




వ్యవస్థా పక  సంపాదకురాలు   

తీగవరపు  శంతి సంచిక - 11

రచనలలోని అభిప్రాయాలు రచయితలవి మాత్రమే. పత్రిక       
యాజమాన్్యనికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.

ఈ సంచికలో....

సామాజిక విలువల మాస పత్రిక

    ఆగస్టు   2022

 సంపుటి -11

సంపాదకీయం                                             4

అపవిత్ర                                                         7 

న్ తెలంగాణా భాష                                       18  

గ్రీస్ దేశపు పురాణ గాథలు                          9 దేవదేవుని పంచభూతలంగాలు                        38

హితోకుతు లు                                                           37

సందేశం                                                        30

భారతదేశంలో మహిళలు                                  45 

సోమన్థం పెళ్లి                                                  44 

పూరీ జగన్నాధస్వామి వైభవం                       26

స్ందకండ అనుబంధం- పురగీత             31 

 పంగళ్ వంకయ్య                                                          33

శ్రీ వచన భూషణం                                              48

(వి)న్యకతవాము                                               49 



                                             76వ స్వాతంత్రర్య దినోత్సవ శుభాకంక్షలు  
 మన భారతీయులందరం  75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఆగస్టు  15వ తేదీ  ప్రతి 
భారతీయ పౌరుడికి చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా భారతీయులందరూ ఆగస్టు  
15వ తేదీన స్వాతంత్ర దినోత్సవానినా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. 
                                                  76 స్వాతంత్ర అమృత మహోత్సవం 
భారత స్వాతంత్ర స్ధన కోసం చేసిన పోరాటానికి అనేక దేశల స్నుభూతి లభించింది. ముఖ్యంగా 
జపాన్, జర్మనీ, ఇటలీ, సోవియట్ యూనియన్, అమరికల నుంచి కనీ ... బ్రిటిష్ వారు భారత్ ను 
తవారగా వీడి వళలిడంలో ఓ విదేశీ హసతుం బలంగా పనిచేసింది. ఆ అదృశ్య హసతుం ...అమరిక !
 గాంధీజీ చేపటిటు న అహింస, సత్్యగ్రహాలు, అమరికన్ మీడియాకు ఆసకి తుకర వార తులయా్యయి. 1942 
కివాట్ ఇండియా ఉద్యమం న్టికి మన సవారాజ్య పోరాటం అమరిక పత్రికల మొదటి పేజీ కెకి్కంది. 
సవాతంత్ర దేశం కవాలని నిర్ణయించుకునే స్వాచ్ఛ వారికివావాలని 'రూజ్ వల్టు ' స్పషటు ం చేశరు. మిత్ర 
దేశమైన అమరిక ఒతితుళలికు తోడు యుద్ధా నంతరం బ్రిటనోలి   చరిచిల్ ఓటమి, బ్రిటన్ ఆరిధాక దుసిథాతి 
కలసి భారత్ లో వలస పాలన ముగంపునకు ద్రి తీశయి
   మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిలీలి లో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుత్-
యి. ప్రతి సంవత్సరం ఢిలీలి లోని ఎర్రకోటపైె జాతీయ జండాను భారత ప్రధాన మంత్రి ఎగురవేయడం 
ఆనవాయితీ. ఈ సంవత్సరం 76వ స్వాతంత్రర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్ంగా, మన ప్రధాని నరంద్ర 
మోడీ గారు ఎర్రకోటపైె  జాతీయ జండాను ఎగుర వేయనున్నారు. ఎర్ర కోట వద్ద  మన సైనికులు 
చేస్ స్హస్లు, విన్్యస్లు అబ్బురపరుస్తు యి. వివిధ రాష్ట్రా లకు చందిన శకటాలు ఆయా రాష్ట్రా ల 
పురోగతిని ప్రతిబంబస్తు ంది. మన తెలంగాణా  రాష్టం తరఫున వ్యవస్యం కళలకు సంబంధంచి 
శకటాలను ఎకు్కవగా ప్రదరిశిస్తు రు. రాష్ట్రా లకు స్వలందించిన వారిని మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె సి ఆర్ 
సత్కరిస్తు రు. 
                       స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే కేవలం వేడుకలు జరుపుకునే రోజు మాత్రమే కదు. ఇది 
దేశ భకి తు, స్వాచ్ఛ యొక్క మధురానుభూతి. 
                              వజ్రోత్సవాలు వైభవంగా నిరవాహిస్తు ం --- ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 
 దేశ భకి తు స్వాతంత్ర పోరాట స్ఫూరి తు ప్రజలందరిలో రగలేలా సవాతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలను వైభవంగా 
నిరవాహిస్తు మని, విద్్యరుథా లు,ఉద్్యగులు, ఉననాత్ధకరులు, ప్రజాప్రతినిధులు, యువతీ యువకులు 
సహా యావత్ తెలంగాణా సమాజం ఉత్సవాహంగా పాల్గొ న్లని పలుపునిచాచిరు. వజ్రోత్సవాల సం-
దర్ంగా ఈ నెల 21న అసంబ్లి యే ప్రతే్యక  సమావేశం నిరవాహిస్తు మని, అదే రోజు రాష్ట వా్యపతుంగా 
సమావేశలుంటాయని, ఆగస్టు  8 నుండి 22 వరకు నిరవాహించనుననా వజ్రోత్సవ దివాసపాతు హం కర్య-
క్రమాలపైె సీఎం కేసీఆర్ ఉననాత స్థా యి సమీక్ష నిరవాహించారు. ఈనెల 8 నుండి 22 వరకు ప్రభుతవా 
ఇతర ప్రతిష్టటు త్మక భవన్లు బస్ స్టు ండ్, రైలేవా స్టుషన్ సహా జన సమ్మరధాత ప్రాంత్లోలి  15 రోజుల పాటు 
విదు్యత్ దీపాలు, ప్రతే్యక అలంకరణలు. 21 న అసంబ్లి  స్థా నిక సంసథాల ప్రతే్యక సమావేశలు, 22న 
ఎలీబు స్టుడియంలో వజ్రోత్సవాల ముగంపు వేడుకలు జరుగనున్నాయి. 
             ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున స్్కల్్స లోను, కలేజీలోలి నూ పలలిలోలి , దేశభకి తుకి సంబంధంచిన 
దేశభకి తు గీత్లు మాత్రమే పాడించి, దేశభకి తుని పెంపందించే  ఉపన్్యస్లు ఇవవాడం, వారిలో  దేశ 
భకి తుకి సంబంధంచిన కంపటీషన్్స పెటటు డం చేయాల. ఎటువంటి అనవసరమైన సినిమా పాటలు, 



డాన్్స లకు ప్రాధాన్యత ఇవవాకుండా ప్రిని్సపాల్ తగన జాగ్రతతులు తీస్కోవడం చాలా అవసరం. 
                                                  భారత నూతన రాష్టపతిగా ద్రౌపది మురు్మ
 భారత నూతన రాష్టపతిగా ద్రౌపది మురు్మ భారీ మజారిటీతో విపకషా ల ఉమ్మడి అభ్యరిథా యశవాంత్ సిన్హా  
పైె ఆమ విజయం  స్ధంచారు. భారత దేశనికి ఆమ రండో మహిళా రాష్టపతి. గరిజన స్మాజిక 
వరగొం నుంచి అత్్యననాత రాజా్యంగ పదవికి ఎనినాకైన మొటటు మొదటి వ్యకి తుగా ద్రౌపది మురు్మ చరిత్ర సృ-
షటు ంచారు. భారత రాష్టపతిగా ఎనినాకైన సందర్ంగా ఆమకు ప్రధాని మోదీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు, 
ఎంపీలు, బ్జేపీ పాలత రాష్ట్రా ల ముఖ్యమంత్రులు శుభాకంక్షలు తెలపారు. ప్రధాని మోదీ సవాయంగా 
ఆమ ఇంటికి వళ్లి  శుభాకంక్షలు తెలపారు. 
                                         ద్రౌపది మురు్మ జూలై 26న ప్రమాణ సీవాకరం చేశరు 
భారత దేశ 15వ రాష్టపతిగా ప్రమాణ సీవాకరం చేయించారు భారత దేశ అత్్యననాత న్్యయస్థా న ప్రధాన 
న్్యయమూరి తు ఎనీవా రమణ. అనంతరం పదవీ పత్రాలపైె ఆమ సంతకం చేశరు. నూతన రాష్టపతిగా 
ప్రమాణ సీవాకరం చేసిన ద్రౌపది మురు్మకు  నరంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలపారు. దేశనికి ఇదొక 
ఉదేవాగ  భరిత క్షణాలని హరషాం వ్యక తుం చేశరు. 
మురు్మ రాష్టపతి హోద్లో తొల ప్రసంగం ఈ విధంగా స్గంది. న్పైె మీరు చూపన ప్రేమ, అభిమానం,  
నమ్మకం రాష్టపతి  బాధ్యతలు నిరవాహించడానికి ప్రోత్సహిస్తు యి. దేశ ప్రజల విశవాసం నిలబెటేటు ందు-
కు కృష చేస్తు . మా గ్రామంలో పదవ తరగతి చదువుకుననా మొదటి బాలకను నేను. భారత్ ప్రగతి 
పధంలో నడుసోతు ంది. ఇంక వేగంగా అభివృదిధా  చంద్లని ఆశిస్తు న్నాను. 
  కొతతుగా ఎనినాకైన రాష్టపతికి కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ ష్ట శుభాకంక్షలు తెలపారు. ఈ  మేరకు 
టివాటటు రోలి  భారత 15వ రాష్టపతిగా  ప్రమాణ సీవాకరం చేసిన ద్రౌపది మురు్మకు అభినందనలు తెలపారు. 
మురు్మ తన పదవీకలంలో దేశ కీరి తుని ఉననాత శిఖరాలకు తీస్కు వళుత్ందని నమ్మకం ఉందన్నా-
రు. నేడు చరిత్రలో నిలచిపోయే రోజు అని అన్నారు. రాష్టపతి మురు్మ ఢిలీలి లోని రాష్టపతి భవన్ లో 
ప్రమాణ సీవాకరం చేసిన తరువాత ... ఆమ మొదటి గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ ను  తనిఖీ చేశరు. 
పారలిమంట్ హాల్ నుండి గుర్రపు కవాత్ నడుమ అధకరిక వాహనంలో  ద్రౌపది మురు్మ రాష్టపతి 
భవన్ కు జేరారు. 
                                             కంగ్రెస్ ఎమ్మలే్య రాజగోపాల్ రడిడ్  రాజీన్మా 
 కంగ్రెస్ పారీటుకి, శసనసభ సభ్యత్వానికి  కోమటి రడిడ్  గోపాల్ రడిడ్  రాజీన్మా నేపథ్యంలో మునుగోడు 
ఉప ఎనినాక తప్పనిసరి అవుతోంది. వచేచి ఏడాది జరగనుననా శసనసభ ఉప ఎనినాకల ముందు జర-
గనుననా ఈ పోరును ప్రధాన పారీటులు కీలకంగా  భావిస్తు న్నాయి. భాజాపా అభ్యరిథాగా రాజగోపాల్ రడిడ్  
బరిలో దిగ నుండగా తెరాస, కంగ్రెస్ అభ్యరుథా లు ఖరారు కవాల్స ఉంది. 
ఇక్కడ విజయం స్ధంచడాం ద్వారా రాష్టంలో త్ము ప్రత్్యమానాయ శకి తుగా మారాలని భాజాపా భా-
విస్తు ండగా ... గత ఎనినాకలోలి   కోలో్పయిన ఈ స్థా న్నినా మళ్ళీ దకి్కంచుకోవాలని తెరాస పటుటు దలగా 
ఉంది. కేషాత్ర స్థా యి బలంతో స్థా న్నినా నిలబెటుటు కోగలమని కంగ్రెస్ ఆశిసోతు ంది. అభ్యరిథా ఎనినాక మాత్రం 
సవాల్ గానే ఉంది
                                           సీడ్్స దుస్తు ల కంపెనీలో విషవాయువు కలకలం
 అనకపలలి  జిలాలి  అచు్యత్పురం ప్రతే్యక ఆరిధాక మండల సీడ్్స దుస్తు ల కంపెనీలో మరోస్రి విష-
వాయువుల కలకలం రపంది. ఈ ఏడాది జూన్ 3న ఇదే కంపెనీలో విషవాయువు లీకై 469 మంది 



6 ఆగస్టు   2022

మహిళా కరి్మకులు తీవ్ర అసవాసథాతకు గురయా్యరు.  త్జాగా అదే కంపెనీలో బ షపుటు లో పని చేస్తు ననా 
150 మంది మహిళా ఉద్్యగులు తీవ్రంగా అసవాసథాతకు గురయా్యరు. మరో మూడు గంటలోలి  విధులు 
ముగుస్తు యనగా ...  గాఢమైన విషవాయువు విడుదలై మహిళా కరి్మకులు ఉకి్కరి బకి్కరి అయా్యరు. 
ఒకేస్రి పదుల సంఖ్యలో మహిళలు సపృహ తప్ప పడిపోవడంతో కంపెనీలో ప్రాధమిక చికిత్స అం-
దిచాచిరు. ఇంతవరకూ ప్రమాద్నికి కరణాలు, విషవాయువు ఎక్కడనుండి విడుదలైంద్ ఇంక చ-
ప్పలేదు.    పెద్ద  పెద్ద  కంపెనీలనీనా సరియైన జాగ్రతతులు తీస్కోక పోవడంతో, ముఖ్యం గా స్మాన్య 
ప్రజలు ప్రాణాలు కోలో్పవడమే కక, ఆ కుటుంబాలు రోడుడ్ న పడుత్న్నాయి. ప్రభుతవాం, నిపుణులైన 
ఉద్్యగులు వీటికి నివారణ చర్యలు తీస్కోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                      తైెవాన్ లో అడుగు పెటిటు న న్నీ్స పెలోసీ --- డ్రాగన్ హెచచిరిక బేఖాతరు
  తైెవాన్ అంశంలో అమరిక -- చైన్ దేశల మధ్య వివాదం త్రాస్థా యికి చేరింది. అగ్ర రాజ్యం 
అమరిక ప్రతినిధుల సభ సీ్పకర్  న్నీ్స పెలోసీ ఆసియా పర్యటన నేపథ్యంలో ఈ వివాదం మరింత 
ముదిరింది.  తైెవాన్ లోఅడుగుపెడితే అమరిక తగన మూల్యం చలలి ంచుకోక తప్పదని డ్రాగన్ 
హెచచిరించిన నేపథ్యంలో న్నీ్స పెలోసీ తైెపీ విమాన్శ్రయంలో అడుగు పెటాటు రు. న్నీ్స పెలోసీ 
తైెపీలో పర్యటన విషయంలో వనకి్క తగ్గొదే  లేదు అంటూ అమరిక తేలచి చప్పడంతో చైన్ సైన్యం 
దూకుడుగా వ్యవహరిసోతు ంది. న్నీ్స పెలోసీ తైెవాన్ పర్యటన అత్యంత ప్రమాదకర మని చైన్ మండి 
పడుతోంది. డ్రాగన్ హెచచిరికలతో అప్రమతతుమైన అమరిక ...న్నీ్స పెలోసీ పర్యటనకు ముందే 
అక్కడ న్లుగు యుదధా నౌకలను తైెపీ సమీపంలోని సముద్ర జలాలోలి  మోహరించినటులి  తెలుసోతు ంది. 
                                                 వరాషా కలంలో ప్రజలు పడే బాధలు వర్ణన్తీతం
వరషాం పడితే చాలు ప్రజలు, వాహన్లు రోడలి పైె వచేచి పరిసిథాతి లేక అవసథాలు పడుత్న్నారు. లోతటుటు  
ప్రాంత్లోలి  ఉననావారు ఇళలిలోలి  కూడా నీరు చేరి, వారి జీవనం కషటు స్ధ్యంగా ఉంటంది.                       
   75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పరిపాలనలో ఇంక ప్రజలు పేదరికం లో కొటుటు మిటాటు డుత్న్నారు. 
స్త్రీలు ఇంక వివక్షకు, అన్్యయాలకు గురౌతూనే ఉన్నారు. 
 అనినా విషయాలలో పురుషులతో సమానత్వానికి నోచుకోని వార అధక శతం ఉండడం దురదృషటు  కరం. 
విద్్యరుథా లు ఎంతో కషటు పడి చదువుకున్నా, వారి తెలవి తేటలు 
మనం ఉపయోగంచుకోక, విదేశలకు వినియోగంచడం కూడా 
అత్యంత బాధాకరం అనే చపా్పల. ఈ బాధ్యత ప్రభుతవాం నిరవా-
హించాల. అలాగ్ ఇన్నాళలి స్వాతంత్ర విజయోత్సవాలు జరుపు-
కుంటూ కూడా ఇంక బచచిగాళుళీ రోడలి  పైెన అడుకో్కవడం, పేలి ట్ 
ఫారం లే వారి ఇలులి గా జీవనం స్గంచడం అమానుషం. శ-
రీరకంగా శకి తు ఉననా వారి చేత తగన పనులు చేయిస్తు , అసలు 
ఏ పని చేయలేని వారికి షెలటు ర్ ఏరా్పటు చేసి, రోడలి  మీద , పేలి ట్ 
ఫారమ్ మీద కనీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ బచచిగాళులి  లేకుండా 
చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుతవాం తవారలో చేపటాటు లని  చైతన్యం 
సంకల్పబలం  కోరుకుంటంది. 
                                                సరవాజన్ స్ఖినోభవంత్ తీగవరపు శంతి
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  "కథ చపు్ప త్తయా్య" ముదు్ద గా 
అడిగాడు పుండరీ. పుండరీ 
పూరి తుపేరు పుండరీకకుషా డు. 
"అపవిత్ర పవిత్రోవా సరావావస్తు ం 
గతోపవా, యస్మరత్ పుండరీ-
కక్షం సబాహా్యభ్యంతరశుశిచి:' 
అననా శ్లి కం స్ఫూరి తుగా తీస్కుని ఆ 
పేరు పెటాటు డు సోమస్ందరశర్మ. 
అంటే ఆ త్తగారననామాట.    
 "సర... ఓ పెద్ద  అడవి వుంది. ఆ 
అడవిలో ఓ సింహం వుంది. ద్ని 
పేరు 'శతృజిత్'" కథ మొదలుపె-
టాటు డు శర్మగారు. 
"త్తయా్య సింహాలకీ మనుషు-
లాలి గా పేరులి ంటాయా?" ఆశచిర్యం-
గా అడిగాడు పుండరీ. 
"ఎందుకుండవూ? వాటి భాషలో 
అవి పేరులి  పెటుటు కుంటాయి." 
నవివా అన్నాడు శర్మగారు. 
"నేను నమ్మను" తల అడడ్ంగా 
ఊపాడు పుండరీ. 
"సర... మనం ఇపు్పడు మన 
బ్జిజి  దూడ భద్రుడినా తీస్కుని 
ఆశ్రమం వనకల వుననా చరువు 
గటుటు కి పోద్ం" లేచి అన్నాడు 
శర్మగారు. 
"భలే" ఉత్్సహంగా, భద్రుడినా 
కటేటు సిన గొడలి పాక దగగొరకి  పరిగె-
త్తు డు పుండరీ. ఇరవై నిమిష్టల 
తరవాత ఇద్దరూ చరువుగటుటు  
దగగొరకి వచాచిరు. వందలకొదీ్ద  
ఆవులు గ్దెలు ఎదు్ద లు దు-

ననాపోత్లూ ఆ చరువుగటుటు -
కి ఆవలవైపు నుననా విశలమైన 
మైద్నంలో గడిడ్  మేస్తు న్నాయి. 
భద్రుడు  పలుపు తెంచుకోవడా-

నికి మహా ప్రయతనాం చేస్తు న్నాడు. 
"ఎందుకు త్తయా్య యీ దూడ 
అంతగా ననునా కూడా లాగ్సోతు ం-
దీ" అడిగాడు పుండరీ. 
"వాళళీ అమ్మ ఇక్కడుందని 
భద్రుడికి తెలసిపోయింది" నవివా 
అన్నాడు శర్మగారు. 
"ఎలా" అడిగాడు పుండరీ. 
"అదే మరి. ఇపు్పడు ద్ని పలుపు 
విపే్పయ్" అన్నాడు శర్మగారు. 
పలుపు విపే్పశడు పుండరీ. ఒక్క 
ఉదుటున మండలకి దూరిపో-
యింది త్వావాయి. 
"మనం ఎలా పటుటు కోగలం ద్నీనా? 
పారిపోయిందిగా?" కంగారుగా 

అన్నాడు పుండరీ. 
"డోంట్ వర్రీ.... అది సరాసరి 
వళ్ళీంది వాళళీమ్మ దగగొరికే. 

