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                                        విన్యక చవితి ఉత్సవాలు ప్రజలంతా ఎంతో భకి తు శ్రద్దలతో చేసుకున్నారు. 
అలాగే హైదరాబాద్ లో నిమజ్జన కర్యక్రమం కూడా ఎంతో భకి తు గా, ప్రజలంతా నిరవిహించారు.  
                                                   తెలంగాణ ఎసెంబ్లీ   వాడి వేడిగా 
  తెలంగాణాకు ఒకకు జ్తీయ ప్రాజెకు్ట  ఇవవిలేదని, కంద్రానికి ఒక నీతి, రాష్ట్రా నికి ఒక నీతి ఎలా ఉం-
టుందననా  వైద్య ఆరోగ్య శఖ మంత్రి హరీష్ రావు. 8 బిలులీ లకు శసన సభ ఆమోద తెలపంద్. రాష్ట్రా -
లను ఇబ్ంద్ పడుతోంద్ కంద్ం అననా హరీష్ రావు. ఎమ్మెల్్స కవితకు ఆస్ట్రాలయన్ పారలీమ్ంటులో 
జరిగే  బతుకమమె పండుగకు ప్రతిష్ట్ట తమెక ఆహ్వినం అంద్ంద్. తెలంగాణా నిధులను పొరపాటున 
AP లో కలపారు. తెలంగాణాకు ఒకకు జ్తీయ ప్రాజెక్్ట ఇవవిలేదు.  తెలంగాణా అభివృద్ధిపై వేడిగా 
చర్చ జరిగంద్. 
                             ప్రగతి భవన్ లో KCR  తో కరాణా టక మాజీ సీఎం భేటీ 
                    తెలంగాణ సీఎం కసీఆర్ తో  కరాణా టక మాజీ సీఎం కుమార స్విమి  ప్రగతి భవన్ లో 
భేటీ అయా్యరు. తాజ్ రాజకీయాలపై దేశంలో జరుగుతుననా పరిణామాలను కసీఆర్ , కుమారస్విమి 
చరి్చసుతు ననాటులీ  సమాచారం. జ్తీయ రాజకీయాలోలీ  ప్రాంతీయ పారీ్ట ల  పాత్ర, కసీఆర్  కొతతు జ్తీయ 
పారీ్ట ఏరాపాటు , భవిష్యత్ కరా్యచరణపై నేతలద్దరూ  చరి్చసుతు ననాటులీ  సమాచారం. కసీఆర్ జ్తీయ 
స్థా యిలో  పారీ్ట ఏరాపాటు   లో భాగంగా బంగళూరు వళ్లీ  ,  మాజీ ప్రధాని దేవగౌడ, కుమారస్విమితో 
చరి్చంచారు. ఇపపాటిక వివిధ పారీ్ట నేతలతో చరి్చంచి  భాజపాను గద్్ద  ద్ంచేందుకు కలసి రావాలని 
ఆయా పారీ్టల నేతలను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కసీఆర్, కుమారస్విమి ప్రగతి భవన్   లో ప్రత్య-
క్ంగా సమావేశమయా్యరు. 
                             రెబల్ స్్ట ర్  కృషణాం రాజు కనునామూత         సినీ ప్రముఖులంతా కనీనాటి నివాళ్. 
     1940 జనవరి 20న పశ్్చమ గోదావరి జిలాలీ  మొగల్తు రు లో జనిమెంచిన  ప్రముఖ నటుడు కృషణాం 
రాజు హైదరాబాద్ గచి్చబౌలలోని ఏఐజీ ఆసపాత్రిలో చికిత్స పొందుతూ 10 వ తేదీ తెలలీవారు ఝామున 
3. 25 గంటలకు తుద్ శవిస విడిచారు.   1966లో 'చిలక గోరింక " చిత్రంతో వండితెర  అరంగేట్ం 
చేశరు. 1977-- 1984 సంవత్సరాలోలీ  నంద్ అవారుడు లు గెలుచుకోవడమే కక 1986 లో ఫిలంఫేర్ 
అవారుడు  అందుకున్నారు. విజయ నగర స్మ్రాజ్య క్త్రియ వంశనికి చంద్న కృషణాంరాజు ... ద్వంగత 
మాజీ ప్రధాని వాజపాయ్ హయాంలో కంద్ మంత్రి గానూ స్టవలంద్ంచారు.  కృషణాంరాజు చేసిన 
పాత్రలే ఆయనకీ రెబల్ స్్ట ర్ అనే పేరు తీసుకు వచా్చయి. 
                  రాష్టంలోని వివిధ జిలాలీ లోలీ   కుండపోత వర్ం --- తెరుచుకుననా ప్రాజెకు్ట ల గేటులీ   
              భారీ వర్ాలకు కృష్టణా , గోదావరి నదులు పరవళ్లీ  తొకుకుతున్నాయి. కృష్టణా  నద్కి కరాణా టక లోని 
ఆలమటి్ట  నుంచి ఏపీలో ప్రకశం బా్యరేజీ వరకూ ప్రవాహం కొనస్గుతోంద్. ఉపనదులనుంచి గో-
దావరికి వరదనీరు వచి్చ చేరుతోంద్. నిజ్ంస్గర్, సింగూరు, మానేరు జలాశయాలకు ప్రవాహం 
పరగడంతో గేటులీ  తెరిచి గోదావరికి విడుదల చేసుతు న్నారు. శ్రీరామ్ స్గర్ కు వరద పరగడంతో గేటులీ  
తెరిచి ద్గువకు వదులుతున్నారు. ఎలలీంపలలీ , కళేశవిరం ఎతితుపోత లోలీ ని  మూడు బా్యరేజీల గేటులీ  
తెరుచుకున్నాయి. కొనినా ప్రాంతాలోలీ  కుంభవృష్్ట   భారీ వర్ాలు కురుస్తు యని వాతావరణ కంద్ం 
తెలపంద్. 



