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తీగవరపు శంతి

                  గోరుచుట్టు  మీద రోకలిపోట్     కరోనా  వైరస్ ---- స్టైరిన్ కెమికల్స్ 
      ఒక పక్క 'కరోనా వరైస్' తో ప్రజలంతా నానా ఇబ్ందులూ  పడుతూ  లాక్ డౌన్ వల్ల ఇళ్లల్్ల నే ఉంటూ  వారి జీవితాలిని 
జాగ్రత్తగా గడుపుకంట్నని సమయంల్నే  'గోరుచుట్టు  మీద రోకలి పోట్లా' వజైాగ్ నగరంల్ని వంకటాపురంల్ మే నెల తెల్ల-
వారితే 7వ తేదీ అనగా తెల్లవారుఝామున  గం 3. 15 ని లక అందరూ మంచి నిద్రల్ ఉండగా ఎల్జీ  పాలిమర్స్ నండి ఒక్క సారి 
"స్టు రిన్ కెమికల్" అనే విష వాయువు వాయాపంచడంతో నిద్రల్నే  కందరు ఆ వాయువుని పీల్చడం,  మరి కందరికి  అర్ంకాక, 
ఆ వాసన పీల్చలేక రోడ్లమీద పరుగు అందుకనానిరు.  ఇంకా కందరతైే పరుగులు పెటటులేక రోడుడు  మీదే పడిపోయారు. ముఖయాంగా 
ఇది వజైాగ్ ల్ని వంకటాపురం, చుట్టు పక్కల 5 గ్రామాల ప్రజల వరకూ ఇట్వంటి ఇబ్ందులు పడ్డు రు. ప్రజలే కాక పశువులు, 
వృకాషా లు, సహా అన్ని ఆ విష వాయువు వలల్ చిక్కకనానియి. హాస్పటల్ వాళ్ళు, పోల్సులు ప్రజలక ఎంత సహకారం అందించినా 
12 మంది వరక మృత్యావాత పడక తప్పలేదు. ఇంకా చాలామంది అనేక ఆరోగయా సమసయాలతో ఆసుపత్రి పాలయాయారు. ఇంకా ఆ 
చుట్టు పక్కల ప్రజలు రండు రోజులు, దూరంల్ ఉనని తమ బంధువుల ఇళ్లక వళ్్ల  వచి్చనా, ఇక భయం లేదు అని ప్రభుత్ం చెప్పనా 
వారు  భయ భ్ంత్లవుతూనే ఉంట్నానిరు- ఎపు్పడు ఏమి వసు్త ందా! అని. అలాగే ప్రభుత్ అధికారులు వచి్చ ఎనిని హామీలు ఇచి్చనా 
ఒక పక్క తమ వారిని కోల్్పయినవారు, మరో పక్కఆరోగయా సమసయాలతో  ప్రజలు, వారి  ఆవేదన వర్ణనాతీతం. ఎవరు ఎంతిచి్చ 
వారి బాధలన తీర్చగలరు? ఇది ఎప్పటికీ మిలియన్ డ్లర్ల  ప్రశ్ని . 
         ఆ "ఎల్జీ  పాలిమర్స్" కంపెన్యే అక్కడ ఉండడ్నికి వీలు లేదు అని ప్రజలు ఆందోళన చేసు్తనానిరు. అసలు ఆ కంపెన్ 
అక్కడ ఉననిపు్పడు ఎనిని ఇళ్ళు ఉనానియి? చుటూటు  ఇళ్ళు ఉంటే మధయాల్ కంపెన్ పెటాటు రా? అక్కడ ఆ కంపెన్ ఇనిని రోజులనండి ఉంటే,  
అక్కడ కంపన్ ఇనెస్పెక్షన్ జరిగితే, రాష్ట్ర కంద్ర ప్రభుతా్లు ఏమి చేసు్తనానియి? దాని వల్ల ప్రమాదాలు జరిగినా ఫరవాలేదని ప్రభుత్ం 
వదిలేసందా? ప్రజలు ఆ కాస్స్పు గొడవ చేసా్త రు, ఎంతో కంత డబ్్ ఇస్్త చాలన కనానిరా? లేదా కంపెన్ చుటూటు  ప్రజలే ఇళ్్ల  
కట్టు కనానిరా? అలాంటి ప్్లసుల్ ఇలు్ల  కట్టు  కోవడ్నికి ప్రభుత్ం పరిమిషన ఉందా? అనే విషయాలు కూడ్ చాలా ఓపెన్ గా తేల  
వలస ఉంది. ఎందుకంటే మన దేశం ల్ చాలా చోట్ల  ఇట్వంటివి కటటుడ్లు జరగడం, నషటు  పోవడం, ఆ కాస్స్పు చేత్లు కాలాక 
ఆకలు పట్టు  కోవడం దులిప్సుకోవడం చూస్్త నే ఉంటాము. వీటి గురించి ప్రభుత్ం చాలా నిక్ఖచి్చగా నిస్పక్షపాతంగా నిర్ణయా-
లు తీసుకోవలసన అవసరం ఎంతెనైా ఉంది. ముఖయాంగా పెద్ద  పెద్ద  ఫ్యాకటురీల్్ల  కూడ్ చవకబారు మెషీన్ల  వాడి, ప్రజల ప్రాణాలతో 
ఆటలాడుకంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదనైా గొడవ చేస రోడ్డుకి్కతే, వారికీ డబ్్ ఎర చూపంచి వాళళు నోళ్్ల  మూయిసా్త రు. ఇట్ 
వంటివన్ని మన దేశంల్ జరుగుత్నని అతయాంత బాధాకర విషయాలు. ప్రభుత్ం పెకైి అంటే ప్రజల మధయా మాటల్్ల   చెపుత్ననిట్టు గా 
కాక, ప్రజల ప్రాణాలక చేతల్్ల  ఇంకా విలువ ఇవ్వలసన అవసరం ఎంతయినా ఉంది. 
        ఇక "కరోనా" విషయానికి వస్్త ఇంకా తన ప్రతాపానిని చూపస్్త  ప్రపంచ వాయాప్తంగా ప్రజలన ఇబ్ంది పెడుతూనే ఉంది. 
భౌతిక దూరం పాటిస్్త  లాక్ డౌన్ లల్ కంత వరకూ ప్రభుత్ం సడలింపులు ఇచి్చంది. అందుల్ భాగంగా మందు షాపులు 
తెరవడంతో ఇక మందు బాబ్లు దుకాణాల ముందు ప్రభుత్ం ఎంత రేట్ పెంచినా కూడ్ పెద్ద  కూయా కటాటు రు. ఇనానిళ్్ల  సుఖంగా 
ఉనానిం. ఇపు్పడు ఎందుక తెరిచి మా సంసారాల్్ల  నిపు్పలు పోసా్త రు అంటూ కందరు స్త్రీలు రోడ్డుకి్కనా కూడ్ వారి మాట ఎవరూ 
లెక్క చెయయా లేదు. అసలే ఈ "కరోనా" తో ఆర్ిక పరిసథితి అంతంత మాత్రముగా ఉంటే, అకాలవరాషా లు పడి, పంటలు నాశన 
మవుతూ, ప్రజలు ఇంకా ఇబ్ందుల పాలవుత్నానిరు. మరో పక్క వలస దారులు నానా ఇబ్ందీ పడుత్నానిరు. ప్రభుత్ం అంతా 
చేసా్త నంట్ంది కాన్ మాక తిండీ ఏమీలేక నానా ఇబ్ందులు పడుత్నానిము అంటూ వారు వారిపల్లలన చంకలల్ సామాన్ల  
నెతి్త మీద పెట్టు కని ఎండల్ చెపు్పలు కడ్ లేక కనిని కిల్మీటర్ల  దూరం నడిచి వడుత్నానిరు. ఎవరో కందరు పుణాయాత్మిలు 
కందరి సంగతి చూసు్తనానిరు కాన్ ఎంతెనైా ఇబ్ందులపాలవుత్నానిరు. ఎటటు  కలక ప్రభుత్ం  ప్రతేయాక రళై్్ల  వేస వారిని వారి ప్రాం-
తాలక జేరుస్త ంది. అలాగే విదేశాలల్ ఉనని మన వారిని కూడ్ ప్రతేయాక విమానాలల్ ఇండియా తీసుకవస్త ంది. ఈ విధంగా 
ప్రపంచంతో పాట్ మన దేశం ఎనోని సమసయాలన ఎదుర్కంటంది. కాన్ మన దేశం జనాభా ఎక్కవనైా వీలెనైంత వరకూ మేము 
ప్రజలు ఇబ్ంది పడకండ్ చూసు్తనానిం అంటంది ప్రభుత్ం.  ప్రపంచానిని కరోనా పటిటు  పీడిసు్తనాని, మీడియా తమకమవుత్ందో 
అని కూడ్ లెక్క చెయయాకండ్  ప్రజలక ఎప్పటికపు్పడు వార్తలన అందిసు్త ంటేనే, ప్రజలంతా నిశ్చంతగా ఉంట్నానిరు. అట్వంటి 
మీడియాన అందరూ సది్నియోగం చేసుకోవాలి. అంతే  కాన్ బ్రద చల్లవదు్ద   అని మనవి. పననిల రూపంల్ మనం కటిటున 
డబ్్లతో స్్కల్స్, కాలేజెస్ కడితే,  అందుల్ చదువుకని, తలి్ల  తండ్రులు కషటుపడి చదివిస్్త చదువుకని విదేశాలక వళ్్లన వారు 
తమంతట తామే తమ బాధయాతగా  తలి్ల  తండ్రులక కాక, మన దేశానికి  కూడ్ ఆర్ిక సహాయం చెయయాడం తమ కన్స బాధయాతగా 
భావించాలి. అంతే కాన్ మా దేశానిని మీడియా తక్కవ చేసు్త ందా అని, తాము ఉనని దేశానిని తక్కవ చేశారని మీడియా మీద దేశం 
మీదా, దేశ  ఆర్ిక వయావసథి  మీద విరుచుక పడడం ఎలా ఉందంటే మీరు మమమిలిని  కనానిరు కదా!, అలాగే ఆ దేశంల్ పుటాటు ం 
కదా!  మా బాధయాత మీది కాబటిటు  మీరు  మా బాధయాత వహంచారు. అంత మాత్రానిక  మమమిలిని ఎందుక అడుక్కంటారు? అననిట్టు -
గా ఉంది విదేశాలల్ ఉనని మన వారి ప్రవర్తన  ఇది మన దేశ సంసకృతిక అవమానకరం. 
    మనం ఎక్కడ ఉనాని మన తలి్ల  మన తలే్ల , మన దేశం మన దేశమే. మన గుండ్లనిండ్ ప్రేమ నింప్ మన తల్్ల , మన దేశం   
మనదేశం సథితి గత్లు ఎప్పటికపు్పడు గమనించి, విదేశాలక వళ్్లన ప్రతీ ఒక్కరూ మన దేశానిని ఆదుకోవలసందే. అది విదేశాలల్ 
ఉనని భారతీయుల కన్స బాధయాతగా భావించాలని చెతైనయాం సంకల్పబలం కోరుకంటంది. మన దేశం ఎప్పటికీ మనకి ఆదర్శమే. 

                                           భారత్ మాతాక జె ై.... వందే మాతరం        
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1. టైటిల్ పేజీ, ఎడిటోరియల్ అన్నా  చాలా బావున్నా-
యి.  సమయానుకూలంగా  పత్రిక ప్రచురించారు. పూరి 
జగన్నాధ స్వామి వైభవం గురించి ఇంతవరకు ఇంత 
వివరంగా వ్రాయడం ఎక్కడా చూడలేదు.  చాలా స్్ట ండర్డ్ 
గా అనిపిస్త ంది పత్రిక. 
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విజయ భారతి, శ్రీమతి లలిత, శ్రీ శివ ప్రస్ద్ ---సికిం-
ద్రాబాదు . 
2.  కొత్త రామానందం గారు సప్త మోక్ష నగరాలు అంటూ 
అయోధ్య గురించి మొదలుపట్్ట రు. చాలా బాగా 
వ్రాస్రు. మళ్ళీ నెల పత్రిక ఎపుపుడు వస్త ందా! అని 
ఎదురు చూస్త న్నాము. పోడూరి శ్రీనివాసరావు గారు 
కూడా 'హాస్య బ్రహమి జంధ్్యల'  న్టకరంగం నుండి 
గుమమిడి సలహా ప్రకారం సిన్ రంగంలో రచయితగా ప్ర-
వేశించడం అన్నా వివరంగా బాగా వ్రాస్రు. 
శ్రీ చంద్ర శేఖర్ , శ్రీమతి విజయ లకిష్మి ----- పూన్ . శ్రీ 
కమలాకర్ , శ్రీ సరేష్ , శ్రీమతి లత----- కాకిన్డ . 
3. భువన చంద్ర గారు వ్రాస్త ననా కధలు చాలా బావుం-
టున్నాయి. స్మాజిక విషయాలను వానపాముల, 
పకుష్ ల పేర్లతోను ఎంతో అదుభుతంగా వ్రాస్త న్నారు. వారి 
చక్కటి రచన్ శలైికి జోహారు్ల . కరోన్ గురించి కవిత 
కూడా బావుంది . పాలకురి ్త రామారావుగారు 'శ్రీ సూక ్తం'  
గురించి వ్రాసూ్త  స్ధకునిలో ఎటువంటి మంచి లక్షణా-
లు ఉండాలి అని బాగా వ్రాస్రు. 
శ్రీ ప్రభాకర రావు, శ్రీమతి అనసూయ, శ్రీమతి లలిత 
--ఏలూరు. శ్రీ సంతోష్ కుమార్, శ్రీమతి కమల --- ఢిల్్ల  . 
4. పాలెపు బుచిచిరాజు గారు రాష్ట్రపతుల గురించి 
వ్రాయడం బావుంటోంది.  వంకట్రామన్ గారి  గురించి 
చదివి చాలా సంతోషం అనిపించింది. వేమూరి వారి 
పాకశస్తంలో భాగంగా కాఫీ గురించి కాఫీ అంత టేస్్ట  గా 
వ్రాశరు. ప్రేమంటే ఇంతే లో కృష్ణ మోహన్, అనురాధల 
కలయిక లో కబురు్ల , పాట పాడమనడం చాలా బాగా వ్రా-
స్త న్నారు కధ. 
5. డా . రుకిమిణీ న్ధ శస్త్రి గారు మాస్కలు, పడి దగుగు  
గురించి బాగా చెపాపురు. మాకు చాలా ఉపయోగ పడాడ్ యి 
మీ చిట్్కలు. కృతజఞాతలు. డా. చాగంటి కృష్ణ కుమారి 
గారు వ్రాస్త ననా గడిలో దాగిన వైజ్ఞా నిక నుడి చాలా ఉప-

యోగకరంగా ఉంటోంది. 
శ్రీ రమేష్, శ్రీ అచు్యత్ , కుమారి సవార్ణ --- గుంటూరు.  
కుమారి ఇందు , మాష్ట ర్ ప్రవీణ్ ---వరంగల్. 
6.ఆర్.శరమి దంతురి ్త గారు మాకు అందిస్త ననా 
తెలుగు పదా్యలు నిజంగా రత్నాలు, భకి ్త మారగుంలో 
ముంచుతున్నాయనడంలో సందేహం లేదు. పిల్లల 
కోసమే కాక అందరికీ ఉపయోగ పడేటటు్ల గా మంచి 
కధలు అందిస్త న్నారు ఆదూరి హైమవతి గారు. 
'గరవాం పతన హేతువు' అంటూ వ్రాసిన ఈ కధ చాలా 
బావుంది. 
శ్రీ వంకట్రామన్ . శ్రీ సత్యన్నారాయణ, శ్రీమతి కమల 
----- వరంగల్. శ్రీమతి సన్త, శ్రీ రవి, శ్రీమతి 
అరచిన ----- రాయ దురగుం. 
7. జొననాలగడడ్  సత్యవతి గారు వ్రాసిన 'ఎఱ్ఱ  బససు' కధ  
బావుంది. పాతరోజులకి తీసకు వళ్్ల రు. నందుల ప్ర-
భాకర శస్త్రి గారు 'మావూరి నందుల కధ'లో చక్కగా 
పలె్లటూరు తీసకు వడుతున్నారు. బావుంటోంది. 
శ్రీ పాండు రంగ, శ్రీ న్న్గేశవార రావు, శ్రీమతి లకిష్మి 
----- బంబాయి. శ్రీ రమణారావు శ్రీమతి అలివేలు 
------ రావులపాలెం . 
8. తుమూమిరి రామోమిహనరావు రావు గారు గొపపు 
కవి, కలెక్టరు అయిన  డా. బాపురెడిడ్  గారి గురించి 
వ్రాయడం చాలా సంతోషం అనిపించింది. వారి 
గురించి చదువుతుంటే చాలా ఆనందం కలిగింది. 
ఎలకా్రా న్ గారు ఏమి వ్రాసిన్ చాలా బాగా వ్రాస్్త రు. ఈ 
నెల వ్రాసిన 'మతలబుల  మనిషి ' టైటిల్ కి తగగుటు్ట  
బావుంది . 
శ్రీమతి రమణి, శ్రీమతి ఉష, శ్రీ మూరి ్త-- బందరు  
శ్రీ వంకట్, శ్రీమతి శరద, శ్రీ నరసింహమూరి ్త ---
-- తణుకు . 
9. 'ప్రహేళిక 'జవాబు చెపపుగలరా? పూరి ్త చెయ్యడా-
నికి మాకు చాలా హుషారుగా సరదాగా ఉంటోంది . 
అలాగే దీపాలు కా్యండిల్సు వలిగించి పటు్ట కోవడాలు 
చాలా బాగా కవర్ చేశరు . 
శ్రీమతి అనసూయ, శ్రీ వేణు గోపాల్ ---- పిఠాపురం. 
శ్రీ ప్రశంత్, శ్రీ రామం ----- హైదరాబాదు . 
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  కరోనా తో పోరు
బయట లాఠీల మోతకు భంగపడక
ఇంట నుండుటయే మేలు కంటబడక  
ఎంతగా వేడుకొననాను సంతయైన  
వినగ నొక్కడు నుండడు వీధి బయట II 1

వా్యధి విస్్త రమగునననా భయము విడిచి 
సవాసథాతను నిలుపు విధముగా స్యపడుచు  
తరచుగా చేతులను శుభ్ర పరచు కొనుచు 
ఇంటనే యండుటొపపుగు నెల్లరకును II 2

ఇంటి నిర్ంధమున నుండ నించుకైన   
బాధ్యతలు పంచుకొను గొపపు భాగ్యమగును  
ఇపుపుడుననా పరిసిథాతి నెంచి జూడ   
మించి కానదు వేరొక మేలు ప్రజకు II 3

ప్రజలు వా్యధికి భీతిలి్ల  పరుగు లిడగ     
సరవాస్మర్ధ్యములు గల స్ధకుండు
దేశమెల్లను పాలించు ధీరుడొకడు 
పోరు సలపుగ దిగులు త్ తీరిపోదె? II 4

విషపు జ్వాలలు దేశల విస్తరించి 
ఇపపుటికె మ్రగిగు  రెందరొ ఎగుగు  నుడిగి    
శరణు వేడెద నయ్య ఓ గరళకంఠ !
కాడుమలే్లశ! మముమిల గావు మీశ II   5

దేశ మందిచుచి జో్యతుల దీపి్త వడలి 
వివిధ దేశల మూలల విస్తరించి 
దీపశిఖ మధ్య పరమాతమి తేజరిల్ల  
శరవారీ మాత గాచుత జగతి నెల్ల  II   6

కరోనా 
యుద్ వీరులక 
వందనములు 

రోగులకు సేవలందించి బాగు చేయ   
పనికి అంకితమైె యండి ప్రాణమొడిడ్ 
అహరహంబులు కృషిజేయ నందరకును
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 7

అలుపు సొలుపుల నెరుగక సలుపు విధులు   
ప్రభుత నియమాలు నేరుపుతో ప్రజకు తెలిపి        
భద్రతను కూరుచి రక్షక పాలకులకు
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 8
 
పారిశుద్ధ్యము పాటించి పరిసరముల 
పారిశుభ్రత కాపాడు పనులలోన 
ప్రీతితో సేవ లందిచుచి బృందములకు
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 9

వా్యధితో పోరు సలిపు ప్రయాస కోరిచి
ప్రజల రక్షణకై త్ము పరితపించి 
దక్షతను నిలుపు వైద్య బృందములకెల్ల  
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 10

దేశ భద్రత మదినిలిపు దిశలగాచి 
ప్రాణములు లెక్క జేయక పణము పటి్ట    
దేశ రక్షణకై పోరు ధీరులకును 
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 11            

ఒకడు విషమును పంచి ఇంకొకడు మించి      
ఉగ్రవాదుల పంపిన్ ఉచితమెంచి   
ఔషధము లందరకు పంచు నమమి కితు్త
వందనముమిలు శతకోటి వందనములు II 12 

కరోన్ కవితలు   
డా. వేదుల సబ్రహమిణ్యం 
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కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ చూపవా! 
న్కేమివవా గల దాననురా! కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ 
చూపవా!
కరొన్ న్వే అందరికి వైరస్ ఇవవాగల దానవులు! న్కే-
మివవా గల దాననురా! 

ముందే ఇచిచితిని నమస్్కర సంస్్కరములు! 
తుమిమితే ఆగమని ముందే చెపిపుతిని! 
మునుపే ఇచిచితిని మడి ఆచారాలు! 
పసపు గడపల ముందే జలి్ల తి కళ్్ల పులు! 
కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ చూపవా! న్కేమివవా గల 
దాననురా! కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ చూపవా! 

సెలవులు ఇచిచితివి, పరీక్షలు నిలిపితివి! 
బససులు ఆపితివి, విమాన్లు నిలిపితివి! 
గుడులు మూసితివి, బడులు నిలిపితివి! 
కొందరికి ఉసూరే నిలిపితివి! 
కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ చూపవా!

దేవతలేమో గుడి వదిలి వైద్య న్రాయణులైె ప్రాణము 
అడుడ్  వేసి కాపాడుచున్నారు!
అష్ఠ  దికాపులకులు మనకు రక్షణ నిచేచి భటులైె IPL 
Batting చేసి రకిష్ంచు చున్నారు! 
పారిశుధ్య కారిమికులు మనకు తలి్ల  తండ్రులైె చంటి 
పిలా్ల డిని శుభ్రం చేసినటు్ల  చేస్త న్నారు! 
కరొన్ ఇకనైెన్ కరుణ చూపవా!

మిత్రులతో కలిసి అరుగు మీద కూరుచిని ముచచిట్ల  
మాట దేవుడెరుగు, అసలు ముఖాముఖి మాట్్ల డే 
వారెవరు!
పండుగన్డు బంధు జనులతో కలిసి గుడిలో 
పంచాంగ శ్రవణం మాట దేవుడెరుగు, ఇదాదా మననా 
పంచాంగం పుచుచికొనే వారెవురు!

ఓం! కరొన్ న్శయః శ్రీ వేంకటేశవారాయ నమః

న్రాయణుడు తన మెడ లోని తులసి మాలను 
_Stethoscope_ చేసి మనలకు వైద్యము చేయడానికి 
వైకుంఠం దిగి వచాచిడు! 

వేంకటేశవారుడు తన మెడ లోని కఠారి సరమును 
_Stethoscope_ చేసి మనలకు వైద్యము చేయడానికి 
తిరుమల దిగి వచాచిడు! 

నరసింహుడు ప్రహా్ల ద భకి ్తకి మెచిచి అహోబిలం దిగి 
_Stethoscope_ మెడలో వేసకుని మనలకు వైద్యము 
చేయడానికి వచాచిడు! 

భ్రమరాంబికా మల్లననా తన మెడలో ఉననా వాసకిని 
_Stethoscope_ చేసి మనలకు వైద్యము చేయడానికి 
శ్రీశలైం దిగి వచాచిడు! 

ఆంజనేయడు తన మెడలో ఉననా రామ దండను 
_Stethoscope_ చేసి మనలకు వైద్యము చేయడానికి  
నెటే్ట కంఠి నుంచి వచాచిడు! 

స్యి అలా్ల హ్ జీసస్ బసవ గురు జీన్ బుదా్ధ  ఎందరో 
మహా పురుషులు దిగి వచిచి _Stethoscope_ నే 

ఆయధము చేసకుని వైద్యము చేయడానికి దిగి 
వచాచిరు! 

అందరికి ప్రారథాన, మీకిష్ట మైెన దైెవానినా రోజు 5 నిమిషా-
లైెన్ ప్రారథాన చేయండి. అంతకు మించి అందరు ఇంటి 
లోనే ఉండి వైద్య న్రాయణులకు తోడపుడండి! 
వేం*కుభే*రాణి

Happy Saturday n Stay home Sunday ya 
Monday n help Divine Doctors.

          -      వేం*కుభే*రాణి

అందరికి ఈ కరొన్ వైరస్ నుండి విముకి ్త పందాలని కోరుతూ
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం
డా.పోచనపదిదా  వంకట మురళ్ కృష్ణ

       పూరి జగనానిధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అతయాంత ప్రీతి పాత్రమైెనది.
కాని ఆ సా్మికి సంబంధించిన పురాణగాధ సంపూర్ణంగా కది్దమందికి 
మాత్రమే తెలుసు.   
 సా్కందపురాణాంతర్గ తమైెన జగనానిధ కషాత్ర మాహాతా్త యానిని యధామూలంగా, 
సరళ, వాయావహారిక భాషల్ అనవదించి మన పాఠకలక ప్రతి నెల అంది- 
సు్తనానిము.    చదవండి, చదివించి మోకాషా నిని పందడి.
                                                       -  సంపాదకరాలు

11 వ అధ్యాయం

                జ�ైమిని ఋషి సంవాదం

( ఇంద్రద్యామ్నుడు నీలాచలానికి బయలుదేరుట)  మహర్షి1మీసాంగతయాంవలనన్లోనిభవ
బంధ్లనిను  తొలగ్పో యాయి. మీ బో ధనల వలన నీలమాధవుని దర్శంచ్కోవాలనే కోర్క 
అధికమవుతోంది. ఆ         పురుషో త్తమ్ని     దగ్గరకు బయలుదేరుద్మ్. మీరు మాతో రండి’ 
అని రాజు న్రద్ని ప్ార్ర ర్ధంచ్డు.

          “ రాజా! పురుషో త్తమ క్షేత్్ర నిను, అక్కడ ఉనను తీరాథా లన్ నేన్ దగ్గర ఉండి చూపిసా్త న్. 
నీవుసావామిని తప్పక దర్శంచ్కొనగలవు. అక్కడ  సావామి న్లుగ్ రూపాలలో దరశనం 
ఇసా్త రు.” అని న్రద్డు అన్జ్ఞ ఇచ్చాడు.

         జషేయాష్ట  శుక్ల పంచమీ బ్ధవారం పుషయామీ నక్షత్రంలో యాత్రకు సరయిన మ్హుర్తంగా ద�ైవ

జు్ఞ లు నిర్ణయించ్రు.” యావజ్జీవితంనీలాచలంలొ నివసించడ్లనే కోర్కగల ప్రజలన్ బయలు 
దేరమని రాజు చ్టింపు వేయించ్డు. 

        రాజ బంధ్వులు, స�ైనయాం, మంత్్ర లు, బ్్ర హ్మణ్లు, వివిధ వృత్్త లవారు తమతమ   
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సంభ్రాలు తీస్కొని బయలుదేరారు. 