కవాలంటే చూపస్తు " మైద్నం-
లోకి అడుగు పెడుతూ అన్నారు  
శర్మగారు. 
"ఇనినా వందల ఆవులోలి  వాళళీ 
అమ్మని ఎలా గురుతు  పడుత్ందీ 
?" ఆశచిర్యంగా అన్నాడు పుండరీ. 
"అదే మరి. జీవులనీనా తమ 
తలులి లనా ఖచిచితంగా గురుతు ప-
డత్యి. అదే సృషటు  విచిత్రం. 
మనం పేరులి  పెటుటు కుంటాం గు-
రి తుంచటానికీ గురి తుంపబడటానికీ. 
వాటికి పేరులి  అక్కరలేదు. కనీ 
మనకన్నా గొప్పగా గురుతు పడత్-
యి. ఓ చిననా కుక్కపలలి  కూడా తన 
యజమానినీ యజమాని పలలిలీనా 

    అపవిత్ర
భువనచంద్ర
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వీధనీ ఇళలినీ కూడా స్పషటు ంగా గు-
రుతు పటటు గలదు" తిరిగ గట్టు కు్కతూ 
అన్నారు శర్మగారు. 
"త్తయా్య... అది సర. దేవుడు 
ఉన్నాడనీ, కనీ ఆయనకి రూపం 
లేదనీ, న్మాలు కోటానుకోటులి  
ఉన్నా, ఆయనను గురి తుంచాలం-
టే ఆ న్మాలు ఉపయోగపడ-
వనీ ఓ సన్్యసి గారు ఆశ్రమంలో 
అన్నారు కద్. నోరులేని దూడ 
తన తలలి ని స్న్యాసంగా గు-
రి తుంచినపు్పడు, మనం దేవుడిని 
ఎందుకు గురి తుంచలేమూ?" 
అడిగాడు పుండరీ. నవావారు శర్మ-
గారు. 
"ఇదే ప్రశనాకి సత్యస్యిబా-
బా వారు చక్కని సమాధానం 
చపా్పరు. పూరీలో చపాతీలో 
తందూరీలో ఇంక అనేకనేక 
వంటలోలి  ఉననాది గోధుమపండే. 
కనీ ఏ తినిబండారానీనా మనం 
గోధుమపండి పేరుతో పలవం. 
గోధుమ ద్స  అంటాం. గోధుమ 
హలావా అంటాం.  అలాగ్  అనినా 
జీవులోలి  అంతరీలినంగా ఉననా భగ-
వంత్డినా పేరలితో పలుస్తు మే గానీ, 
ఆత్మగా, దైెవంగా గురి తుంచం.
అందుకే పెద్దలు చబ్త్రు. 
చాలామంది దేవుళళీకి సహస్ర-
న్మాలు ఉన్నాయి. ఏద్ ఒకటి 
గురుతు న్నా చాలు. అనీనా గురుతు ంటే 
ఇంక మంచిది. అలాగ్ ఉంగరం 
వడాడ్ ణం, గొలుస్, జుంకీలు, పా-
పటబళళీ ఇలా నగలు ఎనినా వున్నా 
బంగారం ఒక్కటే. న్మాలు ఎనినా 
వున్నా జీవాలు ఎనినా వున్నా వుననాది 
ఒక్కటే. ఒక్క చైతన్యం మాత్రమే" 

ఒక్క క్షణం ఆగారు శర్మగారు. 
ఒక పెద్ద  త్రాచుపాము హడావిడి-
గాపాకుతూ పోతోంది. ఎంత పెద్ద-
దంటే కనీసం ఎనిమిది తొమి్మది 
అడుగుల పడవుంటుంది.  
"బాబోయ్" గటిటు గా అరిచాడు 
పుండరీ. 
"ఎందుకూ అరవడం" వాటి 
చోటులోకి మనం వచాచిం కనీ 
మన చోటలి కి అవి రాలేదు. కంటికి 
కనపడని అత్యంత హానికరమైన 
స్క్ష్మజీవులనా కప్పలు తింటే 
కప్పలనా పాములు తిని కప్పల 
సంత్నం కోటానుకోటలి గా పెరగ-
కుండా నియంత్రిస్తు యి. అలాగ్ 
కప్పలీనా ఎలకలీనా చిననాచిననా కీట-
కలీనా మింగ్ పాములనా గద్దలు 
భకిషాస్తు యి. ఈ పాములే లేకపోతే 
చమటడిచి రైత్ పండించిన 
పంట అంత్ ఎలుకలు మింగ్-
స్తు యి. చిత్రం ఏమంటే మనిష 
తనకి మేలు చేస్ కప్పల కళుళీ 
విరచి విదేశలకు ఎగుమతి చే-
స్తు న్నాడు. పాము తోళుళీ తీసి 
మనీపరు్సలుగా బెలుటు లుగా మా-
రుస్తు న్నాడు. న్యన్ మనం 
భయపడాల్సంది జంత్వులకూ 
పకుషా లకూ, పాములకూ కదు. 
ప్రకృతిని సరవాన్శనం చేస్తు ననా 
మనిషని చూసి భయపడాల" 
ఆగారు శర్మగారు.
  అలాగ్ ఏనుగు దంత్లీనా, పుల 
చరా్మలీనా, నక్క పళళీనీ, పుల, చి-
రుతపుల గోళళీనీ, దేవుడా ఎనినా 
విధాలుగా భగవంత్డు  సృ-
షటు ంచిన ప్రకృతిని వికృతం చేస్తు -
న్నాడో. నువువా కథ చప్పమన్నావు 

కదూ... మానవులోలి నే కొందరు 
మహాహనుభావులు దేవతలై 
మానవాళ్ కోసం తపస్్స చేసి వి-
జాఞా న్నినా ప్రస్దిస్తు మానవులోలి నే 
కొందరు రాక్షస్లై తమ విజాఞా న్-
నినా అజాఞా నంగా మారుచికుని ప్రకృ-
తిని మనుషులీనా కూడా ధవాంసం 
చేస్తు న్నారు. మానవుడు మాన-
వుడిగా మలగాలంటే మానవతవాం 
పెంచుకోవాల. మానవతవామం-
టే ప్రేమ అహింస సత్యం ధర్మం 
శంతి, ప్రకృతి మీద గౌరవం, తోటి 
జీవుల పటలి  ప్రేమ అనురాగం - 
ఇవనీనా పెంచుకుననాన్డు ప్రకృతీ 
మనుషులు కూడా పచచిగా 
ఉంటారు. లేకపోతే భస్్మస్రు-
లాలి గా మనకి మనమే ధవాంసం  
అవుత్ం!" ఓ చటుటు నీడలో 
అన్నారు శర్మగారు.  
"న్ పేరుకి అరధాం చపా్పవు గద్... 
ఆ శ్లి కం ఎపు్పడు పఠంచాలీ" 
అడిగాడు పుండరీ. 
"నీ మనస్లో చడు తలంపు 
వచిచిన్ కూడా పఠంచాల్సందే. 
అపవిత్రమైన మనో, శరీరాలనా 
శుభ్రపరచడానికి చదివే శ్లి కం 
అది. చదివి ఓ న్లుగు చుక్కల 
నీటిని తలమీద్ శరీరం మీద్ 
చలులి కుంటే దుషటు పు ఆలోచనలు 
రానేరావు కద్!" నవావారు శర్మగా-
రు.  
"అసలు కథ అదే. శతృజిత్ కథ 
ఏమైందీ" అడిగాడు పుండరీ. 
"ఈనెలకి  కంచికి వళ్ళీంది. మళ్ళీ 
వస్తు ందిలే. ఇంటిద్రి పటాటు రు 
శర్మగారు. 
మళ్ళీ కలుద్్ద ం.  
 భువనచంద్ర
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

          “Knowledge is acquired when we succeed in fitting a new experience 
into the system of concepts based upon our old experiences. Understanding 
comes when we liberate ourselves from the old and so make possible 
a direct, unmediated contact with the new, the mystery, moment by 
moment, of our existence.”
Aldus Huxley. “Knowledge and Understanding”

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళుతూ, శేన్ 
ప్రాని్ససో్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్క చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధాం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోత్ననాటులి  ఉన్నారు. మరో 
చుటుటు  తిరిగ వస్తు ను. అరగంట స్పు ఓపక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్టల కర్యక్రమం” చూద్్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్టలు ట. చూడడం మొదలు పెటేటు ను.   
పురాతన గ్రీస్ దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి తుతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగతే, 
“చిననాపు్పడు హైెస్్కల్ లో చదివేను” అని చప్పంది. నేను పుసతుకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళీ పడడానికి ఎనభై ఏళుళీ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళుళీ ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశ్ధన చేస్తు  ఉంటే ఆసకి తుకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుస్కున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరిశించిన్ ఇది  పెద్ద  గ్రంథం 
అవుత్ంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలి జంటన్, కేలఫోరినాయా 

గ్రీస్ దేశపు పురాణ గాథలు
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       20. గ్రీకు తతతు్వవేతతుల ప్రాదురా్వం  

బొమ్మ. గ్రీస్ తతతు్వవేతతులు (గూగుల్ సౌజన్యంతో)
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   బ్రద లోంచి త్మర పువువా 
పుటుటు కొచిచినటులి  పురాణగాథ-
లలో ములగ తేలుత్ననా గ్రీస్ 
సమాజంలో అకస్్మత్తు గా విపలి వ 
వీచికలు తెరలు తెరలుగా తలతతు-
డం మొదలయింది. ముందస్తు -
గా గ్రీస్ చరిత్రలో కలరఖని ఒక 
స్రి సమీకిషాద్్ద ం. గ్రీకు దేవతలు 
అసతువ్యసతుత నుండి ఎపు్పడు పు-
టుటు కొచేచిరో, ఒలంపస్ పరవాతం 
మీద ఎపు్పడు సిథారపడాడ్ రో  మనకి 
తెలయదు. కనీ ట్రోయ్ యుదధాం 
జరిగ్న్టికి (ఉరమరగా స్. శ. 
పూ.1100) ఆ సమాజంలో ఆ 
దేవతల కథలు, ఆ నమ్మకలూ 
సిథారపడిపోయాయి.  ఆ నమ్మ-

కలని ఆధారంగా చేస్కుని 
హోమర్ తన ఇలయాడ్, ఆడెసి్స 
అనే గ్రంథాలని మౌఖిక ధోరణిలో 
(ఉ.  స్. శ. పూ. 800 లో) 
రచించి  ఉంటాడు. ఈ మౌఖిక 
స్హిత్యం గ్రంథరూపం ద్-
లేచిసరికి మరికొంత కలం పటిటు  
ఉండొచుచి. 
వీటనినాటిని ఆధారంగా చేస్కుని 
హేసియోడ్ తన చరిత్రని (ఉ.  స్. 
శ. పూ. 700  లో) రాసి ఉంటాడు.  
డెలైఫై లో ఉననా  ఓరకిల్ మీద 
నమ్మకలు అలగాజి ండర్ కలం 
వరకు ఉననాటులి  ద్ఖలాలు 
ఉన్నాయి కబటిటు  ఈ కథలు, ఈ 
నమ్మకలు అలగాజి ండర్ (ఉ.  స్. 

శ. పూ. 350) కలం వరకు  ప్రచా-
రంలో ఉన్నాయని మనం తీరా్మ-
నించవచుచి. 
ఇలాంటి వాత్వరణపు నేప-
థ్యంలో  మేఘాలు లేని ఆకశం 
నుండి మరుపులు మరిసిన-
టులి , పడుగులు పడడ్టులి  గ్రీకు 
సమాజంలో పెను మారు్ప - విపలి -
వాత్మకమైన మారు్ప - చోటు చేస్-
కోవడం మొదలయింది. వీటిని 
అరథాం చేస్కోవాలంటే గ్రీస్ 
దేశపు చరిత్రని కొనినా “యుగాలు” 
గా విభజించి అధ్యయనం 
చయ్యడం స్ంప్రద్యికంగా 
వస్తు ననా ఆచారం. ఈ యుగాలని 
ఈ దిగువ పటిటు కలో చూపెడు-
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త్న్నాను.  (ఇక్కడ BCE అంటే 
Before the Common Era 
లేద్ లేద్ క్రీస్తు  శకనికి పూరవాం 
(క్రీ. శ. పూ.) అని అరథాం. చూపన 
సంవత్సరం పెద్దది అయినకొదీ్ద  
కలరఖ మీద వనకి్క వళుత్-

న్నామని గురుతు  పెటుటు కోవాల.)

● నవశిలా యుగం 
(Neolithic Period, 6000-
2900 BCE) 
● కంస్య యుగం (Early 

Bronze Age, 2900 – 2000 
BCE) 
● మినోవా యుగం 
(Minoan Age, 2000-1400 
BCE) 
● మైసీనియా యుగం 
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(Mycenaean Age, 1100 – 600 
BCE) 
● అంధకర యుగం (The 
Dark Ages, 1100 – 750 BCE) 
● ప్రాచీన యుగం (Archaic 
Period, 750 – 500 BCE)
● సంప్రద్యిక యుగం 
(Classical Period, 500 – 336 
BCE)
● యూన్ని యుగం 
(Hellenistic Period, 336 – 146 
BCE)

స్. శ. పూ. 323 లో అలగాజి ండ-
ర్ మృతి తరువాత నుండి స్. 
శ. పూ. 31 లో రోమన్ స్మ్రా-
జ్యం ఏర్పడేవరకు గల కలానినా 
చరిత్రలో యూన్ని యుగం 
(Hellenistic Period) అంటారు. 
ఇవనీనా ఉరమర లక్కలే - కొదీ్ద  
దశబాధా లు ఇటు అటుగా!  
పాఠకులు అరథాం చేస్కోడానికి 
వీలుగా మనకి పరిచయం ఉననా 
కొనినా సంఘటనలు, కొందరు వ్య-
కుతు ల జీవిత కలాలు ఈ కలరఖ 

మీద ఉంచుద్ం. 

● కలయుగం మొదలు 
(3300 BCE) 
● సింధు న్గరికత: (3300 
–1300 BCE)
● హోమర్ (800 – 700 
BCE)
● థేల్్స (624 – 548 BCE)
● అన్కి్సమేండర్ (610 – 
546 BCE )
● పైెథాగొరోస్ (570 – 495 
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BCE)
● కనుఫూషయస్ (551– 479 
BCE)
● గౌతమ బ్దుధా డు (500 – 
400 BCE)
● ఎంపడోకీలిస్ (490 - 430 
BCE)
● సోక్రటీస్ (470 – 399 
BCE)
● పేలి ట (428 - 348 BCE)
● అరిస్టు టుల్  (384–322 
BCE) 
● అలగాజి ండర్   (336 – 323 
BCE)
● మౌర్య స్మ్రాజ్యం (321–
185 BCE)
● ఆరి్కమిడీస్ (287 –  212 

BCE)

 సింధు న్గరికత అవస్న 
దశలో ఉననా రోజులలో 
“మైసీనియా యుగం” మొద-
లయింది. మైసీనియా యుగం 
తొల రోజులలో ట్రోయ్ మహా 
సంగ్రామం జరిగందనడాని-
కి ఆధారాలు దొరుకుత్న్నాయి. 
తరువాత గ్రీస్ దేశం దరిద్పు 
న్లుగుననార శత్బా్ద లపాటు  
“అంధకర యుగం”లో - పురా-
ణకథల ప్రభావంలో పడి - మగగొన 
తరువాత  హోమర్ అప్పటికే 
ప్రచారంలోఉననా కొనినా కథలని  
గ్రంథసథాం చేసి “ప్రాచీన యుగం” 
కి వైత్ళ్కుడయా్యడు. తరువాత 

వచిచిన “సంప్రద్యిక యుగం” 
లో పెద్ద  పెటుటు న శస్త్రీయ దృక్పథం 
పెరిగంది. తరతరాలుగా ప్రజల-
లో పాత్కుపోయిన ఆచార వ్య-
వహారాలని కొంతమంది ప్రశినాం-
చడం మొదలు పెటేటు రు. అయిన్ 
సర “యున్ని యుగం”లో  
అలగాజి ండర్ భారతదేశపు సరిహ-
దు్ద లకి వచేచి  వరకు గ్రీస్ దేశపు 
ప్రజల మీద పురాణగాథల పటుటు  
సడల లేదు. 
చరిత్రలో, చాల కలం పాటు, 
ప్రపంచం నలుమూలల సత్్య-
నేవాషణ, భగవద్నేవాషణ అననావి 
పరా్యయ పద్లుగా వాడడం 
జరిగంది. భగవంత్ని ప్రస్తు -
వన తీస్కుని రాకుండా కేవలం 
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ప్రకృతి సత్్యలని గురించి తెలు-
స్కోవాలనే కుతూహలం పుటేటు స-
రికి కొంత కలం పటిటు ంది.
అది  గౌతమ బ్దిధాని కలం. 
ఎందువలలినో ప్రపంచంలో, 
పలు చోటలి , త్రి్కకమైన చింత 
బాగా పెరిగంది. దేవుడనే భావం 
మీద ఆధారపడకుండా, కంటికి 
ఎదురుగా ఉననా సృషటు  విచిత్రా-
నినా అవగాహన చేస్కుందుకి 
మానవుడు ప్రయతినాంచేడు. భా-
రతదేశంలో గౌతమ బ్దుధా డు, 
చైన్లో కనుఫూషయస్ , గ్రీస్ 
దేశంలో థేల్్స, అన్కి్సమేండర్, 

మొదలైన వారు సమకలీకుల-
వడం గమన్రహాం!
భారతదేశంలో బౌదధా ధర్మం కర్య-
కరణ వాద్నికి విత్తు లు న్టడం 
మొదలు పెటిటు ంది. “ఇది కీ-
లకమైన సంఘటన. ప్రకృతికి 
అతీతమైన ద్నిని తిరస్కరిస్తు  
బ్దుధా డు మూడు విధాన్లు 
చపా్పడు. మానవుడిని హేత్వాద 
దృక్పథం వైపు నడిపంచడం 
మొదటిది. మానవుడిని సత్్య-
నేవాషణ వైపు స్వాచ్ఛగా పయనింప 
చేయడం రండవది. మూఢ-
నమ్మకలను అనుసరించడం 

ద్వారా మానవుడు అనేవాషణా 
శకి తుని కోలో్పత్డు అని చప్పడం 
మూడవది. దీనినే కర్మ సిద్ధా ంతం 
లేద్ కర్య-కరణ సిద్ధా ంతం 
(cause - effect theory) 
అంటారు.  బౌదధా ధర్మంలో కర్య-
కరణ సిద్ధా ంతం అత్యంత కీల-
కమైంది. బౌదధా ధర్మం హేత్వాద 
బదధాం  కనటలి యితే అది బౌదధామే 
కదు. అందుచేత ప్రకృతికి అతీ-
తమైన వాటిని నమ్మడం ధమ్మం 
కదు.” (బ్దుధా డు మరియు 
అతని ధమ్మం, (సం.) పేరావారం 
జగన్నాధం,  “డాకటుర్ బాబాస్హెబ్ 
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అంబేద్కర్ రచనలు, ప్రసంగా-
లు,” తెలుగు విశవావిద్్యలయం, 
1994, సంపుటం 11, పుట 222). 
ఇదే సమయంలో చైన్లో కనుఫూ-
షయస్ మరొక  ద్రి చూపేడు. 
పెద్దల యడల, కుటుంబ సభు్యల 
యడల, దేశం యడల గౌరవ 
ప్రపత్తు లతో మలగాల అననాది 
మొదటి స్త్రం. నేటికీ పెద్దల 
యడల, అధకరుల యడల 
చైన్ వారు చూపే గౌరవ మరా్య-
దలు శలి ఘనీయం. కుటుంబా-
భిమానం వారిలో ఎకు్కవ. కల-
సికటుటు గా సంఘ శ్రేయస్్స కోసం 
పాటుపడడం  అనేది కనుఫూష-
యస్ ఆలోచనకి మూల సతుంభం. 
కుటుంబం కోసం, సంఘం 
కోసం, దేశం కోసం సమషటు గా 
పని చయా్యల. వ్యషటు గా ఎవరి 
“మోక్షం” కోసం వారు  విద్్యరజిన, 
ధన్రజిన చేస్తు సరిపోదు;  సంఘ 
శ్రేయస్్స కోసం సమషటు గా కూడా 
పని చయా్యల. 
ఈ  రకం ధర్మ స్కషా మాలు హిందు-
వులకి తెలయనివి కవు. ఉద్-
హరణకి:
ఒరులేయవి యొనరించిన 
నరవర యప్రియము దనమ-
నంబ్న కగు ద్  
నొరులకు నవి స్యకునికి 
పరాయణము పరమధర్మ పద-
ములకెలలిన్ (భారతం, శంతి, 

5-220)
హిందూ దృక్పథంలో, “మానవ 
స్వే మాధవ స్వ” అననా స్కి తు 
కేవలం ప్రచారం కోసం “బేనర్” 
మీద రాస్కుందుకే!  “మనం 
ఉండే సంఘం బలంగా ఉంటే 
అదే మన బలం” అనే ఆలోచన 
మనలో తకు్కవ. “ఎవరి కర్మ 
వారిది” అనే వేద్ంత ధోరణిలో 
ఉననా వారికి సంఘంతో పనేమిటి? 
మన నుదిటి రాత బాగులేకపోతే 
ఆ రాసినవాడి దగగొరకే వళ్లి  వాడికే 
కసింత లంచం ఇస్తు సరిపోలే? 
రండు వందల సంవత్సరాల 
బ్రిటిష్ సంపర్కం ఉననాప్పటి-
కీ అది సంఘానికీ, వ్యకి తుకీ మధ్య 
ఉననా పరస్పరాధార బంధంపైె 
మన దృక్పథానినా మారచిలేకపో-
యింది.
కనీ ఇదే దేశంలో తరతరాలబ-
టిటు  సిథార నివాసం ఏర్పరచుకుననా 
పారీశిలు వితరణ శీలానికి, సం-
ఘాభు్యదయనికీ మధ్య ఉండే 
లంకె బాగా అరథాం చేస్కుననా 
వ్యకుతు లు. అభివృదిధా  అనేది వ్య-
షటు గా కక సమషటు గా జరగవలసిన 
కర్యక్రమం అని వారు గురి తుంచే-
రు. ఈ అభు్యదయ దృక్పథంతో 
వారు మన దేశపు పునరినారా్మణా-
నికి అవసరమైన సంసథాలు ఎనోనా 
స్థా పంచేరు.
ఈ తరజినభరజినలని పక్కకి పెటిటు , 

బ్దుధా డి కలానికి తిరిగ వళద్ం.  
ఆ కలంలో ఆధునిక వైజాఞా -
నిక దృక్పథానికి ఆదు్యడు అన-
దగగొ గ్రీకు తతతు్వవేతతు థేల్్స, “ఈ 
ప్రపంచం దేనితో తయారయిం-
ది?” అని ఒక స్రి ప్రశినాంచేరు. 
మేఘాలు, మృగాలు, వృకషా లు, 
ఇలా వివిధ రూపాలలో కని-
పస్తు ననా ఈ స్థా ల ప్రపంచం 
అంత్ స్క్ష్మ రూపంలో ఒక్క-
టేన్? (జోసఫ్ కెంప్^బెల్ 20 
వ శత్బ్ద ంలో ప్రతిపాదించిన 
monomyth కి ఇది సమాంత-
రంగా భావం!) మనకి దృగోగొ చర-
మయే బహుళతవాంలో ఏకతవాం 
ఉంద్? సృషటు  అంత్ మన మేధకి 
అందనంత కిలిషటు మైనద్ లేక వి-
శేలిషంచి అధ్యయనం చేస్తు అరథాం 
అవుత్ంద్? ఇటువంటి ప్రశనా-
లతో ఆయన చాల కలం కుసీతు 
పటేటు రు. మటిటు తో ఇటికలు చేసి, ఆ 
ఇటికలని మూల పద్రథాంగా వాడి 
రకరకల ఆకరాలలో గోడలు, 
ఇళులి , గుడులు, గోపురాలు కటిటు న-
టేలి  సృషటు లో మనకి కనిపంచేవనీనా 
– అంటే, మేఘాలు, మృగాలు, 
వృకషా లు, వగైెరాలు – ఒక 
మూల పద్రథాంతో తయారయి 
ఉండాలని ఆయన వాదించేవా-
రు. ఆ మూల పద్రథాం ఏదయి 
ఉంటుంది? ఆయన సముద్ర-
పు ఒడుడ్ న నివసించేవారు. రోజూ 
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ఎదురుగా ఉననా మహాస్గరానినా 
చూసి, చూసి సృషటు కి మూలం 
నీరు అన్నారు. అంటే, ప్రపంచం-
లోని పద్రాథా లనీనా నీటితో తయారు 
చయ్యబడాడ్ యని ఆయన 
ఆలోచన. సృషటు కి మూలం జలం. 
సరవావా్యపతుమయిన జలం నుండే 
సృషటు  మొదలయి ఉండాల. ఇదీ 
ఆయన ప్రవచనం. ఈ కొతతు దృ-
కో్కణంలో భగవంత్ని ప్రస్తు -
వన లేదు, మానవాతీత శకుతు లకు 
స్థా నం లేదు. 
థేల్్స ప్రవచనం అందరికీ ఆమో-
దయోగ్యం కలేదు. అందరి 
వరకు ఎందుకు? ఆయన దగగొర 
శిష్యరికం చేస్తు ననా అన్కి్సమేం-
డర్ గురువుగారితో ఏకీభవించ-
లేదు. ఇసకలో నీళులి  లేవు. నీటి 
కంట్ సరవావా్యపతుమైనది భూమి. 
కనుక సృషటు కి మూలం భూమి 
అన్నారు అన్కి్సమేండర్. నీటి 
కంట్, భూమి కంట్ సరవావా్య-
పతుమైనది గాల కనుక, సృషటు కి 
మూలం గాల అవాల అని అన్-
కి్సమేనీస్  వాదించేరు. సరవా-
వా్యపతుం అయినంత మాత్రాన 
సరిపోదు, శకి తుమంతమై ఉండాల 
కనుక సృషటు కి మూలం అగనా 
అయితే బాగుంటుందని హెరా-
కిలిటస్ ముచచిట పడాడ్ రు. ఇంతకీ 
ఈ న్లుగంటిలో దేనికి అగ్రస్థా -
నం ఇవావాల?  ఈ తగువు తీరచిడా-

నికి ఎంపడోకీలిస్ అనే తతతు్వజుఞా డు 
మధ్యవరి తుతవాం వహించేడు. అనినా 
పకషా ల వారి వాదనలని పూరవాప-
క్షం చేస్తు , “సృషటు కి మూలం నీరు, 
నిపు్ప, గాల, మటిటు ” అంటూ త్ని 
తగవులా తీరు్ప చపే్పడీయన.
ఇలా  గ్రీస్ దేశంలో థేల్్స, సోక్ర-
టీస్, అరిస్టు టుల్,  ఆరి్కమిడీస్, 
ప్రభృత్లు తరతరాలుగా ప్రజ-
లలో పాత్కుపోయిన మూఢన-
మ్మకలని, ఆచార వ్యవహారాలని 
ప్రశినాంచడం మొదలు పెటేటు రు.  
సృషటు కి మూలం నీరు, మటిటు , 
గాల, నిపు్ప అనగానే సరిపో-
త్ంద్? వీటిలోలి  దేనికి పెద్దరికం 
ఇవావాలననా సమస్య ఎదురయిం-
ది. ఈ సమస్యని అరిస్టు టిల్   
అనే తతతు్వవేతతు పరిష్కరించేరు. 
విశవానికి మధ్యలో భూమి ఉం-
దన్నారు ఆయన. ఈ భూగోళం 