కనీ అసలే అంతంత మాత్రంగా గోతులతో నిండిన మన రోడులీ  ఈ వర్ాలకు గోతులనీనా నీళలీతో నిండి 
ప్రజలు న్న్ ఇబ్ందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్మాన్య ప్రజలు కష్ట్ట లైతే అనీనా ఇనినా కవు. 
ఇళలీలోలీ కి నీళ్లీ  చేరి తిండికీ, గుడడుకీ ఎంతో కష్ట పడుతున్నారు ప్రజలు. బయటకి వచి్చ ప్రయాణాలు 
చేస్టవారు సిటీ బస్ స్్ట ప్ ల దగ్గర గోతులనిండా నీళలీతో నిండి ఉండి, వాళ్ళు నిలబడలేని, బస్ ఎకకు-
లేని పరిసిథాతి.
                                        అంధకరంలో వైద్య విదా్యరుథా ల భవితవ్యం 
 దేశంలో సుమారు 20,000 మంద్కి పైగా వైద్య విదా్యరుథా ల భవిష్యతుతు  ఆగమ్యగోచరంగా మారింద్. 
రష్ట్య -- ఉక్రెయిన్ నేపథ్యంలో నెలకొననా అనిశ్్చతి ఇంక కొనస్గుతోంద్. ఉక్రెయిన్ వైద్య విద్య 
నభ్యసిసుతు ననా విదా్యరుథా లు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో నైెన్ చదువుకోవడానికి పచ్చ జెండా ఊపన 
జ్తీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ ఎం సీ ) ... భారత్  లో సరు్ద బాటు చేయడంపై  మాత్రం పదవి విపపాక 
పోవడంతో , భవిష్యతుతు  అంధకరం అవుతుందని విదా్యరుథా లోలీ  ఆందోళన నెలకొంద్. ఎన్ ఎం సీ 
అనేద్ స్ంకతికంగా అనుమతించే సంసథా మాత్రమే అని , దీనిపై కంద్ ప్రభుతవిమే నిరణాయం తీసుకో-
వలసి ఉంటుందని వైద్య వరా్గ లు పేరకుంటున్నాయి. ఇటీవల ఎంఎంసీ కీలక నిరణాయం తీసుకుంద్. 
ఏ దేశంలో నైెన్ వైద్య విద్య కొనస్గంచడానికి అనుమతించింద్. ఉక్రెయిన్ వైద్య కళాశలలు ఇతర 
దేశలోలీ  వైద్య విద్య  కు అభ్యంతరంలేదంద్. ఏ దేశంలో నైెన్ వైద్య విద్య అభ్యసించడానికి అనుమ-
తించగా, భారతొకు లోనూ చదువుకోడానికి ఎందుకు అనుమతించరు?  ఇపపాటిక 1,2,3,4, సంవత్సరం 
చదువుతుననా వారు నీట్ రాసి తొల ఏడాద్లో జేరాలనడం ఎంతవరకు సమంజసమని విదా్యరుథా లు 
ప్రశ్నాసుతు న్నారు . కంద్ ప్రభుతవిమే అనినా రాష్ట్రా లోలీ ని ప్రభుతవి, ప్రయివేటు వైద్య కళా శలలోలీ  అదనంగా 
ఎంబ్బ్ఎస్ సీటులీ   సృష్్ట ంచి సరు్ద బాటు చయా్యలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
                                     ధరలు పైపైకి ---- స్మాను్యలపై మరింత భారం 
                  దేశంలో ధాన్యం, పపుపాలు  ద్గుబడి తగు్గ తాయనే అంచన్తో ధాన్యం ధర, పపుపాల ధరలు 
మరింత పరిగ స్మాను్యలకు మరింత భారం అవుతున్నాయి.
                                                             ఆంధ్రప్రదేశ్ 
                                       సంత ఊరు వళేళుందుకు రైెళలీలో నిరీక్ణ 
                                దసరాకు సంత ఊరు వళేలీందుకు సిద్దమౌతున్నారా ? అయితే రైెళలీలో నిరీ-
క్ణ (వయిటింగ్ లస్్ట )చూస్టతు భయపడాల్సందే. పలు మారా్గ లోలీ  ప్రయాణంచే రైెళలీలోలీ  బరుతు లనీనా నిండి 
వయిటింగ్ లస్్ట  జ్బితా వందలోలీ  ఉంటోంద్. మరికొనినా రైెళలీలోలీ  అయితే ఈ పరిమితి దాటి రిగ్రెట్ చూ-
పసతు ంద్. చారీ్జలు విపరీతంగా పరగడంతో అటు బసు్సలోలీ నూ ప్రయాణం స్మాను్యడికి భారమై్ంద్. 
                                                    ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వర్ం వస్టతు చరువే 
                            నగరంలోని  అత్యధిక ప్రాంతాలు వర్ానికి చరువులను తలపసుతు న్నాయి. ఏ కొద్్దపా-
టి వర్ం కురిసిన్ .. నగర ప్రజలు వరద ప్రభావానికి గురికవాల్స వసతు ంద్. రహదారలీపై వర్పు నీరు,  
మురుగు నీటితో కలసి చేరడంతో పాదచారులు ఇబ్ంద్ పడుతున్నారు. కొనినా చోటలీ  వాహన్లు 
కూడా ముందుకు కదలక, పలు మారా్గ లోలీ  ట్రాఫిక్ నిలచి పోయే పరిసిథాతి. 
                                                             జ్తీయ విధాన్లు 
                                        శస్త్ర వేతతుల విజయాలనూ వేడుకలా జరుపుకోవాల 
               శస్త్ర వేతతుల విషయంలో మన భారత దేశం దృష్్ట  మారాల్సన అవసరం ఉందని ప్రధాని 
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మోడీ అన్నారు. తమ శస్త్ర వేతతుల ఘనతను పశ్్చమ దేశలు ఘనంగా కీరి తుస్తు యని, ఈ విషయంలో 
మన సమాజం వనుక బడి ఉందని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక తుం చేశరు. విజయాలు స్ధించిన కళాక-
రులనుక్రీడాకరులను ఎలా గురి తుసుతు న్నామో, శస్త్ర వేతతుల ఘనతలకూ అంత ప్రాముఖ్యత ఇవావిలని, 
అపుపాడే సైెన్్స విషయంలో సమాజంలో పేరుకు పోయిన ఉదాసీనత తొలగపోతుందని ప్రధాని మోడీ 
తెలపారు.  
                                                             అంతరా్జ తీయం 
                                                  అగ్ర రాజ్యం పాక్ కు సైెనిక స్యం 
                                         పాకిస్తు న్ కి అమ్రిక సైెనిక స్యం అంద్ంచాలనే నిరణాయానినా భారత్ తీవ్ర 
నిరసన వ్యక తుం చేసింద్. ఈ విషయంపై ఆ దేశ విదేశంగ శఖ ప్రతినిధులోలీ  ఒకరైెన డోన్ల్డు  ల్్యక్ 
తమ అభ్యంతరాలను తెలయ జేసింద్.  ప్రసుతు త పరిసిథాతులలో పాక్ కు స్యం చేయడంపై ల్్య 
సహ్ మరికొంత మంద్ ఉననాతాధికరులతో భారత్ అమ్రిక మధ్య సెప్ట ంబర్ 7,8 తేదీలోలీ  సమావేశం 
జరగడం, ఆ మరున్డే పాక్ కు అగ్ర రాజ్యం స్యమంద్ంచాలని నిరణాయించడం జరిగంద్. ఈ 
నిరణాయం వనుక దకి్ణాసియా ప్రాంతంలో బలా బలాలు సమతూకంలోనూ  రాదనీ వివరించింద్. 
ఉగ్రవాదంపై ప్రసుతు త, భావి పోరులో అమ్రిక, న్టో దళాలతో కలసి పనిచేయడానికి పాకిస్థా న్ కు  
ఈ సహ్యం ఉపకరిసుతు ందని తెలపంద్. 
                                                      రష్ట్య సైెనికులాలీ రా పారిపోండి 
                                         ఉక్రెయిన్ లోని ఖరికువ్ ఒరాంతం నుండి తమ బలగాలను వనకికు తీసు 
కుంటుననాటులీ  రష్ట్య మంత్రితవి శఖ ప్రకటించింద్. ఉక్రెయిన్ సైెనికులు ఎదురుదాడికి తీవ్రతరం 
చేయడంతో, రష్ట్య నుంచి ఈ ప్రకటన వలువడింద్. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్ుడు జెలనీ్సకీ ఈ పరిణామా-
లను మరో విజయంగా పేరకుంటూ, రష్యన్ లు భయంతో పరుగులు తీసుతు న్నారని వా్యఖ్్యనించారు. 
ఒక వీడియో తీసి పేస్ బుక్ లో కూడా పోస్్ట  చేశరు. 
                                            భావోదేవిగంతో కింగ్ చారెలీస్  తొల ప్రసంగం 
              తన తలలీ  చిత్ర పటానినా పకకునే పటు్ట కుని చారెలీస్ తొల ప్రసంగం చేస్తు , తన తలలీ  జీవిత కలం 
మొతతుం ఈ దేశం కోసమే స్టవ చేశరని, ఆమ్ వారసతావినినా కొనస్గస్తు నని ప్రతిజఞా చేశరని అన్నారు. 
ఆమ్ మరణం మన దేశనినా తీరని శోకంలోకి నెట్్ట సిందని న్కు 
తెలుసు. మా కుటుంబానికి, ఈ దేశనికి ఆమ్ లేని లోటు పూ-
డ్చలేనిద్. ఆమ్ ఆపా్యయత, అభిమానం మనకు మార్గదర్శమ-
ని, తన జీవితం చిననాదై్న్, పద్దదై్న్ ... అద్ దేశనిక అంకితం 
చేస్తు నని 21 ఏళళు వయసులో రాణ ప్రతిజఞా చేశరు. అద్ కవలం 
ప్రతిజఞా మాత్రమే కదు, వ్యకి తుగత నిబద్దత. న్ ప్రాణమై్న తలలీ కి 
చపాపాలనుకుననాద్ ఒకకుట్ 'థంకూ్య ' అని కింగ్ చారెలీస్ భావోదేవి-
గంతో చపుపాకొచా్చరు.                                 

