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తీగవరపు శంతి

                           

                          అశేష పాఠక ప్రజ్నీకానికి నూతనసంవత్సర శుభాకాంక్షలు
                                           చైతన్యమే సంకల్పబలం ------ 2020.

       దేశపరిరక్షణలో నిరంతర పోరాటం చేసూతు , మనం శంతి యుతంగా జీవించడానికి కారకులైన సైనికులా-
రా! ముందుగా మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.      కంపూ్యటరు్ల , స్్మర్ట్ ఫోను్ల , న్నో టెకానాలజీ , ఇలా 
అనేక స్ంకేతిక మారు్పలు వచిచి మనిషి జీవన విధాన్నినా మార్చిశయి. 2030 న్టికి కనీ వినీ ఎరుగని స్ంకేతిక 
మారు్పలు వచేచి అవకాసం ఉంది. విదు్యతుతు తో నడిచే ట్రైను్ల , డ్రైవర్ లేని కారు్ల , పైలట్ లేని విమాన్లు, ఇటు-
వంటివి ఎనోనా విశిషట్ మైన మారు్పలు స్కారమవుతున్నాయి. అనినాటినీ సదివానియోగం చేసుకోవాలి.  ఆధునిక 
సేద్యం ఉపయోగించుకుంటూ, రైతులు ఇంకా ప్రగతి పధంలోకి అడుగు పట్ట్ లి.  సైన్్స రంగంలో క్రీడారంగంలో 
ప్రపంచ ప్రఖ్్యతి గాంచి దేశనికి కీరి తు ప్రతిషట్ లు తీసుకు వచిచిన ప్రతీ ఒక్కరికి చైతన్యం అభినందనలు తెలియ 
జేసూతు  2020 లో ఇంకా ముందుకు దూసుకు పోవాలని ఆకాంకి్షసతు ంది.  ప్రజలంత్ కొతతుసంవత్సరంలో ఆనం-
దోత్్సహంతో,  అభివృదిదీ  పధకాలను  కుటుంబంలోనే కాక, దేశంలో కూడా ఆచరణలో పడుతూ, మానసిక 
ప్రశంతితో, ఆయురారోగా్యలతో సుఖ శంతులతో ప్రతీ ఒక్కరి జీవనం స్గించాలని చైతన్యం సంకల్ప 
బలం కోరుకుంటంది. 
       పాత సంవత్సరంలో మనం చేసిన తపు్పలను, కొతతు సంవత్సరంలో చయ్యకూడదని శపధం చేసుకో-
వాలి. ముఖ్యంగా మన సంస్్కరానికి ప్రాధాన్యతని ఇచిచి, మన దేశం  గౌరవానినా పంచాలి. కుటుంబంలో 
మంచి చడులను చబుతూ, కషట్  సుఖ్లను నేరి్పసూతు   పిల్లలను పంచాలి. ఆడపిల్ల  అంటే ఆట వసుతు వు 
కాదు, భోగ వసుతు వూ కాదు. స్త్రీ పురుషులిదదీరూ సృషిట్ కి ప్రతీక అని చాటిచప్పవలసిన అగత్యం ఏర్పడింది. 
అన్్యయంగా, అధికారానినా అడ్ం పటుట్ కుని సంపాదించే సొము్మ మనిషిని సరవాన్శనం చేసుతు ంది అని 
ఎవరికి వారు అర్ం చేసుకుని నిజ్యితీగా బతకాలి. 
         రాజకీయ న్యకులు అంటే ప్రజ్సేవకులం మాత్రమే అని గురుతు ంచుకోవాలి. ప్రజలు కూడా 
వారిని మనం ఎనునాకుని మన సేవకు మాత్రమే వినియోగించుకునే మన సేవకులు అని గుర తురిగి వారిని 
అందలం ఎకి్కంచకుండా, వారు దేశ అభివృధ్ి కి పాటుపడేటటుట్ గా మనం  వారిని నడిపించాలి. వారు 
ఎక్కడైన్ తపు్పడు నడకలు నడిసేతు ఎక్కడికక్కడ అరికట్ట్ లి. అంత్కాని ప్రజలు ఎవరికి  వారు స్వార్ంతో 
నేను న్ కుటుంబం బావుంటే చాలు అని అధికారులకు లంచాలు ఇచిచి, దురివానియోగానికి వినియోగిం-
చుకుంటూ, వారిని తపు్పడు దోవలో నడిపించి దేశ అభివృధ్ి కుంటు పడేటటు్ల  చేయకూడదు. 
         మన పూర్వాకులు ప్రజ్ శ్రేయసు్సను దృషిట్ లో పటుట్ కుని ఆహార నియమాలు, పండుగలు, 
వివాహాలు, పూజలు, వ్రత్లు, వ్రతనియమాలు ఇలా ఎన్నానోనా ఆచరణ యోగ్యమైన వి మనకి అంది-
చాచిరు. వారు మనకు చూపించిన దారి ఈ జన్మకే కాక జన్మజన్మలకీ మన ఎంతో మేలు చేసుతు ందని తెలు 
సుకుని ఆచరించాలి. వారు చూపించిన మార్ం పాతచింతకాయ పచచిడి అనుకోకుండా, మార్ం తప్ప-
కుండా కావాలంటే చిననా చిననా మారు్పలు చేసుకుని మనకి మేలు చేసేవిగా ఇంకా అభివృద్ికి వీలుగా 
మారుచికోవచుచి. అంత్ కానీ వాటిని ప్రక్కన పటిట్  ఎవరికి  తోచినటు్ల  వారు చేసుతు ంటే మన జీవన పయన-
మట,  మనకే తెలియని పరిసిథాతి ఏర్పడుతోంది. అలా కాకుండా ప్రజలంత్ కలిసికటుట్ గా ఉండాలి. 
          క్రొతతు సంవత్సరం అందరినీ ఆనంద డోలికలో్ల  ముంచాలని భగవంతుడిని ప్రార్ిసూథా  .... 
                                                                                                                                       మీ ఎడిటర్ ,



            అభిప్రాయ వేదిక
   టైెటిల్ పేజి చాలా అదుభుతంగా ఉంది. ఎడిటరియల్ 
కూడా ప్రసుతు త సమస్యలను తీసుకుంటూ బాగా  వ్రాసుతు న్నారు.                                                              
ముకి తున్థ్-మానససరోవరం అక్షర-దృశ్య-శ్రవణ పరవాం 
దిగివాజయంగా ముగించి పాఠకులకు అందించినందుకు 
అభినందనలు. మానససరోవర యాత్రను అభిలషించి, 
సంసిద్ులైన పాఠకులకు, వివరణాత్మకంగా, మార్దర్శకంగా 
ఉంది.
శ్రీమతి లక్ష్మి , శ్రీమతి హైమ, శ్రీ రమేష్ ---- వైజాగ్. 
పోచినపదిదీ  మురళీ కృష్ణగారు ధారావాహికంగా అందిసుతు ననా 
'పూరి జగన్నాధ స్వామి వైభవం' చాలా అదుభుతంగా అంది 
సుతు న్నారు. మార్శిర విశిషట్ త గురించి కొతతు రామానందం 
గారు మాకు తెలియని ఎనోనా విషయాలను తెలియజేస్రు.
శ్రీ చిటిట్ బాబు , శ్రీమతి లత , శ్రీ రాజేష్ ---- రాజమండ్రి. 
మధ్య తరగతి తండ్రి గురించిన కదా బాగా వ్రాస్రు భారతి 
గారు. పాలపు బుచిచిరాజుగారి భారత దేశపు అధ్యకు్ష ల 
గురించి రాసుతు ననా వా్యసపరంపర పూర తుయిన తరావాత  ఒక 
పుసతుకంగా తీసుకు రావలసిన అవసరముంది.
పి.వి.రమణారావు, వరంగల్. శ్రీమతి శారద- అన్నవరం.  
వేమూరి వంకటేశవార రావు గారు అందిసుతు ననా అంకెల 
గురించి మాకు ఊహకైన్ రానివి ఎన్నానోనా తెలుసుతు న్నాయి. 
ఇంద్రగంటి వంకట సుబాబారావు గారు వ్రాసుతు ననా 'ప్రేమంటే 
ఇంత్' చాలా బావుంటంది. స్మాజిక విషయాలను జోడిం 
చి బాగా వ్రాసుతు న్నారు. 
శ్రీమతి కనక వల్లి , శ్రీమతి జానకి , శ్రీ సురేష్-అనంతపూర్. 
చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు అందిసుతు ననా పజిల్ వైజ్ఞా నికం-
గా బావుంటంది. శ్రీ దంతురి తు శర్మగారు మహాభారతంలోని 
పద్యరత్నాలను ఉటంకిసూతు  వివరిసుతు ననా అంశలదావారా కొనినా 
తెలియని అంశలు తెలుసుతు న్నాయి.
శ్రీమతి భారతి , శ్రీమతి సుందరి --ఏలూరు. శ్రీ శ్రీహరి , శ్రీమతి అన్న-
పూర్ణ , శ్రీ శ్రీనివాసరావు -కడప 
 ఇంత తవారగా అయిపోయిందా అనిపించింది శంతి గారూ. 
విలువలుననా మన చైతన్యం పత్రికకు ఎంతో శోభ కలిగిం-
చింది మీ రచన. మంచి రచనను గత ఏడాదిగా వీడియో 
రూపంలో పాఠకులకు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు.  
పోడూరి శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్.
యాత్ర చేయడం  ఒక కషట్ మైత్, దాని గురించి  పాఠకులకు 
అక్షర- దృశ్య- వా్యఖ్్యన్లను  అందజేయడం మరింత  
కషట్ ం. విజయం స్ధించారు.   అభినందనీయం.
సి దురాగాప్రసాదరావు, ఆగ్రా.
శంతిగారూ...ముకి తున్ద్ యాత్ర స్హసం బాగుంది. మధ్య-

తరగతి న్ననాకు అనీనా తెలుసు. అది నిజం. 
 నందుల ప్రభాకర శాసి్రి, లండన్.
అమా్మ! మానససరోవర యాత్ర ఆస్ంతం చదివితిని. 
చయి్య పటుట్ కుని దగ్ర ఉండి ప్రతి విషయం కళ్ళకు, 
మనసుకు హతుతు కునేలా యాత్రలో మేము కూడా 
పారిట్సిపేట్ చేసినటు్ల గా త్రికరణశుద్ిగా అనుభూతి 
పందితిని. మీ కృషి దిగివాజయం గా అవిచిఛిననాంగా 
కొనస్గాలని మా దంపతుల ఆశీసు్సలు.  
 శ్రీ శాసి్రి, ఆయురేవేద వైదుయుడు, పల్వెల.
తిరుమల శ్రీనివాస్చార్య గారి మీద వా్యసం చక్కగా 
ఉంది. రచయితకు ధన్యవాదాలు. మానససరోవర 
యాత్ర అపు్పడే  అయిందా అని బాధగా ఉంది. బాగా 
కవర్ చేస్రు యాత్ర మొతతుం.మానససరోవర యాత్ర 
మొతతుం ఒక పుసతుక రూపంలో తీసుకుని వసేతు చాలా 
బాగుంటుంది. ద్నిని గురించి కొంచం ఆలోచించగ-
లరు. 
   రమణారెడ్డి, అనంతపూర్,  సుబ్రహ్మణయుం, వనజ, 
రాణి, రాజమండ్రి.  వనజ, రాణి-రాయవరం. 
పి.బి. శ్రీనివాస్స గారి గురించి చాలా బాగా వ్రాస్రు  
గొప్ప విదావాంసుడు, గాయకుడు  గురించి తెలుసు-
కోవడం ఆనందంగా అనిపించింది. అవగాహన కధ 
చదువుతుననాంతసేపూ ఎంతో ఆసకి తు కరంగా ఉంది .  
అసతుమానూ లడ్్లేన్ కథ బాగుంది. రమణారావు 
గారు చాలా బాగా వ్రాస్తు రు.
 రాజారావు, రమణి - అమలాపురం
పి బి శ్రీనివాస్ గారి గురించి చక్కటి వా్యసం వ్రాస్రు 
పోడ్రివారు. చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే పద్యర-
త్నాలు చాలా బాగుంటున్నాయి. పూర్ కే్షత్ర వైభవం 
బావుంది. 
శాయుమలరావు, విజయలక్ష్మి - మియాపూర్
పోడ్రి శ్రీనివాసరావుగారు చాలా బాగా వ్రాస్రు.
శ్రీ కుమార్ , శ్రీమతి పల్లవి, శ్రీ సుబాబారావు, శ్రీమతి లకి్షమి 
-రామవరపా్పడు.శ్రీ వేణు, శ్రీమతి ప్రభ-విజయనగరం.
నందుల ప్రభాకర శస్త్రి గారు స్హితీ గోషిట్ తో సహా అనినా 
వివరంగా పల్లటూరి విశేషాలు చక్కగా అందిసుతు న్నారు. 
అలాగే అసతుమానూ లడ్ులేన్ అంటూ ఎలకా్రా న్ గారు 
వ్రాసింది బావుంది.
శ్రీమతి సురేఖ, శ్రీమతి విజయ, శ్రీ రామ మూరితి -సికిం 
ద్రాబాదు. శ్రీ శాయుమల రావు, శ్రీ వినయ్, శ్రీమతి అపర్ణ  
--రావులపాలం.
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపదిదీ  వంకట మురళీ కృష్ణ

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

         సృష్టి  స్థితి లయలకు కారణమ�ైన తిరిగుణాలు నీ యందే ఉనానాయి. పరికృతి, పరము నీయందే 
ఉనానాయి. నీలో ఉననా బరిహ్మస్వరూపమే అన్నాటికి కారణము. విశా్వత్మకుడవ�ైన న్న్నా శరణ 
కోరుతునానాన్. ఈ నీటియంద్ న్లబడడాన్కి ఎక్కడా సాథి నం లేద్. జగనానాధా! విషుణు మూర్తి! 
సంసార సాగరమునంద్ మున్గ్ ఉననా నన్నా నీ కడగంటి చూపుతో రక్షంచ్.

        “ ఓ మార్కండేయా! నీవు నన్నా తెలుస్కొన లేకపో తునానావు. తపస్సు చేస్ దీరాఘా యువు 
పొ ందావు. ఈ కల్పవృక్ం ప�ైభాగాన ఒక ఆకుప�ై పడుకొన్ ఉననా బాలుడు ఉనానాడు. నీవు అతన్ 
నోటిలో పరివేశంచ్” అన్ సా్వమి మార్కండేయున్ ఆదేశంచాడు.

         మార్కండేయుడు ఆ బాలున్ నోటిలోంచి గర్ంలోకి పరివేశంచాడు. అక్కడ విశా్వననాంతటిన్ 
చూసాడు. ఆశ్చర్యపో యాడు. “సా్వమీ! దేవ దేవా! పరిళయ సమయంలో నశంచిన సృష్టి  అంతా 
నీ గర్ంలో ఉంది. నీ శకితిన్ తెలుస్కొన్ట ఎవర్కి సాధ్యం” అన్ పరాి ర్ధంచాడు. 

“ మార్కండేయా! ఈ కషేతరిం చితరిమ�ైనది. నేన్ ఎపు్పడు ఇక్కడే ఉంటాన్. ఇక్కడ ఉననా సృష్టికి 
పరిళయం అనేది ఉండద్. ఎల్ల పు్పడు ఒకషేవిధంగా ఉంటుంది. నన్నా తెలుస్కొన్ ఇక్కడకు 
వచి్చనవాడు సర్వ స్ఖాలు అన్భవిసాతి డు” అన్నారాయణుడు చెపా్పడు నారాయణున్ 
మాటలు విన్ మార్కండేయుడు తాన్కూడా ఇక్కడే ఉండాలన్ న్రణుయించ్కునానాడు
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“ సా్వమి! ఈ పురుషో తతిమ కషేతరింలో నేన్కూడా మృతు్యవు లేకుండా ఉండునటు్ల  అన్గ్రహించ్” 
అన్ సా్వమిన్ పరాి ర్ధంచాడు.

       “ మార్కండేయా! పరిళయం వచి్చనపు్పడు నీవు న్వస్ంచడాన్కి ఒక తీరాథి న్నా సృష్టిసాతి న్. 
అక్కడ నా రెండవ రూపమయిన శవుడు ఉంటాడు. ఆ శవున్ ఆరాధించ్. మృతు్యవున్ 
జయిసాతి వు” అన్ సా్వమి పలికాడు.

          ఈ కషేతరిం ఐద్క్ోర స్ల దూరంవా్యప్ంచి ఉంది. బంగారురంగులో ఇస్క ఉంటుంది. అక్కడ 
ఉననా నీలాచల పర్వతంప�ై శవుడు నారాయణ స్వరూపంలో ఉంటాడు

 అక్కడ ఉననా జగనానాధ్న్ పూజంచడాన్కి యముడు “ భువనేశ్వరుడు”  వసాతి డు. అతన్న్  
పూజంచినచ  ోకోటిలింగాలు పూజంచిన  ఫలితం కలుగుతుంది” అన్ లకష్్మ దేవి  మార్కండేయున్కి 
బో ధించింది.                    ( 25 – 55)

      సా్కందపురాణంలోన్ వ�ైషణువ ఖండంలో, పురుషో తతిమ కషేతరిమాహాత్మ్ంలో లకష్్మ-మార్కండేయ 
సంవాదము అన్ మూడవ అధా్యయం సమాపతిం.

                                                 4. వ. అధా్యయం

                                               జెైమిన్ – ఋష్ సంవాదము

పురుషొ తతిమ కషేతారి న్కి పడమర దికు్కన శంఖాకారంలో ఒక పర్వతం ఉంది. అక్కడ ఈశ్వరుడు 
ఉనానాడు. అక్కడ్షకి క్ోర స్డు దూరంలో నారాయణున్కి చెందిన కషేతరిం ఊంది. అక్కడకు చేరడం 
చాల కషటిం. సముదరి పరాి ంతంన్ండ్ష, వటవృక్ం మూలవరకు ఉననా భాగం శంఖాకారపు 
పర్వతాన్కి ఉదర భాగం అవుతుంది. ఈ భాగం నీటితో న్ండ్ష ఉంటుంది. ఈ తీరథింలో సానానం 
చేస్తి  ముకితి లభిస్తి ంది.

           బరిహ్మ ఐదవ శరస్సు ఛేదించిన పరమేశ్వరున్ చేతికి ఆ తల అంటుకు పో యింది. ఆ 
శరస్సున్ వదిలించ్కొన్టకు పరమేశ్వరుడు మూడు లోకాలు తిర్గ్ చివరకు పురుషో తతిమ 
కషేతారి న్కి చేరుకున్ , ఈ తీరథింలో సానానం చేసాడు. వ�ంటనే బరిహ్మ శరస్సు చేతి న్ండ్ష విడ్షపో యింది. 
శవున్కి బరిహ్మ హతా్య పాతకం న్ండ్ష మోక్ం లభించింది.                 ( 1 – 12 )

             ఈ పరాి ంతాన్కి కపాల మోచన తీరథిం అన్ ప్రు. ఇక్క ‘కపాల మోచన లింగం’ ఉంది. ఈ 
లింగం శంఖాకార పర్వతాన్కి రెండవ ఆవరతింలో ఉంది. ఇక్కడ మరణిస్తి  సంసార బంధంన్ండ్ష 
విముకితి కలుగుతుంది. మూడవ ఆవరతింలో “విమల” అన్ శకితి ఉంది. 

    ఈశకితిన్ భకితితో నమస్కర్ంచిన, పూజంచిన, అర్్చంచిన మోక్ం లభిస్తి ంది. శంఖంయొక్క 
నాభి పరిదేశంలో ఈమూడుతీరాథి లు, వటవృక్ం ఉనానాయి. కపాలమోచనం న్ండ్ష ‘అరాధ ంశన్’  
పరితిష్టించబడ్షంది. శంఖమ యొక్క మధ్య భాగంలో రహస్యంగా కొంత నీరు ఉంచబడ్షంది. 
ఆ నీరు పరిళయ సమయంలో  లోకాలన్ ముంచి వేస్తి ంది. ఆనీటిన్ “అరాధ ంశన్” అన్ శకితి 
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సృషాటి ్దియంద్ హర్ంచి వేస్తి ంది.

        ఈ “అరాధ ంశన్” నాచే సృష్టించబడ్షంది. ఈ శకితికి నమస్కర్ంచిన వారు. శాశ్వతస్ఖాలు 
అన్భవిసాతి రు. సముదారి న్కి, వట వృకషాన్కి మధ్యభాగంలోమరణించిన పరాి ణులు మోకషాన్నా 
పొ ంద్తాయి. దేవతలుకూడా ఈ తీరథింలో న్వస్ంచాలన్ అన్కుంటారు. 

             ఇక్కడ “ కారుణ్యము” అన్ కుండం ఉంది. ఈ నీటిన్ తాకితే భవ బంధాలు నశసాతి యి. ఈ 
నీరు పరిళయ సమయంలో లోకాలన్ ముంచివేస్, తిర్గ్ ఇక్కడ లీనం అవుతుంది. అంద్వలన 
ఈ నీటిన్ “రోహిణము” అన్ ప్లుసాతి రు.

        “ యమధర్మరాజా! ఇక్కడ నీ అధికారం చెల్ల ద్”, అన్ లకష్్మదేవి ఆదేశంచి, “బరిహా్మ! ఇక్కడ 
మరణించిన జంతువులకుకూడా మోక్ం లభించేటటు్ల గా ఆదేశంచ్”. ఈ కషేతారి న్కి కాముడు 
కషేతరిపాలకుడు. నరస్ంహ సా్వమి జనారధన్న్కి దక్షణభాగంలోఉనానాడు.( 13-30

       ఆయన ఎద్ట మరణించిన వారు ముకితిన్ పొ ంద్తారు. ఇక్కడ చేస్న పుణ్య కారా్యలు 
కోటి రెటు్ల  ఫలితాన్నా ఇసాతి యి. అజాఞా నం నశంచి జాఞా నం కలుగుతుంది. మహేశ్వరుడు స్వయంగా 
బరిహ్మజాఞా నాన్నాబో ధిసాతి డు.ఇక్కడ మరణించిన వార్కి వ�ంటనే మోక్ం లభిస్తి ంది.

      ఈ తీరథి వ�ైభవాన్నా ఎంత చెప్్పనా తరగద్. ఈశ్వరుడు ఇక్కడ నన్నాగూర్్చ తపస్సు 
చేసాడు. అతన్కి భార్యగా గౌర్న్ నేనే సృష్టించాన్. ఆమ� ఎన్మిది రూపాలు ధర్ంచి, ఈ కషేతరిం 
ఎన్మిది దికు్కలన్ రక్షసోతి ంది. వటవృక్ం మూలమునంద్ మంగళ గౌర్గా ఉంది. 

     పడమర దికు్కన “విమల” గా ఉంది. శంఖం యొక్క వ�న్క భాగంలో సర్వమంగళగా 
ఉంది. కుబేర దికు్కన(ఉతతిర దికు్కన) అరాధ ంగ్న్, దక్షణ దికు్కన కాళ రాతిరి, తూరు్పన మరీచిక, 
తరువాత చండ రూపాన్నా ధర్ంచింది. 

        ఈ ఎన్మిది రూపాలన్ స్తి తించిన, దర్శంచినచ  ోఅశ్వమేధ యాగం చేస్న ఫలితం 
కలుగుతుంది.  రుద్రి డు ఎన్మిది రూపాలు ధర్ంచి పరమేశ్వరున్ స్విస్తి నానాడు. 

        జగనానాధ్డు పరమేశ్వరున్ కషేతరిపాలకున్గా న్యమించాడు. కపాల 
మోచన్డు, యమేశ్వరుడు, మార్కండేయుడు, ఈశాన్డు, బిలే్వశుడు, నీలకంఠుడు, 
నటేశుడు,కషేతరిపాలుడు అన్ ఎన్మిది లింగాల రూపంలో ఈ కషేతారి న్నా రక్షస్తి నానాడు. ఈ 
ఎన్మిది లింగాలన్ అర్్చంచినా, స్పృశంచినా మోకషాన్నా పొ ంద్తారు.                                               

                                                                                         (  31 – 54 )

          ఇక్కడ జగనానాధ్డు తనన్ తాన్ అర్్చంచ్కుంటూ ఉంటాడు. శరణు కోర్న వార్న్ 
రక్షసూతి  ఉంటాడు. స్దరశన చక్రంతో మాయన్ పో గొడతాడు. యమున్కి ఈ కషేతరింలో అధికారం 
లేదన్ చెప్్ప లకష్్మ దేవి యమున్ యమపుర్కి పంప్ంచి వేస్ంది( 55-60)

         సత్య యుగంలో ఇందరిద్్యమునాడు అన్ రాజు ఇక్కడకు వచి్చ భగవంతున్ కరుణ 
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పొ ందడాన్కి అశ్వమేధ యాగం చేసాతి డు. ఆ సమయంలో ఒక కొయ్య ఇక్కడ పుడుతుంది. ఆ 
కొయ్యతో “విశ్వ కర్మ” కొయ్య బొ మ్మలు చేసాతి డు. అవి మా రూపాలన్ పో లి ఉంటాయి. వాటిన్ 
ఈ పురుషో తతిమ కషేతరింలో పరితిష్టించ్” అన్ లకష్్మదేవి బరిహ్మకు చెప్్పంది. 

      ఆ మాట విన్ బరిహ్మ, యముడు మొదల�ైన దేవతలు ఆనందించి తమ తమ లోకాలకు 
వ�ళ్్లపో యారు. ( 61-64)

             “మహరుషు లారా! కొంతకాలంతరువాత ఇందరిద్్యమునాడు యాగం చేయగా కొయ్య 
లభించింది. ఆ కొయ్యతో విశ్వకర్మ నారాయణుడు, స్భదరి, బల రాముల విగ్రహాలన్ తయారు 
చేసాడు. ఆ విగ్రహాలన్ బరిహ్మ నీలాచల పర్వత గుహలో పరితిష్టించాడు. 

           ఈ పరితిమలకు నమస్కర్ంచిన వార్కి తాపాలు నశసాతి యి. పాపాలన్ండ్ష విముకితి 
కలుగుతుంది. దారుమూర్తి అయిన ఈ సా్వమిలో సమసతిలోకాలు ఉనానాయి. ఈ సా్వమి  
కొయ్యతో చేయబడ్షందికదా! మహిమలు ఉంటాయా? అన్ అన్మాన్ంచవద్దు .

      నారాయణుడే ఈ దారుమయమ�ైన రూపాన్నా పొ ందాడు. అంద్వలన ఈ సా్వమిన్ శరణు 
వేడండ్ష. ఆయనప�ై కొదిదుపాటి భకితి కలిగ్ ఉనానామన అపరాధాలు అనీనా క్మిసాతి డు. మోకషాన్నా 
పరిసాదిసాతి డు. జగనానాధ్న్ లీలలు మీకు చెబుతాన్ శ్రదధగా వినండ్ష” అన్ జెైమిన్ మహరుషు లకు 
ఈ విధంగా చెప్పడం పరాి రంభించాడు.                             ( 65 – 84 )

                                      పుండరీక—అంబరీషుల వృతాతి ంతం

 పూర్వం కురుకషేతరింలో పుండరీకుడు, అంబరీషుడు అన్ స్నాహితులు ఉండేవారు. వారు, 
బారి హ్మణ క్తిరియ వంశాన్కి చెందినవారు. అంబరీష, పుండరీకులు, తమకుల ధరా్మలన్ 
విడ్షచిప�టిటి  ద్షటి  మార్ంలో నడవడం పరాి రంభించారు.

             వారు తమకు ఇషటి  మ�ైన మార్ంలో నడుసూతి   ఒకరోజున ఒక యజఞా శాల దగ్రకు చేరుకు 
నానారు.అక్కడ బారి హ్మణులు చద్వుతుననా మంతారి లు వార్న్ ఆలోచింప చేసాయి. ఇంతవరకు 
తాము అన్భవించిన జీవితము పాపభూయిషటి మయినది. ఆ పాపాలన్ండ్ష విముకితి ఎలా 
లభిస్తి ంది? అన్ మహరుషు లన్ అడ్షగారు. మహరుషు లందరు వార్న్ చూస్ నవా్వరు. 

                    వార్లో ఒక వ�ైషణువుడు వార్న్ చూస్ జాలి పడ్ష, “పురుషో తతిమ కషేతరింలో ఉననా 
జగనానాధ్న్  దర్శంచ్కుననాట్ల యితే  మీ పాపాలు నశంచిపో తాయి”

  ఇది సా్కందపురాణంలోన్ జెైమిన్ ఋష్ సంవాదము అన్ నాలుగవ అధా్యయం సమాపతిం

                                                                                       (ఇంకా వుంది)
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కొతతు  రామానందం                                                                 

        తెలుగువారికి చాంద్రమాన్నినా 
బటిట్  మార్శిరమాసము, తమిళు-
లకు సౌర మాన్నినా బటిట్  ధనురా్మ-
సం (మార్ళి) వస్తు యి. ఈ వికారి 
న్మ సంవత్సరం ది. 16-12-2019 
న ధనుస్సంక్రమణం. ఈ రోజున 
సూరు్యడు ధను రాశిలో ప్రవేశిస్తు -
డు.       అప్పటినుంచి పవిత్ర ధను 
రా్మస వ్రతం ప్రారంభమవుతుం-
ది. ఆపద మొకు్కల స్వామి - శ్రీ 
వేంకటేశవార స్వామికి నిత్యం ఎనోనా 
ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా 
జరుగుచుననాప్పటికీ, స్వామివారి ది-
నచర్య 'కౌసల్య సుప్రజ్ రామ' అనే 
సుప్రభాత సతువం తోనే మొదలవు-
తుంది. అయిత్ ధనురా్మసంలో ఒక 
న్ల రోజులు తప్ప ఈ సుప్రభాత సేవే 
సంవత్సరమంత్ కొనస్గుతుంది. 
ధనురా్మసంలో గోదాదేవి (ఆండాళ్) 
తిరుమలగిరి న్యకుడినా సుతు తిం-
చిన 'తిరుపా్పవు' సంకీర తున్గానం 
జరుగుతుంది.
      'మాస్న్ం మార్శీరో్ష హం' 
అన్నాడు గీత్చారు్యడు. మార్శిర-
మనే ఈ న్లకు భకి తుస్ంప్రదాయం-
లో గల ప్రత్్యకత చప్పనలవికాదు. 
మకర సంక్రమణానికి ముందు 
ముపైఫై రోజులను ధనురా్మసంగా ప్ర-
త్్యక కార్యక్రమాలతో గడపడం దకి్షణ 
భారతదేశంలో అందరికీ తెలిసిందే. 