చుటూటు  ఆవరించుకుని జలగోళం 
ఉందన్నారు. భూమి మీద మనకి 
కనిపంచే చరువులు, సరస్్సలు, 
నదులు, సముద్రాలే ఈ జలగోళం 
అంటే. ఈ జలగోళం చుటూటు  
వాయుగోళం ఉందన్నారు. 
భూమిని ఆవరించుకుని ఉననా 
వాత్వరణమే ఈ వాయుగోళం. 
ఈ వాయుగోళం చుటూటు  అగనా 
గోళం ఉందన్నారు. అపు్పడపు్ప-
డు వాయుగోళానికి చిలులి  పడితే, 
ఆవల ఉననా అగనా గోళమే మనకి 
మరుపుల రూపంలో కనిపస్తు ం-
దని అరిస్టు టిల్ వాదించేరు. 
అగనా గోళానికి బయట ఏమి 
ఉంది? ఏమీలేదు. ఏమీ లేక-
పోవడమేమిటి? శూన్యం ఉంది 
కద్! ఆ ఏమీ లేని ఖాళ్ ప్రదేశ-
నేనా – స్ననాతో పరిచయం ఉననా 
మనవాళులి  - “ఆకశం” అన్నారని 
న్ అభిప్రాయం.
ఈ వాదనలనినాటిని పూరవాపక్షం 
చేసింది ఆధునిక భౌతిక శస్తం 
అననా విషయం ప్రస్తు త్నికి 
పక్కన పెడద్ం. థేల్్స స్ధంచి-
నది అప్పటివరకు కరడు కటుటు -
కుపోయిన సహజాతీతమైన, 
ఆధదైెవిక శకుతు ల మీద నమ్మక-
నినా తోసిపుచచిడం!   అదే ఆధునిక 
వైజాఞా నిక, స్కేతిక పరిజాఞా న్నికి 
ఆయువుపటుటు  అయింది!
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వైవిధ్యభరితమైన న్ తెలంగాణ 

భాష, స్హిత్య, సంసకృత్లు
ఆచార్య మత్సర్యరాజ హరగోపాల్

   మధురాతి మధురమైనది న్ 
తెలంగాణ భాష , న్ మాతృభాష 
తెలుగు. అనేక స్హితీ ప్రక్రి-
యలకు న్ తెలంగాణాయే నె-
లవైనది. తెలుగు భాష్ట స్హిత్య 
ప్రస్థా న్నికి న్ తెలంగాణ మారగొ-
దరశినం చేసిందనుటలో సందే-
హంలేదు.  ఏ భాషకైన్ విశిషటు మైన 
స్మాజిక  ప్రయోజనముంటుం-
ది -  ఆ ప్రాంతపు జన్నినా , వారి 
స్మూహిక జీవిత్నినా భాష ప్ర-
భావితం చేస్తు ంది. యుగయు-
గాలనుండి (క్రమానుగత మైన 
చరిత్ర, సంసకృతి స్ంప్రద్యా-
లనీనా భాష్ట రూపంలోనే భావిత-
రాలవారికి అందజేయబడత్యి 
! అందువలలి  బాష ఒక స్ంసృతిక 
సృషటు ని చేకూరుచికొని , విలక్షణ 
మైన వ్యకి తుతవాం కలగొ  ఉంటుంది - 
విజాఞా న్రజినలోనూ, భావ వినిమ-
యంలోనూ ఆ ఫ్ంతపు భాష, 
మాధ్యమంగా ప్రయోగంపబడు-
త్ంది.  న్ తెలంగాణ భాషకు 
కూడా ఇది ప్రధాన ప్రయోజనం, 
‘భిననాతవాంలో ఏకతవాం' మన 
భారతీయ సంసకృతికీ మూలం.  
భాష్ట విషయంలోనూ, మన 
దేశంలో అదే వైవిధ్యంతో  దరశిన-
మిస్తు ంది .
మానవ హృదయాలను ప్రభా-

వితం చేయడంలోనూ,  వారి-
మధ్య విభేద్లు సృషటు ంచడం-
లోనూ,  భాష్ట ప్రభావం ఎంతగా 
ఉంటుంద్ ఇటీవల కలంలో, 
ముఖ్యంగా భాష్ట ప్రయుక తు రా-
ష్రటుల ఏరా్పటు తరావాత ఇది ఎంత 
ప్రబలంగా ఉననాద్, మనం 

చూశం.  అయితే న్ తెలంగాణ 
భాష ఇటీవల కలంలో ఎంతటి 
నిరలికషా ర్యనికి గురైనద్ చప్పనక్కర-
లేదు. 

విదేశీ భాష్ట వా్యమోహంలో పడి, 
మాతృభాషను పూరి తుగా నిరలి-
క్షం చేశం. నేటి మన తెలుగు 
యువతలో మాతృభాష్ట పరిజాఞా -
నం పూరి తుగా నశించిపోయింద-
నుటలో ఏ మాత్రం  సందేహం 
లేదు.  ఎందరో విద్్యవేతతులు, 

విద్్య కమిషనులి  కూడా బోధన్ 
భాషగా మాతృభాష ఉండాల-
న్నారు. డా|| రాధాకృష్ణన్ కమిషన్  
(1948),  కొఠారీ కమిషన్ (1964-
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66) తదితరులు తమ నివేదిక-
లో ఈ విషయానినా గటిటు గా నొకి్క 
చపా్పరు. విషయం స్టిగా, 
స్లభంగా అరథాం కవడాని-
కి మాతృభాష్ట మాధ్యమంలో 
బోధన జరగాలనేది నిరివావా-
ద్ంశము. అయితే తెలంగాణా 
రాష్ట సరా్కరువారు తెలుగుభాష్ట 
బోధన మన రాష్టంలో అనినా పా-
ఠశలలోలి నూ జరగాలని ఆదేశిం-
చడం సంతోషకరమైన విషయం.  
ఇక ముందు కనీసం పాఠశల 
స్థా యిలోనైెన్ మాతృభాష్ట 
మాధ్యమంలో బోధన జరిగతే 
మంచిదని న్ అభిప్రాయము.
అయితే న్ తెలంగాణలో 
తెలుగు స్రసవాతము భాష్ట పద 
ప్రయోగం, రండువేల సంవత్స-
రాలకు పూరవాం నుండి ఉననా-
టులి  చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి.  
క్రీ.శ. ఒకట శత్బా్ద నికి చందినటిటు  
హాలుని గాథా సపతుశతిలో మన 
‘తెలుగు’ భాషకు సంబంధం-
చిన పదప్రయోగాలను స్హితీ 
వేతతులు, చరిత్రకరులు గురి తుం-
చారు. కరీంనగరం జిలాలి లోని 
బొమ్మలగుటటు పైె ‘జీవవలలిభుని’ 
శసనం కంద పద్్యలతో ఉననాం-
దువలలి  క్రీ.శ. పదవశత్బధా  న్టికే 
తెలంగాణలో ఛంద్బదధా స్హి-
త్యముననాటులి  తెలుస్తు ంది. అచచి 
తెలుగులో కవితలు వ్రాసిన పా-
లు్కరికి సోమన, నేటి జనగామ 
ప్రాంతంలోని ‘పాలకురి తు’ నివాసి 
– తెలుగులో మొదటి దివాపద 
కవ్యం గోన్బ్ద్ధా రడిడ్  వ్రాసిన 
రంగన్థ రామాయణము, మ-

త్కుసీమికు చందినవాడు.
తొల అచచి తెలుగు కవ్యం 
(యయాతి చరిత్రము) రచించిన 
పననాగంటి, మొటటు మొదటి ‘సక-
లనీతి సమ్మతం’ అనబడే నీ-
తిశస్త గ్రంథ రచయిత మడికి 
సింగన, అతి ప్రసిదధామైన ప్రథమ 
తెలుగు కథా సంకలన కవ్యం 
‘సింహాసన ద్వాత్రింశిక’ రచయిత 
కొరవి గోపరాజు చాటుపద్్యల-
కు పేరొందిన కవి వేమలవాడ 
భీమకవి, ‘వాణి న్ రాణి’ అని 
గరవాంగా చప్పన జైమినీ భారత 
కర తు పలలిలమర్రి పనవీరభద్రు-
డు తెలంగాణా కవులని చారి-
త్రిక ఆధారాలు చాటుత్న్నాయి. 
ముఖ్యంగా, తెలుగులోని మొటటు -
మొదటి సవాతంత్ర రచన బసవపు-
రాణం, మొదటి శతకం వృష్టధప 
శతకం.  తొల ఉద్హరణ కవ్యం 
‘బసవోద్హరణం’ కర తు పాలు్క-
రికి సోమన్థుడు తెలంగాణా 
స్హితీ చరిత్రకదు్యడు, ఇక పో-
తన్మాత్్యని ‘మహాభాగవతం’ 

గురించి చప్పనక్కరలేదు.
అయితే, దురదృషటు వశత్తు  సమై-
క్యంధ్ర రాష్టంలో తెలంగాణ 
స్హిత్యం, స్హితీ మూరుతు లు, 
వారి కృత్లు మరుగున 
పడాడ్ యి. న్టి పాలకుల పాకిషాక 
దృషటు , తెలంగాణా స్హిత్యం పటలి  
నిరలిక్షం, ఉపేక్ష స్పషటు ంగా కనిపం-
చాయి. భాష్ట ప్రయుక తు రాష్టంగా 
ఏర్పడిన తరావాత తెలంగాణ భాష, 
స్హిత్యం, సంసకృతి మరుగున 
పడాడ్ యి. ఈ విషయంలో నేటి 
తెలంగాణ ప్రభుతవాం దృషటు స్-
రించడం, మరుగునపడడ్  త్రిలంగ 
దేశం (తెలంగాణ)లోని మటిటు లో 
మాణిక్యలను వలకితీసి, జన 
స్మాన్్యనికి అందజేయడం 
గొప్ప విషయం.
‘న్ తెలంగాణ కోటి రతన్ల వీణ’ 
మహాకవి డా|| ద్శరథి – ఆరు 
దశబ్ధా ల పూరవాం ఈ తెలంగాణా 
కవిని ముగుధా ణి్ణచేసి నడిపం-
చిన తెలంగాణ, 2014కు పూరవాం 
తంత్రులు తెగన వీణ… ప్రపం-
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చంలో ఎక్కడా, కనీవినీ ఎరుగని 
రీతిలో న్ తెలంగాణా జనులు 
తమ జీవన సిథాతిని మారుచికొన-
డం కొరకు, తమ భాష స్హితీ 
సంసకృత్లను రకిషాంచుకోవ-
డానికి, వారి ఆత్మగౌరవానినా ని-
లబెటుటు కోవడానికి పలుమారులి  
మహోద్యమాలను నిరవాహించి, 
వేలసంఖ్యలో తమ యువత ప్రా-
ణార్పణం తరావాత 2 జూన్ 2014న 
తమ జన్మహకైకైన ‘తెలంగాణ 
రాష్ట్రా నినా’ తెచుచికున్నారు. ఆన్డు 
నైెజాం రాష్టంలోనూ, తరావాత నేటి 
పక్క రాష్టంవారి పాలనలోనూ 
అనినా రంగాలోలి నూ ముఖ్యంగా 
తమ భాష, స్హిత్యం, సంసకృతీ 
రంగాలోలి  అణిచివేయబడి, నేడు 
వాటి పునర్ వైభవానికి, పరిర-
క్షణకు తెలంగాణ ప్రజలు, తమ 
పాలకులను ఆరి తుతో అరిథాస్తు న్నా-
రు.
ఏ ప్రాంతపు స్హితీ సంసకృత్-
లను, వాటి వివరాలను కుషా ణ్ణంగా 
తెలుస్కోవాలంటే, ఆ ప్రాంతపు 
చరిత్ర తెలయాల. క్రీ.పు. 300 
సంవత్సరాల క్రితం మగసతునీస్ 
నేటి మత్కుసీమలోని ‘కొండా-
పురం’ను ప్రస్తు వించాడు. నేడు 
ఈ ప్రాంతం త్రవవాకలలో దొరికిన 
న్ణాలను బటిటు  శతవాహన 
రాజైన ‘గౌతమీపుత్ర పులమావి’ 
తెలంగాణ ప్రాంత్నినా పాలంచి-
నటులి  తెలుస్తు ంది. కరీంనగరం 
జిలాలి  కోటిలంగాల ప్రాంత త్రవవా-
కలలో శతవాహనుల కలం 
న్టి ఆధారాలు దొరికయి.
‘వాత్్సర్యయన కమస్త్రా-
లతో శతవాహన కలం న్టి 

కొనినా ఆటలు నేటి తెలంగాణ 
ప్రాంతపు ఆటలకు పోలకలు-
న్నాయి. ఇవి మన తెలంగాణ 
సంసకృతిని ప్రతిబంబస్తు యి. 
వనెనాలలో రాత్రిళుళీ గడపటం, 
శనగ, జొననా, కుంకులను కలచి 
తినడం, బొమ్మల పెళ్ళీళుళీ, 
స్గంధ ద్రవా్యలు కలపన  పండి 
(నేటి బ్క్క, గులాలం లాంటివి) 
చలులి కోవడం, చరుకు ముక్కల 
దండాలు వేస్కోవడం, వాటితో 
ఇళళీను అలంకరించుకోవడం 
బంత్లాట (కందుక క్రీడ) నేటికి 
కూడా మన తెలంగాణ జానపద్-
లోలి నూ, కని్పస్తు యి.
తరావాత ఇకషా ్వకులు, విషు్ణ కుం-
డినులు, చాళుకు్యలు, రాష్టకూ-
టులు ఈ ప్రాంతంలో పాలన-
గావించారు. నేటి ‘ఎలోలి రా’ లోని 
హైెందవ శిలా్పలను రాష్టకూట 
రాజైన కృషు్ణ డు ప్రారంభించా-
డు. అప్పటి హైెదరాబాదు రా-
ష్టంలోని ‘మాల్ ఖేడ్’ ప్రాం-
త్లను వీరు పాలంచినటులి  
చారిత్రిక ఆధారాలున్నాయి.  తె-

లుగుభాషకు మొటటు మొదటగా 
అధకర భాష్ట ప్రవృతితుని ఇచిచి 
భాష్టభివృదిధాకి తోడ్పడిన కీరి తు తె-
లుగుదేశనినా పాలంచిన తూరు్ప 
చాళుక్య రాజవంశం (క్రీ.శ. 625-
1070) వారిది. తెలంగాణలోని 
‘మానుకోట’ ప్రాంతంలో మొదటి 
చాళుక్య భీముని ‘కొరవిశసనం’ 
(క్రీ.శ.892-921) వచన రూపంలో 
చక్కగా ఉంటుంది.
‘తెలంగాణ’ పాలకులోలి  ‘కక-
తీయులు’ ముఖ్్యలు.   క్రీ.శ. 
1050-1350 తెలంగాణ కేంద్రంగా 
వీరు తెలుగుదేశనినా పాలంచారు. 
ఆన్డు శవైమే ప్రజలమతం…. 
‘తెనుగు’ శబ్ద మే ‘త్రిలంగం’ 
నుండి వచిచినదని చప్పడానికి 
శవైమే మూలాధారం. 
ఆన్డు శ్రీశలైం, కళేశవారం, 
ద్రాకషా రామం అనే శవైకేషాత్రాల-
తో కూడిన ప్రాంతం త్రిలంగ 
దేశమైంది. ఆన్టి దేశభాష 
‘త్రిలంగ భాష’ – త్రిలంగ నుండి 
తెలుగు, తెలుగు, తెనుగు పు-
టుటు కొచాచియి.  శవైమత ప్రాబల్య-
మన్నా, బౌదధాం, జైనం, వైదికమ-
తం కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.  
కకతీయ చక్రవరుతు లు న్టి తె-
లంగాణలో దేవాలయ శిల్పకళకు 
ప్రాధాన్యమిచాచిరు. దేవత్రూ-
పాలు,  నర తుక, నర తుకీ బృంద్లు, 
అలంకర శిల్పంలోని మకర 
తోరణాలు, హంసలు పద్్మలు, 
లతలు, ఏనుగులు, సింహాలు, 
వివిధ భంగమలోలి  హంసలు 
ఆలయ కుడా్యలపైె దరశినమి-
స్తు యి. ‘పద్మం’ కకతీయ శి-
ల్పకళకు వనెనాతెచిచింది.  నేడు 
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‘రామప్ప’ దేవాలయ కకతీయ 
శిల్పకళా వైభవానికి మచుచిత్-
నక.  వీరి కలంలోనే ‘నృత్యకళ’ 
కూడా వైభవానినా సంతరించు-
కుంది.  ‘నృత తురత్నావళ్’ అనే నృ-
త్యశస్త గ్రంథ రచన జరిగంది. 
ఇందులో తెలుగువారి పేరిగ, 
కోలాటమునకు సంబంధంచిన 
విషయాలు కూడా వరి్ణంపబడి-
న్యి. తెలంగాణ కవి పాలు్క-
రికి సోమన్థుడు కూడా వివిధ 
నృత్య భేద్లను తమ రచనలో 
పేరొ్కన్నారు. ఇవి తెలంగాణ సం-
సకృతికి దర్పణాలు.
ఇక కకతీయ చక్రవరుతు -
లు తెలంగాణ భాష్టభివృదిధాకి 
ఎంతగానో కృష చేశరు. తెలుగు-
భాష్ట వికసం, స్హిత్యం, కళలు 
వీరి కలంలో మహోననాత దశకు 
చేరుకున్నాయి. కవిత్రయంలోని 
తిక్కన నిరవాచనోతతుర రామాయ-
ణానినా, విశవాన్థ కవి’ ‘ప్రత్పరు-
ద్ర యశ్భూషణం’ అలంకర 
శస్్రా నినా కకతీయుల కలంలోనే 
రచించారు.
కకతీయుల పాలనలో దేశిక-
విత ‘జాను తెనుగు’ పుంతలు 
తొకి్కంది. ‘దివాపద’ రచన-
లోలి  ప్రసిదధామైన ‘రంగన్థ 
రామాయణం’ (రచన – బ్దధారా-
జకవి) రచించగా, కేతన ‘ఆంధ్ర-
భాష్ట భూషణం’ అనబడే లక్షణ 
గ్రంథం రచించారు. భారత, 
రామాయణ ఇతివృతతుంగా ఎనోనా 
రచనలు వచాచియి. తెలుగుభాష, 
స్హిత్య సంసకృత్ల పరిరక్ష-
ణకై, హైెందవ సంసకృతీ రక్షణకై 

కకతీయులు కంకణం కటుటు కు-
న్నారు. ‘తెలంగాణ’ ఇదొక సవార్ణ-
యుగం. ‘ఓరుగలులి ’ వారి మహో-
ననాతమైన ఆదరాశిలకు నేటికి 
కూడా దర్పణంగా నిలచింది. నేటి 
‘తెలంగాణ’ ప్రభుతవా చిహనాంతో 
ఓరుగలులి  తోరణం ఉండడమే 
అందుకు నిదరశినం. 
తరావాతి కలంలో ‘భకి తు ఉద్యమ’ 
ప్రభావం తెలుగు గడడ్పైె స్పషటు ంగా 
కని్పంచింది. బమ్మర పోతన్మా-
త్్యని ‘మహాభాగవతం’ మహా-
తకృషటు  గ్రంథం భకి తుకి పరాకష్ఠ . 
తెలంగాణలోని మారుమూల 
ప్రాంత్లోలి నూ, జానపదులోలి  
‘పోతన’ పద్్యలు నేటికి కూడా 
చరగని ముద్రవేశయి, వేస్తు -
న్నాయి. ఒకో్క పద్యం ‘పోతన’ 
హృదయాంతరాళాల నుంచి 
ఉద్వించిన భకి తురస తత్తు ్వని-
కి నిదరశినం. ఒక్కటేమిటి ఆది 
నుండి అంతంవరకు ఈ మహా-
పురాణం మనపైె తన ప్రభావానినా 
చూపుత్ంది. ‘గజేంద్రమోక్షం – 
రుకి్మణీ కలా్యణం’ లాంటి ఘటాటు -
లైతే తెలుగు ప్రాంగణాలోలి  నేటికి 
మారో్మగుతూ, మన హృదయా-

లను పవిత్రం చేస్తు న్నాయి. ఈ 
భకి తు ఉద్యమ ప్రభావంతో తెలుగు-
భాషలో ‘దేశీకవిత’ ప్రచారంలోకి 
వచిచింది.
మన తెలంగాణ భాషలో దివాపద, 
మంజరి, చందమామ పాటలు, 
త్మ్మద పద్లు, ఉయా్యల 
పాటలు, జోలపాటల జోజోలు, 
తందన్లు మొదలైనవి ‘దే-
శీకవిత’ వనెనా తెచాచియి. ఇవి 
భకి తు తత్తు ్వనికి, సంగీత్నికి గల 
దగగొరి సంబంధానినా నిరూపస్తు  
తమదైెన రీతిలో జన్లనా ప్రభా-
వితం చేశయి. నేటికి చేస్తు న్నా-
యి కూడా. వీటిలోపాటు మన 
తెలుగు ఆడపడుచులు పాడే 
మంగళహారత్లు, కీర తునలు తె-
లుగున్ట ‘భకి తు తత్తు ్వనినా’ – స్-
హిత్్యనినా పటిష్ఠ ంచేసి జన సము-
ద్యంలో చొచుచికుపోయాయి.
తరావాత విజయనగర చక్రవరుతు ల 
పాలనలో తెలుగు భాష్ట పోషణ 
జరిగంది. ముఖ్యంగా ‘శ్రీ కృష్ణదే-
వరాయలు’ తన అషటు దిగగొజాలతో 
స్హితీస్వ చేసి ‘స్హితీసమ-
రాంగమణ స్రవాభౌముడు’గా 
తెలుగువాఙ్మయ చరిత్రలో ధృ-
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వత్రగా నిలచాడు. అయితే ఈ 
కలంలో తెలంగాణ ప్రాంతం 
బహుమనీ స్లాతు నులు, కుత్బ్ 
ష్టహీ నవాబ్ల పాలనలోకి 
వళ్ళీంది. అయితే కుత్బ్ ష్టహీ 
నవాబ్లు తెలుగు కవులను పో-
షంచారని, రాజకీయ వ్యవహారా-
లను తెలుగుభాషలో కొనస్గం-
చినటులి  తెలుస్తు ంది. ‘త్నీష్ట’ 
కలంలో ‘కంచరలి గోపననా’ భద్రా-
చలం తహసీలా్ద ర్ గా ఉండి భద్రా-
ద్రి రాముడి ఆలయ నిరా్మణం 
గావించాడు. సీత్రాముల వారికి 
ఆభరణాలు తయారుచేయించా-
డు. అయితే ఆయన పదున్లు-
గ్ళళీపాటు జైలు జీవితం గడిప, 
శ్రీ సీత్రాములు 14 ఏళళీ వనవా-
స్నినా మనకు గురుతు కు తెచాచిడు. 
నేటికి కూడా శ్రీరామ నవమీ 
సందర్ంగా, తెలంగాణా ప్రభు-
తవాం స్వామివారికి, సీతమ్మవారికి 
భకి తుప్రపత్తు లతో వస్్రా భరణాలను 
సమరి్పంచడం మన తెలంగాణ 
సంసకృతికి ప్రతీకగా నిలచింది.
తదనంతరం ఆసఫ్ జాహీ 
వంశస్థా లైన ‘నిజాం సరా్కరు 
తెలంగాణ’ పాలకులైన్-
రు. నైెజాం రాష్టంలో తెలుగు, 
మరాఠీ, కననాడ ప్రజలున్నారు. 
అయితే ప్రజలపైె ‘ఉరూ్ద ’ భాషను 
రుది్దంది. ప్రజలు తమ ‘మా-
తృభాష’లో బోధన జరగాలని 
కోరిన్, విశవావిద్్యలయ స్థా యి-
వరకు కూడా ‘ఉరూ్ద ’ బోధన్ 
భాషగా ఉండింది. ఒక మాటలో 
చపా్పలంటే ‘తెలుగు’ తన ‘వ-
లుగు’ను పూరి తుగా కోలో్పయిందీ 