                     సరేవిజన్ సుఖినోభవంతు తీగవరపు శంతి
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   "నేను మనిష్ని" అన్నాడత-
ను నేను మాటాలీ డలేదు "నీకు 
ఆశలున్నాయి. నిరాశలున్నాయి. 
ప్రేమ ఉంద్, కోపం దేవిషం ఉంద్. 
అస్యా ఉంద్. దుుఃఖం ఉంద్. 
ఆనందం ఉంద్. బ్రతకలనే  
కోరిక ఉంద్. గొపపావాడినా కవాలనే 
కవాలనే ఆశయాలున్నాయి. 
వ్యధ ఉంద్. విరహం ఉంద్. 
కొంత భకి తు బోలడంత వైరాగ్య-
ము కూడా ఉన్నాయి" ఆగాడు. 
నేను మౌనంగానే ఉన్నాను. 
"నేను ఇపపాటి వాడినా కదు. రాతి 
యుగంలోనూ ఉన్నా ... రాకెట్ 
యుగంలోనూ ఉన్నాను. గోళానికి 
ఇవతల పకకు, అవతల పకకు 
ఉననాద్ కూడా నేనే. నలుపు, 
ఎరుపు, గోధుమ, పసుపు అనినా 
వరాణా లు న్వే. అనినా దేశలు  న్వే 
.... అనినా భాషలు, సంసకృతు-
లు,  అనినా జీవన విధాన్లు 
న్వే. అజ్ఞా నమూ, విజ్ఞా నమూ 
కూడా న్దే" మళ్ళు ఆగాడు. నేనేం 
మాటాలీ డలేదు. ఏం మాటాలీ డాల్. 
చురుకైన చూపులు న్ ముఖం 
మీద మ్రుపులాలీ  వాలుతూనే 
ఉన్నాయి. రైెలు ఒక క్రమ శ్క్-
ణతో కూడిన శబ్ద ంతో ముందుకి 
స్గుతోంద్. ట్రాక్ పకకుని చటులీ ,  
చేమల్, కొండల్, కోనల్, 
మిద్్దలు, ఇళ్ళు, వనకికు పోతుననా 
భ్రమ కలపాసతు ంద్. ముందుకు 