చూడి కుడుతతు న్చిచియార్-గోదాదేవి 

భోగి పయండుగ న్డు గోదా కల్్ణయం చేయడయం స్యంప్రదాయయం. ధనురామాసయంలో తిరు 
పాపావ ైవ్రతయం చేసిన ఆయండాళ్ కల్్ణయం జరిగిన పవత్ర తిథి భోగి.ఈ సయందర్యంగా 
గోదా కల్్ణయం, శ్రీరయంగ క్షేత్ర వభైవ స్యంప్రదాయాల గురియంచి తెలుసుకుయందాయం. 
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తెల్లవారుఝామునే లేచి, చల్ల  
చల్లని వాత్వరణంలో స్నాన్-
దికాలు ముగించికుని వీధులలో 
భజన గానం చేసూతు  భకుతు లు తిరు-
గుత్రు. 
         దావాపరయుగంలో శ్రీ కృష్ణ భగ-
వానుడినా భర తుగా పందాలననా కోరికతో 
మార్శిర మాసంలో గోపికలు కా-
త్్యయనీ వ్రతం చేసేవారు. స్ధార-
ణంగా మార్శిర-పుష్య మాస్లలో 
వచేచి ధనురా్మసంలో ఆచరించబ-
డే ఈ నోముని 'పావై నోము' అని 
అనేవారు. 'పావై' అంటే స్త్రీ, నోము 
అంటే వ్రతం, నోము అని అర్ం. 
ఈ వ్రతమాచరించే కన్యలు త్ము 
స్నానం చేసిన నది లేక చరువు 
నుంచి మటిట్ ని సేకరించి బొమ్మ జేసి 
పూజిస్తు రు. ధనురా్మసం పర్యంతం 
'బ్రహ్మ ముహూర తుం' లో మేల్్కని 
తమ సేనాహితురాళ్ళతోస్నాన్దికాలు 
ముగించి, తమకు మంచి భర తుని 
ప్రస్దించమని ఇషట్  దైవానినా వేడు-
కోవడమే వ్రత విధానం. గోదాదేవి 
కూడా ఈ వ్రత్నినా ఆచరించింది. 
న్ల రోజులపాటూ ప్రతి దినం వే-
కువజ్మునే శ్రీ విలి్ల పుతూతు రులో 
వేంచేసి యుననా వటపత్ర శయి 
అయిన శ్రీ మహావిషు్ణ వు గురించి 
రోజుకొక్క పాశురానినా(పాటని) పరవ-
శించి గానం చేసేది. 
       శ్రీ విలి్ల పుతూతు రులో వటపత్ర-
శయియైన శ్రీ మహావిషు్ణ వుకు వి-
షు్ణ చితుతు డు భకుతు డు. నిత్యపూజలు 
చేసుతు ండేవాడు. 'పరియాళ్వార్' గా 
ప్రసిద్ి చందిన విషు్ణ చితుతు డు 'తిరు-
పలా్ల ండు' అనే పాశురాలినా పాడారు. 
ఆయన ఇలు్ల  కోవల పక్కనే ఉండడం 
వల్ల  రోజూ నడిచే ఆలయానికి వ-
ళుతు ండేవాడు. ఆలయానికి, ఇంటికి 
మధ్య ఓ అందమైన పూదోట 

ఉండేది. విషు్ణ చితుతు డు రోజూ ఆ 
తోటలోని పూలను సేకరించి, మాల 
కటిట్ , శ్రీ మహావిషు్ణ వుకు అలంక-
రిసుతు ండేవాడు. ఒకరోజు తోటలోని 
తులసి చటుట్ కి పాదు చేయాలని 
అటువైపు వళి్ళన విషు్ణ చితుతు ని-
కి అచచిట ఒక అందమైన ఆడ 
శిశువు లభించింది. తనకు భగవత్ 
ప్రస్దముగా లభించిన ఆ చినినా 
శిశువుకు కోవై(పూలదండ) అని న్-
మకరణము చేసి, అలా్ల రుముదుదీ గా 
పంచారు. పూవు పుటట్ గానే పరిమ-
ళించినటుట్  కోవై 'గోదా' గా, 'ఆం-
డాళ్'గా  పిలవబడుతూ, తండ్రితో 
కలసి బుడిబుడి అడుగులతో పూ-
లబుటట్ లతో గుడికి వచేచిది. తండ్రితో 
పాటు ఆ వటపత్ర శయిని ఆరాధిం-
చేది. ఆండాళ్ కి శ్రీకృషు్ణ నిపై ఇషట్ ం 
కలిగింది. ఆ ఇషట్ ం ప్రీతిగా, ఆ ప్రీతి 
ప్రేమగా దినదిన ప్రవర్మానమైంది 
ఆమకు యుక తు వయసు్స వచేచిస-
రికి శ్రీకృషు్ణ నినే పళి్ల  చేసుకోవాలనే 
కోరిక బలపడింది. ఈ మధ్యకాలం-
లో తండ్రి ఆమకు వేదవేదాంగాలు 
అభా్యసం చేయించాడు. సవాతహాగా 
బుద్ి సూక్ష్మత గల గోదాదేవి చిరు-
ప్రాయంలోనే అలవోకగా కవితలల్ల-
డం ప్రారంభించింది. ఆమ పాండి-

త్్యనినా చూసి అబుబారపడేవారు. 
      గోదాదేవి ఆగ్రహారానికి చందిన 
అమా్మయి అయినప్పటికీ అనినా 
వర్ాల బాలికలతో ఆడుతూ 
పాడుతూ ఉండేది. తన తిరు-
పా్పవై లో 'గొప్ప ఆవుల పదుగున 
చయి్యడి, పిండుకొలద్ కుండల 
కొద్దీ  పాలు ఇసుతు ంట్యి', 'పాలిచుచి 
గేదులు తలుగులు విడువబడి-
నై్, పచిచిక మేయుతకు పోలము-
లందు సంచరింపబోయినవి' అని 
వ్రాయటం జరిగింది.
         ప్రతినిత్యం తండ్రి వటపత్ర 
శయికి పూమాలని సమరి్పసుతు ం-
డటం గోదాదేవి చూసుతు ండేది. 
రోజూ ఆయన పూమాలను కటిట్  
ముగించిన తరావాత కాళు్ళ చేతులు 
కడుకో్కవట్నికి పరట్ల కి వళుతు ం-
డేవారు. సరిగ్ా ఆ సమయంలో 
గోదాదేవి ఆ మాలని తన మడలో 
అలంకరించుకుని మురిసిపోతుం-
డేది. అయిత్ ఆ మాల అలంక-
రిచుకుననాపు్పడు తన అందానినా 
అదదీంలో చూచుకోవాలనే గోదాదేవి, 
త్ను స్వామికి భోగ్యమైన కంఠ-
మాలగా ఉంట్న్?అని చూచు-
కోవడానికి స్వామికై కటిట్ న పూల-
దండను ముందుగా త్నే ధరించి 
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మురిసిపోతుండేది. తన అందానినా 
చూసుకోవాలనే కోరికతో గోదాదేవి 
తన ఇంట్ల నే ఉననా బావిలోకి తంగి 
చూసి తన ప్రతిబింబానినా వీకి్షంచి 
మురిసిపోయేది. అప్పటి బావి 
ఇప్పటికీ ఆ ఆలయంలో ఉంది. ఆ 
బావిని అందాల బావి అని పిలుస్తు -
రు. మాల అలంకరించి చూసుకు-
ననా తరావాత ఏమీ ఎరగనటుట్  పూల-
సజ్జలో మాలని పటేట్ సుతు ండేది. త్ను 
ధరించిన పూమాలను స్వామికి 
సమరి్పంచేది. త్ను ముడిచి, 
విడచిన దండలను ఆలయంలో 
స్వామికి ఇచేచిది కనుక గోదాదేవికి 
'శూడి కొడుతతు న్చిచియార్' 'ఆముక తు 
మాల్యద' అనే పేరు కలిగింది.
       న్చిచియార్ తిరుమొళి గోదాదేవి 
శ్రీకృషు్ణ నిపై మకు్కవ పంచుకొంది. 
స్వామి విరహానినా భరించలేకపో-
యింది. వేంకట్చలపతికి ననునా 
పతినాగా సమకూరుచిమా! అని దేవుని 
ప్రారిథాసూతు  143 పాశురాలు పాడింది. 
ఆ గీత్ల సంపుటికే న్చిచియార్ 
తిరుమొళి అనిపేరు.      
        ఒకరోజు ఈ విషయం పరియా-
ళ్వార్ కంటపడింది. ఖినునాలయా్య-
రు. కూతురితో,'స్వామిని అలంక-
రించే మాలను నీవు ధరించడం 
అపరాధం తల్్ల !' అని నచచిచపి్పన-
ప్పటికీ జరిగిన తపి్పదానికి విషు్ణ చి-
తుతు డు లోలోనే కుమిలిపోయాడు. 
ఆరోజు పచిచి మంచినీళు్ళ కూడా 
ముటట్ లేదు. 'పరమాత్్మ! తపి్పదం 
జరిగిపోయింది' అని అంటూ 
వేడుకుని ముడుచుకుని నిద్రపో-
యాడు.
         రాత్రి విషు్ణ చితుతు ని కలలో కని-
పించిన స్వామి, గోదాదేవి అలం-
కరించుకుననా మాలయే తనకు 
ప్రీతిపాత్రమని, దానేనా తనకి అలం-

కరించమని కోరాడు. దిగ్ున లేచిన 
విషు్ణ చితుతు నికి అక్కడ ఎవరూ కని-
పించలేదు. ఈ విషయానినా భార్యకి 
చపా్పడు. ఈ విషయం ఊరంత్ 
వా్యపించింది. ప్రజలు గోదాదేవి 
అదృషాట్ నినా వేనోళ్ళ పగిడారు. 
       ఇదిలా ఉండగా, విషు్ణ చితుతు డు 
తన ముదుదీ ల కూతురికోసం తగిన 
వరుని వదకడం ప్రారంభించాడు. 
అపు్పడు గోదాదేవి తన తండ్రితో 
'న్న్నా! కలుముల న్చచిలి లకి్షమి 
ఎవరిని వరించిందో, ఆయన మీకు 
అలు్ల డౌత్డు' అని చపి్పంది. తన 
తలి్ల  దగ్ర 'త్ను శ్రీ మహా విషు్ణ వు-
ని తప్ప మరొకరిని పళి్ల  చేసుకోనని 
ఖరాఖండిగా చపి్పంది. గోదాదేవి 
మాటలు విననా తలి్ల దండ్రులు నిశేచి-
షుట్ లయా్యరు.
        'పూరవాంలో శ్రీకృషు్ణ ని భర తుగా 
పందేందుకు గోపికలు కాత్్య-
యనీ వ్రత్నినా చేశరనీ, ఆ వ్రత్-
నినా ధనురా్మసంలో ముపైఫై రోజులు 
ద్క్షతో చేయగా స్వామివారు అను-
గ్రహించారనీ' గోదాదేవికి విషు్ణ చి-
తుతు డు చపా్పడు. అప్పటినుంచి గొ-
ల్లభామలనే ఆదర్శంగా తీసుకుననా 
గోదాదేవి, త్నుననా శ్రీవిలి్ల పుతూతు రు 
నే ర్పల్లగా, తనను గొల్లభామగా 
భావించి, గొల్ల  కొపు్ప పటిట్ , గొల్ల  భాష 
నేరుచికుని, ప్రతిరోజూ ఒక పాశురానినా 
రచించి వాంగా్మలికగా శ్రీ రంగన్-
ధునికి అరి్పంచింది.
          తిరుపా్పవై ప్రాచీన కవిత్ లక్షణా-
లనినాంటినీ మూరి తుకటిట్ ంచిన చక్కని 
రచన. ఈ పాటలను పాశురాలం-
ట్రు. కన్యల మనోభావాలు, వారి 
భకి తుమార్పు తీరు మొదలయినవ-
నీనా ఇందులో హృదయంగమంగా 
వరి్ణంపబడిఉన్నాయి. ధనురా్మసం 
ముపైఫై రోజులు రోజుకొక పాశురం 

చొపు్పన దానికై నిర్దీశింపబడిన 
రాగంలో గానం చేయడం స్ంప్ర-
దాయం. పండితులు పాశురాల-
ను గురించి వా్యఖ్్యనం చేసుతు ంటే, 
వేద వాంగ్మయంలోని తతతు్వమం-
త్ ఆ అమాయకపు పాటలలో 
నిండి ఉందని అర్మవుతుంది. 
ఇటువంటి ప్రవచన్లు దేశమంత-
ట్ పండుగలా జరుగుతుంట్యి.
         తిరుపా్పవై పాశురాలను ఆరు 
విభాగాలుగా చబుత్రు. మొదటి 
అయిదు పాశురాలలో ప్రాతిపదిక, 
జీవను్మకి తుకి కావలసిన హంగులను, 
మార్ాలను గురించిన ప్రశంస 
ఉంటుంది. పరమాత్మ తీరును, 
అతని చంతకు చేరగోరినవారు పా-
టించవలసిన పద్తులను వీటిలో 
మనం చూడవచుచి. జీవాత్మ పర-
మాత్మతో చేరడమే ఈ భకి తుమార్ం 
యొక్క లక్షం, గమ్యం. గోదాదేవి 
తనతో బాటు కన్యలందరినీ ఈ 
నోములో చేరమని పిలుసుతు ంది. 
నోములో పాటించవలసిన పద్-
తులను వివరిసుతు ంది. ఈ నోమును 
తమ కోరికలతోనే ముగించకుం-
డా వరా్ష లు సకాలంలో కురవాల-
ని, పంటలు సమృద్ిగా పండాలని 
కోరడం గమనించదగిన సంగతి.
       తరువాతి పాశురాలలో పల్లప-
టుట్  అందాలను అక్కడి పడుచులు 
ఉదయాన  చేసే  పనులను అందం 
గా వరి్ణంచారు. పరుగు చిలికి వననా 
తీయడం, పాడి పశువులు మేతకు 
వళ్ళడం మొదలయిన అంశలు 
కళ్ళకు కటిట్ నటుట్  పాడుతూ కన్యలు 
తోటివారిని నిద్రనుంచి లేపుత్రు. 
తవారగా తెమలాలని ఊరడించి, బు-
జ్జగించి, చివరకు బెదిరించి తమతో 
వంటబెటుట్ కు వడత్రు. 
         ఆ తరావాత పాశురాలలో కూడా 
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ఉదయకాలపు వర్ణన అందంగా కొ-
నస్గుతుంది. పూలు వికసిసుతు ననా  
తీరు, నక్షత్రాలు కనుమరుగయే్య 
పద్తి, పకు్ష ల కిలకిలారావాలు, 
కోడికూతలు, కోయిల పాటలని 
వరి్ణంచే ఈ గీత్లు అసలయిన 
జ్నపద వాత్వరణానినా మన 
ముందు ఉంచుత్యి. పాటల 
మధ్యలో న్రాయణుని ల్లల 
గురించి వర్ణన ఉంది. చక్కనయిన 
కవితకు ఉదాహరణగా చపు్పకో-
వడానికి తిరుపా్పవైకి మించింది 
లేదు. కృష్ణల్లలు ఇంకొకచోట 
అనన్య ధోరణిలో ఉటంకించబ-
డత్యి. పరుమాళు్ళ పేరతితున 
చోటలా్ల , ఆయన ల్లలను సుఫురిం-
పజేసే మాటలు రండుంట్యి.
          మొతతుం పాశురాలు ఒక నోముకు 
సంబంధించినవి మాత్రమేన-
ని సూథా లంగా అనిపించే వీలుంది. 
కానీ, కవితలుగా అవి అనితర స్-
ధ్యమయినవి. తతతు్వ నివేదన చేయ-
గలవారికి, వాటిలో సముద్రమంత  
అర్ం కనపడుతుంది. ఇవి పళి్ల  
కోరుకుననా కన్నాపాటలే అయు్యం-
డవచుచి. కానీ ముకి తుని కోరుకుననా 
మానవుల మాటలుగా కూడా నేటికీ 
దేశమంతట్ ప్రతిధవానిసుతు న్నాయి. 
ఏడేడు జన్మలకు ఎప్పటికీ నీతోనే 
వీడని బంధము కావల, నీ సేవతో 
తరించవల, చిల్లర కోరికెల చలు్ల  
చీటీ వ్రాయించు అని శరణాగతిని 
చేస్తు రు. ఈ విశిషట్ వ్రతం సగభాగము 
భాగవతుల సేవకు అంకితమైంది. 
మిగత్ సగ భాగము భగవంతుని 
సేవకు అంకితమైంది.
          ముపైఫై పాశురాలలో జరిగే 
యావత్ కార్యక్రమం ప్రతిరోజూ ఒక్క 
పాశురం చొపు్పన శ్రీ వైష్ణవ దేవాల-
యాలో్ల  తెల్లవారుజ్మున అత్యంత 

వైభవముగా పూజలు జరుగుత్-
యి. ఈ రోజులో్ల  ఒకరోజు పన్నాకుల 
హారతి వలిగించి, స్వామికి మంగళ-
హారతులు పాడత్రు. ఇంకొక రోజు 
'కూడార్' అనే ప్రస్దానినా స్వామికి 
వినియోగం చేస్తు రు. భగవంతుని 
ఆరాధిసేతు అజ్ఞా న్ంధకారం(తమో-
గుణం) పోయి జ్ఞా నోదయం (సతవా-
గుణం) కలుగుతుంది. 
         ధనురా్మసం న్లరోజులు గోదాదేవి 
అత్యంత భకి తుతో, ఒకో్క పాశురంతో 
తిరుపా్పవై గానంతో శ్రీ రంగన్ధుని 
అరిచించింది. ఆమ భకి తుకి మచిచిన 
స్వామి అచచిటి పాండ్య రాజు అయిన 
వల్లభరాయలుకి కలలో కనిపించి 
వివాహానికి ఏరా్పటు్ల  చేయమన్నా-
డు. వివాహానికి తరలి రమ్మని వి-
షు్ణ చితుతు లకు కబురు అందింది. 
రాజుగారు పంపిన పల్లకిన్కి్క వళ్తు  
విరహోత్కంఠిత అయిన గోదాదేవి 
మరో ప్రబంధం రచించింది. 
అందులో 143 పాశురాలు (గీత్లు) 
పాడింది. ఆ గీత్ల సంపుటికి 'న్-
చిచియార్ తిరుమొళి' అని పేరు. 
గోదాదేవిని చక్కని పల్లకి ఎకి్కంచి 
దారి పడుగున్ మంగళ వాయిద్య-
ములతో మంగళ ఊర్గింపుగా హా-
రతులతో శ్రీరంగం తోడ్్కని వళ్్ళరు. 
అక్కడ ఆలయ భోగమండపములో 
శ్రీ రంగన్ధుడు శ్రీ గోదా పాణిగ్రహ-
నములో ఆమను స్వాకరించి, గరభు-
గుడిలోకి తీసుకుని వళ్ళగా, పండి్ల -
కుమార తు గోదాదేవి శ్రీ రంగన్ధుని 
శేష శయన మూరి తు పాదాలను సపృ-
శించింది. స్వామి పాదాలవదదీ  స్-
కా్ష తూతు  మహాలకి్షమిలా ఆమ కూరుచి-
నేంత వరకూ అందరికీ కనిపించి 
ఆ తరువాత ఆయనలో ల్నమ-
యి్యంది.
          సంక్ంతి సూరు్యనితో 

సంబంధం గల పండుగ. ఇంగీ్లషు 
పద్తిలో కూడా అందుకే ప్రతిస్ర్ 
ఒకే త్ద్న వసుతు ంది. దాని ముందు 
ముపైఫై రోజులు, అంటే డిసంబరో్ల  
మొదలవుతుంది ధనురా్మసం. ఈ 
ధనురా్మసం దకి్షణ భారతదేశంలో 
అత్యంత భకి తు భరితమయిన కాలం. 
భకి తుకి ఆలంబనగా నడిచే సంగీత, 
నృత్య, స్హిత్య సమే్మళన్లకు ఇదే 
చక్కని అదును. భోగి పండుగ-
న్డు వైష్ణవ ఆలయాలనినాంట్ శ్రీ 
గోదారంగన్ధుల కలా్యణం జరు-
గుతుంది. శ్రీరంగ కే్షత్రంలో జరిగే 
కళ్్యణోత్సవానికి తిరుమల తిరుపతి 
దేవస్థా నం వారు చీర పంపిస్తు రు. 
వేంకటేశవారుడు పంపించిన చీరను 
ధరింపజేసి గోదా కలా్యణం జరు-
పుత్రు. ఈ మాదిరిగానే శ్రీవారి 
బ్రహో్మత్సవములలో భాగమైన గరు-
డోత్సవం న్డు పుష్పమాలలు, ఆభ-
రణాలు శ్రీరంగం నుంచి రంగన్-
ధుడు సమరి్పస్తు డు.
 భూలోక వకైుయంఠయం- శ్రీరయంగయం 
           తమిళంలో శ్రీరంగానికి శ్రీ-
ద్వాపం అని అర్ం. కోమల 'కావేరి',  
కమనీయ 'కొల్లడం' నదులు 
రండ్ శ్రీరంగం చుటూట్  చేరి ద్నిని 
సుందర  ద్వాపంగా రూపందింప-
బడింది. నేటికీ సుందరంగా, శో-
భాయమానంగా విరాజిలు్ల తుననాది. 
కావేరి నది ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహి-
సూతు  పలాలను స్రవంతం గావిసుతు -
ననాది. ఇచచిటి పావనకే్షత్రం అధిషాట్ న 
దేవత ఆదిన్ధుడు శ్రీ రంగన్ధు-
డు - మహావిషు్ణ వు సవారూపమం-
టున్నారు పదదీలు. శ్రీ రంగన్ధుడు 
శ్రీరంగ విలాసుడని, శ్రీరంగరంగ-
డని, ముదుదీ గా 'రంగా' అని పిలు-
చుకుంట్రు.
          శ్రీరంగంలోని రంగన్ధుని 
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ఆలయం దకి్షణ భారతంలోనే అతి 
పదదీ  ఆలయం. ఈ ఆలయానినా 160 
ఎకరాల విస్తుర్ణంలో, ఏడ్ ప్రాకారా-
లు, ఏడు ప్రవేశదావారాలు, పదకొండు 
గోపురాలు, బారులు తీరిన వీధులు, 
మండపాలు, తీరాథా లు, ఆభరణ ప్ర-
దర్శనశల, మూ్యజియం వగైరా-
లను తిలకించవచుచిను. ప్రాకార-
మార్ాలు, ప్రహర్ కలిసి దాదాపు 6 
మైళు్ళ పడవు ఉంటుంది. 
      పావన కావేరి నద్ తీరంలో నిరి్మ-
తమైన శ్రీరంగం దేవాలయంలో వే-
యితలల ఆదిశేషునిపై విలాసంగా 
పవళించిన రంగన్ధస్వామి జగదేక 
సుందరుడుగా, భక తు వత్సలుడుగా 
భకుతు లచే కొలవబడుతున్నాడు. ఈ 
ఆలయ అంకురార్పణ ఏడవ శత్-
బదీ ంలో జరిగినటు్ల  తెలుసతు ంది. 1131 
వ సంవత్సరంలో మాలిక్ కపూర్ 
అనే దురాక్రమణదారుని దాడిలో 
ధవాంసం చేయబడింది. ఆలయ 
సంపద దోచుకోబడింది. 1323 వ 
సంవత్సరంలోమహ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ 
చేతిలో ఈ ఆలయం ధవాంసం 
కాబడింది. ఆన్టి పూజ్రులు 
విగ్రహానినా రహస్యంగా భూమిలో 
దాచిపట్ట్ రు. ఉత్సవ విగ్రహాలను 
తిరుమలకు తరలించారు. పిమ్మట 
మహమ్మద్య రాజులను విజయ-
నగర రాజులు చితుతు గా ఓడించారు. 
రంగన్ధస్వామి ఆలయాలినా పునః 
నిరి్మంచి ఒక శుభ ముహూరాతున 
స్వామి దివ్య మంగళ విగ్రహానినా 
గరభుగుడిలో ప్రతిషిట్ ంచారు. తిరు-
మలనుంచి ఉత్సవ విగ్రహాలను 
తీసుకువచిచి యథాస్థా నంలో న్ల-
కొలా్పరు.
          ఏడు ప్రాకారాలతో, అనేక గో-
పురాలతో విరాజిలు్ల తుననా ఈ విశల 
ఆలయ ప్రాంగణంలో అందాల వే-

ణుగోపాలస్వామి, మనవాళ ముని 
మందిరాలు ఆరవ ప్రాకారంలోనూ, 
అయిదవ ప్రాకారంలో జగదివాఖ్్యతి 
గాంచిన శ్రీ రామానుజస్వామి ది-
వ్యమందిరం (ఉదయవర్ సనినాధి), 
న్ల్వ ప్రాకారంలో శ్రీరంగన్ధుని 
ప్రియసతి శ్రీ రంగరంగ దేవి యొక్క 
'త్యారు సనినాధి' ని దరి్శంచ-
వచుచి ఇక్కడి శ్రీ రంగన్చియార్ 
గరభుగుడిలో మనకు రండు విగ్ర-
హాలు కానవస్తు యి. ఈ మందిర 
సమీపంలో వేయి సతుంభాల మండ-
పానినా తిలకించవచుచిను. మూడవ 
ప్రాకారంలో హయగ్రీవ, సరసవాతి 
మందిరాలను చూడవచుచిను. ఈ 
ప్రాకారంలోని ఉతతుర దావారం బహు 
ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ దావారం గుండా 
వళి్ళన భకుతు లు జన్్మంత్న సవార్ా-
ధామానినా చేరుకుంట్రు.
        రండవ ప్రాకారంలో శ్రీ రం-
గన్యకుడు - న్యకి ధరించిన 
సవార్ణ ఆభరణాల ప్రదర్శనశలను 
దేవస్థా నం వారు నిరవాహిసుతు న్నారు. 
ఇక తలి ప్రాకారంలో మూలస్థా నం 
దాని చుటూట్  యాగశల, చనై్నై ము-
దలియార్ సనినాధి, చేరుకుల వలి్ల  
సనినాధి వగైరాలు ఉన్నాయి. మూల-
స్థా న శోభామయమందిరానికి పైన 

ఉననా రంగవిమానం సవార్ణమయ 
సుందర విమానం. విమానం పైన 
ఉననా న్లుగు కలశలు బంగారు 
కాంతులతో మరిసిపోతుంట్యి.
        ఈ ఆలయంలో ఉగాది 
మొదలగు పండుగలు తెలుగువారి 
చాంద్రమానం ప్రకారం జరుపుత్-
రు. ఇచచిట  ఆలయ పూజ్రులు 
కొందరు తెలుగులో మాట్్ల డత్-
రు. 108 దివ్య దేశలకు సంబం-
ధించిన కొనినా దృశ్యలకు వివరణ 
తెలుగు లిపిలో ఉండటం గమన్-
ర్ం. ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి 
ఉత్సవాలు, డిసంబరు - జనవరి 
మాస్లో్ల  20 రోజులపాటు వైభవోపే-
తంగా జరుపుత్రు. ఈ సమయం-
లోనే తిరుపా్పవై తిరు ఉత్సవాలు, 
ఏప్రియల్ లో బ్రహో్మత్సవములు, 
జూన్ జూలై లలో తిరుమంజన ఉత్స-
వాలు, డిసంబర్ న్లలో ద్పో-
త్సవములు నయన్నందకరంగా 
జరుపుత్రు. శ్రీరంగం - భూలోక 
వైకుంఠం. మన జీవితంలో ఒక 
స్రైన్ స్వామివారి శ్రీ రంగధామానినా 
దరి్శంచి పునీతులం కావాలి.
       - శ్రీ రయంగ రయంగ రయంగా   
   (గోదా కలా్యణం 14-1-2020 న.)
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భువనచంద్ర