కలంలో – ఇందుకు నిరసనగా 
‘ఆంధ్రజనసంఘం’ ఏర్పడింది. 
ఆన్డు తెలుగువారికి ప్రాతిని-
ధ్యం వహించే సంసథా ఇదొక్కటే 
సమావేశలు ఏరా్పటుచేసి నైెజాం 
రాష్టంలో ‘తెలుగు’ భాష్టభివృదిధాకి 
తీస్కోవలసిన చర్యలపైె చరిచిం-
చేవారు. 1930-1946 మధ్యక-
లంలో వివిధ ప్రాంత్లోలి  ఆం-
ధ్రమహాసభలు నిరవాహించారు. 
ఆన్టి తెలంగాణలోని తెలుగు 
భాష్టభిమాన్లు, న్యకులైన 
శ్రీ స్రవరం ప్రత్పరడిడ్  బూ-
రుగొ లరామకృష్ట్ణ రావు, మాడపాటి 
హనుమంతరావు కొండా వంక-
టరంగారడిడ్, రావి న్రాయణ-
రడిడ్, మందుముల నరసింగా-
రావు, జమలాపురం కేశవరావు 
మొదలైన వారందరో న్యకతవాం 
వహించారు. మహిళామహాసభ-
లు కూడా జరిగాయి. భాషోద్య-
మంగా, స్ంసకృతిక ఉద్యమంగా 
ప్రారంభమై అనతికలంలో విపలి -
వోద్యమంగా మారింది.
ఇందుకు తోడుగా 1901లో భా-
గ్యనగరంలో ‘శ్రీ కృష్ణదేవరాయ 

ఆంధ్రభాష్ట నిలయం’ శ్రీ కొమ-
ర్రాజు వంకటలక్ష్మణరావు, రావి-
చటుటు  రంగారావు, రాజా న్యిని 
వంకటరంగారావు స్రధ్యంలో 
స్థా పంచబడింది.  1941లో వటిటు -
కోట ఆళావారుస్వామి ‘దేశ్ద్ధా రక 
గ్రంథము’ స్థా పంచారు. 1919లో 
తెలంగాణలోని ఉస్్మనియా వి-
శవావిద్్యలయంలో క్రీ.శ. 1940 
న్టికి (అంటే 30 సంవత్సరాల-
తరావాత తెలుగులో ఎం.ఏ.మా-
సటుర్్స డిగ్రీ ప్రారంభించారు. 1952-
53లో ప హెచ్.డి. తెలుగులో 
పరిశ్ధన్ సౌకరా్యలు కల్పం-
చబడాడ్ యి. అపు్పడే 1952లో 
‘తెలంగాణ రచయితల సంఘం’ 
ఏరా్పటై్ంది. అనేక సంవత్సరా-
లుగా నొకి్క పెటటు బడిన గొంత్లు 
విచుచికున్నాయి. వీటికి ఆదు్యలు 
శ్రీ ద్శరథి, లకీషామారంజనం, సి.న్-
రాయణరడిడ్, కళోజీ న్రాయ-
ణరావు, వానమామలై వరద్చా-
రు్యలు, బరుదురాజు రామరాజు, 
పలాలి  దురగొయ్య, కప్పగంత్ల 
లక్ష్మణశస్త్రి ఇరివంటి కృష్ణమూరి తు, 
ప.వి.రాఘవాచారు్యలు తదిత-
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రులు.
ఇదిలా ఉండగా ‘నైెజాం రాష్టం’ 
భారత ప్రభుతవా పోలీస్ చర్య 
ఫలతంగా, సరా్ద ర్ వలలిభ భాయి 
పటేల్ న్యకతవాంలో 17 స-
పెటు ంబర్ 1948న భారతదేశం-
లో సంపూర్ణంగా విలీనమైంది. 
తరావాత భాష్ట ప్రయుక తు రాష్రటుల 
ఏరా్పటుతో 1 నవంబరం 1956న 
తెలంగాణ జిలాలి లో తెలుగు 
ప్రజలు ‘ఆంధ్రప్రదేశ్’ రాష్ట ప్ర-
జలైన్రు. కని తెలంగాణ 
ప్రాంతం, భాష, స్హిత్యం, సం-
సకృత్ల ప్రాభవానినా తగగొంచడా-
నికి పాలకుల ప్రయతనాం స్ప-
షటు ంగా కని్పంచింది. కలసిమలసి 
ఉండవలసిన తెలుగు ప్రజలు 
విడిపోవడమే మంచిదనే అభి-
ప్రాయానికొచాచిరు. 1968 ఉతతు-
రారథాం, క్రీ.శ. 1969 పూరావారథాం-
లో ప్రతే్యక తెలంగాణ ఉద్యమం 
తీవ్ర రూపం ద్లచింది. ఆన్డు 
ఉస్్మనియా విశవావిద్్యలయం-
లో పోస్టు  గ్రాడు్యయేట్ విద్్యరిథాని 
నేను… విశవావిద్్యలయమంత్ 
అటుటు డికి పోయింది. కని ఆన్టి 
కొందరు రాజకీయ న్యకుల 
స్వారథాంవలలి , ‘తెలంగాణ’ రాష్టం 
ఏరా్పటు ఆగపోయింది. విద్్య-
రుథా లు, యువతరం బలద్న్-
లు’ వ్యరథామయా్యయి. 45 సం-
వత్సరాల తరావాత మరో మహా 
ఉద్యమం రావడం, తెలంగాణ 
రాష్ట ఆవిరా్వం జరగడం, అతి-
కిలిషటు  పరిసిథాత్లోలి  యాదృచి్ఛకంగా 
జరిగ పోవడం ప్రపంచ చరిత్ర-
లోనే మరుపురాని, మధురమైన 
అపురూప ఘటటు ం… ఎందరో 

విద్్యరుథా లు, యువతీయువకు-
లు.. త్్యగధనుల బలద్న్ల 
ఫలతంగా ఏర్పడడ్  న్ తెలంగాణ 
రాష్టంలో న్ భాష, స్హిత్యం, 
సంసకృతీ వికస్లను కోరుకోవ-
డంలో, అందుకు నేటి పాలకుల 
సహకరానినా ఆశించడంతో 
తపే్పమి లేదు కద్!
‘దేశభాషలందు తెలుగు లస్స’ 
– ఇటాలయన్ ఆఫ్ ది ఈస్టు …
అంటూ తెలుగుభాష్ట ప్రా-
ముఖా్యనినా చాటడం మంచిదే. 
అయితే ఒకమాట- స్హిత్య సం-
గీత్లకు ఎలలిలంటూ ఉండవు. 
వాటిని వా్యపతుచేయాలేగాని ని-
రోధంచరాదు. ఆన్డే భాష్ట, 
స్హిత్య, సంసకృత్ల ప్రాభవం 
పెరుగుత్ంది.
‘సహితయో భావ స్హిత్యమ్’ 
అననాటులి గా ఏ భాష్ట స్హిత్యం-
లోనైెన్ శ్రేయోభావముండాల. 
జాతిని మహోననాత స్థా న్నికి తీ-
స్కువళళీగలగన సత్తు  ఉండాల. 
మనిషలోని దౌరబులా్యలను ర-

చచిగొటేటు విగా ఉండకూడదు, ప్ర-
పంచంలోని మానవాళ్ యొక్క 
సరావాంగీణ శ్రేయస్్స స్హిత్యం 
యొక్క ముఖ్్యదే్దశమై ఉండాల. 
అయితే ఏ స్హిత్యంలోనైె-
న్ శశవాత విలువలుండాల. ఈ 
విలువలే ఆయా దేశల, జాతి 
యొక్క సంసకృతీ వైభవాలకు ప్ర-
తీకలుగా నిలుస్తు యి. వేదకలం 
నుండి, ఆధునిక యుగం వరకు 
ఈ విషయం వరి తుస్తు ంది. ‘సంఘ-
రషాణ’ అనేది జాతి జీవనంలో ఒక 
భాగం. సంఘరషాణ లేని జాతికి 
మనుగడయే లేనపు్పడు, ఔననా-
త్యమనేది ఉండదు, స్హిత్య-
మనేది ఆన్టి స్ంఘిక జీవన 
విధాన్నికి, ఆచార వ్యవహారాల-
కు గురుతు గా నిలుస్తు ంది. అయితే 
ఒక మాట, స్హిత్యంలోని శశవాత 
విలువలనా, కేవలం సంఘంలోకి 
చొచుచికుపోయి, వారితో సహ-
జీవనం చేసిన వ్యకుతు లే తెల-
యచేయగలరకని, కేవలం 
ఉబ్స్పోక రచయితలు కరు. 
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అలన్డు కందమూల ఫలాదు-
లను భుజించి, నిష్ట్కమ కరు్మ-
లైన మహరుషా ల రచనలు నేటికీ 
శశవాతంగా నిలచిపోవడానికి 
కరణమిదే. అలన్డు వాల్మకి, 
వేదవా్యస్లవారి రామాయణ, 
మహాభారత్లు, మధ్యకలంలో 
బమ్మరపోతనగారి తెలుగుమ-
హాభాగవతం, ఇటీవల ద్శరథి 
రంగాచార్య, కళోజీ సి.న్రాయ-
ణరడిడ్  వారి రచనలు, ఇందుకు 
ఉద్హరణగా చపు్పకోవచుచి, 
సమాజ శ్రేయస్్స వారి రచనలోలి  
ప్రస్ఫూటంగా కని్పస్తు ంది. శశవాత 
విలువలను సంఘంలో ప్రచారం 
చేస్ ముందు వాటిని ఆచరిం-
చారు. ఇద రచయితలకు, స్-
హిత్యకరులకు ప్రాథమిక అరహాత, 
పోతన భాగవతంలో “కర రాజులు 
రాజ్యములంగలగవే, గరోవాననాతిన 
పందిర వారరి? సిరిమూటగ-
టుటు కొని పోవరండాలర? భూమిపైె 
పేరైననం గలదే? శిబ ప్రముఖ్-
లనం బ్రీతిన్ యశః కములే….. 
వారలనం మరచిర యిక్క-
లమునం భారగొవా!” అంటూ 
రాజులంత్ ఎక్కడున్నారయా్య! 
ఈ భూతలానినా పాలంచిన భూ-
పత్లంత్ ఎక్కడున్నారు? శిబ, 
రంతిదేవునిలాంటి ద్నశీలుర-
ను మాత్రమే మనం కొనియా-
డుతూ, గురి తుంచుకున్నాము… 
అంటూ పచిచి నిజానినా తెలపాడు 
పోతన, మన జాబత ద్నగుణ-
మనే సంసకృతికి ప్రతీక, భూమి 
దునునాకొనైెన్ బతకడం మేలు, 
కని ధనమద్ంధులైన కిరాత కీ-

చకులకు ‘సరసవాతీదేవిని’ అమ్మ-
నన్నాడాయిన, తద్వారా ధనంతో 
కళుళీకపు్పకుపోయిన చక్రవరుతు -
లకు పండిత్ల, స్హిత్యకరు-
లు తలవంచకూడదని, ఊడిగం 
చేయరాదననా శశవాత సత్్యనినా, 
విలువలను ప్రబోధంచాడు పో-
తన్మాత్్యడు. తమ స్టివారు, 
ఆయా కలాలోలి  విమరిశించ-
డం జగమరిగన సత్యమంటూ, 
ఇతరులు మనను విమరిశించిన్, 
మనము నిర్యంగా కర్యస్-
ధన చేయాలంటారు. కర్యస్ధ-
కులైన స్హితీవేతతులు.. ఇటీవల 
కలంలో ద్శరథి రంగాారు్యల-
వారి రచనలోలి  న్టి సమాజంలో 
(తెలంగాణ సమాజంలో) జరిగ్ 
దౌరజిన్్యలు, వరగొ  సంఘరషాణల 
యొక్క చిత్రీకరణ స్పషటు ంగా 
కని్పస్తు ంది. ధనమద్ందులు 
సమాజంలోని బడుగువరాగొ లను 
హింసించడం, అణగద్రొక్కడం 
అనేది చారిత్రక సత్యమంటూ, 
ఇవి ఇక అంతం కవాలని ప్రబో-
ధస్తు డు ద్శరథి. ఇవి శశవాత వి-
లువలకు తెలంగాణ స్హిత్యం-

లో కొనినా మచుచిత్నకలు.
అయితే నేటి మన తెలంగాణంలో 
పఠన్శకి తు దిగజారుత్ందేమో-
ననిపస్తు ంది. కలకేషాప రచనలు 
తప్ప శశవాత విలువలనా ప్రబో-
ధంచే గ్రంథాలను చదివే ఓపక, 
తీరిక మనకు లేదేమోనని్పస్తు ం-
ది. ఇందుకు కరణాలను మేధా-
వివరగొం విశేలిషంచాల్సన అవసరం 
ఎంతైెన్ ఉంది. మేధావి వరగొం 
రచన్ వా్యసంగానినా చేపటటు కపో-
వడమే స్హిత్య పతన్నికి కర-
ణమంటారు. గోరాశస్త్రి ఇక నేటి 
సమాజంలో ధనమద్ంధుల-
కిచేచి గౌరవం, స్హితీవేతతులకు 
లభించడం లేదనేది స్పషటు ంగా 
కని్పస్తు ంది. ఈ దృక్పథం మారితే 
స్హితీ విలువలు పెరుగుత్-
యి. ఇటీవల కలంలో తెలంగాణ 
ప్రభుతవాం దృషటు స్రించడం 
ముద్వహం. తెలంగాణలోని 
ప్రాచీన, ఆధునిక స్హిత్్యనినా 
స్హితీకరులను వలుగులో-
కి తీస్కోవచిచి వారికి సముచిత 
స్థా నం, గౌరవం కల్పంచడం 
ఒక ఎతెతైతే, తెలంగాణ భాష, 
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స్హిత్యం, కళలు, సంసకృతీ వై-
భవానినా గురుతు కు తెస్తు  కర్యక్ర-
మాలు నిరవాహించడం జాతిని 
ఉతేతుజింప చేస్తు న్నాయి.
తెలంగాణ ప్రాంతపు ఆలయాల 
అభివృదిధాకి, (యాద్ద్రి, భద్రా-
ద్రి, వేములవాడ తదితరా-
లు….) బోన్లు, సమ్మక్క స్రక్క 
జాతరలు, ముఖ్యంగా ‘బత్క-
మ్మ’ ఉత్సవాల నిరవాహణ, కళా-
కరుల సంకేషామం లాంటివి 
ఈన్టి ప్రభుత చేపటిటు , ఘనంగా 
నిరవాహించడం, సంతోషకరమైన 
విషయం. ఇవి తెలంగాణ సమా-
జంలోని అలన్టి మన వైభవా-
నినా మనకు గురుతు కు తెస్తు  మన 
ఆత్మస్థారా్యనినా, గౌరవానినా పెం-
పోదిస్తు యనుటలో ఏ మాత్రం 
సందేహం లేదు.
‘లోకస్సమస్తు  స్్సఖినో భవంత్’ 
అననాటులి గా సరవామానవాళ్ శ్రే-
యస్్స తెలంగాణ స్హితీక-
రుల లక్షంగా ఉండాల.  నేటి 
తెలంగాణ విద్్యలయాలోలి  తెలు-
గుభాషను తప్పనిసరిగా బోధం-
చడమే కకుండా, గ్రంథాలయా-
లుండాల. ఇందులో ప్రాథమిక 
స్థా యి నుండి కళాశల స్థా యి-
వరకు తెలంగాణ చరిత్ర, భాష, 
స్హిత్య, స్ంసకృతిక వైభవాలను 
తెలయజేస్ పుసతుకలుండాల. 
అలన్డు గ్రంథాలయ ఉద్యమం 
ద్వారా భాష్ట వికసం జరిగంది. 
నేడు ద్నినా ముందుకు తీస్కె-
ళళీవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ 
ఉంది. అందుకుగాను విద్్యరిథా దశ 
నుండే యువతరానినా ఇటువైపు 

ప్రోత్సహించి కరా్యలయాలోలి నూ 
తెలుగుభాష్ట ఫలకలు, పాల-
న్పరమైన ఆదేశలు, తెలుగు-
భాషలోనే జరగాల. తెలుగుభాష్ట 
మాధ్యమంలో విద్యనభ్యసించిన 
యువతకు ప్రోత్సహకలు, ఉద్్య-
గాలోలి  రిజరవాషనులి  కల్పంచా-
ల. అయితే న్దొక స్చన… 
భారతీయ భాషలకు తలలి  
భాషయైన ‘సంసకృతం’ కూడా వి-
ద్్యవిధానంలో ఉండాల. తద్వారా 
భారతీయ విలువలు, సంసకృతీ 
స్ంప్రద్యాలను ‘తెలుగు’ 
భాషతో మేళవిస్తు పూలకు పరిమ-
ళానినాచిచినటులి  బంగారానికి వనెనా 
తెచిచినటులి ంటుంది…. తెలంగాణ 
స్మాన్య జన్నికి, జానపదు-
లకు ఉపయోగపడే శతకలు, 
పద్్యలు, వచన్లు స్లభమైన 
భాషలో రాయించాల. అంటే 
స్మాను్యలకు అందుబాటులో 
ఉండే రీతిలో ‘తెలుగు’లో పు-
సతుకలు రావాల. హింస, దేవాషం 
లాంటి దురుగొ ణాలను పక్కన-
పెటిటు  సౌహార్ద ్రత, సౌభ్రాతృతవాం, 
ప్రేమ, జాతీయత, దేశ, ప్రాంత 
సంసకృతీ వైభవాల ప్రాతిపదికగా 
మాతృభాష తెలుగులో రచనలు 
రావడం, అందుకు తగన ప్రో-
త్్సహం, వాత్వరణం కల్పం-
చడం నేడు మనందరి భాధ్యత. 

‘రచయిత’ సమాజంలో ఒక వ్యకి తు 
తమ కలం ద్వారా, సమాజానినా 
చైతన్యవంతం చేస్ గురుతర 
బాధ్యత స్హితీకరులపైె ఉంది. 
ఇందుకు పత్రికలు, ప్రస్రమా-
ధ్యమాలు కూడా తమ సహకరా-
నినా అందించాల. ఆన్డే గాంధీజీ 
కలలుగననాటులి  సమాజం జాగృ-
తమవుత్ంది. చైతన్యవంతమ-
వుత్ంది. తద్వారా సమాజంలో-
ని యువతరం నిరాశ నిసపృహల 
నుండి విముకి తు పంది, నవ నవో-
త్సహంతో ముందుకు స్గుత్రు. 
భావిభారత పౌరులంత్ దేశ 
ప్రగతికి, రాష్ట ప్రగతికి పాటుప-
డత్రు. ఆ శకి తు కేవలం కలానికి 
మాత్రమే ఉంది. సమాజ శ్రేయ-
స్్సకు తెలంగాణ స్హితీవేతతు-
లు, మేధావి వరగొం భాగస్వాము-
లు కవాల. అందుకు పాలకులు 
కూడా వారిని వనునాతటిటు  తగన 
ప్రోత్్సహమివావాల. ఆన్డే మనం 
కలలుగననా ‘బంగారు తెలం-
గాణ’ను మనం చూడగలుగొ -
త్ము.
“ఆనోభద్రాః ఋతవో యంత్ 
విశవాతః” (ఋగ్వాదము 1-89-
1) అననాటులి గా అనినావైపుల 
నుండి మనలో మహోననాత-
మైన ఆలోచన్ విధానం పటిమ, 
భావనలు ప్రస్రమవుగాక…

ఆచార్య మత్సర్యరాజ హరగోపాల్
( P r o f . M a t h s y a r a j a 
Haragopal)
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళ్ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధంచిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుస్.   
                స్్కందపురాణాంతరగొతమైన జగన్నాధ కేషాత్ర మాహాత్తు ర్యనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్తు న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషా నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                               38 వ అధా్యయం
                                                                  ( ప్రస్ద వైభవం)

        ఈ విధంగా వరాలను ఇచిచి స్వామి అంతరాధా న మయా్యడు.స్వామి ప్రస్దం సవాయంగా అమ్మయే 
చేస్తు ంది.ఆ ప్రస్ద్ని సీవాకరించిన వారి పాపాలనినా నశిస్తు యి. స్వామి ప్రస్దంతో సమానమైనది మరొకటి 
లేదు.స్వామి ప్రస్దం చూసిన్,త్కిన్ తపు్ప కదు. ఈ ప్రస్ద్నినా ఎవరు తీస్కున్నా పవిత్రులవుత్రు. 
రోగాలనినా పోత్యి.పుత్ర,పౌత్ర వృదిధా  కలుగుత్ంది. పేదరికం పోత్ంది. విద్య, ఆయువు, సంపదలు,శుభాలు 
కలుగుత్యి.స్వామి ప్రస్దం తీస్కుననా వారిపైె విషు్ణ వునకు ఎకు్కవ ప్రేమ ఉంటుంది. ( 1 - 12 )

        స్వామి ప్రస్ద్నినా నిందించిన వారు మూరుఖు లు యముడు సవాయంగా వచిచి శికిషాస్తు డు. కుంభీ పాకం 
అను నరకంలో పడత్రు.స్వామి ప్రస్ద్నినా అము్మట కని,కొనుటకని మంచిది కదు.స్వామి ప్రస్ద్నినా 
తీస్కొననా తరువాతే, మిగలనవి తిన్ల.ప్రస్దం లభించినపు్పడు ఎలాంతిపరిసిథాతిలోఉన్నాసీవాకరించాల. 
కొనినాయుగాలనుండి,స్వామిప్రస్ద్నినాసీవాకరిస్తు న్నారు.(20)
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కలయుగంలో ఆ న్రాయణుడు ద్రు రూపంలో నీలాద్రిపైె అవతరించాడు. లకిషామాదేవి అక్కడ ప్రవృతితు 
రూపం లోఉంది. న్రాయణునికి ప్రస్దం చేసి పెడుత్ంది. ఆ ప్రస్ద్నినాజగన్నాధుడు సీవాకరిస్తు  
ఉంటాడు.కలయుగంలో ఈ ప్రస్ద్నినా సీవాకరించిన వారికి అధకమైన పుణ్యం లభిస్తు ంది. ( 34 )

        కలయుగంలో రాజులు ప్రజలను పనునాలు వేస్తు  బాధస్తు  ఉంటారు.రాజులు హంతకులుగా 
మారుత్రు. వర్ణ వ్యవసథా నశించి పోత్ంది. బ్రాహ్మణులు స్్మర తు కర్మలను విడిచి పెడత్రు. 
ద్నము ధర్మం గా భావిస్తు రు. బ్రాహ్మణులకు ద్నం చేస్తు భగవంత్డు ఆనందిస్తు డు. కనుక 
కలయుగంలో బ్రాహ్మణులకి ద్నం చేయాల.( 40 బ్రాహ్మణులను రకిషాంచడానికి పరమాత్మ ఎపు్పడు 
అవతరిస్తు ఉంటాడు.బ్రహ్మ సృషటు చేయుటకు ముందుగా బ్రాహ్మణులను సృషటు ంచాడు.అందువలన 
బ్రాహ్మణులు విషు్ణ వుతో సమానం.కలయుగానికి విషు్ణ వే న్ధుడు. విషు్ణ వు నీలాద్రిపైె ద్రు రూపంలో 
అవతరించారు.ఆ స్వామిని దరిశించుకుననా,స్తు తించిన ప్రస్ద్నినా సీవాకరించిన్ మోక్షం లభిస్తు ంది.
(47)

          స్వామికి,ఇతర మూరుతు లకు, నివేదించిన ప్రస్ ద్నినా మూరుతు లను చూస్తు  సీవాకరించాల. 
“ స్వామి! నీ ప్రస్ద్నినా మేము సీవాకరిస్తు న్నాం. నినునా చూస్తు  ప్రస్ద్నినా సీవాకరించిన వారికి ఎటిటు  
కష్టటు లు లేకుండా మోకషా నినా ప్రస్దించు. స్వామి,ఇతరమూరుతు లు, వేద్నినా రకిషాంచడానికే ఇక్కడ 
అవతరించారు.స్వామి ఎపు్పడూ వేద ధరా్మనినా అతిక్రమించడు.( 53 )

         పూరవాం ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడికి వచిచి స్వామిని దరిశించుకున్నాడు. అతడు నిష్ట్ఠ గరిషుటు డు. 
మూడురోజులు స్వామిని అరిచించాడు.ఇంటిలో వండిన ఆహారానినా మాత్రమే తింటూ ఉండేవాడు. 
స్వామి ప్రస్దం ఇతరులు తయారు చేస్తు రని భావించి, తీస్కునేవాడుకదు.స్వామి ప్రస్ద్నినా 
తిరస్కరించిన పాపం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడికి వా్యధులు సంక్రమించాయి.మూగవాడు అయా్యడు. 
కుటుంబంలో అందరు వా్యదిగ్రస్తు లయా్యరు. త్ను ఈ కేషాత్రంలో చేసిన తపు్ప ఏమి ో తెలయక ఆ 
బ్రాహ్మణుడు భగవంత్ని ప్రారిధాంచాడు. 
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  “ఓ!దేవా!ధర్మం నిర్ణయించడానికి ఆధారమైన పదున్లుగొ విద్యలు నీముఖంనుండి వలువడాడ్ యి. 
వాటిని ఆచరిస్తు ధర్మం ప్రతిష్ఠ ంచబడుత్ంది.ధరా్మనినా రకిషాంచడానికి నీవు ప్రతి యుగంలోను అవతరిస్తు  
ఉంటావు. ధరా్మనినా అతిక్రమిస్తు నీకు ద్రోహం చేసినటేలి  అవుత్ంది. 