పోతుననా రైెలు. 
"ఈ సమసతు ప్రకృతి న్దే"  కను-
బొమలు ముడిచి తీక్ణంగా న్ 
వైపు చూస్తు  అన్నాడతను. 
నేనేం మాటాలీ డలేదు. ఏముందీ 
మాటాలీ డడానికి?
"నేను దేవుడినా సృష్్ట ంచాను. 
డబు్ని కూడా!" కొంచం గరవింగా 
అన్నాడతను. తల పంకించాను. 
"నిజం ... దేవుడినా సృష్్ట ంచిం-
ద్ నేనే. డబు్ని సృష్్ట ంచింద్ 
నేనే. మన చేతులోలీ  పరిగన చిటి్ట  
దూడ, మన కళళు ముందే ఎద్గ 
ఎద్గ మహ్ నంద్లా మారి, 
మనని పొడవడానికి వచి్చన-
టులీ ------- నేను సృష్్ట ంచిన 
దేవుడు, డబు్ కూడా న్ పరిధిని 
దాటి పోయారు. నేను సృష్్ట ంచిం-
ద్ దేవుడేనా. అయిన్ ఆ దేవుడికి 
ముకోకుటి రూపాలు, న్మాల్ 
వచా్చయి. డబు్దీ అదేసంగతి!" 
చపేపాసి సైెలంటయా్యడు. 
 మళ్ళు నేను మౌన్నినా వహించవ-
లసి వచి్చంద్. 
"మొదటోలీ  నేను న్లోంచి ఉద్భ-
వించిన వాళ్ళు కొండ గుహలోలీ , 
లోయలోలీ  ఉండే వాళళుం. ఋతు-
వులకి అనుగుణంగా మేము మా 
చోటులీ  మారే్చ వాళళుం. అసలు 
మాకు ఓ సిథారనివాసం ఉండేద్ 
కదు. హ్యిగా స్టి జంతు-
వులతో పాటు మేమూ ప్రకృతిలో 

దొరికింద్ తినే వాళళుం. 
పండించడం అసలు మాకు 
తెల్ని తెల్దు" ఆగాడు. నేను 
వింటున్నా .
 "కొంత కలానికి తెలసింద్. 
నదులు నిండుగా ప్రవహిస్తు యి. 
కనుక దాహ్నికి వతుకోకునకకు-
రలేదు అని. అంట్ నీటి కోసం 
వతకనకకుర లేదు అని మళ్ళు 
ఆగాడు. 
 "సరే. నదుల దగ్గరగా 
గుంపులుగా ఉండే వాళళుం. 
ఒకడు కనీపటా్ట డు. .. వితతునం 
లోంచి మొకకు ఎలా మొలుసుతు ం-
దో" అని.  
 "ఆహ్, మాకు ఏమి ఆనందం. 
మొకకులనా, అంట్ ఫలాలు, 
ఆహ్రమూ ఇచే్చ మొకకులనా 
ఇబ్డి ముబ్డిగా పంచాం. 
పంచిన మమకరంతో వాటిని 
వదలేలీక అకకుడే నివసించడం 
మొదలుపటా్ట ం"  ఆగ, చాలాస్టపు 
మౌనంగా వున్నాడు.
"చపపాండి" అన్నాను.
"ఏముందీ.... ముందు అంటా 
సమిష్్ట గా వుండేద్. ఆహ్రమూ, 
పలలీల్ అంతా కూడా. ఆ తరవాత 
నివాస్లు అంట్, గుడిసెలు 
పంద్ళూళు వచా్చయి. నిపుణత 
పరిగంద్. బలం వుననావాడు 
ఇతరులనా చావగొటి్ట  వళళుగొటా్ట -