భకుతు డు - భగవంతుడు

       కలక్క కలక్క నందిరాజుగారి
కో కోరిక కలిగింది. ఓ గుడి కటిట్ ం 
చాలని. ధనవంతుడు, జనబలం 
వుననావాడు. తలుచుకుంటే స్- 
ధించలేనిది ఏముంటుంద్? 
అద్కాక కొనినా వందల ఎకరాల 
జమీ వుంది. అద్ వుననా వూళ్్ళ 
నే.  
    మిగత్ గుళ్ళకంటే  భిననాంగా 
వుండాలనీ, వచేచి భకుతు లకి ఆహా్ల  
దం కలిగిసూతు , సేద తీరాచిలనే 
సత్సంకల్పంతో అయిదకరాల 
మామిడితోట మధ్యలో గుడి 
పనులు మొదలట్ట్ డు. కులదై 
వం  వేంకటేశవార స్వామి గనుక 
మధ్య గరభుగుడిలో వేంకటేశవారు 
డు, ఇటువైపు, అటువైపు ఉననా 
చిననా గరభుగుడులో్ల  శ్రీదేవీ  భూదే
వీ, ఎదురుగా విషవాకే్సనులవారి 
విగ్రహాలతో బ్రహా్మండంగా ప్రాణ 
ప్రతిషట్  గావించాడు. మావిడి 
చట్ల  క్ంద చక్కని   సిమంటు 
బెంచీలు వేయించాడు.  ధా్య-
న్నికీ, అవసరమైత్ వివాహాల-
కూ పనికొచేచిలా, ఓ పదదీ  ధా్యన/
వివాహ మండపం కటిట్ ంచాడు. 
అంత్గాక, కొదిదీదూరంలో బాత్ 
రూములూ, రసుట్  రూములూ 
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కటిట్ ంచాడు. దేవాలయం అదుభు-
తంగా ప్రారంభించబడింది. 
                      *******
        వూరికి కొంచం దూరంగా 
ఉండటమూ, చల్లని తోటలో 
ఉండటమూ జన్లకి బాగా 
నచిచింది. వాకింగ్ కు వచేచి-
వాళ్్ళ, భజన బృందాలూ, 
ఒడుగులూ, పుటిట్ నరోజులూ, ప-
ళి్ళళు్ళ చేసుకునేవారు కూడా ప-
రగడంతో దేవాలయం చాలా కొదిదీ  
సమయంలోనే ప్రసిద్ి చందింది. 
     "నందిరాజుగారూ మీ కుల-
దైవానినా ప్రతిషిట్ ంచారు. చాలా 
బాగుంది, మరి స్యిన్ధుడి 
మాటేమిటీ? ఇవావాళ్ ర్పూ ఇంటి 
కొక్కడైన్    షిరిడీ యాత్ర చేసుతు -
న్నా డు. పేదరికం వల్లనో, పదదీవ-
యసు వల్లనో అక్కడదాకా పోలే-
నివాళ్ళకి ఇక్కడే స్వామి దర్శనం 
అయే్యటటుట్ గా షిరిడీ స్యిని 
కూడా ఈ గుళ్్ళనే ప్రతిషిట్ ంచొ-
చుచిగా?" సలహా ఇచాచిరు సుబ్ర-
హ్మణ్యశర్మ గారు. 
      "దానికేం..... అలానే కానిదాదీ ం"  
నవావారు నందిరాజుగారు. న్లరో-
జులో్ల  రంగరంగ వైభవంగా షిరిడీ 
స్యి ప్రతిషట్  జరిగింది. భకుతు ల 
సంఖ్య బాగా పరిగింది.
      "అయా్య.... అదుభుత్-
నినా స్ధించారు. అయిత్ ఒక 
విననాపం. శబరిమలైకి వళ్్ళ 
భకుతు లు ఏటేట్ పరుగుతున్నా-
రు. 40 రోజులపాటు వారు శుచిగా 
అయ్యప్ప పూజ చేసుకుంటూ, 
'నియమాలు' పాటించుకునే 
వీలు మన వూళ్్ళ లేదు.  చక్కగా 

శబరిమలలో వుననాటుట్  18 మట్ల తో 
ఉననా ఆలయానినా మన వూళ్్ళ 
అంటే, ఇక్కడే ఓ పక్క నిరి్మసేతు మీ 
జన్మ ధన్యమౌతుంది", 20 స్రు్ల  
శబరిమలకు వళ్్ల చిచిన గురు-
స్వామి బాలకృష్ణ అన్నాడు ద్క్షలో 
ఉంటూ.
       "అలాగే.... స్వామీ, అవశ్యం!" 
అన్నారు నందిరాజుగారు. 18 
మట్ల తో అత్యంత వైభవోపేతంగా 
అయ్యప్ప స్వామి ఆలయమూ 
కటట్ బడింది. నందిరాజు గారి 
పేరు మారుమ్రోగిపోయిం-
ది.  వేంకటేశవార ఆలయంలో 
ఇదదీరూ, షిరిడీ స్యి, అయ్య-
ప్ప దేవాలయాలో్ల  ఒకొ్కక్కరు 
చొపు్పన నలుగురు పూజ్రులు 
హాయిగా ఆ తోటలోనే పాకలు 
వేసుకుని, కుటుంబాలతో సహా 
'స్వాముల' సేవ చేసుతు న్నారు. 
అలాగే నలుగురు పనివాళు్ళ 
కూడా ఓ పక్కన పాకలో్ల  సటిల-
యా్యరు.     
        గోశల అంటూ విడిగా 

లేదుగానీ, ఓ న్లుగు పాడి 
ఆవులినా, పూజ్రులూ, పనివా-
ళ్్ళ స్కుతున్నారు. 
         షిరిడీకి, గుడికీ స్జను్ల  
లేవుగానీ, అయ్యప్పలకి స్జను 
వుంది గదా. ఆ స్జన్ వచేచిస-
రికలా్ల  కుప్పతెప్పలుగా అయ్య-
ప్పలు ఆ తోటలోనే మకాం చేసి 
పూజలు స్గిసుతు న్నారు. అయ్య-
ప్ప న్మంతో తోట మారుమ్రోగి-
పోయింది. 
          వేణుగోపాలాచారి వేం-
కటేశవారుని గుడికి పదదీపూజ్రి. 
అయన నందిరాజుగారినా కలిసి, 
"అయా్య, మూడు దేవాలయాలు 
కటిట్ ంచి మోక్షమార్ానినా సులువు 
చేసుకున్నారు. కానీ,.." అంటూ 
ఆగారు. 
    "కానీ?" అడిగారు నందిరాజు-
గారు.
    "తమరోస్రి పూజ సమయంలో 
గుడికి రండి. తమకే అర్-
మవుతుంది", వినయంగా 
నమస్కరించి వనుదిరిగారు 
వేణుగోపాలాచారు్యలవారు. నం-
దిరాజుగారు స్లోచనగా కళు్ళ-
మూసుకున్నారు. మనసులో 
మూడు గుళు్ళ మదిలినై్.
                   ******
  "సంకటహరణ"
  "అయ్యపో్ప"
  "వేంకటరమణ"
  "అయ్యపో్ప"
  "సద్ురుస్యి"
  "అయ్యపో్ప"
  "అయ్యపో్ప"
  "షిరిడీవాస్"



17జనవరి  2020

  "అయ్యపో్ప"
  "శ్రీ వేంకటేశ"
  కలగాపులగంగా ముగ్ురు 
దేవుళ్ళ భకుతు లూ తమ తమ దే-
వతలను 'గళమారా' సుతు తిసుతు -
న్నారు. మూడు గుళ్ళలో్ల ని మైకు 
సటూ్ల  'శబాదీ నినా' కక్కలేక అలిసి-
పోతునై్నై.
     'లాయిలాహ్ ఇలి్ల లాహ్' 
అంటూ దూరంనుంచి మహ-
మ్మద్యుల ప్రారథాన. 
     నందిరాజుగారికి తల తిరిగింది.
'అనుకుననాదేమిటీ జరుగుతు 
ననాదేమిటీ?' తనలో త్ను 
తరి్కంచుకుంటున్నారు నందిరా-
జుగారు.
       తోటంత్ పాలిథీన్ బా్యగు-
లతోటీ, విసతురాకులతోటీ, యూజ్ 
అండ్ త్రో పేపర్/పాలిథీన్/గా్ల -
సులతోటీ పే్ల ట్ల తోటీ నిండిపో-
యింది. 
       పనివాళ్ళను పిలిపించారు 
నందిరాజుగారు. 
      "అయా్య మావల్ల  కావడం 
లేదండీ, ఎవవారూ డస్ట్  బిన్ లో 
వయ్యరండి. కాళు్ళ తుడుచు-
కోట్నికి 'మా్యట్్స' పటిట్ న్, దానినా 
వాడకుండా తడికాళ్ళతో నడి-
చివసుతు న్నారండి. గుళ్్ళ ఇచిచిన 
వీభూదినీ, కుంకుమనీ, పువువాల-
నీ ఎక్కడబడిత్ అక్కడ పోసేసుతు -
న్నారండి. వాడే నీటికి అంత్లేదు. 
మీరంతో చక్కగా బాత్ రూములు 
కటిట్ ంచిన్ ఎవవారూ వాడటంలే-
దండి. గుడి వనకాల సథాలంలోకి 
పత్ చడకంపు. అయా్య... యిక 
ఈ మైకు శబాదీ లతో మా చవులు 

దిబెబాళు్ళ కడుతున్నాయండి. పి-
ల్లలకి ఓపక్క పర్క్షలు. ఇటు 
చూసేతు చవులు వూడిపోయేలాగా 
వీళ్ళ భజనలు. ఎప్పటికపు్పడు 
మా కషాట్ లినా తమతో విననావించు-
కుందామనే అనుకుంటూ, మళీ్ళ 
తమరు నొచుచికుంట్ర్మోన-
ని మౌనంగా వుంటున్నామండి", 
పనివాళ్ళతో వచిచిన పూజ్రుల 
భార్యలు వినయంగా అన్నారు.  
నందిరాజుగారికి నోటమాట 
రాలేదు.
                 ********
        "ఏంచేదాదీ ం?" అడిగారు శర్మ-
గారు.
        "గుళ్్ళ దేవతలినా ప్రతిషిట్ ంచాక  
గుడి మూసివుంచడం మంచిది 
కాదు. పూజ్ర్లకీ, పనివాళ్ళకీ పని 
పోయి, మళీ్ళ బ్రతుకు తెరువు 
కోసం వంపరా్ల ట మొదలవుతుం-
ది. పోనీ వుంచుదామంటే భకుతు -
లినా కటట్ డి  చయ్యడం మనవల్ల  
కాదు" స్లోచనగా అన్నారు నం-
దిరాజుగారు. 
       "నిజం బాబుగారూ, ఏదో 

ఇక్కడ వసతిగా ఉంటున్నాం. 
గుడి మూసేతు మాకు దికు్కం-
డదు" అన్నారు వేణుగోపాలా-
చారు్యలు.
      "భజన అనేది తప్పదు. పోనీ 
మైకుల వరకూ తీయించేదాదీ ం.
అట్్ల గే ప్రస్దాలకీ, భోజన్లకీ 
ఓ డైనింగ్ హాల్ ఏరా్పటు చేసేతు?" 
అన్నారు గురుస్వామి బాలకృష్ణ. 
      "మనకయిత్ మూడు గుడులే 
ఉన్నాయి. కొనినా చోట్ల  అయిత్ 
పదో పదకొండో దైవాలని ఒకే 
గుళ్్ళ ప్రతిషట్  చేయిసుతు న్నారు. 
సదుదీ కుపోవడమే!" అన్నారు 
షిరిడీ స్యి గుడి పూజ్రి మా-
ధవశస్త్రి. 
     "అయిన్ ముసలా్మనులూ, 
క్రైసతువులూ మైకులో ధారాళంగా 
పూజలు చేసుకోవడంలా? 
హిందువులం అయు్యండీ 
హిందూ దేవాలయాలో్ల  మైకుల్నా 
భజనల్నా నిషేధించడమా?" 
కోపంగా అన్నారు మాజీ MLA 
వీరయ్యగారు.
      "వాళు్ళ చేసుతు న్నారని మనం 
చయ్యడం కాదు.... అసలు ప్రా-
ర్న అనేది చేసుకోవాలి్సంది 
మౌనంగానూ మనసులోనూ" 
అన్నారు రిటైెర్్ ప్రిని్సపాల్ స్ంబ-
మూరి తు".
       "ఆలోచించి నిర్ణయం 
తీసుకుందాం" లేచారు నందిరా-
జుగారు. బంగారం లాంటి తోట 
చతతుకుండీగా మారటం ఆయనినా 
కలచివేసతు ంది. ఏమిటీ పరిషా్క-
రం?
                 *******
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       మరుసటి రోజున ఓ బోర్ు 
దేవాలయ సముదాయపు గేటుపై 
కనిపించింది. 
       భకుత్ లకు వననాపయం   
 1.  నీలో వుననా దేవుణి్ణ  'నిశ్సబదీ ంగా' 
భజించు. మైకులో్ల  అరచి గీ ప-
టట్ వలసిన అవసరం లేదు. 
 2. 'కీ్లనీ్లన్స్ ఈజ్ గాడీ్లన్స్' 
అంట్రు. అంటే పరిశుభ్రత్ 
పరమాత్మ తతతు్వం. పరిసరాల్నా, 
పరా్యవరణానీనా పాడుచేసేవా-
డు ఏన్టికీ నిజమైన భకుతు డు 
కాలేడు. 
 3. కుంకుమనీ, వీభూదినీ 
నేలపాలు చేయడమంటే సరవా 
జీవులలో వుననా పరమాత్మని తృ-
ణీకరించడమే.
 4. భగవంతుడినా దరి్శంచాలను-
కుననావారు 'కాలకృత్్యలినా' తీరుచి-
కుని రావాలి గానీ ఆలయాలినా 
'ట్యిలట్్స'గా మారచికూడదు.
 5. భోజనశల ఏరా్పటయే్యవర-
కూ భగవంతుడికి తప్ప భకుతు లకు 
అననాప్రస్దాలు నివేదింపబడవు. 
(భగవంతుడికి అరి్పంచిన ప్రస్-
దానినా భకుతు లకి పంచడం కూడా 
నివేదనే).
 6. దేవాలయం అందరిద్. దేవా-
లయానినా పరిశుభ్రంగా వుంచడం 
భకుతు ల  బాధ్యత.
      ఈ పద్తులను పాటించనివా-
రికి ప్రవేశం లేదని మనవి చేసూతు  
              మీ విధేయుడు 
                   నందిరాజు వ్రాలు
                     *******
     జన్లు, అంటే భకుతు లు మండి-
పడ్ారు. కొందరైత్ దేవాలయాల 

సముదాయానినా బహిష్కరిసుతు న్నా-
మని  నిరదీ్వందంగా ప్రకటించారు. 
      "హాయిగా ఆ తోటలో మా 
అయ్యప్పని పూజించుకునేవా-
ళ్ళం. మీరు వళి్ల  కంప్్ల ంటు చ-
య్యబటేట్  జన్ల రాక తగ్ింది" 
నిష్ట్ రంగా వేణుగోపాలాచారు్య-
లవారితో అన్నారు గురుస్వామి.
       "అసలు మేమపు్పడ్ ని-
శ్సబదీ ంగా వుంట్ం. మీరు వచాచికే 
వీర భజనలూ, మైకులూ మొద-
లయా్యయి. అసలు గుడికి అని 
కాకుండా 40 రోజులూ ఇక్కడే 
కాపరం పటట్ డం వల్లనే కదా 
ఆలయ పరిసరాలు ఛండాల-
యంగా తయారయింద్?" బాల-
కృష్ణ గారితో అన్నారు సుబ్రహ్మ-
ణ్యంగారు. 
       "అయా్య, మీరందరూ కాసేపు 
నిశ్సబదీ ంగా వుంటే, ఒకరిని మీకు 
పరిచయం చేస్తు ను. దయచేసి 
వినండి" అనునయంగా అన్నారు 
నందిరాజుగారు. 

      

"ఎవరు వారు?" అడిగారు వేణు-
గోపాలాచారు్యలు.
     "వసుతు న్నారు. వారు వయసులో 
వృద్ులు. విషయాననాంత్ వారికి 
ఫోన్ లో చపా్పను. గత పదిహేను 
రోజులుగా మీలో మీరు భకుతు ల 
రాక తగ్ినందుకూ, తదావారా 
హారతి పళ్్ళలలో ఆదాయం 
తీవ్రంగా పడిపోయినందుకూ 
ఒకరొనాకరు నిందించుకుంటు-
న్నారనీ న్కు తెలిసింది. అందుకే 
విషయమంత్ వారికి వివరించా-
ను. వారు ప్రసుతు తం మా యింట్ల  
ఉన్నారు. నేనే కారు పంపి రపి్పం-
చాను. ఓ పావుగంటలో మన 
ముందుంట్రు" విపులంగా 
చపా్పరు నందిరాజుగారు.
     పూజ్రులూ, కొంతమంది 
వారికి మదదీతుగా మాట్్ల డేవాళ్్ళ 
మొహాలు చూసుకుంటుండగానే 
కారు గుడి ముందు ఆగింది.
      మూరడు గడ్ంతో ఓ ము-
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సలాయన కారు దిగాడు. డ్రైవర్ 
ఆయనినా పటుట్ కుని నడిపిసుతు ంటే 
నందిరాజు గారు ఎదురళ్్ళరు.
       ఇదదీరూ పదాదీ యనినా ధా్యన-
మండపంలోని కుర్చిలో కూ-
రోచిబెట్ట్ రు. ఓ క్షణం ఆయాసం 
తీరుచికుని, "అయ్యలారా, న్ 
పేరు షణు్మఖ సథాపతి. నేనుండేది 
మహాబలిపురంలో. గత 
పదిహేను తరాలుగా దేవత్ విగ్ర-
హాలు చక్కడంలో మా పూర్వాకు-
లు సిద్హసుతు లు. నేను పదహారో 
తరం వాడిని. న్ వయసు ఎనభై 
తమి్మది సంవత్సరాలు. ఎనోనా ప్ర-
సిద్ దేవాలయాలో్ల  నేను చకి్కన 
దేవత్ విగ్రహాలు నిత్యపూజ-
లందుకుంటున్నాయి" ఓ క్షణం 
ఆగారు. 
       నందిరాజుగారు షణు్మఖ 
సథాపతి వంకే భకి తుతో చూసుతు న్నారు.
      "నందిరాజుగారు ననునా అడి-
గినపు్పడు న్వదదీ  మేలిరకపు 
శిలలు న్లుగున్నాయి. అదృ-
షట్ వశతూతు  ఒక శిలలో వేంకటే-
శవారస్వామినీ, శ్రీదేవి భూదేవి వి-
గ్రహాలను తయారుచేయించా. 
మరో శిలలో అయ్యప్ప స్వామినీ, 
మట్ల నీ చేయించా. షిరిడీ స్యి 
విగ్రహం కోసం నేనే జబలూ్పర్ 
నుంచి పాలరాయి తెపి్పంచా-
ను. అదృషట్ వశతూతు  28 రోజులో్ల  
విగ్రహ నిరా్మణం పూర తుయింది. 
       ఇదంత్ ఎందుకు చబుతు-
న్నానంటే, అనినా విగ్రహాలు నేను 
చకి్కనవే, న్ స్రధ్యంలో చకి్కం-
చినవే. వాటిని మీరు ఇక్కడ 'ప్రాణ 
ప్రతిషట్ ' చేసేకదా ప్రతిషిట్ ంచింద్? 

ఇపు్పడవి కేవలం విగ్రహాలు కావు. 
దేవతలు. ఆ దేవతలకి సేవ చేసే 
మీకే అ దేవుళ్ళమీద నమ్మకం 
లేదా? ఒక్కస్రి ఆలోచించండి. 
మీరు నమా్మలి్సంద్, యాచిం-
చాలి్సంద్ సరువాల కోర్కలూ తీర్చి 
ఆ భగవంతుడినా. అది వేంకటే-
శవారుడైన్, షిరిడీ స్యి అయిన్ 
స్వామి అయ్యప్ప అయిన్. 
అంత్కానీ, హారతి పళ్ళంలో 
చిల్లర వేసే జన్లినా కాదు. ఆరి తుతో 
భకుతు లకి స్ంతవాన చేకూరాచిలి్సన 
మీలో ఇలాంటి భేదాలు రావడం 
మంచిదా? ఆలోచించండి 
మరోస్రి!" అంటూ ఉపన్్యసం 
ముగించారు షణు్మఖ సథాపతి. 
ఆయనకు తెలుసు... వాళు్ళ 
ఆలోచిస్తు రనీ, సక్రమమైన పద్-
తినే ఆశ్రయిస్తు రనీ.
                ********
 P.S:  అయా్య... ఒక్క మనవి. 
ఈకధ ఎవరోనా బాధించడానికో, 
విమరి్శంచడానికో వ్రాయలేదు. 
గుడికి వళి్ల  ఆ పరిసరాలినా శుభ్రం 
చయ్యకపోయిన్, ఫరవాలే-
దు....పరిసరాలినా చతతుతో మాత్రం 
నింపకండి. అలాగే మన ఇంట్ల  
ఏ భజన పటుట్ కున్నా లౌడ్ స్్ప-
కర్లనీ, హెవీ సౌండ్ సిసట్మ్్స నీ 
వాడవదదీని న్ మనవి. హాయిగా, 
పరిమిత సమయంలో భజన 
చేసేతు మనకీ, చుటూట్  ఉననావారికీ, 
పరా్యవరణానికీ మేలు చేసుతు ందని 
మనవి చేసూతు ...
                                మీ             
                    భువనచంద్ర  



20 జనవరి  2020

బహుముఖ ప్రజ్ఞా శీలి

గొల్లపూడి మారుతీరావు 
పి. సత్యవాణి 

         ఇటీవలే పరమపదించిన 
శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి 
మరణం తెలుగు చలనచిత్ర పరి-
శ్రమకే కాకుండా స్హితీ లోకానికీ, 
న్టక రంగానికీ తీరని లోటు. 
నటునిగా,న్టక రచయితగా, దర్శ-
కునిగా, TV యాంకర్ గా, జరనాలిస్ట్  
గా, ఎడిటర్ గా, న్టక ప్రయోక తుగా, 
విభిననా రంగాలలో ప్రాముఖ్యత సం-
తరించుకుననా శ్రీ గొల్లపూడి మారు-
తీరావు గారిని గురించి తెలియని 
ఆంధ్రుడుండడు.
           శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు 
జననం ఏప్రిల్ 14, 1939 వ త్ద్న. 
శ్రీ సుబాబారావు- శ్రీమతి అననాపూ-
ర్ణ దంపతులకు శ్రీ మారుతీరావు 5 
వ సంత్నం. వారిది మధ్య తరగతి 
బ్రాహ్మణ కుటుంబం. శ్రీ మారుతీ-
రావు విదా్యభా్యసమంత్ విశఖప-
టట్ ణం లోనే. సి బి ఎం పాఠశల, ఎ 
వి ఎన్ కళ్శల, ఆంద్ర విశవా విదా్య-
లయములలో జరిగింది. వారి తలి్ల -
తండ్రులు విశఖలోనే నివాసముం-
డడంతో వారి విదా్యభా్యసమంత్ 
విశఖపటట్ ణం లోనే జరిగింది. వారు 
మా్యతమేటికల్ భౌతిక శస్తంలో బి 
ఎస్ సి (ఆనర్్స) చేశరు.
           మారుతీరావు 1959 లో ఆం-
ధ్రప్రభ దినపత్రికలో ఉప సంచాల-
కునిగా ఉదో్యగ జీవిత్నినా ప్రారం-
భించారు. 1960 లో పత్రిక యొక్క 
మరో ఎడిషన్ చితూతు రులో ప్రారం-

భించినపుడు అక్కడ సంపాద-
కవర్ంలో పనిచేశరు. తరువాత 
ట్రాని్సమిషన్ ఎగి్జకూ్యటివ్ గా ఎంపికై 
హైెదరాబాదు ఆకాశవాణిలో పని-
చేశరు. ఆకాశవాణి విజయవాడలో 
కూడా పనిచేశరు. కార్యక్రమ నిరావా-
హకునిగా పదోననాతి పంది సంబల్ 
పూర్ వళ్్ళరు. ఆ తరావాత చనై్నై, 

కడప కేంద్రాలో్ల  కూడా కార్యక్రమ 
నిరావాహకుడిగా బాధ్యతలు నిరవారి తుం-
చారు. 1981 లో ఆకాశవాణి, కడప 
కేంద్రం ఉప డైరకట్ర్ గా పదోననాతి 
పందారు. మొతతుం 20 సంవత్స-
రాలు పని చేసి, అసిసట్ంట్ సేట్షన్ 
డైరకట్ర్ హోదాలో పదవీ విరమణ 
చేశరు. పిమ్మట, 'ఇంట్ల  రామయ్య 



21జనవరి  2020

వీధిలో కృష్ణయ్య' సినిమాతో 
నటుడిగా చలన చిత్ర రంగ ప్రవేశం 
చేశరు. 
        మారుతీరావు రచించిన తలికథ 
'ఆశజీవి'. ప్రొదుదీ టూరు నుంచి 
వలువడే స్థా నిక పత్రిక 'ర్న్డు' లో 
1954 డిసంబరు 9 వ త్ద్న ప్రచు-
రించబడింది. చిననావయసులోనే 
'రాఘవ కళ్నికేతన్' పేరున మారు-
తీరావు ఒక న్టక బృందానినా నడిపే-
వారు. పినిశెటిట్  రచించిన 'ఆడది', 
రావి కొండలరావు రచించిన 'కు-
క్కపిల్ల  దొరికింది', 'సవాయంవరం', 
సమంచి యజఞాననా శస్త్రి రచించిన 
'రిహార్సల్్స', గొగోల్ రచించిన 
An Inspector Calls ఆధారంగా 
సమంచి యజఞాననా శస్త్రి చేసిన 
రచన-'మహానుభావులు' మొదలైన 
న్టకాలకు నిరా్మణం, దర్శకతవాం 
వహించడంతో పాటు ప్రధాన పాత్ర-
ధారిగా కూడా నటించారు. 
            విదా్యరిథా దశలో ఉండగానే, 
శ్రీవాత్సవ రచించగా, ఆంద్ర విశవా-
విదా్యలయం రిజిస్్రా ర్ శ్రీ కె వి గో-
పాలస్వామి దర్శకతవాం వహించిన 
'స్నాన్లగది' న్టకంలోనూ, భమి-
డిపాటి రాధాకృష్ణ రచించిన 'మనసతు-
త్వాలు' న్టకంలోనూ నటించారు.  
'మనసతుత్వాలు' న్టకానినా అంతర 
విశవావిదా్యలయ యువ జనోత్సవా-
లో్ల  భాగంగా కొతతు ధిల్్ల లోని తల్క-
తోరా ఉదా్యనవనంలో ప్రదరి్శంచా-
రు. ఆయన రచించిన 'అనంతం' 
ఉతతుమ ర్డియో న్టకంగా అవార్ు 
తెచిచిపటిట్ ంది. అప్పటి సమాచార,   
ప్రస్ర శఖ్మాతు్యడు డా.బి వి కేశ్ 
కర్ చేతులమీదుగా ఆ అవార్ును 
అందుకున్నారు. 'మనసతుత్వాలు' న్-
టకానినా ఆంధ్రా అససియేషన్ , కొతతు 

ధిల్్ల  వారి కోసం ప్రదరి్శంచారు. ఆ 
అససియేషన్ కు శ్రీ వి వి గిరి అధ్య-
కు్ష డు. చైన్ ఆక్రమణపై తెలుగులో 
మొటట్ మొదటి న్టకం రచించి, 
చితూతు రు, మదనపలి్ల , నగరి లో ప్ర-
దరి్శంచగా వచిచిన సుమారు 50 
వేల రూపాయలను ప్రధానమంత్రి 
రక్షణనిధికి  అందించారు. 
           చైన్ విప్ల వంపై తెలుగులో 
వచిచిన మొటట్ మొదటి న్టకం  
'వందే మాతరం' ను ఆంధ్రప్రదే-
శ్ సమాచార శఖ ప్రచురించిం-
ది. అప్పటి విదేశీ వ్యవహారాల 
శఖ మంత్రి శ్రీ పి వి నరసింహా-
రావు దానికి ఉపోదాఘా తం వ్రాశరు. 
1959 డిసంబర్ 16 న 'రాగరాగిణి' 
న్టకం, అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ 
సర్వాపలి్ల  రాధాకృష్ణ ఎదుట ప్రద-
రి్శంపబడింది. ఆ న్టకం 'పతథార్ కే 
ఆంసూ' పేరుత హింద్లోకి కూడా 
అనువదించబడింది.      
            ఆయన రచనలను భా-
రతదేశంలోని కొనినా విశవావిదా్యల-
యాలలో పాఠ్యంశలుగా వాడుతు-
న్నారు. తెలుగు న్టకరంగం మీద 
ఆయన వ్రాసిన వా్యస్ల పరంప-

రను ఆంధ్ర విశవావిదా్యలయం 
లోని థియేటర్ ఆర్ట్స్ విభాగం లో 
పాఠ్య పుసతుకంగా నిర్ణయించారు. 
ఆయన వ్రాసిన 'కళు్ళ' న్టకం 
ఉస్్మనియా విశవావిదా్యలయం 
మాసట్ర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ విదా్యరుథా లకు 
పాఠ్య పుసతుకం. ఆయన రచనల 
మీద పరిశోధన చేసి ఎం ఫిల్, 
మరియు డాకట్ర్టు్ల  స్ధించి-
నవారు కూడా ఉన్నారు. చాలా 
సమిన్ర్లలో కీలకోపన్్యసకు-
నిగా వ్యవహరించారు. తెలుగు 
స్హిత్యం మీద ఆయన వ్రాసిన 

