్ పాదం 
(దాజరణమతె)్ – అంటూ కాలు 
(చరణం) ఎత్్డు. సహదేవుడలా 
అనే సరికి సభాసదుల వనునాలో 
వణుకు పుటిటి  ఎవరికీ మాట 
రాలేదు (పలకకుండిరి తదదాయు 
భీతచిత్ులై్).

ఈ భయం థర్మరాజుకి కూడా 
కలుగుతుంది, కానీ మరో కార-
ణానికి – యజఞాం పూరవ్దేమో-
నని. కానీ అకకాడే ఉననా భీష్్మడు 
మాత్రం నిరివాచారంగా కూరుచిని 
నవువాతూ చెప్ాడు యుథిషటి రు-
డితో, “ఏమీ కంగారు లేదు, అనీనా 
భగవంతుడైెన కృష్ణు డే చూసు-
కుంటాడు,” అని. ఇదే శ్రీరామకృ-
ష్ణు లు చెపి్పన శరణాగతి అంటే. 
“ఒక చేత్ో భగవంతుణిణు పటుటి కు-
ని రెండో చేత్ో ఈ ప్రపంచంలో 
పనులు చేస్ూ ఉండు. ఆ పని 
చేయడం అయిపోయాక, రెండు 
చేతులూ ఆయనకే జోడించు.” 
మనం చేయవలి్సనది చేస్క 
ఆయన చేయవలి్సన మిగత్ది 
ఆయనే చూసుకుంటాడు.

అరఘ్యం ఎవరికివావాలని అడిగిన-
పు్పడు భీష్్మడేం చెపే్పడు? కృ-
ష్ణు డికన్నా జ్ఞా నసంపనునాడూ, 

ఋతివాజుడూ, ఇష్టి డూ, సదుగా -
రుడూ ఎవరున్నారు?  ఇంత 
జరిగిన్ శిశుపాలుడు ఒపు్పకో-
డు. చివరకి వాడి తలపోయాక 
వాడిలోంచి ఒక వలుగు బయ-
లేదారి కృష్ణు డిలో కలిస్పోతుంది. 
అది చూస్న థర్మరాజుకి ఆశచి-
ర్యం వేస్ అకకాడే ఉననా న్రదు-
ణిణు  అడుగుత్డు – “వీడు పుటిటి -
నప్పటినుండి, పొదుదా ననా నుంచి 
స్యంత్రందాకా కృష్ణు ణిణు  అదే-
పనిగా తిటటి డం, అసహి్యంచు-
కోవడమూను, అయిన్ వీడు 
పోయాక వీడు కృష్ణు డిలో కలిస్-
పోవడం ఏమిటి?” అని. అపు్పడు 
న్రదుడు చెప్ాడు, “భగవం-
తుణిణు ఎలా గుర్ుంచుకున్నాం 
అనేది ముఖ్యం కాదు. కామంతో 
గోపికలూ, భయంతో కంసుడూ, 
వైరంతో రగిలిపోతూ జరాసంథు-
డివంటి రాజులూ, బంథుతవాంతో 
యాదవులూ (వృష్ణు లూ) కృష్ణు -
ణిణు  అనుక్షణం గుర్ుపెటుటి కుని 
ఆయన అనుగ్రహం సంపాదిం-
చారు కదా. అలాగే ఏదో విధంగా 
ఆయనినా మనసులో నిరంతరం 
గుర్ుపెటుటి కుంటే శ్రీహరిని చేరు-
కోవచుచి,” అని.  దీనికి ఉదాహ-
రణగా న్రదుడు హిరణ్యకశిపుడి 
కథ కూడా చెప్ాడు. ఏ శత్రువు 
పేరైెత్ త్ను వినకూడదనుకు-
న్నాడో అదే పేరు – న్రాయణ, 
హరి అంటూ ప్రహాలు దుడు అను-
క్షణం వేథించుకు తింటాడు 
తండ్రిని.

ఈ పద్యంలో ఉననా మరో ముఖ్య-
మైన విషయం – భగవంతుణిణు 
సహదేవుడు ఎలా సంభోధించా-
డనేది. సహదేవుడేమంటున్నా-
డంటే, “ఎవరికి ఇచాచిం అరఘ్యం? 
అచు్యతునకి.” అచు్యతుడం-
టే చు్యతి, క్షయము, న్శనము 
లేనివాడు. పద్యం రాసేటపుడు 
నననాయ ఎంత జ్గ్రతగ్ా కృ-
ష్ణు డికి అచు్యతుడనే పేరు తీస్ 
ఎందుకు వాడాడో గమనించారా? 
అంటే పద్యం రాసేటపుడు విష్ణు -
సహస్రన్మాలోలు  ఉననా ఏదో ఒక 
పేరు తీస్ పాదంలో ప్రాస సరిపో-
యినటూటి  రాసేయడం కాదు. అది 
రాస్న పరిస్థాతులకి సరిగాగా  అతికే 
పదం అయి్యండాలి. అందుకే 
అంటారు పంచమ వేదమైన 
మహాభారతం గురించి – ‘యది 
హస్ ్తదన్యత్ర యనేనా హస్ ్నతద్ 
కవాచిత్‘ అని. ఇందులో ఉననాది 
ప్రపంచంలో ఎకకాడో ఒకచోట 
ఉననాదే. ఇందులో లేనిది ప్రపం-
చంలో ఎకకాడా లేదు.
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ఆదూరి హైమవతి

               బ్రహ్మవరం

     అనగనగా అవంతీ రాజ్్యనినా 
అయోధుడనే రాజు పాలించే-
వాడు. ఆయన మహాయోధు-
డు.ఆయన కతిక్ి ఎదురేలేదు.
ప్రతిరోజూ కతివ్ిద్య, కర్రస్మూ, 
విలువిద్యనూ, గదాయుధాధి నీనా 
తన ఉదా్యన వనంలో అభ్యస్స్ూ 
ఉండేవాడు . 
    ఉననాటులు ండి అతడికి ఒక 
ఆలోచన వచిచింది.'రాజు తల-
చుకుంటే దెబ్లకు కదవాని' 
వంటనే మంత్రిమండలి సమావే-
శనినా ఏర్పర చాడు. తన రాజ్యం-
లోని సరవాజనులూ అనినా యుధధి, 
వీరవిద్యలోలు  ప్రావీణు్యలుకావాలనీ 
, రైెతులనుంచీ మహిళలవరకూ 
చిననాపెదాదా  త్డాలేక అంత్  ప్ర-
తిరోజూ నగర శివారలులోని మైదా 
నంలో అనినా విద్యలూ అభ్యస్ం-
చాలనీ ఒక ప్రకటన చేయ మని 
మహామంత్రికి ఆదేశించాడు.
    మహామంత్రి రాజుకు కలిగిన ఆ 
సంకలా్పనికి కాస ్చింతిస్ూ’ ప్రతి 
ఒకకారూ సరవా విద్యలూ నేరవాను 
సమ యానినా వచిచిసే ్ ఇహ వ్యవ 
స్యం చేసే దెవరు, నగర కాప-
లాకాసేది ఎవరు , ఇతర పనుల-
నీనా చేసేదెవరు’ అని ఆలోచించి 
, మహా రాజుకు ఎదురుచెప్పక  

‘సరేని’ “మహారాజ్! మన ఆస్థా న 
పండితులవారితో కలస్ చరిచించి 
ఇంతమంచి కారా్యనికి ఒక మంచి 
రోజు చూస్ ప్రారంభిసే ్ మంచి 
దని న్ ఆలోచన. మీసలవై-
త్ పండితుల వారితో చరిచించి 
మీకు మనవి చేస్్ను." అన్నాడు. 
కాసం్త సమయం ఆలోచిం-
చుకోను తీసుకోడం మంచిదని 
ఆయన భావన.
ఇదీమంచిదే అనిపించింది 
మహారాజుకు. " మంచిది.అలాగే 
చేయండి, మంచి రోజు నిరణుయం-
కాగానే రాజ్యమంత్ ఈ విషయం 
ప్రకటించి, ‘ప్రతి ఒకకారూ ఈ 
విదా్యభా్యసంలో పాలొగా న్ల-
నీ, ఇది రాజ్జఞా ‘అనీ దండోరా 
వేయించండి." అని చెపా్పక 
మహామంత్రీ ఊపిరి పీలుచికుని 
, 'ఈలోగా భగవంతుడు తనకే-
దైెన్ మారగాం చూపి, సకల రాజ్య 
ప్రజలను ఈ వింత విదా్య భా్యసం 
నుంచీ కాపాడక పోత్డా!" అని 
భావించాడు. 
         వాడుకప్రకారం ఆరోజు 
స్యంకాలం మహామంత్రి, 
మహారాజు అయోధు నితోకలస్ 
రాజ్యవ్యవహారాలూ, చతురోక్ు-
లూ , తన చిననా న్డు తన అవవా-