    అపవిత్ర
భువనచంద్
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డు. లేనివాడు బలం ఉననావాడికి 
బానిసైె బతకడం మొదలయిం-
ద్. వృతుతు లొచా్చయి. విజ్ఞా నం 
వచి్చంద్, పరిగంద్. మనిష్కి 
ఏద్ కవాలో దానినా సమృద్ధిగా 
స్ధించుకోవడం మేం నేరు్చ-
కున్నాం." ఓ గరవిం కనపడింద్ 
అతని కళళులో. 
"ఓహ్... ఆ తరవాత?" కుతూహ-
లంగా అన్నాను. 
"ఏముంద్. విజ్ఞా నం పరిగ అజ్ఞా -
నంగా మారింద్. పంటను కోస్ట 
కొడవల్, చటు్ట ని నరిక గొడడుల్ 
కుతుతు కలనా నరకడం మొదలటా్ట -
యి", ఓ సుదీర ్ఘమై్న నిటూ్ట రుపా. 
నేను అవాకకుయా్యను. మౌనం 
మాట మింగేసింద్.
చాలా స్టపు మౌనం. తర తరాల 
అజ్ఞా న్నినా మబు్లా కమిమెన 
మౌనం. మనసులో దృశ్యలు 
మౌనంగా కద్లపోతున్నాయి. 
 "కతుతు లు, బలాలీ లు, కఠారులు 
వచా్చయి. వేటు తపపాంచే డాలు 
వచా్చయి. విలలీంబులు వచా్చయి. 
విష పదారాధి లు వచా్చయి. అనీనా 
మనిష్ మనసుని స్విరథాంలా 
కమేమెశయి. నీద్ -- న్ద్ అనే 
బేధాలు వచా్చయి. ఆ భేదాలకి 
ఆజ్యంలా భాషలొచా్చయి. పొ-
లాలొచా్చయి. కంచలొచా్చయి. 
హదు్ద లొచా్చయి. సరిహదు్ద  వి-
వాదాలొచా్చయి. ఆసితు వలలీ  అన-
రాధి లొచా్చయి. కులాలొచా్చయి. 
మతాలొచా్చయి. జన్లు పరి-
గనటులీ  దేవుళ్ళు పరిగారు" ఓ 
క్ణం అతని కళళులోలీ  కనీనారు. 
ఆ తరువాత పకపక నవావిడు. 

"ఎందుకు నవేవిద్?" అనడిగాను. 
  "ఎందుక? నేను సృష్్ట ంచిన 
దేవుడికి రూపన్మాలు లేవు. 
కటి్ట  ఎకకుడున్నా, ఎలా ఉన్నా 
ఒక లాగానే మండుతుంద్, 
మండేటపుపాడు వచే్చ వలుగూ, 
ఉషణామూ (వేడి) కూడా ఒక లాగానే 
ఉంటాయి. అలానే న్ దేవుడు 
సరవి జీవులలో ఉననా శకి తుకి ప్రతీక. 
(సరవి కట్్ట లోలీ  ఉననా వేడి వలుగూ 
లాగ ) ---- కనీ , జ్ఞా నం లోంచి 
పుటి్ట న అజ్ఞా నులు 'ఏకుడినా 
' అనేకుడు చేశరు. వేలాద్ 
దేవుళ్ళు మానవుడి వికృత మ్దళళు 
లోనించి ఉద్భవించారు. వాళలీకి 
తగన ఆహ్రాలు సమరిపాంచాలనే 
వాదన ఒకటి ప్రబలంద్.  ప్రతీ-
దానికీ విధి విధాన్లు. 'అయి-
పొయింద్' దేవుడు చయి్య దా-
టిపోయాడు ... మనిష్ మానవత 
అనే కొండ మీంచి మూర్ఖత అనే 
లోయలోలీ  నిట్ట  నిలువుగా పడడుటు్ట  
ఆయన కళళులోలీ  కనీళ్లీ . నేనూ సైె-
లంటయా్యను. 
"ధనికులకు ఏ అడుడు  లేదు. అనినా 
నిబంధనల్నా వీళ్ళు తుంగలో తొ-
కుకుతారు. చటా్ట లు వచా్చయి. 
అవి వాళళు కోసం తయారు చే-
సుకున్నావే. న్్యయం -- సమిష్్ట  
న్్యయం చచి్చ, వ్యకి తు కోసం 
న్్యయం బతుకుతోంద్ . 
   విద్యకి కొలబద్దగా డిగ్రీలొచా్చ-
యి. అవి లేకపోతే ఉదో్యగాలు 
రావు. మరి మానవతకు కొలబద్ద?
అద్వడికీ అకకురలేదు. ఓయీ, 
ఎంతమంద్ని చంపతే వాడంత 
గొపపావాడు. నరకడం న్గ-

రికతా? ఏ దేశపు న్గరికత 
చూడు... చంపడాలు చావడాలు. 
దేనికోసం? పదవి కోసం, పైసల 
కోసం. బ్రతకడం కోసమూ స్-
టివాడినా బ్రతికించడం కోసమూ 
ఏం చయా్యలో ఏ బడిలోనూ, ఏ 
గుడిలోనూ ఎందుకు నేరపారూ?" 
గద్గ దంగా మౌనంగా, ద్గాలుగా 
కూరు్చన్నాడు.
"నీలోంచి ఉద్భవించిన వారేగా 
ఇనినా ఉతాపాతాల్నా సృష్్ట సుతు ననాదీ! 
నువువి ఏం చయ్యలేకపోయావా?" 
అనునయంగా అడిగాను.
"నేను మనిష్ని. న్కు ఆశలు-
న్నాయి" లేచి నిలబడాడు డు.
"అంట్?"
"ఎందరచి్చన్ ఎందరు పోయిన్ 
నేను మాత్రం మనిష్గా ఆశ 
నిరాశ అనీనా  వుననా మనిష్గా 
లోకంలో బ్రతికవుంటాను. ననునా 
నేనే పుటి్ట ంచుకుంటూ, ననునా 
నేనే గటి్ట ంచుకుంటూ, న్లో  
నేనే జీవిస్తు , న్లో నేను మర-
ణస్తు , మళ్ళు మళ్ళు ఉద్భవిస్తు నే 
ఉంటాను. న్కు నేనే పడిపోతూ, 
ననునా నేనే నిలబటు్ట కుంటూ" 
నడిచిపోయాడు... పద్ద  పద్ద  
అంగలు వేస్తు .
ఆ అడుగుజ్డలోలీ  నేనూ 
నడిచాను. నేనూ మనిష్నే. కనీ 
మనిష్ని కను. అచ్చంగా అత-
డిలాగే వుండే అతని నీడని. 
అతని శరీరపు నీడని కదు. 
అతని మనసుకి నీడని.
మళ్ళు కలుదా్ద ం.
భువనచంద్  
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వేమూరి వేంకట్శవిరరావు