రండు పరిశోధన పత్రాలు ఆంధ్ర 
విజ్ఞా న సరవాసవాం 11 వ సంపుటిలో 
ప్రచురితమయా్యయి. 
        మారుతీరావు గారి వివాహం 
1961 నవంబర్ 11  న విదా్యవం-
తులు, సంగీతజుఞా ల కుటుంబంలో 
జని్మంచిన శివకామసుందరితో  
హనమకొండలో జరిగింది. ఆమ 
తండ్రి సి న్రాయణరడ్ి, కాళ్జీ 
వంటి ప్రముఖులకు ఉపాధా్యయు-
నిగా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ 
రచయిత, విమర్శకుడు డా.శ్రీ-
పాద గోపాలకృష్ణమూరి తు, మనోధర్మ 
సంగీత బాణీ ప్రముఖుడు శ్రీపాద 
పిన్కపాణి ఆమకు సమీపబం-
ధువు. మారుతీరావు దంపతులకు 
ముగ్ురు మగసంత్నం - సుబాబా-
రావు, రామకృష్ణ, శ్రీనివాస్.
          1992 ఆగసుట్  12 న మా-
రుతీరావు చిననా కుమారుడు గొ-
ల్లపూడి శ్రీనివాస్, తన తలి ప్ర-
యతనాంగా 'ప్రేమపుసతుకం' అనే 
చిత్రానికి దర్శకతవాం వహిసూతు , చిత్రీ-
కరణ సమయంలో ప్రమాదవశతుతు  
జలప్రమాదంలో మరణించారు. 
మారుతీరావు తన కుమారుని జ్ఞా ప-
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కంగా గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ జ్తీయ 
అవార్ు న్లకొలి్ప, ప్రతి ఏట్ ఉతతుమ 
నూతన సినిమా దర్శకునికి రు.1.5 
లక్షల నగదు బహుమతి, ప్రముఖ 
చిత్రకారుడు, దర్శకుడు శ్రీ బాపు 
రూపందించిన బంగారు జ్ఞా పిక-
ను ప్రదానం చేసుతు న్నారు. సినిమాకు 
సంబంధించిన ఏదైన్ అంశంపై 
విశేష ఉపన్్యసం చేసిన ప్రముఖు-
నికి గౌరవ సూచకంగా రు. 15 వేలు 
గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ మమోరియల్ 
లకచిర్ పేరిట బహూకరిస్తు రు. ఇప్ప-
టివరకు అలా ప్రసంగించి, బహు-
మతులు స్వాకరించిన ప్రముఖు-
లు - సునీల్ దత్, నస్రుద్దీన్ షా, 
మృణాల్ సేన్, శం బెన్గల్, జ్వేద్ 
అఖతుర్, అనుపమ్ ఖేర్ మొదలైన-
వారు. మారుతీరావుగారి మిగిలిన 
కొడుకులిదదీరూ చనై్నైలో ట్రావల్ 
ఏజెనీ్స నడుపుతున్నారు.
         సినీజీవిత రంగ ప్రవేశనికి వసేతు 
శ్రీ మారుతీరావు 1963 లో 'డాకట్ర్ 
చక్రవరి తు' చిత్రానికి స్్రీన్ పే్ల  వ్రాస్రు. 
మారుతీరావుగారికి అదే తలి ప్ర-
యతనామైనప్పటికీ, తలి ప్రయతనాం 
లోనే ఉతతుమ కథారచనకు ఆంధ్ర 

ప్రదేశ్ ప్రభుతవాం న్లకొలి్పన 'నంది' 
అవార్ు లభించింది. నటునిగా, 
ముఖ్య పాత్రధారిగా శ్రీ మారుతీరా-
వుకు 'ఇంట్ల  రామయ్య వీధిలో కృ-
ష్ణయ్య' చిత్రం తలిచిత్రం. ఆ చిత్రం 
ఘన విజయం స్ధించడంతో, మా-
రుతీరావుకి ఇక వనకి్క తిరిగి చూ-
సుకోవాలి్సన అవసరం లేకపోయిం-
ది. 250 కి పైగా చిత్రాలలో నటించిన 
శ్రీ మారుతీరావు సహాయనటునిగా 
హాస్య నటునిగా, ప్రతి న్యకునిగా 
వివిధ పాత్రలలో నటించి మపి్పం-
చారు. సంస్రం ఒక చదరంగం, 
తరంగిణి, త్రిశూలం, అసంబ్్ల  రౌడీ, 
ముదుదీ ల ప్రియుడు, ఆదిత్య 369.... 
ఇలా ఎన్నానోనా మరనోనా సినిమాల-
లో ఆయన మరపురాని పాత్రలు 
పోషించారు. 
        శ్రీ మారుతీరావుని ఒక్క భా-
రతదేశంలోనే కాకుండా, వివిధ 
దేశలో్ల  అనేక బిరుదులూ, సన్్మ-
న్లూ వరించాయి. ఉతతుమ కథా-
రచయితగా, స్్రీన్ పే్ల  రచయితగా, 
సంభాషణల రచయితగా, నటుడిగా 
అయిదు సందరాభులలో శ్రీ మారుతీ-
రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం నుంచి 
నంది అవార్ులు అందుకున్నారు. 
అంత్గాక, న్టకాలలో ఉతతుమ న్-
టకానికి, నటనకు, దర్శకతవా ప్రతి-
భకు ఆయనకు పలు పురస్్కరాలు 
లభించాయి.
 > 1963 లో 'డాకట్ర్ చక్రవరి తు' చిత్రాని-
కి ఉతతుమ స్్రీన్ పే్ల  రచయితగా
 > 1965 లో 'ఆత్మగౌరవం' సినిమాకు 
ఉతతుమ రచయితగా
 > 1989లో 'కళు్ళ' సినిమాకు ఉతతుమ 
రచయితగా
 > 1991లో 'మాస్ట్ రి కాపురం' చిత్రా-
నికి ఉతతుమ సంభాషణల రచయిత-

గా
 > 1975 లో 'కళు్ళ' న్టకానికి ఆంద్ర 
ప్రదేశ్ స్హిత్య అకాడమీ పురస్్క-
రం
 > 2002 లో రాజలకి్షమి ఫండేషన్ 
విశిషట్  పురస్్కరం
 > ఉతతుమ హాస్యరచనకు ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ స్హిత్య అకాడమీ వారి 
సరవారాయ మమోరియల్ బంగారు 
పతకం
 > 2002 లో తెలుగు విశవావిదా్యల-
యం నుంచి పైడి లక్ష్మయ్య ధర్మనిధి
 > 1985 లో వంశీ ఆర్ట్స్ థియేటర్్స 
నుంచి ఉతతుమ న్టక రచనకుగాను 
గురజ్డ అపా్పరావు మమోరియల్ 
బంగారు పతకం
 > 1959 లో ఆకాశవాణి నిరవాహిం-
చిన, దిల్్ల లో జరిగిన అంతర్ విశవావి-
దా్యలయ ర్డియో న్టక పోటీలలో 
ఉతతుమ రచనకు గాను బహుమతి
 > ప్రశనా అనే న్టకానికి అఖిల 
భారత స్థా యిలో మహాత్్మగాంధీ 
సృజన్త్మక స్హిత్య పురస్్కరం
 > 1984 లో ఉతతుమ రచనకు వంశీ 
బర్్కలీ పురస్్కరం
 > తరంగిణి సినిమాలో ఉతతుమ హా-
స్యనటుడి పురస్్కరం
 > 1985 లో రామాయణంలో 
భాగవతం సినిమాకు గవరనార్ పుర-
స్్కరం
 > 1987 లో సంస్రం ఒక చదరంగం 
సినిమాలో ఉతతుమ కా్యరకట్ర్ ఆరిట్స్ట్  
గా ఎంపిక
 > 2015 లోక్ న్యక్ ఫండేషన్ పు-
రస్్కరం
 > 2009 లో గుంటూరుకు చందిన 
స్హితీ సమాఖ్య, అలన్టి ప్రముఖ 
రచయిత శ్రీ కొండముది శ్రీరామ-
చంద్రమూరి తు పేరు మీదుగా న్లకొ-
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లి్పన అవార్ుకు ఎంపిక
 > 2009లో పాలమూరుకు చందిన 
బుద్వరపు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్  నుంచి 
శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శస్త్రి పురస్్కరం
       ఈ టి.వి. నిరవాహించిన ప్రతిధవా-
ని కార్యక్రమానికివా్యఖ్్యతగా వ్యవ-
హరించిన శ్రీ మారుతీరావు విభిననా 
రంగాలకు చందిన ఎందరో ప్రము-
ఖులను ఇంటర్ వూ్య చేస్రు. అదే 
టి.వి. లో భారా్యభర తుల కోసం నిరవా-
హించిన 'మనసున మనసై' అనే 
కార్యక్రమానినా నిరవాహించారు. 
        జెమినీ టి.వి. నిరవాహించిన 'ప్రజ్ 
వేదిక', మా టి.వి. నిరవాహించిన 
'వేదిక', దూరదర్శన్, హైెదరాబా-
ద్ ప్రస్రం చేసిన 'సినీ సౌరభాలు' 

మొదలైనవి ఆయన నిరవాహించిన 
ప్రజ్దరణ పందిన కార్యక్రమాలు. 
          ఇంకా ఇంటింటి రామాయణం, 
గణపతి, ఎవరి గోల వారిదే, ప్రేమ-
లు-పళి్ళళు్ళ, భారా్య రూపవతి శత్రు:, 
ఏది నిజం మొదలైన ధారావాహిక-
లో్ల  నటించారు.
        ఇక సన్్మన్లు, సత్్కరాల విష-
యానికి వసేతు....
 > 1994 లో బెంగుళ్రుకు చందిన 
మేలుకలయిక
 > 1996 లో విజయనగరానికి 
చందిన విజయభావన
 > 2004 లో ప్రవాస్ంధ్ర నవ్య కళ్-
పరిషత్, ఖరగ్ పూర్ వారి నుంచి 
సన్్మనం
 > 2005 లో విపంచి తెలుగు అస-
సియేషన్, షారా్జ  వారిచే సన్్మనం
 > 2005 లో రసమయి దుబాయి 
వారిచే సన్్మనం.
     ఇలా ఎనోనా.... ఎన్నానోనా... 
    నిరవాహించిన పదవుల విషయా-
నికి వసేతు...
 > ఆంధ్రప్రదేశ్ స్హితీ అకాడమీ 
వారు నిరవాహించిన అనేక పోటీలో్ల  
జూ్యర్ సభు్యనిగా వ్యవహరించారు
 > జ్తీయ చలనచిత్ర అభివృద్ి 
మండలి సి్రీప్ట్  పరిశీలన్ విభాగంలో        

పనిచేశరు.
 > 1958 లో జవహర్ లాల్ న్హ్రూ 
ప్రారంభించిన అంతర్ విశవావిదా్య-
లయ యువజనోత్సవాలలో ఆంధ్ర-
విశవావిదా్యలయం తరఫున మనసతు-
త్వాలు అనే న్టకం ప్రదర్శన
 > 1978 లో మద్రాసులో జరిగిన 
అంతరా్జ తీయ చలనచిత్ర ఉత్సవం-
లో ఆకాశవాణి తరఫున సమీక్షకుని-
గా వ్యవహరించారు. 
 1996 లో జరిగిన ఇండియన్ 
పనోరమా లో జూ్యర్ సభు్యనిగా వ్య-
వహరించారు.
 > 2000 డిసంబర్ 8 న జరిగిన  
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో్ల  
కళలు, సంసకృతి మీద జరిగిన 
సమిన్ర్ కు అధ్యకు్ష నిగా వ్యవహ-
రించారు.
 > 2007 జూన్ 2, 3 త్ద్లో్ల  చనై్నైలో 
జరిగిన అఖిల భారత తెలుగు 
సమావేశంలో కవి సమే్మళన్నికి 
అధ్యక్షత వహించారు.
 > 2007 సపట్ ంబర్ 23 న కృషా్ణ  
జిలా్ల లో జరిగిన తెలుగు రచయి-
తల సమావేశంలో కీలకోపన్్యసకు-
నిగా ఉన్నారు.
        కొంతకాలంగా అన్రోగ్యంతో 
బాధపడుతుననా శ్రీ మారుతీరా-
వు చనై్నై లోని అపోలో ఆస్పత్రిలో 
చికిత్స పందుతూ 2019 డిసంబర్ 
19 న మరణించారు.
       బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలి, విభిననా 
రంగాలలో తన ప్రతిభను చాటుకు-
ననా శ్రీ గొల్లపూడి మరణం చలన-
చిత్ర పరిశ్రమకు, స్హితీ లోకానికి 
తీరచిలేని ఒక గొప్ప లోటు. స్హితీ 
ప్రపంచంలో ఒక ధ్రువత్ర రాలిపో-
యింది.     



24 జనవరి  2020

భారతీ శర్మ

కొతతు సంవత్సరంలో ఏం చేదాదీ ం?
ఆర్ిక వ్యవసథాను వృద్ి చేదాదీ మా?

   --- పిల్లలినా సినిమాకు తీసుకువడిత్ పాప్ కారన్ లకు, కూల్ డ్రింకులకు         ---- ఈ పద్తిని మారుచికుందాం.
         టికెట్ల కు మించి చిరుతిండ్ల కు ఖరుచి పడుతున్నాము.

   --- 3G, 4G అంటూ తకు్కవ ర్ట్ల కు వచేచి సిమ్ లు తీసుకుని 2,3 నంబ-      ---- ఈ పద్తికి సవాసితు పలుకుదాం.
         ర్లతో ఫోను్ల  వాడుతున్నాము.

   --- బా్యంకుల వాళు్ళ వనునా వాలచిగానే ..... పర్సనల్ లోను కావాలా? క్రెడిట్          ---- వదదీనే అందాం.
         కార్్ కావాలా అంటే ..

   --- ఫైన్న్్స కంపనీ వాళు్ళ బంగారం కుదువ పటట్ ండి... ఆరోజు ర్టుకే             --- ఆ పరిసిథాతి మనకి రాదని
         కుదువ పటిట్ న బంగారం అమ్మండి  అంటే....                                                  అందాం.

   --- ఎకు్కవ ఋణాలిస్తు ం.. ఎకు్కవ వడ్ీ ఇస్తు ం అననా సంసథాల జోలికి                   === పోనే పోవదుదీ  మనం.

   --- టెకానాలజీ వలన వచిచిన సున్యాస పద్తులను ....                                     --- అలవరచుకుందాం.
         (అవి మన ఆరిథాక అవసరాలకు అనుగుణంగా వుంటే భేషే!)

   --- అనవసర లేదా దుబారా ఖరుచిలకు త్విచేచి అంశలను .....                       -- ఎపు్పడ్ దృషిట్ లో(అదుపులో)  
         (లేకపోతె మన జేబుకి బేజ్ర్!)                                                                        ఉంచుకుందాం 

                                                                   మరి ఏం   చేదాదీ ం?
   రోజూ ఓ గంట వా్యయామం చేదాదీ ం. మన పురాణ ఇతిహాస్ల స్రానినా కొదిదీకొదిదీగా నేరుచికుందాం. ఉలా్ల సంగా           
ఉత్్సహంగా ఉందాం. చిరునవువాతో పలకరించేందుకు, ఆనందంగా ఉండడానికి డబుబాతో పని లేదని నిరూపిదాదీ ం.
ప్రకృతిని, పరిసరాలను పరిరకి్షసూతు , సహజ వనరులనూ, డబుబానూ జ్గ్రతతుగా వాడదాం. ద్ంతో మన ఆరిథాక వ్యవసథా, 
ఆరోగ్యం రండ్ బావుంట్యి. 
     ఇలా అందరం ఉద్యమిసేతు మన దేశ పురోభివృద్ి, ఆరిథాక వ్యవసథా తప్పకుండా బావుంట్యి.
    నూతన సంవత్సరంలో హాయిగా, ఆనందంగా, కొతతు మారు్పలకు స్వాగతమిదాదీ ం.  

      అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

          ఫక్రుద్దీన్ అల్ అహ-
మ్మద్ 1905వ సంవత్సరం మే 
న్ల 13న ఢిల్్ల  లో జని్మంచా-
డు. తండ్రి జడ్. ఎ అహమ్మద్. 
తలి్ల  బేగం రుకైయా సులాతు న్. 
తండ్రి అస్్సం లోని గోలాఘాట్ 
ప్రాంతంలో కచరి హాట్ లో 
ఇండియన్ మడికల్ సర్వాస-
స్ లో ఆఫీసరుగా ఉండేవాడు. 
తరవాత ఆయనకీ ఉతతుర ప్రదేశ్ 
లోని గోండా జిలా్ల కి సివిల్ సర్జను 
గా బదిల్ అయింది. ఫక్రుద్దీన్ 
గోండాలోనే పరిగాడు. అయిదేళ్ళ 
వయసులో గోండాలోని ప్రైమర్ 
సూ్కలో్ల  చదువుకి పట్ట్ రు. చి-
ననాప్పటి నుంచీ ఫక్రుద్దీన్ కి 
బిడియం ఎకు్కవ. తోటి పిల్లల-
తో కలివిడిగా తిరగడానికి సిగ్ు 
పడుతూ ఉండేవాడు. కాని, దు-
డుసుతనం లేకుండా, చాలా 
సిద స్దాగా ఉండే ఫక్రుద్దీన్  
అంటే పిల్లలు చాలా ఇషట్ ంగా 
ఉండేవారు.అతనితో సేనాహం 
కట్ట్ లని ఆరాట పడేవారు. అలా 
న్మ్మదిగా ఆయన్ వాళ్ళతో కలిసి 
ఆటపాటలో్ల  మలగడం నేరుచికు-
న్నాడు. కొంచం బెరుకు తగ్ింది. 
  ఆ తరవాత కొం-
తకాలానికి  వారు గోండా నుంచి 
ఢిల్్ల కి మకాం మారాచిరు.  అక్కడ 

పంజ్బ్ యూనివరి్సటిలో 1921 
లో మట్రిక్ పర్క్షకి కటిట్  పాస-
యా్యడు ఫక్రుద్దీన్. ఢిల్్ల  లో నే 
సంట్ సిట్ఫన్ కాలేజిలో ప్రవేశం 
లభించింది. అప్పటికాయన 
వయసు కేవలం పదహారు సం-
వత్సరాలు మాత్రమే. రండు సం-
వత్సరాలు కాలేజి చదువు పూరి తు 
అయిందో లేదో, తండ్రి ఆయనినా 
పైచదువులకి ఇంగా్ల ండు పంపే 
ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు. 
 ఆ రోజులో్ల  ధనికులు, 
సంపనునాలు వారి పిల్లలినా విదే-
శలకి పంపి చదివించడం ఒక 
గొప్పగా భావించేవారు. ముఖ్యం 
గా లండన్ లో న్్యయ శస్తం 

చదవడం ఎంతో ప్రతిషాట్ త్మకం. 
కొడుకు మీది ప్రేమతో ఆ తండ్రి 
కూడా అలా భావించడంలో 
తపే్ప ముంది? కాని ఒక చికు్క 
వచిచింది. ఫక్రుద్దీన్ తలి్ల  రుకైయా 
బేగం ఒక ఆదర్శ భారతీయ 
మహిళ. ఇక్కడి సంసకృతిని 
ఆకళింపు చేసుకుననాది. ఆమ 
పూరువాలు కవులు, పండితులు, 
షాయిర్లు. ఆమ కూడా కవితవాం 
చపే్పది. గొప్ప భావుకురాలు. 
సంత్నం అంటే అమితమైన 
ప్రేమాభిన్లు కలది. ఆ రోజు 
వరకు ఫక్రుద్దీన్ తన సనినాధిలో 
ఉంటూ, చదువు కుంటున్నా-
డు. అతని ఆలన్ పాలన్ తను 

                  అయిదవ రాష్ట్రపతి 
             ఫక్రుద్దీన్ అల్ అహమ్మద్ 
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చూసుకుంటూ ఉండేది.. ఉననా-
టుట్ ండి అతను మూడేళ్ళపా-
టు తనకి దూరం అవుత్డననా 
భావనని భరించలేక పోయింది. 
అద్కాక,  మన సంసకృతీ, అల-
వాటు్ల  అక్కడ నప్పవు. అక్కడి-
కి వళి్ళన పిల్లలు చాలా మంది 
సంస్్కర విహినులై చేసిన అవ-
కతవక పనుల గురించి ఆమ 
చాలా వింది. ఇలాంటి నేపథ్యంలో 
పూరి తుగా పదదీనిమిదేళు్ళ నిండని 
బాలుడిని విదేశలకి పంపడానికి 
సుతరామూ ఒపు్పకోనని భీషి్మం-
చుకుని కూరుచింది.  
 తండ్రి బాగా చదువుకు ననా 
కుటుంబంలోని వాడు. సంఘం 
లో పేరు ప్రఖ్్యతులు ఉననావా-
డు. అందరూ ఆయనినా గౌరవ-
భావంతో చూసేవారు. విదేశల 
లో విదా్యర్జన భవిష్యతుతు లో తన 
కుమారుడికి ఎంత గా ఉపయో-
గపడుతుందో, అత ను ఎలా వృ-
దిదీలోకి రాగలడో వివ రించి చపి్ప 
అతి కషట్ ం మీద ఆమను ఒపి్పం-
చాడు.       అలా ఆయన 1923లో 
ఉననాత విదా్యభా్యసం కోసం 
ఇంగా్ల ండు వళ్ళడం జరిగింది.
        లండన్ లో ఫక్రుద్దీన్ పూరి తు 
అయిదు సంవత్సరాలు చదు-
వుకున్నాడు. కేంబ్రిడ్్జ  విశవావి-
దా్యలయపు ‘కేథరిన్ కాలేజి’ 
లో చరిత్ర పాఠ్యంశంగా డిగ్రీ 
పూరి తు చేశడు. తరవాత మూడు 
సంవత్సరాలు న్్యయ శస్తం 
చదివాడు. ఇంగా్ల ండులో ఉననా 
ఈ అయిదు సంవత్సరాలు ఫక్రు-

ద్దీన్ జీవితంలో అతి ముఖ్యమై-
నవి. పదదీనిమిది నుంచి ఇరవై 
మూడేళ్ళ వయసు ఏ యువకుడి 
జీవితంలో నై్న్ చాలా జ్గ్రతతు 
పడవలసిన సమయం. ద్నిని 
‘ఫార్్మటివ్ సేట్జ్’ అంట్రు. 
అంటే, ఈ వయసులో మనిషి 
ప్రవర తున, నడవడిక, అతని భా-
విజీవితం మీద  అత్యధిక ప్ర-
భావానినా చూపుతుంది. ఎనోనా 
రకాల ఆకర్షణలకు, బలహీనత-
లకు, ప్రలోభాలకు ల్ంగిపోయే 
వయసది. వాటిని అధిగమించి, 
ముందుకు స్గిత్కాని, మంచి 
మనిషిగా ఎదగలేడు. యువ-
కుడైన ఫక్రుద్దీన్ తన మనసుని 
శ్ంగారం, బలాదూరు తిరగడం 
లాంటి ప్రలోభాల నుంచి దూరం 
చేశడు. ఆయన లక్షం ఒక్కటే. 
బాగా చదువుకోవాలి.  తన తండ్రి 
తనపై పటుట్ కుననా ఆశయానినా 
నిజం చేయాలి. వీలైనంత జ్్జ న 
సముపార్జన చేయాలి. ఎంతటి 
త్్యగమైన్ చేసి జీవితంలో గొప్ప 

వాడు కావాలి. ఇలాగే స్గేవి 
ఆయన ఆలోచనలు. 
 ఫక్రుద్దీన్ అల్ అహమ్మ-
ద్ లండన్ లో చదువుకుంటు-
ననా రోజులో్ల నే పండిట్ జవహర్ 
లాల్ న్హ్రూ కూడా లండన్ 
లో ఉండేవాడు. కాని ఆయన 
ఫక్రుద్దీన్ కంటే వయసులో పదదీ  
వాడు. న్హ్రూజీ ఆయనినా చిననా 
తము్మడిగా ఆదరించేవాడు. 
వారిదదీరూ మంచి సేనాహితుల-
యా్యరు. మంచివారితో సేనాహ 
సంబంధాలు కూడా మనిషి భావి 
జీవిత్నినా శశిస్తు యి.  న్హ్రూజీ 
దేశభకి తు ఫక్రుద్దీన్ ని బాగా ఆక-
రి్షంచింది.  అపు్పడే ఆయనలో 
దేశభకి తుకి వితతునం పడింది. 
 న్్యయ శస్త అధ్యయనం 
పూర తుయా్యక 1928లో ఫక్రుద్దీన్ 
భారత దేశనికి తిరిగి వచాచిడు. 
ఇలా వచాచిడో, లేదో, పంజ్బ్ హైె-
కోరుట్ లో లాయరుగా చేరడానికి 
అనుమతి లభించింది. అప్పట్ల  
విదేశలలో చదువుకుని వచిచిన 
వార్ అరుదు.  అంత్కాక ఇం-
గా్ల ండులో చదువుకుని వచాచి-
డంటే, భారత దేశంలో అధికా-
రంలో ఉననా అంగే్లయులకి ప్రత్్యక 
అభిమానం ఉండేది. అందువల్ల  
అనుమతి ఇవవాడంలో జ్ప్యం 
కాలేదు. 
 మౌలికంగా కావలసిన 
అర్తలు కొడుకు సంపాదిం-
చాడు కాబటిట్ , ఎలాగైన్ బటిష్ 
ప్రభుతవాంలో పదదీ  ఉదో్యగసుతు డిని 
చేయాలని తండ్రి తహతహలాడ 



27జనవరి  2020

స్గాడు. ప్రభుతవాంలో అప్పటి 
పరదేశీయుల డాబు దర్పం 
చూసి తన కొడుకుని కూడా అలా 
చూడాలని ఆయన కోరిక. అసలు 
ఫక్రుద్దీన్ ని ఇంగా్ల ండు పంపడా-
నికి ఇదే కారణం. లాయరు గా 
ప్రాకిట్సు ఎపు్పడైన్ చేయ వచుచి. 
కాని గవరనామంటు ఉదో్యగం 
వేరు. ఆ దిశలో ఆయన తన ప్ర-
యత్నాలు చేయ స్గాడు. ప్రభు-
తోవాదో్యగులినా, సమాజంలో పేరు 
ప్రతిషట్ లు ఉననావారిని, ఇంటికి 
ఆహావానించి, పార్ట్లు ఇచేచివా-
డు. వాళ్ళందరికి తన కొడుకుని 
పరిచయం చేసేవాడు. 
 కాని ఫక్రుద్దీన్ ఆలోచ-
నలు మరొక విధంగా ఉండేది. 
అప్పటికే న్హ్రూతో సేనాహంతో 
పడిన దేశభకి తు వితతునం మొలకెతితు, 
మహా వృక్షంగా పరగ బోతోంది. 
బ్రిటన్ లో ఉండగా భారతీయులినా 
వారు ఎలా అవమానించేవారో, 
కళ్్ళరా చూశడు. ఇలా నల్లవార-
ని, తెల్లవారని రంగు ఆధారంగా 
విభజించి చూడడం ఫక్రుద్దీన్ కి 
నచేచిదికాదు.  అపు్పడే ఆయన 
నిశచియించుకున్నాడు. మన 
దేశంలో ఉంటూ, మన మీద 
అధికారం చలాయిసూతు , మనలినా 
హీనంగా చూడడం భరించరాని-
దని. ఆంగే్లయుల పాలనలో వా-
రిక్ంద ఉదో్యగం అంటే బానిస-
తవాం అని తెలుసుకున్నాడు. తను 
ఎలాగూ న్్యయ శస్తం చదువు-
కున్నాడు కనుక, వకీలు అయి, 
గాంధీజీలా న్్యయం తరఫున పో-

రాడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 
 ఫక్రుద్దీన్ ఈ ధర్మ సంక 
టంలో పడి తండ్రికి ఏమీ చప్ప-
లేకపోతున్నాడు. తండ్రి మాట 
కాదన లేడు. ఆంగే్లయుల 
క్ంద పని చేయడం తనకి-
షట్ ం లేదు. అదే సమయంలో 
తండ్రికి అస్్సం లో ఉననా ఆసితు-
పాసుతు ల మీద అస్్సం కోరుట్ లో 
ఒక దావా వచిచింది. ఆ కేసు తన 
తరఫున ఫక్రుద్దీన్ చేపటిట్  గలిసేతు 
మంచిపేరు వసుతు ందని ఆయనకి 
తోచింది. అందువల్ల  ఆ బాధ్యత 
ఫక్రుద్దీన్ కి అప్పగించాడా-
యన. ఇద్ ఒకందుకు మంచిదే 
అనిపించి అందుకు అంగీకరిం-
చాడు ఫక్రుద్దీన్. 
 కాని వళ్్ళముందు తన 
ఆశయం, అభిప్రాయం తండ్రితో 
ముఖ్ముఖి చరిచించే దైర్యం 
చాలక, తలి్ల తో తన గోడు చపు్పకు-
న్నాడు. “ అమా్మ! ఈ విషయంలో 
నువేవా న్కు సహాయం చేయాలి. 
నేను ఇంగీ్లషువాళ్ళ క్ంద దాస్యం 
చేయను. న్ననా ఏమో ననునా ప్ర-

భుత్వాధికారిగా వేయించాలని 
చూసుతు న్నాడు. వాళ్ళంటే న్కు 
పిసరంత కూడా గౌరవం లేదు. 
పైగా అసహ్యం. వారు మనదేశ-
నినా, ప్రజలినా బానిసలుగా వాడు-
కుంటున్నారు. మనింట్ల  దూరి 
మనమీదే అధికారం చేసుతు న్నా-
రు. మన సంపదనంత్ వారి 
దేశనికి తరలిసుతు న్నారు. అంత్-
కాకుండా వారికి మన దేశం అన్నా 
ప్రజలన్నా చులకన భావం. వారి 
దయా దాకి్షణా్యల మీద ఆధారప-
డి బతకడం న్కు ఇషట్ ం లేదు.”
 ఆ తలి్ల  అలా పదదీపదదీ  
మాటలు చపు్పతుననా కొడుకుని 
చూసి ఆశచిర్యంలో మునిగిపో-
యింది. తన చేతుల మీదుగా 
పరిగిన చిన్నారి ముదుదీ ల కొడుకే 
ఇలా మాట్్ల డుతున్నాడని  నమ్మ-
లేకపోయింది. వాడు విదేశనికి 
వళి్ల  పదదీ  చదువులు చదివి ఎంత 
ఎతుతు కి ఎదిగి పోయాడో అని 
మురిసిపోయింది. ఇంత చిననా 
వయసులోనే తన విషయంలో 
నిర్ణయాలు త్నే తీసుకోగలిగిన 
జ్్జ నం వచిచిందని సంతోషిం-
చింది. ఆఖరికి త్రుకుని, “సర్! 
నేను చపి్ప చూస్తు ను.” అని 
మాత్రం అనగలిగింది. కాని ఆమ 
మనసుని మరొక చింత బాధించ 
స్గింది. కొడుకు అయిదేళ్లపా-
టు విదేశలో్ల  ఉంటే మనసుని 
రాయి చేసుకుని బతికింది. తిరిగి 
వచిచినందుకు సంతోషించిం-
ది. న్లుగు రోజులపాటు వాడికి  
మనస్రా ఇషట్ మైన వంటలు 
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చేసి పటిట్  తనకోరిక న్రవేరుచి-
కోవచచిని సంబర పడింది. కాని 
ఇంతలోనే పులి మీద పుట్రలా 
ఆపద వచిచి పడింది. తిరిగి 
వచిచిన అయిదారు న్లలో్ల నే 
తండ్రి వాడి అస్్సం ప్రయాణం 
ఖరారు చేశడు. ఈ మగవాళు్ళ 
ఎపు్పడ్ ఇంత్!  తలి్ల  మనసుని 
అరథాం చేసుకోలేరు. ఏం చేయ-
గలదు? పిల్లల అభివృద్ికోసం 
దు:ఖ్నినా దిగమ్ంగడం తప్ప. 
  ఫక్రుద్దీన్ ఎపు్పడ్ 
తన ప్రతిభా స్మరథా్ంతో పైకి 
రావాలి కాని, తండ్రి నీడలో కాదని 
నమే్మవాడు. ఆయన 1928లోనే 
అస్్సం వచిచి తండ్రి తరఫున 
కేసు తీసుకుని వాదించడం మొ-
దలుపట్ట్ డు. ఆ కేసు కోరుట్ లో 
గలిచాడు. దానితో ఆయన గొప్ప 
వకీలుగా అస్్సం లో సిథారపడ్ా-
డు. ఆయనలో ఆత్మ విశవాసం 
ఎకు్కవైంది. తండ్రికి కూడా వకీలు 
వృతితులో కొడుకు రాణించ గలదని 
నమ్మకం కుదిరింది.  తలిదం-
డ్రులు ఫక్రుద్దీన్ కుటుంబానికి 
పేరు త్గల సమరుథా డు అయా్య-
డని సంతోషించారు. ఆ శుభ 
సమయంలో తండ్రి అహమ్మ-
ద్ తన జీవితంలో జరిగిన ఒక 
సంఘటన తలుచికుని భార్యతో 
ఇలా చపా్పడు. “ నేను అస్్సం 
లో పని చేసే రోజులో్ల  ఒక స్రి 
పదదీ  ఆఫీసరు వచిచిన సందరభుం-
లో పదదీ  డిననారు పార్ట్ ఇచాచిరు. 
నేనూ ఆఫీసరు హోదాలో 
ఉన్నాను కాబటిట్  న్కూ ఆహావానం 
అందింది. తీరా వళ్్ళ సరికి 