చెపి్ప న కధలూ  చెప్ూ మహారాజ-
మందిరంలోని ఉదా్యనవనంలో 
వాహా్యళి చేయ స్గాడు.
ఉదా్యనవనంలోని రకరకాల 
ఫలవృకా్ష లూ, పూలమొకకాలూ,-
పెదదాపెదదా  చెటూలు  వాటిమీద తమ 
గూళ్ళుకటుటి కుని స్థారనివాసం 
ఏర్పరుచికుననా పకు్ష లూ ,ఉదా్యన 
వనంలోని పెదదా  చెఱువంత సర-
సు్సలోని నీటిపకు్ష లూ అనీనా కలి-
విడిగా ఉంటూ రకరకాల తమ 
సవారాలతో స్యంకాలం వీను-
లవిందుచేస్ుననా  కిలకిలారావాల 
మధ్య నడుస్ుననా మహారాజు " 
మహామంత్రీ!ఈ పకు్ష లనీనా ఒకే 
సవారంతో కలస్ పాటలు పాడిత్  
ఎంత అందంగా ఉంటుందో-
కదా! ఇలా ఈ పకు్ష లనీనా వివిధ 
అరుపులు అరుస్ుంటే ఏమీ 
బాగాలేదు.అనీనా చిలుకలాగాన్, 
కోయిల లాగాన్ అరిసే ్ ఆమన్-
హర శబదా ం ముందు ఏసంగీత-
మూ పనికిరాదుకదా!" అన్నాడు.
   వచిచిన అవకాశనినా జ్రవిడు-
చుకునే సవాభావమ లేని మహా-
మంత్రి , మహా తెలివిగా "  మహా 
రాజ్! మీరీ మాట అంటుంటే , 
చాలాచాలా కాలా నికి పూరవాం , 
అంటే ఈ జీవ జ్తులనీనా  పుటేటి -
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న్టికి జరిగిన ఒక కధ మా ముత-్
వవా వాళళు ముత ్వవా నుంచీ విననాదనీ 
న్కు చెపి్పన కధ గుర్ు వస్ుననాది. 
తమ సేలవైత్ మనవి చేసుకుం-
టాను." అన్నాడు. దానికి మహారాజు 
"అననాటులు   మీనుంచీ కధ విని చాలా 
కాలమైంది , వేగి రం చెప్పండి." 
అన్నాడు మహోత్్సహంగా.    
" మహారాజ్ ! ముతవ్వా చెపి్పన-
కధ ఆలకించండి.పూరవాం ఒకానొక 
అరణ్యంలో మామిడి,  జ్మ, 
వంటి అనేక పెదదా  పెదదా  ఫలవృకా్ష ల-
తో పాటుగా వేప, రావి, మఱ్ఱా  వంటి 
మహా వృకా్ష లుకూడా కుండేవిట. 
ఒకమారు వసంత ప్రాతః కాల 
సమయాన పకు్ష లనీనా లేచి రెకకాలు 
దులుపుకుంటూ ఒకరినొకరు 
పలుకరించుకుంటూ తమ తమ 
సవారాలతో , కిలకిలారావాలు చే-
స్ుండగా , గరుడ పకి్ష తన స్థా వరం 
నుంచీ వినిందిట.ఆసవారాల ధవాని 
దానికేమీ నచచిలేదుట. 'అహో! 
బ్రహ్మదేవా! ఏమ యా్య నీ భావన! 
మేమంత్ ఒకే రకం పకు్ష లం, మా 
రెకకాల రంగూ, చిన్నా పెదదా  త్డా , 
తిండి భేదం వంటివి వేరుకావచుచి. 
మము్మలనంత్ పకు్ష లనే పిలుస్్-
రు . నీవలాగే మమ్మలినా సృషటి ంచా-
వు.ఐత్ నీబిడడిలమైన మాకంద-
రికీ ఒకే సవారం ప్రస్ దించి ఉంటే 
మేమంత్ కలస్, కమ్మని గాన్ల 
హరులతో లోకానేనా మరపించే 
వారం కదా!జన్వళిని మురిపించే-
వారంకదా!   
ఎందుకు భగవాన్ బ్రహ్మదేవా!  మా-
జ్తికిలా ఒకోకారకం కంఠధవాను-
లను ప్రస్ దించావు?"అని వగచి 
వగచి , తన పకి్ష జ్తినంత్ పిలిచి 

, ఆహారం, నీళ్ళుమా నేస్ అంత్ 
బ్రహ్మ   దేవుని మపి్పంచేలా తపసు్స 
చేయాలని నిరణుయించి, అంద రినీ 
ఆమహా వట వృక్షపు కమ్మలమీద 
చేరి బ్రహ్మ దేవుని జపించి తపసు్స 
మొద లు పెటటి మని ఆజ్ఞా పించిం-
ది.  
అనినా పకు్ష లూ   తమ మహారాజు 
మాటప్రకారం ఆవృక్షపు కమ్మల-
మీద అంత్ చేరాయి.చూటాటి నికి 
అది ఆకులుననా వృక్షంలాకాక  , 
పకు్ష లు ఆవృకా్ష నికి   ఆకులాలు  మొ-
లిచినటూలు  పకు్ష లతో  నిండిపో-
యింది  . అనీనా తమతమ సవారాలతో 
బ్రహ్మ న్మానినా జపించస్గాయి.
అలా కంత సమయమయ్్యసరికి 
ఆసవారాల జోరు పెదదాదైె బ్రహ్మలో-
కం చేరింది. తన సృషటి కార్యంలో 
నిమగనామై ఉననా బ్రహ్మకు ఆపకు్ష ల 
అరుపులతో పనికి ఆటంకమై, తన 
పని కాసం్త చేపు ఆపి’ ఇదేంట 
చూదాదా ’మని భూలోకానికి వచాచిడు.  
   అకకాడి దృశ్యంచూస్, బ్రహ్మ 
,మహదాశచి్ంతో "ఈపకు్ష ల-
కంత ఐక మత్యం! వీటికోరికేంట 
చూదాదా ం " అని భావించి, పెదదా  క-
మ్మమీద   ఎదురుగా ఉననా హరుని 
వాహనమైన గరుడ  పకి్షకేస్ చూస్ 
" ఓ గరుడా! ఏమి మీకోరిక? 
ఎందుకిలా ప్రాతః కాలం నుండీ 
ఆహార, జలాలు సైతం మానేస్ 
అంత్ న్ న్మం జపిస్ున్నారు?" 
అని అడిగాటటి . 
  దానికా గరుడ పకి్ష కళ్ళు తెరచి " 
ఆహా! బ్రహ్మ భగవాన్ ! మా అరు 
పులు మీకు కరణు కఠోరంగా  వు-
ననాందున మా అరుపులు ఆపను 
వచాచిరా దేవా!హే భగవాన్ ! 

మేమంత్ ఒకే పేరుతో ఉననా 
తమరిచే సృషటి ంపబడినపకు్ష లం 
కదా! మాకంత్ వేరు వేరు సవారాలి-
చిచి ఎందుకు భగవాన్ భేద భావం 
చూపారు?  
మాసవారాల వలన మము్మ మానవు-
లేకాక జీవజ్లాలనీనా గురిం్చడం 
జరిగి మాకు ఆపదలు కలుగుతు-
న్నాయి. మాలో మాకు విభేదాలు 
వస్ున్నాయి.ఓ భగవాన్ మా కంత్ 
ఒకే విధమైన సవారాలను ప్రస్దించి 
కరుణించండి.మాలో ఏకతవామూ 
, ఐక మత్యమూ, నిర్యమూ 
కలుగుత్యి.ఇదేమా అందరికో-
రికానూ, అందుకే మీ న్మ జపం 
చేస్ున్నాము."అని మొరపెటుటి -
కుంది.
బ్రహ్మ భగవానునికి ,ఆగరుడప-
కి్ష చెపి్పన మాటలు, పకు్ష లకోరికా  
నిజమని పించాయి.వంటనే " ఓ 
గరుడా!  మీరు ఏకోరికతో తపసూ్స, 
న్ న్మ జపం చేస్ు న్నారో న్కు 
అవగతమైంది. మీకోరిక న్కు 
సమ్మతంగానే అనిపిస్ున్నాయి. 
కనుక మీలో మీరు  చరిచించు-
కుని, అందరి ఆమోదంతో ఒక 
పకి్ష సవారానినా ఎంచుకోండి.ఆపకి్ష 
మీఎదుట నిలిచి తన సవారా-
నినా మీకు విని పిస్ుంది.మీరంత్ 
ఏకాగ్రతతో ఆసవార శబాదా నినా అనుస-
రించి పలకండి ఇలా ఒక ఘడియ 
కాలం చేయగానే మీకు అందరికీ 
ఆపకి్ష సవారం వచేచిస్ుది. ఘడియ 
లోగా మీరు ఏ సవారం అందరికీ 
కావాలో నిరణుయించుకోలేకపోత్ న్ 
వరకాలం  ముగుస్ుంది. మరలా 
మీరు పిలిచిన్ నేను రాలేను. "అని 
బ్రహ్మ వరం ఇచాచిడు.
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"హేభగవాన్ ! మీకృపకు సంతోషం. 
ఐత్ మేము విచక్షణాజ్ఞా నం లేని 
పకు్ష లం కదా!మాకు ఏదిమంచి-
దో ఏదికాదో తెలీదు. అందువలలు  
ఒకేఒక మారుకాక మాకు మూడు 
అవకాశలు ఇవవాండి.మాలో 
మూడు పకు్ష ల సవారాలను మేము  
ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం కలి్పం-
చండి .మరలామరలా మిము్మ మా 
జపతపాలతో విస్గించకుండా మీ 
పనికి భంగం కలిగించకుండా ఆశీ-
రవాదించండి." అని ప్రారిధించింది 
గరుడ పకి్ష.
దానికి బ్రహ్మ  భగవాన్ అంగీకరించి 
తనలోకానికి వళిళుపోయాడు.  
వంటనే గరుడ పకి్ష అందరినీ 
నేలమీద సమావేశపరచి " ప్రియ 
పిటటి లారా! మన జపతపాదులు 
ఫలించాయి. మీరంత్ న్మాట 
విని జపం చేయడం మన ఐకమ 
త్్యనికి చిహనాం.అదే బ్రహ్మ భగ-
వానుని మన దగగారకు తెచిచింది. 
మీరంత్ ఐక్యం గా బ్రహ్మ దేవుని 
వరానినా ఫలింపజేసుకోను ఏపకి్ష 
సవారానినా కోరుకుంటారో చెప్పండి." 
అని చెపి్పంది. 
 పకు్ష లనీనా ఒకరినొకరు 
చూసుకుంటూ కూరుచిన్నాయి. 
 గరుడపకి్ష "ప్రియ పులుగులారా!-
మనకు బ్రహ్మ ఇచిచిన వరం కాలం 
ముగియక ముందే మనం వరానినా 
సఫలం చేసుకోవాలి్స ఉంది.కనుక 
వంటనే మీమీ అభి ప్రాయాలు 
చెప్పండి" అంది.
కనినా పకు్ష లు , "కమ్మని కోయిలసవా-
రం" అనగానే , కోయిలలు గరవాంగా 
తలల్తి ్ పైెకిలేచి ఎగిరాయి. అది 
చూడగానే మరికనినా పకు్ష లు " 
చిలక పలుకులు మా కిషటి ం " 