          “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 వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససకు లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కు చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింద్. పరుగుబాట మీదకి ద్గడానికి విమానం సంసిదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం ద్గబోయే 
పరుగుబాట మీద మరక విమానం ఉంద్. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్పోతుననాటులీ  ఉన్నారు. మరో 
చుటు్ట  తిరిగ వస్తు ను. అరగంట స్టపు ఓపక పట్ట ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచుతూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేస్టద్ ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీ్చకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదై్న్ “ఇరవై 
నిమిష్టల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవిరం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పద్హేను నిముష్టలు ట. చూడడం మొదలు పట్్ట ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవిం నేనెపుపాడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి తుతో చూస్టను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమామెయిని అడిగతే, 
“చిననాపుపాడు హైస్కుల్ లో చద్వేను” అని చపపాంద్. నేను పుసతుకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళు పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళు పటి్ట ందంట్ ఈ  కథని వినని వాళ్ళు ఇంక ఎంతమంద్ ఉంటారో అని-
పంచింద్. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్తు  ఉంట్ ఆసకి తుకరమై్న అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్టను. 
ఇకకుడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపారి్శంచిన్ ఇద్  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంద్. అందుకని కొనినా ముఖ్యమై్న అంశలని మాత్రమే ముచ్చటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకట్శవిరరావు 
                                                                                                                   పలీ జంటన్, కలఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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       21. గ్రీకు  భాషలో  పేర్లు ,  వాటి అరాథా లు, వాటి ఉచ్చారణలు   

  గ్రీసు పురాణాలలో పేర్లు  
ఎలా రాయాలో, ఎలా ఉచ్చ-
రించాలో అన్న విషయంలో 
స్పష్టత లేదు.  ఎందుకంటే 
కొన్్న గ్రీకు పేరలున్  లేటినీకరణ 
చేసి ఇంగ్లుషు లిపిలో రాసాతా ర్. 
వాటిన్ మనం తెలుగు లిపిలో 
రాసినపు్పడు దాన్ స్వరూపం 
మారిపో య ే ప్రమాదం 
ఉంటుంది. ప్రపంచవాయాపతా ం-
గా సమాచారం ఇంగ్లుషులో 
దొరికినంత సులభంగా గ్రీకు 
భాషలో కూడ దొరకదు కనుక 
తెలుగులో రాసిన పేరలు  యొక్క 
వర్ణకరీమాన్్న ఇంగ్లుషులో కూడ 
ఇస్తా  వచే్చను. ఉదాహరణకి 

ఈ మూడు పేర్లు  చ్డండి: 
Eros, Eris, Ares. వీటిన్ 
తెలుగు లిపిలో రాసినపు్పడు 
Eros న్ ఎరోస్ అన్నీ్న, Eris న్ 
అరిస్ అన్నీ్న,  Ares న్ ఏర్స్ 
అన్నీ్న రాసేను. ఉచా్చరణ-
లో ఇంత దగ్గరగా ఉన్న పేర్లు  
ఇంకా ఉనా్నయ. సంస్కకృ-
తంలో జనకుడి కూతుర్ 
జానకి, వసుదేవుడి కొడుకు 
వాసుదేవుడు అయనటేలు  గ్రీకు 
పేరలులో  కూడా ఈ బాణీ కనబ-
డుతూ ఉంటుంది. అందుకన్ 
ఈ దిగువ కొన్్న ముఖయామ�ైన 
పేరలున్ తెలుగు, ఇంగ్లుషు, గ్రీకు 
లిపులలో చ్పించేను. 

అకిఖిల్లుస్ ACHILLES Ἀχιλλεύς  
m 

ట్్ర య్ యుద్ంలో గ్రీసు 
తరఫున పో రాడిన 
మహావీర్లలో ఒకడు. 
చిట్టచివరికి ట్్ర య్ 
రాకుమార్డు పేరిస్ వదలిన 
బాణం అకిఖిల్లుస్ మడమలోన్ 
ఆయువుపటు్ట కి తగలడం 
వలలు  మరణించేడు. 

అగమ�ంనాన్ AGAMEM-
NON Ἀγαμέμνων m 

https://www.behindthename.com/name/achilles
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మ�ైసీన్ కి రాజు. మ�నలయస్ 
(Menelaus) సో దర్డు. 
ట్్ర య్ యుద్ంలో గ్రీసు 
సేనాధిపతి.  స్వకారయా 
ధ ర్ ం ధ ర త్వ ము తో , 
యుద్ంలో ఖ�ైదీగా పటు్ట బడ్డ  
ఒక అమామాయ కోసం, 
మహావీర్డెైన అకిఖిల్లుస్ తో 
స్పర్లు పెటు్ట కునా్నడు. 

ఏజాక్స్ AJAX Αἴας m 

గ్రీకు పురాణకథలలో ఇద్దరిక ి 
ఈ పరే్ ఉంద ి- ఒకర్ టలెిమాన్ 
కొడుకు, మరొకర్ ఓయలస్ 
కొడుకు.  అఖిలిలుస్ యుద్ంలో 
చచి్చపో యనపు్పడు అతన్ 
కవచం - ఒడీసియస్ తో 

వచి్చన పో టీలో - తనకి 
దక్కలేదన్న కోపంతో ఏజాక్స్ 
టెలిమాన్యన్ (అనగా, 
టెలిమాన్ కొడుకు ఏజాక్స్) 
ఆతమాహతయా చేసుకుంటాడు. 