       బ్్ర హ్మణ్లు నిర్ణయించిన మ్హూర్తం ప్రకారం వివిధ సూకా్త లతో, మంత్్ర లతో 
, వివిధ తీరథాజలాలతోరాజున్ అభిషేకించ్రు. త�ల్ల నివస్ార తాలు ధర్ంచి యధ్విధిగా 
పితృగణ్లన్అర్చాంచ్రు. జయహో మం, గణహో మం నిరవాహించ్రు. అగ్నుకి ప్రదక్ిణ చేసారు. 
నవగ్రహాలన్ పూజంచ్రు. రాజు పట్్ట వసా్త రా లు ధర్ంచి, సరావాలంకార భూషిత్డ�ై యాత్రకు 
బయలుదేరాడు.

           వందలాది శంఖాలు పూర్ంచ్రు, అనేక వాద్యాలు మ్రో గ్ంచ్రు. రాజు నృసింహునిదర్శంచ్ 
కున్నుడు. పురోహిత్లు సావామి  మాలన్ రాజుకు సమర్్పంచ్రు. దేవాలయానికి ఎద్రుగా 
ఉనను పదిగ్రా్ర లు ఉనను రధ్నిను న్రద్నితో కలిసి అధిరోహించ్డు. 

      ఆ రధం నీలాది్ర పరవాతంవ�ైపు ప్రయాణిసో్త ంది.

మార్గం చ్ల కష్టంగా ఉంది. అరణయా మార్గంలోని స్ందర దృశాయాలన్ చూసూ్త  ఉత్కళ దేశ ( ఒర్

సాసా) సర్హద్దు లకు చేరుకున్నురు. అక్కడ ఉనను ‘చర్చాకా దేవిని’ దర్శంచ్కున్నుడు. ఆమె 
పుర�్ర మాల ధర్ంచి ఉంది. న్రద్నిఆజ్ఞన్అన్సర్ంచి ఇంద్రద్యామ్నుడు రధ్నిను దిగ్ 
వినయంగా చర్చాకాదేవిని సమీపించి, సాషా్ట ంగ నమసా్కరం చేసి ఈవిధంగా ప్ార ర్ధంచ్డు. 

ఇంద్రద్యామ్నుడు చర్చాకా దేవిని స్్త తంచ్ట-----  

   నమసే్త  త్రదశేశాని సరావాపదివానివార్ణి

   బ్రహ్మవిష్్ణ  శివాద్యాభిిః కల్పన్భి రుదీర్తే

   కారణం జగత్మాదేయా ప్రసీద పరమేశవార్

  తవాయావిన్ జగన�ైనుతత్ క్షణమ్తసాహతే శివే

  సిదధయిః సరవా కారాయాణ్ం మంగలానిచ శాశవాతే

  తవాత్్పద్రాధన ఫలం మర్త్యలోకషేహి న్నయాధ్

  చరాచర పతేర్వాషో్ణ ిః శకి్త స్త ్ం పరమేశవార్

   యయా సృజతయావతచ జగతసాంహరతే విభ్ిః

   చరాచర గ్రుం దేవం నీలాచల నివాసినమ్

  అన్గృహ్్ణ సవా మాం యధ్పశేయా సవా చక్షుషా

            “ ఓ దేవి! నీవు సమస్త  దేవతలకు అధి పతవి. బ్రహ్మ,విష్్ణ , శివ అనే పేర్లతో పిలవబడు 
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చ్న్నువు. జగత్్త కు మూలకారణమ్ నీవే. నీవు లేనిదే ఈ లోకమ్ నిలువలేద్. సకల 
శుభ్లకు, సరవాకారయా సిదిధ కి నీ పాద సేవయిే మార్గం. విష్్ణ వు నకు శకి్తని ఇచ్చాద్నవు నీవే. 
నీలాది్ర న్ధ్ని కన్నులతో చూచ్నట్్ల  అన్గ్రహించ్” అని రాజు ప్ార ర్ధంచ్డు.          ( 1 - 97)

          ఈవిధంగా  చర్చాకా దేవిని ప్ార ర్ధంచి రాజు రధ్నినుఎకి్క అచలాది్రకి బయలుదేరాడు.
మధ్యాహను సమయానికి  మహానదీ తీరానికి చేరుకున్నుడు. మధ్యాహనుంసంధ్యాదికారయాక్రమా
లన్నిరవాహించ్కొని, న్రద్నితో కలిసి భోజనం చేసాడు.

        సాయం సమయంలో రాజు అక్కడే సభ నిరవాహించ్డు. చంద్్రదయం అయింది. కవులు 
గాయకులు రాజు కీర్్తని వర్్ణసూ్త  గానం చేసారు. నర్తకీ మణ్లు నృతయాం చేసారు. రాజు అక్కడకు 
వచిచాన వ�ైష్ణవ భకు్త లన్, రాజులన్ తగ్న రీతని సత్కర్ంచ్డు. న్రద్ని ఉచిత్సనంప�ై కూరోచా 
బెటి్ట , తగ్న రీతని సత్కర్ంచి, “ మహర్షి! విష్్ణ వు చర్త్రన్ నీవు జా్ఞ న శకి్తచే త�లుస్కున్నువు. 
ఆ చర్త్రన్న్కు చ�పి్పన్ మనస్సాలోఉననుబ్రదన్ కడిగ్వేయి” అని ప్ార ర్ధంచ్డు.

       ఇంతలో ఉత్కల దేశపు రాజ సేవకుడు వచిచా తమ రాజు ప్రవేశించ్డ్నికి అన్మతంచ

మని విననువించ్కున్డు.ఇంద్రద్యామ్నుడు అన్ మతంచగా  ఉత్కళరాజు  లోనికి ప్రవేశించ్డు. 
ఇంద్రద్యామ్నుడు వ�ైష్ణవ భకు్త డ�ైన ఆ రాజున్ గౌరవించి ఉచిత్సనంప�ై కూరోచాబెటి్ట , రాజా! సకల 
శుభ్లు కలుగ్త్న్నుయా? నీలాది్ర సావామికి జయం కలుగ్తోంద్? నీవు ఆ సావామిని భకి్తతో 
సేవిస్్త న్నువా? “ అని అడిగాడు.

           “ రాజా!  నీ అన్గ్రహం వలన సకల శుభ్లు సమకూరుత్న్నుయి. నీ పాలనలో 
ధర్మం న్లుగ్ పాద్లలో నడుసో్త ంది. నీవు సాక్షాత్ విష్్ణ  సవారూపుడవు. 

            ఇక్కడ దక్ిణ సమ్ద్ర తీరంలో ఉనను అరణయాంలో నీలాది్ర పరవాతం ఉంది. ఆ పరవాతంప�ై 

సావామి ఉన్నుడు. ఇక్కడ ఏర్పడిన గాలిత్ఫాన్కి సావామి ఇస్కచే కపి్పవేయబడ్డా డు. 
ఆన్టిన్ండి న్ రాజయాంలో ద్ర్భిక్షం ఏర్పడింది. నీ రాక వలన న్ రాజయాం స్భిక్షం అవుత్ంది 
అని అన్కుంట్ న్నున్” అని రాజువిననువించ్కున్నుడు.

      

   ఆమాటలువినగానేఇంద్రద్యామ్నుడువిచ్ర్ంచి, “ న్రద్! ఇదేమిటి? నేన్ దేనికోసం 
ఇంతదూరం వచ్చానో అది వయారధం అయిపో యింది” అని పలికాడు.

         “ రాజా! విచ్ర్ంచకు. విష్్ణ భకు్త ల కోర్క విఫలం కాద్. సావామిని నీవు చూసా్త వు. నిన్ను 

                                                                                          

  (19  వ  పేజ్  చూడండి)
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కరోనా కరోనా కృప కరొన

హమ్ స్బకో బహుత్ మత్ daraana

అమాయకులం మేము అవునా 

అమానుషం నీకు తగునా 

ఎక్కడో పుట్టైన నీ పయనం ఇక ఆగునా. 

ఎప్పట్కి ఈ పతనం ఇలాగే సాగున. 

కానరాని దైవానికి మా పై. కరుణ లేదు. 

కనిపంచే నీ వైరానికి మా పై కనికరం లేదు. 

కంట్ ముందు సాట్వారు కడతేరుతంటే 

కనీనీట్తో కొత్త చరిత్ర రాస్్తనానీము. 

ఆపలేవా ఇక నీ ఆరాటం 

జరపలేము ఇక ఈ పోరాటం. I

కొలువులకు చదువులకు సలవు. 

పండుగలు వేడుకలు చెల్లవు. 

వినలేము పంచంగ శ్రవణం. 

కనలేము రాముని కళ్యాణం. 

ఇరుగు పొరుగు తో మాటలు లేవు. 

పలా్లపాపల ఆటలు లేవు 

దూరవాణి చరవాణి చెపు్తనానీయి భవిషయా వాణి 

దురదరిశినితో దగ్గరవుతననీ కుటంబ సభ్యాలు 

మనస్విప్ప మాట్్లడుతననీ. మంచి మిత్రులు. 

క్షణ క్షణం భయం భయం 

ఎవరిసా్తరు అభయం. 

బికు్క బికు్కమనే బీద వరా్గలు

దికు్క కొక్కరుననీ ధనిక వరా్గలు 

కారెవరు కరొన కి అనర్ం. 

కనునీ మూసినా కనునీ తెరిచిన. 

కలలోనైనా కలుస్కుననీ వారితో ఐన 

కరొన జపమే. 

మా ప్రభ్త్వాలు మమల్నీ కాపడుతనానీ

హే భగవాన్ కరొన సే దూర్ కారోనా

కరోన్ పై కవిత
రాజ్యశ్రీ  పతూ్త రి 
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపుది. అమూల్య మైె నది. ఆధ్్యతిమిక లో చెపాపులంటే 
దుర్లభమైె నది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగ- వంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమ్త  ై� న వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జనమి ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంట్రు మన పదదాలు. జ్ఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపురుషులను ఆశ్రయించి, ఆతమి --పరమాతమి జ్ఞా నం పందాలి. ధరామిర్ధ  కామమోకాష్ నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కామాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాతమి పట్ల  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవరనను నిరో ్త ధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైెన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్ర-
మాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీ్లనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదు-
రైెనపుపుడు ఏమైె న్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని 
అనుగ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్ర- యతనామే --- భకి ్త మార కి ్త ్గం .  
భగవంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళుడు. ఆయన మానవునికి సదు్దిదానిచిచి సన్మిరగుంలో 
నడిపిస్్త  డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త  డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధ్రం. భవ బంధ్లనుండి 
విముకి ్త చేయడానికి ఎ కి ్త న్నా మారాగు లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధ్మాలను సృషి్ట ంచాడు.  వేదాలు పుటి్ట న 
ఈ పవిత్ర భూమిపై ముకి ్త ధ్మాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పర ్త - మాతమి అనేక అనేక 
అవత్రాలుగా ఉదభువించి దుష్ట  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషి్ట తో కాపాడుతున్నాడు, 
మరియ నూతన్త్సుహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి 
దావారవతి చైెవ సపతైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేష్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ్త ధ్మాలుగా ప్రసిదిదా  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్ది-
స్త  న్నాయి. అందువల్ల  మనకు ఆధ్్యతిమిక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైెవం పట్ల  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగి 
ఆతమి విచారణ చే- యగలుగుతున్నాము. ధరమి బదదామైె న జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేష్త్రాలను 
సందరిశిసూ్త  ముకి ్త కోసం ప్రయ కి ్త తినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కాలంలో 
సప్త మోక్ష ధ్మాలను దరిశించి పున్తులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జ్తులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జ్తినంతటి- న్ సమైె క్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ుంది మన సన్తన సంసకృతి. అటి్ట  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రా- లు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య కేష్త్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధయా, మధుర, మాయ (నేటి హరిదా్ర్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి ఉజజీ -
యిని) మరియ దా్రక.
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     అయోధ్యలో యాత్రికులు 
చూసి తరించాలిసున ప్రదేశ-
లు చాలా ఉన్నాయి. అనినాంటిన్ 
చూడాలనుకునే వారు 2 రోజులు   
ఇక్కడ ఉండి అనినాంటిన్ తిల-
కించవచుచిను. సందరశికులకు 
సత్రవులు, ఆశ్రమాలు, లాడ్జీలు 
మెండుగా ఉన్నాయి. సరయూ-
నది అందాలు హనుమాన్ గడ్, 
జ్నకీ మహల్, రామ జనమిభూ-
మి, కాలేరాం ఆలయం, దశరధ 
భవనం, నంది గ్రామం హదీత్రా 
సథాలాలను కాలినడకన గాని, 
ఆటోలలో గాని వళి్ల  తిలకిస్్త రు. 
   సరయూ నది : 
 వైవసవాత మనువు పుత్రుడు 
ఇకాష్ వాకుడు అయోధ్యను 
ఏలుతూ నగరంలో మరే  నదీ  
లేక పోవడం వల్ల , కుల గురువైన 
వసిషు్ఠ ల వారిని ఒక నదిని 
రపిపుంచమని ఆరి్ధంచాడు. వశి-
షు్ఠ డు తన జనకుడైెన బ్రహమి 
గారిని ప్రసననాం చేసకోగా బ్రహమి 
మానస సరోవరం నుంచి సర-
యూనది పేరుతొ అయోధ్యకు 
ప్రవేశింప జేయడానికి అనుమతి 
నిచాచిడు . 
   అయోధ్యకు సరయూనదిగా 
మానస సరోవరం న్రు ప్రవ-
హించి ఈ అయోధ్య ప్రాంత్నినా 
పున్తం చేసింది. ఈ నదిలో ప్రతీ 
యాత్రీకుడు స్నానమాచరించి 

పున్తులవుత్రు. 

పదదాలకు పిండ ప్రదానములు 
గావించి, వారి పుణ్య లోక ప్రా-
పి్తకి శ్రీరామచంద్రమూరి ్త వారిని 
ప్రారిథాస్్త రు. శ్రీ రామచంద్రు-
డు తన అవత్ర సమాపి్త ఈ 
నదిలోనే గుప్తర్ ఘాట్ లో జరిగి-
నటు్ల  పురాణాలు చెపుతున్నాయి. 
అయోధ్య లోని నదీ తీరాన అనేక 
చోట్ల  ఆలయాలు, ఆశ్రమాలు,  
సత్రవులు  ఉన్నాయి. వయి్య 
మనవాంతరాలు కాశీలో నివశిసే్త 
వచిచిన ఫలితం, అరవై వేల సం-
వతసురాలు గంగా స్నానం ఆచరిసే్త 
లభించే పుణ్యం, జల రూప బ్రహమి 
అయిన సరయూ  నదిలో ఒక 
స్రి స్నానం  చేసినంత మాత్రానే 
లభిస్త ంది అని పురాణాలు చె-
బుతున్నాయి. ఇక్కడ యాత్రికుల 
స్నాన్ల  నిమిత్తం 31 స్నాన ఘాట్ 

లు ఏరాపుటు చేశరు. 

     కాలేరాం  ఆలయం : 
      సరయూనది ఒడుడ్ న ఈ ఆల-
యానినా విక్రమాదితు్యడు కటి్ట ంచి-
ననాటు్ల ,  కాల క్రమేణా మొగలాయి 
చక్రవరు్త లు శిధిల పరచిన కా-
రణమున  రామ లక్ష్మణ భరత 
శత్రుఘనా, హనుమాన్ విగ్రహాల-
ను నేటి  "కాలేరాం" ఆలయంలో 
ఉంచి పూజలు నిరవాహిస్త న్నా-
రు. శ్రీ రాముడు నలుపు రంగు 
వాడగుట చేత 'కాలేరాం' అని 
ఆలయానినా పిలుస్త న్నారు. 
       హనమాన్ గది: 
 ఈ ఆలయంలో దైెవమయిన 
హనుమంతుని చూచుటకు 76 
మెటు్ల  ఎకి్క వళి్ల  స్వామిని దరిశిం-
చుకోవాలి. శ్రీ రామ చంద్రునితో-
పాటు త్ను కూడా సరయూన-

1. రాముడు నడయాడిన పుణ్య సథాలి:    అయోధ్య
 (గత సంచిక తరువాయి)
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దిలో ప్రాణ త్్యగం చేయబూన, 
శ్రీ రాముడు మారుతికి నచచి 
చెపిపు 'అయోధ్యలో ఉండి భకు్త ల 
యోగ కేష్మాలను చూచుకోమ-
ని' ఆనతి ఇచాచిరు. అందువల్ల  
ఈ ఎతెతైన ఆలయంలోనే నేటికీ 
ఉంటూ, భకు్త ల మన్భీష్ట ము-
లను నెరవేరుచిచున్నాడు. స్వామి 
మందిరంలో ఉననాటు్ల గా దరశిన-
మిస్్త రు. భకు్త లు 'పాలకోవా ' ను 
ప్రస్దముగా నివేదిస్్త రు. 
       కనక భవనం: 
             అయోధ్య సందరశికులం-
దరికి బాగా నచేచి దరశిన్య సథాలం 
---- కనక భవనం. స్త్రాములు  
నూతన  దంపతులుగా మిథిలా 
నగరం నుండి ఇచచిటకు వచిచిన 
సందరభుములో కైకేయి ప్రేమతో 
తన కోడలును దీవిసూ్త  అమూ-
ల్యమైెన మణిమయ బంగారు 
భవన్నినా ఇచిచిందంట్రు. స్త్ 
రాములు ఈ భవంతిలో  ఉండే-
వారని ఇక్కడి  వారు నముమిత్రు. 
ఆ భవంతిలో పాల రాతి స్త్ 
రాముల  విగ్రహాలు ఉన్నాయి. 
నిత్్య పూజలు జరుపుతుంట్రు. 
ఆ హవాన్ మొదటి అంతసథా లో 
స్త్రాముల పడక గది ఉందట. 
రోజూ అక్కడ పానుపు అలంకరిం-
చి పూలు జలు్ల త్రట. తెల్లవారే 
సరికి వాటిపై ఎవరో పడుకుననాటు్ల  
అవి నలిగి ఉంట్యట. ఈ గది 
వదదాకు భకు్త లను వళ్లన్యరు. 
            ఈ భవన శిలా ఫలకంపై ఉననా 
వ్రాతలు ప్రకారం ఈ భవన్నినా 
దరిమిలా కుశుడు దావాపర య-
గారంభంలో వృషబ్ మహారాజు 

పునరినారామిణానినా గావించినటు్ల , 
విక్రమాదితు్యడు 839 లోను 
888లో సముద్ర గుపు్తడు ఈ 
భావన జీరో్ణద్ధరణ గావించారుట. 
    దావాపర యగంలో రుకిమిణి శ్రీ-
కృషు్ణ డు అయోధ్యను సందరిశిం-
చి, ఈ భవనంలో చాలా రోజులు 
గడిపారంట్రు. 
      రామ జనమిభూమి: 
       53 ఎకరాలో్ల  ఉననా రామజనమి 
భూమిని చూచుటకు యావత్ 
భక ్త జనం ఉవివాళ్్ల రుత్రు. ఈ 
పుణ్య సథాలం వివాదాసపుదంగా 
మొననాటివరకు ఉండుటచే గటి్ట  

పోల్స బందోబస్త  మధ్యలో 
భకు్త లను కూ్యలైెన్ల లో ప్రవేశ-
పటి్ట  దరశినం కలగజేసేవారు. 
ఇపుపుడు ఇక్కడ ఉననా ఒక చిననా 
గుడారంలో ఉననా స్త్రామ వి-
గ్రహాలను చూడవచుచిను. నేడు 
ఆ ప్రాంతంలో ఇకాష్ వాకుల వంశ 
వైభవం కాన్ రామ లక్ష్మణ భారత 
శత్రుఘ్నాలు ఆటపాటలతో 
గడిపిన గురు్త లు కాన్ పకా్క గుడి 
కాన్ ఏమీ చూడ లేము. అక్కడ 
నేడు ఉద్రిక ్త పరిసిథాతి మాత్రం కాన 
వస్త ంది. హిందువులు, ముసి్ల-
ములు మధ్య జరిగిన  న్్యయ 
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పోరాటం సప్రీం కోరు్ట  అంతిమ 
తీరుపుతో ముగిసింది. ఈ వివాద 
సథాలము హిందువుల రామ 
జనమి భూమిగా తీరుపు ఇచాచిరు. 
మరియ ఆలయ నిరామిణ కమిటీ 
ఆలయ నిరవాహణ ట్రస్ట లను 
ఏరాపుటు చేశరు. ఆలయ నిరామిణ 
ప్రణాళికలు చురుకుగా తయార-
వుతున్నాయి. పూరవా వైభవానినా 
తవారలోనే మన ముందు ఆవి-
ష్కరించనున్నారు. అయోధ్య కేష్త్ర 
వికాస పరిషతు్త వారి ఆధవార్యంలో 
అయోధ్య నగరానినా ఒక సందర 
నగరంగా తీరచిబడుతుంది. ఎటి్ట  
సందేహమూ లేదు. 
  1. సరయూ నది తీరాన ప్రపం-
చములోనే ఎత్తయిన 251 మీటర్ల 
ఎతు్త  గల శ్రీరామ చంద్రమూరి ్త 
దివ్య మంగళ విగ్రహానినా నెలకొ-
లుపుత్రు. 
 2.  2 వేల మంది శిలుపులు 
రోజుకు 8 గంటలు పనిచేసే్త 
2/12 సంవతసురాలలో భవ్యమైెన 
మందిర నిరామిణం పూరి ్త అయే-
లాగున చర్యలు తీసకొంటున్నా-
రు. ఇపపుటికే 65% రాతి చెక్కడం 
పనులు శిలపు నిరామిణం పనులు 
పూరి ్త అయా్యయి. 
3. ధరమి కేష్త్రంగా పుణ్య సథాలంలో 
దేశంలోనే అతి పదదా  ఆలయంగా 
ఉండే లాగున పనులు మొదలు 
పట్ట నున్నారు. 
 4. నగర రూపు రేఖలు పూరి ్తగా 
మారిచివేసే ప్రణాళికలు.:
   a. అంతరాజీ తీయ  విమాన్-
శ్రయం. 
   b. అయోధ్య నుండి ఫైజ్బాద్ 

వరకు ఫ్్ల  ఓవర్ నిరామిణం. 
   c.  100 కోట్ల  ఖరుచితో రైెలు 
సే్టషన్ విస్తరీకరణ. 
   d.  సరయూనదిలో విహరిం-
చుటకు క్రూజ్ . 
   e. అంతర్ రాష్ట్రీయ బస్ సే్టషన్ 
నిరామిణం. 
   f. 10, 000 ల భకు్త లకు ఆవాస 
నిరామిణ పనులు. 
   g. 5 నక్షత్రాల హోటల్ నిరామిణా-
లు. 
   h. 10 విశలమైెన రిస్ర్్ట నిరామిణ 
పనులు. 
   i.  A కా్ల స నగరంగా విశల-
మైెన రహదారులు. 

   j.  నగరంలో శ్రీరామ దావారాలు 
ఏరాపుటు. 
   k. గోశల, ధరమిశలల  నిరామి-
ణాలు . 
   l. 77 ఎకరాలో్ల  ధ్రిమిక సంసథాల 
ఏరాపుటు. 
  m.  స్వామికి సంబంధించిన 
10 న్టి కొలనులు పునరినారామిణ 
చర్యలు . 
  n.  నంది గ్రామానికి నూతన 
శోభ . 
  o.  నగరంలో ఉననా ఆలయాల-
ను సందరీకరణ . 
ముననాగు ఎన్నా ప్రణాళికలు   
చేపటి్ట  ట్రస్ట కు వచేచి విరాళము-
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లతో అయోధ్య నగరానినా రాబోవు 
4 సంవతసురములలో అత్యంత 
సందరమైెన యాత్రా సథాలంగా  
రూపుదిదదానున్నారు . 
 నగరంలో ఇతర దరశిన్య 
సథాలాలు : 
    నాగేశ్ర మందిరం:
       సరయూనది చేరువలోనే 
ఉననా ఈ శివాలయానినా దావాదశ 
జో్యతిరి్లంగాలలో ఒకటిగా ఈ 
ప్రాంత వాసలు నముమిత్రు. ఈ 
మందిరానినా శ్రీరామచంద్రమూరి ్త 
తనయడు కుశుడు నిరిమించా-
డంట్రు. అలా నిరిమించుట-
కు ఒక కారణం ఉననాదట. ఒక 
పరా్యయం కుశుడు సరయూన-
దిలో స్నానం చేస్త ండగా ఆయన 
కంకణం నదిలో పడిపోయిందట. 
ఎంత వతికిన్ కానరాలేదట. 
ఆ కంకణానినా న్గరాజు కుమారె ్త 
తీసకుంది. కంకణం దొరకనం-
దున నదిపై అగినా బాణం ప్రయో-
గించాడట. ఆ బాణ ప్రభావం వల్ల  
నదిలోని జల ప్రాణులు నశింప 
స్గాయి. భయంతో న్గరాజు 
శివుని శరణు వేడి తమ జ్తిని 
రకిష్ంచమని వేడుకున్నాడు. 
దయామయడైెన న్లకంఠుడు, 
న్గరాజు మరియ కుశుల  మధ్య 
మిత్రతవాం ఏరాపుటు చేసి, న్గరాజు 
కుమారె ్తను కుశునికిచిచి వివాహం 
జరిపించాడు. కంకణానినా కుశు-
నికివవాడం జరిగింది. ఈ సనినావే-
శనికి గురు్త గా ఈ సథాలంలో న్గే-
శవార న్ధ  మందిరం నిరిమించారు. 
ఆలయంలో ఒక వసలు బాటు 
ఉంది. భకు్త లు సరయూనది 

న్టితో  శివాభిషేకం సవాహస్్త లతో 
చేసకొని వచుచిను. 
దశరధ భవనం : 
 ఇచచిటి ఆలయంలో స్త్రామ 
లక్ష్మణ విగ్రహాలు తిలకించ-
వచుచిను. బాల హనుమం-
తుని విగ్రహం కూడా దరిశించ 
వచుచిను. 
వాల్మికి భవనం: 
వాల్మికి లవకుశుల చేత  ఇచచిట-
నే ప్రప్రధమంగా   రామాయణం  
గానం చేయించారు. ఇచచిటి 
మందిర గోడలపై రామాయణం 
కధ వ్రాయబడి ఉంది. ఇచచిట 
లవకుశులు మరియ వాల్మికి వి-
గ్రహాలు చూడవచుచిను. 
గిరిజా దేవి మందిరం :
  స్తమమి వారు తనతో తెచుచికు-
ననా గిరిజ్ దేవి విగ్రహానికి మామ 
దశరధుడు ఒక గుడి కటి్ట ంచి 
అందులో ఆ విగ్రహానినా ప్రతిష్ట  
చేస్డు. 
నంది గ్రామం : 

ఇచచిటనే భరతుడు రాముని 
తరపున ఆయన పాదుకలను  
ఉంచి 14 సంవతసురములు పరి-
పాలన్ వ్యవహారాలను పర్యవే-
కిష్ంచాడు. భరతుడు ఉననా ఆశ్రమ 
ప్రశంతతను అందరూ ఆస్వాది-
స్్త రు. ఇచచిట ఆంజనేయడు, 
భరతుడు ఒకరినొకరు కౌగిలిం-
చుకుననా పాలరాతి విగ్రహానినా 
చూడగలం. చాలా సందరంగా 
మలిచారు. ఇదదారురామ భకు్త ల 
కలయిక ! 
  అయోధ్య నగరంలో వివిధ ప్ర-
దేశలు దరిశించిన పిదప సం-
తృపి్తతో, శ్రీరామచంద్రుని తమ 
గుండెలో్ల  పదిల పరుచుకుని 
ఎన్నా సమిృతులను దాచుకుని, 
అయోధ్య యాత్ర పూరి ్త  చేసకుని 
"జైశ్రీరామ్ " అంటూ నమససులు 
అరిపుంచి తమ తిరుగు ప్రయాణం 
ప్రారంభిస్్త రు. 
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భువనచంద్ర

        ఎదురు చూపు 

      " అవన్నా నమమికూడదు 
న్యన్ .... మనుషులా్ల గే జంతు 
లోకంలో కూడా స్మెతలూ, కొనినా 
విచిత్రమైెన పద ప్రయోగాలూ పు-
టు్ట కొచాచియి. విని ఆనందించ-
డమే తపపు నమమికూడదు" అను-
నయంగా అన్నాడు సమదృషి్ట  
కొడుకైన ఏకదృషి్ట తో . 
"మీ మనుషులా్ల గే మన వాళుళీ, 
అంటే జంతు జ్లమూ పకిష్ 
జ్లమూ కుడా అబదాదా లు నే-
రుచికుంటే మన విలువ ఎంత 
హీన సిథాతికి దిగ జ్రుతుందీ?" 
ముకు్కని కొముమి కేసి బర బరా 
గీకి అన్నాడు ఏక దృషి్ట . అసలు 
కారణం ఏమంటే --- 
                  <<<<<<< 
 వక్ర బుదిదా  అనే ఓ తోడేలు 
తన తముమిడైెన ఇష్ట  సిదిదా  భార్య 
హేమంతిని బలాత్్కరం చేస్డు. 
దానకి రుజువులే గాక క్షర, అక్షర 
అనే రెండు కుందేళుళీ కుడా ప్ర-
త్యక్ష స్కుష్ లు కావడంతో వజ్ర-
కాయ మహారాజు వక్రబుదిదాకి 
మరణ దండన విధించక తపపు-
లేదు. అయితే ఆయన మరొక 
దండన విధించే లోగానే రాజ్యం 
నుంచి క్షర అక్షరలు  మాయం 
అయా్యయి. స్కుష్ లినా ప్రవేశ పట్ట  
లేక పోయినందున కేస కొటి్ట  
వేసిన్, "వక్ర బుదీదా  నువువా ... 