ఇంగీ్లషు వాళ్లందరూ చక్కగా 
ఆలంకరించిన టేబిలు్స మీద 
కూరుచిని , న్కు వేర్ ఒక మూలన 
చిననా  టేబిలు అమరాచిరు. వారితో 
సమానమైన హోదా గలవాడిని 
అయిన్ బానిస దేశవాసి కనుక 
నేనూ వారి ప్రక్కన కూరుచిని 
భోజనం చేయడం వారికి ఇషట్ ం 
లేదు. నేను చాలా అవమానం 
ఫీలయా్యను. సమయం కనిపటిట్  
న్మ్మదిగా బైెట పడ్ాను. ఆ రోజే 
రాజీన్మా చేదాదీ ం అనుకున్నాను. 
కాని, పిల్లల భవిష్యతుతు  గురించి 
ఆలోచించి, ఆ ప్రయతనాం మా-
నుకున్నాను. “
 అది విననా బేగం ముకు్క 
మీద వేలేసుకుంది. “పోనీ బాధ-
పడకండి. ఇపు్పడు మీ అబాబాయి 
ఆ బాకీ తీరుచికుంట్డు. వాడికి 
వాళ్ళ క్ంద ఊడిగం చేయడం 
ఇషట్ ం లేదు.” అంది.
ఫక్రుద్దీన్ మూడేళ్ళపాటు అస్్సం 
లో వకాలత్ ప్రాకిట్సు చేశడు. 
తరవాత గాంధీజీ పిలుపు 
నందుకుని, 1931లో ఆంగే్ల-
యులను సమూలంగా మన 

దేశం నుంచి వళ్ళగొటెట్ ందుకు 
పటుట్ దలతో రాజకీయాలో్ల  ప్ర-
వేశించాడు. ‘కివాట్ ఇండియా’ 
ఉద్యమంలో జైెలుకి వళ్్ళడు. 
తరవాత అస్్సం రాష్ట్రంలోను, 
కేంద్ర ప్రభుతవాంలోను, అనేక 
శఖలో్ల  మంత్రిగా పని చేశడు. 
స్వాతంత్రా్యనంతరం ఆన్టి 
ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీకి 
అత్యంత సనినాహితుడిగా, 
ఆఖరికి రాష్ట్ర పతిగా దేశనికి 

సేవ చేశడు. కాని ఏన్డ్ తను 
నమి్మన ఆశయాలకి, ఆదరా్శ-
లకి దూరం కాలేదు. సవాపర 
భేదాలు లేకుండా విధి నిరవాహణ 
చేశడు. అల్పసంఖ్్యక వర్ాల 
పేరుతో, ప్రత్్యక అవకాశల కోసం 
ఎదురు చూడకుండా సవాశకి తు 
మీద ఆధారపడి పని చేయాలని 
చపా్పడు. కుటుంబ నియంత్రణ 
విషయంలో జ్తి, కుల, మత-
భేదాలు లేకుండా అందరూ దేశ 
భవిష్యతుతు ని దృషిట్ లో పటుట్ కు-
ని, పాటించాలని ఉదోభుదించా-
డు. తమ మతం వాడు రాష్ట్ర-
పతి అయి ఆ మతసుతు లకెంతో 
మేలు చేస్తు డని నమి్మన కొందరు 
నిరాశ చందారు. ఆయనినా ఇస్్ల ం 
ద్రోహి అని, హిందువుల తతుతు  
అని దురాభుషలాడారు. అయి-
నప్పటికీ ఆయన న్్యయం ప్ర-
క్కనే పోరాడాడు. ఆశయాల 
విషయంలో ఏ విధమైన మిన-
హాయింపులు ఉండకూడదని 
నమా్మడు. అటువంటి ఆడర్శజి-
విత్నినా నడిపినవాడు ఫక్రుద్దీన్ 
అల్ అహమ్మద్. 
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

        నేను “అంకెలు, సంఖ్యలు” 
అనే అంశం మీద వా్యస్లు 
రాయడం ఆపేసినందుకు 
కొంతమంది “అపు్పడే అయి-
పోయిందా”  అని నిరుత్్సహం 
వ్యక తుపరచేరు.  వారి కోసం కొసరు 
వా్యసం ఇది.
దరిదాపు ప్రతి సంఖ్యకి ఏదో ఒక 
ప్రత్్యకత ఉంటుందనుకుంట్-
ను. ఉదాహరణకి భారతం లో 18 
కి  ఒక రకం ప్రత్్యకత ఉంది.
ఇక్కడ 2015 కి గణిత శస్తంలో 
ఉననా ప్రత్్యకత చూదాదీ ం. 
2015 కి  ఏదైన్ ప్రత్్యకత ఉందేమో 
అలోచించే ముందు 399 అనే 
సంఖ్యతో మొదలు పడదాం. ఇది 
“లూకస్-కారైమికెల్” సంఖ్యలలో 
అతి చిననాది. అంటే? 
చుడండి! ఇక్కడ  399 కి 3, 7, 19 
కారణాంకాలు (factors). అనగా 
399 ని 3 చేత కాని, 7 చేత కాని, 
19 చేత కాని నిశే్శషంగా భాగించ-
వచుచి. ప్రయతినాంచి చూడండి. 
ఇక్కడ 3, 7, 19 - ఈ మూడు 
మామూలు కారణాంకాలు 
(factors) మాత్రమే కాదు; 3, 7, 
19 ప్రధాన సంఖ్యలు (prime 
numbers) కనుక వీటిని  ప్రధాన 
కారణాంకాలు (prime factors) 

అని కూడ అంట్రు. 
ఇపు్పడు పైన చూపిన ప్రధాన కా-
రణాంకాల లోని సంఖ్యలు అనినా-
టికి 1 కలిపిత్ పైన చపి్పన లక్షణం 
మళ్్ల  చలు్ల తుంది! (ఇలా చల్లడం 
ఎల్లపు్పడ్ జరగదు; అందుకనే 
ఇక్కడ ప్రత్కంగా చపు్పకోవడం!). 
అనగా,  (399 + 1) కి  (3 + 1),  (7 
+ 1),  (19 + 1) మళ్్ల  కారణాంకాలే. 
లక్క కటిట్   చూసుకొండి,   ఇక్కడ 
కుడి పక్క ఉననా 4, 8, 20 ఉతతు కా-
రణాంకాలే; ప్రధాన కారణాంకాలు 
కావు.
ఇటువంటి లక్షణం ఉననా సంఖ్య-
లనినాటిలోకి 399 అతి చిననాది. ఈ 
లక్షణం  ఉననా సంఖ్యలని లూక-
స్-కారైమికెల్ సంఖ్యలు అంట్రు.
ఇపు్పడు మరొక ఉదాహరణగా 
935 అనే సంఖ్యని తీసుకుందాం. 
ద్ని ప్రధాన కారణాంకాలు 5, 11, 
17. అంటే,
935 =  5 x  11 x  17 
ఇపు్పడు రండు పక్కల ఉననా సం-
ఖ్యలకి ఒకొక్కదానికి 1  కలిపిత్
935 +1 కి  (5 + 1),  (11 + 1),  (17 
+ 1) కారణాంకాలు గా చలు్ల తు-
న్నాయి. 
కావలిసేతు లక్క వేసి చూసుకొండి, 
ఎడం పక్క 936 ని 6 చేత, 12 

చేత, 18 చేత నిశే్శషంగా భాగించ-
వచుచి. కనుక 936 రండవ లూక-
స్-కారైమికెల్ (లూకా) సంఖ్య. 
మరొక ఉదాహరణగా 2015 ని 
తీసుకొండి.
2015 కి  5, 13, 31 ప్రధాన కార-
ణాంకాలు.   
2016 కి  6, 14, 32 కారణాంకాలు. 
ఇక్కడ మనం న్లుగు అంకెల 
సంఖ్యతో మొదలుపటిట్  దానికి 
మూడు ప్రధాన కారణాంకాలు 
చూపేం. మూడు ప్రధాన కార-
ణాంకాలు ఉననా న్లుగంకెల 
సంఖ్యలలో 2015 అతి చిననాది. 
అద్ 2015 ప్రత్్యకత!
ఇపు్పడు అయిదు ప్రధాన కా-
రణాంకాలు ఉననా అతి చిననా 
“లూకా” సంఖ్యకి ఉదాహరణ-
గా 588,455 అని చపు్పకోవచుచి. 
అంటే,
588,455 కి  5, 7, 17, 23, 43 
ప్రధాన కారణాంకాలు.
588,456 కి  6, 8, 18, 24, 44 కా-
రణాంకాలు.
కుతూహలం ఉననావారికి ఇక్కడ 
14 ప్రధాన కారణాంకాలు ఉననా                     
 ఒక “భూతపు” లూకా సంఖ్యని 
చూపడత్ను, కాసుకొండి:
         (49 వ పేజీ చూడండి)   

గణితంలో 2015 ప్రత్్యకత
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబాబారావు 

ప్రేమంటే  ఇంత్ 

        (గత సంచిక తరువాయి)

     కృష్ణమోహన్ కి ఆ నగరం పట్ల , 
అక్కడి జనం పట్ల  ఒక గౌరవానినా, 
ప్రేమని కలుగజేస్యి.
        …బసు్సలలో ఆడవారికి 
ప్రత్్యకంగా స్టు్ల  లేకపోవడం 
(#), ఆడ, మగ అపరిచితులైన్ 
ప్రక్క ప్రక్కన కూరుచిండి 
ప్రయాణించడం ఒకింత 
ఆశచిర్యం కలిగించింది. అతనికి 
ఒక విదేశీ నగరంలో వుననా 
అనుభూతిని కలుగ జేస్యి. 
మొత్తు నికి కొనినా ఇబబాందులున్నా 
ఇక్కడి ప్రజలు క్రమశిక్షణతో 
మలిగి వాటిని అధిగమిసుతు న్నారు 
అననా భావన కలిగింది. అతనికి 
బొంబాయి ఒక అదుభుత నగరంగా 
అనిపించడమే కాదు, ఇక్కడ 
ఉదో్యగం వసేతు బాగుండును 
అనుకున్నాడు.  అ లా 
ఒక పది రోజులు బొంబాయిలో 
నరహరిగారు అతని కుటుంబ 
సభు్యలతో సరదాగా గడిపి 
వచాచిరు నరసింహారావుగారి 
కుటుంబం.  
[(#) ఆ రోజులలో వుండేవి కాదు.       
ఇఫుఫుడు వున్నాయి, అయిత్ 
ఇపు్పడు కూడా ఖ్ళీ వుంటే 
ఆడవారి స్ట్ల లో మగవారు 
ప్రక్కన కూరుచిని ప్రయాణిస్తు రు. 
అలాగే బసు్సలలో నిలబడి 

ప్రయాణించడానికి అపు్పడు ఒక 
పరిమితి వుండేది]    
 వేసవి సలవులు పూరి తు అయిన్క 
కృష్ణమోహన్ కాకిన్డ తిరిగి 
వచాచిక న్లుగు రోజుల తరువాత 
అనూరాధ ఇంటికి వళ్్ళడు. 
అతనిని చూడగానే 
పారవాతమ్మగారు “రా మోహన్ మీ 
వాళ్ళంత్ కులాస్యేన్” అని 
కుశల ప్రశనాలు అడిగారు.
“అంత్ కులాస్గా వున్నారండి, 
మీరంత్ బాగున్నారా?”
“ఏం బాగు అనూకి నిననారాత్రి 
నుండి జవారం, మీ మామయ్య 
గారు రండు రోజుల క్తం మద్రాసు 
కేంప్ వళ్్ళరు, న్కు కాళు్ళ 
చేతులు ఆడటం లేదు, నినునా 
చూడగానే ప్రాణం లేచొచిచింది 
హమ్మయ్య ఆ దేముడే నినునా 
పంపించాడు అనిపించింది” 
అన్నారు పారవాతమ్మగారు.
“న్కు ఫోన్ చయ్యలేకపోయారా 
నిననానే వచేచివాడిని, రాధకి 
ఇపు్పడు ఎలా వుంది, డాకట్ర్ కి 
చూపించారా?” అని అనూ 
గదిలోకి వళి్ళ అనూరాధని 
పలకరించి ఆమ నుదిటి 
మీద చయి్యవేసి చూస్డు 
జవారం ఎకు్కవగానే వుననాటు్ల  
అనిపించింది. 

“లేదయా్య నువువా ఒకస్రి 
సూ్కటర్ మీద తీసుకెళి్ళ 
చూపించు” 
“రాధా ఎలా వుంది సూ్కటర్ మీద 
కూరోచిగలవా? లేదంటే డాకట్ర్ గారి 
ని ఇంటికి తీసుకువస్తు ను”    
“పరవాలేదు బావా కూరుచింట్ 
ను” అంది అనూరాధ.  
“మొహమాటపడకు,  నీకు నిమ్మ 
ళం గా లేకపోత్ డాకట్ర్ గారిని రికెవాస్ట్  
చేసి ఇంటికి తీసుకువస్తు ను, న్ 
సహపాఠి మహేంద్రవర్మ అననా 
య్య సుర్ంద్రవర్మ మైన్ రోడ్ులో 
టవును హాల్ దగ్ర ప్రాకీట్స్ 
చేసుతు న్నాడు”   
“అఖ్ఖరలేదు నేను రాగలను” 
అంది అనూరాధ. 
    అనూరాధని డాకట్ర్ దగ్రకి 
తీసుకు వళ్్ళడు కృష్ణమోహన్. 
డాకట్ర్ చక్ చేసి ఇది మామూలు 
జవారమే కంగారు పడకండి 
అని మందులు రాసి ఇచాచిడు. 
డాకట్ర్ దగ్ర నుండి తిరిగి 
వళుతుననాపుడు “బావా కొంచం 
న్మ్మదిగా పోనియి్య, నీరసం 
మీద కళు్ళ తిరుగుతున్నాయి” 
అని అతనిని గటిట్ గా పటుట్ కుని 
కూరుచింది అనూరాధ. 
    సూ్కటర్ ఆపి “డాకట్ర్  గారిని 
ఇంటికి తీసుకు వస్తు నన్నాను కదా 
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ఎందుకు ఇలా నీరసంతో ఇబబాం 
ది పడుతున్నావు” అని అడిగాడు.    
“డాకట్ర్ ఇంటికి వసేతు నీతో 
సూ్కటర్ మీద ఇలా ప్రయాణించే 
అవకాశం కోలో్పదును కదా?” 
“నీకు అసలు బుద్ి లేదు, 
ఇపు్పడు ఈ పరిసిథాతిలో కూడా 
ఇలా మాట్్ల డుతున్నావు” అని 
లేని కోపానినా ప్రదరి్శంచాడు.
“అలా అంట్వుగాని నీకు మాత్రం 
ఇలా వళుతుంటే సంతోషంగా 
లేదా?” అని అతనిని ఆట 
పటిట్ ంచింది.
“న్ననా కూచివి కదా మామయ్య 
గారి మీద బెంగ పటుట్ కున్నావా?”
“కాదు, నినునా చూసి న్లా్ల ళు్ళ 
అయింది కదా అందుకని నీ 
మీదే బెంగ పటుట్ కున్నాను”
“కొంటె పిలా్ల  ఇక చాలు ఆపు నీ 
అల్లరి” 
ఇంటికి తిరిగి వచాచిక పారవాత 
మ్మ గారు గుమ్మం దగ్ర్ 
ఎదురుచూసుతు న్నారు. “డాకట్ర్ 
ఏమన్నాడు? పరవాలేదన్నాడా?” 
అని కంగారుగా అడిగారు. 
    “ఏమీ కంగారు లేదు ర్పటికి 
తగ్ుతుంది, మూడు రోజులు రస్ట్  
తీసుకోమన్నాడు, కోర్్స కంప్్ల ట్ 
చయ్యమన్నాడు. కంగారు పడ 
కు అతతుయా్య ర్పటికలా్ల  లేచి 
మామూలుగా తిరుగుతుంది 
అన్నాడు” 
“అబాబాయ్ మీ మామయ్యగారు 
వచేచిసరికి ఇంకా మూడు రోజులు 
పడుతుంది, ఆయన వచేచివరకు 
నువువా ఇక్కడే వుండి కాలేజికి 
వళు్ళ”
“కంగారు పడదుదీ , నేను మళీ్ళ 

ర్పు వస్తు ను” 
“అదికాదు మేడమీద పదాదీ యన 
కూడా ఇంకా బొంబాయి నుండి 
రాలేదు నువువా ఇక్కడ వుంటే 
న్కు ధైర్యంగా వుంటుంది, ఏ 
రాత్రి ఏ అవసరం వసుతు ందో?” 
కంగారూ పడుతూ అన్నారు 
పారవాతమ్మగారు.
“సర్ అతతుయా్య హాసట్ల్ కి వళి్ళ 
కొనినా పుసతుకాలు, బటట్ లు, బ్రష్ 
వగైరా తీసుకుని వస్తు ను” 
అన్నాడు.
ఈ సంబాషణ గదిలోంచి విననా 
అనూరాధ కృష్ణమోహన్ ని పిలిచి 
అతని చయి్య పటుట్ కుని “బావా 
ప్్ల జ్ న్ననాగారు వచేచిదాకా నువువా 
ఇక్కడే వుండు, నువువా ఇక్కడ 
వుంటే న్కు ధైర్యంగా వుంటుంది. 
హాసట్ల్ కి వళి్ళ తప్పకుండారా” 
అని ద్నంగా అడిగింది.
అనూరాధ తల నిమురుతూ “నేను 
హాసట్ల్ కి వళి్ళ వస్తు నని అతతుయ్యకి 
చపా్పనుగా తప్పకుండా వస్తు ను. 
అనవసరమైన ఆలోచనలు 
చయ్యకుండా కడుపునిండా తిని 
మందులు వేసుకొని రస్ట్  తీసుకో”
“డాకట్ర్ అనూని ఏం 
తినమన్నాడు” అని మోహన్ ని 
అడిగారు పారవాతమ్మగారు.
“బ్రెడ్ గాని, చపాతీ గాని తిని 
పాలు త్గమన్నారు, ర్పు 
టెంపర్చర్ న్ర్మల్ గా వుంటే రైస్ 
పటట్ మన్నారు. బ్రెడ్ కొంట్నంటే 
చపాతీలు తింట్నంది”
“సర్ నువువా వళి్ళ తందరగా 
వచచియి్య నీ కోసం ఇక్కడ 
వండేస్ను”
“అలాగే అతతుయా్య మీరు భోజనం 

చేసి పడుకోండి, వాణి న్కు 
వడ్ిసుతు ంది”
                   ********
                   
హాసట్ల్ నుండి తిరిగి వచాచిక 
అనూరాధని ఎలా వుంది 
అని అడిగి థరా్మమీటర్ పటిట్  
చూస్డు 99 డిగ్రీలు వుంది. 
“గుడ్ తగ్ుతున్నాది, చపాతీలు 
తిని మందులు వేసుకున్నావా?” 
“నినునా చూస్నుగా జవారం ఎపు్పడో 
ఎగిరిపోయింది” నవువాతూ అంది 
అనూరాధ.
వాణీ వచిచి “బావా వడ్ించేస్ను 
ఆకలివేసుతు న్నాది తవారగా రా” 
అంది
“అయో్య నువువా ఇంకా 
తినలేదా, అందరినీ భోజనం 
చేసేయమన్నానుగా”   
“అమ్మ నువువా వచాచిక నీతో కలిసి 
తినమంది”
“అతతుయ్య పడుకున్నారా?”
“అమ్మ పడుకొని ఒక అరగంట 
అయింది”
“నీ రిజల్ట్ స్ ఎపు్పడు వస్తు యి” 
“ఈ వారంలో” 
“అచాఛి, నువువా రాధ దగ్ర పడుకో, 
ఏదైన్ అవసరమైత్ అతతుయ్యను 
లేపకు, ననునా లేపు. సతీశ్ ని న్ 
దగ్ర పడుకోమను” 
“వాడు ఆల్ రడీ అమ్మ దగ్ర 
పడుకున్నాడు” 
కృష్ణమోహన్ అక్కడ గిన్నాలు 
అవి ఎతితుపటిట్  వాణికి సహాయం 
చయ్యబోతూ వుంటే “బావా ప్్ల జ్ 
అవనీనా వదిలేసి నువువా అక్కతో 
కబురు్ల  చబుతూ వుండు నేను 5 
నిముషాలలో పూరి తు చేసి వస్తు ను 
అని అతనిని అక్కడ నుండి 
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పంపేసింది వాణి.
అనూరాధ దగ్రకి వళి్ళ 
చూసేతు నిద్రపోతున్నాది. శబ్ం 
చయ్యకుండా హాలో్ల కి వచిచి 
నిద్రాభంగం కలుగకుండా తలుపు 
దగ్రికి వేస్డు కృష్ణమోహన్. 
కాసే్సపు తన పుసతుకం చదువుకుని 
పడుకున్నాడు. పడుకునేముందు 
రాధని ఒక స్రి చూసి, రాత్రి ఉంకో 
రండు స్రు్ల  లేచి నిద్రపోతున్నాదా 
లేదా అని చక్ చేస్డు. 
ఉదయం ఆరు గంటలకి 
లేచి “అమా్మ నీరసంగా వుంది 
ఏదైన్ తినడానికి పటుట్ ” అంది 
అనూరాధ.
“పళు్ళ తోముకుని రా ఇడీ్ల  
పడత్ను, తిని పాలు త్గుదు 
గాని” అన్నారు పారవాతమ్మగారు. 
ఇడీ్ల  తిని పాలు త్గిన్క కాసతు 
నీరసం తగ్ినట్ల నిపించింది 
అనూరాధకి.
ఒక అరగంట పేపర్ 
చదివాక టైెం ఏడవుతున్నాది 
కృష్ణమోహన్ ఇంకా లేవలేదు 
అని అతని గదిలోకి వళి్ళ “బావా 
ఏడవుతున్నాది, లే కాలేజీకి 
వళ్్ళలి” అంటూ లేపింది.
“గుడ్ మారినాంగ్ రాధా, నీకెలా 
వుంది” 
“న్ర్మల్ కి వచిచింది, బాగా 
నీరసంగా వుంది ఇడీ్ల  తిని పాలు 
త్రాగాను. నువువా ఫ్రెష్ అయి రా, 
కాఫీ కలిపి తెస్తు ను” అంటూ 
లేవబోయిన అనూరాధ ని 
భుజ్లు పటుట్ కొని బలవంత్న
కూరోచిబెటిట్  “డాకట్ర్ మూడు 
రోజులు రస్ట్  తీసుకోమన్నాడా? 
అనవసరంగా వొళు్ళ అలియబె 
టట్ కు, వాణి కాఫీ కలుపుతుంది, 

నువువా విశ్ంతి తీసుకో ఓకే” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“రాత్రి నువువా సరిగా నిద్ర పోకుండా 
కనీసం రండు, మూడు స్రు్ల  
వచిచి నేను నిద్రపోయాన్ లేదా, 
న్కెలాగ వుంది అని చూస్వు 
థాంకూ్య బావా”
“అందులో ప్రత్్యకత ఏమీ లేదు, 
అది న్ ధర్మం”
“ఉటిట్  ధర్మమేన్, ఇంకేమీ కాదా?”
“అమా్మయిగారికి రండురోజుల 
నుండి పోయిన శకి తు తిరిగి 
వచిచినటు్ల ంది, మొదలట్ట్ వు”
“బావా ప్్ల జ్ చపు్ప బావా ఇంకేమి 
లేదా?” అని అతనిని ఆట 
పటిట్ ంచడం మొదలు పటిట్ ంది. 
ఆ రోజు కృష్ణమోహన్ కాలేజీ 
నుండి తిరిగి వచాచిక “బావా 
బొంబాయిలో ఏమేమి చుశవు?” 
అని అడిగింది అనూరాధ.
తన బొంబాయి యాత్ర 
విశేషాలని, బొంబాయి పట్ల  తన 
అభిప్రాయానినా, ఆ నగరానినా 
చూసుతు ననాపుడు కలిగిన అనుభూ 
తిని అనురాధ, వాణి, సతీష్ 
పారవాతమ్మగారితో పంచుకున్నాడు 
కృష్ణమోహన్. 
“బావా బొంబాయిలో సునీల్ 
గవాస్కర్ ఇలు్ల  చుశవా?” అని 
సతీష్, “సినిమా నటుల ఇళు్ళ 
చుశవా?” అని వాణి అడిగారు.
“లేదు, న్కు అంత ఇంటరస్ట్  
లేదు”
కృష్ణమోహన్ కాలేజికి వళ్్ళ 
ముందు ఒంటరిగా వుననాపుడు 
“బావా ననునా బొంబాయి ఎపు్పడు 
తీసుకెళుతున్నావు?”అని అడిగిం 
ది అనూరాధ.
    “సడన్ గా ఇలా అడుగుతున్నా 

వందుకు?”
“అక్కడ బసు్సలో్ల  ఆడ 
మగ ప్రక్కపక్కన కూరుచిని 
ప్రయాణించవచుచి అన్నావుగా, 
అందుకని నీ ప్రక్కన కూరుచిని 
ఎంత చకా్క ట్రావల్ చయ్యచుచి”
“నీకు ననునా ఆట పటిట్ ంచడం 
తప్ప వేర్ పని లేదా? టైెం అవు 
తున్నాది నేను తెమిలి కాలేజీకి 
వళ్్ళలి” అంటూ అక్కడ నుండి 
జ్రుకున్నాడు కృష్ణమోహన్.
విశవాన్ధంగారు మద్రాసు 
నుండి తిరిగి వచేచి దాకా వుండి 
తన హాసట్ల్ కి తిరిగి వచాచిడు 
కృష్ణమోహన్. తరువాత రండు 
వారాలు కాలేజీలో సమిన్ర్్స 
వల్ల  రాధని చూడట్నికి వళ్ళలే 
కపోయాడు. రండు స్రు్ల  ఫోనో్ల  
మాట్్ల డి కుశలం కనుకు్కన్నాడు.
జూలై మొదటి వారంలో రవి 
హైెదరాబాద్ నుండి సలవు మీద 
కాకిన్డ వచిచినపుడు రవి, రాధ, 
కృష్ణమోహన్, అవిన్శ్ కలసి 
రాధ వాళ్ళ వూరు మలికిపురం 
వళి్ళ మూడు రోజులు కోనస్మ 
అంత్ తిరిగారు. అప్పనపలి్ల లో 
వేంకటేశవార స్వామిని, అంతర్వాది 
లో లకీ్షమినరసింహ స్వామిని, 
రా్యలిలో జగనో్మహిని కేశవ 
స్వామిలను, అయినవలి్ల లో విన్ 
యకుని, క్షణ ముకే తుశవారంలో 
ముకే తుశవారుడిని, మురమళ్ళ విశేవా-
శవారుని దర్శనం చేసుకొని 
వచాచిరు. 
రవి, రాధ ఆ ఆలయాల చరిత్రని, 
విశిషట్ తని అలాగే కాటన్ దొర 
(సర్ ఆర్ర్ కాటన్) గుర్ం మీద 
తిరిగి అవలోకనం చేసి రచించి, 
నిరి్మంచిన గోదావరి నీటిపారుదల 
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వ్యవసథాని కృష్ణమోహన్, అవిన్శ్  
లకి వివరించారు. అక్కడ చాలా
గ్రామాలలో కాటన్ దొర 
శిలావిగ్రహానినా ప్రతిషిట్ ంచి వుండ 
డం గమనించారు మిత్రులిదదీరు.  
       కృష్ణమోహన్ తన 
అక్కయ్య వైదేహి పళి్ల  తరువాత 
మనుగడుపులకి వచిచినపుడు 
మొదటి స్రి కోనస్మ చూస్డు. 
అపు్పడే “లవ్ ఎట్ ఫస్ట్  సైట్” 
లా కోనస్మ చాలా నచిచింది. 
అక్కడి పచచిటి వరి పైరు్ల , 
అరటి తోటలు, కొబబారి తోటలు, 
గోదావరి కాలవలు చూసి “ప్రకృతి 
రమణీయత” అంటే ఏమిట, 
కవులు ప్రకృతిని ఎందుకు 
కీరి తుస్తు రో అతనికి మొదటిస్రి 
అర్మైంది. ఆ ప్రకృతిని చూసి 
అతను కూడా పులకించి పర 
వశించిపోయాడు. అక్కడి 
పల్లటూరు్ల , ఉటిట్ పడుతుననా 
తెలుగు సంసకృతి, పల్ల  ప్రజలు, 
వారి అమాయకతవాం, వారి 
బాషలో యాస అతనిని బాగా 
ఆకటుట్ కున్నాయి. ఈ స్రి 
కోనస్మ చూసిన తరువాత 
అతనికి కోనస్మ మీద ప్రేమ 
దివాగుణీకృతమైంది. అవిన్శ్ 
కూడా కోనస్మ అందాలు చూసి 
మైమరచిపయాడు. 
      రవి వాళ్ళ వూరిలో వారి 
పలాలని, తోటలని చూపించాడు 
అక్కడ వారంత్ ఫోటలు 
తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో 
కృష్ణమోహన్ వరిచేలతో పచచిగా 
కళకళలాడుతుననా పలాలని, 
కొబబారి తోటలని చూసి మైమరచి 
ఫోటలు తీసుతు ననాపుడు ఆనూరాధ 
కృష్ణమోహన్ దగ్రకు వళి్ళ 
“ననునా వదిలి నీవు పోలేవులే 