అలెగాజ ండర్ ALEXANDER 
Ἀλέξανδρος (Alexandros) 
m 

గ్రీకులో ἀλέξω (alexo) అంటే 
“సహాయం చేయు, రకించు” 
కనుకనును్న, ἀνήρ (aner) 
అంటే మన్షి  (షషీఠీ  విభకితా  
ἀνδρός) కనుకనును్న 
అలెగాజ ండర్ అంటే ప్రజల 
రక్షకుడు.   హెలెన్ న్ 
దొంగిలించి ట్్ర య్ యుదా్ న్కి 

పే్రరణ కారణమ�ైన పేరిస్ కి  
అలెగాజ ండర్ అనే పేర్ కూడా 
ఉంది. 

ఆల్^కిమాన్ ALCMENE 
Ἀλκμήνη f 

ఏం^ఫిటి్రయాన్ భారయా. 
ఏ ం ^ ఫి టి్ర యా న్ 
యుద్రంగంలో ఉన్న 
సమయంలో ఏం^ఫిటి్రయాన్ 
వేషంలో జూస్ గదిలో ప్రవేశంచి 
ఆల్^కిమాన్తో సంగమంచడం 
వలలు  హెరాకిలుస్ (హెర్్కయులిస్) 
తో గర్భవతి అవుతుంది.   

https://www.behindthename.com/name/menelaus
https://www.behindthename.com/name/ajax
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29le%27xw
https://www.behindthename.com/element/alexo
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29nh%27r
https://www.behindthename.com/element/aner
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29ndro%27s
https://www.behindthename.com/name/alcmene
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ఆండ్్రమ�డా ANDROMEDA 
Ἀνδρομέδα,  f 

గ్రీకు భాషలో ἀνήρ 
(aner) అంటే “మన్షి, 
పుర్షుడు” (మన్షియందు 
, పుర్షున్యందు ),  
μέδομαι (medomai) అంటే 

శరీదా్ ళువు.   ఆండ్్రమ�డా 
ఇథియోపియా రాకుమార.ి 
పెరిస్యస్ ఈమ�న్ అపాయం 
నుండి రకిసాతా డు.  ఉతతార 
ఆకాశంలోఉన్న ఒక 
నక్షత్రరాశకి ఈమ� పేర్ 
పెటే్టర్. ఈ నక్షత్రరాశలో 

కన్పించే ఒక కీరసాగరాన్క ి
కూడా ఈమ� పేరే పెటే్టర్. 

ఏంటిగోనీ  ANTIGONE 
Ἀντιγόνη f 

https://www.behindthename.com/name/andromeda
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29nh%27r
https://www.behindthename.com/element/aner
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=me%27domai
https://www.behindthename.com/element/medomai-2
https://www.behindthename.com/name/antigone
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ఎడిపస్ (Oedipus),  
యొకాసాతా  (Jocasta) 
ల కూతుర్.  

ఏఫో్ర డీటీ APHRO-
DITE Ἀφροδίτη f 

పే్రమకి, అందాన్కి 
అధిదేవత.  ఎఫో్ర స్ 
ἀφρός (aphros) 
అంటే నురగ కనుక 
ఈమ� సముద్రపు 
నురగ నుండి 
పుటి్టందనే కథకి 
బలం చేకూర్తుంది. 
దేవతల కమమార ి
అయన హెఫయెస్టస్ 
ఈమ� భరతా.  పే్రమ 
దేవుడు ఎరోస్  (Eros) 
ఈమ� కొడుకు అన్ ఒక 
కథనం.   

అపాలో APOLLO Ἀπόλλων 
m 

లేతో  కి జూస్ వలలు  
పుటి్టన కొడుకు. దా్వదశ 
ఒ లి ం పా య ను ల లో 
ఒకడు. ఆర�్టమీస్  కి కవల 
సహో దర్డు. భవిషయాతుతా లో 
ఏమ జరగబో తుంద్ చెప్పగల 
సమర్్ డు.  జ్యాతిషం, వ�ైదయాం, 
సంగ్తం, లలిత కళలు, 
వివేచన ఈ దేవుడి అధీనంలో 
ఉంటాయ.  

అరిఖిమడీస్ ARCHIMEDES 
Ἀρχιμήδης m  

గ్రీకు భాషలో  ἀρχός (archos) 
అంటే  ప్రవీణుడు అన్నీ్న 
μήδομαι (medomai) అంటే 
ఆలోచన, ప్రణాళిక కనుక 
న్దానంగా ఆలోచించి పన్ 
చెయయాడంలో ప్రవీణుడు  అనే 
అర్ం వసుతా ంది. 

ఏర్స్ ARES Ἄρης m 

గ్రీకు భాషలో ἀρή (are) అంటే 
ధ్వంసం  లేదా ἄρσην (ars-
en) అంటే మగ. ఏర్స్ (Ares) 
దా్వదశ ఒలింపాయనులలో 
ఒకడు. జూస్ కీ హేరా కి 
పుటి్టన బిడ్డ  అయనప్పటికీ 
వారికి అయషు్ట డు. ఇతను 
రకతా పిపాసి. యుదా్ లకి 
అధిపతి.  ఇతడే గితతా  
రూపం దాలి్చ పేరిస్ పెటి్టన 
పందెంలో గ�లిచినపు్పడు  
పేరిస్ న్ష్పక్షపాత బుది్  
దేవలోకంలో తెలుసుతా ంది.  
ఇతన్ సహచర్లలో 

https://www.behindthename.com/name/aphrodite
https://www.behindthename.com/name/aphrodite
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29p%5Ero%27s
https://www.behindthename.com/name/eros
https://www.behindthename.com/name/apollo
https://www.behindthename.com/name/archimedes
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29rk%5Eo%27s
https://www.behindthename.com/element/archos
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=mh%27domai
https://www.behindthename.com/element/medomai-1
https://www.behindthename.com/name/ares
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29rh%27
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29%27rshn
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ముఖుయాలు డెైమోస్ (Dei-
mos), ఫో బో స్ (Phobos) 
యుద్రంగంలో ఏర్స్ రథాన్్న 
నడిపే వయాకుతా లు. కలహభోజన్ 
అరిస్ (Eris) కూడా ఇతన్ 
సాహచరయా వర్గం లోన్దే!  