              దేవా!నేను నీ భకుతు డను. అరధా కమాలు తీరుచికోవడానికి నేను ఎపు్పడు ధరా్మనినా అతిక్రమించలేదు. 
అనేక జన్మలలో చేసిన పాపానినా పోగొటుటు కోవడానికి ఇక్కడికి వచాచిను.               ( 54- 68)

        నీ దరశినంతో ఆ పాపాలనినాటిని నశింపచేయి. నీవు చప్పన శస్్రా లనినాటిని ఆచరించాను. 
ఇందులో న్ అపరాధం ఏమిటి?. ఈవా్యధ న్ శరీరానినా బాధసోతు ంది.తెలసిగాని,తెలయకగాని, చేసిన 
అపరాధాలనుక్షమించు. న్ పాపాలను పోగొటుటు .శ్క సముద్రంలో మునిగ ఉన్నాను. ననునా కపాడు. 
నినునా దరిశించుకొననా వాడికి దుఃఖం ఎక్కడ ఉంటుంది?.ఆనందంగా ఉననావాడు దుఃఖించడుద్!.పుణ్యం 
చేస్తుకని నీ దరశినం లభించదుకద్!.నేను చేసిన అపరాధంవలన మోక్షం రాదు.నీ ద్స్డనయిన న్ 
అపరాధాలను క్షమించు. “ అని బ్రాహ్మణుడు ప్రారిధాంచాడు.(69-77)

           అతని బాధలనినా తొలగపోయాయి.లకీషామాదేవి పాయసం ఇస్తు ండగా నరసింహ స్వామి,సింహసనంపైెకూరుచిని 
ఉననాటులి గా అతనికి కల వచిచింది.శండిలు్యడికి త్ను చేసిన తపు్పఏమిట తెలసింది.”దేవా! అజాఞా ని అగు 
నేను ఎక్కడ?సరవాజుఞా డవగు నీవక్కడ? పంచభూత్లు నీవే సృషటు ంచావు.మాయచేకప్పవేయబడిన న్ 
మనస్్స నినునాతెలుస్కోలేదు.నీలీలలు వరి్ణంపలేము.”అని బ్రాహ్మణుడు స్తు తించాడు.

       స్వామి తనచేతిలోని పాయస్నినా బ్రాహ్మణుడి పైెకి విసిరాడు. శండిలు్యనికి దివ్యశరీరం లభించిది.
జీవను్మకుతు డయా్యడు. బ్రాహ్మణుడు తన శరీరంపైె పడిన  ప్రస్ద్నినా సీవాకరించాడు.మిగలన 
ప్రస్ద్నినాకుటుంబ సభు్యలకోసం తీస్కొని బయలుదేరాడు. ఇంతలో మేలుకొన్నాడు. ఇదంత్ కల 
అని తెలుస్కొని ఆశచిర్య పోయాడు. స్వామి ప్రస్ద్నినా సీవాకరించక పోవడమే త్నుచేసిన తపు్ప అని 
గ్రహించాడు.   (78-91)

                     మానవులు చేసిన ప్రస్ద్నినా  ఈ కేషాత్రంలో స్వామి సవాయంగా సీవాకరిస్తు డు.పదున్లుగొ లోకలు 
ఆశ్రయించే పాద్లను ఇక్కడ ధర్మం అను నీటితో కడిగమోకషా నినాపందవచుచి”అని శండిలు్యడుభావిస్తు  
స్వామి ప్రస్ద్నినా తీస్కొని కుటుంబ సభు్యలకి పెటాటు డు. వారందరు తిరిగ ఆరోగా్యనినాపంద్రు.వారందరు 
పునరజిన్మ పందినటులి గా భావించారు.    (92-95)

              సపతుదీవాపాలలోను పురుషోతతుమకేషాత్రంతో సమానమయిన కేషాత్రం మరొకటిలేదు.ఇక్కడ స్వామి 
సవాయంగా ప్రస్ద్నినా ఇచిచి,ముకి తుని ఇస్తు డు.సవారగొం,భోగం,ముకి తు,ఇక్కడ లభిస్తు ంది.సంస్రంఅనేఅరణా్యనినా 
ద్టుకొనిభకుతు లుఇక్కడికి వస్తు రు.మోకషా నినా,భోగాలను అనుభవిస్తు రు”అని ఒకరితో,ఒకరు చపు్పకుంటూ 
భోజనం పూరి తుచేస్రు.వారిలోని పాపం తొలగపోయి బాల స్రు్యడిలాగ ప్రకశిస్తు న్నారు.

     ఇక్కడ ఉననా జన్రుధా నికి సమరి్పంచిన పూలు,చందనం,మాలలు మొదలయిన నిరా్మలా్యలను శరీరంపైె 
ధరించినటలి యినపాపాలనినా నశిస్తు యి.శ్రీఖండం,అగరు, కరూ్పరం,కస్తు రి,కుంకుమ మొదలయిన 
స్గంధ ద్రవా్యలు మతతుగా నూరి స్వామి విగ్రహానికి పూయాల.

ఈవిధంగా సంవత్సరం అంత్ పూయాల.సంవత్సరం చివర తీసివేయాల.ఆసమయంలో ఎవరు స్వామిని 
చూడకూడదు.తిరిగ లేపనం పూయడం ప్రారంభించాక



29ఆగస్టు   2022

స్వామిని దరిశించుకోవచుచి.స్వామివల ఇతరులు ఆ లేపన్ని రాస్కోకూడదు.

        పూరవాం ఒక రాజకుమారుడు స్వామికి వినియోగంచే గంధానినా ఒక స్వకుడిద్వారా సంపాదించి,త్ను 
రాస్కోవడం ప్రారంభించాడు.అతనికి కుషు్ఠ వా్యధ వా్యపంచింది.స్వామి గంధానినా దొంగతనంగా 
రాజకుమారుడికి ఇచిచిన ఆ స్వకుడికికూడా కుషు్ఠ వా్యధ వచిచింది.స్వామి నిరా్మల్యమైన గంధం పవిత్రమైనది.    

          పూరవాం దమనకుడు అను రాక్షస్డు సముద్రం ప్రయాణం చేస్తు ననావారిని బాధస్తు  ఉండేవాడు.
న్రాయణుడు మత్్సర్యవత్రంలో ఆ రాక్షస్ని ఒడు్ద కు తీస్కువచిచి పండి పండి చేస్డు.భగవంత్ని 
చేయి తగలడం వలన అక్కడి గడిడ్కి స్వాసన వచిచింది.ఆగడిడ్నిన్రాయణునిపేరుతోనేపలుస్తు న్నా
రు   ఆగడిడ్తో చేసిన మాలను స్వామి ధరిస్తు డు.ఆ స్వాసన ఇతర పుష్ట్పలకు వా్యపంచింది.స్వామి 
విగ్రహంనుండి తీసిన మాలను తలపైె పెటుటు కుంటే వేయి అశవామేధ యాగాలు చేసిన ఫలతం లభిస్తు ంది.
స్వామి ధరించిన మాలలోని త్లసి ఆకులు తింటే విషు్ణ లోకం లభిస్తు ంది.స్వామికి నివేదించిన అననా 
ప్రస్ద్నినా తింటే అమృతం స్వించిన ఫలతం కలుగుత్ంది.జీవిత్ంతం ప్రస్దం తీస్కుంటే, మోక్షం 
లభిస్తు ంది.స్వామికి సమరి్పంచిన పాద్దకం, ఆచమనం,స్నానం చేయించిన జలానినా తీస్కుననాటలి యితే, 
పాపాలు తొలగపోయి,సమసతు తీరాథా లలోని జలాలతోస్వామిని అభిషేకించిన ఫలతం లభిస్తు ంది.
దుషటు గ్రహ బాధ,రాక్షస పీడ,భూత్లపీడ,తొలగపోత్యి.శవానినా ముటుటు కుననా ద్షం,తినకూడనవి 
తిననా ద్షం,పోత్ంది.అనేక వ్రత్లు ఆచరించిన ఫలతం కలుగుత్ంది. ఐశవార్యం లభిస్తు ంది.అకల 
మరణం,రోగాలు పోత్యి.స్రాపానం, మాంసభక్షణం చేసిన పాపం నశిస్తు ంది.స్వామి నిరా్మల్యం ధరించి 
ఉననాపు్పడు అశౌచ్య ద్షంకలుగదు.జీవిత్ంతం ధరించినటలి యిన ముకి తు లభిస్తు ంది.లకీషామాదేవితో కలసి 
ఉననా స్వామిని అరిచించినటలి యిన ఎలాంటి కషటు ం లేకుండా మోక్షం వస్తు ంది.స్వామి నిరా్మల్యం,పాద్దకం,నైె
వేద్యం,ద్నం చేసిన్, స్వామిని దరిశించుకున్నా,నమస్కరించిన్,పూజించిన్, తప్పకుండా మోక్షం వస్తు ంది.

         స్్కందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని జైమిని ఋష సంవాదము(దమనక చరిత్ర)అను ముఫై 
ఎనిమిదవ అధా్యయం సమాపతుం.
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 ఓ సోదరా! మన దేశం తపోభూమి. 

బంగారు పంటలకు నిలయం. శంతి 

వనెనాలలు కురిస్ పుణ్యభూమి. ప్రపం-

చలో అఖండ కీరి తుని పందిన భరత 

భూమి న్ తలలి  అని గరవాంగా తల 

ఎత్తు కుని, చాటిస్తు  విజయఢంక 

మోగస్తు , నీ దేశనినా గురించి కీరి తుంచు. 

నీ దేశ సౌభాగ్య సంపదలు అభివృదిధా  

చందడానికి నేను సహాయ పడత్ను. 

ప్రపంచమంత్ దీనినా   పూజించేట-

టులి  గా గొప్ప ప్రగతిని నెలకొలు్పత్ను" 

అంటూ నీ మనస్్సలో ప్రతిజఞా చయి్య. 

నీ మతం, భాష్ట, సంసకృతి ఏవైనప్ప-

టికీ నీ నరనరాలోలి  నిండిన భారతీయ 

భావన అహింసతో నిండిన ఈ ప్ర-

పంచానికి నూతన కంత్లు ప్రసరి-

స్తు  కనిపంచాల. సమసతు ప్రపంచానికీ 

శంతిని నేరి్పనప్పటి భారత మాత నీ 

తలలి . కబటిటు  ఆమ సమజావాల కీరి తుని ని-

లబెటాటు ల్సన బాధ్యత నీదే. ఇటువంటి 

పుణ్య దేశంలో అస్యలు, దౌరజిన్్య-

లు, కుల మత హింసలనే పశచాల-

ను తల ఎతతునీయ కూడదు. న్న్టికీ 

పెరిగపోత్ననా దుషుటు లు మోసగాళలి 

గుండాయిజం నిలువకూడదు. బలష్ఠ  

మైన దేశ సౌభాగా్యనినా లంచాలనే 

జలగలు పటిటు  పీలచికూడదు. పగలు, 

ప్రతీకర సగలు రగలంచే మాటలు 

ప్రతినిధులైన వాళుళీ మాటాలి డకూడ-

దు. మన మంత్ అననాదము్మలమనే 

తీయనైెన ధరా్మనికి దెబబు తగల నీయ-

కూడదు.  

           అలా జరిగనపు్పడు సమై-

క్యత అనే ఢంక మ్రోగ నవ భారత్నినా 

గురించి ప్రపంచం అంత్ పగుడు-

త్ంది. 

        గంగ, బ్రహ్మపుత్ర, కృష్ణ, కవేరి, 

గోద్వరి, సింధు, నర్మద అనే జీవ 

నదులు ఈ దేశ సౌభాగా్యనికి, ధా-

న్్యగారాలకు ముఖ్యమైన ఆధారం 

. అఖండమైన సౌభాగ్య సంపదలు 

కలగన ఈ దేశం ప్రపంచానికే అధపతి 

అయి్యంది. 

                        గాంధీజీ పలకిన 

పలుకులకు ప్రపంచమంత్ జేజేలు 

పలకింది. మన జాతికి ఖా్యతి వచిచింది. 

అటువంటి మహాత్్మని కననా భూమి 

నేడు ఆయన ఆశయాలకు అనుగు-

ణంగా లేకపోవడం మనందరి దుర-

దృషటు ం. 

                   భారత జాతి తలత్తు -

కుని ప్రపంచ వీధలో సగౌరవం-

గా, హుంద్గా, తిరిగనపు్పడే గొప్ప 

కీరి తు కలుగుత్ంది. మన దేశనికి 

అటువంటి సౌభాగ్యం కలగ్ విధంగా 

శంతిని పెంపందించడానికి సరైన 

సమయం ఇదే. అందుకు సిదధాం 

కండి. ఎందుకంటే పోయిన కలం 

తిరిగ రాదు కద్! 

        దేశ భకి తు, దేశ సమగ్రత అనే 

భావాలు ప్రజల నరనరాలోలి  వా్యపంచి 

పుణ్య భూమి అయిన అఖండ 

భారత దేశంలో ప్రగతి జండా రప రప 

లాడుత్ంది. 

               గాంధీజీ సందేశం ఈ 

విషయంపైె గాంధీజీ ప్రజలకు ఇచిచిన 

మరో సందేశం ఈ విధంగా ఉననాది. 

ఈ పరతంత్ర జీవిత్నినా విడన్డి , 

మానవ జీవిత పరి పుషటు  కోసం ము-

లోలి కములు గెలచిన వారి బడడ్లు ఈ 

పరపీడా పరాయణతవాంలో ఉందురా?  

సమయం ఆసననామైనది భారత ప్రజ-

లారా! లండిక అని సవాతంత్ర సమరా-

నికి కుట్రలు చేయడానికి కఠారులు, 

ఈట్లు, అవసరం లేదు. శత్రువుల 

ప్రాణములు తీయుట లేదు. వారి 

రకతునినా జునునా తినే విధంగా జుర్రుట 

లేదు. ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో కనీ వినీ  

ఎరుగని రీతిలో జరిగ్ యుదధాము ని-

రవాహించుడు అని శంతి అహింసలతో 

పోరాడిన గాంధీజీ సందేశనినా  మనం-

దరికీ అందిచాచిరు. మీ అందరికీ 

వినిపంచే అవకశం వచిచినందుకు 

కృతజఞాతలు. 

            స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకం-

క్షలు . 

   మామిడిపూడి విజయలకిషామా శ్రీనివాస్ 

                                                                                    రాజవోలు. 

  సందేశం 
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పాలపు  బ్చిచిరాజు

     

వాలీ్మకి రామాయణం మహోత్్రుషటు మైన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులి  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చప్పగ-
లరు? యావద్్రత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలి  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉతతుర భారత దేశంలో గోస్వామి త్లసీద్స్ రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, స్ందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగగొర వినిపస్తు నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళుళీగా వేలాది భకుతు లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషటు మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి తుకి, కర్య దీక్షకి, బ్ది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో స్ందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషటు ంచ బడింది అనిపస్తు ంది.  సీత్నేవాషణలో హనుమ చేసిన అధుబుత కరా్యలకి అబ్బురపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరత్ని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలంచుకున్నాడు. భకి తు తత్వానికి ఉద్-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే స్ందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామద్స్, త్్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి తుంచడం ద్వారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫూరి తుగా తీస్కుని ‘వంద కంద్లోలి  స్ందర కండ’ రాద్్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోటు తతుర శతం’ 
ద్టిన్ హనుమంత్ని తోకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులి ’ తో పూరి తు చేయ గలగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్తు రని ఆశిస్తు న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కంద్లు చేరాచిను. పటాటు భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలనా, మంత్రులనా, స్మంత్లనా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుకోవాలో మాటాలి డాక, పుర 
ప్రజలనా కూడా పలపంచి వారికి భకి తు  తతతు్వం బోధస్తు డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
త్లసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పద్్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బ్చిచిరాజు

నూటపదహారులి    కంద్లోలి   

 స్ందరకండ

            మనవి
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4) వచిచిరి బాలురు వృదు్ద లు 

వచిచిరి విప్రులు అబలలు వణిజులు వరుసన్

తెచిచిన కనుక లచిచిరి  

మచిచిన రాముని గొలచిరి మదలక వినుచున్  

5) ప్రజలారా వినిపంచద    

నిజమిది ధర్మము నిరతము నిలు్పడు మదిలో  

 నిజవిధుల మరువకుడదియ     

   అజరామరమై కడకిల అక్కర తీరుచిన్   

6) చేతోమోదము పందగ

                              న్తోడైె నిలుపుడు హరి న్మము మీరల్ 

  న్తోచిన విధమిది విని

                         మీ తోచిన ద్చరించ మేలగు మీకున్ 

                                       7) కనగ నెనినాయొ లక్షల     

                                           యోనుల జీవుడు దిరుగుచు యోగవశమునన్  

                                           మానవ జన్మము నెతెతును     

                                           ద్న నిరతము హరి గొలచి ధను్యలు గార   

8) మనిషైె పుటటు గ చాలదు 

                               మనుజుడు మరుజన్మలేమి మరువగ తగవే 

      మనుగడ మారగొము చపె్పద

                              మనస్న భకి తుయ నిలుపుట మారగొము మీకై

పురజన గీత 

(అనుబంధము)
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భారత్ కు రతనాం లాంటి మనిష 
జీవిత్నినా ఒకస్రి మననం 
చేస్కుంద్ం
 ఆ ఊరిపేరు నడిగూడెం స్-
ర్యపేటనుంచి 30 కిలోమీటరులి  
వుండొచుచి, ఇపు్పడంటే స్ర్య-
పేట జిలాలి లో వుంది కనీ 1956 
నవంబరు 1 కి ముందు కృ-
ష్ట్ణ జిలాలి లో భాగంగా వుండేది. 
ఆ నడిగూడెంలో ఒక ప్రముఖ 
పరగణా మునగాల. లచచిమా్మ-
రావు, దేశముఖ్ న్యని వం-
కటరామయ్య దంపత్లకు 
దతతుపుత్రుడు జమీంద్రు రాజా 
బహదూర్ న్యని రంగారావు 
గారికి 1906లో జరిగన కంగ్రెస్ 
మహాసభలోలి  పంగళ్ వంకయ్య-
గారితో పరిచయం ఏర్పడింది. 
రాజావారి కోరిక మేరకు పంగళ్ 
వంకయ్య గారు మునగాల పర-
గణాకు ఆహావానించబడాడ్ రు. పైెగా 
అక్కడ కొమర్రాజు వంకట లక్ష్మ-
ణరావుగారు దీవాన్ గా పనిచే-
స్తు న్నారాయే. పంగళ్ వారికి నడి-
గూడెంలోనే నివాసం ఏరా్పటు 
చేస్రు, పతితుపైె ఒక పరిశ్ధన్ 
కేషాత్రానినా స్థా పంచారక్కడ. పేరుకు 
రాజాగార కనీ వంకయ్యగారి-
కంటే పదమూడేళుళీ వయస్లో 

చినినా, పైెగా ఈయనంటే ఒక 
అభిమానం చాలా గౌరవంగా 
చూస్కునేవారు.  1906 నుంచి 
1911 వరకు వంకయ్య కేవలం 
పతితు పంట మీద పరిశ్ధనలు 
చేశరు. అపు్పడే ఆయనకు ‘పతితు 
వంకయ్య’ అననా బరుదు వచేచి-
సింది.
ముప్పయే్యళలి యువకుడు మన 
పంగళ్ వంకయ్య కనీ అప్ప-
టికే పదేళళీ క్రితమే బోయర్ 
యుద్దంలో పాల్గొ ననా అనుభ-
వంతో పాటు తిరుగుప్రయా-
ణంలో అరబయా, ఆప్ఘనిస్థా న్ 
లను చూస్కుంటూ వచిచిన 
ముచచిటులి  అక్కడి మిత్రుల-
తో రైత్లతో చపుతుండేవారు. 19 
ఏళళీ వయస్కే తను పాల్గొ -
ననా బోయర్ యుద్దం గురించి 
చపుతూ దేశీయ సంపదను 

ద్చుకునే వాళుళీ ఎనినా కలలిబొలలి  
కబ్రలియిన్ చేపుత్రు. మనం 
వాటిని సృషటు ంచుకోవడం ఎంత 
అవసరమో కపాడుకోవడమూ 
అంతే అవసరం అంటారాయన.  
బోయర్ యుద్దం గురించి చ-
పా్పలంటే కెజియఫ్ సోటు రీక-
న్నా పెద్ద  బంగారు గనుల కథ 
చపా్పల వాటికోసం దేశల మధ్య 
కుము్మలటను అరధాం చేస్కోవా-
ల. 1886లో విట్ వాటరా్సండ్ లో 
ద్ద్పు పదిహేడు వేల చదరపు 
మైళళీ విసీతుర్ణంలో విశలమైన 
బంగారు నికేషాపాలుననా ప్రాంత్నినా 
కనుగొన్నారు. బంగారం అంటే 
మటిటు ని జలలి ంచుకంటూ స్కరిం-
చుకోవడమే దీనిమీద ప్రపంచ-
వా్యపతుంగా గోల్డ్  డిగగొర్్స ఎగబడాడ్ రు.  
అకోటు బరు 11, 1899 నుండి మే 31, 