నువువా చేసిన పనికి నినునా చంపి 
కాకులకీ గదదాలకీ పడేస్్త ను. ఇది 
హరి హరాదులు అడొడ్ చిచిన్ 
తపపుదు", అన్నారు వజ్రకాయ-
లవారు. వారు ప్రతిజఞా చేసి ఆరే-
ళళీయిన్ ఇంకా వక్ర బుదిదా  గారు 
జంతు ప్రపంచంలో నిసిసుగుగు గా 
సంచరిస్త నే  ఉన్నారు . 
      అడగాలని అందరికీ ఉంది. 
కాన్  అడిగే దెవరూ? అడగాలం-
టే మంత్రుల దావారా వజ్ర కాయణి్ణ 
అడగాలి వజ్రకాయడికి చెపేపు 
ధైర్యం మంత్రికి ఉందా? పేరుకి 
ప్రజ్స్వామ్యం. నడిచేది వజ్ర 
కాయడి ఇష్ట ం. అందరూ ప్రజల 
దావారా ఎనునాకోబడడ్  వారే. (ఇక్కడ 
ప్రజలంటే దండకారణ్యంలోని 
జంతువులని అర్ధం. పశువులినా 
మనుషులుగా పిలుస్త ననాపుపుడు 
పశువులినా జన్లుగా ఎందుకు 
పరిగణించకూడదూ ?) 
     " తండ్రీ మనుషులో్ల ని స్మెత-
లినా మనం వాడటంలో తపుపుందో 
లేదో న్కు తెలియదు కాన్ ఆ 
స్మెతలతో నిజ్నినా పూడిచి పట్ట  
డమే మనం చేస్త ననా తపుపు. 
ఈ తపుపు అరణా్యనినా దహించక 
మానదు" క్రోధంతో దహించాయి       
కళుళీ.
      దండకారణా్యనికి ఉత్తర భాగాన 
ఉననా ఘోటకారణ్యంలో ఓ హత్య 

జరిగింది. తనని ప్రేమించడం 
లేదననా కారణంతో ఓ యవ పులి 
ఓ ఆడ పులిని రాత్రి వేళ దాడి 
దాడి చేసి చంపేసింది. న్్యయం 
కోసం ఆడపులి తలి్ల తండ్రులు 
వజ్రకాయడినా ఆశ్రయించారు. 
అయితే ఆడ యవ పులి చని 
పోయింది. మగ పులి పంజ్ 
దెబ్ వల్ల  కాదన్, ఓ భయంకర 
విష సరపుం కుట్ట డం వల్లనన్ శవ  
పరీక్ష వల్ల  తేలింది. ఆ శవ పరీక్ష 
చేసింది శవ పరీక్షలో ఎక్సు పర్్ట 
అయిన వక్రబుది్ధ.
     "ఇది లంచంతో కపపుటి్ట న నిజం 
మహారాజ్, వక్రబుది్ధ పరీక్షలో 
న్్యయం లేదు" ఘోషించారు 
ఆడపులి తలి్ల తండ్రులు.
     "సరే, పక్క రాజ్యం నుంచి 
మరో శవపరీకాష్  నిపుణుడినా పి-
లిపిస్్త ం. శవానినా భద్రంగా, పరీక్ష 
పూర ్తయే్యదాకా మీరే కాపాడాలి" 
ఆజ్ఞా పించాడు వజ్రకాయడు. 
పక్క దేశం నుంచి యీ దేశనికి  
రావాలన్నా, యీ దేశం నుంచి 
పక్క దేశనికి   పోవాలన్నా లకాష్  
తొంభై రూలూసు, రెగు్యలేషనూసు.  
     "పోన్లేండి మహారాజ్, మా బిడడ్  
శవానినా కుళిళీపోయేదాకా ఉం-
చడంకంటే, మా ప్రాణాలు వది-
లేయడమే సఖం. పోన్లేండి, 
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'దాని రాత' అనుకుంట్ం" 
ఆడపులి తలి్ల దండ్రులు ఏడుసూ్త  
బిడడ్ను తీసకుపోయారు. చిదివా-
లాసంగా మీసం దువువాకున్నాడు 
వజ్రకాయడు. లోలోపలే నవువా-
కున్నాడు వక్రబుది్ధ.  
      సతవార తీరుపు ఇవవాకపోవడం 
అంటే, న్్యయానినా చంపయ్య-
డమే" అన్నారు ల్డింగ్ లాయర్ 
కదిరి ఫాక్సు అనబడే నక్కగారు. 
     "యస్... జసి్టస్ డిలేడ్ ఈజ్ 
జసి్టస్ డినైెడ్' ఇంగీ్లష్ లో అన్నారు  
వకేషన్  జడ్జీ  వేలాయధం పేరు 
గల మరో వృద్ధ నక్క గారు.
      "న్ బంద .... ఆటవిక 
న్్యయం ఆటవిక న్్యయమే. 
బలహీనుడెపుపుడూ పరాజితుడే. 
బలవంతుడి కసలు న్్యయంతో 
పనేముందీ?" అన్నారు ఫారెస్్ట  
నూ్యస్ ఎడిటర్ కొంగరాజ్ గారు. 
    "యస్" అన్నారు జరనాలిస్్ట  
కాకామణి.
 పదిహేను రోజుల తరువాత మరో 
నూ్యస. ముకు్క పచచిలారని ఓ 
ఆవు దూడని 'కర్రిపటు్ట ' అనే 
ఓ ఎదుదా  బలాత్్కరంగా  చెరి-
చిందన్, ఆ ఘోరం తటు్ట కోలేక 
ఆవుదూడ చనిపోయిందన్ . 
                    "ఆ దౌరాభుగ్యపు  జన్ర-
ణ్యం లోనే కాదు మన అరణ్యం-
లోనూ  స్త్రీ జ్తి పైన దౌరజీన్్య-
లు పరిగాయి. ఎక్కడ చూసిన్ 
బలాత్్కరాలు, హత్యలు, అత్్య-
చారాలు. ఏమైెన్ ఈ పరిసిథాతిని 
ఎదిరించాలి. భవిష్యత్ తరాలినా-
కాపాడాలి" .
   అడవి దదదారిలే్లలాగా గాం-
డ్ంచింది 'సూకి ్తమతి' అనే 
పేరుననా సివంగి. అది ఈ మధ్యనే 

అడవిలో హంగామా మొదలుప-
టి్ట ంది. రోజుకి పది సభలైెన్ పటి్ట , 
ఫమినిజం గురించీ, ఫమినిషు్ట  
వాదపు సౌలభా్యనినా గురించీ పశు-
జ్తికి విశదంగా బోధిస్త ంది. 
                      "మనకేమిటి లాభం?" 
శుకి ్తమతి చెవిలో గుసగుసగా 
అంది రగడమతి. ఈవిడ ఊస-
రవలి్ల  జ్తికి చెందినది. క్షణా-
నికో రంగు మారుస్త ంది. సూకి ్త 
మతి కంటే స్నియర్. మొగుడితో 
గొడవ పడి విడాకులు తీసకుని, 
అలా విడాకులు తీసకుని సేవా-
చ్ఛగా ఉండగలగడమే స్త్రీ జ్తికి 
నిజమైెన విముకి ్త, ముకి ్త అని 
ఉపన్్యస్లు చెబుతుంది. అంతే 
కాదు అనేకానేక అడవి పకిష్ 
జంతు దంపతులినా దిగివాజయం-
గా విడగొటి్ట న ఘనత రగడమతి-
ది. 
     "నువువా ననునా అడగడం ఏమిటీ 
చోద్యం కాకపతే? రగడ మతి 
బుగగుని సనినాతంగా పడిచింది 
సూకి ్తమతి." ఇదదారికీ తెలుస 
జంతు ప్రతినిధులుగా జంతు 
మహా సభలో  అడుగు పట్్ట లం-
టే ఇలాంటి ఎన్నా పోరాట్లు స్-
గించినటు్ల  ఋజువు లుండాలని 
అపుపుడే ఏలిన వారి కళ్లబడత్-
మన్. 
      సూకి ్తమతీ, రగడమ-
తీ మరియూ బోలెడు మంది 
జంతు స్త్రీ ఆడజ్తి వారూ, గొపపు 
ఊరేగింపుగా వళి్ల  వజ్రకాయడికి 
మావోజ్రు్ల  సమరిపుంచాయారు. 
దండకారణ్యంలో ఆడ  జ్తికి 
అసలు రక్షణ లేదన్ ఇలా అయితే 
ఆడజ్తే నశిస్త ందని అలా 
ఆడజ్తి నశించిన మరుక్షణ-

మే ఈ భూలోకం మీద  యావత్ 
జంతు జ్లమూ అంతరించి 
పోతుందన్ సవివరంగా వివ-
రించారు. ప్రభుతవాం తమగోడు 
పటి్ట ంచుకోక పోతే ఏ త్్యగానికైన్ 
వనుదీయమని హచచిరించారు 
కూడా . 
     వజ్రకాయడు చాలా అనున-
యంగా మాట్్ల డడమే గాక సూకి ్త 
మతికీ ఆడజంతు రక్షణ సమితికి 
అధ్యకుష్ రాలిగా అపపుటికపుపుడు 
నియమించాడు. రగడమతిని 
కార్యదరిశి గాను మరో 'గోమతి' 
అనే పేరు గల ఆవుని ప్రతే్యక 
కార్యదరిశి గాను నియమించి 
వారికి కావలసిన 'సకల సౌక-
రా్యలు' అమరచిమని వక్రబుదిదాకి 
ఆజఞా ఇచాచిడు. సకల సౌకరా్యలూ   
తక్షణమే కూరచిబడాడ్ యి. 
  "ఆ తరువాత ఏమైెంది?" 
అడిగాడు దూరదృషి్ట . 
 ఈ దూరదృషి్ట  సమదృషి్ట కి 
మనవడు. ఏకదృషి్ట కి కొడుకు. 
'కాక' జ్తి వాడు. 
     "ఏమవుతుందీ వజ్రకాయడి 
ఆజఞా మేరకు సూకి ్త మతికీ, రగడ 
మతికీ కావాలిసున హంగులూ, 
ఆహార పదారా్ధ లూ, విలాస్లూ 
క్షణాలో్ల  సమకూరడంతో వారు 
శంతించడమే కాక, దండకార-
ణ్యంలో న్్యయం న్లుగు పా-
దాలమీదా నడుస్త ందని ప్రజ-
లకి చెపపుడమే కాక పత్రికలో్ల నూ 
ప్రకటించారు. 'గోమతి' మాత్రం 
తలంచుకుని మేత కోసం 
అడివికి పోయింది" నవావాడు 
(నవివాంది ) సమదృషి్ట  . 
    "మరి రేపులూ, అత్్యచారాలూ  
ఆగిపోయాయా?" 
"ఆహా, ఎందుకు ఆగిపోవూ? 
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అటువంటి వార ్తలు పత్రిక లో్ల నూ, ఛానల్లలోనూ ప్రదరిశింప బడటమూ ప్రచురించబడటమూ ఆగిపోయా-
యి. అంటే ప్రభుతవాం ఆపేసింది. ప్రస్త తం జంటకో రేపూ, పూటకో మరడ్రూగా 'మనుజ న్్యయం' అడవిని 
ఏలుతోంది. సూకి ్త మతి ప్రస్త తం ప్రభుతవాం లోని ఓ ముఖ్య శఖకి అధిపతియై, వజ్రకాయడి కనుసననాలో్ల  
మెలుగుతోంది . "సమస్త జంతు ససుఖిన్ భవంతు" అన్నాడు ఏకదృషి్ట  .... దీరం్గా నిటూ్ట రిచి. 
                                                                                                                       మళ్ళీ కలుదాదా ం,
                                                                                                                              భువనచంద్ర.

 పూరీ జగన్నుథసావామి  వ�ైభవం     

                                                          (10  వ  పేజ్  తరువాయి)

అన్గ్రహించడ్నికి సావామి భూలోకంలో అవతర్

సా్త డు. సావామి భకి్తకి వశుడు. విష్్ణ  భకి్త ధరా్మరధ

కామ మ్క్షాలకి మూలం. ఆయనేఅనేకరూపాలలో

 కనబడుత్న్నురు. దేవతలుకూడ్ విష్్ణ  భకి్త కలిగ్ ఉంట్రు. 

      “ ఓ రాజా1 నీవు వ�ైష్ణవ భకు్త డవు. బ్రహ్మకు ఐదవ తరం వాడివి. అషా్ట దశ విదయాలు 
నేరుచాకునను వాడివి. బ్్ర హ్మణ్లన్ పూజసా్త వు. కన్క ఆ సావామిని నీవు కన్నులతో చూసా్త వు. 
బ్రహ్మ నీకు సాయం చేసా్త డు. పురుషో త్తమ క్షేత్్ర నికి చేరుకున్నుక అనిను నీకు వివరంగా 
చ�బ్త్న్. ఇప్పటికషే మూడు జామ్లయింది. అందరు విశ్ార ంత తీస్కోండి” అని న్రద్డు 
ఇంద్రద్యామ్నునికి చ�పా్పడు.                              ( 98 - 151 )

             సా్కంద పురాణంలోని వ�ైష్ణవ ఖండం లోని పురుషో త్తమ క్షేత్ర వ�ైభవంలోని జ�ైమిని-     
ఋషి సంవాదమ్ అన్ పదకొండవ అధ్యాయం సమాప్తం.

                                                                                                        (ఇంకా వుంది)

కరోన్ పై వీడియో  కథ 

      పమిమి  భారతీ శరమి 

https://youtu.be/obFGjT4q7vY
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ఆమె ఏనుగుల 
ఘంకారము చేత 
మేలుకుంటుననాది, అంటుననాది 
శ్రీ సూక ్తం. అనగా ఆమె 
నిద్రపోతుందన్? కాదు... 
చైెతన్్యనికి చేతన కలుగుతుంది 
లేదా జ్గృతమవుతుననాది. 
జ్గృతమవడం సహజ సిథాతికి 
చేరుకోవడం. ఏనుగు శుభాలకు 
ఐశవారా్యనికి ప్రతీక. ఏనుగులు 
అభు్యదయానికి చిహానాలు. 
మన అవసరానికన్నా మన వదదా  
ఎకు్కవగా ఉననాది అనే భావనయే 
అభు్యదయం.

ధనధ్న్్యలకు గోవులూ, 
శకి ్త స్మరా్ధ ్యలకు అశవాలు, 
స్థా యిని పంచుకునేందుకు 
పరివారమూ ప్రతీకలుగా 
చెపుత్రు. ధనధ్న్్యదులు 
పంచుకోవడం వల్ల  ఇతరుల 
అవసరాలను తీరచిగలుగుత్ము. 
శకి ్త స్మరా్ధ ్యలను పంచుకోవడం 
వల్ల  సముననాత లకాష్ ్యలను 
స్ధించ గలుగుత్ము. 
పరివారము పరగడం వల్ల  స్థా యి 
పరుగుతుంది. అంతే కాక, 
గోవులు వాకు్కలు, ఆశవాములు 
ప్రాణశకు్త లు కాగా పరివారము 

శమదమాదులుగా చెపుత్రు. 
ఇవి స్ధకుని ఆధీనంలో 
ఉననాంత కాలం తన ప్రస్థా నం 
ఉననాత పథంలో స్గుతుంది. 

కా ం స ౨ సిమి త్ ం 
హిరణ్యప్రాకారామారాదా ్ర ం జవాలంతీ 
తృపా్త ం

తరపుయంతీం పదేమి సిథాత్ం 
పదమివరా్ణ ం త్మిహోపహవాయే 
శ్రియం!

చంద్రాం ప్రభాస్ం 
యశస్ జవాలంతీం శ్రియం లోకే 
దేవజుషా్ట ముదారాం

త్ం పదిమిన్ం 

శ్రీసూక ్తం 
పాలకురి ్త  రామమూరి ్త
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శరణమహం ప్రపదే్య౨లకీష్మిరేమి 
నశ్యత్ం త్వాం వృణే!

అగినాకన్నా తేజసవాం 
తమైెనది, చంద్రుని వనెనాలకన్నా 
మృదువైనది, లాలిత్యమైెనది, 
ఆరదా ్రతయే తన సవాభావమైెనది, 
ఆనందమే తన సవారూపమైెనది, 
ఆనందానినా ఆశ్రితులకు పంచి 
ఇచుచినది, పదమి వర్ణములు 
గలిగినది, పదమిములో 
వసించునది యైన మూరి ్త 
ఎవరో (అపపుటి వరకు స్ధకుని 
యఱుకలో లేనిది) ఆమె న్ 
యదుట స్కాష్ త్కరించు గాక, 
అని స్ధకుడు, ప్రారిథాస్త న్నాడు. 
లకాష్ ్యనినా దరిశించలేని వాడు 
లకాష్ ్యనినా ఛేదించలేడు. 
స్కాష్ త్్కరము అంటే Real-
isation. స్ధించాలనుకుననా 
లక్షం తేజసవాంతమైె ఉండాలి. 
ఆలోచనలో ఆరదా ్రత ఉండాలి. 
మాటలో మృదుతవాము ఉండాలి. 
లక్ష స్ధన తృపి్తనివావాలి, 
తృపి్త (Contentment) మరొక 
ఉననాత లకాష్ ్యనినా చూపాలి. అది 
ఆనందానినా ఇవావాలి. ఆనందానినా 
ఇవావాలి అంటే ఆమెలో 
ఆనందం ఉండాలి. అందుకే 
ఆమెను ఆనంద సవారూపిణి 
అంట్రు. అంతే కాదు, లకిష్మి 
స్గరంలో పుటి్ట ంది. పుట్ట డం 
అంటే ఆవిరభువించడం లేదా 
కనుగొనబడడం. పదమిము 
న్టినుండి వస్త ంది. అంటే 
సృషి్ట కి ఆరంభమైెనది, 
న్రు. న్టిలో ముందుగా 
ఉదభువించినది పదమిము కాగా 

తదుపరి పుటి్ట నది భూమి. 
వాసయోగ్యమైెనది భూమి. కరమి 
యోగ్యమైెనది భూమి. సకల 
సృషి్ట కి ఆధ్రమైెనదీ భూమి 
మరియ న్రే. ఈ రెండూ 
ఆ అమమియే. సంకలపుం, 
ఆలోచన, ప్రణాళిక, ఆచరణ 
వీటికి ప్రతీకలే పదమిములు, 
భూమి. పదామినికి వికసన 
సహజం. వికసన తేజససును 
సంతరించుకుంటుంది. తేజససు 
వా్యపి్త చెందుతుంది. వా్యపి్త 
చెందేది గమిస్త ంది. గమనం 
లకాష్ ్యనికి ప్రతీకగా నిలుస్త ంది. 

స౨సిమి... “సః అహం 
అసిమి” మాటలతో నిరవాచించలేని 
అపరిమితమైెన పరబ్రహమి 
తత్తవామే నేను అయి ఉన్నాను. 
అంటే న్లో ఆ తత్తవాం ఉంది 
అనే “సత్్య”నినా గురి ్తంచడం. 
అంటే ఆ తలి్ల  తత్్త వానినా గురి ్తంచే 
జ్ఞా న్నినా హృదయంలో జవాలింప 
చేయమని జ్తవేదుడిని 
ప్రారిథాస్త న్నాడు, స్ధకుడు.

కీష్ర స్గరంలో 

ఆమెతో పాటుగా షోడశ 
కళ్ప్రపూరు్ణ డైెన చంద్రుడూ 
పుట్్ట డు. అలాగే స్గరంలో 
జే్యషా్ట దేవి లాంటి నకారాతమిక 
శకు్త లూ ఉదభువించాయి. వ్యకి ్త 
దేనిని ఆరాధిస్్త డో ఆవిధంగా 
మారుత్డు. ఒక న్ణానికి రెండు 
పారాశివాలు ఉననాటు్ల గానే మంచి 
చెడులూ రెండూ ప్రపంచంలో 
ఉన్నాయి. మంచిని సమాదరిసే్త 
ఉననాతి లభిస్త ంది చెడును 
సమాదరిసే్త పతన్వసథాకు 
చేరుత్ము. మనలో ఒక 
అపోహ ఉంది... మంచిని 
పంచితే చెడు నశిస్త ందని. అది 
సత్యం కాదు. మంచిని ఎంతగా 
పంచుత్మో చెడూ అంతగా 
దానిని అనుసరించి వసూ్త  
అవకాశం కోసం ఎదురు చూసూ్త  
ఉంటుంది. ఏ ప్రలోభానికైన్ 
స్ధకుడు లంగితే ఆ 
సమయానినా ఉపయోగించుకొని 
చెడు ఉతే్తజితమౌతుంది. 
అందుకని స్ధకుడు 
అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆ 
నేపథ్యంలోనే కామక్రోధ్లకు, 
రాగదేవాషాలకు తనను దూరంగా 
ఉంచమని ప్రారిథాస్త న్నాడు. 

జవా ల ం తీ ం 
అంటున్నారిక్కడ. అమమి 
తపససు చేసే వారిని జవాలింప 
చేస్త ంది. జవాలన వల్ల  ప్రకాశం 
కలుగుతుంది. ప్రకాశం ప్రసరణ 
శీలత గలిగినది. ప్రసరణ వికసన 
నిస్త ంది. వికసన విస్తరణకు 
ప్రతీక. విస్తరణ వల్ల  సత్యం 
అవగత మౌతుంది. సత్య శోధన 
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భౌతిక జీవన పరిమితులను 
అవగాహన చేసకునేందుకు, 
ఆతమి మూలాలను 
తెలుసకునేందుకు దారి 
చూపుతుంది. నిజ్నికి తపససు 
అంటే అనుసరణ, అనుకరణ. 
ఆవిష్కరణకై చేసే అనేవాషణలో, 
నిశిచిత మనస్కలైె ముందుకు 
స్గే క్రమంలో తెలుసకోవాలనే 
తపన, ఉత్సుహం, ఆరాటం, 
ఆవేదన, సంవేదన, శ్రద్ధ, 
పటు్ట దల, నిష్ట , నియమ జీవనం, 
దీకాష్ దక్షత్పూర్ణ కారా్యచరణ, 
ప్రణాళికాబద్ధ ప్రయతనాశీలత... 
ఎక్కడైెతే ఉంట్యో అక్కడ 
తపససు ఉంటుంది. ఆ తపససు 
తీవ్రమైెతే అది జవాలిస్త ంది. 
ఆ జవాలన కారా్యవిష్కరణకు 
న్ంది పలుకుతుంది. జవాలిత 
తపోస్ధన నిరభుయతను 
ఇస్త ంది. అయితే లకీష్మిదేవి 
ఎందుకు జవాలింప చేయాలి? 
అనేది ప్రశనా. ఆది, అంతము 
లేని జ్ఞా న్రజీనలో నిరంతర 
ప్రయాణమే జవాలన. కాబటి్ట  
“యఱుక” అనే ప్రక్రియ 
నిరంతరం స్గిపోవాలి. దానికి 
జవాలవాన కావాలి కాబటి్ట  అమమి 
జవాలింప చేస్త ంది. మూలాధ్ర 
చక్రంలో కుండలిన్శకి ్త 
జ్గృతమయి అక్కడి నుండి 
స్వాధిషా్ట నం నుండి మణిపూరకం 
వరకు చేరుకుంటుంది. అంటే 
మూలాధ్రంలో పృథ్వా తతవాం, 
స్వాధిషా్ట నంలో వాయతత్తవాం 
లయంకాగా మణిపూరకంలో 
అగినా తత్తవాం జవాలిస్త ంది. 

అలాగే అన్హతం, విశుద్ధం, 
ఆజ్ఞా , సహస్రారం వరకు ఆ 
ప్రయాణం స్గుతుంది. అవి 
వరుసగా వాయరాకాశ జీవాతమి 
పరమాతమిలుగా చెపుత్రు.

తలి్ల  సపురశి దావారా 
పిల్లవానిలో అనుబంధ్నినా, 
ప్రేమను, ఆపా్యయతను 
నింపుతుంది. దానిని నిరంతరం 
పిల్లవానికి అందించడమే ఆ 
లక్షణాలను జవాలింప చేయడం. 
తలి్ల  మనససు ఆరదా ్రమైెనది. 
కాబటి్ట  ఆమమి ఆరదా ్రత్పూర్ణ 
వీక్షణాలతో జవాలింప చేస్త ంది. 
ఇక్కడ జవాలన అగినా జవాలన 
కాదు. త్ను తృప్తయై, ఆ తృప్త 
మన్ భావనలను ప్రపంచానికి 
పంచుతూ, ఆరు్త ల మన్ 
నిశచిలతను జవాలింప చేస్త ంది. 
నిజ్నికి ఏది పందితే మరొకటి 
పందవలసిన అవసరం ఉండదో 
మరేదానిని కోరాలని భావించమో 
దానిని తృపి్త అంట్రు. 