అన్నాయి. వంటనే చిలుకలు 
'కలకల ' లాడుతూ పైెకి ఎగిరాయి.  
నైెటింగేల్,భరదావాజపకి్ష, పాడే-
పకు్ష లు [ హమి్మంగ్ బర్డిస్ ] ఇలా 
ఒకదాని తరావాత ఒక పకు్ష లపేరులు , 
మిగత్ పకు్ష లు చెప్పగానే అవి పైెకి 
లేచి గరవాంగా  ఎగరడం ప్రారం-
భించాయి. సభ అంత్ అయో-
మయంగా మారింది. ఒకోకా పకి్ష-
జ్తీ మా సవారం బావుంటుందంటే 
మాసవారం బావుంటుంది.' 
' అంత్ మా సవారానేనా  కోరుకుంటా-
రు, ' 
' మాపాటే బావుంటుంది '
'మాసవారమే  సులువుగా అందరికీ 
వస్ుంది" అంటూ గోలగోలగా అర-
వస్గారు.
 సభ కకావికలై్ంది.  ఇంతలో బ్రహ్మ 
ఇచిచిన సమయం పూరెతైనటులు  ఒక 
సవారం వినిపించింది.
"మీకిచిచిన సమయం ఐపోయింది.
భగవతుడు ఒకోకా పిటటి కేకాదు, 
ఒకోకామనిషకీ, ఒకోకా జంతువుకూ 
వేరు వేరు రూపాలూ, సవారాలూ,పా-
టవము ఇస్్డు. అనీనా ఒకే సవారంతో 
ఉంటే మీరు ఎవరో ఎవవారూ తెలు్స-
కోలేరు. మీ మీ జ్తుల  గురిం్పు 
పోతుంది.మానవులు కూడా అంత్. 
ఎవరు చేసే పని వారు చేయాలి. 
ఒకోకారూ ఒకోకాపని చేయడంలో 
నైెపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. అంత్ 
ఒకేలాగా ఒకేపని  చేసే ్ సృషటి లో 
మిగత్ కారా్యలనీనా ఎవరు చేస్్రు? 
అందుకే భగవంతుడు  బాగా 
ఆలో చించి  ఒకోకారికీ ఒకోకా కళ 
ఇచాచిడు. దానిలో నైెపుణ్యం సం-
పాదించాలి కానీ అంత్ ఒకేపని 
చేయడం, ఒకేలా అరవడం వలలు  

సృషటి లో   వైవిధ్యం పోతుంది. 
అందం చెడుతుంది.ఐన్ మీలో 
మీకు ఐకమత్యం లేదు. మీ వర 
సమయం ఐపోయింది" అంటూ 
ఆసవారం ఆగిపోయింది.
గరుడ పకి్ష సభచాలించి "వళలుండి.
ఎవరి సవారం వారిదే. వళిళు ఇహ 
ఆహారాదులు తినండి" అని చెపి్ప 
ఎగిరిపోయింది.  
"మహారాజ్! మా ముతవ్వా చె-
పి్పనకధ ఇది.అందుకే ప్రాతః 
కాలంలోనూ  , ఇపు్ప డు మనం 
వినే  పకు్ష ల కిలకిలారావాలు ఒకోకా-
విధమగా ఉండటం జరిగిందట. 
అనిచెపా్పడు. 
మహారాజు "నిజం మహా మంత్రీ! 
నేను న్ మనసు మారుచికుంటు-
న్నాను. మన ప్రజల్వవారూ అనినా 
రకాల యుధధివిద్యలూ నేరుచికో-
నకకారలేదు. ఎవరైెత్ మన సేనలో 
చేరాలని కోరుకుంటున్నారో , 
అలాంటి యువకులను మాత్రమే 
ఎంపిక చేస్ వారికి మాత్రమే మనం 
శిక్షణ నిదాదా ం "అంటూ విహారం 
చాలించి అంతః పురంకేస్ 
నడిచాడు. మహామంత్రి కూడా  
సలవు తీసుకుని ' తన బామ్మ 
చెపి్ప నకధ 'తన వ్యధ పోగొటిటి నం-
దుకు సంతస్స్ూ  తన గృహాని కేస్ 
స్గాడు.
ఇదర్రా పిలలులూ!   జీవన వైవిధా్యనీనా, 
ఒకరితో ఒకరు పోలుచికోక ఎవరి 
రూప, సవార, స్మరాధి ్లను వారి 
పాటవాలనూ వారు మరుగుప-
రుచుకుంటూ జీవిం చడంలోనే  
ఆనందానీనా, విజయాలనూ పొందా 
లి. సరేన్ మరి!  
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

               సంగీతం  
      భారతదేశంలో సంగీత విదావాం-
సులు, ఆయురేవాద భిషగవారులు 
అనేకమంది తమ జీవితకాలం 
వచిచించి, స్ధించిన పాండిత్యం 
అంత్ తమతోనే పోవాలి్సం-
దేగానీ ఇతరులకు పంచరు. 
అలా పంచిత్.... అది కేవలం 
రక ్ సంబంధీకులకు మాత్రమే 
ఉంటుంది. సరవాస్ధారణంగా 
పండితపుత్రులు 'శుంఠలు' గానే 
మిగిలిపోత్రు. తమ జీవిత-
కాలపు శోధన, స్ధన తమతో 
అంతమైన్ పరవాలేదు గానీ అది 
ఇతరులకు అందకూడదు.
       అందుకే అనేక పరిశోధన-
లు ఆయురేవాదంలో, సంగీతంలో 
జరిగిన్ అవి తదుపరి వారికి 
చాలా భాగం అందకుండానే అం-
తరించిపోయాయి.
    భాకరాపేట సంగీత్ని-
కి నిలయం. ఇరవైకి పైెననే 
న్యీ బ్రాహ్మణుల ఇళ్ళు. 
అందరూ కేశవ వారాయణస్వామి 
భక్ులు. ఇందులో సగానికి పైెనే 
'లోడుగు' కుటుంబాలు. అది 
వారి ఇంటిపేరు. పది కుటుంబా-
లోలు  ఇంటికి ఎనిమిది పదిమందికి 
తకుకావ లేకుండా పిలలులు. ఆడపి-
లలులు అయిత్ కేశమ్మ, మగపిలలు-

లు అయిత్ కేశననా.
      మరి ఇంతమంది కేశననాల-
ను గుర్ుపెటుటి కోవటం ఎలా? 
అందరికీ ఎదో ఒక విశేషణం 
తగిలిస్్రు. పెదదావాడైెత్ పెదదా  
కేశననా, చిననావాడైెత్ ..చిననా కేశననా, 
లావుగా ఉండే దుబా్ కేశననా, 
పొటిటి గా వుండే పొటిటి  కేశననా..... 
ఇవి కాకుండా పడిగె కేస్, 
మున్్డు, కుంతోడు, ఊసననా, 
సంతోడు ఇలాంటి పేరలుతో కూడా 
పిలిచేవారు. ఇపు్పడు పదధితి 
మారిచి 'కేశవ' కు పరా్యయపదా-
లై్న విష్ణు  సహస్రన్మము లోని 
పేరులు  పెటుటి కుంటున్నారు.  
    ఈ న్యీబ్రాహ్మణుల ఇండలు లో 
చాలా భాగం వరకు, మరీ 
ముఖ్యంగా 'లోడుగు' కుటుంబ 
సభు్యలంత్ న్దసవారం లేదా కాలు -