ఇది నిజములే” అని కూనిరాగం 
తీసింది.
“ఏయ్ తుంటరి పిలా్ల  మొదల 
ట్ట్ వా?” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“నేను పాడటం లేదు బావా, నీ 
కోనస్మ నీ కోసం పాడుతున్నాది” 
అంటూ వటకారం చేసింది.
“అబోబా! గోదావరి జిలా్ల  వాళ్ళకి 
కొంచం వటకారం పాలు ఎకు్కవే”
“మా జిలా్ల  వాళ్ళకు మమకారం 
కూడా ఎకు్కవే బావా”
“సర్ పద నలుగురూ కలిసి ఒక 
ఫోట తీయించుకుందాము”   
      అనూరాధ వాళ్ళ వూరిలో 
అనూరాధ పదదీతండ్రి కుటుంబం 
వుంటున్నారు. కోనస్మ వంట 
కాలు, పూత ర్కులు, పసరటు్ల , 
అరిసలు, అక్కడి ఆవకాయ 
మొదలైన వాటితోపాటు  జునునా,
త్గలు అక్కడ వుననా మూడు 
రోజులు  కొసరి కొసరి తినిపించా 
రు. అయిత్ కృష్ణమోహన్ అరి 
సలు, జునునా తిననని చపా్పడు.
“అదేమిటి బావ అవి చాలా 
బాగుంట్యి తిను” అన్నాడు 
రవి.
“వదుదీ  రవీ, అవి నేను ఎపు్పడ్ 
తినలేదు”
  “బలేవాడివయా్య చాలా 
బాగుంట్యి, ఒక స్రి తింటే 
వదిలిపటట్ వు” అంది రవి పదదీ  
తండ్రి భార్య. 
   “వదదీండి అరిసలు తింటే 
ఆరు న్లల క్ందటి రోగాలు 
తిరగబెడత్యి, జునునా తింటే 
వాతం కము్మతుంది అని మా 
అమ్మగారు తిననిచేచివారు కాదు, 
అందుకని నేను ఎపు్పడ్ తిన 
లేదు, న్కు అలవాటు లేదు మరో 
లా అనుకోకండి”

“వదిలేయి దొడ్మా్మ, ఆయన 
గారు బెంగాల్ లో పుట్ట్ రు అందు 
కని ఈ పల్లటూరి తిళు్ళ తినరు, 
వారికి ఎంతసేపూ రసుగులా్ల లు 
కావాలి” అని దపి్పంది అనూరాధ.
        “ఏమోనే న్ వంటలు 
నచచిలేదేమో, మొహమాట పడు 
తునటు్ల న్నాడు” 
     “అబేబా అలాంటిదేమీ 
లేదండి అతతుయ్యగారు. మీరు 
వంటలు చాలా బాగా చేస్రు, 
మిగత్ పదార్ాలు తినలేదా?” 
అని సంజ్యషీ ఇచాచిడు 
కృష్ణమోహన్.      
   “మొహమాటం అయిత్ వుంది 
కానీ, ఎపు్పడ్ తినక పోవడం 
వల్ల , వాళ్ళ అమ్మగారు అలా 
అనడం వల్ల  ధైర్యం చయ్యలేక 
పోతున్నాడు” అంది అనూరాధ.  
ట్పిక్ మారుదాదీ మననా ఉదేదీశ్యంతో 
“అతతుయ్యగారూ డ్కా్క స్తమ్మ 
గారి గురించి చప్పరా?” అని 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
     “ఆనినా దాన్లలో అననా దానం 
గొప్పది అని అంట్రు, ఆకలి 
అందరిని సమానంగా బాధిసుతు ంది 
అంట్రు, ఒకొక్క స్రి మన 
దగ్ర ఎంత డబుబా వున్నా అది 
మన ఆకలి తీరచిలేకపోవచుచి. 
అటువంటి ఆకలి బాధితులను 
ఆపననా సమయంలో ఆదుకుననా 
మహామనీషి శ్రీమతి డ్కా్క 
స్తమ్మగారు. స్తమ్మగారిది 
రామచంద్రాపురం దగ్ర మండపే 
ట, ఆమ తండ్రి అనుపిండి 
భవానీశంకరం గారిని ఆ 
గ్రామసుతు లంత్ “బువవాననా” గారు 
అని పిలిచే వారు, ఎందుకంటే 
ఆయన అడిగిన వారందరికీ 
“బువవా” (అననాం) పటేట్  వారు. 
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ఆ దయాగుణానినా వారసతవాంగా 
పుణికిపుచుచికుని, డ్కా్క జోగననా 
పంతులు గారిని వివాహం 
చేసుకుననా తరువాత కూడా 
ఆయన ప్రోత్్సహంతో స్తమ్మ 
గారు అన్నారుతు ల ఆకలిని తీరిచిన 
మహా ఇలా్ల లు. నిస్వార్ంగా జ్తి, 
కుల, మత విచక్షణ లేకుండా 
అన్నారుతు లందరికి ఆకలి బాధని 
తీరిచిన ‘అపర అననాపూర్ణమ్మ’ 
డ్కా్క స్తమ్మ గారు” అని 
ముగించింది ఆవిడ. 
అక్కడి వారు పపు్పలోనే కాకుండా 
కూరలు, ఆవకాయలలో కూడా 
నూన్కి బదులుగా న్యి్య 
కలుపుకోవడం గమనించి 
కృష్ణ మోహన్ తో “బావా మన 
ప్రాంతంలో ఒక్క పపు్పలోనే 
న్యి్య కలుపుకుంట్ము మిగత్ 
పదార్ాలలో అంటే కూరలో్ల , 
ఆవకాయ, కంది పడి, పచచిళ్ళలో 
నూన్ కలుపుకుంట్ము, ఇక్కడ 
అనినాంటిలో న్యి్య కలుపుకుంటు 
న్నారు గమనించావా?” అని అడి 
గాడు.
  “ఈ ప్రాంతంలో పాడి 
పంటలు సమృద్ిగా వుంట్యి, 
చూస్వా ఇక్కడ చాలా ఇళ్ళలో 
ఆవులున్నాయి, అందుకే వాళు్ళ 
న్యి్య ఇంట్ల నే తయారు చేసు 
కుంట్రు, అందుకే వాళ్ళకి 
న్యి్య వాడుక ఎకు్కవ”
                     ********  
         కోనస్మ యాత్ర నుండి తిరిగి 
వచాచిక జూలై మూడవ వారంలో 
వైదేహికి ఆడపిల్ల  పుటిట్ ంది. 
ఆ వార తు చప్పడానికి అనూరాధ 
ఇంటికి వళ్్ళడు కృష్ణమోహన్.
“అతతుయా్య అక్కకి నిననా ఉదయం 
ఆడపిల్ల  పుటిట్ ంది”

“సత్యంగాడి ఇంట్ల  మహలకి్షమి 
పుటిట్ ంది. బాగుంది మొదట 
మగ పిలా్ల డు, ఇపు్పడు ఆడపిల్ల  
పుట్ట్ రు. శుభవార తు చపా్పవు, 
అనూ ఆ స్వా్వట్ తీసుకొచిచి మోహ 
ని్క పటట్ వే. తల్్ల , బిడ్ కులాస్న్?” 
అని అడిగారు పారవాతమ్మగారు.
వంటనే పంచాంగం తీసి “శ్రవణం 
నక్షత్రం, మంచిదే శంతులు అవి 
లేవు” కేలండర్ చూసి చపా్పరు 
పారవాతమ్మగారు. 
“అబాబాయ్! బారస్ల ఎపు్పడు 
ఏమిటి అననా విషయం తెలి 
సిందా?” అని అడిగారు పారవాత 
మ్మగారు.
“న్లకొక రోజు తకు్కవ చేసి అంటే 
ఆగషుట్  14వ త్ద్న అని అమ్మ 
చపి్పంది” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“అమా్మ బారస్లకి నేనూ 
వస్తు ను, వదిన్ వాళ్ళని చూసి 
చాలా రోజులయి్యంది” అంది 
అనూరాధ.
“సర్లే చూదాదీ ము” అన్నారు 
పారవాతమ్మగారు.  
 బయటనుండి వచిచిన దకి్షణా 
మూరి తుగారు మేడ మీదకు వళ్ళ 
బోతూ కృష్ణమోహనినా చూసి 
“ఏరా అబ్బా చాలా రోజులయి్యంది 
మనం కలిసి ఎలా వున్నావు? 
మీ వాళ్ళంత్ కులస్న్?” అని 
అడిగారు.
“నమస్్కరం పదదీన్ననాగారు, 
మేమంత్ కులాస్నే, మీరు 
దొడ్మ్మగారు ఎలా వున్నారు? 
మీ బొంబాయి యాత్ర బాగా 
జరిగిందా?” అని కుశలం 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్. 
   “బేషుగ్ా జరిగింది, ఏమిటి 
విశేషాలు? ఒర్య్ అబ్బా 
ఒక విషయం, వచేచిన్ల 

14వ త్ద్న మా మేనలు్ల డు 
కొడుకు పళి్ళ విశఖలో 
జరుగుతుంది, అందుకని మీ 
వూరు వళుతున్నాను, ఈ స్రి 
శేషాద్రిశర్మ గారిని తప్పకుండా 
కలవాలి వారి చిరున్మా ఒక 
కాగితం మీద వ్రాసి ఇయి్య” 
అన్నారు దకి్షణామూరి తుగారు.   
“పదదీన్ననాగారు అదే రోజు మా 
అక్కయ్య కూతురు బారస్ల 
కార్యక్రమానికి నేను 13వ 
త్ద్న్డు బయలుదేరి విశఖ 
వళుతున్నాను”  
“అలాగా మేమూ 13వ త్ద్న 
బయలుదేరుత్ము, పదదీకారు 
(బసు్స), రైలు బండిలో్ల  మేము  
ప్రయాణం చయ్యలేము, 
అందుకని  చిననాకారులో డ్రైవరినా 
మాట్్ల డి వళదాము, నువువా అదే 
రోజు బయలుదేరుతున్నావు 
గనుక మాతో వచచియి్య”
“అలాగే డ్రైవర్ అవసరం 
లేదు, న్కు డ్రైవింగ్ వచుచి, 
నేను చిననాకారు నడుపుత్ను” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“సర్ అలాగే, ఏమయా్య 
విశవాన్ధం మీరూ వసుతు న్నారా? 
మనమందరం కారులో 
వళదాము. ఉదయానేనా 
బయలుదేరి అననావరంలో స్వామి 
దర్సనం చేసుకొని మధా్యహానానికి 
విశఖ చేరుకొందాము” 
మొహమాట్నికి “అలాగేనండి” 
అన్నారు విశవాన్ధంగారు కానీ 
విశవాన్ధంగారికి వళ్్ళ వుదేదీశ్యము 
లేదు.
“ఏద్ ఆ శర్మగారి చిరున్మా 
వ్రాసి ఇవువా” అని అడిగారు 
దకి్షణామురి తుగారు.   
      “ఎందుకు నేనూ మీతో 
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వసుతు న్నానుగా దగ్రుండి తీసుకు 
వళత్ను” అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“అవునుకదా! ఇదిగో ఈ 
ముసలితనం వల్ల  వ్యవహారం 
ఇలాగే వుంటుంది …“ఒర్య్ 
అబ్బా ఈ మరుపు, సందేహాలు, 
చాదసతుం మనతో పుటిట్ న 
కవలలురా, అవి మనతో బాటు 
సమానంగా ఎదుగుత్యి”…
సర్ గాని నువువా పన్నాండవ 
త్ద్ రాత్రికి ఇక్కడికి వచచియి్య, 
మరానాడు ఉదయం 5 గంటలకి 
బయలుదేరుదాము”
“అలాగేనండి” 
పన్నాండవ త్ద్ స్యంత్రానికి 
కృష్ణమోహన్ అనూరాధ ఇంటికి 
వచాచిడు. గుమ్మం దగ్ర వాణి 
ఎదురయి్యంది గాబరాగా 
ఎక్కడికో వళుతున్నాది.
“ఏమైంది వాణి అలా గాబరాగా 
ఎక్కడికి వళుతున్నావు” అని 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
“న్ననాగారికి రండు రోజుల నుండి 
జవారం, డాకట్రుగారు ఇపు్పడే 
వచిచి చూసి వళ్్ళరు, మందులు 
త్వడానికి వళుతున్నాను” 
“నేను తెస్తు లే, నువువా లోపలికి 
పద” అంటూ కృష్ణమోహన్ 
లోపలికి వళి్ళ, విశవాన్ధం గారి 
ఆరోగ్యం గురించి వకాబు 
చేస్డు.
   “నిననాటి నుండి జవారంగా 
వుందయా్య, డాకట్రుగారు ర్పటి 
కలా్ల  తగ్ుతుంది అన్నారు” పారవా 
తమ్మ గారు విషయం చపా్పరు. 
“అలాగా, ర్పటి ప్రయాణం 
గురించి డాకట్రు గారికి చపా్పరా?”  
“చపా్పను, ప్రయాణం 
చయొ్యదుదీ  అన్నారు, మా 
తరఫున అనూని పంపుదాము 

అనుకుంటున్నాము, కానీ 
న్ననాగారికి వంట్ల  బాగులేదు, 
నేను వళ్ళను అంటున్నాది, 
పోనీ వాణీని పంపుదామంటే 
దానికి పర్క్షలు వున్నాయి. 
ఎవరో ఒకరు వళ్్ళలి, నేను ఈ 
సమయంలో రాలేను అందుకని 
ఒక స్రి అనూతో మాట్్ల డి నువువా 
ఒపి్పంచు”
“సర్ నేను మందులు తీసుకొని 
వస్తు ను, తరువాత రాధతో 
మాట్్ల డుత్ను”
“బావా ఒక్క నిముషం, కాఫీ 
కలుపుతున్నాను త్రాగాక ఇదదీరం 
వళదాము” అంది అనూరాధ.
కాఫీ త్రాగి ఇదదీరూ మందులు 
త్వడానికి వళ్్ళరు 
“అతతుయ్యకి ఈ పరిసిథాతులలో 
రావాడానికి అవదు, వాణీకి 
పర్క్షలు వున్నాయి గనుక 
నువువా తప్పకుండా రా” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్. 
“న్న్నాగారికి జవారంగా వుంది 
కదా అందుకని వదిలి రావడానికి 
బెంగగా వుంది” అంది అనూరాధ. 
“పదాదీ విడ అతతుయ్య వున్నారు, 
డాకట్ర్ గారు ర్పటికలా్ల  తగ్ుతుంది 
అన్నారుగా కంగారు పడకు, 
నువువా కూడ వస్తు వని అక్కకి 
చపా్పను ఎవరూ రాకపోత్ అక్క, 
బావగారూ నిరుత్్సహపడత్రు” 
“సర్ అలాగే” అంది అనూరాధ.
ఉదయం ఐదు గంటలకి 
బయలుదేర్ ముందు 
కృష్ణమోహన్ విశవాన్ధంగారి 
టెంపర్చర్ చూస్డు. న్ర్మల్ కి 
వచిచింది, అనూరాధకి బెంగ 
తగ్ింది, మిగత్వారు కూడా 
సిథామితపడ్ారు. విశవాన్ధంగారు 
విశఖ ప్రయాణం తపి్పనందుకు 

మనసులో “కాగల కార్యం 
గంధరువాలే స్ధించారు” అని 
ఆనందించారు.
    దకి్షణామూరి తుగారు, భార్య, 
కృష్ణమోహన్, అనూరాధ కారు లో 
విశఖ బయలుదేరారు. బయలు 
దేర్ ముందు “మామయ్యగారూ 
మీరు ముందు స్ట్ల  కూరోచిండి” 
అంది అనూరాధ.
“వదదీమా్మ, నువేవా ముందు స్ట్ల  
కూరోచి, ముసలాళి్ళదదీరమూ 
వనక స్ట్ల  కూరుచింట్ము, 
ఎందుకంటే మాకు నిద్ర వసుతు ంది, 
ప్రక్కనుననా వాళు్ళ నిద్రపోత్ డ్రైవ్ 
చేసే వాళ్ళకి ఇబబాంది...అబాబాయ్ 
నిదానంగా జ్గ్రతతుగా వళు్ళ, 
కోడలుపిలా్ల  వాడికి అలసట 
తెలియకుండా వాడితో కబురు్ల  
చబుతూ వుండు” అన్నారు 
దకి్షణామురి తుగారు. 
సుమారు ఏడు గంటలకి 
అననావరం చేరుకున్నారు. అక్కడ 
ఎగి్జకు్యటివ్ ఆఫీసర్ దకి్షణామూరి తు 
గారి శిషు్యడే, ఆయన దగ్ర 
వుండి స్వామివారి దర్శనం 
చేయించాడు. అందువలన 
తందరగా దర్శనం పూరి తు 
అయి్యంది. ప్రస్దం  తింటూ ఒక 
చటుట్  నీడన కూరుచిన్నారు.
   “మామయ్యగారూ అలా వళి్ళ 
పంపా నది, సన్ డైల్ చూసి 
వదాదీ ము పదండి” అంది 
అనూరాధ.  
     “తలి్ల గాడు మా ఇదదీరికీ ఓపిక 
లేదు, మీరిదదీరూ చూసి రండి” 
అన్నారు దకి్షణామూరి తు గారి భార్య.   
కృష్ణమోహన్, అనూరాధ కాసే్సపు 
ఆ రండు ప్రదేశలు చూసి 
వచాచిరు.          
                  (  ఇంకా వుంది)
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      గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి 

అడ్ం
1. పెట్రో  లియం నుండి ఉత్పన్ం చేసిన ఈ వాయు 
ఇంధనాన్్ ప్ రో పేన్ తో కలిపితే లభంచ్నదే (Liquefied 
Petroleum gas) LPG ఇధంనం. (3)
2  . పెంటేన్ నుండి ఉతా్పదించ్న కీట్న్ ( వెనకకి 
తిరిగింది)  (4)

5  .  ఒక వసుతు వున్ నేలలో పాతిపెట్టడాన్్ --- వేయడం 
అంటారు .( వెనకనుండి ముందుకి.3) 

7 . ఈ కర్ర న్ వెనకనుండి తీయి (2)  

 9  . అరిథ్ మెటిక్ Arithmetic ( 6)  

12 .కాంతి పరావరతున, వకీ్ర భవనాలను న్యూటన్ ఈ  
సిదాధ ంతముతో వివరించాడు   ( 6) 

16 . నీ తలిలి వెనకను తిరిగింది.(2) 

17. వయూతిరేకం (3)

18 .పూర్ం  స్తతు రీల  చెవి కమ్మ లను తాటి మట్టలతో  
తయారు చేసేవారు కాబటి్ట   తాటి మట్టన్ ఇలా కూడా   
అంటారు . 
19 . ఒక లంబ కోణ తిరోభుజంలో  ఆసన్ భుజము,  
కర్ణముల  పొ డవులకు  మధయూగల న్ష్పతితు  (3) 

నిలువు
1.  నాలుగు కార్బన్ పరమాణువులు గల ఆల్క హాల్  బుయూట�ై ల్ 
ఆల్కహాల్ అన్ కూడా అంటారు (4)

2.కిలిలి   తలకి్రందుగా (2)    3.గడియారం చేసే  ఒకానొక శబ్ం 
చేస్తు  టిప్ టాప్ గా రాముడు తయాయూరవుతునా్డు. (2)    

4 . అయిదు కార్బన్ పరమాణువులు గల  ఆల్్కను.వాహనాల 
లో వాడే గాసొ లీన్ లో వుటుంది (3)  

 6 .ఈ సిధాధ ంతము   కాంతిన్ విదుయూదయసా్కంత వికిరణంగా 
వరి్ణసుతు ంది. (7)   8. ఒకరకం వాయూధి ,  మొక్క కూడా (2)    

10. ముడి సరుకు సంచీ లో వుందొక ‘ నాట్’ దన్్ తీస్త (2)

11. డిజ�ైనర్ చీర కటు్ట  ఈ చేనేత చీర కటు్ట  దగ్గర తీసి కటు్ట  ! (2)             

13.  ముకా్కలి ప్తటలో దీర్ం ల్దు; ముకు్క పొ డుములో 
ఉకారం ల్దు (2)    14.  అలూయూమిన్యమ్ ఆక�సైడ్ సా్పటిక 
రూపం, తెలుగు వాడుకలో కురువిందరాయి.   (4)  

15 .నీ తలిలి  తలిలి ఇక్కడ న్లబడే వుంది. (3)

16.అటకలో మదయూ భాగం విరిగి కింద పడి ప్ యింది (2)

17. ఇక్కడ సువాసన  పెైకి  ప్ తున్ది (2)

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

 3

15

18
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ట�ై టా న్ య మ్ తే గ లు 
ఫ మ్మ య నె టీ 
స్  చ వ డి గా కృ షి 

 హ స్ హ  య 
మ్ య రి బే కూయూ రి య మ్ 
య ణి  ఇం తం   
లి తొ వా  డి గా స గం 
ర్్క పా  య ద నా్ 
బె లలి   ము  మ్ య డి లాలి  ప 

ప  రా వ రతు న కి ర ణ ము 

రా ర్ణ క ణం ట  

వ డ ప   జ్ఞా   న్  చా   ప 

రతు ట నేం  పు ర్ణ 

న ము య  దిరో చేం పం వ 

త లో యా త ణు  

రం గం  కీ లు ప్ వు మా 

గ దు్  వా డ ర  

ము క ప మా న రతు వ  రా ప  

బె రి లి  య మ్  కా రే యు 

రి లిలి య జ్  రే 

లి   పి  క న్ క   తయూం న్ 

త   ర్ పొ య 

మ్   య డి రే  రో డి య మ్ 
య గా  న్ గా   

న్  దరో  గా లి తం   తో క 

కీ్ట జొ   పి  ప్తరో  లా 

ఆ స న్   పొరో మి తి య మ్ 

ప

అకోట్ బర్  2019
జవాబులు

నవంబర్  2019
జవాబులు

డిసంబర్  2019
జవాబులు
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    ఆర్. శర్మ దంతురి తు

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 9

  పదహారో శత్బదీ ంలో శ్రీ కృష్ణరాయల ఆస్థా నంలో అషట్ దిగ్జ్లలో ఒకరిగా చప్పబడిన కవులో్ల  థూర్జటి 
రాసిన శ్రీకాళహస్తుశవార శతకంలోనిది ఈ న్ల పద్యం. శ్రీకాళహసితు అంటే వంఠనే సుఫురించేది – శ్రీ (స్ల-
పురుగు), కాళ (పాము), హసితు (ఏనుగు) అనే మూగజీవులు. భగవంతుడనేవాడున్నాడు, ఆయనకి సేవలు 
చేయాలి అని తెలియడానికి మానవజన్మ ఒక్కటే కాదు ఏ జన్మ అయిన్ చాలు కానీ ఆ జ్ఞా నం రావడానికి 
పూరవాజన్మ సుకృతం ఉండాలి. ఆ జ్ఞా నం రావడానికి ఎనినా జన్మలు పడుతుందో అనేది ఎవరికీ తెలియని 
చిదంబర రహస్యం.

మ.  పరిశీలయంచితి మయంత్ర తయంత్రములు చెపపానివాయంటి స్యంఖ్్ది యో
 గ రహస్యంబులు, వేదశాస్త్రములు వకా్కణయంచితిని శయంక వో
 దరయయం గుమమాడికాయలోని యవగియంజయంతెనై నమిమాయంచి సు
 సిథిర వజ్ఞా నము త్రోవ చెపపా గదవే శ్రీ కాళహస్త్శవారా      (శ్రీ కాళహస్త్శవార శతకము 77)

     ఈ పద్యంలో థూర్జటి అం-
టున్నాడు చూడండి- మంత్ర 
తంత్రాలనీనా పరిశీలించాను. 
స్ంఖ్్యది యోగాల రహస్్య-
లనీనా తెలుసుననావాళు్ళ చప్పగా 
విన్నాను. వేద శస్్రా లనీనా వలి్ల ం-
చాను (వకా్కణించితి). ఇంత వి-
చారించిన్ (అరయన్) శంకలు 
తీరలేదు (శంక వోదు) – భగవం-
తుడి గురించి, విజ్ఞా నం అంటే 
ఏమిట అనేదాని గురించీను. 
ఇంత చేసిన్ గుమ్మడికాయ-
లో ఆవగింజంత కూడా శంక 

తీరలేదు. అందువల్ల  ఇపు్పడేం 
చేయాలి? న్కు నమ్మకం బాగా 
కుదిర్లాగ (నమి్మంచి), సుసిథా-
రమైన విజ్ఞా నం అంటే ఏమిట 
దయచేయవయా్య శ్రీకాళహస్తు-
శవారా అని మొరపటుట్ కుంటున్నా-
డు. గుమ్మడికాయలో ఆవగింజ 
అనేదో చమత్్కరం ఎందుకంటే, 
ఆ రండింటినీ పోలిచి చూసేతు ఏం 
త్లుతుంది? చదివినది గుమ్మ-
డికాయంత, కానీ అసలు సిసలు 
విజ్ఞా నం అనేదేమిటి అనే శంక 
ఇంత చదివిన్ అంత్ పరిమా-
ణంలో ఉంది. అసలు భగవం-

తుడున్నాడా, ఉంటే ఎలా, ఎక్కడ 
ఉన్నాడనే పదదీ  సందేహం లో 
ఆవగింజంత కూడా ఏమీ తె-
లియలేదు. ఎందుకు తెలియ-
లేదని ప్రశినాంచుకుంటే మనకి 
త్లేదేమిటి?  ద్నికో చిననా కథ 
చపు్పకుందాం.
   శ్రీకృష్ణల్లాతరంగిణి రాసిన 
న్రాయణ తీరథా యతీంద్రులు 
రోజూ రాత్రి మంచం మీద పడు-
కుననాపుడు ఆ ల్లా తరంగిణి 
పాడుకుంటూంటే అదే గదిలో 
నేలమీద శిషు్యడు పడుకుని 
ఆయనపాటలు వింటూ ఆయ-
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నకేసి చూసూతు  ఉండేవాడుట. 
ఓ రోజు పదుదీ నేనా అడిగాటట్  
శిషు్యడు, “గురువుగారూ, రాత్రి 
పాటపాడుకునేటపుడు మీ బొజ్జ  
మీద కృషు్ణ డు న్ట్యం చేస్తు డు 
కదా, పధానాలుగు లోకాలూ త్నే 
అయిన కృషు్ణ డు అలా మీ బొజ్జ  
మీద ఉంటే మీకు న్పి్ప పటట్ దా?” 
అని. దానికి ఆయన ఆశచిర్య-
పోయి అడిగారుట, “అదేమిటి 
న్కు కృషు్ణ డు కనపడలేదే, న్ 
బొజ్జ  మీద న్ట్యం చేయడం 
ఏమిటి?” కాసేపు ద్ని గురించి 
మాట్్ల డుకున్నాక గురువుగా-
రు శిషు్యడికి చపా్పరు మరానాడు 
కూడా కృషు్ణ డు శిషు్యడికి కనిపి-
సేతు వాళి్ళదదీరికీ మోక్షం రావాలంటే 
ఇంకా ఎనినా జన్మలత్తు లి అనేది 
అడగమని.  శిషు్యడి సందేహం 
విన్నాక కృషు్ణ డు చపా్పటట్  – “శి-
షు్యడివైన్ నువువా ననునా చూస్వు 
కనక నీకు ఇదే ఆఖరి జన్మ. 
అయిత్ మీ గురువుగారు ఇంకో 
జన్మ ఎత్తు లి,” అని. 
        భగవదనుగ్రహం ఎవరికి 
ఎపు్పడు ఎక్కడ కలుగుతుందనే-
ది భగవంతుడికి తప్ప మరొకరికి 
తెలియదు. అయిత్ ఇంత కషట్ -
పడడం దేనికయా్య, ఎపు్పడో ఒక-
పు్పడు అదే వసుతు ంది కదా అంటే, 
మనం ఏ పనీ చేయకుండా కాళు్ళ 
చాపుకుని కూరుచింటే, భగ-
వంతుడు మనకి అరటిపండు 
పటుట్ కొచిచి వలిచి నోట్ల  పటట్ డు 
తినడానికి. కర్మణ్్య వా్యథికార-
సేతు అననాటూట్  మన ప్రయతనాం 