తృపి్త అంటే ఆగిపోవడం 

కాదు. స్ధించడం ఒక 
సంఘటన లేదా పరిణామము. 
నిరంతరం స్ధిసూ్త నే ఉండడం 
ఒక ఉతసువం. పరిణామం 
నుండి ఉతసువం దాకా స్గడం 
చలన శీలత. తృపి్త స ్తబదా తను 
ప్రస్దిసే్త అక్కడే ప్రయాణం 
ఆగిపోతుంది. తృపి్త ప్రేరణగా 
పనిచేసే్త పరిణామం ఉతసువంగా 
మారుతుంది. అందుకే తృపా్త ం 
అనడం వల్ల  ఒక లక్షం నుండి 
మరొక సముననాత లకాష్ ్యనినా 
నిరేదాశించుకోవడమే స్ధకుని 
కర ్తవ్యంగా చెపుపుకోవాలి. 
“జవాలంతీం తృపా్త ం” అనడం 
వల్ల  ఆ కోరికను లేదా ఆశయానినా 
నిరంతర విజయ మారగుంగా 
చెపపుడం జరుగుతుంది. 

జవాలన లేని తృపి్తని 
పందితే ఏమవుతుంది? 
హిరణ్యకశ్యపుడు తపససు 
చేస్డు. ఆ తపో వహినా జ్వాలలు 
ములో్ల కాలలో వా్యపించాయి. 
బ్రహమి ప్రత్యక్షమయా్యడు. 
వరం కోరుకోమన్నాడు. 
బ్రహమి ప్రత్యక్షమవడం వరం 
కోరుకోమనడం వల్ల  తనలో 
తపోజవాలన ఆగిపోయింది. 
భౌతిక జీవన లాలసత ప్రలోభంగా 
మారింది. తనలో అనేవాషణా 
భావన నిలిచిపోయింది. తృపి్త 
నిండిపోయింది. దానితో త్నుననా 
సిథాతి జ్రిపోతుందేమో అననా 
భయం తనలో పాదుకుననాది. ఆ 
భయాధీన మనససు అస్తవ్యస్తంగా 
వరాలను కోరింది.

          (ఇంకా వుంది)   
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

        శంకర్ దయాళ్ శరమి 1918వ 
సంవతసురం ఆగషు్ట  నెల 19వ 
తేదీన మధ్య ప్రదేశ్ రాజధ్ని 
భోపాల్ లో పుట్్ట డు. తండ్ 
ఖుషీలాల్ శరమి. తలి్ల  పేరు స-
భద్రాదేవి. తండ్ ఖుషీలాల్ 
శరమి పేరుపందిన ఆయరేవాద 
వైదు్యడు. నగరపు నడిబడుడ్ -
లో వారికి పదదా  హవేల్ ఉండేది. 
దానిలో సగభాగం ఆయరేవాద చి-
కిత్సులయంగా ఉపయోగించేవా-
రు. ఖుషీలాల్ శరమి గొపపు ఈశవార 
భకు్త డు. అందువల్లనే ఆయన 
తన జే్యష్ట  పుత్రుడికి శంకర్ 
దయాళ్ అని పేరు పటు్ట కున్నా-
డు. ఆ పిల్లవాడు పరిగి పదదావాడైె 
పదదా  చదువులు చదివి చాలా గొ-
పపువాడు కావాలని ఆయన కోరిక. 
ఆ పరమేశవారుడు ఆయనకంతటి 
భాగ్యం కలగజేయాలని మొకు్క-
కునేవాడు. అంతేకాక  అయన 
జ్తకం చూసిన జో్యతిషు్కలు 
కూడా ఆ పిల్లవాడు భవిష్యతు్త లో 
గొపపు పేరు ప్రఖా్యతులు గడించి, 
దేశనికి మేలు చేసే కారా్యలనెనినా-
టిన్ నిరవాహిస్్త డని చెపాపురు. ఆ 
న్టి పరిసిథాతులినా బటి్ట  అందరికీ 
అది ఊహకందని విషయంగా 
అనిపించింది. దేశంలో ఆం-
గే్లయలు రాజ్యం చేస్త న్నారు. 

భారత దేశం ఒక బానిస దేశంగా 
పరిగణించబడుతోంది. ఆ నే-
పథ్యంలో భారత దేశం ఇంతలో 
స్వాతంత్రా్యనినా స్ధించగలుగు-
తుందని, సరవాతంత్ర సవాతంత్ర 
దేశంగా మారి ప్రజ్ప్రభుతవాం 

ఏరపుడుతుందని, ఆ దేశనికి 
తన కుమారుడు ఒకన్డు రా-
ష్ట్రపతిగా ఎనినాక అవుత్డని ఆ 
తండ్ కలలో కూడా ఊహించ-
లేదు. మొదటి ప్రపంచ యద్ధం 
ముగిసి, మహాత్మి గాంధీజీ 
అహింస్యత ఆందోళన చేప-

                  తొమిమిదవ  రాష్ట్రపతి 
                  శంకర్ దయాళ్ శరమి
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ట్ట క పూరవాపు రోజులవి. 
  శంకర్ దయాళ్ 
శరమి ప్రారంభ విద్య భోపాల్ లోనే 
‘రామకృష్ణ పాఠశల’లో జరిగింది. 
రతన్ లాల్ ఆయనకి సనినాహిత 
మిత్రుడు. 
చిననాపపుటి నుంచి శంకర్ దయాళ్ 
చదువులో చాలా చురుకైన వాడు. 
బాగా చదువుకోవాలన్, ఆటపా-
టలో్ల  త్నే ముందు ఉండాలన్ 
ఎపుపుడూ కోరుకునేవాడు. పరీక్ష-
లో్ల  తకు్కవ మారు్కలు రావడం 
ఆయనకి నచేచిది కాదు. తన 
కంటే ఒక్క మారు్క  కూడా కా్ల సలో 
ఎవరికైన్ ఎకు్కవ వసే్త సహిం-
చేవాడు కాదు. ప్రతీ పరీక్షలోను 
త్నే ప్రథముడిగా వచేచివాడు. 
ఆఖరికి ఇంటర్ పబి్ల క్ పరీక్షలో 
కూడా ప్రథమ స్థా నం తనదేననే 
నమమికంతో ఉన్నాడు. ఫలిత్లు 
వచిచిన రోజున పేపరో్ల  చూడడానికి 
రతన్ లాల్ తో కలిసి రైెలేవా సే్టష-
నుకి వళ్ళీడు. ఫస్్ట  రేంకు తన-
దేననే ధైర్యంతో పేజీ తిపాపుడు. 
కాని దురదృష్ట  వశతూ్త  ఆయనకి 
రెండవ రేంకు వచిచింది. అంతే! 
మినునాముటి్ట న కోపంతో పేపరు 
రోడుడ్ మీద విసిరేసి ఇంటిదారి 
పట్్ట డు. ఓటమిని ఒకంతట 
అంగీకరించే మనస్తతవాం కాదు 
ఆయనది. తరవాతి కాలంలో 
ఆయన ఉననాత విదా్యభా్యసం 
కోసం ఆగ్రా, అలహాబాదు, లకోనా, 
పట్ట ణాలకి వళి్ల  చదివినపుపుడు,  
అనినాటిలోనూ ప్రథమ స్థా నంలోనే 
వచాచిడు. ఆఖరికి ఈత కొట్ట డం-

లో కూడా ప్రథమ స్థా న్నేనా అలం-
కరించేవాడు. ఆయనలో అంత 
బలవత్తరమైెన పటు్ట దల, కార్య 
నిరవాహణా దీక్ష ఉండేవి. భోపాల్ 
లో ఉండే రోజులో్ల  ఆయన తండ్ 
తో కలిసి వళి్ల , నదిలో ఈత 
కొట్ట డం నేరుచికున్నాడు. తండ్ 
దగగుర ఈతలోని మెళకువలు 
నేరుచికుని, మంచి ప్రావీణ్యం 
సంపాదించి, నది ఆవలి ఒడుడ్ -
నుంచి ఈవలి ఒడుడ్ కి అన్యా-
సంగా ఈత కొటే్ట సేవాడు. అది 
భోపాల్ లో ఒక చరచిన్యాంశం 
అయింది కూడా. 
భోపాల్ లో ఇంటర్ పాస-
యా్యక బి.ఏ. చదవదానికి శరమి 
ఆగ్రా సెంట్ జ్న్సు కాలేజిలో 
జ్యిను అయా్యడు. అక్కడ 
రతన్ కుమార్., ఆలిం అనే 
మరొక భోపాల్ మిత్రుడు శరమి 
ముగుగు రూ హాస్టల్ లో ఒకే గదిలో 
ఉండేవారు. శంకర్ దయాళ్ 
శరమి కొంత భావుకుడు కూడా 
కావడంతో, అపపుటికే కవితవాం 

రాసే అలవాటు అయింది. దేశ-
భకి ్త మీద కవితలు రాసేవాడు. 
ఓ సిపాయీ!
న్ ఆశయాలన్, న్ త్్యగాలన్
త్రాసలో వేసి తూచుకుని
న్ బలానినా తెలుసకోవోయీ!
అంటూ ఆయన రాసిన ఒక 
గేయం  విదా్యరిథాలోకంలో అత్య-
ధికంగా ప్రచారం పందింది. 
శంకర్ దయాళ్ శరమి తండ్ 
ఖుషీలాల్ అంత సంపాదన 
పరుడేమీ కాదు. నిజ్నికి పిల్లలినా 
పరుగూరికి పదదా  చదువుల కోసం  
పంపి చదివించగల శకి ్త లేదు. 
కాని, శంకర్ ప్రతి కా్ల సలోనూ, 
తన ప్రతిభతో రాణిసూ్త , ఉండడం 
వల్ల  ఎన్నా ఉపకార వేతన్లు 
లభిసూ్త  ఉండేవి. ఈ ధనం వేడి 
న్ళళీకి చన్నాళుళీ తోడు అననాటు్ట -
గా సరిపోయేది కాబటి్ట , చదువు 
మాత్రం నిరాటంకంగా స్గిపో-
యేది. ఆయనకి హిందీ భాష 
మీదా, సంసకృతంలోనూ మంచి 
పటు్ట  ఉండేది. దానికి కారణం, 
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చిననాతనంలో తలి్ల  ఇచిచిన శిక్షణ. 
రామాయణ, భారత, భాగవత్-
లు, అమర కోశం ఆయన తలి్ల  
చరణాల దగగుర నేరుచికున్నాడు. 
బి. ఏ. తరవాత ఆయన న్్యయ 
శస్తంలో పోస్్ట  గ్రాడు్యయేషన్ 
లకోనా యూనివరిసుటిలో చదివాడు.      
పి హచ్ డి చేయడానికి కేంబ్రిడ్జీ  
విశవావిదా్యలయానికి వళ్ళీడు. 
ఆయన ఆగ్రాలో డిగ్రీ చదువు-
తుననా రోజులో్ల నే తలి్ల  సభద్రాదేవి 
మరణించింది. తలి్ల  మరణం శరమి 
హృదయంలో చెరగని గాయం 
చేసింది. ఒకంతట మనసని 
సమాధ్న పరచుకోలేకపోయా-
డు. ఆఖరికి మస్్త పంతో జబు్ 
పడాడ్ డు కూడా. తండ్, కుటుంబ 
సభు్యలు ఎంతగాన్ నచచిజ-
పాపుక తనను త్ను సంబాళిం-
చుకున్నాడు. ఇంటికి మూల-
స్తంభమైెన ఇలా్ల లు పోవడంతో, 
పిల్లల బాగోగులు చూసకోవ-
డానికి, ఇంటిపనులు చేసకోవ-
డానికి కష్ట ం అయి,  ఖుషీలాల్ 
దివంగత భార్య చెలె్లలినే రెండవ 
వివాహం చేసకున్నాడు. ఆమె 
పేరు సంపత్ బాయి. ఆమె 
చాలా స్దుసవాభావురాలు. 
ముందునుంచీ అక్కగారింటి-
కి వసూ్త పోతూ ఉండేది కాబటి్ట  
ఆమెకు ఆ కుటుంబం క్రొత్తగా 
అనిపించలేదు. శంకర్ దయాళ్ 
అంటే ఆమె ప్రాణం పటే్ట ది. 
ఇంటో్ల  పదదావాడిని పేరుపటి్ట  పి-
లవరాదు కాబటి్ట  ఆమె శకర్ ను 
‘భయా్య’ అని సంభోదించేది. 

శరమి కూడా ఆమెను ‘చాచీ’ అని 
పిలిచేవాడు. అది ఆ ఇంటో్ల  
ఎంత అలవాటు అయిందంటే, 
పని మనిషి, పాలవాడు, పోస్ట  
మేన్, ఆఖరికి సంపత్ బాయి కి 
పుటి్ట న పిల్లలు కూడా ఆమెను 
చాచీ అనే పిలిచేవారు. 
చదువులో శంకర్ దయాళ్ అతి 
మేధ్వంతుడు. ఏ విషయానైెనై-
న్ కూలంకషంగా అధ్యయనం 
చేసేవాడు. ఏదో ఉబుస పోకకు 
చదవడం సమయానినా వృధ్ 
చేయడం అని అయన భావన. 
ఆయనలోని ఈ అస్ధ్రణ 
ప్రతిభ వల్ల  నే జీవితంలో అతు్య-
త్తమ స్థా న్లకి ఎదగ గలిగాడు. 
లకోనా యూనివరిసుటీలో చదువు 
పూరి ్త అయి డాక్టరేట్ కి కేంబ్రిడిజీ  
వళళీడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారం-
భించినపుపుడు డబు్ ఒక పదదా  
సమస్యగా తయారయి్యంది. 

తండ్కి అంత ధనం ఖరుచి చేసి 
ఆయనినా విదేశలకి పంపగల 
స్త మత లేదు. ఏమైెన్ వళి్ల  తీ-
రాలిసుందేనని, శంకర్ దయాళ్ 
పటు్ట పటు్ట కుని కూరుచిన్నాడు. 
అపుపుడు సవతి తలి్ల  సంపత్ 
బాయి ముందుకు వచిచి, తన 
దగగుర ఉననా వండి, బంగారం 
నగలన్నా అమేమిసి, ప్రయాణానికి 
కావలసిన డబు్ సమకూరిచిం-
ది. పిల్లల భవిష్యతు్త కి అడుడ్ రా-
కూడదని ఆమె అభిప్రాయం. 
ఆమె చేసిన ఈ త్్యగానినా శంకర్ 
దయాళ్ ఎపుపుడూ మరిచిపో-
లేదు. 
అలా కేంబ్రిడిజీలో డాక్టరేట్ పూ-
రి ్తచేసి, అక్కడే న్్యయశస్త 
అధ్్యపకుడిగా పని చేశడు. 
కొంతకాలం హారవార్డ్ విశవావిదా్యల-
యం, అమెరికాలో కూడా ‘ఫలో’ 
గా ఉన్నాడు. 
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సవాదేశనికి  తిరిగి వచాచిక 
ఆయనని లకోనా యూనివరిసు-
టీ ప్రొఫసర్ గా ఆహావానించింది. 
అపుపుడు భారత దేశనికి  స్వా-
తంత్ర్యం వచిచిన కొత్తరోజులు. 
ఒక ప్రక్క ఉదో్యగం చేసూ్త నే, దేశ 
రాజకీయాలో్ల  శ్రద్ధ వహించస్-
గాడు. ఉదో్యగం చేసేది లకోనాలో.  
కాని రాజకీయావసరాల కోసం 
ప్రతి నిత్యం భోపాల్ రావలసి 
వచేచిది. ఆ రోజులో్ల  ఆచార్య 
నరేంద్ర దేవ్ అనే ఆయన గొపపు 
విదా్యవేత్త. రాజన్తిజుఞా డు. బాగా 
పలుకుబడి ఉననావాడు. ఆయన 
చేసిన బోధలవల్ల  ప్రభావితు-
డైె శంకర్ దయాళ్ శరమి ఎకు్కవ 
కాలం రాజకీయాలో్ల  గడపస్గా-
డు. కాని, లకోనా ఉదో్యగం, భోపాల్ 
రాజకీయం లంకమేత, గోదావరి 
ఈతలా ఉండేది. ప్రొఫసర్ గా 
ఉంటూ అధికంగా సెలవులు 
పట్ట డం కష్ట  స్ధ్యం అయేది. 
అపుపుడు ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్ 
ఆయనకి అవసరం అయిన-
పుపుడు సెలవులు మంజూరు 
అయే్యలా చేసేవాడు. 
శంకర్ దయాళ్ శరమి రాజకీయ 
ప్రవేశం చేసేన్టికి, 1948లో, 
దేశనికి స్వాతంత్ర్యం అయితే 
వచిచింది కాని, కొనినా జ్గీర్ 
దారులు, నవాబుల ఆధీనంలో 
ఉననా సవాతంత్ర రాజ్్యలు దేశంలో 
విల్నం కావడానికి ఇష్ట పడక, 
సవాతంత్రంగా ఉంట్మని పటు్ట -
బట్్ట యి. శంకర దయాళ్ సవాంత 
రాష్ట్రం భోపాల్ కూడా వాటిలో 
ఒకటి. కాని అపపుటి హోమ్ మి-

నిస్టరు సరాదా ర్ వల్లభాయ్ పటేల్ 
చిననా చిననా రాజ్్యలన్నా భారత 
దేశంలో విల్నం కావలసిందేనని 
పటు్ట పటి్ట  ఉద్యమం లేవదీశడు. 
ఆ సమయంలో భోపాల్ భారత 
దేశంలో భాగం కావడానికి య-
వనేతగా శంకర్ దయాళ్ శరమి 
అగ్రస్థా నంలో నిలిచి పోరాడాడు. 
దానితో రాజకీయాలో్ల  ఆయన  
ప్రఖా్యతి చిరస్థా యిగా నిలిచిపో-
యింది. ఆ పోరాటంలో భోపాల్ 
జ్గీర్ దారు ప్రజ్ ఉద్యమానికి 
తలవంచక తపపులేదు. ఆఖరికి 
1949వ సంవతసురం జూన్ నెల  
1వ తేదీన భోపాల్ కూడా అఖండ 
భారతంలో ఒకటయి్యంది. రాజ-
కీయంగా శంకర్ దయాళ్ శరమికి 
ఇది ఒక ఘన విజయం. 
దేశం కోసం ఇంత కృషి చేసూ్త  
కూడా ఆయన తన బోధన్ 
వా్యసంగానినా వదిలిపట్ట  లేదు. 
సమారు రెండుననార సంవతసు-
రాలు లకోనా విశవా విదా్యలయంలో 
రీడర్ గా పని చేశడు. తరువాతి 
రోజులో్ల  కాంగ్రెస పారీ్ట, 1951వ 
సంవతసురంలో ఆయనినా భోపాల్ 

కాంగ్రెస అద్యకుష్ డిగా ఏకగ్రీవం-
గా ఎనునాకుంది. రాష్ట్ర ముఖ్య-
మంత్రి పదవి ఆయనినా అలంక-
రించింది. 
ఇంకా రాష్ట్రంలోను, కేంద్రం-
లోనూ  మంత్రిగా ఎన్నా పద-
వులినా పోషించి దేశం పట్ల  తన 
భకి ్తని చాటుకున్నాడు. ఆ రోజులో్ల  
కాంగ్రెస పారీ్టలో ఎన్నా ఒడిదు-
డుకులు వచాచియి. కాని ఆయన 
పారి్టని ఎననాడూ విడిచిపట్ట లేదు. 
ఆయన నియమ నిష్ట లని, నిజ్-
యితీని, బాద్యతల పట్ల  అంకిత 
భావానినా త్్యగ శీలతని పండిట్ 
జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, లాల్ 
బహదూర్ శస్త్రి వంటి మహా 
న్యకులు ఎంతో మెచుచికు-
నేవారు. 
అందుకే ఆయన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి 
గవరనారుగాను, ఉప రాష్ట్రపతిగా-
ను, రాష్ట్రపతిగాను కూడా ఎనినాక 
కాగలిగాడు. ‘పటు్ట  పట్ట రాదు. 
పటి్ట  విడువరాదు’ అననా స్మెతకి  
శంకర్ దయాళ్ శరమి ఒక ఉదా-
హరణ.
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు   మనిషై పుటి్ట న తరువాత 
తపుపులు చెయ్యడం సహజం. 
చేసిన తపుపుని తెలుసకుని సరి-
దిదుదా కోవడం విజుఞా ల లక్షణం. 
తిరిగి అటువంటి తపుపు జర-
గకుండా జ్గ్రత్త పడడం మన 
కన్స ధరమిం. 
ఉదాహరణకి విమానపు ప్ర-
మాదాల సంగతే చూదాదా ం. ప్రతి 
ఏట్ కారు ప్రమాదాలలో రోడ్ల  
మీద చనిపోయేవారి  సంఖ్యతో 
పోలిచి చూసే్త విమాన ప్రమాదా-
లలో చనిపోయేవారి  సంఖ్య 
అత్యలపుం. కాన్ ప్రపంచంలో ఏ 
మూల విమానం కూలిపోయి-
న్  అది పత్క శీరిష్క అయి కూ-
రుచింటుంది. ఇటువంటి బహుళ 
ప్రచారం వల్ల   ఒక లాభం ఉంది. 
విమానం పడిపోయినపుపుడలా్ల , 
“అది ఎందుకు పడిపోయింది? 
ఏ కారణం లేకుండా విమానం 
కూలి పోడానికి వీలులేదు కదా” 
అననా దృకపుథంతో విచారణ 
జరుగుతుంది. తపుపు ఎవరిది? 
విమానం కట్ట డిలో దోషం ఉందా? 
విమాన్నినా నడిపిన చోదకుడు 
తపుపు చేసేడా?  లేక, విపరీత వా-
త్వరణం కారణమా? లేక, …. 
ఇలా తరి్కంచి తపపుక్కడుందో 
నిరా్ధ రించే వరకు మన వ్యవ-

సథా  ఊరుకోదు. అందువల్లనే 
విమాన్లు ఎంతో సరకిష్తమైెన 
ప్రయాణ స్ధన్లుగా  తయార-
యేయి. 
ఇపుపుడు విమాన ప్రమాదాల-
ని మించిన బహుపదదా  ఆపద 

మనకి ఎదురైెంది. అదే కరోన్ 
వైరస్ తీసకొచిచిన మహమామిరి. 
దీనితో పోలచి దగగు ప్రాణాంతక-
మైెన రోగాలు లేకపోలేదు. కాన్ 
దీనికి వచిచిన ప్రచారం, దీని మీద 
మనం పడుతుననా స్వధ్నత 
కేనసురు వంటి భయంకరమైెన 
రోగాలకి  రాలేదు. ఎందువల్ల? 
మొట్ట మొదటగా, ఇది సరికొ-
త్త జ్డ్యం. ఇది మనని ఎలా 

చంపుతుందో మనకి ఇంకా పరి-
పూర్ణంగా అరథాం కాలేదు. పైగా 
ఈ  అంటురోగం అంటుకోడానికి 
రోగిని అంటుకోనక్కరలేదు; రోగి 
దరిదాపులకు వళితే అంటుకుం-

టుంది. పోన్ 
రోగికి ఆమడ 
దూ ర ం లో 
ఉ ం దా మా 
అంటే రోగు-
ల ం ద రి లో 
రోగలక్షణాలు 
సఫు ట ం గా 
బ య ట కి 
క న బ డ డ ం 
లేదు. కనుక 
అ ం ద రి కీ 

దూరంగా ఉండాలి. ఇది సకిన 
తరువాత దీనిని ఎదురొ్కని కుద-
రచిట్నికి మన దగగుర ప్రస్త త్నికి 
మందు లేదు. ఇది సకకుండా 
ఆపడానికి మన దగగుర టీకా 
మందు లేదు. అటువంటి టీకా 
మందు తయారు చెయ్యడా-
నికి కన్సం ఒక ఏడు వ్యవధి 
కావాలి. ఈ లోగా వేల మీద 
మనుషు్యలు చచిచిపోవడం ఒక 

కరోన్ విషాణువు-19 
(కథ వనుక కథ)  
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ఎతు్త  అయితే, మన ఆరి్ధక వ్య-
వసథా పూరి ్తగా గల్లంతు అయి-
పోవడం మరొక ఎతు్త . ఈ వైరస్ 
బారి నుండి  బతికి బయటపడడ్  
వాళుళీ బట్ట కటి్ట  బ్రతుకు తెరువు 
చూసకోడానికి కూడా అవకాశ-
లు లేకుండా పోయే ప్రమాదం 
ఉందనడం అతిశయోకి ్త కాదు. 
ప్రపంచ వా్యప్తంగా ఇంత జన 
నష్ట ం, ధన నష్ట ం జరుగుతూ 
ఉంటే ఈ  మహామామిరి ఇలా 
విరుచుకు పడడానికి కారణాలు 
ఏవేమిటో అనేవాషించడం మన 
కన్స ధరమిం. 
ఈ  కరోన్ విషాణువు ఎక్కడ, 
ఎపుపుడు, ఎలా పుటు్ట కొచిచింది? 
ఇది డారివాన్ పరిణామ వాదపు 
సూత్రాలకి బద్ధమైె సహజ సిద్ధంగా 
పుటు్ట కొచిచిందా? లేక, ఎక్కడో, 
ఎవవారో ప్రయోగం చేసూ్త  ఉననా 
సందరభుంలో ఆ  ప్రయోగం పడ-
దారిని పడి  పుటు్ట కొచిచిందా? లేక, 
ఏ ప్రభుతవా సంసథాలోన్ మారణా-
యధ్ల మీద ప్రయోగాలు చేసే 
ప్రయోక ్తలు ఉదేదాశపూరవాకంగా పు-
టి్ట ంచిన వైరస్ అవధులు దాటి, 
అదుపు తపిపు, బయట పడిందా? 
అలా బయటపడడం వల్ల  ప్ర-
పంచానికి ఈ పను “ముపపున” 
వచిచిన పక్షంలో ఆ  ప్రభుతవాం 
బాధ్యత వహించాలా?  ఈ రకం  
ప్రశనాలు పుట్ట డం సహజం. ఈ ప్ర-
శనాలకి సమాధ్న్లు వతకాలం-
టే లోతైెన శస్త్రీయ అవగాహన 
ఉండాలి. అటువంటి అవగా-
హనని జనరంజక శలైిలో తిరిగి 
చెపపుడం కష్ట మైెన పనే. కాన్ 

ఇటువంటి అవగాహన ప్రజలలో 
లేకపోతే ఈ  రకం మహమామిరిని 
ఎదురో్కవడం తేలిక కాదు.
ఈ వా్యస్నికి ప్రేరణ కారణం డా. 
కలిశపూడి శ్రీనివాసరావు న్కు 
పంపిన ఇంగీ్లషు వా్యసం. జీవ-
స్ంకేతిక శస్తం అయన క్రీడా 
రంగం. ఆయన పంపిన వా్యసం 
లోని భావ సంపద, స్ంకేతిక 
పదజ్లం అందరికి అరథాం కావు. 
శస్త్రీయ పరిశోధన పత్రాలని  
ఉదహరిసూ్త , బిగుతుగా రాసిన 
వా్యసంలోని స్రాంశనినా వలికి 
లాగి తెలుగులో ఈ వా్యసం రా-
యడానికి ప్రయతినాస్త న్నాను. 
ఇపుపుడు ప్రపంచానినా గడగడా 
వణికిస్త ననా రోగం పేరు కోవిడ్-
19 అనిన్నా ఈ రోగానికి కారణ-
భూతమైెన వైరస్ ని కరోన్ వైరస్ 
అనిన్నా  అనేసి ఉరుకుందాం. 
ఇంతకంటే లోతుగా వళితే వ్రతం 
చెడుతుంది, ఫలం దక్కదు. ఈ  
వైరస్ మొట్ట మొదట చైెన్లోని 
ఉహాన్ నగరంలో ఉదభువిం-
చింది. అక్కడ నుండి ప్రపంచం 
అంతట్ వా్యపించింది. ఈ 