పంగళ్ వంకయ్య
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1902 వరకు రండవ స్రి బోయర్ 
యుద్దం జరిగంది. ఇంతకీ 
బోయర్ లు అంటే దకిషాణ ఆఫ్రి-
కలోని డచ్ నివాసిత్లు అననా-
మాట, 1899 లో, బ్రిటీష్ మరియు 
బోయర్్స మధ్య వివాదం మూడు 
దశలోలి  జరిగంది. యుదధాం యొక్క 
మొదటి దశ బోయర్్స బ్రిటీష్ 
దళాలపైె పైెచేయి అయి్యంది 
, కని తరువాతి రండు దశలు 
బ్రిటీష్ వార ఆదిపత్యం చూపారు.  
సర అదంత్ పక్కన పెడితే 
సహజ సంపదలను వినియో-
గంచుకోవడం ద్వారా దేశభివృదిధా  
జరుగుత్ంది అనే పాయింటు 
ప్రధానమైనది. భారతదేశం విష-
యానికి వస్తు మనది సమశీతోష్ణ 
మండలం మొక్కల పెరుగుదల-
కు అత్యదు్త ప్రాంతం మందు 
మొక్కలు మష్టలా దినుస్ల 
కోసం ఇండియాపైె ఎనినాదేశ-
లు ఆతృతగా వచేచివో మనకు 
చరిత్ర చపుత్ంది. మనదేశం-
లో రాతి నిలవాలు, ఖనిజ సంపద 
కూడా అపారంగా వుంది. ప్ర-
పంచంలోనే అతిపెద్ద  అతి గొప్ప 
వజ్రాలు దొరికింది మనదగగొరి-
నుంచే. వంకయ్య గారు బహుశ 
యుద్దం సందరబుంలో ఏమోం 
గమనించారో కనీ,  మద్రాస్ 
రైలేవా గారుడ్  ఉద్్యగమో, బళాలి రి లో 

చేసిన పేలి గు అధకరి ఉద్్యగమో 
ఆయన మనస్కు తృపతునిచిచి-
నటులి  లేవు. అంతకు మించిన 
పనేద్ చయా్యల అనుకుంటుననా 
సమయంలోనే విదేశీ వస్తు  బహి-
ష్కరణ ఉద్యమ వీచికలు పంగళ్ 
వంకయ్య గారిలో మరింత లోత్ 
ఆలోచనలను రకెతితుంచాయి.  
విదేశీ వస్తు వులను బహిష్కరిం-
చడంతో పాటు సవాదేశీ సంపదను 
మరింత పటిషటు పరచుకోవా-
ల కద్ అనుకున్నారు.  వ్యవ-
స్య ప్రధాన దేశంలో ఆరి్దకం-
గా లాభం ఇవవాగల పద్దత్లపైె 
పరిశ్ధనలు జరగాల్స వుంది. 
వంకయ్య గారు అదే మొదలేస్-
రు. పతితుపంట నూలు వడకడమే 
కక నీలమందు అద్దకంలోనూ 
ప్రముఖపాత్ర వహించిన న్-
గులవంచ వంటి ప్రాంత్లక్క-
డివే కద్. గాంధ సవాదేశీ అంటే 
ప్రద్నంగా నూలు వడకడానినా 
సింబాలక్ గా తీస్కుని ఉద్య-
మానినా ముందుకు తీస్కెళుత్-
ననా రోజులు, అందుకు ఊతంగా 
పతితులో రైత్లు ఎదురొ్కనే కష్టటు -
లకు నివారణ కనుకో్కవాలనుకు-
న్నారు. కంబోడియా నుంచి మేలు 
రకం పతితు వితతున్లను తెప్పంచి 
సవాదేశీ రకలతో సంకరం చేసి 
వచిచిన కొతతు వితతున రకల ఉత్ప-

తితు ఎలావుంది చీడపీడలనుంచి 
తటుటు కునే గుణం ఎలా మరుగు-
పడింది వంటి అంశలను కుషా -
ణ్ణంగా పరిశ్ధంచారు. మరుగైెన 
ఫలత్లను స్ధంచారు. 
అందులోని న్ణ్యతని గురి తుం-
చిన ది రాయల్ అగ్రికలచిరల్ 
సొసైటీ (లండన్) ఆయనను 
ఫలోషప్తో గౌరవించింది.  
పతితు పంట పైె పరిశ్ధనలతోనే 
ఆపకుండా మన ప్రాంతపు మరో 
ముఖ్యమైన అపురూప ఆద్య 
వనరు ఎకు్కవగా బాలి క్ మార్కట్ 
లోకే కనీ దేశసంపదలోకి చేరని 
వజ్రాల ఉనికిపైెన తీవ్ర పరిశ్-
ధనలు చేస్రు. జియాలజీ-
లో పటటు భద్రుడైెన ఆయన మన 
ప్రాంతపు వజ్రాల తవవాకలలో 
రికరుడ్  సృషటు ంచారు. నవరత్నాల 
మీద అనేక పరిశ్ధక వా్యస్లు 
రాశరు. ఈ విషయంలో ఆయన 
భారత ప్రభుతవా సలహాద్రుగా 
కూడా పనిచేశరు. జాతిరత్నా-
లు, వాటిని పోల ఉండే రాళులి  
దేశంలో చాలా చోటలి  దొరుకు-
త్యని ఆయన చపే్పవారు. 
రాయల వారి కలంలో రత్నాలు, 
వజ్రాలు అంగళలిలో పోసి అమ్మ-
వారని చదవుకున్నాం. పోరుచి-
గీస్, డచ్, ఈసిటుండియకంపెనీ 
వంటి విదేశీయులందరో మన-
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దేశంనుంచి వజ్రాలను తరలం-
చిన సంగత్లు చదువుకున్నాం, 
ఇప్పటికీ జొననాగరి, కొలూలి రు 
వంటి ప్రాంత్లలోని పలాలోలి  
వజ్రాలు దొరుకుత్న్నాయననా 
వార తులూ చదువుత్న్నాం. కనీ 
నేటి ఆత్్యధునిక పరికరాలు పరి-
జాఞా నం సహాయంతో వాటి ఉనికిని 
దేశసంపదగా మారచి ప్రయత్నా-
లు ఎంతవరకూ చేయగలుగు-
త్న్నాం. కర్పన రూపాంతరాలైన 
బొగుగొ  గ్రాఫైట్ వజ్ం నిలవాలు 
ఏర్పడటానికి అవకశం వుననా 
నేలలపైె కింబర్టుట్ టూ్యబ్్స వుననా 
కొనినా జిలాలి లలోనూ, కోరండం 
నిలవాలు హెచచిగా వుననా ప్రాంత్-
లలోనూ ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి 
ఆద్యం చేర పద్దత్లు ఎనినా-
అనుసరిస్తు న్నాం అనేది ఇంక 
సరిచూస్కోవలసిన అంశమే 
అనిపస్తు ంది.  1924 నుండి 
1944 వరకు నెలూలి రు ప్రాంతంలో 
ఉంటూ మైక (అభ్రకం) 
గురించి పరిశ్ధన చేశడాయన. 
 కొలంబో వళ్లి  సీనియర్ కేంబ్రిడ్జి  
పూరి తు చేస్కుని వచాచిరు. భూ-
గర్శస్తం అంటే ఉననా అపా-
రమైన ప్రేమతో అదే అంశంలో 
ఆయన పీహెచ్డీ చేసి డాకటుర-
ట్ పంద్రు డాకటుర్ వంకయ్య. 
దేశనికి స్వాతంత్రర్యం లభించిన 

తరువాత ప్రభుతవాం వంక-
య్యను ఖనిజ పరిశ్ధకశఖ 
సలహాద్రుగా నియమించిం-
ది. ఆ పదవిలో ఆయన 1960 
వరకు అంటే ఆయనకు 82 ఏళలి 
వయస్ వచేచి వరకూ పనిచే-
స్రు. అంత విలువైన పదవిలో 
వుంటూ కూడా తనకుంటూ వ-
నకేస్కోక పోవడం ఒక కోణంలో 
ఆయన నిజాయితీ నిబద్దతలను 
చూపెడుత్ంటే మరోవైపు నేటి 
కలపు కొలతల ప్రకరం బ్రతక-
నేరవాని తన్నీనా చూపెడుతోంది.  
వంకయ్య గారిది పెద్ద  కుటుంబమే 
ఈయనకు ఐదుగురు సోదరులు 
ఇద్దరు సోదరీ మణులు, వీరి 
త్తగారి పేరునే హనుమం-
తరాయుడు గారు ఈయనకు 
పెటాటు రు.  వంకయ్య వారి సతీమణి 
రుకి్మణమ్మ గారలికు ముగుగొ రు 
సంత్నుం ఇండియన్ ఎక్్స 
ప్రెస్ లోనే కక పదునైెన రచనల  
జరనాలస్టు గా పేరుపందిన  పర-
శురామయ్య (బార్య దమయంతి) 
పెద్దకుమారుడు వారికి అననాపూ-
ర్ణ, న్గలకిషామా, భవాని మూడవత-
రం. ఇక సైన్యంలో చేరిన రండవ 
కుమారుడు పంగళ్ హేరంబ 
చలపతి రావు(భార్య జానకి) దేశం 
కోసం చిననా తనంలోనే ప్రాణాల-
ను వదిలారు. చలపతిరావుగార-

బాబుయే పంగళ్ దశరథ రామ్(-
స్శీల) పెద్దన్ననా గారి జరనాలజం 
వారసతవాంగా తీస్కుననాటులి  ఎన్ 
కౌంటర్ పత్రికను నడిపంది 
ఈయనే. దశరథ రామ్ గారికి 
చైతన్య, అవిన్ష్, వంకయ్యద-
శరథరామ్ అనే పలలిలు  పంగళ్ 
చైతన్య రచయిత్రిగా పేరు సం-
పాదించింది. ఈమ వ్రాసిన చి-
టటు గాంగ్ విపలి వ వనితలు అనే 
పుసతుకం కేంద్ర స్హిత్య అకడమీ 
నుండి 2016లో యువ పురస్్క-
రానినా తెచిచిపెటిటు ంది. వంకయ్య 
గారి అమా్మయి పేరు సీత్-
మహాలకిషామా వీరిని ఘంటశల 
ఉగ్రనరసింహం గారికిచాచిరు.    
1916లో ఆయన ఆంగలింలో రాసిన 
నేషనల్ ఫాలి గ్ ఇన్ ఇండియా 
అనే గ్రంథానికి అప్పటి వైస్రాయ్ 
కర్యనిరావాహక సభు్యడు, కేంద్ర 
మంత్రి నరసింహేశవార శర్మ పీఠ-
కరాశరు. అందులో 30 రకల 
జండా నమూన్లను ప్రతిపా-
దించి అందరినీ మప్పంచాల్స 
వచిచింది. 1921లో విజయవాడ-
లో కంగ్రెస్ సదస్్సలో ఆమోదం 
కూడా పంద్రు. జలయన్వా-
లా బాగ్ దురంత్నికి నిరసనగా 
చేపటిటు న కర్యక్రమంలో 1923 
ఏప్రిల్ 13న న్గ్పూర్లో స్థా నిక 
కంగ్రెస్ కర్యకర తులు తొలస్రిగా 
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పంగళ్ జండాను ఎగురవేశరు. 
1921లో పంగళ్ రూపందించిన 
త్రివర్ణ పత్కనినా ‘సవారాజ్’ పత్కం 
గాను.. 1931లో ఆమోదించిన 
త్రివర్ణ పత్కనినా ‘పూర్ణ సవారాజ్ 
పత్కం’గాను అంటుంటారు. 
చరఖా స్థా నంలో బ్దుధా డి ధర్మ 
చక్రానినా చేరాచిలని రాజా్యంగసభ 
చైర్మన్ డాకటుర్ అంబేడ్కర్ ప్రతి-
పాదించారు కనీ. ధర్మచక్రానికి 
బదులు అశ్క చక్రానినా చేరాచిల-
ననా ప్రతిపాదన మీద రాజా్యంగ-
సభ సిఫారస్ చేయడంతో నె-
హ్రుప్రభుతవాం సవరణ ఆమోదం 
తెలపంది. త్రివర్ణ పత్కనినా 22 
జూలై, 1948న జాతీయ పత్కంగా 
భారత జాతి సీవాకరించింది. 
ఇంకెవరో కూడా ఇటువంటి 
నమూన్నే చేస్రు. అంటూ 
మరద్ ఉద్హరణ చూపగానే 
పంగళ్ వంకయ్యగారు కదట 
అని హడావిడిగా అనేస్ తెలుగు 
వాళళీ మధ్యన ఇంక ఆయన 
అన్మకంగానే మిగలపోయా-
రు. ఆయన సమగ్ర చరిత్ర చా-
లననినా ఫోటలు సైతం వలుత్-
రులోకి రాలేదు. ఆయన రాసిన 
పుసతుక ప్రత్లైన్ దొరుకుత్-
యో లేద్ తెలయదు. జవస-
త్వాలుడిగన ముసల రూపానినా 
మాత్రమే ఊహించుకునే మనకు  

బోయర్ యుద్దంలో పోరాడిన 
యోధుడు వంకయ్య,  
పటాటు  పందిన డాకటుర్ వంకయ్య,  
దేశపు హృదయంపైె రప-
రపలాడే జండా వంకయ్య 
కంబోడియా రకంపైె పరిశ్-
ధనలు చేసిన పతితు వంకయ్య,  
వజ్రాలపైె అపారసమాచారం 
ఇచచిన డైెమండ్ వంకయ్య,  
ఉద్యమ పోరాటాల-
కు ముందు ద్రి చూపన 
ద్రశినికుడు వంకయ్య,  
అపురూప విశేష్టలు 
పంచిన    రచయిత వంకయ్య,  
అనరషాల పాలీగాలి -
ట్ జపాన్ వంకయ్య,  
పెద్ద  పదవులోలి  కూరుచిన్నా 
త్టాకు ఇంటినే మిగులుచి-
కుననా నిజాయితీ వంకయ్యను 
మనం ఎప్పటికి చూడగలుగు-
త్ం. రతనాం లాంటి ఈ మని-
షద్వారా భారత రతనాబరుదుకు 
వనెనా ఎపు్పడు అదు్ద త్ం.  

దివి త్లూక యారలిగడడ్  గ్రామ 
కరణం పంగళ్ హనుమంత-
రాయుడు , వంకటరతనామ్మ 
లకు  కృష్ట్ణ  జిలాలి  మచిలీపటనాం 
సమీపాన ఉననా ప్రస్తు త మొవవా 
మండలములోని భటలి పెనుమర్రు 
గ్రామములో జని్మంచిన పంగళ్ 
వంకయ్యగారు అనేక హోద్లు, 
అనేక దేశలు, అనేక పరిసిథాత్ల-
నూ చూసి చివరికి జూలై 4,1963లో 
బెజవాడలో ఒక త్టాకు ఇంటలి  
కనునామూస్ ముందు తన ఆఖ-
రికోరికగా జాతీయ జండాను 
తన పారిధావదేహంపైె కపా్పలని 
అంతిమ సథాలచేరిన తరావాత ఆ 
జండాను అక్కడి రావిచటుటు కు 
కటాటు లని కోరుకున్నారు. ఆయన 
ఆఖరికోరికే నేడు అస్వులు-
బాసిన వీరులకు అత్్యననాత 
అంతిమ పురస్కరమై నిలచింది.  
బగ్ శలూ్యట్ వంకయ్య గారూ 
ఇవి మా తరపున మీ జయంతి 
నివాళులు.●
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క్రోధోమూల మనరాధా న్ం, క్రోధ: సంస్ర బన్ద నమ్ 
ధర్మ క్షయంకర: క్రోధ:, తస్్మ తో్రుధం విసరజియేత్॥

కోపం అనినా అనర్దములకు కరణం. కోపం, సంస్ర బంధనములకు కరణము.(మోక్షమునకు అవ-
రోధము) కోపము ధర్మమును నశియింప జేయును. అందువలన కోపమును విడవవలను.

అసిథారం జీవనం లోకే, అసిథారం యవవానం ధనం 
అసిథారం ద్రు పుత్రాద్రి, ధర్మ కీరి తు దవాయం సిథారం॥

జీవించడం శశవాతం కదు. యవవానం ధనం శశవాతం కదు. భారా్యబడడ్లు శశవాతం కదు. 
కేవలం మనం పందిన ధర్మం కీరి తు అనేవే శశవాతం.

భార్య యనెడు నొక్క భారము్మ లేనిచో, పులలి యాకువోలే ురుషుడెగురు 
ద్రి తప్పనీని ధైవము్మ, భార్యరా, విశవాద్భి రామ వినురవేమ ॥

భర తు ఎంగల విసతురాకు వంటివాడు. ద్నిపైె బరువు వంటిది భార్య. ఆ బరువు లేకుంటే 

ఆకు ఎగరిపోత్ంది. సిధారంగా ఉండదు. అలాగ్ భార్య లేకపోతే మగవాడు సిథారత్వా-

నినా కొల్్పత్డు. మగవాడు ద్రి తప్పకుండా సక్రమ మారగొంలో ఉండే ధైవమే భార్య. 
(జీవిత్నినా చక్కదిదే్ద  దేవత వంటిది భార్య అని అరధాము.)

హితోకుతు లు
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కొతతు  రామానందం                                                                    మనకు పంచ భూత్లను 
ప్రతిబంబంచే కేషాత్రాలున్నాయి. 
భూమి, ఆకశం, అగనా, నీరు, 
గాల అంటూ పంచ భూత్లకు 
ప్రాతినిధ్యం వహిస్తు ననా కేషాత్రాలలో, 
తమిళన్డులోని చిదంబరం 
ఆకశ అంశనినా ప్రతిబంబస్తు ం-
ది. చిత్ అంటే జాఞా నం, ఆనందం 
అనే అరాధా లున్నాయి. అంబరం 
అంటే ఆకశం, ఈ రండు 
అనంత్లు ఏకమైన పుణ్యభూ-
మే చిదంబరం, కశీలో మర-
ణిస్తు మోక్షం లభిస్తు ంది. శ్రీశలై 
శిఖరాగ్ర దరశినం వలలి  పునరజిన్మ 
ఉండదని అననాటేటు  చిదంబరా-
నినా దరిశించుకుననాంత మాత్రానికే 
ముకి తు లభిస్తు ందని అంటారు. 
 చనెనాై  నగరానికి దకిషాణంగా 
స్మారు 250 కి.మీ దూరంలో 
దకిషాణ ఆరా్కట్ జిలాలి లో కవేరినది 
శఖ అయిన కొలరూన్కి ఉత్తు -
రాన, మణిముకతునదికి దకిషాణం-
గా చిదంబరం పటటు ణం ఉంది. 
ఈ సథాల ప్రాచీన న్మం ‘తిలలి -
య్వనం’ తిలలియ్ అంటే మర్రి-
చటుటు , ఆలయసథాల వృక్షం పేరు 
కూడా తిలలియ్ కవటం గమన్-
రహాం. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఈ 
వృకషా లు విస్తు రంగా వా్యపంచి 
ఉండటం చేత ఈ పేరు వచిచింది. 

దేవదేవుని  పంచ భూత లంగాలు

చిదంబరానికి ఇంక వా్యఘ్రపు-
రం, పుండరీకపురి, పులయార్ 
పోననాంబళం ముననాగు 
న్మాలు కూడా ఉన్నాయి. 
విశవావిజాఞా నుల దృషటు లో చి-
దంబరానికి విశిషటు మైన స్థా నం 

ఉంది. విరాట్ పురుషుని విపుల 
రూపంలో ఇది హృదయ స్థా నం. 
తిరువణా్ణ మలై మణిపూరకంÑ శ్రీ 
కళహసితు ` కంఠంÑ కంచీపురం 
` జీవస్థా నంÑ జంబ్కేశవారం 
న్భిÑ కశీ ` కనుబొమల మధ్య-

ఆకశ లంగం ` చిదంబరుడు
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గానే నైెరుతి మూల ముకు్కరు 
విన్యక ఆలయం చూడవ-
చుచిను. 8అ॥ ఎత్తు  కలగన ఈ 
తీరు స్ందర విగ్రహం మనకు 
మారక్కడా కనరాదు. పడమర 
గోపురం వలుపల ప్రదక్షణలో 
సథాలవిన్యకుడైెన కరబుక వి-
న్యకర్ ఆలయం ఉంది. 
ఆయనను ‘‘న్ట్యగణపతి’ అని 
అంటారు. ఉతతురం వైపున బాల 
స్బ్రమణ్యస్వామి ఆలయం  
తిలకించవచుచిను. వలుపల 

ప్రదక్షణలో సోమ స్ందరార్ 
ఆలయం. దీనికి ఉతతురం వైపున 
నూరుసథాంబాల మండపం, 
తిరుమల విన్యకర్ ఆలయం. 
ఎదురుగా పావన శివగంగ 
తీరథాం ఉన్నాయి. సవాచ్ఛజలాల-
తో కూడిన స్ందరంగా తీరచిది-
ద్దబడిన విశల తీరథా సథాలం ఇది! 
 చిదంబరం ఆలయం 
ప్రస్తు వన రాగానే అందరికి 
మనస్లో మలగ్వి అయిదు 
ప్రముఖ సభలు, ఈ సభలను 

ప్రదేశం. హృదయ స్థా నం పరమ-
పావన స్థా నంÑ కనుకనే ఇక్కడ 
శివ మహాదేవుని న్ట్యమూరి తు 
అయిన ఆనంద నటరాజస్వా-
మి అధష్ట్ఠ న దైెవంగా అలరా-
లుతూ ` లోక కళా్యణం కోసం, 
స్ధుజనులైన భకుతు ల యోగకేషా-
మాలకోసం సద్ ఆనందత్ం-
డవం చేస్తు న్నారు. సృషటు  ఆదిన 
ప్రారంభమయిన ఈ ఆహాలి ద 
నర తునం సృషటు  అంతం వరకు 
అప్రతిహతంగా కొనస్గుతూనే 
ఉంటుందని విజుఞా ల విశవాసం. 
ఆలయం ముపైెఫైతొమి్మది 
ఎకరాల విశలమైన ప్రాంగణం-
లో నిర్మంచబడి ఎతెతుైన ప్రాకరా-
లతో, న్లుగు గోపురాలను కలగ 
ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని 
శివగంగ   కోనేరు 175 అ॥ పడవు 
100 అ॥ వడలు్ప కలగ విశలంగా 
ఉంది. ఉతతుర, దకిషాణ గోపురాలు 
ఒకొ్కక్కటి 160 అ॥ ఎత్తు లో 
గంభీరంగా కన వస్తు యి. శ్రీ-
కృష్ణ దేవరాయుల ఉతతురం వైపు 
ఉననా గోపురానినా నిరి్మంచినటులి  
తెలుస్తు ననాది. ఈ గోపురాల వాస్తు  
వైభవ శిల్పకళలతో, భరతన్ట్య 
ముద్రలతో కనులపండుగ చేస్తు -
న్నాయి. న్లుగు రాజగోపురాలను 
కలుపుతూ 30 అ॥ ఎత్తు న స్దీర ్ఘ 
గ్రానెట్ ప్రాకరం నిరి్మంపబడిరది. 
వీరప్ప న్యకర్ పాలన్ కలంలో 
నిరి్మతమైనందున దీనిని ‘వీ-
రప్పప్రాకరం’ అనిపలుస్తు రు. 
 దకిషాణగోపురం గుండా 
ఆలయ ఆవరణలో ప్రవేశించ-
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మండపాలు అని పలుచు కొ-
నవచుచిను. తమిళ శిల్ప కళా-
కరులు బహుస్ందరంగా 
మలచారు. వీటిలో తొల సభ ‘చిత్ 
సభ’ (చిత్రాంబళం) శ్రీ నటరాజ-
స్వామి వారి అంద్ల నిలయం, 
మరియు ప్రధాన ఆలయం ఈ 
సభలోనే రండోది ‘కనకసభ’ 
(పననాంబళం) రతనా సభాపతి 
అయిన స్వామికి, కైలాస స్పటిక 
లంగానికి అభిషేకలు, అరచిన-
లు నిరవాహించే స్ందర వేదిక.  
మూడోసభ ‘దేవసభ’ ఇది తూరు్ప 
దిశలో ఉంది. ఉత్సవ మూరుతు -
లకు అభిషేకలు, అలంకరా-
లు వంటివి చేస్తు రు. ఈ సభను 
పేరంబళం అంటారు. పంచ-
మూరుతు లకు నిలయమైన పా-
వనసథాలంÑ న్లగొ వసభ ‘నృత్య-
సభ’ స్వామి, ఊరధా్వత్ండవం 
చేసిన మహిత మండపం. ఈ 
మండపం రధ చక్రాలను కలగ 
అశవాలు లాగుత్ననాటుటు గా ని-

రి్మతమైంది. ఇక్కడ ఊం్దవా-
త్ండవ నటరాజు, కళ్మాత-
లు కొలువు తీరి ఉన్నారు. ఇక 
ఐద్సభకు ‘రాజసభ’ అనిపేరు. 
వేయిసథాంబాలతో కూడిన వైభవ 
మండపం. స్మారు 103 మీటరలి 
పడవు 58 మీటరులి  వడలు్ప గల 
ఈ మండపంలో పటాటు భిషేక-
లు, నృత్యప్రదరశినలు వంటివి 
జరుగుత్యి. ఆలయంలో 
ప్రతి సంవత్సరం నిరవాహింప-
బడే రండు పెద్ద  ఉత్సవాలకు 
` అణి, మారగొళ్ మాస్లలో 9 
రోజులపాటు ఇవి జరుగుత్-
యి.వాటి వేదిక ఈ రాజసభ. 
ఈ సభలలో, గౌడ, చోళ, పలలివ, 
పాండ్య ఇతర పాలక వంశ ప్ర-
భువుల పటాటు భిషేకలను ఎంతో 
వైభవంగా నిరవాహించేవారు. ఈ 
విశల సభలో మాణిక్య న్చకర్, 
సంబందర్, అపా్పర్, నందన్ర్ 
వంటి స్దుభక తు కవులు స్వామి 
ఆశీస్్సలతో విదవాత్ గోషు్ఠ లలో 

పాల్గొ ని ` విపరీత వాద్లు చేస్ 
వితండ పండిత్లను, అసత్య 
థర్మ ప్రచారాలు కవించే ప్రబ్-
దు్ద లును చిత్తు గా ఓడిరచి, పర-
మేశవార జాఞా న సిద్ధా ంత్ల ప్రశసితుని 
లోకనికి వలలిడిరచేవారు. దీన 
జనులకష్టటు లను నివారించడా-
నికి గాను నిస్వారథా బ్ది్దతో మృత 
జీవుల బ్రతికించడం వంటి 
మహామహిమలను సైతం ప్రద-
రిశించి చరిత్రుధా లయా్యరు.   