మనం చేయాలి.  ద్నిగురించే 
థూర్జటి చపుతున్నాడు, ఇనేనాళు్ళ, 
ఇంత చదువుకున్నాను. ఇంతకు 
ముందు భగవంతుడు ఉన్నాడ-
నీ, మేము చూస్మనీ చూసిన 
వాళు్ళ చప్పగా విన్నాను. అయిత్ 
న్కు కనపడడేం? దానికా్కరణం 
ఏమిటంటే, అనుగ్రహం ఆ భగ-
వంతుడి దగ్ిరనుంచి రావాలి. 
అందువల్ల  శివా ఇంత చేస్ను, 
ఇపు్పడు నువువా తప్ప న్కు దికు్క-
లేదు. ననునా కరుణించవలి్సంది 
నువేవా అంటున్నాడు కవి.
     ఇక్కడ కవి రాసినది గమ-
నిసేతు మనకి తెలిసేదేమిటంటే, 
భగవద్్తలో చపి్పనటూట్  జ్ఞా నం 
వేరు, అది వచాచిక పూరి తుగా భగ-
వంతుణి్ణ ముఖ్ముఖీ చూసి 
సంపాదించిన విజ్ఞా నం – అనేది 
వేరు. శ్రీరామ కృషు్ణ లు అనడం 
ప్రకారం యోగమార్ంలో ముం-
దుకెళ్్ళవారికి మూలాథారం 
దాటి ఒకో్క చక్రం దాటుతుంటే, 
ఒక స్థా యి దాట్క భగవంతుడి 
గురించి తప్ప మర్ విషయమూ 
వినడానికి ఇషట్ పడరుట స్థన 
చేసేవారు. అక్కడనుంచి పైకి 
ప్రయాణించి ఒకో్క మటూట్  ఎక్క-
డానికి భగవదనుగ్రం తప్పనిసరి. 
అది ఈ జన్మలో రాకపోత్ మరి 
చేసిన స్థన అంత్ గంగలో 
పోయినటేట్ న్ అంటే? కాదు, 
“శుచీన్ం శ్రీమత్ంగేహే, యో-
గభ్రష్ట్ భి జ్యత్” అననాటూట్  
స్థకుడు మరో మంచి, ధనవం-
తుల కుటుంబంలో పుటిట్  స్థన 

క్తం జన్మలో ఎక్కడ వదిలే-
స్డో అక్కడనుంచి మళీ్ళ మొ-
దలుపడత్డు. మానవ జన్మ, 
ఆయురాదీ యం పరిమితమైనవి 
కాబటిట్  భగవదనుగ్రం రావడాని-
కి అనేకానేక జన్మలు పటట్ వచుచి. 
అందుకే స్థన అలా విడవ-
కుండా చేసూతు నే ఉండాలి.
   శ్రీకాళహస్తుశవార శతకంలో 
థూర్జటి మరోచోట (13) 
అంట్డు, స్ల పురుగు ఏ వేదం 
పఠించింది? పాము ఏయే శస్్రా -
లు చదివింది? ఏనుగు ఏవిద్య 
అభా్యసం చేసింది? తిననాడు ఏ 
మంత్రం ఉపాసన చేస్డు? నీ 
సేవ ఒకటే కదా వాళ్లకి మోక్షం 
ఇచిచింది? అంటే, మనస్సనే-
ది భగవంతుడి మీద ఉండడం 
ఒకటే కావాలి్సంది. చివరిగా శ్రీ-
కాళహస్తుశవార శతకం రాసిన కవి 
పేరు థూర్జటి. ఆ పేరుకి అరథాం 
ఏమిటి? థూళిసరితమైన జటలు 
కలవాడు – ఇంకెవరు శ్రీకాళహ-
స్తుశవారుడైన ఆ శివుడే.
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ఆదూరి హైెమవతి

ఎవరి ప్రత్్యకత వారిది

       ఒక జ్మ చటుట్  మీద ఒకకాకి 
విచారంగా కూరుచిని ఉంది.
ఒక చిలుక అరమాగిన జ్మ-
పండ్ల కఒసం అక్కడికివచిచి ఒక 
పండు వాసనచూసి కొరుకు్కతిం-
టూ పక్కకు చూసింది. అక్కడ 
విచారంగా ఉననా కాకిని చూసి " 
ఏం కాకమా! విచారంగా ఉన్నావ్ 
? ఏమైన్ కషట్ మా? "  అని పలక-
రించింది.  
కాకి  విచార సవారంతో " ఏముంది 
చిలక చల్్ల ! న్రంగు చూసి న్కు 
చాలావిచారంగా ఉంది.నీవంటి 
రక్కలరంగు ఎంత బావుంద్1 
పంచ వన్నాలతో ఏంచకా్క 
ఉన్నావ్! అంత్నినునా ఇషట్ పడ-
త్రు" అంది.
దానికి చిలకమ్మ " కాకకా్క!మన 
లను ఇతరులతో పోలుచికుని 
తకు్కవ చేసుకోకూడదు. మన 
ప్రత్్యకత మనది. వారి ప్రత్్యకత 
వారిది. ఐన్ నీ వంటి రంగులాగే 
ఉంటుందికదా! కోకిలాచ-
లి్ల . ఏన్డ్ తవ వంటి ర్మగౌఅ 
గురించీ బాధపడినటు్ల  చూడ-
లేదు."అంది సుత్రంగా జ్మ 
పండు కొరుకుతూ.
" ఐత్ఏం ! చిలకచల్్ల ! నలల్ా 
ఉన్నా కోకిల ఎంత బాగా 

పాడుతుంది. దాని రాగాలు విని 
అంత్ దానినా ఇషట్ పడత్రు." 
అంది దిగులుగా.
" ఎందుకని నీవు ఇలాపోలుచి-
కుంటున్నావు. దానివలే్ల  నీకు 
దిగులు కలుగుతుననాది."
"నీకేం చపుత్వు. నీవు పంచవ-
న్నాలతో ఉండటమేకాక అదనంగా 
మానవులు పలుకిన మాటల-
నీనా తూ.చా. తప్పక పలుకుత్వు. 
అర మాగిన పండు్ల  కొరికి మాన-
వులకు వాటి తీపిదనం తెలియ 
జేస్తు వు. మానవులకు అనందం-
కలిగిస్తు వు .అందుకే అంత్నినునా 
ఇషట్ పడ త్రు."
"కాకకా్క! ఇది నీ మరో తపు్ప! 
న్తో పోలుచికుని నినునా నీవు 
ఇంకా త్లిక చేసుకుంటున్నావు. 
అందుకే విచారం రటిట్ ంపవుతు-
ననాది. మేము న్మలి అననా  కంటే 
అందమైన వారమా! న్మలి 
అననా ఈక లంత అందంగా 
ఉంట్యి. మిలమిలా మరు-
సుతు ంట్యి. న్మలి అననా నృత్యం 
ఎంత బావుంటుంది! పురివిపి్ప 
ఆడుతుంటే ఆ అననా ముందు 
అంత్ దిగదుడుపే. అలా అని 
మేము మమ్మలినా ఆ అననాతో పో-
లుచికుని ఏన్డ్ దిగులుపడం. 

ఇంకోమాట! న్మలననా నోరు 
విపి్పత్ అననా అరుపు అసలు 
వినలేము.కోకిలమ్మ పాట వినను 
ఇషట్ పడత్రు అంత్, న్మలననా 
సవారం ఎవవారూ వినలేరు. అలాని 
కోకిల నల్లగా ఉందని బాధ పడి, 
న్మలి తన సవారం బాగాలేద-
ని ఏడిసేతు  సవారం మారుతుందా 
చపు్ప!"  అంది ఓదారు్పగా మా-
ట్్ల డుతూ చిలక.  
"నీకేం ! నీ అందం నిసవారం 
బావుంట్యి కనుక న్కెనినా 
మాటలైన్ చపాతు వు, న్ బాధ నీకేం 
తెలు్స?"అంది దిగాలుగా కాకమ్మ.
" కాకకా్క! మా బామ్మ వనుకటి 
కొక కధ  చపే్పది. ఒకానొక 
గ్రామంలో ఇరుగుపరుగు 
వారు ఇదదీరు మహిళలు ఉం-
డేవారుట. ఇదదీరికిదదీరూ పక్క 
వారితో పోటీపడి నిరతరం 
దిగులు విచారం  తో ఉండేవా-
రుట. ఎపు్పడ్ ‘పకా్కవిడ ఏం 
వడుకుంది? ఏంతినింది? ఎంక-
టుట్ కుంది? ఆమ ఇంటికి ఎవరు 
వసుతు న్నారూ ! ’అనే ఆలోచననే  
తప్ప ఇదదీరికీ తమగురించీత్ము 
ఆలోచించుకుననాదేలేదు. తమ-
కుననా దానితో త్ము  తృపితుపడ-
టమేలేదు. నిత్యం తెల్ని దిగులు 
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చిరాకులతో  ఇదదీరూ క్రుంగి, క్రు-
శించిపోస్గారుట. 
 ఒక రోజున ఆగ్రామానికి ఒక 
ముని వచాచిటట్ . అంత్ ఆయనినా 
దరి్శంచి నమస్కరించి తమకో-
రికలగూరిచి చపి్ప, ఆశీరావాదా-
లు పందస్గారు.ఈ ఇదదీరూ 
అదివిని ఆముని దగ్రకెళి్ళ 
చూసి, పకా్కవిడ గురించీ చ-
పా్పలనీ, అది ఎవవారూ వినరాద-
నీ  భావించి, ఆమునిని ఇదదీరూ 
తమ ఇంటికి విందుకురమ్మ-
ని ప్రార్ించగా ఆయన అంగీక 
రించారుట. ఆయనకు వారిని 
చూడగానే కొంత వారి బాధ అర్-
మైందిట.మొదట సమవారం 
న్డు తూరు్ప వాకిలి ఇంట్విడ 
ఇంటికి భోజన్నికి వళ్్ల డు 
ముని. ఆయనకు భోజనం 
పడుతుననాంత సేపూ ఆమ 
"స్వామీ ఆ పడమటిం ట్విడ  
ఎపు్పడ్ ననేనా గమనిసుతు ంటుం-
ది. న్ ఇంటికేసి చూసుతు ంటూం-
ది.అదిన్కు భరించలేని   బాధగా 
ఉంది . ఎలాగైన్ ఆవిడ బాధ 
న్కు పోగొటట్ ండి స్వామీ !" అని 
అడిగిందిట. 
ముని తన తపోశకి తుతో అంత్-
గ్రహించి "తల్్ల ! ఐత్ ననేనాం 
చేయమంట్వు?  ఏం చేసేతు 
నీకు సంతోషం కలుగుతుం-
ది. మానవ జీవితం నీటి బుడగ 
వంటిది. ఉననాంత కాలం 
హాయిగా మంచిగా , ఉననాదాంతో 
సంతోషంగా జీవించాలి " అని 
చపా్పటట్ .

దానికా  ఇలా్ల లు " స్వామీ న్ 
ఇంటికేసి చూసే ఆమకు ఒక-
కనునా పోగొటట్ ండి.దాంతో న్ 
ఇంటికేసి చూడదు." అందిట. 
దానికి ఆముని లోలోన నవువాకు-
ని "అలాజరిగిత్ నీకు సంతోషం 
కలుగుతుందా!ఐత్ అలాగే తల్్ల  
!" అనిచపా్పటట్ .
మరున్డు పడమటింట్-
విడ ఇంటి కి భోజన్నికెళ్్ల -
టట్ .  ఆమకూడా భోజనం పటిట్ -
నంతసేపూ "స్వామీ !ఆ తూరు్ప 
ఇంట్విడ న్ ఇంటికేసి చూసూతు  
ఉంటుంది.అదిన్కు చాలా 
ఇబబాందిగా ఉంది. " అందిట.
దానికా ముని "ఐత్ ననేనా చేయ-
మంట్వు? తల్్ల  మానవ జీవితం 
నీటి బుడగవంటిది. ఎపు్పడు 
పగిలిపోతుందో తెల్దు.ఉననాంత 
కాలం ఉననాదాంతో సుఖంగా జీ-
వించాలి."అన్నాటట్ .
" స్వామీ! నేను సుఖంగా జీ-
వించాలంటే ఆ ఇంట్విడ ఒక 
కనునా పోగొటట్ ండి. న్ ఇంటికేసి 
చూడదు. అపు్పడు నేను 
సంతోషంగా ఉంట్ను."అందిట. 
ముని నవువాకుని "అలాగే తల్్ల  
!"అన్నాటట్ .
ఇదరికీ చరోకనూనా పోయింది. 
న్కు ఇదిలేదే అని ఏడిసేతు ఒక 
కనునా పోతుందిట. ఇతరుల-
కు ఉందని ఏడిసేతు రండోకనూనా 
పోతుందిట. కాకకా్క!నిజ్నికి 
కంటి జబుబాలు చడును చూడటం 
వల్లనే కలుగుత్ యిట.మంచిని 
చూసూతు  ఉంటే మనకంటి చూపు 

పోనేపోదుట. ఎపు్ప డ్ ఇతరు-
లకు అదిఉంద్ ఇది ఉంద్ అని 
వారిని చూసి విచారించ క నీకుననా 
దాంతో తృపితుపడు.అని మా బామ్మ 
చపే్పది. అప్పటి నుంచీ  నేను 
ఎననాడ్ ఇతరులకు ఉననాదాంతో 
న్కుననాది పోలుచి కోక, న్కుననా 
దాంతో తృపితుగా బతుకుతున్నాను.
నీకేం అకా్క! ఎంత చక్కగా కర్-
లతో గూడుకటుట్ కుంట్వు? మా-
నవులంత్ వారి పదదీల పితృకా-
రా్యలకు నీకుతప్ప ఏపకి్షకీ పిండం 
పటట్ రు. నీవుతింటేనే తృపితుప-
డత్రు. నీకంతటి గురి తుంపు. 
నీవు ఎవరి పరట్ల నై్న్ అరిసేతు 
వారింటికి బంధువులు వస్తు రని 
సంతోష పడత్రు.  పైగా మీజ్తి 
ఒక్కర్ తినక  మీవారినందరి-
నీ పిలుచికుని కలసి తింట్రు. 
మీకు తప్ప ఎవవారికీ ఈగురి తుంపు-
లేదుకదా! ఇనినా ఉననా నీవు మరొ-
కరితో పోలుచికుని బాధపడకు. 
వస్తు మరి !" అంటూ రివువాన ఎగి-
రిపోయింది చిలక. 
"నిజం కదూ న్కుననా ప్రత్్యకతలు 
గురి తుంచక ఇతరులగురించీ ఆలో 
చించి బాధపడ్ాను ఇంతకాలం 
.ఎవరి ప్రత్్యకత వారిదే మరి 'అని 
తృపితుగా తన గూటికేసి ఎగిరింది 
కాకమ్మ.  
నీతి- భగవంతుడు ప్రతి ప్రాణికీ 
ఒకో్క ప్రత్్యకత ఇస్తు డు. దాంతో  
తృపితుగా జీవించాలి. ఇతరుల-
కుననా వాటికోసం వంపరా్ల డటం 
తగదు.  
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

               స్హిత్యం
          భీముని పాత్రకు నంది-
పల్ల  బికారిని ఎనునాకునేవారు. 
బికారి ముగ్ురాళ్ళ గనిలో పని 
చేసేవాడు. కోడ్రి కొండలో 
ముగ్ురాళ్ళ గనులలో సగం 
గనులను త్రవివాంది బికార్.  
గడ్పార పటిట్  వేటు వేసేతు... 
ఖణీమంటూ పాత్ళం దదదీరి-
లా్ల లి్సందే. న్లుగు పదదీ  ముదదీల 
సంగటిని గోగాకు ఊరి మిండితో 
అవల్లగా లాగించగలదు.
       బకాసురుని చంపట్నికి 
బయలుదేరిన భీముడు బండి 
లోని పంచ భక్ష పరమాన్నాల-
ను ఖ్ళీ చేసూతు  ఉంటే ఆ భీముని 
పాత్రలో బికారిని ప్రవేశపడత్రు. 
ఎర్కారం, సంగటి ముదదీ  తప్ప 
ఆ విధమైన ఆహారానినా రుచిచూ-
డని బికారికి ఆ మూడు న్లుగు 
రోజుల యుద్ఘటట్ ంలో రకర-
కాలైన తినుబండారాలు ఉననావి, 
లేనివి కలి్పంచి రకరకాలైన వం-
టకాలను కడుపారా తినిపించే-
వారు. భీముని పాత్రలో బికారికి 
ఎంత ఆనందం కలిగేదో ఊహిం-
చుకోండి.
        ఊరో్ల  పలువురు ఆశించే 
ప్రౌఢ స్త్రీని ద్రౌపది పాత్రలో ప్రవేశ-
పటిట్  ఆ స్త్రీపై మోజు పంచుకుననా 

మగవాళ్ళను పంచ పాండవుల 
పాత్రలలో ప్రవేశపటిట్  రంజుగా 
భాకరాపేట భారత్నినా సృషిట్ ంచి 
చపుతుంటే ఆస్వాదించనివా-
రు ఉంట్రా? ప్రతిన్యకుడైన 
కీచక పాత్రను కూడా బహురంజు-
గా చిత్రించి ప్రజల మీదికి విసిరిత్ 
... అందుకోవట్నికి అందరూ 
ఎగబడేవారు. ఇక శ్రీకృషు్ణ ని 
పాత్రలో అయిత్ చాలా మంది 
ఇమిడిపోయేవారు. పదా్యల-
ను శ్వ్యంగా, మనోరంజకంగా 
చదవటం ఆ ఊరో్ల  'మన్నాం సు-
బబాననా' బాగా చేసేవాడు. అపు్ప-
డపు్పడు విరాటపరవాం కూడా 
చదివేవాడు. భాగవత పదా్యలు 
ఎకు్కవగా చదువుతుండేవాడు. 
ఎండాకాలంలో సత్రం అరుగు 
మీద కూరుచిని మహాభారత 

కథలు, రామాయణ గాథలు, 
భాగవత పదా్యలు  మదన 
కామరాజు కథలు అలవోకగా 
నడిచిపోయేవి. పిల్లలు, పదదీలు 
అందరూ చుటూట్  చేరి ఆస్వాదిం-
చేవారు. 

            సంగీతం  
      భారతదేశంలో సంగీత వి-
దావాంసులు, ఆయుర్వాద భిష-
గవారులు అనేకమంది తమ జీ-
వితకాలం వచిచించి, స్ధించిన 
పాండిత్యం అంత్ తమతోనే 
పోవాలి్సందే గానీ ఇతరులకు 
పంచరు. అలా పంచిత్.... అది 
కేవలం రక తు సంబంధీకులకు 
మాత్రమే ఉంటుంది.
    
                   (ఇంకా ఉంది)
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పోడ్రి  శ్రీనివాసరావు 
          'మా తెలుగు తలి్ల కి మల్ల  పూదండ' 
పాట వినగానే మనకు ముందు 
గురుతు కు వచేచిది రండే రండు పేరు్ల . 
ఒకటి ఆ గీత రచయిత సుందరం-
బాడి శంకరాచారి, మరొకరు ఆ గీత్నినా 
ఆలపించిన శ్రీమతి టంగుటూరి సూ-
ర్యకుమారి. 
           టంగుటూరి సూర్యకుమారిగారు 
13 నవంబరు 1925 న రాజమహేంద్ర-
వరంలో జని్మంచారు. తండ్రి శ్రీరాము-
లు. తలి్ల  వివరాలు అలభ్యం. 
        సంయుక తు మద్రాసు-ఆంధ్ర రా-
ష్రాముల ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసి, 
ఆంధ్ర కేసరిగా పేరుగాంచిన ప్రముఖ 
స్వాతంత్ర్ యోధుడు శ్రీ టంగుటూరి 
ప్రకాశం పంతులుగారికి ఈవిడ 
సవాయాన్ తము్మని కుమార తు. 
        శ్రీమతి సూర్యకుమారి, తన 12 
వ ఏట, 1937 వ సంవత్సరంలో ని-
రి్మతమైన 'విప్రన్రాయణ' చిత్రంలో 
ఒక ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు. ఆ 
చిత్రం దావారానే ఆమ గానమాధుర్యం, 
సంగీత్ కళ్ ప్రాభవం చలనచిత్ర ప్రే-
మికులకు పరిచయమయి, వారిని 
ఆమకు సంగీత్భిమానులుగా మార-
డానికి కారణమయా్యయి. ఆమ గాన 
ప్రతిభను ప్రదరి్శంచడానికి వీలుగా, 
పాత్రను సృషిట్ ంచి, కొనినా సనినావేశలను 
ప్రత్్యకంగా  జోడించారు 'విప్రన్రా-
యణ' చిత్రంలో అని గొప్పగా చపు్పకు-
నేవారు ఆ రోజులో్ల .
      సూర్యకుమారి తదుపరి చిత్రం 
1939 వ సంవత్సరంలో నిరి్మతమ-
యిన 'అదృషట్ ం' ఘన విజయానినా 

స్ధించింది. ఆమ తదుపరి సిని-
మాలైన 'కటకం', 'సంస్రనౌక' కూడా 
ఆమకు మంచి పేరు తెచిచిపట్ట్ యి. 
కటకం అననా సినిమా ఒక తమిళ 
న్టకం ఆధారంగా నిరి్మతమయింది.  
అ తమిళ న్టకానికి మాతృక షేకి్సపి-
యర్ విరచితమైన 'సింబలైన్' అనే 
న్టకం. 'సింబలైన్' న్టకం ఎందు-
వల్లనోగాని ప్రఖ్్యతి గాంచలేదు. షే-
కి్సపియర్ మిగత్ రచనలలా ద్నికంత 
ప్రాముఖ్యత లభించలేదు. తమిళ 
న్టకం ఆధారంగా నిరి్మంపబడిన 
తమిళ సినిమాలో కూడా సూర్యకు-

మారి పాత్రను పోషించారు. సూర్య-
కుమారిగారు సుమారు పాతిక సి-
నిమాలదాకా నటించారు. వాటిలో్ల , 
'దేవత', 'రైతుబిడ్' చిత్రాలు చలనచి-
త్ర స్మలో గొప్ప పేరును సంపాదించి 
చరిత్రలోనే సువరా్ణ క్షరాలతో లిఖించ-
దగ్ చిత్రరాజ్లు.
       శ్రీ హెచ్ వి బాబుగారు నిరి్మంచిన  
'కృష్ణ ప్రేమ' చిత్రంలో సూర్యకుమా-
రిగారు న్రదుని పాత్ర ధరించారు. 
తెలుగు చలనచిత్రస్మ చరిత్రలో 
ఒక స్త్రీ న్రదుని పాత్ర ధరించడం 
అదే ప్రధమం. ఈ చిత్రంలోని న్రద 

టంగుటూరి సూర్యకుమారి   
మా తెలుగు తలి్ల కి మల్లపూదండ 
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పాత్రదావారా సూర్యకుమారి గానప్రతిభ 
ప్రేక్షకులకు పూరి తుగా అవగతమైంది. 
నిరా్మత దర్శకులు సూర్యకుమారి గాన 
ప్రతిభను పూరి తుగా వినియోగించు-
కున్నారు. అందులో సూర్యకుమారి 
పాడిన పాటలు విశేష ప్రేక్షకాదరణను 
పందాయి. 
       1954 లో నిరి్మంచబడిన 'వతన్',  
1955 లో నిరి్మంచబడిన 'ఉడన్ కఠోలా 
అనే హింద్ సినిమాలలోనూ సూర్య-
కుమారి పాత్ర పోషణ చేస్రు. ఉడన్ 
కఠోలా చిత్రంలో ప్రఖ్్యత బాల్వుడ్ 
నటుడు దిల్ప్ కుమార్ తో నటించ-
డమే కాకుండా, ఉతతుమ సహాయనటి-
గా ప్రతిషాట్ త్మక ఫిలిం ఫేర్ అవార్ుకు 
సైతం ఆవిడ న్మినేట్ చేయబడ్ారు. 
           చలచిత్రస్మలో నటిగానే 
కాకుండా, సూర్యకుమారి అనేక ప్రైవేట్ 
గీత్లను, లలిత్ గీత్లను, భకి తు సం-
గీత్నినా కూడా ఆలపించి, తలుత గ్రా-
మఫోన్ రికార్ులుగా, తరావాత ఆడియో 
కాసటు్ల గా వలువరించారు. చక్కటి 
స్హిత్యం గల ఆ పాటలు మాధుర్య 
భరితమైన సూర్యకుమారి గొంతులో 
క్రొతతు పుంతలు తకి్క శ్రోతలను ఆనం-
దభరితులను చేసేవి.
          సూర్యకుమారి కొనినా దేశభ-
కి తు గీత్లను కూడా ఆలపించారు. ఆ 
గీత్లలో మహాత్్మ గాంధీని సుతు తిసూతు  
కొనినా పాటలు ఉండేవి. అటువంటి 
మధురమైన దేశభకి తు, లలిత గీత్లో్ల  
జన్దరణ పందిన గీత్లు: 1) మా 
తెలుగు తలి్ల కి మల్ల  పూదండ... 2) ఓ 
మహాత్్మ... 3) శతపత్ర సుందరి ...... 
4) మామిడి చటుట్ ను... మొదలైన-
వి. మహాత్్మ గాంధీపై నిరి్మంచబడిన 
పూరి తు నిడివి డాకు్యమంటర్లో కూడా 
సూర్యకుమారి పాటలు పాడారు. ఈ 
డాకు్యమంటర్ని తమిళ తచయిత, 
జరనాలిస్ట్ , దేశభకుతు డు అయిన శ్రీ ఎ.కె.
చటిట్ యార్ నిరి్మంచారు. 

           ప్రఖ్్యతి గాంచిన ఎనోనా గ్రా-
మఫోన్ రికార్్ కంపనీలు సూర్యకు-
మారి గొంతులో పాటలను రికార్్ చే-
యట్నికి ఎంతో ఉత్్సహం చూపేవి. 
ఆ విధంగా పలు గ్రామఫోన్ రికార్్ 
కంపనీలు సూర్యకుమారి పాటలను 
రికార్్ చేస్యి. ఆ రోజులో్ల  గ్రామ-
ఫోను్ల  స్ధారణం కాకపోవడంతో 
అందరి ఇళ్ళలోనూ లభ్యం కాలేదు. 
పారు్కలో్ల  గ్రామఫోన్ రికార్ులదావారా 
సూర్యకుమారి గళమాధుర్యం వలు-
వడుతుంటే        జన్లు నిలబడిపో-
యి పాట పూరి తు అయే్యదాకా నిలబడి 
పాటను ఆస్ంతం ఆస్వాదించి వ-
ళ్్ళవారు. అందువల్ల  ట్రాఫిక్ జ్మ్ లు 
అవుతుండేవి. 
           భారత జ్తీయ కాంగ్రెస్ 
సమావేశలలో ఆమ పాట ఒక ప్ర-
త్్యక ఆకర్షణ. ఆమ హాజరవడం, 
ఆమ గీత్లను వినిపించడం ఒక 
రివాజుగా మారిపోయింది. రాజకీయ 
న్యకులు కూడా అడుగుపటట్ ని 

గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  సైతం, గ్రామఫో-
న్ రికార్ులదావారా ఆమ గళం జన-
బాహుళ్యం లోకి చొచుచికుపోయేది. 
ఈ రోజుకు కూడా, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 
ఏ స్మాజిక కార్యక్రమంలోనై్న్ 
తలి పాటగా ప్రజల చవులో్ల  పడేది... 
అందరి నోళ్ళలో ఆలపింపబడేది.... 
సూర్యకుమారి గానం చేసిన 'మా 
తెలుగు తలి్ల కి మల్ల  పూదండ' పాట 
మాత్రమే అంటే అతిశయోకి తు కాదు.  
             1940-50 సంవత్సరాల 
మధ్య సూర్యకుమారి సుమారు 
25 వరకు చిత్రాలలో నటించారు. 
అందులో తెలుగు, తమిళం, హింద్, 
సంసకృతం, ఇంగీ్లషు, మరియు 
గుజరాతీ  భాషా చిత్రాలు ఉన్నాయి. 
1939 లో విడుదలైన 'రైతుబిడ్' 
1943 లో వచిచిన 'కృష్ణప్రేమ' 1952లో 
వచిచిన 'మరదలు పళి్ల ' 1954 లో ని-
రి్మంచబడ్ 'వతన్' 1955 లో వచిచిన 
'ఉడన్ కఠోలా' ...... చిత్రాలతో ఆమకు 
అనేక అభిమానులు ఏర్పడ్ారు. 
         1950 వ దశకంలో భారత చల-
నచిత్ర సమాఖ్య సంఘ ప్రతినిధిగా 
Motion Picture Association of 
America వారి ఆహావానం మేరకు త-
లిస్రిగా అమరికా వళ్్ళరు. 
       1959 లో కొలంబియా యూనివ-
రి్సటీలో బోధన చేయట్నికి, పాశచిత్య 
నృత్యర్తులు, శస్త్రీయగాన విశేషాలు 
నేరుచికోవడానికి నూ్యయార్్క వళ్్ళరు. 
అక్కడ చేరిన కొతతులోనే భారత రాయ-
బారితో పాటు టెలివిజన్ పై తళుకు్క-
మన్నారు. కొనినా భారతీయ గీత్లను 
సైతం, అమరికన్ టెలివిజన్ తెరపై 
ఆలపించడం జరిగింది. 
         ఆవిధంగా అమరికన్ టెలివిజన్ 
పై రంగప్రవేశం చేసిన సూర్యకుమారి 
1961 ఫిబ్రవరిలో రవీంద్రన్థ్ ట్గోర్ 
విరచితమైన The King of Dark 
Chamber అనే న్టకంలో సుదర్శ-
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ప్రదర్శనలు సౌత్ బా్యంక్ సంటర్ లో 
కల Purcell Room లో నిరివాఘనాం-
గా, నిరివారామంగా ప్రదరి్శంపబడుతూ 
ఆమకు అఖండ పేరు ప్రతిషట్ లను 
సంపాదించిపట్ట్ యి. 
          1973 వ సంవత్సరం నుండి 
కవి, రచయిత, చిత్రకారుడు అయిన 
తన భర తు హెరాల్్ ఎలివాన్ యొక్క 
సహాయ సహకారాలు సూర్యకుమా-
రికి విరివిగా లభించాయి. తన భర తు 
కవిత్వానినా, కథలను శ్రీమతి సూర్యకు-
మారి పాటలుగా పాడుతూ, సిత్ర్ పై, 
తంబురాపై వాయిసూతు  ప్రాచుర్యంలోకి 
తీసుకువసుతు ండేది. 
        1982 లో Ben Kingsley 'A 
Homage to Mahatma Gandhi'  
కార్యక్రమంలో సూ్కల్ విదా్యరుథా లతో 
కలిసి కనిపించింది. అదే విధంగా 
1969 లో  St. Paul's Cathedral లో    
జరిగిన గాంధీ శత జయంతి ఉత్స-
వాల కార్యక్రమంలో ముఖ్య గాయ-
నిగాను, 1991 నుంచి 1998 వరకు 