విషయంలో భేదాభిప్రాయా-
లు లేవు. ఇంతకు పూరవాం ఈ  
భూలోకంలో ఎక్కడా లేని ఈ  కొత్త 
వైరస్ ఉహాన్ నగరంలోకి ఎక్కడ-
నుండి వచిచింది? ఎలా పుటి్ట ంది? 
ప్రపంచంలో వైరస్ ల  మీద పరి-
శోధనలు చేసే సంసథాలు 11,000 
కి పైబడి ఉన్నాయి. ఈ సంసథాలు 
ఏట్ 200 బిలియను డాలరు్ల  
పైబడి ఖరుచి పడుతున్నాయి. 
(ఈ రకం  పరిశోధన సంసథా 
ఇండియాలో ఏ ఒక్క చోట లేక-
పోవడం గమన్ర్ం!) ఇటువంటి 
సంసథాలలో ఉహాన్ ఇనిసుటిటూ్యట్ 
ఆఫ్ వైరాలజి అనే సంసథా ఉహాన్ 
నగరంలో ఉంది. ఈ  సంసథాలో 
డా. జంగ్-లి షి అనే ఆస్మి ఒక 
పరిశోధకురాలు. ఈమె పేరిస్ 
లో పి.ఎచ్.డి పట్్ట  పుచుచికుని 
కరోన్ జ్తి విషాణువుల మీద 
పరిశోధనలు చేస్త ంది. ఈమె 
ప్రయోగశల “బయో సేఫీ్ట  లెవల్ 
4” స్థా యికి చెందినది. అంటే 
ఈ ప్రయోగశలలోకి వళళీడానికి 
“న్లుగు కోటగోడలు, న్లుగు 
కందకాలు” దాటుకుని వళ్ళీలి. 
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అంత బందోబస్త గా ఉననా  ప్ర-
యోగశల అది. ప్రమాదాలు జర-
గడానికి వీలు లేని కట్ట డి! దీనిని 
కట్ట డానికి పరాస  ప్రభుతవాం 
స్ంకేతిక సహాయం చేసింది. 
ఈమె చేసే ప్రయోగాలకి అమెరికా 
ప్రభుతవాం కూడా ఆరి్ధక సహాయం 
అందించింది. 
గబి్లాలలోఉండే కరోన్ జ్తి 
విషాణువులు మనుషు్యల శరీ-
రాలలో చేరి రోగ కారకులు కా-
గలవని ఈమె 2013 లోనే  నిరా్ధ -
రించింది. అమెరికాలో ఎంతో 
ప్రతిషా్ఠ తమికమైెన నేషనల్ ఇనిసుటి-
టూ్యట్ ఆఫ్ హల్్త అనే సంసథా డా. 
జంగ్-లి షి చేస్త ననా పరిశోధనల 
వంటి పరిశోధనలు ఇటుపైన చె-
య్యకూడదని ఆంక్ష విధించింది. 
అపపుటికే పశువు బందిలిదొ-
డిడ్  దాటి పారిపోయిందనిన్నా 
కనుక ఈ ఆంక్ష  డా. జంగ్-లి షి 
చేసేసిన  పరిశోధనల ఫలిత్లు  
ప్రచురించడానికి, మధ్్యమారగుం-
లోఉననా పనికి ఆటంకం కలిగిం-
చకూడదని జంగ్-లి షి తో కలసి 
పనిచేస్త ననా డా. రాల్ఫు  రీష్ అనే 
అమెరికా పరిశోధకుడు జంగ్-లి 
షి తరఫున వాదించేడు. స్వామి 
కార్యం కొంత, సవాకార్యం కొంత 
అననాటు్ల  తరువాత వీరిరువురు 
కలసి వారు చేసిన పనిని ఒక 
పరిశోధన పత్రంగా ప్రచురించు-
కున్నారు. 
తరువాత 2015 లో ఈ బృందం 
మరొక పరిశోధన పత్రంలో గబి్-
లాలలో ఉండే కరోన్ వైరస్ 
యటపడి మానవులకి సకే 

ప్రమాదం ఉందని చెబుతూ, 
“పరీక్ష న్ళికలోను,  శరీరంలో-
నూ ఈ  వైరస్  పునరోతపుతి్త ఎలా 
జరుగుతొందో  నిరూపించేం. ఈ 
ప్రయోగాల  దృషా్ట ్య గబి్లాలలో 
ఉననా  ఈ  వైరస్ బయటకి వచిచి 
ప్రజలలో ప్రసరించే ప్రమాదం 
ఉంది.” అని  హచచిరించారు. 
పేరిస్ లో  పేశచిర్ ఇనిసుటిటూ్యట్ లో 
పనిచేస్త ననా డా. సైెమన్ వేయిన్-
హాబసున్ ఈ పత్రం మీద  వా్యఖా్య-
నిసూ్త  “ఈ  వైరస్ ప్రయోగశల 
నుండి బయట పడిందంటే ఇది 
మానవులకి ఎంత హాని చేస్త ందో 
అంచన్ వేసి చెపపుడం కష్ట ం” 
అన్నారు. ఇంత హడావిడి జరిగిన 
తరువాత ఉహాన్ లోని వైరస్ ప్ర-
యోగశలలో భద్రత లోపించిం-
దని ఆకేష్పిసూ్త  వాషింగ్టన్ పోస్్ట  
పత్రికలో 2008 లో ఒక వా్యసం 
ప్రచురించేరు. ఈ కథనం అంత్  
చదువుతూ ఉంటే ఉహాన్ లోని 
వైరస్ ప్రయోగశలలో గబి్లా-
లలోఉండే వైరస్ల  మీద ప్రయో-
గాలు జరుగుతుననాటు్ల , అక్కడ 
భద్రత లోపించినటు్ల , ఆ వైరస్ల  
ఆ ఆవరణ దాటి ప్రపంచంలోకి 
వసే్త అత్యంత ప్రమాదకర పరిసిథా-

తులని ఎదురో్కవలసి రావచచిని-
నినా అటు చైెన్ ప్రభుతవాం వారికీ 
తెలుస, ఇటు అమెరికాలో రా-
జకీయన్యకులకి, శస్తవేత్తలకి 
కూడా  తెలుస. అందరూ నిరి్ల-
ప్తంగా ఊరుకున్నారు.
ఈ కథ ఇలా చెపుపుకుంటూ పోతే 
ఇంకా చాలా  ఉంది. ఇంతకీ చె-
పపుచేచిదేమిటంటే బరితెగించిన  
విషాణువులు అణావాయధ్ల 
కంటే శకి ్తమంతమైెనవి. అణావా-
యధ్లు ఒక పట్ట ణాన్నా, ప్రదే-
శన్నా భూమట్ట ం చేస్్త యి కాన్ 
చాపకింద న్రులా ప్రపంచం 
అంత్ పాకిరిపోవు. మన ఆరి్ధక 
వ్యవసథాని కకలావికలం చెయ్యవు. 
ఇపుపుడు ఒకరినొకరు వేలెతి్త చూ-
పించుకుని ఏమి ప్రయోజన-
ము? తక్షణ కర ్తవ్యం ఈ మహ-
మామిరిని అదుపులో పట్ట డం. 
టీకా మందులు కనిపట్ట డం. ఆ 
మందు అందరికి సతవారం అం-
దుబాటులోకి వచేచిలా చూడడం. 
తరువాత ఇటువంటి ప్రయోగా-
లు ఎవవారు చెయ్యకుండా కొనినా 
నిబంధనలు అంతరాజీ తీయ 
స్థా యిలో అమలు పరచడం! 
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

        (గత సంచిక తరువాయి)

...”అవును బావా చూస్త న్నారు, 
మొననా ఒక సంబంధం వచిచింది 
అమెరికాలో డాక్టరట, ననునా 
ఒక పళిళీలో చూస్డట, మీ 
అమామియి చాలా బాగా నచిచింది, 
కటనాకానుకలు మాకేమీ వదుదా , 
కాకపోతే పళిళీ మాత్రం ఇక్కడ 
హైదరాబాదులోనే ఘనంగా 
చెయా్యలి అన్నారు”…అని అతని 
ముఖ కవళికలు గమనిస్త న్నాది. 
అయితే అనూరాధ ఊహించిన 
మారుపు ఏదీ అతని ముఖంలో 
రాలేదు.     
“ఇదేమిటి ఈ మానవుడిలో ఏ 
చలనం లేదు, చిరునవువాతో 
ప్రాశంతమైెన ముఖంతో చెపిపునది 
వింటున్నాడు, అంటే నేను ఆట 
పటి్ట స్త ననాటు్ల  అర్ధం అయి్యందా 
!” అనుకుంది అనూరాధ.
“ఒహ్! లవీ్ల , అమెరికా 
సంబంధం అందులో డాక్టరు, 
దివ్యంగా వుంది. నువువా 
అదృష్ట వంతురాలివి నినునా 
నచిచి పళిళీ చేసకుంట్నని 
వచాచిడు. ‘నువువా ఇష్ట పడేవాళళీ 
కోసం వేచి చూడడం కన్నా...
నినునా ఇష్ట పడేవాళళీ కోసం 
ఆలోచించడం మిననా!!!’ అన్నారు 
పదదాలు. ‘ఎపుపుడైెన్ మనము 
నచిచిన వాళళీ కంటే, మనని 

నచిచిన వాళళీని చేసకోవడం 
మంచిది’, ఇంతకి సంబంధం 
ఖాయం చేసకున్నారా?” 
“బావా ఇక చాలు, నేను నినునా 
ఆట పటి్ట దాదా మంటే నువువా 
అమాయకత్వానినా నటిసూ్త  
ననునా ఏడిపిస్త న్నావు. రెండు 
సంవతసురాల క్రితం విశఖలో 
నేను న్తో అననా మాటలు 
మరచిపోయావా? ఆ రోజే న్కు 
చెపాపును నినునా ప్రేమిస్త న్నానని, 
ఈ రోజూ అదే మాట మళ్ళీ 
చెబుతున్నాను  ఐ లవ్ యూ 
బావా. న్ ప్రేమకి న్ అంగీకారం 
కోసం ఎదురు చూస్త న్నాను...
అయితే ఒక విషయం న్ పి. జి. 
పూరి ్త కాగానే వివాహం చేదాదా మని 
మా వాళుళీ అనుకుంటున్నారు, 
వచేచి జనవరి ఫిబ్రవరి 
నుండి సంబంధ్లు చూసి, 
ఖాయం చేసి వైశఖం లేదా 
శ్రావణమాసంలో వివాహం 
చే దాదా మ ను కు ం టు న్నా రు . 
అందుకని ఇవన్నా దృషి్ట లో 
పటు్ట కుని నువువా ఆలోచించు 
బావా” అని అనూరాధ తన 
మనసలోని మాటని చెపిపుంది.
“స్రీ రాధ్, పాపం ఇందాకటి 
నుండి ననునా ఆట పటి్ట దాదా మని 
చాలా కష్ట  పడుతున్నావు కాన్ 

న్కు నిరాశ కలిగించాను కదూ! 
ఇకపోతే విషయానికి వసే్త...న్ 
మాట మనినాంచి చదువు మీద 
దృషి్ట  పటి్ట  డిగ్రీ పూరి ్త చేసి పి. 
జి. లో చేరావు, చాలా సంతోషం. 
నేనూ అనుకుననాటు్ల  పి.జి. 
పూరి ్తచేసి ఉదో్యగంలో చేరి మా 
న్ననాగారిని సపోర్్ట చేస్త న్నాను. 
మా తముమిడు చంద్రం పి. 
జి. పూర ్తయి్యంది, నిననానే 
న్ననాగారి దగగుర నుండి ఉత్తరం 
వచిచింది, చంద్రం సే్టట్ బా్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రొబేషనరీ 
ఆఫీసర్ గా సెలక్్ట అయా్యడు. 
స వాడూ ఉదో్యగంలో చేరత్డు 
ఇంక బంగ లేదు, ఇపుపుడు 
ఇదదారమూ బాధ్యత తీసకోవచుచి. 
న్ లక్షం నెరవేరబోతుననాందుకు 
సంతోషంగా వుంది, అందుకని
ఈ రోజు మనస విపిపు న్తో 
మాట్్ల డడానికి నిశచియించుకు 
న్నాను…రాధ్ నువువా విశఖలో న్ 
మనసలోని మాట చెపిపునపుడు,  
అపుపుడుననా పరిసిథాతులు దృషి్ట లో 
పటు్ట కుని న్ అభిప్రాయానినా 
న్కు నిజ్యితీగా చెపాపును. 
ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను కూడా 
న్ మాటకు సైె అని వుంటే మన 
మనసలు మన చదువుల మీద 
కాకుండా ఈ ప్రేమ చుటూ్ట  తిరిగి, 
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అదే ప్రపంచంలో వుండి మిగత్ 
విషయాలని అశ్రద్ధ చేసే వాళళీము, 
న్ లకాష్ ్యనినా నిర్లక్షం చేసేవాడిని, 
అందుకే ఆ రోజు కాస్త కటువుగా 
ప్రవరి ్తంచాను. ఆ రోజు “న్ మాట 
న్కు శసనము, శిరోధ్ర్యం 
బావా” అన్నావు, మనము అలా 
దృఢ సంకలపుంతో వున్నాము 
గనుకనే ఈ రోజు మనము ఉననాత 
చదువులు చదువుకున్నాము…
లావణ్య బాలస్రె అయిన్కా 
మనం విశఖ నుండి కాకిన్డ 
తిరిగి వళిళీన్క అవిన్శ్ తో విశఖ 
బీచ్ లో జరిగినది చెపాపును…  
...అతను అంత్ విని “నువువా 
సెటిల్ అయా్యక అనూనే పళిళీ 
చేసకోవచుచి కదా?” అన్నాడు. 
దానికి నేనేమన్నాన్ తెలుస్? 
రాధ ప్రేమని కాదనడానికి న్ 
దగగుర వేరే కారణాలు ఏమీ లేవు 
అవీ అన్నాను…
...రాధ్ న్లోని చిలిపితనం 
ననునా ఆకటు్ట కుంది, న్ 
చురుకుతనము, సపుంటిన్టి 
ననునా ఆకరిష్ంచాయి, నువువా 
నేను కోరుకుంటుననా కోనస్మ 
అమామియివి, న్కు సంగీతం 
అంటే చాలా ఇష్ట ం, అందులో 
కూడా న్కు ప్రావీణ్యము వుంది, 
అనినాటిన్ మించి మంచి 
హృ ద య ము ం ది . . . వీ ట నినా టి 
వలన నువవాంటే న్కు ప్రేమ 
ఏరపుడింది. నేను కూడా నినునా 
ప్రేమిస్త న్నాను రాధ్. ఇన్నాళుళీ 
నినునా చాలా ససెపున్సు లో 
వుంచాను, ఐ యాం స్రీ” అని 
అనూరాధ పట్ల  తన ప్రేమని 
తెలియపరిచాడు కృష్ణమోహన్. 

*******  

      కృష్ణమోహన్ మాటలు 
విననా అనూరాధ సంతోషానికి 
అవధులు లేవు, హోటలో్ల  
వున్నామననా సంగతి కూడా 
మరచిపోయి అతని బుగగు మీద 
ముదుదా  పటి్ట …”థంకూ్య బావా, 
న్కు చాలా సంతోషముగా వుంది 
ఇన్నాళళీకి న్ మనసలోని మాటని 
చెపాపువు. ఆ రోజు విశఖలో 
నేను నినునా ప్రేమిస్త న్నాను అని 
చెపిపున దగగుర నుండి ఈ రోజు 
వరకు ప్రతి రోజూ ఈ తీపి కబురు 
కోసం ఎదురు చూస్త న్నాను. 
ఇన్నాళళీకి న్ పూజలు, న్ములు 
ఫలించాయి, ఆ దేముడు న్
మొర ఆలకించాడు. ఈ శుభసమ 
యంలో ఆ వేంకటేశవారస్వామిని 
మళ్ళీ దరిసుంచుకుని ఆయన 
దీవనలు పందుదాము” అంటూ 
ఆనందంతో అతని భుజం మీద 
తల వాలిచి అంది.  
     కృష్ణమోహన్ చేతి గడియారం 
చూసి “అలాగే తపపుకుండా 
స్వామి దరశినం చేసకుందాము, 
తొందరగా పద ఏడుననార 
అయి్యంది ఎనిమిదింటికి ఆల 
యం మూసి వేస్్త రు” అన్నాడు. 
కోవలలో వేంకటేశవారస్వామిని 
దరశినం చేసకుని గుడి ప్రక్కన
ఆవరణలో కూరుచిని కాసేసుపు 
మాట్్ల డుకున్నారు. ఆ సమయం 

లో కృష్ణమోహన్ “రాధ్ ఇదిగో 
స్వావాట్” అని చాకె్లట్సు ఇచాచిడు.   
“ఒహ్! థంకూ్య బావా, ఇంకా 
దారిల స్వాట్ తిందామని 
అడగబోతున్నాను, నువేవా న్కు 
ఇష్ట మైెన చాకె్లట్సు ఇచాచివు”   
   “రాధ్ టైము ఎనిమిది 
అవుతున్నాది, ఇంటో్ల  కంగారు 
పడత్రు పద నినునా ఇంటి 
దగగుర డ్రాప్ చేసి నేను రూముకి 
వళత్ను”  
  “బావా నువువా కూడా ఇంటికి 
వచెచియి్య, రేపు ఆదివారమే కదా”     
“రాధ్ ఒక సంగతి గురు్త ంచుకో, 
నువువా ఎపుపుడూ ఏ విషయానికీ 
తొందరపడకూడదు, ఎపుపుడూ  
ప్రశంతంగా వుండి నిదానంగా 
ఆలోచించాలి. ఇందాక నేను న్ 
అభిప్రాయానినా చెపిపున వంటనే 
మనము హోటలో్ల  వున్నామననా 
సంగతి కూడా మరచిపోయి ననునా 
ముదుదా  పటు్ట కున్నావు…నిజమే 
నేను చెపిపున విషయం న్కు 
చాలా ఆనందానినా కలిగించింది, 
కాన్ నువువా ఉద్రేకానికి లోనయి, 
మితిమీరిన ఉత్సుహం చూపడం 
వల్ల  నలుగురు దృషి్ట  మనవైపు 
పడింది, దాని వల్ల  మనకి 
లాభం మాట ఎలావున్నా 
నష్ట ం మాత్రం జరుగుతుంది, 
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నలుగురూ మనని చులకనగా 
చూస్్త రు. అందుకని మనము 
ఎపుపుడూ మన సమతౌలా్యనినా 
కో లోపు కూ డ దు … మ న మి దదా ర ం 
కలిసి ఇపుపుడు మీ ఇంటికి వళితే 
అనవసరమైెన ఆలోచనలకి 
తెర లేపిన వాళళీమవుత్ము. 
ఉంకొక విషయం మన ప్రేమ 
గురించి తొందర పడి ఎవరికి 
చెపపుకు, సమయం వచిచినపుడు 
అంటే మీ వాళుళీ సంబంధ్లు 
వదుకుదాము అనుకుననాపుడు 
రవికి చెబుదాము. అతను మన 
ఈడువాడు గనుక మనలని 
అర్ధం చేసకొని, మీ వాళళీకు 
సమర్ధవంతంగా విషయానినా 
వివరిస్్త డు. అంతవరకూ 
నువువా రవికి కూడా విషయం 
చెపపుకు…ఉంకొక విషయం, 
పళిళీ నిశచియము అయిన్క 
ఒక సంవతసురం తరువాత పళిళీ 
చేసకుందాము, నిశిచిత్రా్ధ  
నికి పళిళీకి మధ్య జీవితం 
మధురమైెనది, అ తీపి గురు 
తులు మన జీవితమంత్ 
గురు్త ండేవి, అందుకని మనము 
దానినా ఆస్వాదిదాదా ము” అని 
వివరంగా చెపాపుడు కృష్ణమోహన్.
“అలాగే బావా, ఇక మీదట నినునా 
సంప్రదించాకే ఏ విషయంలోనైెన్ 
ముందుకు వళత్ను. స్రీ బావా 
ఇందాక ఆనందంలో ననునా నేను 
మరచిపోయాను” 
  అనూరాధని ఇంటి దగగురలో 
దింపి “ఓకే గుడ్ నైెట్, టేక్ 
కేర్” అని చెపిపు రూముకి తిరిగి 
వళ్ళీడు కృష్ణమోహన్.
   ఆ తరువాత డి.జి గారు 
రావడంవలన, ముఖ్యమైెన 

మీటింగుల వలన, కొనినా 
రోజులు ఆఫీస్ పని మీద 
బంబాయి వళళీడము వలన 
అనూరాధ ఇంటికి వళళీడానికి 
వీలు పడలేదు. అందువలన 
వేంకటేశవారస్వామి గుడిలో 
కలిసిన ఒక మూడు వారల 
తరువాత కృష్ణమోహన్ ఆమె 
ఇంటికి వళ్ళీడు. ఈ మధ్యలో 
అనూరాధ కృష్ణమోహన్ తో 
ఫోన్ లో మాట్్ల డి అతని కేష్మ 
సమాచారాలు తెలుసకుని, 
అతను బిజీగా వుంటున్నాడని 
తెలుసకుంది.    
 “ఏమయా్య మోహన్ ఎదో ఒక్క 
స్రి కనబడి మరి రాలేదు, 
మొహమాట పడుతున్నావా 
రావట్నికి?” అని గుమమింలో 
అడుగు పడుతుండగానే 
పలకరించారు పారవాతమమిగారు.
“లేదత్తయ్య పనిభారము వల్ల  
కుదర లేదు” అంటూ తను 
తెచిచిన అరటి పండ్ల ని ఆవిడకి 
ఇచాచిడు కృష్ణమోహన్.
“న్కు వంట వచాచి? భోజనము 
ఎక్కడ తింటున్నావు? వసతి 
సదుపాయముగా వుందా?” ఇలా 
ప్రశనాల వరాష్ నినా కురిపించింది 
ఆవిడ.
    “న్కు వంట రాదు, మా 
ఇంటి యజమాని నేరిపుస్్త ను 
అంటున్నారు. లకిడికాపూల్ 
ప్రాంతములో మా ఆఫీస, 
దావారకా హోటల్ లో నెలవారి 
కూపన్సు తీసకున్నాను. మధ్్యహనా 
ము అక్కడ భోజనము 
చేస్త న్నాను, రాత్రి ఆనంద్ నగర్ 
కాలన్లో ఒక భోజనశల వుంది 
అక్కడ తింటున్నాను”

“బయట తిండి తింటున్నావు, న్ 
ఆరోగ్యం జ్గ్రత్త, వారాంత్లో్ల  
ఇక్కడికి వచెచియి్య, మాతోపాటు 
సరదాగా గడపచుచి, వారానికి ఒక 
రోజు ఇంటి భోజనము తినవచుచి 
మొహమాటపడకు”  
    ఇంతలో వాణి, సతీశ్ వచిచి 
కబురు్ల  చెపాపురు, మిగత్ వారు
ఎవరూ కనబడలేదు. అనూరాధ
కోసం అతని కళుళీ వదుకు 
తున్నాయి, మూడు వారాలయిం 
ది కలుసకుని ఎపుపుడు కలుదాదా  
మా కబురు్ల  చెపుపుకుందామా అని 
ఆతృతగా వుంది కృష్ణమోహన్ కి...
అయితే ఆమె గురించి 
అడగట్నికి మొహమాటపడి 
“రవి ఎక్కడ?” అని అడిగాడు. 
“రవి అననాయ్య ఆఫీస పని 
మీద మద్రాస వళ్ళీడు, 
మంగళవారము తిరిగి వస్్త డు, 
వదిన వాళళీ న్ననాగారికి ఆరోగ్యం 
సరిగా లేదు అందుకని పదదా  
అననాయ్య, వదిన రాజోలు 
వళ్ళీరు. న్ననాగారు పని మీద 
మా వూరు వళ్ళీరు. అనూ అక్క 
మేడమీద వుంది” అని మొత్తం 
అందరి గురించి చెపాపుడు సతీశ్. 
“మోహన్ రేపు రాత్రి భోజనము 
చేస్క నువువా వళుదువు గాని, 
నువువా మేడ మీద అనూతో 
కబురు్ల  చెబుతూ వుండు, 
టిఫిన్ రడ్ అవగానే పిలుస్్త ను 
క్రిందకి వదుదా వుగాని...  అవును 
రెండేళళీయి్యంది గురు్త  లేదు 
శనివారము రాత్రి నువువా టిఫినే 
చేస్్త వు కదూ?” అన్నారు పారవాత
మమిగారు.                                                                                                    
“అవునత్తయా్య టిఫినే తింట్ను” 
మేడమీదకి వళ్ళీడు కృష్ణమో 
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హన్. అక్కడ గదులలో అనూ 
రాధ కనబడలేదు. డాబామీద 
వుందేమోనని వళితే అక్కడ 
అమామియిగారు కురీచిలో కూరుచిని 
ఏదో ఆలోచనలో వుంది.  
“హాయ్ రాధ ఎలా వున్నావు” అని 
పలకరించాడు
అంతవరకు ఒంటరిగా కూరుచిని 
విసగు పుటి్ట న అనూరాధకి 
అతని మాటలు విని ఒక్కస్రి 
ఉత్సుహం వచిచింది. “రా బావా 
నేను బాగున్నాను, మూడు 
వారాలయి నినునా చూడలేదుగా 
పిచెచికి్కనటు్ల ంది నువువా ఎలా 
వున్నావు? మీ డి.జి విజిట్ 
అయిందా? బంబాయి విశేషాలు 
ఏమిటి?” 
“ఫైన్ బాగున్నాను. కొంచెము ఫ్రీ 
అయింది. ఒహ్! న్లుగు వారాల 
బటి్ట  ఊపిరి సలపని పని”
     “రాను రాను ఇంకా బిజీ 
అయిపోత్వేమో?”
     “అవును ఈ ఉదో్యగము 
అలాంటిది, కాన్ న్కు నచిచింది. 
ఇంతకీ ఈ చీకటిలో ఒంటరిగా 
కూరుచిని ఏం చేస్త న్నావు” అని 
అంటూ ఒక కురీచి లాగి ఆమెకు 
దగగురగా కూరోచిబోయాడు.
   “దూరం బావా దూరం రెస్్ట ”  
అంది. 
“ఒహ్! మూడు వారాల తరువాత 
ఇవాళ నినునా చూస్్త నని, న్తో 
కబురు్ల  చెపాపులని ఎంతో ఆశతో  
వచాచిను, ఇపుపుడు ఆ ఉత్సుహం 
అంత్ న్రుగారిపోయింది” అని 
నిటు్ట రాచిడు కృష్ణమోహన్. 
“నిరాశ పడకు బావా, ‘పరిసిథాతులు 
మనకి అనుకూలంగా లేవు అని 
అనుకోకూడదు, పరిసిథాతులని 
మనకి అనుకూలంగా మారుచికో