రినెట్ వాయించేవాళ్ళు. పురంద-
రదాసు, అననామాచారు్యలు, భక ్
రామదాసు, శ్యమశస్త్రి, త్్యగరా-
జు, న్రాయణతీరుథా లు, కే్షత్రయ్య 
లాంటి సంగీత వైత్ళికులు ఈ 
కుటుంబాలోలు  నిత్యం వలస్లులు -
తుంటారు.
       గీత్లు, సవార పలలువులు, 
సవారజతులు, వరాణు లు, కీరన్లు, 
కృతులు, అషటి పదులు, తిలాలు -
న్లు సవారప్రవాహాలై్ ప్రవహించి 
మంగళంతో శంతిస్ూ ఉంటాయి 
ప్రతిదినం.
     వేంకటేశవార సుప్రభాతంలో 
వచేచి రాగమాలికలనినాటినీ ప్రతి-
దినం స్ధన చేస్ూనే వుంటారు. 
       మిగత్ కుటుంబాలు, డోలు 
వాయిద్యం నేరుచికుంటారు. అనినా 
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త్ళాలు లయబదధింగా పలుకు-
తూనే ఉంటాయి. 
       పిలలులు, పెదదాలు ఎపు్పడూ 
న్టితో కూడా అదే స్ధనలో ని-
మగనామై వుండేవాళ్ళు. కంత వ్య-
వస్యం, కంత నేతపని కూడా 
చేసేవారు. చీరలు, పంచెలు 
నేయటం కూడా వారి దివాతీయ 
వృతిగ్ా వుండేది. ఏ సంగీతం 
అబ్కుండా వుంటే శృతి వాయిం-
చేవాళ్ళు (సుతి).
       అనినా విద్యలూ సక్రమం-
గా వున్నా సరైెన ఆదరణ, పెదదా  
మనసులు లేక అందరూ ఉదర 
పోషణారథాం బదేవాలుకు, కలస-
పాడుకు, పోరుమామిళళుకు పొటటి  
చేత పటుటి కుని తరలిపోయారు. 
సరైెన ఆదరణ వుంటే భాకరాపే-
టలో ప్రపంచ ప్రఖా్యతి గాంచిన 
సంగీత విశవావిదా్యలయం వలస్ 
వుండేది.

        భజన మండలి
     రాముని దేవళంలో ప్రతిరో-
జూ స్యంకాలం ఒక గంట సేపు 
'భజన' జరుగుతుంది. ఈ భజన 
మండలికి పెదదాదికుకా పెదదా  కేశననా  
(తరువాత ఈయనునా అదాదా లకేశి 
అని పిలిచేవారు). కంటి చూపు 
సననాగిలలుటంవలలు  కంటి అదాదా లు 
మొటటి మొదటిస్రిగా భాకరాపే-
టలో వాడింది ఈయనే. 
       ఈయన సంగీత భాండాగారం. 
తెలియని విషయం లేదు. పరి-
శోధించని అంశం లేదు. ఎంత 
కఠనమైన్ దానినైెన్ స్ధించ-
గల సత్్ వుండేది. ఆరోజులోలు నే 

తెన్లి నుండి వచేచివారు న్ద-
సవారం నేరుచికోవటానికి. ఈయన 
కుమారులు, కుమారెల్ు కూడా 
సంగీత్నినా బాగా వంటపటిటి ం-
చుకున్నారు. ఈయన ఒకరోజు 
ఉదయానేనా రాత్రి వండిన సంకటి 
కుండను కడుగుతూ వుంటే తె-
న్లినుండి వచిచిన ఓ వ్యకి ్ కేశ-
వయ్య ఇలులు  ఎకకాడ అని అడిగిత్ 
...నేనే అననా సమాధానం విని ని-
వవారపోయారట.
       గండపెండేరం తడిగిం-
చుకుని ఏనుగుపైె ఊరేగవల-
స్నంత పాండిత్్యనినా నిత్యం 
మోస్ూ మారుమూల గ్రామంలో 
ఇంత సౌమ్యంగా వుననా మనిషని 
చూచి నివవారపోరా మరి? కీ ఇసే ్
తిరిగే గడియారంలా డబు్ ఆశ 
చూపి ఈయనునా ఎవరూ పాడిం-
చలేరు. రస్స్వాదన కరకు బ్ర-
తికిన మనిష. న్దసవారం కోసం 
సరవాసవాం అరి్పంచిన మనిష.
      న్దసవార మరా్మలు ఇతరుల-
కు తెలియజేప్పలేక విదా్యరుథా లకు 
పుత్ర వాత్సల్యంతో విద్య చెప్ప-

లేక, పుత్రులకు చెపి్పన్ సరవాసవాం 
అందుకోలేక... అందుకే అన్నా-
రు...'అనీనా సరిగా వుండివుంటే 
ప్రపంచ ప్రఖా్యతి గాంచిన సంగీత 
విశవావిదా్యలయం వలస్వుండేది 
భాకరాపేటలో' అని.
      ఈ కేశననా భజనమండలికి 
స్రధి.  సవాచ్ఛ మైన ఉచాచిరణ, 
నిబదధిమైన సంగీతం, లయ 
తప్పని త్ళం, భజన 'భజించటం 
కోసమే ... భుజించటం కోసం 
కాదు' అననా సత్యం తెలిస్న 
మనిష. పారవశ్యంతో త్్యగరా-
జు కీరన్లు, రామదాసు కీరన్-
లు పాడుతూ వుంటే ... మిగత్ 
సంగీత విదావాంసులు, సంగీత 
ప్రియులు కూడా గొంతు కలిపే-
వారు.
       సంగీతం రాణి 'మనెనాం 
స్తననా' లాంటి వాళ్ళు 'చంద్-
మ్మ గారి సుబ్ననా' లాంటి వాళ్ళు 
కూడా ఇందులో భాగస్ులే.  
               (ఇంకా ఉంది)
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న్గరాజు రామస్వామి
తుమూ్మరి రాంమోహన్ రావు

తెలుగులో దక్షకవి,దేశవిదేశీయ అనువాదకవి

        “అనుభూతి మాంత్రికతలో
తలమునకలవడం అలవడిత్
చీకాకు లోకం  చిదివాలాస రసన్క 
మౌతుంది” రసయోగం అనే ఒక 
కవితను ఇలాముగిస్్డు కవిన్గ-
రాజు రామస్వామి.
“నీవు ఈ వైవిధ్య వైరుధ్య జీవనప-
రా్యవరణంలో
విలక్షణ జీవనసౌగంధ్యమై సురభి-
ళీకరించే
ఓ విశిషటి  ప్రణ పంకజ్నివి
దరి్శంచు
న్లోనే ఉననా ఆ పరిమళాల ప్రపం-
చానినా”
అంటారు తన తలి స్వాయకవిత్ 
సంపుటి ‘ఓనమాలు’ లోని మరో 
కవితలో.
2012 లో వలువడడి  ఈ పుసక్ానికి 
తిలకం దిదుదా తూ అక్షరాలు-అమృ-
తతవాం పొందే అక్షయాకృతులు 
పదాలు-పరమారాథా లై్ పరచుకునే 
పరమపదాలు
శబాదా లు-భావస్ంధువులై్ పొంగే వా-
గి్ందువులు                                           రస-
ఝరులు
ఓనమాలు-ఓం నమః లయ్్య శ్రీకా-
రాలు అంటాడు.
           విచిత్రం ఏమిటంటే న్గ-
రాజురామస్వామి తన డెబైెబైమూడవ 
ఏట తన తలిపుసక్ం అచుచివేయ-
టం.అంటే వీరు చాలా ఆలస్యంగా 
కవితవాం రాయటం మొదలుపె-

టాటి రనుకుంటే పపు్పలో కాలువేస్-
నటేటి . దరిదాపు అరవై ఏళలు క్రితమే 
ఆయన కలం పటాటి రు. అప్పటలు నే 
ప్రౌఢమైన కవితవాం రాసేవారు.న్కు 
బాగా గుర్ు వారి కవిత మా బడివా-
రి్షకసంచిక ‘వాసంతి’ లో ప్రచురి-
తమైంది.న్గరాజు రామస్వామిగారి 
జన్మసథాలంఎలగందుల.మా ఊరి 
వారే.కనుక న్కు చిననాప్పటినుంచే 
తెలుసు.నేను ఐదులోన్ఆరులో-
న్ ఉననాపు్పడు ఆయన మా బడిలో 

ఓ ఏడాది పాటు ఉపాధా్యయు-
లుగా చేశరు.అది ఆయన తలి 
ఉదో్యగం.విశవాన్థ సత్యన్రాయ-
ణగారుకరీంనగర్ 
రాజరాజేశవార కళాశల ప్రిని్సపాలుగా 
ఉననా సమయంలో వారు బి.ఎస్్స.