అంత్పటటు ని చిదంబర రహస్యం’ 
‘చిదంబరం’ పదం వినగానే 
వంటనే ‘రహస్యం’అనే పదం 
అసంకల్పతంగా మనలో చాలా 
మందికి తటటు డం అనుభవం 
లేని విషయమే. చిత్ సభలో 
నటరాజస్థా పం విగ్రహం ఉననా 
అంద్ల మందిరంలో కుడి-
వైపున చిననా ద్వారం ఉంది. ఆ 
ద్వారం గుండా వళ్తే లోపల 
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కు అనుమతి లభిస్తు ంది. గది 
బయట నుంచి గోడకు ఉననా 
సందులో కిటికీ గుండా భకుతు లు 
యంత్ర దరశినం చేస్కుంటారు. 
ఈ దరశిన సమయం కూడా కొది్ద  
క్షణాలు మాత్రమే ఉంటుంది. 
యంత్రం ముందు ఉననా చిననా 
తెర తొలగంచి హారతి వలుగులో 
యంత్రానినా చూడమంటారు. 
అయితే అపు్పడపు్పడు అదు్త 
దృశ్యం స్కషా త్కరిస్తు ంది! ఈ 
యంత్రంపైె మరిస్ ‘బంగారు 
బలవామాల’ గోచరమవుత్ంది. 
అక్కడ భకుతు లకు స్ధారణ దృషటు కి 
ఏమీ అగుపంచదు. కనీ మనో 
నేత్రంతో చూడగలగన వాళలికు 
శివపారవాత్లు కనిపస్తు రనేది 
నమ్మకం. స్వామి వారు ఎవరికి 
కనిపస్తు రో ఏ రూపంలో కనిపస్తు రో 
తెలయదు కనుక అది చిదంబర 
రహస్యంగా ప్రాచుర్యంలోకి 
వచిచింది. తెర తొలగంచినపుడు 

కనిపంచే ఆ చోటునే ‘శివోహం 
భవ’ అని అంటారు. శివ అంటే 
దైెవం అహం అంటే మనం 
భవ అంటే మనస్ ఆ దైెవంలో 
ఐక్యం అయే్య ప్రదేశం అంటే 
అక్కడ ఏ రూపం లేకుండానే 
అజాఞా న్నినా తొలగంచుకుంటూ, 
ఆ దైెవస్నినాధా్యనినా అనుభ-
వించుటమే ఈ కేషాత్ర పాశ్రసతుర్యం. 

 చిదంబరం ఓ అదు్త 
శకి తు కేషాత్రం. దీనికి అయస్్కం-
తశకి తు ఉననాదని నటరాజ వి-
గ్రహంలోని కల బొటనవేలు 
భూమధ్యరఖలోని బందువుని 
స్చిస్తు ందని చబ్త్రు. పర-
మశివుని ఆనంద త్ండవ స్-
ప్రసిదధా భంగమలోలి  ఒకటి స్వామి 
పాదం కింద ఉననాది ఆజాఞా నమ-
నీ, చేతిలోని నిపు్ప దుషటు శకుతు లను 
న్శనం చేస్తు ందనీ, పైెకి ఎతితున 
చేయి సరవాజగత్తు నీ రకిషాస్తు ంద-

గోడలో ఒక మహిత యంత్రం బ-
గంపబడి ఉననాదని చబ్త్రు. 
అయితే అది ఏ తీరు యంత్రమో 
లేక చక్రమో ఏమిటనేది ఇంతవ-
రకూ ఎవరూ స్పషటు ంగా చప్పలేక-
పోత్న్నారు. అక్కడ పూజారులు 
సైతం తమకు నిరిధాషటు ంగా ఏమి 
తెలయదని చప్పడం గమన్రహాం. 

రహస్య యంత్రం నెలకొల్పబ-
డిన భాగంపైె దటటు ంగా చందనం 
అది్ద  ఉంటుంది. ఆ యంత్ర 
సథాలానినా ఎవవారూ త్కరని, త్-
కరాదని, రాతివ్రేళ తలుపులు 
వేస్ ప్రధాన అరచికుడు మాత్రం 
నూతన చందన చర్య గావించి 
అలంకరం చేసి సంప్రద్య 
పద్దతిని పూజారి నిరవాహిస్తు రు. 
ఇతరులు ఆ గదిలో అడుగు 
పెటటు డానికి వీలులేదు. ఇక 
పరిమిత సమయాలలో మాత్రమే 
ఆ యంత్ర దరశినం భకుతు ల-
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నీ, వనుక ఉననా వలయం విశవా-
స్నికి సంకేతమని, చేతిలోని 
డమరుకం జీవం పుటుటు క-
ను స్చిస్తు ందని చబ్త్రు. 
భరతన్ట్యం ఈ నటరాజ 
దేవాలయం నుంచే వచిచిందట. 
చిత్రాంబళం లేద్ చిత్సభ ఎతెతుై -
యిన చత్రస్ర వేదికపైె నిరి్మ-
తమైంది. ఇందులో భాగంగా 
మూడు వైపుల పన్నాంబళం 
(కనక సభ) ఉంది. ఇక్కడే స్వామి 
స్ందర స్పటిక లంగానికి, రతనా 
సభాపతికి ప్రతిరోజూ, ఆరుస్-
రులి  సశస్త్రీయంగా, శ్రదధాగా అభి-
షేకలు, పూజలు నిరవాహిస్తు రు. 
ఈ అరచిన కర్యక్రమములను 
తిలకించుటకు భకుతు లు అధక 
సంఖ్యలో విచేచిస్తు రు. 
ఈ సవాటిక లంగం ఆది శంక-
రాచారు్యడు తన యోగ శకి తుతో 
కైలాసం నుంచి తెచిచిన ఆయి-
దులంగాలలో అదు్తమైనద-
ని అంటారు. ఇది ఆత్మయోగ 
లంగం మహిత మోక్షలం-
గం అని విజుఞా ల అభిప్రాయం. 
చిత్ సభ ముందు గల 
మండపంలో నిలబడి ఎదురుగా 
చూస్తు దకిషాణాముఖ్డైెయుననా శ్రీ 
నటరాజస్వామి స్ందరమూరి తుని 
అక్కడనుంచి అంగుళం కదల 
కుండానే తలను ఎడమవైపు 
త్రిప్ప చూస్తు తూరు్పముఖమై-
యుననా శ్రీ గోవింద రాజపెరమాళ్ 
స్రుచిరమూరి తుని దరి్మంచుకో-
గలం. ఇటువంటి ఏరా్పటును 
మనం మరక్కడ చూడలేం. శి-
వకేశవ అబేధ తత్వానికి..  ఈ 

ఆలయం ఒక నిదరశినం. చిత్ 
సభలోనే ఉననా శివకమ స్ందరి 
దేవి ఆనంద నిలయం ఉంది. 
అంతరాలయంలో కొలువు 
దీరిన అమ్మ దివ్యకంత్లతో 
మరిసిపోతూ తనను దరిశించే 
ఆపతు భకుతు ల ఇషటు  కమా్యల-
ను వంటనే తీరుస్తు ందని ఓ 
ప్రగాఢ నమ్మకం. ఆమను భకి తు 
శ్రద్దలతో అరిచించి పూనీత్లౌ-
త్రు. అమ్మవారి ప్రస్దంగా 
పూజా కుంకుమను సీవాకరిస్తు రు.  
ఆలయ మొదటి ప్రాకరంలో 
పెరియన్యకి అని పలవ-
బడుత్ననా పారవాతి అమ్మవారి 
గుడి ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణ 
పశిచిమ భాగంలో కుమార 
స్వామి వారు కొలువై ఉన్నారు. 
ఇచచిట నంది విగ్రహం 19 అ॥ 
పడవు 8అ॥ వడలు్ప 12 అ॥ 
ఎత్తు లో ఏక శిలా విగ్రహం 
అందరిని అకటుటు కుంటుంది. 

 ఆలయ రండవ ప్రాకరం-
లో దకిషాణంవైపున కలసంహర 
మూరి తు ఊర్ద్వ త్ండవ మూరి తు 
ఆలయాలు ఉన్నాయి. నృత్య-
సభలో కళ్క దేవితో న్ట్యం 
చేసిన సందర్ంగా స్వామి ఒక 
కలు ఎతితు ప్రదరిశించిన భంగమ 
కరణంగా ‘ఉర్ద్వ త్ండవ మూరి తు’ 
అని వ్యవహరిస్తు రు. ఈ సభకు 
సమీపంలోనే శరభే●శవారుడు, 
దంద్యుధపాణి, స్వామి ఆపతుభ-
కుతు లైన మాణిక్యవాచకర్, అప్పర్, 
జాఞా న సంబంద్ర్, స్ందురార్ 
మందిరాలు ఉన్నాయి. వీరందరు 

స్ప్రసిదు్ద లైన సమయాచా-
రు్యలు మరియు ఈ కేషాత్రంలో 
అనుబంధానినా కలగ ఉన్నారు. 
క్రీ॥శ 600`681 మధ్య నివసిం-
చిన అప్పర్ (తిరువాపు సర్) 
దేవాలయ ఆవరణలో పాద్లను 
మోప నడవడం మహాపాపం-
గా ఎంచి గర్గుడి వరకు పలులి  
దండాలు పెటుటు కుంటూ వళ్ళీ, 
అలాగ్ వనకి్క మరలవచేచి 
వారట. 

ఇక జాఞా న సంబంద్ర్ (క్రీ॥శ 644 
` 660) మూడు సం॥ శిశువుగా 
ఉననాపు్పడు అతని తండ్రి చిదం-
బరానికి తీస్కురాగా చిదంబర-
శవారుని కొరిక మేర, పారవాతీ దేవి 
ఆబడడ్కు బంగారు గనెనాలో పాలు-
పెటిటు ందని, అందువలలినే అతనికి 
తిరుజాఞా న సంబంధర్ అని పేరు 
వచిచిందని ప్రతీతి. వా్యఘ్రపా-
దుడు, పతంజల, నందన్ర్, 
తీరునీలకంఠ న్యున్ర్ 
అనబడే ఎంతోమంది భకుతు లు 
ఈ కేషాత్రంలో ముకి తుని పంద్రు.  
నందన్ర్ గురించి ఓ కథనం 
ఉంది. తంజావూర్ జిలాలి  అద-
నూరులో ఓ నిమనాకులంలో 
జని్మంచిన నందన్ర్ అపర శివ 
భకుతు డు. ఆయనొకస్రి శివుని 
దరిశించుకోవడానికి వళళీగా, 
అందుకు పూజారులు అనుమ-
తించలేదట. అయితే అదే రోజు 
రాత్రి ఆలయ పూజారుల కలలో 
కనపడిన శివుడు, నందన్ర్కు 
ఆలయ ప్రవేశం కల్పంచమని 
ఆజాఞా పంచాడు.
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నృత్యభంగమలు న్టా్యచా-
రు్యలకు స్్పరి తునిస్తు ంటాయి. 

 చిదంబర కేషాత్రం ఎనోనా పావన 
తీరాధా ల పుణ్యప్రదేశంగా కూడా 
విశేష ప్రశసితు గాంచింది. శివక-
మస్ందరి అమ్మవారి ఆలయా-
నికి ఎదురుగా నిరి్మంపబడిన 
శివగంగలో తమిళ సంవత్సరాది 
రోజున, ఇతర శుభ ఘడియలోలి -
ను, శివన్మ స్మరణ గావిస్తు  
స్నానం చేయడం మహాపుణ్య-
ప్రదమని పెద్దలు చబ్త్రు. 
ఇక ` స్వామి అంతరాలయం 
తూరు్పన ఉననా  ‘పరమానంద 
కూపం’ స్రధాక   న్మధేయ అని 

ప్రసిది్దగాంచింది. ఈ బావిలోని 
నీరు సవాచ్ఛంగా ఉంటుంది. పూజా 
కర్యక్రమాలకు వినియోగస్తు రు. 

ఈ పుణ్యకేషాత్రానినా జేరుటకు రైలు, 
బస్్స సౌకరా్యలు ఉన్నాయి. 
తిరుపతి నుంచి నేరుగా చిదం-
బరానికి బస్్స సౌకర్యం ఉననాది. 
యాత్రికులు ఉండుటకు సత్ర-
వులు, లాడీజిలు దొరుకుత్యి. 
ఉదయం 4 గం॥ నుండి 12.30 
వరకూ తిరిగ స్యంత్రం 4గం॥ 
నుండి రాత్రి 10.30 గం॥ల వరకు 
ఆలయం తెరిచి ఉంచుత్రు. 
                                                  ̀       
ఓం నమశిశివాయ.

 

స్వామివారి ఆనతి అనుసరించి 
నందన్ర్ను గర్గుడిలో అను-
మతించగా, తదేక దీక్షతో శివుని 
చూపన నందన్ర్, జో్యతిగా 
మారి స్వామిలో ఐక్యమైయా్యడట. 
ఇలా ఆలయానికి సంబంధం-
చిన అదు్తమైన ఉదంత్లు 
మన మనస్లనే భకి తు పార-
వశ్యంలో ముంచత్తు త్యి. 

చిదంబర కేషాత్రానినా దరిశించుటకు 
వేలాది భకుతు లు మరియు కళా-
కరులు, చిత్రకరులు కూడా 
వస్తు ంటారు. ఇక్కడి శిల్పసంపద 
శిల్పకరులకు చిత్రకరులకు 
ప్రేరణ ఇస్తు ననాది. ఇక్కడి శిలా్పలు, 
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           విదేశం నుండి విమానంలో దిగన 
బ్రహ్మం బ్ర్రా దంపత్లు, ఎయిర్ 
పోర్టు కి వస్తు నననా కర్రా సోమన్థం 
ఉరఫ్ సోము కోసం చాలాస్పు వేచి, 
విసిగ బంజారా హిల్్స లో ఉననా 
ఒక హోటలోలి  దిగారు. చేసిన ఫోన్ 
కల్్స కి సమాధానం లేదు. పరిపరి 
విధాలా శుభాశుభమైన  ఆలోచన-
లు పరుగులు  తీస్యి. మిసస్ 
ప్రమీలా  బ్ర్రా సణుగుడు మొదలు 
పెటిటు ంది. ఏమైతే అవుత్ంద-
ని  చీకటి పడిన తరావాత ఏడింటికి 
ఒక పుష్ప గుచ్ఛం, ఒక జానీవా-
కర్ ఫుల్ బాటిల్, ఒక ప్రియాంక 
పెరూఫూమ్ బాటిళలితో జుబ్లి  హిల్్స 
లోని  సోము ఇంటికి వళ్ళీ   కలంగ్ 
బెల్ నొక్కరు. ఒకవేళ సోము కనక 
ఇంటలి  లేకపోతే అక్కణు్ణ ంచి నేరుగా 
మిసస్ బ్ర్రా కలి స్ మేట్ మమత్-
లత ఇంటికి వడద్మనుకొన్నారు.
          ఒక ఘూరా్క తలుపు తీసి 
లోనికి రానిచాచిడు. హాలోలి  ఎదురుగా 
సోము దంపత్ల ఫోట. ఫోట ఫ్రేమ్ 
చుటూటు  రంగు కగత్ల కతితురింపు-
లతో పూలదండ. ప్రమిద దీపంలా 
మినుమినుకు మంటుననా చిననా 
ఎలకి ్రాక్ బల్బు. ‘మైగాడ్!’ అకొంటూ 
సోము పుష్పగుచా్ఛనినా ఫోట 
ముందుంచి, సోఫాలో కూలబడాడ్ -
డు. ప్రమీలా బ్ర్రా- తీసి సిదధాంగా 
పటుటు కొననా ప్రియాంక పెరూఫూర్యమ్ 
బాటిల్ ని తిరిగ హా్యండ్ బా్యగ్ లో 
పెటేటు స్కొంది. ఒకటా, రండా? ఏభై 
ఎనిమిది డాలరులి ! ‘హమ్మయ్య బ్ర-
తికన’నుకొంటూ, భర తు పక్కన కూల 
బడింది. ఏమైందని ఘూరా్కని 
బ్రహ్మం హిందీలో ప్రశినాంచాడు. 

‘కైలాసభూమికి పోయి పనెనాండు 
రోజులైంది స్బ్!’ అని తెలుగులో 
తిరుగు సమాధానం ఇచాచిడు. 
     “యాకి్సడెంట్ ఏదైెన్ జరిగంద్?”’ 
బ్రహ్మం అడిగాడు. అవునననాటుటు గా 
ఘూరా్కతలూపాడు.  
     “సోము తలలి దండ్రులు, ఆమ 
తలలి దండ్రులు  బంధువులు 
వగైెరాలు ఏరి?”
     “అందరూ కైలాసభూమికి పో-
యారుస్ర్!”
      అంతలోనే డోర్ బెల్ మోగంది. 
సోము, పక్కనే మరొక అందమైన 
అమా్మయి. ఇద్దరికీ మళోళీ పూ-
లదండలు. వారి వనుకనే ఆడా 
మగా కలసి మరో పది మంది ద్క 
ఉన్నారు. బ్ర్రా దంపత్లకి తల 
గర్రున తిరిగపోయింది! పనెనాండో-
రోజు తిరగకుండానే వీడపు్పడే రండో 
పెళ్లి  చేస్స్కొన్నాడా? 
     “ఒరయ్ బ్రహ్మం, ఎయిర్ పోర్టు 
కి రాలేకపోయాను, స్రీరా! వద్్ద -
మనుకునే అనుకున్నాను. కవా-
ల్సనవాళళీందరూ, ‘పోయినవాళ్లి-
లానూ పోయారు. మరో అమా్మయి 
సిదధాంగా ఉంది. ముహూర తుం చాలా 
బావుంది.’  అని మడలు పటుటు -
కొని, వంచి, మలపెటిటు    వంటనే 
మళ్ళీపెళ్లి  అన్నారు. ‘అయితే న్ 
మొదటి భార్య సమాధముం-
దే పెళ్లి  జరగాల!’ అని, కండిషన్ 
పెటేటు సి ఒపే్పస్కొన్నాను. అందుకనే 
ఎయిర్ పోర్టు  కి రాలేకపోయాను!”
   వాళలిందరి ముందూ సోముని తి-
టటు డానికి మనసొప్పక, బ్ర్రా ఏద్లా 
తలాడించాడు. ప్రమీల లేచి, ఫోట 

ముందుంచిన పుష్ప గుచాచినినా ఆ 
అమా్మయికి అందించి, ”విష యూ 
ఏ హా్యపీ మా్యరీడ్  లైఫ్!” అంది. 
ప్రియాంక పెరూఫూర్యమ్ బాటిల్ యి-
వవాడానికి మనసొప్పక ప్రమీల పరు్స 
మళ్ళీ తెరవలేదు. 
    సోము ఆడంగులనిద్దరినా 
హాలోలి   వదిల,  సోముని లోపల 
గదిలోకి తీస్కుపోయాడు.  నవువా 
అపుకొంటూ, “ఒరయ్ బ్ర్రా! నేను 
జిగురు ప్రొడక్షన్్స వారి ధారావాహి-
కలోలి  నటిస్తు న్నానననా సంగతి నీతో 
చప్పలేదు కదూ? హాలోలి ని  ఫోట 
లోనిది న్ మొదటి న్యిక. కరు 
ప్రమాదం సీన్ తో ఆమ పాత్ర ఫినిష్.  
యివావాళ కైలాసభూమిలో ఆమ 
సమాధ సట్ ముందు ఈ న్యికతో 
పెళ్లి . వీళళీందరూ షూటింగ్ 
బృందం. సర, మూత తెరువు-
!“అన్నాడు. మొదటి పెగ్ దిగగానే 
సోము లోగొంత్లో అన్నాడు. 
“ఈ ధారావాహికలో అయిదుగు-
రు న్యికలు! ఈమ మరో రండు 
ఎపసోడలి  తరావాత అగనాప్రమాదం 
సీన్ తో ఫినిష్. ఈ సంగతి ఆమకు 
తెలయదు!  ఆ తరావాతి ముగుగొ రు 
న్యికలూ సిదధాంగా ఉన్నారు. ధా-
రావాహిక నిరా్మణ వ్యయంలో ఏభై 
శతం పెటుటు బడి న్దే మరి!”అన్నా-
డు. 
   తెరమీద కనబడాలనే కుతికి ఆడా, 
మగా తేడాలేదు మరి! 

ఎలక్రా న్

సోమన్థం పెళ్లి
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భారతదేశంలో మహిళల పాత్ర 
కొనినా సహస్రాబా్ద లుగా అనేక   
గొప్ప మారు్పలకు లోనౌతూ 
వచిచింది. ప్రాచీన కలంలో పు-
రుషులతో సమాన స్థా యి కలగ 
ఉననా భారతీయ మహిళలు మధ్య 
యుగంలో అధమ స్థా యికి అణ-
చబడటం, అనేక మంది సంఘ 
సంస్కర తులు తిరిగ వారికి సమాన 
హకు్కల కల్పన్ కోసం కృష 
చేయడం, ఇలా భారతదేశంలో-
మహిళల చరిత్ర సమాహారంగా 
ఉంది. ఆధునిక భారత దేశంలో 
మహిళలు దేశ రాష్టపతి, ప్రధా-
నమంత్రి, లోక్ సభ సభాపతి, 
ప్రతిపక్ష న్యకురాలు వంటి 
అత్్యననాత పదవులను అలం-
కరించారు. భారత దేశ ఇటీవల 
రాష్టపతి కూడా  ఒక మహిళే . 
                చరిత్ర 
 మహిళల పాత్ర గురించి ప్రతే్య-
కంగా చరిచించిన రచనలు చాలా 
తకు్కవ. దీనికి ముఖ్యమైన మిన-
హాయింపు త్రయంబక యజవాస్త్రీ 
ధర్మ పదధాతి. ఆటను తంజావూ-
రులో స్మారుగా 1730 కలంలో 
ప్రభుతవా అధకరిగా పనిచేస్-
డు. ఈ రచన అవసతుంబ స్త్ర 
సమయం నుంచి స్త్రీ ప్రవర తున 
మీద ఆకేషాపణలను కూరిచింది. 