వాలి’. ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే, 
రేపు స్నానం అందుకని అమమి 
వంట దగగురకి రాన్యదు, 
అందుచేత ఇవాళ రాత్రి, రేపు 
న్కు పని ఏమీ వుండదు, ఈ 
మూడు వారాలు మిస్ అయిన 
కబురు్ల  చెపుపుకుందాము” అని 
అతని నిరాశని పోగొటే్ట  ప్రయతనాం 
చేసింది అనూరాధ.
   “ఓకే, మనకి వుననాదానితో మన 
ము సంతృపి్త చెందాలి”
        “అవును...బావా ఈ పౌర్ణమి 
రోజు ఈ చల్లని వనెనాల రాత్రి ఇదే 
రెస్్ట  కాకపోతే నినునా చూడగానే 
పరిగెతి్త వచిచి న్ కౌగిలో 
ఒదిగిపోయేదానిని”
“అబో్ అమామియిగారు మాంచి 
మూడులో వున్నారే”
“పో బావా ననునా అంటున్నావుగాన్, 
ఈ ఆహా్ల దకరమైెన రాత్రిని 
చూసి న్కు మాత్రం అటువంటి 
అనుభూతి కలగడం లేదా? నిజం 
చెపుపు”
“అవును ఇలాంటి అనుభూతులు 
చెపపునలవికాదు” అని నవువాతూ 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“నువువా దొంగవి బావా, పైకి 
ఏమీ మాటలాడవు, న్ చేత 
అన్నా వాగిస్్త వు. సరేగాని ఈ 
ఆనందకరమైెన సమయములో 
ఒక మంచి పాట పాడు” అని 
అడిగింది అనూరాధ. 
  “కురిసే వనెనాలలో మెరిసే గోదా  
వరిలా” అని అందాలరాముడు 
సినిమాలో పాట పాడాడు 
కృష్ణమోహన్. అనురాధ కూడా 
జత కలిపింది. 
  “నువువా ఒక కీర ్తన పాడవచుచి 
కదా?” అని అడిగాడు
“ఈ సమయంలో వదుదా లే” 

అంది. 
“అవునుకదా మరచిపోయాను, 
స్రీ” 
“రాత్రి భోజన్లు అయిన 
తరువాత న్కు ఇష్ట మయిన పాట 
పాడుత్ను”
“సరే అలాగే” 
వాణి అనూరాధకి టిఫిన్ తీసకు 
వచిచి పే్ల ట్, మంచి న్రు క్రింద పటి్ట  
“అకా్క న్కు ఏదైెన్ అవసరమైెతే 
ననునా కేకెయి్య, బావా అమమి నినునా 
టిఫిన్ తినడానికి పిలిచుకు 
రమమింది” అని చెపిపుంది. 
“ఇదేమిటి వీళళీకి ఇంత 
చాదస్తము అసలు అనూరాధని 
క్రిందకి కూడా రానిస్త ననాటు్ల  లేదు” 
అని తనలోనే అనుకున్నాడు. 
ఫలహారాలు అయిన తరువాత 
సతీశ్ తనకి లెక్కలో్ల  కొనినా 
సందేహాలని కృష్ణమోహన్ ని 
అడిగి నివృతి్త చేసకున్నాడు. దాని 
వలన క్రిందకి వచిచిన్క సమారు 
గంటననారకి పైనే వుండవలసి 
వచిచింది. మొత్్త నికి అతను 
మేడ మీదకి వళ్ళీ సరికి రాత్రి పది 
దాటింది. అంతవరకు ఎదురు 
చూసి ఎంతకీ కృష్ణమోహన్ 
రావడం లేదని విసిగి పోయిన 
అనూరాధ కోపము వచిచి అలకతో 
నిద్ర నటిసూ్త  పడుకుంది. దగరకు 
వళిళీ “రాధ్” అని పిలిచాడు, 
ఆమె నుంచి సమాధ్నము 
రాలేదు కాని ఆమె కను రెపపులు 
కదలడం గమనించాడు.  
అనూరాధని మాట్్ల డించడానికి 
“నువువా నిద్రపోవడంలేదు అని 
న్కు తెలుస, నువువా లేస్్త వా 
లేదంటే నినునా తటి్ట  లేపుత్ను” 
అని బదిరించాడు. 
       (ఇంకా వుంది) 
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      గడి  -  నుడి

సూచనలు :
అడ్ం: 

1. పరమాణు సంఖ్య 92 కన్నా ఎకు్కవగావుననా ఈ 
మూలకాలు రేడియో ధ్రిమికతవల్ల  అసిథారములు (13)    
7.నౌకరి చేసే వాడు (3)
8. కొత్త కారు కాదు (4) 
10. అందమైెన యదు నందనుపై కుంద రదనలిరవం-
దగ పరిమళ----- (3) 
11.రస్యనికులు గంధకానినా ఈ ఇంగీ్లషు అక్షరం తో 
సూచిస్్త రు (1)  
14.పుస్తకంపేరుకి తన కూతురు పేరు జోడించి పటి్ట న 
భాస్కరాచారు్యని గణితకృతి (7)   
16.  మం చి చెడు (6)  
18.వరితో పాటూ మొలిచి వరికంట ఏపుగా పరుగుతూ 
పంటకు హానిచేసే ‘ఊదర’ వంటి మొక్కలు (6)    

20. ఇక్కడి వోటరు జ్బిత్లలో ఎనినా తపుపులున్నా-
యంటే అవి అన్నా..... గా తయారైెయా్యయి ( 7)   
24.పట్షియమ్ ని రస్నికులు ఈ ఇంగీ్లషు 
అక్షరం తో సూచిస్్త రు. (1)  
26. --- లో పోసినపుడే న్రు తీరథా మవుతుంది. (3)   
28. వీరిరువురి మధ్య ఎంతకగా కక్షలూ --- పరిగి 
పోయాయంట సంధి కుదరచిడం అస్ధ్య మనిపి-
స్త ంది.(4)   
29. స్త్లు సింగారం అంటే మాలచిచిమి ‘ ఆరం’  
అని అందామా? (3) 
31. పదెదానిమి నిలువు గళు్ల ననాఆధునిక రస్యన 
మూలకాల పటి్ట కను ఇలా కూడా అంట్ము (13)  

డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి
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   త    ట   స్థా   క    ర    ణ    తు లా్యం    క    ము    గా    ది

   ల    మిమి   దో   ర

   కూ    ప    సథా  మం  డూ   కం   వే    గ   ము   లు

   ను    వ   యి    ణ   ఖ   ణ    ఖ

   రా   వ్య  యం   ప    రా   గం    కో    రే

   సపు   రదా    తు    ధ    క    ళ

   ర    గం    న్   తు్త    తు   తు    మమి   బం   క     ర

   ప    దుదా       గ       ప    దుదా    స

  ల    జ    క    న   కం    ద    ధి    ర

  గా    రా   బ   ము    స    ర    త

  భా    డు   ను    భా  ము   క   చ    వా    ది   న్ం

    బూ   ది    కి ్త   మా

  గా    జు   లో    ము   జ   భు    త్రి    హు    బా    దివా    మ    స

నిలువు:

1. ఈ విమాన వాహక ---- పేరు ఐఎన్ఎస్ విక్రమాది-
త్య (4)  
2. క్రోధ్నినాలోపల దాచుకొని పైకి శంతంగా కనబడేవా-
రిని --- గపిపున నిపుపుతో పోలుస్్త ము  (3)
3. ఒక ద్రావణానికి మరింకెంత ఎకు్కవ ద్రావణిని  ( 
ఉదాహరణకి  న్రు) కలిపిన్ దాని గాఢతలో మరింక 
మారుపు రాని  పరిసిథాకి చేరుకొంట ఆద్రావణం ------ 
దగగురకి చేరుకొంది అంట్ము.    
4. ఇది విరకి ్త కి వ్యతిరేకం.(2)    
5.  వృక్ష శస్త్రీయ న్మం  Syzygium aromaticum. 
వంటకాలలో వాడే సగంధ ద్రవ్యము .(3) 
6.నూనెలు (4) కిందనుండి పైకి.    
9. పచిచి జ్మ కాయల రుచి (3) కిందనుండి పైకి.    
12. వంగదేశం లోవుందొక తెలుగువారికిష్ట మైెన కూర-
గాయనిచేచి మొక్క.(2)       
13. పంచమవేదం అయిన భారతంలో  పదెదానిమి-
ది పరావాలు ఉంట్యి.వాటిని మూడు భాగాలుగా 
చేయగా      మొదటి --- ఆదిపంచకం. 

15.   కరడుగటి్ట న దోషి  పోల్సలను  ముపపు---  పటి్ట  
మూడు చెరువు న్ళుళీ త్గిస్త న్నాడు ( 3)   
 17.స్త్రీలకు ఈ న్టి సమాజంలో ---- కరువైంది. వారు 
ఎల్లపుపుడు తమ జ్గ్రత్తలో త్ముండాలి .(3)      
18.Andropogon mariaticum  వ్రేళ్లలతో చేసిన 
పరదాను  తడిపి వేసవిలో చల్లదనంకోసం వాడిత్ము 
(7) కిందనుండి పైకి.       
19. మొర  బహువచనం.(3)  
 21. ఈ వాద్య పరికర తయారీలో  చనిపోయిన 
పశువుల  ఎండబటి్ట న చరమింతో పాటు చెక్కతో నిరిమిం-
చిన గుండ్రని చట్రం కూడా ఉపయోగిస్్త రు.(2)   
22.వంద వేలు బహువచనం (3)    
23. పైల్సు(4) కిందనుండి పైకి 
25. Aloe vera (4) కిందనుండి పైకి
27. కోరిక (3) కిందనుండి పైకి 
29 . దుపపుటి (3) కిందనుండి పైకి
30. పరిమళం(2)

          ఏప్రిల్   నెల  గడి-నుడి   సమాధ్న్లు
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    ఆర్. శరమి దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 13

రెండూ చాలాకాలం పోరాడుకు-
న్నాక చివరికి ఏనుగుకి పూరి ్తగా 
న్రసం వచేచిసి ‘పరమేశవారా 
నువువా తపపు ఇంకెవరూ ననునా 
రకిష్ంచలేరు, కావవే రకిష్ంపు 
భద్రాతమికా’ అని వేడుకుననాపుపు-
డు వంఠనే బయలేదారి వచిచి తన 
చక్రంతో మొసలిని చంపుత్డు. 

ఆ తరావాత ఈ విజయం వల్ల  
పాంచజన్యం అనే శంఖం తీసి 
ఊదుత్డు. ఈ శంఖం ఊదడం 
విజయానినా తెలియజేయడానికి. 
పాంచజన్యం ఎలా ఊదాడనేది 
ఈ శరూదా ల వృత్తమైెన పద్యంలో 
చెపు్తన్నాడు పోతన.

 ఈ నెల పద్యం గజేంద్ర మోక్షంలో 
పోతనది. గజేంద్ర మోక్షం అంటే, 
“ఎవవానిచే జనించు జగమెవవాని-
లోపలనుండు ల్నమైె…” అనేదీ  
తెలియని తెలుగువాడు ఉండడు 
స్థరణంగా; ఇది చిననాపుపుడే పా-
ఠ్యపుస్తకాలలో చదువుకుంట్ం 
కనక.  ఈ కథలో కరి మకరిలు 

శ.          పూరించెన్ హరి పాంచజనయాము కృపాంభోరాశ సౌజనయా
         ము, న్భూరిధా్న చలాచల్కృత మహాభూత ప్రచెతైనయామున్
         సారోదార సత ప్రభాచకిత పరజీనాయాది రాజనయామున
         దూరీభూత విపననిదనైయాముననిరూథి తది్షతెసైైనయామున్          (గజేంద్ర మోక్షం – 8.116)                                                       

శ్రీహరి పూరించిన పాంచజన్యం 
ఎటువంటిది? కృపాంభోరాశి సౌ-
జన్యము – దయాసముద్రమంత 
మంచితనం కలది. ఒకో్కచోట ఈ 
పద్యంలో “సధ్ంభోరాశి సౌజ-
న్యము” అనడం కూడా చూడ-
వచుచి - పాలకడలిలో పుటి్ట నది. 
భూరిధ్వాన – భూరి అంటే అతి 
పదదాదైెన (లక్ష అంటే 1 తరావాత 
5 సన్నాలు అనుకుంటే, భూరి 
అంటే 1 తరావాత 35 సన్నాలు) 
ధవాని చేసేది. మహాభూత – పంచ 
మహాభూత్లని, చలాచల్కృత 
– చలింపచేయగల, ప్రచైెతన్య-
మున్ – చేయగలిగేది. స్ర+ఉ-
దార+సిత – గొపపు స్మర్ధ్యంతో 
తెల్లని, ప్రభాచకిత – కాంతులతో 
చకితులని చేసేది. ఎవరిని అలా 

చేసేది? పరజీన్్యది – మేఘాలకి 
రాజు, ఇంద్రుడులాంటి రాజులని. 
దూరీభూత విపననా దైెన్యము-
న్ – దీనుల దైెన్్యనినా దూరం 
చేసేది, నిరూ్ధ త దివాషతైెసైన్య-
మున్ – శత్రువులని పారదోలే-
ది.  ఈ పూరించడం ఎందుకని 
చూసే్త మనకి తెలిసేదేమిటంటే, 
విజయం వరించాక బాగా న్రస-
పడిపోయిన తన భకు్త ణి్ణ  ఉత్సు-
హపరచడానికి అని అరథాం చేస-
కోవచుచి.
    పోతన మరోచోట వామనవత్-
రంలో దానం పూర ్తయా్యక విషు్ణ వు 
త్రివిక్రముడిగా విజృంభించడం 
వరి్ణసూ్త , ఈ శంఖం ఎటువం-
టిదో చెపపుడానికి “జలధరనినద 
శంఖ” అంట్డు. జలానికి ఆథ-

రమైెనది మేఘం. ఆ మేఘం చేసే 
నిన్దం ఉరుము కనక శంఖం 
చేసే శబదా ం ఉరుము చేసే శబదా ంలా 
ఉంటుందని భావం. పంచజ-
నుడనే రాక్షసడు ఈ శంఖంలో 
ఉంటూ ప్రజలని ఏడిపిస్త ంటే 
వాణి్ణ  చంపినపుపుడు ఈ శంఖానినా 
విశవాకరమి విషు్ణ వుకి ఇచాచిడని కథ. 
ఈ శంఖంలో అనేక రకాలుగా 
ధవాని వచేచిటటు్ట  ఊదుత్రన్, ఆ 
ధవాని బటి్ట  విననావాళ్లకి ఎందుకలా 
ఊదుత్రో తెలుస్త ందన్ 
చెపా్త రు.  మహాభారతంలో కూడా 
కృషు్ణ డు తన రథనినా తోలే దారు-
కుడితో అంట్డు – సైెంధవుణి్ణ 
చంపడానికి ఒక రోజు ముందు 
– “రేపు మన రథనినా గుర్రాలతో 
సిథథాంచేసి, నేను పాంచజన్యం 



37మే  2020

ఊదగానే రంగంలోకి రావాలి. 
యోధులందరూ మన ప్రత్పం 
చూడబోతున్నారు.” ఏ రకంగా 
ఈ శంఖం ఊదితే ఏం చేయాలో 
వీళళీకి తెలుస్త ందననామాట. మరో 
విషయం ఏమిటంటే వేదాలు 
ఈ శంఖంలో దాగి ఉంట్యన్ 
వాటిని విషు్ణ వు సరవావేళలా 
కాపాడుతూ, కావాలిసునపుపుడు బ్ర-
హమిదేవుడికి ఇస్్త డన్ మనకి తె-
లుస్త ంది భాగవతంలో.
ధ్రువుడు చిననాన్డే పినతలి్ల  
చేత వకి్కరింపబడి, పటు్ట దల-
తో వళిళీ విషు్ణ వుకోసం తపససు 
చేస్్త డు. చివరకి ఈ తపససుకు 
మెచిచి విషు్ణ వు కనిపిసే్త న్ట-
మమిట మాటరాదు. మనసలో 
మాత్రం “నేను ఏమీ చదువు-
కోలేదు, నేరుచికోలేదు. నినినా 
స్త తించడానికి న్ న్టికి ఏమీ 
పదాలు కాన్ శో్ల కాలు కాన్ రావు. 
నినునా కీరి ్తంచాలని ఉంది” అను-
కుంట్డు. ఇది తెలిసిన విషు్ణ వు 
అపుపుడు తనచేతిలో శంఖానినా 
థ్రువుడి దవడకి ఆనిసే్త స్మవే-
దంతో ధ్రువుడు విషు్ణ వుని కీరి ్త-
స్్త డు. అసలు తపససు ఎందుకు 
మొదలుపట్్ట డో మరిచిపోయి, 
ఏం కావాలో కోరుకో అననాపుపుడు, 
“అనినా మాయావిశేషాలకీ కార-
ణమైెన న్ మోము అలా చూసూ్త  
ఉండడం తపపు మరే కోరికా 
లేదు” అంట్డు. గమనించారా, 
కోరికలన్నా పోయినపుపుడే భగ-
వదదారశినం అయే్యది.  అపుపుడు 
ఇంకా ఏముంది కోరుకోవడానికి? 
అదీగాక తన మనసలో కలిగే 
ప్రతీ ఆలోచన్ తెలిసిన భగవం-
తుణి్ణ ఏమిటి కోరుకునేది? ఇవన్నా 

చిననాతనంలోనే తెలుసకున్నాడు 
కనక అతు్యననాతమైెన ధ్రువపదా-
నికి చేరగలిగాడు.
గజేంద్ర మోక్షంలో ఒక చోట 
“ఇలా కరి, మకరిలు వేల ఏళుళీ 
పోరాడుకున్నాక …” అనే వచనం 
వస్త ంది. మహా అయితే కరీ 
మకరీ ఓ మూడు న్లుగు 
వందల సంవతసురాలు బతకవ-
చేచిమో – కలియగంలో కాకపో-
యిన్ ఏ త్రేత్, దావాపరయగా-
లో్ల . మరి వేల ఏళుళీ ఎలాగయా్య 
అంటే, ఈ కరి మనమే. మకరి 
ఈ సంస్రం. ఈ సంస్రంలో 
పడి “నేను” ఏదైెన్ చేయగల-
ను అనుకుంటూ అందులోంచి 
బయటకి రావడానికి ప్రయ-
తనాం చేసూ్త  విఫలం అవుతూ 
అలాగే కొటు్ట కుంటున్నాం. చాలా 
వేల ఏళ్ళీ, జీవిత్లూ గడిచాక 
“అబే్ ఇది కాదు పధ్ధతి, వేరే 
ఏదో ఉంది. ‘నేను’ కాదు వేరే 
ఎవరో సహాయం చేసే్త తపపు 
ఈ సంస్రమనే మకరి ననునా 
వదలదు. దీనినా తపిపుంచుకోవ-
డానికి ఆ వేరే వాణి్ణ  శరణువేడా-
లి తపపు మరో మారగుంలేదు” అనే 

ఆలోచన రావడం మొదలౌతుం-
ది. ఎవరు ఆ వేరేవారు? అపుపు-
డొచేచి ఆలోచనే “ఎవవానిచే 
జనించు…. మూలకారణంబ-
వవాడన్ది మథ్యలయడెవవా-
డు..” అనేది. ఎపుపుడైెతే “నేను” 
కాదు అనే ఆలోచన రావడం 
మొదలైెందో అది మన అహం 
కారం అంతమవడానికి న్ంది. 
అది అంతమవగానే భగవదదా-
రశినం కలుగుతుంది. అపుపుడు 
మనకి వినిపించే విజయ శం-
ఖారవమే కృపాంభోరాశి సౌజ-
న్యము, స్రోదార సిత ప్రభాచకిత 
పరజీన్్యది రాజన్యము, అన్నాను. 
మన విజయం ఏమిటంటే భగ-
వంతుణి్ణ దరిశించడం. 
        పద్యంలో పోతన వాడిన 
వృత్తం శరూదా లం.  శంఖారావం 
ఉరుము గరిజీంచినటూ్ట , వీరర-
సంతో ఉండడానికి పోతన సరైెన 
వృత్తమే ఎంచుకున్నాడని తెలు-
స్త ంది కదా? అసలు ఇటువంటి 
పదా్యలు “పలికించెడువాడు 
రామభధ్రుడుట” అనే భగవ-
తకృప లేకపోతే రాయగలగడం 
అసంభవం.
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ఆదూరి హైమవతి

            తరువు తపన

      అనగా నగా ఒక కాకి ఉండేది.
అది కడుపునింపుకోను అక్కడ 
క్కడా పడివుననా విత్తన్లూ, చిననా 
కాయలూ పండూ్ల , పురుగులూ 
తింటూ పట్ట  నింపుకుంటూ 
వుండే  
ది. కడుపునిండాక అది విశ్రాంతి 
తీసకుననా చోట, అది గోడో, ఇంటి-
కపోపు, మరెక్కడో, అక్కడే ఆహారం 
అరిగాక రెట్ట వేసేది. అలా  అది 
రెట్ట  వేసినచోట్ల   మొక్కలు 
మొలిచేవి. కొనినా  మొక్కలు బ్రతి-
కేవి. కొనినా తగిన ఉషో్ణ గ్రత అంటే 
నేలలో తడి, ఎంద, గాల్ సరిగా 
అందక చనిపో యేవి. అలాకాకి 
తిరుగుతూ బ్రతుకుతూ వుండేది. 
 ఒకమారు చలికాలం అధిక 
చలితో మానవులేకాక జంతు 
జ్లా లన్నా ఒణికిపోస్గా-
యి.అన్నా రాత్రులు నిద్రించ-
ను ,తలదాచు కోను ఏదైెన్ 
గుహలు, ఇళళీ కిటికీలు, పాడు-
పడిన ఇంటి  వస్ రాలు, దేవా-
లయాల గోపురాలూ అలా వాటికి 
అనువైనచోటు్ల  వతుకో్కస్గాయి. 
కాకికూడా ఇంత కాలం గూడు-
లేకుండానే సమరిగా బ్రతికింది. 
ఇపపుటి వాత్వరణ సిథాతికి ఎక్కడైె-
న్ ఒక గూడు కటు్ట కోవాలని ని-
ర్ణయించు కుంది. ఎక్కడ కటు్ట -
కోవాలో ఆలోచించుకుంటూ ఒక 

చెటు్ట  మీద వాలింది.
         ఆచెటు్ట  అందికదా " 
కాకమామి! గూడుకటు్ట కోను 
అనువైన ప్రదేశం కోసం చూస-
కుంటుననాటు్ల న్నావా! , న్కొమమిల 
మీద కటు్ట కో" అంది .
     కాకి "ఎందుకు ఓ వృక్షరాజమా!
ఎందుకు అలా అడుగుతు-
న్నావు?'
అని అడిగింది.
 చెటు్ట  "కాకమామి!  న్వు మఱ్్ఱ  
పండుతిని వేసిన రెట్ట లోని 
విత్తనం నుంచీ నేను పుట్్ట ను. 
న్వు న్కు మాతృసమానురా-
లవు. న్కు పుటు్ట క  నిచిచిన 
తలి్ల లాం టి  దానివి.న్జనమి-
కు కారణ భూతురాల వు.నేను  
మొక్కనైె చెటు్ట గా ఎదగను సూ-
ర్యరశిమి, న్రూ, గాల్ ,నేల అన్నా 
చక్కగా అమరాయి. అందుకే 
నేను ఇలా ఎదిగాను, న్వు వేసిన 
వితు్త  లోంచీ వచిచిన దానినా కనుక 
న్వు గూడు కటు్ట కోను న్ కొమమిల 
మీద స్థా నం ఐవవాడం న్ ధరమిం. 
న్ ఎండు కొమమి లు తుంచి గూ-
డుకటు్ట కో.లేతకొమమిలు విరిచి 
లోపల పక్క పరు చుకో. వాటిమీద 
న్ లేతఆకులు వుంచుకో పడక 
మెత్తగా వుంటుంది. నేను సం-
తోషిస్్త ను" అంది.  దానికా కాకి" 
నేను సహజంగా రెట్ట  వేశనే తపపు, 

న్కు జనమినివావాలని కాదు కదా! 
మరి న్వు ఇంత కృత జఞాత చూ-
పుతున్నావే, దానికి న్కు అర్త 
వుందా?" అని అడిగింది. 
 మఱ్్ఱ చెటు్ట  " న్వు సహజంగా 
వేసిన్, న్వు వేసిన రెట్ట లో వుననా 
విత్తనం లోంచే నేను జనిమించా-
ను . దానికి ఋణపడి వుండటం, 
ఆఋణం తీరుచి కోడం న్ధరమిం. 
అందుకనే నినునా న్కొమమిలో్ల  
గూడుకటు్ట కోమన్ అరి్ధస్త  న్నా-
ను"అంది. 
 కాకి అలాగే గూడుకటు్ట కు-
ని ఆచెటు్ట తో కబురు్ల  చెపూ్త  
కలకాలం జీవిం చింది.
 తెలిసి చేసిన్ తెల్క చేసిన్ 
పాపం ఎలా వంట్డుతుందో , 
పుణ్యమూ అంతే, తెల్క చేసిన్ 
,కావాలని చేసిన్ పాపపుణా్యలు 
వదలవు. అందుకే పుణ్యమే చేసి 
తరిదాదా ం.    
  కాకి జీవితకాలం  సమారుగా 
70 సంవతసురాలు.   
  మఱ్్ఱ  చెటు్ట  జీవితకాలం -కొనినా 
వందల సంవతసురాలు. 
మానవుడు తన  జీవితకాలం-
లో ఎందరికి స్యంచేశడు, 
ఎందరిని సంతోష పట్్ట డు, ఎం-
దరికిఆనందంకలిగించాడు?ఎ-
నినా మంచి పనులు  చేశడో ఆలో-
చించుకోవాలి.  
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       బసవరాజు పదమిన్భం అంటే 
హాస్యం.  పదమిన్భం అంటే శ్రీ శ్రీ 
శ్రీ మరా్యద రామననా. పదమిన్భం 
అంటే పటి్ట  ప్్ల డరు. ఎన్నా చిత్రా-
లో్ల   ప్రముఖమైెన హాస్యప్రధ్న-
మైెన పాత్రలు ధరిసూ్త  ఎన్నా విజ-
యవంతమైెన చిత్రాల నిరామితగా  
తెలుగు చలనచిత్ర స్మలో ఒక 
ప్రముఖ స్థా న్నినా సంపాదించు-
కుననా గొపపు  హాస్యనటుడు.
బసవరాజు వేంకట పదమిన్భరావు 
20 ఆగస్్ట  1931 న కడప జిలా్ల  పు-
లివందుల త్లూకాలోని సింహా-
ద్రిపురం గ్రామంలో జనిమించాడు. 
తలి్ల దండ్రులు శ్రీ బసవరాజు వం-
కటశేషయ్య, శంతమమి. పదమిన్-
భం తండ్ వంకటశేషయ్య కడప 
జిలా్ల  వేంపలె్లకు సమీపంలోను-
ననా వీరననాగటు్ట పలె్ల  గ్రామానికి 
కరణంగా వుండేవారు. ఈయన 
త్త సబ్య్య కూడా కరణమే. 
పదమిన్భానికి చిననాపపుటినుంచీ 
సంగీతమన్నా, పదా్యలన్నా చాలా 
ఇష్ట ం. మూడు సంవతసురాల 
వయసనుంచీ పదా్యలుపాడే 
ప్రయతనాం చేసూ్త  ఉండేవాడు. 
ఆవూరి టంట్ హాల్ లో “ద్రౌ-
పదీవస్్రా పహరణం”, “వందే-
మాతరం”, “సమంగళి” శోభ-
న్వారి “భక ్త ప్రహా్ల ద”మొదలైెన 

సినిమాలు చూసి వాటిలోని 
పదా్యలు, పాటలు, హాస్యసనినావే-
శలు అనుకరిస్త ండేవాడు. 
1936లో ఐదేళళీ వయసలో 