చదివారు.కనుకవారిపైె విశవాన్థ 
ప్రభావం ఉంది. మలి ఉదో్యగం 
సమితి స్థా యి సంఘిక సంకే్షమశ-
ఖలోవిదా్యధికారిగా పనిచేస్ూ వృ-
తిప్రంగా ఆరునెలల పాటు శం-
తినికేతన్ లో శిక్షణపొందటం వారి 
కళాభిజఞాతకు 
మరింత పుషటి  దరికింది.కానీ 
ఆయన తనదీవితం మరలా విద్య-
వైపుకు మళిలుంచుకునిఉస్్మనియా 
విశవావిదా్యలయంలో ఎలకి ్రాకల్ ఇం-
జనీరింగ్ చదివి ఎలకి ్రాకల్ ఇంజనీ-
యరుగా కత ్ఉదో్యగంలో చేరారు.
అకకాడినుండి ఆదిలాబాదు జిలాలు  
కాగజ్ నగర్ సరి్సలుకా మిలులు లో 
చేరారు.అకకాడ ఆయనపనిచేసే 
కాలంలోనే డిగ్రీ పాసయిన నేను 
వారి దావారా అదే కంపెనీలో కమి-
సుటి గాచేరాను.కాని కనినా నెలలకే 
ఆయన అకకాడనుండి నైెజీరియా 
వళలుడంతో మళీలు  చాలా కాలంపాటు 
వారిని కలుసుకునే అవకాశం కలు-
గలేదు.అలా. 1976 లో వళిలునవారు  
2002       వరకు నైెజ్రియా,ఘ-
న్,ఓమాన్,సౌదీఅరేబియాలల-
లో పనిచేశరు.అలా పని చేస్ుననా 
సమయంలోనే ఉదో్యగరీత్్య మరి-
యుపరా్యటకునిగా జర్మనీ,ఇటలీ,-
స్వాట్జ రాలు ండ్,ఫ్రాన్్స,అమరికా వంటి 
దేశలు సందరి్శంచారు.ఒకవైపు 
ఉదో్యగబాధ్యతలు నిర్ర్రిస్్ూ-
నే  తనకత్యంత ప్రీతి దాయకమైన 
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స్హిత్య రంగంలో  కూడావిశేష-
మైన కృషచేయడమే గాక పలుదే-
శల సంసకృతి,స్హిత్య అధ్యయ-
న్లుచేశరు.తెలుగు స్హిత్యం 
పైె  మంచి పటుటి  కలిగిన ఆయన 
ఆంగలు స్హిత్యం పైె పటుటి స్ధించి 
అనువాద ప్రక్రియ చేపటాటి రు.అలా 
పాతిక సంవత్సరాలు ఆయన మా-
తృభూమికిదూరంగా ఉండటంతో 
చాలా ఆలస్యం తన పుసక్ ప్రచు-
రణ చేసుకనే అవకాశం చికికాంది.
    1939 సపెటి ంబరు 9 న కరీంన-
గర్ జిలాలు లోని చారిత్రక గ్రామం లో 
జని్మంచిన న్గరాజురామస్వామి
గారికి ఇపు్పడు అశీతి నడుస్ు-
ననాది.ఓనమాలుతో మొదలయిన 
వారికి పుసక్ ప్రచురణాప్రస్థా నం 
ఇప్పటివరకు పదిహేను సంఖ్యకు 
చేరుకుననాది.ఇందులో న్లుగు 
స్వాయకవిత్సంపుటులు ఓనమా-
లు,గూటికి చేరిన పాట, ఎదపద-
నిసలు,విచుచికుననా అక్షరం,అను-
వాద సంపుటులు ఎనిమిది.అవి 
అనుధవాని,అనుసవారం, ఈ పుడమి-
కవితవాంఆగదు (జ్న్ కీట్్స కవితల 
అనువాదం),రవీంద్గీత(గీత్ంజ-
లి),సూర్యశిల(ఆకేటివియోపాజ్),క-
లా్యణగోద,అనుసవానం,పురివిపి్పన 
పొరుగు సవారం.ఇవి కాక ఆంగలుంలో 
ఒకస్వాయకవిత్ సంపుటి ది వింగ్్స 
అఫ్ మూ్యజింగ్్స,ఒక అనువాదం 
ద వాయిడ్ ,తెలుగులో అనువాద 
అనుభవాలు (వచనం) రాశరు.
అపారమైన భాష్పరిజ్ఞా నం కలిగిన 
వీరి స్వాయకవితలలోగాని,అను-
వాద కవితలలోగానివిశిషటి పదాలు 
ఆభరణంలో మరిసే రత్నాలాలు  మ-
రుస్ూ,పాఠకుడిని మురిపిస్్యి.
ప్రపంచ స్హిత్యంపైె పటుటి  

ఉండటమే గాక,అదివాతీయమైన 
భావన్గరిమ గల వీరిఅనువాదా-
లు స్వాయకవితలే అననాంతగా భ్ర-
మింపజేస్్యి.మకి్సకన్ న్బెల్ 
పురస్కార గ్రహీత ఆకేటివియోపాజ్ 
ఆంగాలు నువాదం సన్ సోటి న్ ను తె-
లుగులోసమరథావంతంగా ‘సూ-
ర్యశిల’గాఅనువదించిన వీరి 
ఆత్మబలం ఒకకాటి చాలు వీరికి 
ఆంధ్ంగాలు లోలు  ఎంత స్ధికార-
తఉననాదో తెలియజేయడానికి.
మూలకవి హృదయగత భావానినా 
ఆకళింపుచేసుకుని,మూలకావ్య 
స్ంసకృతిక,స్మాజిక నేపథా్యలను 
కూలంకషంగా అరథాంచేసుకుని,క-
విత్రీతులినా కరతలామలకం చే-
సుకుని,తూగు చెడకుండా,రసర-
మ్యంగాఅనువదించటం అందరికీ 
స్ధ్యమయ్్య పనికాదు.అదీ ఉదో్య-
గానికీ,సదో్యగానికీసంబంధం ఎం-
తమాత్రం లేని వ్యకి ్చేయడమంటే 
కతి ్ మీది స్మే.రామస్వామి గారికి 
ఆకతి ్మీది స్ము అంటేనే ఇషటి ం.
అలాగే ప్రపంచ ప్రస్దిధిగాంచిన జ్న్ 
కీట్్స కవిత్వానినా ఈపుడమి కవితవాం 
ఆగదు అననా పేరుతో అనువదిం-
చడం కూడా అలాంటిదే.ఇక భార-
తీయకవితవాంలో ‘గీత్ంజలి’ ఒక 
విశిషటి  గ్రంథం.ఇప్పటివరకు స్-
హిత్యంలో న్బెల్ పురస్కారంపొం-
దిన ఏకైక కవి రవీంద్న్థ్ ఠాగోర్ 
విశవాకవి బిరుదాంచితుడు.ఆయన 
గీత్ంజలి అనేక భాషలోలు అనేక-
మంది చేత అనూదితమైంది.ఒకకా 
మన తెలుగులోనే దాదాపు వంద-
మందిఅనువదించారు.అయిన్ 
‘మరలనిదేల రామాయణంబననా’ 
చందాన,ఆరు నెలలపాటుశం-
తినికేతన్ లో గడిపిన స్వానుభవ 