4వ శత్బ్ద ం ప్రారంభంలో కింది 
విధంగా స్గుత్ంది. 
ముఖ్్య ధర్మః సి్మ్ర తిషు విహితో 
భరుతు  శుశృష్టణం హి. 
స్త్రీకి ఆమ భర తు స్వ ప్రాధమిక కర తు-
వ్యంగా విధంచబడింది. 
శుశ్రూష అనే పదం విసతృత అరాధా -
లను కలగ ఉంది. భగవంత్నికి 
భకుతు డు  ప్రమాణాల నుంచి బానిస 
స్వల వరకు అనేక అరాధా లు దీని 
పరిధలోకి వస్తు యి. 
ప్రాచీన భారతదేశం ( మారు్ప )
  ప్రాచీన భారత దేశంలో 
మహిళలు జీవితపు అనినా విభా-
గాలలోను పురుషులతో సమాన 
హోద్ అనుభవించారని పరి-
శ్ధకుల అభిప్రాయం. అయితే 
దీనికి భిననామైన అభిప్రాయం 
వలబ్చిచిన వారూ ఉన్నారు. 
పతంజల, కత్్యయనుడు వంటి 
ప్రాచీన భారత వా్యకరణ కర తుల 
రచనల ప్రకరం వేదకలపు 
ఆరంభంలో మహిళలు చదు-
వుకొనే వారని తెలుసోతు ంది. ఆ 
సమయంలో మహిళలు యుక తు 
వయస్్సలో పెళ్లి  చేస్కునే 
వారని, వారు భర తును ఎనునాకు-
నే హకు్కను కలగ ఉండేవారని 
ఋగ్వాద శ్లి కలు తెలుపుత్న్నా-
యి. ఋగ్వాదం, ఉపనిషత్తు ల 

వంటి గ్రంధాలు అనేక మహిళల 
గురించి ముఖ్యంగా గారిగొ , 
మైత్రేయి వంటి ఋషులు ద్రషటు ల 
గురించి తెలుపుత్న్నాయి. 
   ప్రాచీన భారతంలో కొనినా 
రాజా్యలు నగర వధువు వంటి 
స్ంప్రద్యాలను కలగ ఉండేవి.  
మహిళలు నగర వధువు శీరిషాకను 
గెలుచుకోవడానికి పోటీ పడుతూ 
ఉండేవారు. ఆమ్రపాల నగర 
వధువుకి మంచి ఉద్హరణ. 
అధ్యయన్ల ప్రకరం వేద 
కలపు ఆరంభంలో మహిళలు 
సమాన హోద్ హకు్కలను అను-
భవించేవారు. ఏమైన్ తరువాత 
(స్మారుగా 500 బసి) స్మృత్-
లతో మహిళల హోద్ తగగొడం 
మొదలయి్యంది. బాల్య వివాహ 
స్ంప్రద్యం స్మారుగా 
ఆరవ శత్బ్ద ంలో ప్రారంభం 
అయి ఉంటుందని భావిస్తు న్నా-
రు.మహిళలను మతపరమైన 
కర్యక్రమాలకు అనుమతించి-
నప్పటికీ, ఎకు్కవగా నిరబుంధానినా 
ఆంక్షలనూ ఎదురొ్కన్నారు. 
          మధ్య యుగ కలం:
  ఈ మధ్య యుగ కలంలో 
మహిళల స్థా యి ఇంక దిగజా-
రిందని చప్పచుచి. కొనినా వరాగొ లలో 
అయితే సతీ సహగమనం, బాల్య 

భారతదేశంలో మహిళలు
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వివాహాలు, విధవా పునరివావాహాల 
నిషేధం వంటివి భారత దేశంలోని 
కొనినా వరాగొ ల స్మాజిక జీవనంలో 
భాగమయా్యయి. భారత ఉప 
ఖండంపైె ముసిలిముల ఆక్రమణ 
భారతీయ సమాజంలో పరద్ 
ఆచారానినా తెచిచింది. రాజస్థా న్ 
రాజపుత్రులలో జౌహర్ ఆచారం 
ఉండేది. భారత దేశంలోని 
కొనినా ప్రాంత్లలో దేవద్సీలు 
లేద్ ఆలయ స్త్రీలు లైంగకంగా 
వేధపుకు గురయే్యవారు. హిందూ 
క్షత్రియ రాజులలో బహుభారా్య-
తవాం విసతృత వా్యపతులో ఉండేది. 
చాలా ముసిలిం కుటుంబాలలో 
మహిళలు జన్న్ ప్రాంత్లకి 
మాత్రమే పరిమితమయే్యవారు. 
  ఈ పరిసిథాత్ల మధ్య కూడా కొంత 
మంది మహిళలు రాజకీయా, 
స్హిత్యం, విద్య, మత రంగాలలో 
రాణించారు. రజియా స్లాతు న్ 
ఢిలీలి ని పరిపాలంచిన ఏకైక 
మహిళా చక్రవరి తు. గోండు రాణి 
దురాగొ వతి పదిహేనేళుళీ పరిపా-
లన స్గంచింది. ఆమ మొఘల్ 
చక్రవరి తు అకబుర్ సైన్్యధపతి అసఫ్ 
ఖాన్ తో జరిగన 1564 యుదధాంలో 
ప్రాణాలు కోలో్పయింది. అకబుర్ 
యొక్క గొప్ప మొఘల్ సైన్్యనినా 
1590 లో చాంద్ బ్బ్ ఎదురొ్కని 
అహ్మద్ నగర్ ను  రకిషాంచింది. 
జహంగీర్ భార్య నూరజిహాన్ స్రవా-
భౌమాధకరానినా ప్రతిభావంతంగా 
చలాయించి మొఘల్ మకుటం 
వనుక ఉననా నిజమైన శకి తుగా 
గురి తుంపు పందింది. మొఘల్ 
యువ రాణులు జహాన్రా, జే-

బ్నీనాస్లు మంచి పేరుననా 
రచయిత్రులు. వీరు పరిపాల-
నను కూడా ప్రభావితం చేశరు. 
శివాజీ తలలి  జిజియా భాయి 
యోధురాలగాను, పాలకురాల-
గాను చాటుకుననా సమరధాత వలన 
సమరుధా రాలైన రాణిగా, మంచి 
తలలి గా గణతి కెకి్కంది. దకిషాణ 
భారత దేశంలో చాలామంది 
మహిళలు గ్రామాలు, పటటు ణా-
లు, మండలాలను పాలంచారు. 
అనేక స్మాజిక మత సంసథాలకు 
ఆదు్యలయా్యరు. 
భకి తు ఉద్యమం మహిళల హోద్ని 
తిరిగ నిలపడానికి ప్రయతినాం-
చి, కొనినా రకల అణచి వేతలను 
అడుడ్ కుంది. మీరాబాయి అనే 
ఒక మహిళా స్ధు  కవయిత్రి  
భకి తు ఉద్యమం ముఖ్య వ్యకుతు లలో 
ఒకరు. ఈ కలపు ఇతర మహిళా 

స్ధు -- కవయిత్రులు అక్క 
మహా దేవి, రామి జాన్భాయి, 
లాల్ దేడ్. భకి తు హిందూ మత్నికి 
మాత్రమే పరిమితమైంది. మహా-
నుభవ్, వరా్కరి ఇంక అనేక ఇతర 
అంశలు హిందూ మతంలోని 
నియమ ఉద్యమాలు, ఇవి స్త్రీ 
పురుషుల మధ్య ఉననా స్మాజిక 
న్్యయానినా సమానత్వానినా బహి-
రంగంగా చరిచించేవి. 
  భకి తు ఉద్యమం సికు్కల మొదటి 
గురువు గుణానికి కూడా స్త్రీ 
పురుషుల మధ్య సమాన-
త్వానినా గురించిన సందేశనినా 
బోధంచారు. ఆయన స్త్రీలు 
కూడా మాట పరమైన సమా-
వేశలు నిరవాహించడం లోను, 
గుడిలో కీర తున లేద్ భజనలు అని 
పలవబడే గీత్లను పాడడం, 
నిరవాహించడం లోను మాట ని-
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రావాహక కమిటీలలో సభు్యల-
వడం లోను, యుదధారంగంలో 
సైన్్యనినా నడపడంలోనూ, పెళ్లి  
అమ్రిత్ లలోను సమానతవాం 
ఉండాలని స్చించారు. ఇతర 
సికు్క గురువులు కూడా మహిళా 
వివక్షకు వ్యతిరకంగా ప్రబోధం-
చారు. 
చారిత్రక ఆచారాలు :
 ఆధునిక భారత దేశంలోనూ 
కొనినా వరాగొ లలోని సతీ సహగ-
మనం, జౌహర్, దేవ ద్సీ వంటి 
ఆచారాలు నిషేధంచబడాడ్ యి. 
అయినప్పటికీ భారత దేశంలో 
మారుమూల ప్రాంత్లలో ఈ 
ఆచారాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. 
కొనినా వరాగొ ల భారతీయ మహిళలు 
పరద్ స్ంప్రద్యానినా ఇంక 
పాటిస్తు న్నారు. ముఖ్యంగా 
భారతీయ చటాటు ల కింద చటటు  వ్య-
తిరక చర్యలయినప్పటికే బాల్య 
వివాహాలు ఇంక కొనస్గుత్-
న్నాయి. 
సతీ సహగమనం:
సతీ సహగమనం ప్రాచీనమైన 
ఆచారం. ఇది అంతరించిపో-
యిందనే చప్పచుచి. 
జౌహర్ అంటే ఓడిపోయిన 
వీరుడి భార్యలు, కూత్ళులి . శత్రు-
వులకు దొరికి వేధంపులకు గు-
రికకుండా తమంతట త్మే 
సొంతంగా బలయిపోవడం. ఈ 
ఆచారం అధక స్థా యి గౌరవానినా 
పందే రాజా పుత్ర రాజులు ఓడి-
పోయినపు్పడు వారి భార్యలు పా-
టించేవారు. 
పరద్: పరద్ అంటే కొనినా వరాగొ ల-

లో మహిళలు వారి దేహానినా కన-
పడకుండా కపు్పకుని అవసరం 
గల ఆచారం. కొనినా ప్రాంత్లలో 
సవాచచిందంగా పాటించిన్ కొనినా 
ప్రాంత్లలో ఆంక్షలను విధ-
స్తు ంది. 
దేవద్సీలు: దేవద్సి అనేది 
దకిషాణ భారత్వనిలో కొనినా 
చోటలి  ఉననా మత్చారం. వీరు 
దేవాలయ స్వా కర్యక్రమా-
లలో పాల్గొ ంటూ ఉండేవారు. 
ఇందులో స్త్రీలు గుళోలి  దేవుడిని 
పెళ్లి  చేస్కునేవారు. తరువాత 
కలంలో భారత దేశంలో 
కొనినా ప్రాంత్లలో దేవ ద్సీల 
మీద చటటు  విరుదధామైన లైంగక 
వేధంపులు సహజమయా్యయి. 
ఆధునిక కలంలో ఈ దేవ ద్సీ 
వ్యవసథా రద్దయి్యంది. 
బ్రిటిష్ పాలన: యూరోపయ-
న్ పరిశ్ధకులు 19వ శత్బ్ద -
పు హిందూ స్త్రీలు మిగత్ స్త్రీల 
కంటే "సహజంగా శీలవంత్-
లు, ఎకు్కవ ధర్మ పరులు అని 
గమనించారు. బ్రిటిష్ పాలన 
సమయంలో రామ్ మోహన్ 
రాయ్, ఈశవార చంద్ర విద్్య 
స్గర్, జో్యతిరావు ఫులే మొదలైన 
సంఘ సంస్కర తులు మహిళా 
అభు్యననాతికి పోరాడారు. అలాగ్ 
విధవళ పరిసిథాతిలో మారు్పకు 
చేసిన ఉద్యమం 1856 విధవ పు-
నరివావాహా చటాటు నికి ద్రితీసింది. 
1917లో మొదటి మహిళా సభ్య 
బృందం స్టుట్ సక్రటరీని కలసి 
మహిళలకు రాజకీయ హకు్క-
లను డిమాండ్ చేసింది. వీరికి 

భారత జాతీయ కంగ్రెస్ మద్ద-
త్తు  పలకింది. 1927లో పూణే 
లో అఖిల భారత మహిళా విద్్య 
సదస్్స జరిగంది. 1929 లో బాల్య 
వివాహ నియంత్రణ చటటు ం అమ-
లోలి కి వచిచింది. 
మహాత్్మ గాంధీ 13 ఏళలికే పెళ్లి  చే-
స్కుననాప్పటికీ, ప్రజలను బాల్య 
వివాహాలను బహిష్కరించాల-
ని పలుపునిచిచి, యువకులను 
బాల విధవలను పెళ్లి  చేస్కోవ-
లసిందిగా ప్రోత్సహించాడు. 
మహిళలు భారత దేశ స్వాతం-
త్ర పోరాటంలో ముఖ్య పాత్ర 
పోషంచారు. 
స్వాతంత్ర భారత దేశం; నేటి 
భారతీయ మహిళ విద్య, రా-
జకీయాలు, మీడియా, కళలు, 
సంసకృతీ స్వా విభాగాయాలు, 
విజాఞా న స్ంకేతిక రంగాలు వంటి 
అనినా రంగాలలో పాల్గొ ంటంది. 
పదిహేనేళలి పాటు భారత దేశపు 
ప్రధాన మంత్రిగా ఉననా ఇందిరా-
గాంధీ ప్రపంచంలో ప్రధానమం-
త్రిగా ఎకు్కవ కలం పని చేసిన 
మహిళ. 
2001 సంవత్సరానినా భారత ప్ర-
భుతవాం మహిళా స్ధకర సంవ-
త్సరం -- సవాశకి తుగా ప్రకటించింది. 
మహిళా జాతీయ విధానం 2001 
లో అమలోలి కి వచిచింది. 
    ఇంక పూరి తుగా మహిళలు 
సమానత్వానినా ఎంతవరకూ పం-
దుత్న్నారనేది ప్రశనారధాకంగా 
ఉందని చప్పక తప్పదు. 
వివక్ష పోవాల పురుషులతో 
సమానతవాం రావాల. 
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9. సంశేలిష విశశేలిషంగళ్ ఇరండి-

లుమ్ పురుషకరతవామ్ తోత్తు మ్. 

                               అమ్మవారు పరమాత్మ తో 

కలసియుననాసమయం లోమాత్రమే 

కదు ఎడబాటు సమయంలో కూడా 

తన పురుషకరతవాం ప్రకశించింది. 

                     అమ్మవారి యందు 

కృప(పరులదుఖం చూసి సహించ-

లేకపోవడం )పారతంత్రర్యం(స్వామే-

రక్షకుడు  అనిభావించి శరీరకంగా 

స్వచేయడం నిరంతరంథా్యనం  

చేయడం)అనన్్యరహా తవాం(స్వామి 

వారికి తప్ప ఇతరులకు వశపడకుం-

డా ఉంటుంది.)మొ.న గుణములు 

ప్ర క శి స్తు న్నా యి . ఈ ల క్ష ణా లు 

అమ్మ వారిలో స్వామి చంత  ఉననా 

ఱమయంలోనే కదు ఎడబాటు 

సమయంలో కూడా ప్రకశిం చాయి. 

          .      .శ్రీరామచంద్రుడు తండ్రి 

మాట గా సీతమ్మ తోకలసి 14 సం-

వత్సరాలు వనవాసమునకు బయ-

లుదేరుత్ంటే లక్ష్మణుడు నేనూ  

వస్తు నన్నాడు.రామచంద్రుడు అం-

గీకరించలేదు. లక్ష్మణుడు రామ-

చంద్రుని పాద్లపైెబడి ప్రాధేయ-

పడుతూ ప్రక్కనే యుననా సీతమ్మకు 

వారి తో కూడాకలసి అడవికి వళళీడా-

నికి సిఫారు్స చేయమని ప్రారిథాంచగా 

సీతమ్మ రామచంద్రుని తోస్వామీ! 

లక్ష్మణుడు మీస్వ చేస్తు  జీవించే 

తతవాంగలవాడు.మీరు అతనికి 

దూరమైతే అసలుబ్రతకలేడు.మీరు 

మా త్రం అతనిని  వదల ఉండగ-

లరా!మీరిరువురి సంబంధం చేప-

కునీటికీ గల సంబంధం వంటిది.

గాన లక్ష్మణుడు మీతోకూడా ఉండ 

వలసిన వాడే అంటూ రామచంద్రు-

ని చంతయుండిసీతమ్మ తన పు-

రుషకరమును ప్రకశింపజేసింది. 

                      మరొక సందరబుంలో చి-

త్రకూట పరవాత సమీపమున సీతమ్మ 

వడిలో రామచంద్రుడు నిద్రిస్తు -

ననా సమయమున కకస్రుడు 

అమ్మవక్షసథాలమును గాయపరచగా 

రామచంద్రుడు కోపంతో గడిడ్పరక-

ను బ్రహా్మస్తంగా మంత్రించి కకస్-

రునిపైె ప్రయోగంచగా రకిషాంచేదికు్క 

లేక అంత్ పో..పో..అనితరిమేస్తు ం-

టే వేర ద్రిలేక రామచంద్రుడే దికు్క 

అనుకుని ఆయనపాద్ల చంత 

చేరగా సీతమ్మ చూస్సరికి పద్మ-

పురాణం ప్రకరం కకస్రుని తోక 

రామచంద్రుని పాద్లవైపు ఉననాం-

దున అతని శిరస్్స రామచంద్రుని 

పాద్లపైె పడేవిధంగా చేసి అతనిని 

రకిషాంచమని రామచంద్రుని ప్రారిథాం-

చింది ఆవిధంగా తనకు అపకరం 

చేసిన అస్రుని పటలి కూడా తన పు-

రుషక  రమును ప్రకశింపజేసింది. 

                      రావణుడు సీతమ్మ 

ను ఎత్తు కు వచిచి లంకలో బంధంచి 

తన సొంతంచేస్కోవాలని ప్రయ-

తనాంలో  భాగంగా అతనివలలి ,అతని 

సిబబుంది వలలి  అనేక కష్టటు లు భరించి 

దుఖిస్తు  రామచంద్రునే తలు-

చుకుంటూధైర్యంగా నిలబడింది. 

రామచంద్రుడు రావణుని సంహ-

రించిన తదుపరి సీతమ్మ చంతకు 

వచిచి అమా్మ !మిమ్మలనా బాధంచిన 

రాక్షస స్త్రీలను శికిషాస్తు  అనుమతిం-

చమని ప్రారిథాంచగా ఆమ అంగీ-

కరించలేదు. వారిఉద్్యగధరా్మనినా 

వారు నిరవారి తుంచా రు.ఇందులో వారి 

తపు్పలేదు అంటూ వారికి అపకరం 

జరగకుండా కపాడింది. ఈకర-

ణంగా భటటు రు వారు సీతమ్మను కీ-

రి తుస్తు  శ్రీ మద్రామాయణ కవ్యంలో 

నీచరిత్రముందు శ్రీ రాముని 

చరిత్ర చిననా దైెపోయిందన్నారు 

                పైెవిధంగా రామచంద్రుని 

తో సీతమ్మ కలసి యుననాసమయం-

లో అలాగ్ ఎడబాటు సమయంలో 

పురుషకరలక్షణాలు ప్రకశించా-

యని పళై్ళైలోకచార్య స్వామి వారు 

వివరించారు.

శ్రీ వచన భూషణం
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వేదుల  స్బ్రహ్మణ్యం 

    (వి)నాయకత్వము  

ఉ.  మొన్నటినాటి యెన్్నకల ముచ్చట లింకను తీరకుిండనే  
     కను్నల ముిందుభారతము కన్పడ జొచ్్చను మింతనముములిం 
     కెన్్నటి జూడబో దుమొ! మరెన్్న తతింగములుిండ బో వునో  
     భిన్నముల�ైన వ�ైఖరుల పెద్దలు సెైతమెరుింగ రారొకో! ll            1

ఉ.  మొన్నటి పరాా భవింబు న�టొ మూలనవ�టిటి  సమాజమెల్ల  సిం
     పన్నము జేయగలుగు  పెనుబాధ్యత నర్హత చూడకుిం డిడన్ 
     భిన్నపు భావనల్ మరియు భేదము లుద్భవమౌగ సింఘ వి
     చ్ఛిన్నపు భావముల్ బలసి జేయు నకృత్యము లోపనౌదునే! ll  2
 
ఉ.  “ఏక్షణమూడునో పదవి యెవ్వడు నేరములింటగటిటి  యే
     శిక్షకు కారకుిండగునొ! చ్క్కగ రా”దను సింభరామింబునన్            
     శిక్షను మోయుటెట్టి లను చ్ింతయె కాన్ పరాజోపకార సిం 
     రక్షణ గురుతు రాన్ పెదరాయుల పరాా పకమెింత యొప్పగున్? ll      3

చిం.వరములు జలు్ల ల�ై కురిసి వాకు్కలుగా మదికిింపు న్ింపి తా       
     మురియగ జేసి యెల్ల రను మోహమునిందున న�ట్టి  వకతునే 
     సరియగు పాలకుిండనుచు సమముతితో గెలపిింప తాన�టో
     మరుగున బాధ్యతన్ మరచ్ మింతనముల్ కొనసాగ నేర్వడే! ll   4



చిం. పదవుల బటిటి  పెైకెగసి బారలు సాచ్ పరాగల్భముల్ సభా 
      సదనముల�ల్ల  దద్దరిలు సాథా యన్ గొింతును చ్ించు పలు్కలే 
      పెదవులు దాటి యావిరయ పిమముట వాయు విలీనమెైన నా    
      డొదిగిన దేదిలేక జనులొక్క దినింబు ధ్వజింబు న�తతురే! ll   5 

ఉ.   తపు్ప క్షమించరాన్దన్ తథ్యము శిక్షకు పాతరామౌనటిం
 చ్ప్పటికపు్పడ్ల్ల రకు హెచ్చరిక న్్నడు వారె యొక్కచ  ో                         
      మెపు్పకులొింగిపో య మతిమీరిన తపు్పలు జేయ నేదియో   
      ముపు్పకు దగగురెై తుదకు మోయకబో దురె శిక్ష న�ల్ల రున్? ll    6
 
ఉ.  తపు్పను జేసి వ�ింట తనతపు్పన�రిింగియు నూరకుిండి వే
      రెపు్పడొ  గురుతు  జేసికొన్ యెింతగ నేడి్చన నా్యయమొపు్పనే! 
      తప్పన్ కాళ్ళుబట్టి కొన్ తను్నలుతిన్నను నీతిహీనమౌ  
      తప్్ప నరిించు నషటిమును తాన్క పూడ్చగలిండ్ జనములన్?ll   7 

ఉ.   చ్ల్లన్ చ్ల్ల గవ్వయన జేబున లేన్ క్షణింబు తాను వే 
      రెల్ల ర జూసి ధీరుడయ యెిందుల కీగతి నాకికించు తా 
      నుల్లము గటిటిజేసికొన్ యొక్కదినింబు స్వశకితు మీర శో
      భిల్ల గ సింపదల్ వడసి పేదల కిండగనుిండ బో వునే? ll        8 

ఉ.   నా్యయము గోరి యెింతయొ పరాయాసకునోరి్చ జనింబుచేర నే 
      మాయనొగపి్ప వారినొక మభ్యమునన్ బడవ�ైచు వార లే 
      శ్రేయము గూర్పనేరుతు రొకొ! చ్లు్ల న� పాలకులట్్ల  చేయగన్!
      నాయకుడ్ైనవాన్ మది నమముకద్రాహము చేయద్న్నడున్ ll   9 

చిం. పరాజల పరాయోజనింబులకు పరాా ణముసెైత మొసింగు ధీరుడ్ై 
      స్వజనమునుిండి దూరమయ సింపదల�ల్ల  తృణీకరిించ్ ది
      గగుజమగు నాయకుిండయ పరాగాఢ పరామోదము కలుగు  శ్రేయముల్  
      పరాజలకు జేసిచూపగల పరాా భవమున్న మహాతుము మెచు్చదున్ ll10