“చింత్మణి” న్టకంలో 
కృషు్ణ డి వేషం వేసి వన్సు మోర్లతో 
బాటు ఒక వండికపుపును కూడా 
బహుమతిగా పందాడు. 
తరావాత తముమిడు సదరశినంతో 
కలిసి ప్రొదుదా టూరులో వారాలు 
చేసకుని, యాయవారంచేస-

కుని  చదువుకున్నా, చదువు   వం-
టబట్ట లేదు. థియేటర్ మేనేజరినా 
మంచిచేసకుని వచిచిన సినిమా-
లన్నా చూసేవాళుళీ. అపుపుడే సైెకిల్  

తొక్కడం నేరుచికుననా పదమిన్భం 
తముమిడితో కలిసి సైెకిల్ కొనడా-
నికి డబు్ సంపాదించడానికి,  
ఎవరికీ చెపపుకుండా, రైెలో్ల  టికెట్ 
లేకుండా, ముందు బంగుళ్రు 
వళి్ల , అక్కడెంచేయా్యలో తోచక, 
మద్రాస్ వళ్ళీరు. అక్కడ నటి 

హాస్్యనికి రాజు—బసవరాజు
డా. పోడూరి శ్రీనివాసరావు
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కన్నాంబ ఇంటికివళిళీ ఆమెతో 
విషయమంత్ చెపాపురు.  తమ 
గానకళతో ఆమెను మెపిపుంచి రా-
జరాజేశవారి వారి కంపన్ లో కుదు-
రుకున్నారు..
ఆతరావాత ఒకవైపు సినిమాలో్ల  
నటిసూ్త నే, ఇంకొకవైపు. ఎస్. 
ఆర్. లాంటి వాళళీతో కలిసి, భక ్త-
తుకారాం లాంటి న్టకాలో్ల  50, 
60 ప్రదరశినలో్ల  పాలగు న్నాడు.  రు-
షేనదా ్రమని వాళళీ ట్రూప్ లో పాదు-
కాపట్్ట భిషేకం, సతీ సకు్కబాయి, 
హరిశచింద్ర, రంగూన్ రౌడ్, శ్రీకృ-
ష్ణల్లలు మొదలైెన న్టకాలో్ల  
పాలగు న్నాడు.
వాళుళీ తీసిన “పాదుకాపట్్ట భిషే-
కం” సినిమాలో కోరస్ లో పాడే 
అవకాశం వచిచింది. పదమిన్భం 
సినిమాలో్ల  చేరగానే, తముమిడు 
ఇంటికి తిరిగివచేచిశడు.  తరావాత 
పదమిన్భం మాయలోకం 
సినిమాలో కోరస్ లో పాడడమే 
గాక, ఒక పాత్ర కూడా  వేస్డు. 
నటుడిగా పదమిన్భానికి ఇది తొలి 
సినిమా. రెండవ సినిమా త్్యగ-
య్య. మూడవ సినిమా ముగుగు రు-
మరాటీలు.. తరావాత న్రదన్రది, 
యోగి వేమన  తదితర చిత్రా-
లో్ల  అవకాశలు వరసగావచాచి-
యి . 1947 లో వచిచిన రాధికలో 
కృష్ణ పాత్ర వేయదమేకాకుండా, 
ఒక గోపబాలునికి పే్ల బాక్ కూడా 
పాడాడు.   భక ్తశిరియాల లో చిననా 
చిరుతొండడి పాత్ర. వింధ్యరాణి 
లో ఇటు నటన, అటు గానం.
    1948లో  జమినివారి వీరకు-
మార్ చిత్రంలో నటించడానికి 

కొంత అడావానుసు కూడా తీసకు-
న్నాడు. ఇంతలో యోగివేమన 
తీసిన కే.  వి. రెడిడ్ , గుణసందరి 
కథ తీస్త ండడంతో ఆయనను 
వాహిన్ స్ట డియోలో కలవగా, 
ఆయన   పదమిన్భంచేత పాట 
పాడించుకుని విని, గొంతు  బా-
గాలేదని చిరాకుపడాడ్ డు. దాంతో 
నిరాశగా పదమిన్భం సింహాద్రిపు-
రం వళిళీపోయాడు.
ఆ సమయంలోనే తేలుకాటుతో 
సదరుడు ప్రభాకరం, జబు్తో 
చెలె్లలు రాజేశవారి మరణించ-
డంతో,  విరకి ్తచెండిన పదమిన్-
భం కొన్నాళళీపాటు సినిమాలకు 
దూరంగా వున్నాడు. గుంతకల్ 

కు సమీపంలోని కొనకండ్ల  లో 
చిన్నాననా శ్రీనివాసరావుదగగుర 
కరణీకం నేరుచికుంటుండగా, 
వీరకుమార్ చిత్రం షూటింగ్ 
కు పిలుపువచిచింది. ఆ చిత్రం 
షూటింగ్ జరుగుతుననారోజు-
లో్ల , విజయా సంసథాతో ఏరపుడిన 
పరిచయం పదమిన్భం కెరీర్ ను  
మలుపుతిపిపుంది.
షాహుకార్ చిత్రంలో నౌకర్ 
పోలయ్య వేషానికి ముందు హా-
స్యనటుడు బాలకృష్ణను అనుకు-
న్నారు. కాన్ అతను ముదురుగా 
అనిపించడంతో చక్రపాణి 
గారు వేరొక నటుడిని ఆపాత్రకు 
చూడమని చెపపుగా దరశికుడు 
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ఎల్. వి. ప్రస్ద్ గారి సూచనతో 
ఆవేషం పదమిన్భం  కు  దకి్కంది. 
పాత్ళభైరవి సి్రిప్్ట   వర్్క జరుగు-
తుండగా కె. వి. రెడిడ్  తోటరాము-
డిగా రాజ్రెడిడ్ని, మాంత్రికుడిగా  
ముకా్కమలను అనుకున్నారట. 
కాన్  షావుకార్ రషస్ చూసి-
నవంటనే మనస మారుచికుని 
హీరోగా ఎన్. టి. ఆర్., మాంత్రి-
కుడిగా  ఎస్. వి. ఆర్.,  అంజిగా 
బాలకృష్ణ,, సదాజపుడిగా పదమి-
న్భం లను ఖరార్ చేసకుని, 
విజయావారి పరమినెంట్ ఆరి్ట-
స్్ట  లుగా  మూడేళళీ అగ్రిమెంట్  
తీసకున్నారు. పాత్ళభైరవితో 
బాలకృష్ణ అసలుపేరు మరుగు-
నపడిపోయి, అంజిగాడు గానే 
ప్రసిది్ధపందాడు. పదమిన్భం 
తెలుగు, తమిళభాషలో్ల  పాత్-
ళభైరవితో  బాటు విజయావారి 
తరావాతి చిత్రాలైెన   పళిళీచేసిచూ-
డు, చంద్రహారం చిత్రాలలోకూడా 
నటించాడు. అదేసమయంలో 
గుబి్ ప్రొడక్షన్సు శ్రీ కాళహసి్త మా-
హాత్యంలో కాశి వేషం  వేస్డు. 
1954 లో వచిచిన సతీ అనసూ-
యతో మొదలుపటి్ట , కృష్ణప్రేమ, 
సతీ సకన్య, కృష్ణల్లలు, శ్రీ-
రామకథ, సతీ తులసి , ప్రమీ-
లారుజీ న్యం లలో న్రదుడిగా 
వేస్డు.  
1964  వ  సంవతసురంలో రేఖా 
అండ్ మురళ్ ఆర్్టసై పేర చల-
నచిత్ర నిరామిణసంసథా ప్రారం-
భించి దేవత, పటి్ట  ప్్ల డర్, శ్రీ 
శ్రీ శ్రీ మరా్యదరామననా చిత్రాల-
ను నిరిమించారు. మరా్యదరామ-

ననా సినిమాతోనే, నేటి ప్రముఖ  
గాయకుడు శ్రీ ఎస్. పి. బాలస-
బ్రహమిణ్యం  గాయకుడిగా చలన-
చిత్రస్మకు పరిచయం కావిం-
చబడాడ్ డు.  ఆతరావాత  పదమిన్భం 
తన బానర్  లో 1968 లో శ్రీరా-
మకథ చిత్రానినా నిరిమించడమే 
కాకుండా, ఆ చిత్రానికి దరశికుని-
గా కూడా వ్యవహరించారు. 1970  
లో కథన్యిక మొల్ల  చిత్రానినా 
నిరిమించి, ఆచిత్రానికి బంగారు-
నంది అవార్డ్ కూడా పందారు.
  పదమిన్భం నటించిన సిని-
మాలో్ల  కొనినా ప్రముఖమైెనవి 
::  షాహుకారు, పాత్ళభైరవి, 
జయసింహ, పాండురంగమా-
హాత్యం, అపుపుచేసిపపుపుకూడు, 
ఇల్లరికం, రాజమకుటం, ఇదదారు 
మిత్రులు, భారా్యభర ్తలు, 
వాగాదా నం, వలుగు న్డలు, ఆతమి-
బంధువు, కులగోత్రాలు, చదు-
వుకుననా అమామియిలు, డాక్టర్ 
చక్రవరి ్త, దాగుడుమూతలు, 
బబి్లియద్ధం, మూగమన-
సలు, మంచిమనిషి, వీరాభిమ-
ను్య, పాండవవనవాసం, దేవత, 

సమంగళి, పటి్ట  ప్్ల డర్, శ్రీకృ-
ష్ణతులాభారం, అవేకళుళీ, ఆడప-
డచు, గో పాలుడు భూపాలుడు, 
పరమానందయ్య శిషు్యలకథ,  
భక ్తప్రహా్ల ద, శ్రీ శ్రీ శ్రీ మరా్యదరా-
మననా, తిక్కశంకరయ్య, బాగాదా ద్ 
గజదొంగ, ఆదరశికుటుంబం, 
ఆతీమియలు, కథన్యకుడు, 
బుది్ధమంతుడు, భలేరంగడు, 
కథన్నటించారు.యికమొల్ల , 
కోడలు దిదిదానకాపురం, చిటి్ట చెలె్ల -
లు, జ్తకరతనా మిడతంభొటు్ల , 
శ్రీ క్రిష్ణవిజయం,.... ఇలా అనేక 
సినిమాలో్ల  ప్రముఖ హాస్యపా-
త్ర అంటే పదమిన్భానిదే. ఇంకా 
ఎన్నా విజయవంతమయిన చి-
త్రాలో్ల  పదమిన్భం  
నటించారు.
చిత్రస్మలో మంచి హాస్్యనికి  వి-
లువనిచిచి, మంచి హస్యనటుడి 
గాను,   ఉత్తమాభిరుచిగల నిరామి-
తగా మంచి చిత్రాలను నిరిమించిన 
శ్రీ పదమిన్భం చెనైెనైలో ఫబ్రవరి 
20, 2010 ఉదయం గుండెపో-
టుతో, 79 ఏళళీ వయసలో సవారగు -
స్త లయా్యరు. 
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమియ  కధ 

(గత సంచిక తరువాయి)

       ఆజ్నుబాహుడైె న వాసయ్య-
స్రు శ్రీరామచంద్రుడిగా, అపపు-
టికే ఒకస్రి న్టకం ఆగిపోయి
అవమానపడి ప్రతీకారంతో రగు-
లుతుననా సబ్రాయడు ఆంజ-
నేయడుగా పాత్రలలో జీవించి,
న్టకానినా అందరు కలసి రకి ్త
కటి్ట ంచారు.
         లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నాలు
ఆంజనేయని చేతిలో హతమైె
నిరీజీవులుగా పడివుంటే శ్రీరాము-
డు వచిచి ఒకొ్కక్కరి దగగుర వారి ప్ర-
త్పాలను పగిడి విలపించాలి.  
    "ప్రభయ్యను శత్రుఘ్నాని 
మేకప్ తో చూసూ్త  వుంటే న్కు 
ముచచిటేసింది. దుఃఖం రావటం 
లేదు. అందుకే అలా చాలా సేపు 
చూసూ్త  వుండిపోయా..... అది 
ప్రేక్షకులను చాలా ఆకటు్ట కుం-
ది" అన్నారు వాసయ్య స్రు 
తరువాత ఎపుపుడో...
     అలా న్టకపరవాం ముగిసింది. 
భాకరాపేటలో తరువాత ఎపుపుడో 
న్టకం వేసినటు్ట  విన్నా....     

          ప్రేమ వివాహం   
    మనసకు నచిచినవారితో 
జీవితం పంచుకోవట్నికి మనిషి   
పడే ఆరాటం మనిషి మనుగడ 
మొదలైెనపపుటి నుంచి వుంది. 
తనకిష్ట ం లేనివాడిని పళి్ల  చే-

సకోకుండా ఇష్ట మైెనవాడిని వ-
దుకు్కంటూ, ధైర్య స్హస్లు 
ప్రదరిశించి, చివరికి మెచిచినవాడి 
తోనే మెడలో త్ళి కటి్ట ంచుకు-
ని జీవిత స్ఫల్యం పందడమ-
నేది అన్దిగా వస్త ననా చరిత్ర. 
ఇలాంటిదే భాకరాపేటలో కూడా 
జరిగింది. 
       చిననాగోపవరం న్గిరెడిడ్  
ఆజ్నుబాహుడు, నెమమిదస్త డు. 
ఎదుదా ల వా్యపారంలో అందెవేసిన 
చేయి. ఈయనకు మగ సంత్నం 
లేదు. ఇదదారు ఆడపిల్లలు. పదదా-
క్క, న్గమమి. ఇదదారూ ఆరడుగుల 
స్త్రీమూరు్త లే. ఎర్రటి ఛాయతో.. 
నుదుట పదదా  కుంకుమ బటు్ట తో 
చూడచక్కగా వుంట్రు. ఊరో్ల  
ఎకు్కవమంది 'న్గిరెడిడ్  మామా' 
అని పిలిచేవారు, కులమత్ల 

సంబంధం లేకుండా.... బహుశ 
అందమైెన ఆడపిల్లలుననా తం-
డ్రులను చాలామంది 'మామా' 
అనే సంబోధిస్్త రనుకుంట్.        
       న్గిరెడిడ్మామ తన మేన-
లు్ల డు 'ఎంకటయ్య'ను చిననా-
పపుటినుంచే పంచుకున్నాడు. 
ఆయనకు పండి్ల  చేసి, తన 
పిల్లలతో ఆయన పిల్లలను 
కూడా సంరకిష్ంచేవారు. 'ఎం-
కటయ్య' (ఎంకరెడిడ్) కూడా 
సవాంత ఇలు్ల లాగా పనిచేసే-
వాడు. పదదాక్కకు పళి్ల  చేసి 
పదదాలు్ల డిని కూడా 'ఇల్లరికం' 
తెచుచికున్నాడు.
       మిగిలింది చిననాకూతురు 
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న్గమమి. ఈమెకు పండి్ల  చే-
యాలిసువుంది. ఏదైెన్ మంచి 
సంబంధం బయటిది చూసి 
చెయా్యలని నిశచియించు-
కుని, మైెసూరులో కాంట్రాకు్లు  
చేసి బాగా సంపాదిసూ్త వుననా 
పిల్లవాడితో సంబంధం కుది-
రాచిరు న్గిరెడిడ్మామ. కటనాం 
బాగానే ఇవవా నిర్ణయించుకు-
ననాటు్ల ంది. పండి్ల  ముహూరా్త-
లు నిశచియించుకున్నారు.
    మేనరికం రెండువైపుల 
నుంచి వుంటుంది. తండ్ 
యొక్క అక్కచెలె్లండ్ర పిల్లలు, 
తలి్ల  యొక్క అననాదముమిల 
పిల్లలు. ఈ రెండు వరుసలో్ల  
తండ్ వైపు మేనరికం ఇవవా-
డానికి తలి్ల కి ఇష్ట ం వుండదు. 
కాన్ ఆడపిల్లలు పుటి్ట నపపు-
టి నుంచీ మేనత్తలు తమ 
వంశం, తమ రక ్తం... లాంటి 
సంబంధ్లతో తమ వైపు తి-
పుపుకోవాలని చూస్్త రు.
      పిల్ల  పుటి్ట నపపుటినుం-
చి 'అమమి' తనవైపు వాళళీను 
పరిచయం చేసి 'అమమి' 
మాట నేరిపున తరువాత 
'మామ' మాటనే నేరిపు తన 
అననాదముమిలకు, వారి పి-
ల్లలలకు దగగుర చెయా్యలని 
చూస్్త రు. ఆ విధంగా మేనత్త 
కొడుకే్క ఎకు్కవ ప్రాధ్న్యత 
వుంటుంది మేనమామ 

కొడుకు కంటే. కారణం... 
మేనమామ భార్య ఈ ఇంటి 
సంబంధమును ఇష్ట పడదు 
కాబటి్ట . 
       ఎంకటయ్య అనినా ప్రయ-
త్నాలూ విఫలమైెన తరువాత 
చివరి ప్రయతనాంగా తన 
తముమిడికి 'రాక్షస వివాహం' 
చెయా్యలని నిర్ణయించుకు-
న్నాడు. రాత్రికి రాత్రే రెండు 
లారీల జనంతో ఊరిమీద 
పడి  అమామియిని బలవంతం 
గా ఎతు్త కెళిళీ పండి్ల  చెయా్య-
లని సంసిద్ధమయా్యడు. 
     ఈ విషయానినా పదదాక్క-
కు ఎవరో ఉపపుందించారు. 
పదదాక్క చాలా తెలివైంది. ధై-
ర్యస్త రాలు కూడా. ఆపద 
సమయంలో ఎలా సపుం-
దించాలో, ఎవరి సహాయం 
అరిథాంచాలో, ఎవరిని 
దూరంగా వుంచాలో తెలిసిన 

వ్యవహార ్త. ఈ విషయా-
నినా ఇంటో్ల  గాన్, ఊరో్ల  గాన్ 
ఎవరికీ తెలియనివవాలేదు. 
కేవలం న్గమమికు, న్గిరె-
డిడ్మామకు చెపిపు రాత్రి పది 
గంటల సమయంలో స-
బా్రాయడిని పిలిచి తన 
పథకం వివరించింది. 
      స్హస్లు చేయటం, ఊరికి 
మంచి జరిగే పని ఏదైెన్ 
వుంటే ముందుండటం, 
ఆపదలో వుననావాళళీకు సహ-
కరించటం, తనను నమిమి-
నవారికి ప్రాణం అడుడ్  వేసి 
కాపాడటం లాంటి మంచి 
లక్షణాలు సబా్రాయడికి 
ఉన్నాయి.
     పదదాక్క తన చెలె్లలు న్-
గమమిను మగరాయడిలా 
అలంకరించింది. 
           (ఇంకా ఉంది)
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తుమూమిరి రాంమోహన్ రావు

సేవాచా్ఛ కవితవాపు బావుట్ నెగురవేసూ్త వుననా 
వరిష్ట  కవి, రచయిత,విశే్లషకులు 

       
సహస్ర చంద్ర దరశిన్నంతరం 
కూడా నిత్యకవితోవాపాసన చేస్త -
ననా నిశిత పరిశీలన్ శీలి ఆచార్య 
మాదిరాజు రంగారావు.నిరంతరం 
మారుపులకు లోనౌతుననా సమకాల్న 
సమాజ్నినా తన కవితవాంలో ప్రతీకా-
తమికంగా ప్రదరిశిస్త ననా ప్రయోగవాది 
ఆయన. డా.ముదిగొండ శివప్రస్ద్ 
గారననాటు్ల  
   'పౌరాణిక సాహతాయానికి భరత-
వాకయాం,
    ఆధునిక సాహతాయానికి నాందీ 
ప్రసా్త వన
   ఈ ఎనబది ఐదేండ్ల  సాహ-
తయారిషా '
          ఇటీవల జరిగిన తెలుగు 
మహాసభలనుదేదాశించి రాసిన 
పదా్యలు ఆయనకు గల తెలంగాణ 
మటి్ట మీద ప్రేమను చాటుత్యి.
మా తెలంగాణ ఉదయామ మానయా 
చరిత
వివిధభాషల సంసకృతి విభవ 
నిలయ
నిఖిల జగతికి ఆదరణీయమ-
గుచు
ఇంద్ర ధనసున తలపంచు 
పీఠభూమి
హైదరాబాదు సంసాథి న హారరతని
ఈ తెలంగాణ ప్రాకృత స్నిహసీమ
ప్రజల సా్తంత్రయా కాంక్షతో ప్రభవ 
రూప

రాష్ట్ర భావతరంగిక రాగరమయా

తన అస్తత్ము రూపుదిదు్ద కని 
చిత్తంబందు స్్చాఛాశయా 
నినదంబంతయు శాంతి 
తేజమున
ఆన్కాంశుతాయాగాలతో
కనిపంచెన్ ఒక రేణు అందరని 
ఏకాక్షర చెతైనయామైె 
విన సంపెనైది రామ వచి్చనది 
భావిన్

భాగయా రాష్ట్ర-
ముమిగా 
       ఆచార్య 
మా ది రా జు 
ర ం గా రా వు 
గారు జనిమిం-
చింది ఖమమిం-
జిలా్ల  ఎల్లందు 
మండలంలోని 
పండిత్పురం-
లో 6 అగస్ట  
1935 న.కా-
కతీయ విశవా 
వి దా్య ల య ం 
లో తెలుగు 
సంసకృత బో-
ధన్చారు్యలు-
గా 1968 నుండి 
1995 వరకు 
ప ని చే శ రు .
ఉ స్మి ని యా 

విశవా విదా్యలయం నుండి 1962 లో  
తెలుగు స్హిత్య విదా్యరిథాగా ఎం.ఏ 
చేశరు.1966 లో కవిత్రయ కవితవాం 
పై పరిశోధన చేసి
పిహచ్.డి పట్్ట పందారు.1969లో 
సంసకృతం లో ఎం.ఏ చేశరు.
       వీరి స్హిత్య కృషి బహు 
ముఖీనంగా స్గుతూ వస్త న్నా 
వీరి ప్రతే్యకత సేవాచా్ఛ కవితవాం.

ఆచార్య మాదిరాజు రంగారావు
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కుందురి ్త లాంటి వారు తొలి దశలో 
వచనకవిత్వానికి న్ందిగా నిలిచిన్ 
న్టినుంచి నేటి దాకా ప్రతీకాతమిక 
దీర ్ కవితలను వలువరిసూ్త నే 
ఉన్నారు.మానవీయం, ముక ్తధ్త్రి-
,వియత్నాం,పడగెతి్తన ఉదయం, 
అమృతలిప్తలు-ఆనందధుని
వంటివి అనేకంగా పుస్తకాలు 
వచాచియి.
ఆదరశిం,త్తి్తవాకం,ప్రతీకాతమికం,-
భావాతమికం,మన్వైజ్ఞా నికం,స్మ-
యికం,స్మాజిక విషయాలు వీరి 
కవిత్ వైవిధ్్యలు.క్రాస్ ఫైర్ లాంటి 
వచన కవిత్ కావా్యలు రచించారు.
ముక ్తకాలు రాశరు.వీరి వచన 
కవిత్ శలైి విలక్షణమైెనది.శబదా ం 
మీద వీరి అధికారం అస్మాన్యం.
వీరివి కొనినా కవిత్ ఖండికలను 
చూసే్త తెలుస్త ంది.
'నా శరసుస్ ఆకాశం వలె అందని 
ఎత్్తల్ ఉంది
నా పాదాలు నదీ తరంగాల వలె 
ఒకచోట నిల్ లేకనానియి
నా మనసుస్ గాలివలె వలుగులన 
అంతటి ఆడుత్ంది
నా చూపు పకిషావలె కతి్తవలె ది-
క్కలల్ దూసుక పోత్ంది'
                         -సేవాచా్ఛ కవితవాం 1
  
‘ఆరి్త నండి చెతై్రం వలె మనసుస్ 
ముక్తమౌత్ంది
నవ సమాజ శక్త లతో జీవన 
రుచి పందుత్ంది

అవని ఫ్లతలం పె ై శ్రమజీవి 
భవిషయా రేఖతో
పరిణామ చరిత్రల్ శాంతి 
ఖండం మొదలవుత్ంది
       -ప్రజ్స్వామ్య బింబం (క్రాస్ ఫైర్ 

నుండి)
ఉదార ప్రజ్స్వామ్య నిరిదాష్ట మైెన 
కావ్యం క్రాస్ ఫైర్.
సేవాచ్ఛగా కవితవామనేది వచన 
పద్యం,వచన గేయం ,ముక ్తచ్ఛం-
దం,వచన గీతం,సవాచ్ఛందకవి-
తవాం,వచన కవితవాం మొదలైెన వాటి 
పరిమితులినా అంతరభువించుకుననా 
విసతృత రూపం. 
డా.మాదిరాజు రంగారావు కవితవాం
ఆధునికయగంలో అనివార్యం-
గా కనిపించే నిరంతర పరిణామ 
శీలంతో పరివర ్తన లక్షంతో 
స్గుతుంది.
     వీరు పరిశోధన గ్రంథం “కవిత్ర-
యం సృజనకారుల శిలపుం”
వీరి ఇతర రచనలు సేవాచా్ఛ కవి-
తవాం,నవలా సవారూపం,పరిశోధన్ 
సవారూపం,అధికారభాష,అనువాద 
కళ, శ్రీ శ్రీ మహా ప్రస్థా నం - సమా-
లోచనం, దాశరథి పునరనావం-
సమాలోచనం,సమదరిశిని,ఆలో-
కనం -స్హిత్య వా్యస్లు,సృజన 
దృషి్ట  -మానవీయ భావన,స్హిత్య 
వా్యస్లు,సృజన చేతన-కలపు వృక్షం 
వంటి అనేక విశే్లషణాతమిక రచనలు 
చేసిన వీరి పాండిత్య ప్రకరష్ అస్-
మాన్యమైెనది.
       అంతేకాదు  UGC వారికోసం 
రాయప్రోలు సబా్రావు సంపాదక-

తవాంలో వలువడిన మహాభాగ-
వతం,ఖండన్లు లకీష్మిరంజనం 
గారి సంపాదకత్వాన వలువడిన 
మహాభారత గ్రంథల సంపాదక 
వరగు  సభు్యలో్ల  ఒకరిగా పనిచేశ-
రు.
     UGC వారికోసమే  వచన-
కవితవాంలో ప్రజ్స్వామ్య సిదా్ధ ం-
తము ,జ్తీయ సమైెక్యత అనే 
ప్రాజకు్ట ,స్వాతంత్రా్యనికి వచన 