సహజ్నుభూతితో గీత్ంజలి-
ని రవీంద్గీతగాఅనువదించారు 
న్గరాజు రామస్వామి.అనువాదం 
చదువుతుంటే రామస్వామిలోర-
వీంద్రు కవీంద్రుడు ఆవేశించినటులు  
తోస్ుంది.లలిత లావణ్య సుందర 
పదబంధాలుగీత్ంజలి ఔననాత్్య-
నికి అదదాం పడత్యి.వీరి ఇతర 
అనువాద సంకలన్లు అనుధవాని, 
అనుసవారం,అనుసవానం,పురివి-
పి్పన పొరుగు సవారం ప్రపంచ ప్రస్దధి 
కవితల అనున్దాలుగా చెప్పవ-
చుచి.
         చిననాన్టనే పలుకావా్యలు 
పఠంచిన నేపథ్యం,పొందిన కావ్య-
నందం వీరిలోనిభావుకుణినా తటిటి -
లేపి స్వాయకవితలను వలువరింప 
జేస్యి.వీరి ఓనమాలు గాని,-
గూటికిచేరిన పాట గాని,ఎదపద-
నిసలు,విచుచికుననా అక్షరంగానీ 
చదువుతుంటే వీరి ఎనభైసంవ-
త్సరాల స్హితైె్కజీవనం దో్యత-
కమవుతుంది.జీవితం లోని అనినా 
దశల,అనినాఅనుభవాలను కవిత్-
త్మకంగా అక్షరీరించటం గమనించ 
వచుచి.
   దురదృషటి మేమంటే చాలాకాలం 
వీరు మాతృభూమికి దూరంగా 
ఉండి ఉదో్యగవ్యగ్రతలోఉండ-
టం వలలు  వీరి రచనలు సకాలంలో 
తెలుగు పత్రికలలో చోటు చేసుకో-
లేకపోయాయి.తన జీవిత వజ్రోత్స-
వం తరావాతగానీ వీరి స్హిత్యకృష 
వలుగులోకిరాలేకపోయింది.కానీ 
అచిర కాలంలోనే అంతరా్జ లం 
పుణ్యమా అని ఇపు్పడు న్గరాజు-
రామస్వామి గారు లబధిప్రతిష్ఠు ల 
సరసకు చేరుకున్నారు.
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ఎల్కా్రా న్          మనిష జీవితంలో మూడు 
రోజులు ముఖ్యమట. పుటిటి న రోజు 
మొదటిది. అది మనిష చేతులోలు  
ఉండదు. ఎవరింటలు  ఏ రోజున 
ఏ తలిలు  కడుపునుంచి పుడ్ాడో 
తెలియదు. అలాగే ఆఖరి 
రోజుకూడా. మరణం ఎపు్పడు, 
ఎకకాడ, ఎలా సంభవిస్ుందో 
తెలియదు. అది మూడో రోజు.  
మరి ఆ రెండో రోజు? అది జన-
నమరణాల మధ్యనుననా రెండో 
రోజు! మనిష తను ఎందుకు 
పుటాటి డో తెలుసుకననారోజు! ఇది 
విజుఞా ల, తత్్ వేతల్ వాకుకా. ఈ 
విషయమై గౌతమ బుదుధి డొక చా-
రిత్రక నిదర్శనం. 
అయిత్  ప్రతిమనిష జీవి-
తంలోనూ ఈ రెండో రోజు ఏదో 
ఒక రోజున సంభవిస్ుంది. 
అకకాణిణుంచే మనిష అసలై్న 
జీవితం ప్రారంభమౌతుంది. 
రాజ్రావు ఓ దిగువ మధ్యత-
రగతి కుటుంబంలో పుటాటి డు. 
తండ్రి క్లు వ్యవస్యం చేస్ూ  
నలుగురు సంతులోనూ పెదదా-
వాడైెన రాజ్రావుని మడిపను-
లోలు కి కాకుండా బడిచదువులకి 
పంపాడు. రాజ్రావు చిననాప్ప-
టునాంచి మితభాష. సేనాహబృం-
దం తకుకావ. వైరబృందమనేది 
లేదు. బి.ఏ. బి.యిడి చేస్న్, 
ఉపాధా్యయ అరహుత పరీక్షలో 
అరహుత స్ధించిన్ ఉదో్యగం 
రాలేదు. తన లేదా తమ ఉననాతికి 

అవరోధం కలిగించేది ఇతరులే 
అననా భావన మనసులో న్టు-
కుపోయినపు్పడు మనిష ప్రవ-
రన్ పరివరన్ చెందుతుంది. 
నిరాశ, నిసపృహలతో సన్్యసం 
వైపు దారి తీయడమో, జీవిత్-
నికి సవాస్ ్ పలికేయడమో జరు-
గుతుంది. లేదా దేవాషం రగులు-
కని  సమాజం మీద విరుచుకు 
పడడం జరుగుతుంది. సమా-
జంలోని సమూహాల తీరు కూడా  
ఈ భావనలకి అతీతం కాదు. 
అరహుత స్ధించిన ఇదదారు పాతికేస్ 
వేలు లంచం ఇచిచి టీచరు 
ఉదో్యగం స్ధించినపు్పడు  రా-
జ్రావుకి వారిమీద విపరీతమైన 
కోపం వచేచిస్ంది. అపు్పడు రా-
జ్రావుకి త్నెందుకుపుటిటి ందీ, 
అందుకు త్నేం చేయాలననా 
జ్ఞా నం కలిగింది. సమాజంలో 
పాపం పండిపోయినపు్పడలాలు  
ధర్మసంరక్షణారథాం దేముడు అవ-
తరిస్్డని గీత చేబ్ుంది. ఆ అవ-
త్రాపురుష్డు త్నే ఎందుకు 
కాకూడదని రాజ్రావు ప్రశినాంచు-
కన్నాడు. అది అతని రెండో రోజు.
ఆ యిదదారినా కలుసుకని,. 
‘అందరూ కలిస్ ఆందోళన చేసే ్
దేశనికి స్వాతంత్ర్ం వచిచింది. 
రాష్్రా ల విభజన జరిగింది. అరహుత 
స్ధించిన ఘటాలకి ఉదో్యగాల 
ఉతర్ువాలు ఎంతకాలమని ఆప-

గలుగుత్రు? యిపు్పడు మీరి-
చిచిన లంచాలతో అదే  అలవా-
టైపోతుంది!” అంటూ ఘర్షణకి 
దిగాడు. 
“లంచాలే యిచేచి ఆరిథాక స్ోమత 
కనక ఉంటే ఈ బోడి చదువు-
ల్ందుకు చదివేవాళలుం? ఒళ్ళు 
కవవాకికా ఆ లంచాలివవాలేదు. మా 
మీద తలిలు దండ్రుల్ంతో అశలు 
పెటుటి కన్నారు. ఇలులు  గడవడం 
కషటి మైపోతోంది. అపు్పచేస్ లం-
చాలిచాచిం. బాకీ తీరేవరకూ ప్రతి 
నెలా సగం జీతం అపి్పచిన వా-
రికివావాలి. ఏం చెయ్యమంటా-
రో చెప్పండి? అయిన్ అరహుతల 
జ్బిత్లో మీ కన్నా పైెనే ఉన్నాం. 
అందుకని మీకు మేము చేస్న 
అన్్యయం ఏమీ లేదు!”
“లేకపోవచుచి. లంచాలకి నీరు 
పోస్ూ సమాజ్నికి అన్్యయం 
చేస్ున్నారు! సమాజ సవారూప 
సవాభావాలు మారిపోత్ చటటి విరు-
దధిమైన్ వరకటనాసమస్య కనస్-
గుతుననాటుటి గానే, కరకటనాం కూడా 
కనస్గుతుంది!”
“అరహుత జ్బిత్లో మా పైెన 
అరుగురున్నారు. మీరు మా 
కన్నాదిగువగా న్లుగో స్థా నంలో 
ఉన్నారు! ఉతర్ువాలు రాకపోయి-
న్ మా పైె అరుగురికీ రాని కోపం 
మీకు రావడంలో అరథాం లేదు! 

కారణజను్మడు
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మా బ్రతుకుతెరువు మారగాం మేం 
ఎనునాకన్నాం. కోపాలు తెచుచి-
కని,  రభస చేస్ మా కడుపులు 
కటటి కండి. మా కిపు్పడు ఉదో్యగా-
లు వచాచియి కాబటిటి  విదా్యరుథా ల-
కి సదాశయాలినా గురించి ఎననా-
యిన్ చెపి్ప, ఆదర్శ గురువులని 
పేరు పొందడానికి ప్రయతినాస్్ం. 
అవి అలవి కాని ఆశయాలేనని 
విదా్యరుథా లు భావిలో తెలుసుకం-
టే దానికి బాధ్యత….?”
రాజ్రావుకి తిరుగు సమాధానం 
చెప్పడానికి వంటనే సమాధానం 
దరకలేదు. తనుమటుటి కు రెం-
డుస్రులు  తిరుపతి ప్రయాణంలో 
టికట్ కలకటిరలుకి చేతులు తడిపి 
బెర్ ్ సంపాదించలేదూ? దే-
వస్థా నం వాళ్లు అధికారపూరవా-
కంగా అము్మతుననా శీఘ్రదర్శ-
నం టికటులు  మూడేస్ వందలు 
పెటిటి  ఓపికలేని న్యనమ్మకీ, 
తనకీ కనలేదూ? రెండేస్ వేలు 
తీసుకని ఓటులు  వేసే జనం ప్రజ్-
స్వామా్యనినా దెబ్తీయటలేలుదూ? 
గోడలు దూకి కండువాల రంగుని 
మారుచికనేవాళ్లు  పదవులు స్-
ధించటలేలుదూ? నిస్సహాయ-
తతోకూడిన కోపం దేహంలోని 
నరనరాలోలు నూ ప్రవహిస్ోండగా 
అకకాణుణు ంచి కదిలాడు.   
తండ్రి క్లు వ్యవస్యంచేసే 
భూముల యజమాని రామ-
చంద్ం వదదాకు వళిళు, సంగతి 
కులు పం్గా చెపి్ప,“మీకు పలుకు-
బడి ఉంది. మండలాఫీసులో ఓ 
మాట పడేసే ్ న్కు ఉతర్ువాలొ-
చేచి అవకాశముంటుంది.” అని 