న్ర్వా దేశంలోని పిల్లల కార్యక్రమాలో్ల  
Hordaland Theater of Bergen 
లో చురుకుగా పాల్్నేవారు. ఆమ 
భర తు హెరాల్్ ఎలివాన్ సూర్యకుమారి 
కన్నా ముందే సవార్సుతు లైన్రు. శ్రీమతి 
సూర్యకుమారి గాయనిగా, నృత్య కళ్-
కారిణిగా, నటిగా పేరు ప్రఖ్్యతులు 
గాంచి, తన 79 వ ఏట దివికేగారు.
        విదేశలో్ల  సైతం భారతీయ 
సంసకృతికై పాటుపడి, భారత గొర-
వానినా, తెలుగుభాషా ప్రాభవానినా విశవా-
వా్యపతుం చేసిన శ్రీమతి టంగుటూరి 
సూర్యకుమారి ధన్యజీవి. ఆమ అలా 
తెలుగుభాషను బ్రతికించడానికి, 
తెలుగు భాషా వైభవ ప్రాపితుకై పనిచే-
సేతు, ప్రసుతు త ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 
తెలుగు భాషలో బోధన జరగాలా 
ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన జరగాలా 
అని కొటుట్ మిట్ట్ డుతూ, ఆంగ్లభాషా 
బోధనకు ప్రాధాన్యత ఇవవాటం నిజంగా 
శోచనీయం.
                    ********
         

న్ మహారాణి పాత్రను పోషించారు. 
ఈ న్టకం ప్రతిషాట్ త్మకమైన Jan 
Hus Play House Theater లో ప్ర-
దరి్శంచబడింది. ఆమ అభినయా-
నికి ముగ్ులైన అమరికను్ల  Red 
Bank Register లో 'అదుభుతమైన 
అభినయంతో అలరించిన అందాల 
రాశి' అని కొనియాడారు. ఆమ అభి-
నయానికి Off Broadway Critics 
Award for Best Actress అవార్ు 
సూర్యకుమారిని వరించింది. రవీంద్ర 
ట్గోర్ రచించిన నృత్య న్టిక 'చిత్ర 
లో రాకుమారి చిత్రగా నటించింది.
ప్రఖ్్యత హాల్వుడ్ దర్శకుడు అలఫురె డ్ 
హిచ్ కాక్ తో సూర్యకుమారికి పరి-
చయముండేది. ఆయనకు భారత 
కథలను వదికిపటట్ డంలో సహాయప-
డుతుండేది.
            1965 వ సంవత్సరంలో సూ-
ర్యకుమారి Kindly Monkeys అనే 
ఆంగ్ల న్టకంలో హిందూ ధర్మదే-
వత కాళికాదేవి వేషధారణ నిమితతుమై 
లండన్ వళ్్ళరు. ఈ న్టకం Arts 
Theaters వారిచే ప్రదరి్శంపబడింది. 
అ న్టకంలో అత్యదుభుతంగా కాళి 
పాత్రలో నటించిన సూర్యకుమారి, ప్ర-
దర్శన అనంతరం ఒక గొప్ప నిర్ణయా-
నినా తీసుకున్నారు. తన భర తు అయిన 
హెరాల్్ ఎలివాన్ తో కలిసి, అక్కడే కె-
ని్సంగట్న్ లోనే నివాసమేర్పరుచుకు-
ని, భారతీయ కళల అభివృద్ికి పా-
టుపడుతూ, అక్కడి విదా్యరుథా లకు, 
ఔత్్సహికులకు నటనపై అవగాహన, 
కార్యశల, శిక్షణలను ఇసూతు , న్టక ని-
రా్మణానికై కొతతు కొతతు ప్రాజెకుట్ లను ఆవి-
ష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు 
సూర్యకుమారిగారు. 
           తరువాతి 40 సంవత్సరాల-
లో సూర్యకుమారి తను సవాయంగా 
పాల్్ంటూ, తన శిషు్యలతో, తోటి 
కళ్కారులతో నిరవాహించిన న్టక 
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ఎలకా్రా న్
          “రోజు రోజుకీ మానభంగాలు 
శ్తిమించి రాగాన పడుతు న్నాయి. 
దేశతలమానిక నగరం హసితునలో-
నే జరిగిన అత్్యచార ఉదంతంలో 
ముఖ్య నేరసుథా డికి ప్రజల అలజడి 
కారణంగా వీలైనంత కాలయాప-
నచేసి, మడకి త్డేసి  యమపురి-
కి పంపిన్, ఆ ప్రజలో్ల నే భాగమైన 
కొంతమంది కామపిశచులకి శి-
కా్ష భయం లేకుండా పోయింది. 
అందుకనే అత్్యచారాలు    జరు-
గుతూనే ఉన్నాయి.” 
“మానభంగాలు జరగడానికి ఇద-
మితథాoగా కారణమిద్, అని చప్ప-
డానికి వీలు లేకుండా పోతోంది. 
వయసుతోవచేచి శర్రకమైన 
సహజగుణం కామసహితమైన 
కోరిక. ద్నికి జ్తి, మత, కుల, ప్ర-
సకి తు లేదు. ఉననావారికీ, లేనివారికీ 
వయసు ప్రస్దించే ప్రకృతి వరం 
కావొచుచి, లేదా శపమనికుడా 
అనుకోవచుచి”
“స్త్రీపురుష సమాగమం దావారా పు-
నరోత్పతితు కార్యక్రమానికి ప్రకృతి 
రూపందించిన మహామంత్రం 
పరస్పరాకర్షణ  లేదా వా్యమోహం. 
దానికి నై్తికతను ప్రస్దించేది 
సమాజం ఏర్పరచిన వివాహం. 
వివాహానికి బాహ్యంగా జరిగే కా-
మక్రీడలు  ఇషట్ మైత్  రాసల్లలు, 

కాకపోత్ రాక్షసల్లలు.”
“న్గరికత సమాజ్నికి నేరి్పన 
మొదటి అంశం నగనాత్వానినా దాచే   
వస్తధారణ. ఆధునికత పేరుతో 
వస్తధారణ రోజురోజుకి విపర్త-
ధోరణులు పోతూండడంతో అవి 
కవివాంపు చర్యలుగా మలుచు-
కొంటున్నాయి. మంచిగా చపి్పన 
మాటలు ఒకో్కస్రి వికటిస్తు యి. 
పాపం ఓ పదదీ  పోలిస్ఫీసరుగా-
రు సలహా రూపంలో ఈ మాటనని 
కోరి తదిదీనం తెచుచికొన్నారు. మహి-
ళ్లోకం ఆయనగారిమీద  దివి 
సున్మీలా విరుచుకు పడింది. 
ఆయనినా చనై్నై కుంభవృషిట్ లా 
ముంచతితుంది.”
“పాపం మహిళ్లోకానీనా నిందించి 
ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే 
వర్రిమొర్రి వస్తధారణ కేవలం సి-
నిమాలకే పరిమితం. బాహుమూ-
లాల, నడుమువంపుల, ఊరువుల, 
ఎదలోయల బహిర్త్లు, చిత్ర-
విచిత్రమైన ఉరోజ కంచుకాలూ 
చలనచిత్ర న్యికలకు కోటు్ల  
సంపాదిసుతు న్నాయి. కథాబలం లేక 
చిత్రాలు డింకీలు కొటిట్ న్ నిరా్మత-
లకు న్లుగు రాళు్ళ దొరికేవి వీరి-
మూలానే! ప్రేక్షకుల యావ తీర్ద్ 
వీరిమూలానే! ముంబైెలో చల-
నచిత్రాలకు సంబంధించిన కొనినా 

అసభు్కరమైన కుడ్యచిత్రాలను 
పేడముదదీలతో కొటిట్  మహిళలు 
పలుసంధరాభులలో  తమ నిరస-
నలు తెలియజేసిన్  ప్రయోజనం 
లేకపోయింది.” 
“అవొచుచి, కాకపోవచుచి. కానీ ని-
త్యజీవితంలో కొంగు, పలూ్ల లు 
లాంటి  ఆచాఛిదనం లేని బాహం-
తరాలతో, ఊరువులను అతుకు్కని 
ఉండే జీన్ పా్యంట్ల తో సంప్రదా-
యక దుసుతు లకు సలవు చీటీలు 
యిచేచిసతు ంటే, దాడి చేసే మృగాల 
సంఖ్య రోజు రోజుకీ పరిగిపోతోంది.”
“ముంబైెలోనూ, హైెదరాబాబాద్ 
లోనూ, బెంగళ్రులోనూ ఆఫీ-
సులో్ల  రాత్రి డ్్యటీలను చేసే ఐటి 
ఉదో్యగినులమీద కొందరు వాహ-
నచోదకులు అత్్యచారాలు చేశరు. 
కేవలం వస్తధారణ మొక్కటే 
కారణం కాకపోవచుచి. గుర్ం మీద 
సవార్ చేసూతు పోయే రాజుగారికి 
పలాలలో పనిచేసే పల్లపడుచు-
మీద, రాజుగారి తోటలో పనిచేసే 
రాముడికి రాజకుమారిమీద 
మనసులు పోయే సంగతి మనకి 
తెలియంది కాదు. ఇక్కడా అదే 
స్మ్యం చపు్పకోవాలి. లేకపోత్ 
వేలమీద జీత్లు సంపాదించే స్త్రీ-
లమీద చప్పలేని కసి కావొచుచి. ”   
“చలన చిత్రాలలో అసభ్య దృశ్యల-

 కారైబైడ్ మరియు కేటలిస్ట్              
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ను కనక కతితురించకపోత్ ఇలాంటి 
నేరాలు పరిగిపోత్యి.”
“అసభ్యమా? అత్్యచారపు దృ-
శ్యలనికూడా కళ్త్మకంగా చూ-
పించేసుతు న్నారు. అమ్మడి బొమ్మ 
ఏడుసతు ననాపు్పడు కూడా శృంగారం 
ఒలకపోయకపోత్ చిత్రం అడుగు 
ముందుకు జరగదు. రాలుగాయి-
తనంతో మొరటు లేక దవాందావా-
రథాపు  మాటలు లేకపోత్   సనినా-
వేశలలో ప్రేమ ఉననాటుట్ కాదు. 
నృత్్యసనినావేశలలో వంపుల 
ఊపులూ, నడుముల కదలికలూ  
లేనిదే అది న్ట్యమనిపించుకో-
వటలే్లదు. ఇదివరలో దేశీభామ-
లు బృందనృత్్యలలో న్యకీన్-
యకులకు ఆలంబనగా నిలిసేతు, 
ఇపు్పడు విదేశీ శేవాతసుందర్మ-
ణులచేత రంభలా్ల ంటి  ఊరువు-
లతో   కుర్కారుని ఉర్రూతలూ-
గిసుతు న్నారు.  సర్ యిక వానలో 
న్యికను తడిపి చూపించే దృ-
శ్యలకి కొదవే లేదు. ఆరబోతలకి 
అమ్మళ్ళకి కోట్ల లో సొము్మలిచేచి 
నిరా్మతలు  తమ లాభాలు చూసు-
కుంట్రుకాని, సమాజంలో జరిగే 
విపర్త పరిణామాలకి జవాబుదార్ 
వహించరు. కతెతుర అధికంగా వేసేతు 
సినిమాలు ఆడవు. చిత్రా నిరా్మ-
ణాలు తగ్ిపోత్యి. అగ్రనటుల-
కు గోరూడకపోయిన్, చలనచిత్ర 
స్ంకేతిక కారి్మక వర్ానికి ఇక్కటు్ల  
ప్రారంభమౌత్యి. వారిని దృషిట్ లో 
ఉంచుకొని కతెతురలు మొరాయిస్తు -
యని ఓ  సన్్సర్ ఆఫీసరుగారు 
వివరణ యిచుచికున్నారు. ఆకు-
పచచి చీరమీద కాషాయిరంగు 

పూలుంటే అది అభ్యంతరకరమైన 
దృశ్యంగా కతితురించబదుతు ంది కాని, 
కాలేజీకి వళ్్ళ అమా్మయి చిరుగుల 
పటిట్ లాగుతో, న్భి ప్రదర్శనతో 
ఉంటే మటుట్ కు కాదు!  కాలేజీలకి  
విదా్యరిథానులు నిజంగా అలా వడుతు -
న్నారా అంటే, ఖచిచితంగా కాదు.” 
“వయసొచిచిన అమా్మయిల వస్త-
ధారణ సంగతటుంచు. అయిదేళ్ళ 
పాపలుకూడా బలాత్్కరాలకి గురై-
పోతున్నార్, ద్నికేమంట్వు?”
“నడివయసు త్రలు కూడా 
పాపలా్ల  పటిట్ గౌనులు తడుకు్క-
పోతూంటే, ఆ పదదీ  పాపలు చిట్-
రికొమ్మన మిఠయి పోట్్ల లా్ల  కవివా-
సతు ంటే, అభం, శుభం తెలియని 
చిననా అమా్మయిలమీద పంజ్లు 
విసురుతున్నారు. సభ్యసమాజ్ని-
కి తలవంపులు తెచేచి ఈ పైశచిక 
ప్రవృతిని ఏమన్లో తెలియట-
లే్లడు. కక్షస్ధింపు  ఓ కారణం 
కావొచుచి. లేదా పసిపాపలతో సం-
గమిసేతు సుఖరోగనివృతి అవుతుం-
దనే మూఢనమ్మకం కావొచుచి. 
యువతీ యువకుల నీలిచిత్రాలు 
విశృంఖలంగా  ఓ పక్కన వలు-
వడుతోంటే, అవి చాలవననాటుట్ గా 
అంతరా్జ తీయంగా చిననాపిల్లల-
తో చిత్రీకరించబడిన నీలిచిత్రాలు 
కూడా  అంతరా్జ లంలో విచచిలవి-
డిగా ప్రస్రమౌతున్నాయి. ఇద్ ఓ  
ఆధునిక సమాజర్తి అనుకొని 
గొర్రెలు కూడా తోడేళ్్ల  ప్రవరి తుసుతు న్నా-
యి. ప్రత్్యకించి ఈ విషయమై కా-
కపోయిన్ ఎవరికిషట్ మైన అంశనినా 
వారు యధేచచిగా చూసుకోవడా-
నికి అభ్యంతరాలుండకూడదని, 

అంతరా్జ లంమీద  నిబంధనలుం-
డగూడదని యువత వర్రికేకలు 
పడోతుంది.”  
 “‘ఆదికాలంనుంచి ప్రపంచ వా్య-
పతుంగా అత్్యచారాలు జరుగుతూనే 
ఉన్నాయి. సమాజంలో జరిగే ప్రతి 
మానభంగానికి ప్రభుతవామే  బాధ్యత 
వహించాలంటే  అది స్ధ్యం కాని 
పని. ద్నికింత రాజకీయ రాద్ాంతం 
చేయడం అవసరమా?’ అని ఓ 
తలపండిన రాజకీయ న్యకుడు 
ఉదాఘా టించి, అటుపై తగిలిన విమ-
ర్శన్స్్రా లని తన మొదుదీ  చర్మంతో 
విరిచి పార్శడు.” 
“త్రేత్యుగంలో రావణుడు స్తని 
అఫహరించాడే కానీ  హదుదీ మీరలే-
దు.  దావాపరయుగంలో కౌరవులు, 
ద్రౌపదిని వస్తహీనను చయ్యడానికీ, 
కీచకుడు  మానభాగం చయ్యడా-
నికీ  ప్రయతినాంచారు. మరి కలిలో 
ధర్మం ఒంటిపాదం మీద నడు-
సూతు ంటే ఇలాంటి ఘోరకలిలు జర-
గకుండా ఎలాఉంట్యి?”
“ ఇంద్రుడు అహల్యను చరిచింది 
కృతయుగంలో కదా? గురుపతినా-
ని వలచిన చంద్రుని ఉదంతం ఏ 
యుగంలో జరిగింది? అంచేత 
ఈ యుగాలూ, పురాణాల మాట 
అటుంచి ఆలోచిసేతు,  మౌలికంగా  
ఈ కామపిశచమనేది  మాన-
వులో్ల ని కొనినా పైశచిక జను్యవుల 
ప్రభావం అనుకోవాలి. రాజకీయ-
న్యకుడు అననా మాటలు సత్య-
దూరాలు కాకపోవచుచి.”
“ఇదివరలో కొవవాలి, జంపన, చలం 
స్హిత్్యలు అశీ్లల స్హిత్్య-
లుగా పరిగణించబడ్ాయి. మరి 
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యిపు్పడో...?”
“ నటిట్ ంట్ల  బులి్ల తెరమీది దృశ్య-
కావా్యల ముందు అవి ఏపాటి? 
ప్రకటనలో్ల  సుందర్మణుల, 
ప్రస్ర నిరవాహణలు చేసే లంగరు 
యువతుల ఆహారా్యలతో  నిరా్మ-
తలు యువతను రచచిగొడుతు న్నారు. 
ఇది వరకు  సినిమా పత్రికలు ప్రత్్య-
కంగా వచేచివి. ఇపు్పడు దినపత్రిక-
లో్ల నూ  సినిమా వార తులకి, చిత్రాలకి 
ప్రత్్యకంగా ఓ పేజీ కేట్యించబ-
దోతుంది.  వారపత్రికల ముఖపత్రచి-
త్రాలు కేవలం  సినీత్రలవే! లోపలి 
పేజీలో్ల  కనీసం రండుమూడు పే-
జీలకొక సినిమాత్ర చిత్రం, దానికి 
జోడించి మస్లా వా్యఖ్యలు స్-
మాన్యమైపోయాయి.”
“నిరా్మతలే కారణమని అనకూ-
డదు. అటువంటి ఆహారా్యలని  
సమ్మతిసుతు ననా స్త్రీలు కూడా  కారణం 
కాదా? చదువుతుననా పాఠకులు, 
చూసుతు ననా ప్రేక్షకులు నిరసించకుం-
డా నిమ్మకు నీరతితునటుట్  కూరోచిడ-
మూ కారణమే.”
“ఈ మాటంటే మళీ్ళ మొతతుం 
యువత ఆగ్రహానికి గురౌత్ం. 
సంస్రంలో సొగసులు చూడ-
గలమా అనుకుంటూ పురుషు-
లుకూడా గము్మనుండిపోత్రు. 
పురుషులో్ల ని సౌందరా్యరాధనని 
రచచిగొటేట్  విధంగా త్రలినా కళు్ళ 
జిగేల్ మనిపించేటటుట్ గా తెరమీద 
తీరిచిదిదిదీతున్నారు. వివాహిత ప్రేక్ష-
కుల విషయం వదిలేసేతు వారికుననా 
వసులుబాటు వేరు. కానీ  విదా్య-
రుథా లమీద  చలన చిత్రాల ప్రభావం 
ఏ దారి పడుతు ందో చప్పడం కషట్ ం.”

“ముంబైెలో పదోకా్ల సు చదివే 
నలుగురు విదా్యరుథా లు తమి్మదో 
తరగతి చదువుతోననా ఓ విదా్య-
రిథానిని చరిచారని పత్రికలో్ల  వార తు.  
ఓ పదోకా్ల సు కుర్రాడు ఓ ఆంటీ 
వదదీకుపోయి,  మూత్రం పచచిగా 
వసతు ంది, ఇదేం రోగం అని పత్రిక-
లో్ల  వైద్యసలహాలిచేచి శీరి్షకలకీ ప్ర-
శనాలు పంపడం – యివనీనాకూడా 
చుటూట్  విసతురిసుతు ననా కొతతు సంసకృతి 
ప్రభావాలే. వయసు దానంతట 
అదే న్మ్మదిగా ప్రభావం చూపుతు-
ననాంత కాలం, నిగ్రహంతో విద్యప-
ట్ల , బ్రతుకుతెరువుపట్ల   లక్షస్ధన 
చయ్యడం కుదురుతుంది.”
“అద్ కాక, అరథారాత్రివేళ  మగ సేనా-
హితులతో తిరక్కండి, పబుబాలో్ల  వం-
పరా్ల డకండి, రచచిగొటేట్  విధానంగా 
వస్తధారణ చేయకండి, బలాత్్క-
రలనుంచి మిమ్మలినా మీరు కాపా-
డుకోండి అని సలహాలివవాడం తప్ప 
అంతకు మించి ఏమి చేయలేని 
పరిసిథాతి సమాజంలో న్లకొంది.” 
“బలాత్్కరం జరిగిందని చప్పడా-
నికి చాలామంది గౌరవప్రతిషట్ లు 
ఎక్కడ గంగలో కలిసిపోత్యేమో-
నని ముందడుగు వయ్యరు. ఆరనా-
లు్ల  కలిసి తిరిగో, సహజీవనం చేస 
అటుపైన బలాత్్కరం కేసులు  
బన్యించిన ఉదంత్లూ చోటు 
చేసుకొంటున్నాయి. అయిత్ వను-
వంటనే బలాత్్కరాలను గురించి 
బహిర్తం  చేసినవారికి న్్యయ-
స్థా న్లు ఏళ్ల తరావాత తీరు్పని-
చిచి,  దోషులకు శిక్షలు విధించడం 
బలాత్్కరం చయ్యడం తప్పని చ-
ప్పడమే కదా అని భుజ్లు తటుట్ -

కొంటున్నాయి! అలాగని బలాత్్క-
రం చేసినవాడికి  వంటనే బడిత 
పూజచసి ఎవరైన్ ఎముకలు వి-
రగ్ొడిత్ అది చటట్ విరుద్మని వా-
ళ్లమీద కేసులు బన్యిస్తు ర్! త్-
ళికటిట్ న స్త్రీ అభీషాట్ నికి వ్యతిర్కంగా 
భర తు ప్రవరి తుంచిన్ అది బలాత్్కరం-
కిందే లక్కని ఆ మధ్య ఓ మీమాంస 
జరిగింది. నిర్ణయం ఏం జరిగిందో 
తెలియదు.?”
“కొనేనాళ్ళ క్తం వరంగల్ లో ఒక-
మా్మయిమీద గాఢద్రావకం పోసి-
నందుకు జన్లు హాహాకారాలు 
చేశరు. పోల్సులు ఆ జన ఘోష 
భరించలేక, ఎన్ కౌంటర్ చేసి నే-
రసుతు లను, కాలిచిపార్సేతు ఆ జన్-
లలోంచే కుహన్మేధావులు అది 
చటట్ విరుద్మైన అకృత్యమన్నారు. 
శంఖంలో నీరు పోసేతుకాని అది తీ-
రథామవదననాటు్ల , న్్యయస్థా న్లు 
విచారించి నేర నిరాథా రణ చేసేతుకాని 
శిక్ష విధిoచకూడదంటున్నాయి. 
ఇటీవల హైెదరాబాద్ వదదీ  జరిగిన 
ఘోరకలిలో కూడా ఇవే జనముఖ 
దివాపారా్శ్వలు!”
“పాశచిత్య వా్యమోహంతో దేశీయ 
చలనచిత్ర నిరా్మణ కేంద్రాలు 
హాల్వుడ్ ని అనుకరిసూతు  బాల్వుడ్, 
ట్ల్వుడ్, కోల్వుడ్ ఇత్్యది పేర్లతో 
వ్యవహరిసూతు  దేశం మీదకు వదు-
లుతు ననా చిత్రాలలోని న్యకులు 
చిలకపలుకులు పలికిన్, త్మం-
తవరకూ వరకూ బాధు్యలమని 
ఆలోచించటలే్లదు.  ఈ బలాత్్కర 
ఉదంత్లలో మద్యం కూడా మహ 
చడ్పాత్ర వహిసతు ంది. మద్యం 
అమ్మకాల రాబడిమీద ఖజ్న్లు 
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నింపుకొంటుననా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు త్మంతవరకూ ఈ దుసంసకృతిని ప్రోత్సహిసుతు న్నాయో ఆలోచించటలే్లదు! 
“‘పాపం, పదిహేడేళ్ల (పదహార్ళ్ళ) కుర్రాడు తెలియకచేసిన నేరం! కారైబైడ్ ప్రభావానికి పచిచికాయలు మగ్ినటు్ల -
గా, అనేకానేకమైన  ఆధునిక పరిసర ప్రభావలవల్ల  ముందే పదదీవాడైపోయి, మతి చడి పందు కోసం పరుగులు 
తీశడు, క్షమార్ుడు,’ అని చటట్ సభలే నిర్ణయం తీసుకొంటే ఏమనుకోవాలి?”
 “ కుర్రాళ్లనే ఎందుకనుకోవాలి? పచచిని సమాజ్నేనా కుళ్లబెటేట్ సుతు న్నాయి!”
“కరు్ణ డి చావుకి కారణాలనేకం అననాటు్ల గా ఇంట్, బయట్ కూడా మహిళలమీది దురాగత్లకి కారణాలనేకం! ” 
    “సర్,పద! నీళు్ళ పోయక ఎండిపోయిన ఈ ఉదా్యనవనంలో విరిగిపోయిన సిమంట్ బెంచిలమీద కూరుచిని 
మాట్్ల డుకొంటుననా మన మాటలినా ఏ కుర్వధవాయిలో వింటే,  ‘వయసుమీరిన వధవాయిలు మనమీద పడి 
ఏడుసుతు న్నార’ని అపహాస్యం చేస్తు రు!” 
                                                                               *******

(*ఇది కేవలం న్ అభిప్రాయాలని అభివ్యక తుం చేసే ఓ సంభాషణా పరవాం మాత్రమే. కొనినా ఏళ్లక్తం  ఇదివరలో 
సుజన రంజని వబ్ పత్రికలో పడిన ఈ న్ వా్యస్నికి కొనినా ఈ న్టి ఉదంత్లని జోడింపు చేసి, సమయోచితంగా 
ఉంటుందని భావిసూతు   పంపుతున్నాను.) 
పి.వి.రమణ రావు ( ఎలకా్రా న్)
11.12.2019.

                   46,852, 073,639, 840,281,125,599 కి  11, 1 3, 17, 19, 23, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 107, 139, 
239 ప్రధాన కారణాంకాలు.
సంప్రదాయికంగా లూకా సంఖ్యలు అనీనా బేసి సంఖ్యలే అయి ఉండాలనే నిబంధన ఒకటి ఉంది. అంత్ 
కాకుండా ప్రతీ లూకా సంఖ్య “వర్ు రహితంగా” (square free) గా ఉండాలి. (అంటే ఏ ప్రధాన సంఖ్య 
యొక్క వర్ు చేత భాగించబడకూడదు). ఈ రండు నిబంధనలు లేకపోత్ ఏ ప్రధాన సంఖ్యనై్న్ ఘనీకరిసేతు 
(cube of a prime number) వచేచి లబదీ ం (ఉ. 2 x 2 x 2 = 8, 3 x 3 x 3 = 27, వగైరాలు) లూకా సంఖ్య 
అయి కూరుచింటుంది. (ఇది అవునో, కాదో మీ బుర్కి పని చపి్ప చూసుకొండి!) 
ఇంతకీ ఈ లూకా సంఖ్యల ఉపయోగం ఏమిటి? గణితం 
నేరుచికునేటపు్పడు “ద్ని ఉపయోగం ఏమిటి?” అనే ప్రశనా ఉత్పననాం అవకూడదు. గణితంలో ఉననా అందానినా 
ఆస్వాదించి ఆనందించే లక్షణం అలవాటు చేసుకుననాపు్పడు వచేచి ఆనందమే జీవిత మకరందం అని 
అంట్రు.
న్ బుర్కి ఒక ఉపయోగం తడుతోంది. మన తెలుగు వాళు్ళ అంత్ ప్రోగ్రాములు రాయడంలో ప్రతిభావం-
తులు  అని ప్రపంచం కోడై కూసుతు ననాది కనుక మిలియన్ లోపుగా ఉననా “లూకా” లని గురి తుంచడానికి ఒక 
క్రమణిక (ప్రోగ్రాము) రాసి చూడండి. ఉదో్యగానేవాషణలో ఉపయోగపడుతుంది. 

గణితంలో 2015 ప్రత్్యకత (29 వ పేజీ తరువాయి)



                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చప్పగలరా?                                                    
                                        ఈ క్ంది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేర్ అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచిన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతుతు లు, గుణింత్లు అనీనా అనవాయిస్తు యి.
                 మీరు చయ్యవలసినదలా్ల  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధారాలు : 1) డ = అసలు అక్షరం 'గ';  2) ప = అసలు అక్షరం 'ల'
      
  బిడుపు  రడపు  మపిశే   రహశుక   నపుడుకు   ఈయపెరో  
 ఉరి  మపడి  తబిపో  ఊసపు   వేడ   ఊలబ తూగుకుడా  
 ఆప   నపుడుకో   అవడే   తుకులే   న్పతు   మీవుకుడా 
 పోనతెవుడకి   దాపా   బీకి   లోనగ  షిమవాతుడాబా   
                       
 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   

గతన్ల జవాబు :  
                                   ధరణికి  గిరి   భారమా                                           
                               గిరికి   తరువు   భారమా 
                               తరువుకి   కాయ   భారమా  
                               కనిపంచే     తలి్ల కి    పిల్ల     భారమా   
                                                              
        
                                         నవంబర్ న్ల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:

                                                              శ్రీ పి. బి.  రాజు, వడోదరా                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                