కవితవాంలో జ్తీయ, అంతరాజీ  తీ-
య,మానవత్ ధోరణులు అనే ప్రా-
జకు్ట  కోసం పని చేశరు.
         వీరి పలు పరిశోధన్తమిక,-
విశే్లషణాతమిక వా్యస్లు సవాతంత్ర,-
భారతి,నవత,స్రవంతి,జయంతి,-
వాజఞామియి,మూస్,ఆంధ్రప్రభ,ఆం-
ధ్రభూమి వంటి పలు పత్రికలలో 
ప్రచురితమయా్యయి.
1992 ఉత్తమ అధ్్యపక పురస్్కరం 
రాష్ట్ర ప్రభుతవాం నుండి పందారు.
తెలుగు విశవావిదా్యలయం నుండి 
1993 లో ఉత్తమ ఆధునిక కవి-
త్వానికి స్హిత్య పురస్్కరం 
పందారు.1970 లో స్థా పించిన 
రసధున స్హితీ పరిషతు్త కు వ్యవ-
స్థా పక లు మరియ సంపాదకులు 
కూడా.
   ఈయన అంతరంగం విశవాన్థ 
బహిరంగం శ్రీశ్రీ. స్ర్తివాదం దళిత 
వాదం, మైెన్రిటీ వాదం, ఉప 
ప్రాంతీయవాదం, శ్రామిక వాదం, 
అంతరాజీ తీయ ఉగ్రవాదం- ఇలా 
స్మాజిక పటలంపై ఏ సపుందన 
వచిచిన్ మాదిరాజువారి లేఖిని ఘో-
షించవలసిందే!! కవిగా మాదిరాజు 
రంగారావు ఎంతటి లబ్ధప్రతిషు్ట డో 
విశే్లషకునిగా అంతటి అంతరుమి-
ఖుడు.
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ఎలెకా్రా న్
    ఆదివారం స్యంత్రం ఆరు-
గంటలకి అత్తమామలు గుళ్ళీ 
పురాణశ్రవణానికి వళి్లనపుపు-
డు, బయటకు వళ్లబోతుననా 
కూతురు చారుకేశిని కురీచిలో 
కుదేసి, ఆందోళి అడిగింది. 
“ఏమే, చారూ! పోస్్ట  గ్రాడు్యయేట్ 
చదువు పూర ్తయింది.  చచిచిచె-
డి అతి్తసరు మారు్కలతో గట్ట -
కి్క  డిగ్రీ తీసకొన్నావ్! న్ పళి్ల  
చూసి పోదామని న్ న్యనమామి, 
త్తయా్య కళళీలో వతు్త లు ప-
టు్ట కొని ఎదురు చూస్త న్నారు. న్ 
అభిప్రాయం తెలుసకోమని మీ 
న్ననాగారు ప్రతిరోజూ  ననునా నస 
పటే్ట స్త న్నారు! చెపుపు, పళి్లకి సిద్ధ-
మేన్?”
    “అమామి! న్ పళి్లకొసం ఇంతగా 
ఆందోళన పడిపోతున్నావ్, 
న్నమామి త్తయ్యలను తవారగా 
పంపేదాదా మనేన్?” చారుకేశి  ఓ 
విసరు విసిరింది.
 “నేనననాది స్ధ్రణంగా ముస-
లివాళ్లనే మాట. పళిళీకి తొందర-
చేసే పదజ్లం. విపరీత్రాథా లు 
తియ్యక. ఇలా అడిగిందొకటైతే, 
సమాధ్నం మరొకటి రాసే మూడో 
తరగతిలో పా్యసయ్యవు. ఇరవై 
రెండేళు్ల  వచేచిశయ్! వయస 
ముదిరిన కొదీదా  సంబంధ్లు 
రావడం కష్ట మైెపోతుంది. న్ 

ముగుగు రు మేనత్తలకీ న్కు ఈడూ 
జోడూగా ఉండే కుమార రత్నా-
లున్నారు. న్ మేనత్తలు మీ న్ననా-
గారిన్, ఆయన ననూనా ఒతి్తడి చే-
సేస్త న్నారు. ఆలస్యం చేసినకొదీదా  
దారితపేపు అవకాశం ఉంటుందని 
పకి్కంటి పేరమమి రోజుకోమా-
రు అన్్యపదేశంగా అంటోంది! 
న్చేత మరినినా మాటలు అనిపిం-
చుకోకుండా తిననాగా సమాధ్నం 
చెపుపు,” అంది ఆందోళి.
“అమామి! ఆందోళి రాగంలోని 
సంగతులన్నా పలికేశవు. ఇక ఈ 
చారుకేశి గానం విను. న్కు న్ 
ఆడపడుచులతో వియ్యమొం-
దడానికిష్ట ం లేదు. ప్రస్త తం 
బావామరదళ్ల ప్రేమాయణాలకి 
సినిమాలో్ల  కాలం చెలి్ల పోయిం-
ది. రాణి పల్లవి, రాజ్ చరణ్ ల 
ప్రేమగాధలే నడుస్త న్నాయి. మే-
నరికాలు మంచివి కావని వైద్య-
రంగం ఘోషిస్త ంది. ఈ న్ ఘోష  
అత్తలకి న్ననాదావారా వినిపించు. 
లేకపోతే నేనే ఆ ముగుగు రు బావ 
గాళళీకీ ఉత్తరం రాసేస్్త ను. నువువా 
పేరమమి మాటలకి విలువనిస్త -
న్నావూ అంటే, న్ మీద నమమికం 
లేనటే్ట ! ఇది న్ రాగంలో ఒక 
అపశృతి! ఇకపోతే, తలి్ల దండ్రు-
లు తమ సంత్నం వయస-
లోకాని, ఉదో్యగంలోకాని అడు-

గుపట్ట డంతోనే సంబంధ్లు 
వతికేయాలి కాన్ ‘పళి్లచేస 
కొంట్వా?సంబంధ్లు చూ-
డమంట్వా?’ అని అడగకూ-
డదు. కోరికలు కొరికేస్త న్నా 
సమాధ్నం చెపపుడం మొహమా-
టంగా ఉంటుంది. అడకు్కండానే 
చూడడ్ం మొదలు పట్్ట రనుకో, 
అపుపుడు పిల్లలు ఇపుపుడపుపుడేకా-
దు-ఇంకా చదువుకోవాలి-ఉదో్య-
గంలో సిథారపడాలి-మరి నేనెవరోనా 
ప్రేమించానులాంటి చరణాలు 
పలుకుత్రు. అలా కాకుండా 
మౌనంగా ఉండిపోతే పళిళీకి సిద్ధ-
మేనని అనుకోవాలి. తెలిసిందా?”
“తెలిసిందిలే! నువువా ఉదహ-
రించిన చరణాలతోనే పరోక్షం-
గా సమాధ్నం చెపాపువు. చాలా 
సంతోషం చారూ! న్ననాగారితో 
పేరమమిగారి మొగుడు పేరయ్య-
గారితో మాట్్ల డమని చెబా్త ను. 
సరేన్?”
చారుకేశి తలఊపింది. 
“మనలినా గురించి మనకంటే 
ఆయనకే ఎకు్కవగా తెలుస. 
తకు్కవలినా ఎకు్కవలుగా చేసి 
చెపేపు నేరుపుకూడా ఆయనలో పు-
ష్కలంగా ఉంది!” అంది ఆందోళి. 
“నేను మొదటి తరగతిలో ఏం.ఏ. 
పాసయా్యనని ఆయన చెపే్త, 
కుటుంబ స్ంప్రదాయంలో  ఫుల్ 

సవాయంవరం 
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స్్ట పంత చుక్క పదదా  మచచిగా 
మారి పోతుంది. అందుచేత 
మనినాగురించి ప్రగలాభులు చెపపు-
దదాని చెపపుండి!”అంది చారుకేశి. 
“అయో్య! నువువా ఫస్్ట  కా్ల సలో 
పాసయా్యవని పేరమమిగారికి ఇది-
వరకే  చెపేపుశనే! ఎలాగా?” 
“ సంబంధ్లు రాన్, న్ డిగ్రీ 
సంగతి నేను చూసకొంట్ను! 
మీ బాధ్యత సంబంధ్లు చూడడ్ం 
వరకే! అవునూ, కాదనే నిర్ణయం 
మటు్ట కు న్దే! ఈ సంగతి న్ననాతో 
చెపుపు. నేను నడకా, ఓనమాలూ 
ఆలశ్యంగా మొదలు పట్్ట న-
ని న్ననాగారు బళ్ళీ చేరిపుంచి-
నపుపుడు  న్ వయస ఓ ఏడాది 
తకు్కవ రాశరు. పేరయ్యగారు 
నేను పుటి్ట నపుపుడు న్ జ్తకచ-
క్రం వేశరన్, అది అధు్తమని 
ఆయనన్నారని న్యనమమి న్ 
వీపు ఆపా్యయంగా నిమురుతూ 
ఎన్నాస్ర్లంది. ఇపుపుడు న్ డి.ఓ-
.బి. అంటే డేట్ఫ్ బర్ ్త కి అంటే 
పుటి్ట నరోజుకి అనుగుణంగా జ్-
తకచక్రం వేయించండి. లేకపోతే 
పేరయ్యగారు కొంప ముంచేస్్త -
రు!”
“న్ననాగారు రిజిస్టర్ చేయించిన 
పుటి్ట న తేదీతో ఈ మధ్యనే 
ఇంకో ఆయనచేత జ్తక చక్రం 
వేయించారు. ఆ తేదీకి న్ది ఆశే్లష 
నక్షత్రమౌతుందని, న్జ్తకంలో 
కుజదోషం ఉందన్, కటు్ట కుననా-
వాడికి సఖ శంతులుండవన్ 
రాశడు. న్కు ఓన్మాలు సరైెన 
సమయంలో దిదదాడం రాలేదని, 
తీరి కూరుచిని మీ న్ననాగారు ఈ 

వధవపని చేశరు. న్ పుటి్ట న తేదీ 
న్ మేనత్తలకి తెలుస కాబటి్ట  
గొడవ ఉండకపోవచుచి కాన్, 
వచేచి పై  సంబంధ్లవారికి జ్-
తకాలమీద నమమికముంటే ఇంతే 
సంగతులు. న్కిపుపుడు బావలే 
గతి! న్ ఖరమి!”
“ఆ సంగతి న్ కొదిలేయ్, నేను 
చూసకొంట్ను. పళి్లకొడు-
కుల తలి్ల దండ్రులు కూడా కోటి 
అబదా్ధ లడత్రు! అవసరమొసే్త 
వాళ్లన్ ఓ కుదుపు కుదుపుదాం.”
ఆందోళి ఆ రోజు రాత్రి భర ్త మోహ-
న్రావుకి చారుకేశి పళిళీకి సిద్ధమే-
నని చెపిపు, పుటి్ట నరోజు మారచిడం 
వల్ల  వచేచి   ఇబందులినా గురించి 
కూతురు లేవనెతి్తన అనుమా-
న్ల సంగతి వివరించింది. 
“ఇపపుటునాంచీ ఆ విషయమైె బుర్ర 
బదదాలు కొటు్ట కోక! వంతెన ఎలా 
దాట్లో తరావాత ఆలోచిదాదా ం.” 
మోహన్రావు భార్యకి నచచిచెపాపు-
డు. 
తరావాత మోహన్రావు తన తలి్ల దం-
డ్రులకి వాళళీ మనవరాలు పచచి-
జండా ఊపిందని చెపాపుడు. 
 “న్ అపపులకి ఏం సమాధ్నం చె-
పేపుదిరా? వాళుళీ న్మీద కక్ష కటే్ట -
స్్త రు! ఇదంత్ న్ పళ్ళీం చేస్త -
ననా పని!” అని తలి్ల  వాపోయింది. 
“ఎవరేం అన్నా, చారూ తన 
మనసలో ఉననా మాట చెపేపుసిం-
ది. చారూ వాళ్ల కూతురు. వాన-
ప్రసథాంలో ఉననా మనం  వేలుప-
టి్ట  కెలకూ్కడదు. పై సంబంధం 
చూడడ్మే మంచిది,” అని మో-
హన్రావు తండ్ ధనసుర్ రావు  భార్య 

కలా్యణిని ఓదారాచిడు. 
పిట్ట గోడమీదుగా కబురందు-
కొననా పేరమమి భర ్త పేరయ్యకి 
చెపిపుంది. ఆయన మోహన్రావు 
ఇంటో్ల  వాలాడు. 
“పేరయ్యగారూ! ఒకొ్కక్కళ్్ల  
వచిచి, చూసి, జ్తకం బావలేదు, 
కటనామింత కావాలి, కటనాం వదుదా  
కాన్  వైభవంగా పళి్ల  చెయా్యలి, 
ఉదో్యగం చెయా్యలి, చేయకూ-
డదు లాంటి లలా్ల యి కబురు్ల  
చెపిపు, కాదనడానికి కారణాలు  
చేబే్త న్కు నచచిదు. అందుకని 
జ్తకాలు బావున్నాయని, 
ఉదో్యగాలు సిథారంగాఉన్నాయ-
ని,  రెడ్మేడ్ దుస్త లకు సరి-
పోత్రని, న్కు  ఈడూ జోడుగా 
ఉంట్రని తలిసే్త నిరాథా రించుకొ-
ని, పళి్లచూపులకు ముహూర ్తం 
పటి్ట , ఓ పదిమందిని ఒక్కస్రే 
సవాయంవరానికి  తీసకురండి.” 
అంది చారుకేశి. 
“న్ జ్తకాని కేమమామి?! ఊఁ 
అంటే ఇరవై సంబంధ్లు దొ-
రుకుత్యి. న్ దగగుర ప్రస్త త్-
నికి పాతిక సంబంధ్లున్నాయి. 
వాళళీలో కన్సం పదిమందికి  
జ్తకాలు తపపుక కలుస్్త యి. 
వచేచినెల మొదటి శనివారం 
స్యంత్రం న్లుగగుంటలకి ది-
వ్యమైెన ముహూర ్తం ఉంది. 
ఏరాపుటు్ల  చెయ్యమని మీ న్ననా-
గారితో  చెబా్త ను, సరేన్?”
ఆ వచేచినెల మొదటి శుక్రవా-
రం రానే వచిచింది.  మోహ-
న్రావు డాబామీద షామియాన్ 
వేసి, కురీచిలు తెపిపుంచి, ఏరాపు-
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టు్ల  చేశడు. శుక్రవారం వసే్త 
మరానాటి శనివారం రాకుండా 
ఉంటుందా? ఆ శనివారం కూడా  
ఘడియ తపపుకుండా వచిచింది. 
స్యంత్రం అయి్యంది. పళి్లకొ-
డుకులు ఓ పదిమంది కార్లలో, 
ఆటోలో్ల , తమ తమ తలి్ల దం-
డ్రులతో వచాచిరు. కొంత మంది 
కాబోయే అరథామొగుళు్ల  అంటే 
అడపడుచులు కూడా వచాచిరు. 
మరికొంతమంది వరుల దగగురి 
బంధువులు, సేనాహితులు 
వచాచిరు. అందరూ కలిసి అరవై-
మంది దాట్రు.
పేరయ్య అందరీనా పేరుపేరు-
న్ మోహన్రావు దంపతులకి 
పరిచయం చేశడు. పళి్లకొడుకు-
లందరూ దరాజీ గా ముందు వరస 
కురిచిలో్ల  కూరుచిన్నారు. మోహన్రా-
వూ, ఆయన ఇదదారు కొడుకులూ 
బోన్ చైెన్ పళ్్లలలో పచిచిమిర-
పకాయ బజీజీ , సమోస్, ఆత్రే-
యపురం పూతరేకు, కాకిన్డ 
కోటయ్య కాజ్ ఫలహారంగా 
పట్్ట రు. శీతల పాన్యాలందిం-
చారు. మూతులు తుడుచుకో-
డానికి అభినందలినా ముద్రించిన 
మంచి చేతి రుమాళ్లని అందరికీ 
అందించారు. 
చారుకేశి ఉపాపుడ నూలు చీరక-
టు్ట కొని మైెక్ ముందర నిలుచిని 
అందరికీ నమస్్కరం చేసి త్-
తయ్యన్, న్యనమమిన్, తలి్ల -
దండ్రుల్నా, ఒక అననాయ్యన్, ఒక 
తముమిణి్ణ  పరిచయం చేసింది. 
“ఇతను మా అననాయ్య. పేరు 

గుజజీర్. ఎమేమి బియిడ్ చేసి, ఇర-
వైవేలుకి సంతకం చేసి పదివేలు 
జీతం తీసకొని ఓ ప్రైవేటు 
సూ్కలో్ల  పనిచేస్త న్నాడు.  న్ పళ్ల-
యితేకాని తను పళి్ల  చేసకోనం-
టున్నాడు! వీడు న్ తముమిడు. 
పేరు మల్ర్. ఇంటర్ చదువుతు-
న్నాడు. వీణీ్ణ కదిపితే ఇపపుటునాంచే 
అత్్త రింటికి దారేది అని అడు-
గుత్డు. సరే! ఇక న్గురించి 
చెబా్త ను. న్కు కొంచెం ఆలస్యం-
గా, నడకా, మాటలూ వచాచియట. 
అందుకని న్ననాగారు ననునా 
సూ్కలో్ల  చేరిపుంచినపుపుడు ఒక 
ఏడాది తకు్కవ వేసి చేరిపుంచా-
రు. కాన్ మా పేరయ్యగారు నేను 
పుటి్ట న రోజు జ్తకమే మీకందరి-
కీ చూపించారని  ప్రమాణం చేసి 
చేబు్త న్నాను. దానికి స్క్షంగా న్ 
జనన ధృవపత్రం జిరాక్సు కాప్ 
న్ తముమిడు మీకు పంచుత్డు. 
ఇక పోతే మా పేరయ్యగారు 
నేను ఎమేమి పాసయా్యనని చె-
పేపుఉంట్రు. కాన్ నేన్ డిగ్రీని 
మొదటి ప్రయతనాంలోనే అతె్తస-
రు మారు్కలతో స్ధించాను. న్ 
వయస విషయంలోనూ, విదా్య-
ర్త స్థా యి విషయంలోనూ మీక-
భ్యంతరాలేమైెన్ ఉంటే నిరొమిహ-
మాటంగా చేతులెత్తండి.”
ఎవరూ చేతులెత్తలేదు సరి కదా, 
“మాకేమీ అభ్యంతరం లేదు!” 
అన్నారందరూ ఒకేస్రి. ఇది 
చారుకేశి అందానికి మొదటి 
సూచిక. 
“మీ తలి్ల దండ్రులు న్ జ్తకానినా 

మీ, మీ సిదా్ధ ంతులకు  చూపించే 
ఉంట్రు. మా పేరయ్యగారు మీ 
జ్తకాలినా పరిశీలించే ఉంట్రు. 
అందుకని జ్తకాలు  కుదర-
లేదననా కారణానినా చెపపుడానికి 
మీకూ, మాకూ కూడా అవకాశం 
లేదు కాబటి్ట , ఆ విషయానినా ఇక 
మరిచిపోదాం, సరేన్?”
“ఓ, ఆలాగే” అన్నారందరూ. 
ఇది ఆమె సౌందరా్యనికి రెండో 
సూచిక. 
“మా న్ననాగారు మండలాఫిస-
లో ప్రస్త త పదవిలో స్నియర్ 
గుమాస్్త . న్ చిననాపపుటునాంచీ న్ 
పళి్లకని  ప్రతే్యకించి కొదిదాకొదిదాగా 
సొముమి పదుపు చేసూ్త   రెండు 
లక్షలు పోగు చేశరు. ఏ రూపం-
లోనైెన్ అంతకు మించి ఖరుచి 
చేయలేరు. నేను చెయ్యనివవాను. 
ఏమంట్రు?”
“మాకు కటనా కానుకలమీద 
ఆశలేదు. మీరెంత ఒబి్డి-
గా చేసిన్ మాకు సమమితమే!” 
తలి్ల దండ్రులు కోలాహలం-
గా చెపాపురు. అబా్యి బండ 
బాబులా ఉన్నా కాబోయే కోడలు 
అందంగా ఉండాలననా ఆశ తలి్ల -
దండ్రులది.    
“అయితే నేను మీకు నచిచిన-
టే్ల న్?”
“ఆ సంగతి వేరే చెపాపులా?”
“ఒరేయ్! మల్ర్! వీళ్లలో న్కు 
నచిచిందెవరో  చెపపురా?” చారుకేశి 
తముమిణి్ణ  అడిగింది. 
“అకా్క! వరులందరూ దరాజీ గా 
కనిపిస్త న్నారు. స్త్రీ ఆకరష్ణ మగ 
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సగంధ్లని చలు్ల కొని (మేన్్ల ప-
రూఫు్యమ్ లని సే్రే చేసకొని) వచిచి 
ఘ్మ ఘ్మ లాడిపోతున్నారు. 
అందరూ బి.టకు్క లేనట. పే-
రయ్యగారు చెపాపురు. న్ది అతె్త-
సరు ఎమేమి కాబటి్ట  వీళళీని ‘ఇం-
జన్రింగో్ల  ప్రవేశించింది మెరిట్ 
మీదన్ లేక డొనేషన్ కట్్ట ?’ అని 
అడిగే హకు్క న్కు లేదు. వీ-
ళళీందరూ స్ఫ్్ట  వేర్ కంపన్లో్ల  
హైదరబాద్ లో, బంగళ్రులో, 
చెనైెనైలో, పుణెలో, ఢిల్్ల లో పనేజీ-
స్త ననావారే! కానైెతే కొనినా ప్రతే్యక-
తలినా చెపాపులి గదా? ఈయనది 
దీపిక పడుకొనే భర ్త రణవీర్ 
సింగ్ గెడడ్ం. ఈయనది హాల్వుడ్ 
నటుడు బన్ ఎఫి్ల క్ గెడడ్ం. 
మరేమో ఈయనది మధురంగా 
పాడుత్ ప్రోగ్రాంలో పాడే గా-
నకుమార్  గెడడ్ం. ఈయనది 
క్రికెట్ స్మ్రాట్ విరాట్ కోహీ్ల  
గెడడ్ం. ఈయన గెడడ్ం హాల్వుడ్ 
నటుడు  జ్ర్జీ కూ్ల న్ది. ఈయన 
గెడడ్ం  ప్రఖా్యత టీవీ యాంకర్  
సదీప్ ది. మరి ఈయనది కరీన్ 
కపూర్ భర ్త సైెఫ్ అల్ఖాన్ గెడడ్ం. 
ఈయన గెడడ్ం హింది చలన 
చిత్ర స్మ్రాట్ షారూఖ్ ఖాన్ ది. 
ఈయనది న్లుగువందల ఎపి-
సడ్ల గా నడుస్త ననా ‘మైెదా చపాతీ’ 
టీవీ ధ్రావాహిక న్యకుడు 
ఓరిమికుమార్  మూడు మెట్ల  
గెడడ్ం. ఈయనది హింది సినిమా 
నటుడు శహిద్ కపూర్ గెడడ్ం. 
ఆఖరుగా ఈయనది మరో ప్ర-
ఖా్యత హాల్వుడ్ నటుడు జిరార్డ్ 
బట్ల ర్ గెడడ్ం. అటుపైన న్ 

యిష్ట ం!” అన్నాడు.
అందరూ చపపుటు్ల  కొట్్ట రు. 
చారుకేశి ఎవరినా వరిస్త ందో అననా 
ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎందుకంటే 
చారుకేశి చాలా రూపవతి. 
అందుకనే ఎమేమి డిగ్రీ స్థా యి 
పరావాలేదన్నారు. నిరాడంబరంగా 
పళి్లచేస్్త మన్నా ఒపుపుకొన్నారు.   
“ఒరే, తంబీ! న్ లౌకికజ్ఞా -
నం అపారం. కానైెతే ఇబ్ంది 
ఏమిటంటే, నువువా టీవీలో్ల  
వస్త ననాపాతకాలం సినిమాలు 
చూడవు. న్కు పాత సినిమాలే 
నచుచిత్యి. దేవానంద్, శశిక-
పూర్, షమీమికపూర్ లాంటివారు 
నుననాటి బుగగులతో చక్కగా 
కనిపిస్్త రు. సనిల్ గవాస్క-
ర్, సచిన్ టండూల్కర్ లాంటి 
క్రికెట్ వీరులంటే న్కు చాలా 
అభిమానం. నుననాటి గెడాడ్ ల-
తో  మెరిసి పోయే ట్ం క్రూజ్ 
లాంటి హాల్వుడ్ నటులంటే 
అభిమానం. అంతెందుకు? 
శ్రీరాముణి్ణ, శ్రీకృషు్ణ ణి్ణ  ఏ 
ఫోటోలో కాన్, ఏ సినిమాలో 
కాన్, రామాయణ మహాభా-
రత  టీవీ ధ్రావాహికలో్ల  కాన్  
గెడడ్ంతో చూపించారా? అరుణ్ 
గొవిల్, నితీశ్ భారధవాజ్, ఎన్ టి 
రామారావు, శోభన్ బాబు లాంటి 
నటులు ఎంతటి కనువిందు-
గా ఉండేవారో మీల ఎవరికైన్ 
తెలుస్? న్కు గెడడ్ం బుచిచిబా-
బులంటే అంతగా ఆకరష్ణ లేదు. 
అందుకని వీరు తమ గెడాడ్ లినాతీ-
యించుకొని రేపు మళ్ళీ వసే్త న్ 
నిర్ణయానినా తెలుపుత్ను మరి!” 

అంది చారుకేశి. 
 “అమమి బాబోయ్! ఎంతో కష్ట ప-
డి, ఖరుచితో కూడిన ఈ డిజైనర్ 
గెడాడ్ లినాపోషిస్త న్నాం. వాటిని 
తీసేయడం మా వల్ల  కాదు!” 
అంటూ ముందు వరసలో్ల  కూ-
రుచిననాఆ వర యవకులంద-
రూ  ఒక్కస్రిగా లేచి కిందకి  
పరుగులు తీశరు. 
పాపం మోహన్రావు, పేరయ్య-
లు గెడాడ్ లు పంచని వరుల-
కోసం ప్రయతినాసూ్త నే ఉన్నారు. 
పదేళ్ల కుర్ర వధవకూడా, ఎపుపుడు 
మీసం మొలుస్త ందా, ఎపుపుడు 
గెడడ్ం వస్త ందా అని ఎదురు-
చూసే ఆధునిక కాలప్రభావం!    
                     *** 



                                                                 ప్రహేళిక      

 జవాబు చెపపుగలరా?                                                    
                                        ఈ క్రింది వాక్యములలోని ప్రతి అక్షరము, అసలు అక్షరమునకు  బదులు 
వేరే అక్షరము వాడబడినది. ఉదాహరణకు,  'క' అనే అసలు అక్షరం బదులు 'ర' అనే అక్షరం వాడారని 
మీరు అనుకుంటే, ఈ వాక్యములలో  ఎక్కడ 'ర' వచిచిన్ దాని అసలు అక్షరం  'క' మాత్రమే అవుతుంది. 
వతు్త లు, గుణింత్లు అన్నా అనవాయిస్్త యి.
                 మీరు చెయ్యవలసినదలా్ల  అసలు వాకా్యనినా కనుకో్కవడమే. ప్రయతినాంచండి.  

ఆధ్రాలు : 1) మ = అసలు అక్షరం 'గ'
      
  పాచేలి డబ్ గొబ్ రేహేలి  పూవు  బొగ్గ      
 బొగ్గ   బొగ్గ    రివమకూహ  రేదాలిమా  
 శబ  బాషాది కంమావు   బాషదు 
 ఖంటేషాది   గీనిద్దబాషదు   
 (మీ జవాబు teega51@  gmail. com  కి పంపించండి.)   
గతనెల జవాబు :  
                                   వలపుతో పనవేయ పారిజ్తమునైె
                               ఎదమీద నిదురించు అడియాశ లేదు
                               గడిడ్లో విరబూయ కనెనా కుసమమునైె
                               న్ చరణకమలాల నలిగి పోన్వా                                         
   
 ఏప్రిల్  నెల  ప్రహేళికకు సరియైన జవాబు పంపినవారు:
      శ్రీ పాటిబళ్ల శేషగిరిరావు
      Ms అనూరాధస్యి జొననాలగడడ్
      Ms కిరణమియి గోళళీమూడి
      Ms సవార్ణకుమారి
      Ms సరసవాతి పన్నాడ
      Ms పన్నాడ సరసవాతి
      శ్రీ తలా్ల ప్రగడ మధుసూదనరావు
      శ్రీ కె. మురళ్మోహన్ 