రాజ్రావు అరిథాంచాడు. 
“జ్బిత్ మధ్యలో ఉననా ఇదదారికి 
ఉతర్ువాలు వచాచియంటున్నావ్. 
పైెవాళళుకి ఎందుకు రాలేదో కను-
కోకావాలికదా? ముందుగా వాళ్లు 
మండలవాసులో తెలుసుకని, 
ఆ మండలంలోని పెదదామనుష్-
లచేత ములులు  కర్రతో పొడిపించా-
లి. ఏదో మీ అందరి మధా్య కాస ్
మంచి పేరున్నా, న్కు రాజకీయ-
మైన పలుకుబడిలేదు. అయిన్ 
మండలాఫీసులో పనిచేసే ఒక 
గుమాస్్ న్కు తెలుసు. వివరాలు 
తెలుసుకోడానికి ప్రయతినాస్్ను. 
ఎలులు ండి రా,” అన్నాడాయన. 
అననాటుటి గానే రామచంద్ం 
ఆరాలు తీయించాడు. పైె అరు-
గురిమీద ఏవో కర్రీలు పెటిటి  వాళళు 
ఉతర్ువాలు ఓ పకకాన పెటాటి రని 
తెలిస్ంది. మొతం్ అనుమతిం-
చిన ఖాళీలు యిరవై అయిన్ 
పదిమందికే ఉతర్ువాలిమ్మ-
ని ఆదేశలొచాచియట! పైెనుననా 
ఆరుగురి విషయం త్లేదాకా, ఓ 
యిదదారికి మటుటి కే ఉతర్ువాలిమ్మని 
ఆదేశలొచాచియట! ఈ వివరాలు 
రాజ్రావుకి చెపా్పడు.  
వారం రోజుల తరావాత జిలాలు  వి-
దా్యశఖలో స్థా యి చిననాదైెన్ కీ-
లకమైన కురీచిలో పనిచేస్ుననా 
శ్యమలరావుకి ఓ బెదిరింపు లేఖ 
వచిచింది. రెండు రోజులోలు గా శ్మశ-
నవాటిక పకకానుననా చింత తోపులో 
ఉననా రేకుల షెడ్ లో ఏభైవేల 
రూపాయలతో ఉననా సంచి వదిలి 
వళళుమని. పోలీసులకి చెపి్పన్, 
డబు్సంచి చెపి్పనచోట ఉం-

చకపోయిన్ తల తెగిపోతుం-
దని స్రాంశం. శ్యమలరావు 
శతవిధాల ఆలోచనలో పడాడి డు. 
చివరికి  ఉతర్ంలోని అంశనినా 
తూచ తప్పకుండా అమలులో 
పెటాటి డు. పైెనుననా ఆరుగురికీ, 
రాజ్రావు పైెనుననా మరో యిదదా-
రికి ఉతర్ువాలొచిచిన్  రాజ్రావు 
ఎకకాడుననావాడు అకకాడే ఉండి-
పోయాడు. రాజ్రావుకిపు్పడు 
ప్రభుతవాం మీద రోషం పెరిగింది. 
జిలాలు లో అరవైకి పైెగా ఖాళీలుంటే 
ఇరవైకే అనుమతి వచిచింది. 
తరావాత మళీళు పదికి దించేశరు. 
అజ్ఞా తంగా తను చేస్న బెదిరిం-
పువలలు  కనీసం ఆ పదిమందికి 
ఉదో్యగాలు వచాచియి. లంచాలి-
చిచిన ఆ యిదదారి సొము్మలూ కవ-
రలులో పెటిటి , కిటికీలోలు ంచి లోపలికి 
పడవేశడు.    
రామచంద్ం కబురు పంపగా 
రాజ్రావు వంటనే వచాచిడు. “ఒక 
పని చెయి్య. న్ కడుకూ, కోడలూ 
ఓ బసు్స ప్రమాదంలో మరణిం-
చారననా సంగతి నీకు తెలుసున-
నుకంటాను. మనవణీణు, మన-
వరాలీనా మేమే పెంచుతున్నాం. 
వాళిళుదదారూ మునిస్పల్ సూకాలోలు  
పదో తరగతిలోకి వచాచిరు. బుదిధి-
మంతులై్న్  మారుకాలు పెదదాగా 
వచేచి విదా్యరుథా లు కాదు. బటీటి లు 
పటటి లేరు. త్రికాకంగా ఆలోచించే 
అలవాటు కాలేదు. తలిలు దం-
డ్రులు లేరననా జ్లితో చదువు 
విషయంలో వారిని మందలించే 
స్హసం చెయ్యలేకపోతున్నాం. 
వారిదదారికీ ప్రైవేటులు  చెపు్ప. నెలకి 
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రెండువేలిస్్ను,” అన్నాడు రా-
మశస్త్రి. 
     నటేటి టలు   కటుటి కుపోయ్-
వాడికి ఓ ఎండుకమ్మ దరి-
కినటుటి గా రాజ్రావు వంటనే 
తలూపేశడు. రాజ్రావు ప్రైవే-
టుపాఠాలు చెప్పడం పదిమంది 
దాకా పాకింది. వాళళువరూ జీ-
త్లిచుచికనే పరిస్థాతిలో లేరు. 
రామచంద్ం  మరో వయి్య రూ-
పాయలిచిచి, “నువోవా చిననా బడి 
పంతులువనుకని వారందరి-
కీ మా యింటి వనక వస్రాలో  
ప్రైవేటులు  చెపు్ప. నేనిచేచి మూడు 
వేలూ నీ జీతమనుకో,” అన్నాడు. 
రాజ్రావు అరథావంతంగా పాఠాలు 
చెప్పడం వలలు  అంతవరకూ అతి-్
సరు మారుకాలతో పా్యసయ్్య 
వాళ్ళు అరథాసంవత్సరం పరీక్ష-
లోలు  అరవైలు అందుకన్నారు. 
ఒంటి పాదంతో నడిచే కలి-
యుగధర్మం రాజ్యమేలుతుననా 
లోకానినా అరథాం చేసుకంటుననా 
రాజ్రావు, నెమ్మది నెమ్మదిగా తీ-
వ్రవాదపు ఆలోచనలకి  త్విచిచి, 
దానికి లొంగి అజ్ఞా త వీరుడిగా 
మారిపోను ఉద్యమించాడు. 
ఓ రోజు స్యంకాలం రామచం-
ద్ం మనవరాలు సూకాలు నుంచి 
రావాలి్సన సమయానికి ఇంటికి 
రాలేదు. రామశస్త్రి కబురందు-
కని రాజ్రావు ఓ అరడజను తన 
ప్రైవేటు విదా్యరుథా లినా వంటబెటుటి -
కని వదుకులాట ప్రారంభించా-
డు. రాత్రి పదింటికి సూకాలికి కాస ్
దూరంలో ఉననా రాళళుకావారి వదదా  
అచేతనంగా కనబడింది. కటిటి న 

బటటి లు చిరిగిపోయి ఉన్నాయి. 
రాజ్రావు రామచంద్ంకి ఫోన్ 
చేశడు. రామచంద్ం పోలీసు-
లకి కబురుచేస్, మనవరాలినా  
ఆస్పత్రికి  తరలించాడు. సపృహ-
లోకి వచిచిన తరావాత, మొహాలకి 
రుమాళ్ళు అడడింగా కటుటి కననా 
ఎవరో ముగుగా రు దురా్మరుగా లు 
తనని బలవంతంగా కారులోకి 
ఎకికాంచి రాళళు కావారీ వదదాకు తీ-
సుకుపోయి బలాతకారించిన 
విషయం చెపి్పంది. వాళళుని ఆన-
వాలుపటేటి  వీలు లేకుండా, తన 
కళళుకి గంతలు కూడా కటేటి శరనీ 
చెపి్పంది. రెండురోజుల తరావాత 
ఆస్పత్రినుంచి విడుదలై్ ఇంటికి 
వచిచింది. తరావాత రాజ్రావుకి 
రహస్యంగా చెపి్పంది. సూకాలు 
ప్రిని్సపాల్ తము్మడు ఆ గుంపుకి 
న్యకుడని చెపి్పంది. రాజ్రావు 
వాణిణు దారికాచి అడడిగించి చితక-
బాదాడు. వాడు ఆస్పత్రిలో ఆఖ-
రిశవాస పీలాచిడు.
 రాజ్రావులోని లోపలి మనిష 
విజృభించాడు. ఉపన్్యసకుల 
చేత ఇరవైవేలుకి సంతకం పె-
టిటి ంచుకని, పదివేలు చేతిలో-
పెటేటి  ఓ ప్రైవేటుకాలేజీ వ్యవస్థా -
పకుడి బుర్ర బదదాలుకటాటి డు. 
ప్రభుతవాకాలేజీలో పనిచేస్ూ 
పాఠాలు సరిగా చెప్పక, సవాంత 
వా్యపారం చేసుకనే కంతమంది 
ఉపన్్యసకులని వీపులు వాతలు 
త్రేటటులు  బెల్టి  తో బాది, హచచి-
రించి పంపించేశడు. వేస్నరో-
డుడి  మొదటి వర్షంతోనే కటుటి కు-
పోవడంతో ఆకాంట్రాకాటి రీనా, వారుడి  

క్ని్సలరీనా వంటిమీద మరిగిన 
త్రు పోస్ బబ్లు లేపేశడు. 
కననావస్ువులనినాంటిలో ఒకటి 
రెండు బిలులు లో రాయక,  గేటుద-
గగారి సకూ్యరిటీ చెక్ లో దంగతనం 
ఆపాదించి, డబు్లు గుంజే ఒక 
మాల్ యజమాని చావుదెబ్లు 
తిని, కాలవగటుటి నుననా పారుకాలో 
పోలీసులకి కనబడాడి డు. వాడూ 
ఆస్పత్రిలో వంటిలేటర్ దావారా 
అనంతవాయువులోలు  కలిస్పో-
యాడు. 
   రాజ్రావు అపరిచితుడిలోని 
విక్రమ్ లాగా, భారతీయుడిలో-
ని కమలహాసన్ గా, హాలీవుడ్ 
స్నిమా ఈకవాలై్జర్ లోని డెనిజల్ 
వాషంగటిన్లు  భావించుకంటూ తన 
గురిం్పు తెలియకుండా చాలా-
మందికి బుదిధిచెపా్పడు. కనినా 
సందరా్లలో హోటళలువారినీ, 
ధనికవా్యపారస్ులీనా, ప్రజ్ప్రతి-
నిథులీనా కుహన్ అడవిఅననాల 
పేరుతో బెదిరించి సొము్మలు 
సంపాదించాడు. నలభైమంది 
విదా్యరుథా లతో ప్రాథమిక పాఠ శల 
నెలకలా్పడు. పెటుటి బడి త్లూ 
కు లోగుటుటి  తెలియకుండా విరా 
ళాలు సేకరించాడు. రామచం-
ద్ం  యిచిచిన ఓ అరెకరం మర 
కభూమి మీద రెండు పూరిపాక 
లతో సూకాలు రూపొందింది. 
రామశస్త్రి తనకుననా కదిదాపాటి 
పలుకుబడితో ప్రయత్నాలు చేస్ 
ప్రభుతవా సహాయం అందని పాఠ-
శలగా అనుమతి సంపాదించా-
డు. రాజ్రావు పిలలులకి కావలి్సన 
పుసక్ాలనీనా త్నే కని, వాటిని 
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సూకాలులోనే ఉంచుకనే ఏరా్పటులు  
చేస్, వీపు బరువు మోతలకి సవాస్ ్
పలికించేశడు.
ప్రభుతవా పాఠశలలాలు గే, విదా్య-
లయాలాలు గే ప్రభుతవా ప్రాథమిక 
ఆరోగ్య స్థా వరాలూ, ఆస్పత్రు-
లూ కుంటి నడకలు నడుస్ూనే 
ఉన్నాయి. స్థా యిపెంచే పథకాలు 
ఇలా వచిచి అలా ఆవిరైెపోతు-
న్నాయి. అపు్పడపు్పడు అటు 
డాకటిరూలు , ఇటు రోగులూ  ఆం-
దోళనలు జరుపుతోనే ఉన్నారు. 
కనినా సకారణ సహితం. మరి-
కనినా అకారణ  దౌర్జన్య వాదం. 
ఓ ప్రభుతవా ఆస్పత్రిలోని ఓ 
డాకటిరు నిరలుక్షం వలలు  రోగి  ప్రాణం 
పోయిందని, ఆస్పత్రి  ప్రాంగణం-
లో ఓ పల్లు  జనమంత్ తిషటి వేస్ 
వంతుల వారీగా నిరాహార దీక్ష క-
నస్గించారు. ‘చాలా ఆలస్యంగా 
రోగిని తీసుకువచాచిరు. చేయవ-
లస్నదంత్ చేస్  రోగిని నగరం-
లోని పెదాదా సుపత్రికి అంబుల్న్్స 
లో తరలిస్ోంటే, డ్రైవరు మస్ుగా 
త్గి, అదుపుతపి్ప ఓ చెటుటి ని గు-
దెదాశడు,  డ్రైవరూ, రోగీ, ఇదదారు 
రోగి బంధువులూ మరణించారు! 
ఏం చేసేది చెప్పండి?’ఇది డాకటిరు 
వాదన. 
   ‘అసలు ఆ డాకటిరు వారం 
రోజులుగా ఆస్పత్రికి రావటంలేదు. 
ఆయన ఆస్పత్రిలో ఉండి ఉంటే 
రోగి బతికే వాడే! ఇంటికి ఫోన్ చేసే ్
పెదాదా సుపత్రికి పంపమని సలహా 
యిచాచిరు. అందుకనే పెదాదా సు-
పత్రికి పంపే ఏరా్పటు జరిగింది. 
డ్రైవరు ప్రమాదం చెయ్యడం దు-

రదృషటి కరం!’ ఇది ఆస్పత్రి  కర్మ-
చారుల వాజూఞా మిలం. పత్రికా విలే-
కరులూ,  ప్రజలూ అదే నిజమని 
నమా్మరు. న్లుగో రోజున డాకటిరు 
తన పొలంలోని  బంగాళాపెం-
కుల  చావిడిలో నవారుమంచం 
మీద  శవమై త్లాడు. పదునైెన 
బాకు గుండెలోలు  దిగబడి ఉంది. 
పోలీసులకి ఆచూకీ ఏమీ తెలి-
యలేదు. 
రాజ్రావు తండ్రి రామచంద్ంతో 
అంటున్నాడు. “ఆ డాకటిరుగారిని 
అన్్యయంగా చంపేశరు. ధరా్మ-
తు్మడు. మా ఆవిడ పురిటి రోజులోలు  
నేను మా అత్్రి ఊరెళాలు ను. 
అకకాడ సక్రమమైన వైద్య సదు-
పాయాలు లేవు. పటనాం తీసుకని 
పోయి ఆస్పత్రిలో చేరి్పంచండి 
అని అయినవారు సలహా యి-
వవాడంతో, రెండెడలు  బండిలో, ఒక 
ఎరుకలస్ని కూడా రాగా నేనూ, 
న్ మామగారూ, అతగ్ారూ, మా 
ఆవిణిణు  తీసుకని బయలు దేరాం. 
దారిలో పరిస్థాతి ప్రమాదకరం-
గా మారింది. ఎదురుగా నెమ్మ-
దిగా వస్ుననా ఓ కారుని ఆపాం. 
ఆ కారులో ఉననా ఆస్మీ కారు 
ఆపి సంగతి విన్నాడు. అకకాడే ఓ  
పొలంలో రోడుడి వారనే ఉననా బం-
గాళాపెంకుల చావడిలోకి మా 
ఆవిణిణు   తీసుకువళిలు  ఓ పటిటి మం-
చం మీద పడుకోబెటిటి ంచాడు.
 ‘కడుపులో బిడడి  అడడిం తిరిగింది. 
పెదాదా సుపత్రికి ఇలాంటి గతుకుల 
రోడడిమ్మట తీసుకు వళళుడం 
మంచిది కాదు. ఆలశ్యమై-
త్ తలీలు , బిడడిలిదదారికీ ఇదదారికీ 

ప్రమాదం కలిగేటటులు గా ఉంది. 
నేను డాకటిరినా. ఇకకాడే నేను చే-
యగలిగింది చేస్్ను,’ అని 
మమ్మలినా దూరంగా పంపి, తన 
మడికల్ బా్యగ్ తెరిచి, ఎరుకల-
స్ని సహాయంతో మా ఆవిడకి 
పురుడు పోశడు! తలీలు  బిడడిలినా 
కాపాడాడు. సొము్మలివవాబో-
త్  సునినాతంగా తిరసకారించా-
డు. రాజ్ ఈ రోజున బడి నడు-
పుతున్నాడంటే అంత్ ఆయన 
చలవే! ఇది ఖచిచితంగా ఆయన 
మంచిని చూస్ ఓరవాలేని కిరాత-
కులు చేస్న కుట్రే!’
  ఈ మాటలు యాదృచిచికం-
గా విననా రాజ్రావు నిలుచు-
ననా చోటనే కూలబడాడి డు. ‘ఏ 
మంచమీద తన జన్మ జరిగిందో, 
తలిలు  ప్రాణం నిలబడిందో అదే 
మంచం మీద తమకు ప్రాణదా-
నం చేస్న డాకటిరు తన చేతులోలు -
నే చావడం.......? తనుపుటిటి ంది 
అందుకేన్?తను కారణజను్మ-
డా?’
‘న్న్నా! న్ జన్మవృత్్ంత్నినా 
కనీసం ఎపు్పడైెన్ కథగా ఎందుకు 
చెప్పలేదు? ఆస్పత్రిలో గలభా 
జరుగుతోందని తెలిస్ డాకటిరు-
గారిని సమరిథాంచడానికి ఎందుకు 
వళలులేదు? నినునాపిరికితనం ఆవ 
హిసే,్ ననునా ఆలోచన్రహిత-
మైన, అరథారహితమైన ఆవేశం 
ముంచేస్ంది!’ రాజ్రావు ఆత్మ 
ఘోషస్ోంది. తండ్రిని నిలదీస్ 
అడిగే నైెతికబలం తనకి లేదు!
బలం తెచుచికని, సైకిలు తకుకా-
కుంటూ పోలీసు సేటిషన్ 



                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎకకాడ 'ర' వచిచిన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వత్ులు, గుణింత్లు అనీనా అనవాయిస్్యి.
                 మీరు చెయ్యవలస్నదలాలు  అసలు వాకా్యనినా కనుకోకావడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) ప = అసలు అక్షరం 'న';  2) బ = అసలు అక్షరం 'క'
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