 

ఆర�్టమీస్ ARTEMIS Ἄρτεμις 
f 

లేతో  కి జూస్ వలలు  పుటి్టన 
కుమార�తా. అపాలో  కి 
కవల సహో దరి. దా్వదశ 
ఒ లి ం పా య ను ల లో 
ఒకతె. ఆర�్టమీస్ 
మకృ గ యా వి నో దా ల కి , 
చందు్ర డికి అధిపతి్న. 
అమ�రికా ప్రభుత్వం చందు్ర డి 

మీదకి ర�ండవసారి వ�ళ్లు  
ప్రయత్నంలో వారి నాభొనౌకకి 
పెటి్టన పేర్. 

ఎతీనా ATHENA Ἀθηνᾶ f 

గర్భవతిగా ఉన్న మేటీస్ న్  
జూస్ మంగేసిన తర్వాత 
అతన్ శరసుస్న్ చీలు్చకున్, 
సచేలంగా, సాలంకకృతంగా 
పుటి్టన బిడ్డ . దా్వదశ 
ఒలింపాయనులలో ఒకతె.  
ఏథెన్స్ నగరపు ప్ార పక దేవత 
అవడం వలలు  ఎతీనా అనే పేర్ 
వచి్చ ఉండవచు్చ. ఈమ� 
వివేకాన్కి, పాండితాయాన్కి, 
యుద్కళలకి  అధిదేవత. 

బి్రసేయస్ BRISEIS Βρισηΐς 
f 

తండి్ర పేర్ బి్రసియస్  
Βρισεύς (Briseus) నుండి 
ఉత్పన్నమ�ైన కూతురి 
పేర్. (జనకుడి పేర్ జానకి 
అయనటులు .)  ఈమ� అసలు 
పేర్ హిప్్ప డేమయా. ట్్ర య్ 
యుద్ంలో ఈమ�న్  అకిఖిల్లుస్  
బందీగా పటు్ట కుంటాడు. 
ఒక “వంకాయల బేరం”లో  
అగమ�ంనాన్  ఈమ�న్ తనకి 
కావాలన్ తీసుకునా్నడు. 
అందుకన్ కోపం 
వచి్చ  అకిఖిల్లుస్  యుద్ం 
చెయయానన్ భీషిమాంచుకున్ 
కూర్్చంటాడు. 

https://www.behindthename.com/name/artemis
https://www.behindthename.com/name/athena
https://www.behindthename.com/name/briseis
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=Briseu%27s
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కసాండ్ార  CASSANDRA 
Κασσάνδρα f 

గ్రీకు భాషలో  Κασσάνδρα 
(Kassandra), లేదా  
κέκασμαι (kekasmai) అంటే 
“ప్రకాశంచు” అన్నీ్న  ἀνήρ 
(aner) అంటే “పుర్షుడు” 
(షషీఠీ  విభకితాలో  ἀνδρός) 
అన్నీ్న అర్ం. కసాండ్ార  
ట్్ర య్ రాకుమార,ి పి్రయం, 
హెకూబాల  కూతుర్. ఆపాలో 
ఈమ�కి భవిషయాతుతా లోకి 
చ్డగలిగే కాలజాఞా నం అనే 
వరం ఇచే్చడు. అయనా 
ఈమ� ఆపాలో పే్రమన్ 

తిరస్కరించింది. అందుకన్ 
ఆమ� చెపి్పన మాటలు 
ఎవ్వర్ నమమార్ అన్ ఆపాలో 
శపించేడు. 

కోరీ నస్ CRONUS Κρόνος m 

ఇతను గ్రీకు దేవతల 
మూలవిరాటు్ట . ఇతన్ పిలలులే 
టెైటనులు. ఇతన్ పిలలులలో 
ఒకర్ ఇతన్ చంపుతారన్ 
ఒకర్ జ్శయాం  చెప్పగా ఇతను 
తన భారయా రేయా కన్న పిలలులన్ 
కబళించడం మొదలు పెటే్టడు. 
రేయా తన కడసారం పిలలుడు 
జూస్ న్ కోరీ నస్ కళలు  పడకుండా 

కాపాడింది. చివరికి జూస్ 
ఎదిగిన తర్వాత  కోరీ నస్ 
న్ చంపి దేవలోకాన్కి రాజు 
అవుతాడు.   

డిమీటర్ DEMETER (1) 
Δημήτηρ f 

గ్రీకు భాషలో δᾶ (da) 
అంటే భూమ, μήτηρ (me-
ter) అంటే మాత.  దా్వదశ 
ఒలింపాయనులలో ఒకతె. 
డిమీటర్ వయావసాయాన్కి 
అధినేతి్ర. ఈమ� కోరీ నస్ 
కూతుర్, జూయాస్ కి సో దరి, 
పెరిస్ఫ్ నీ (Persephone) కి 

https://www.behindthename.com/name/cassandra
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=Kassa%27ndra
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=ke%27kasmai
https://www.behindthename.com/element/kekasmai
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29nh%27r
https://www.behindthename.com/element/aner
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=a%29ndro%27s
https://www.behindthename.com/name/cronus
https://www.behindthename.com/name/demeter-1
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=da%7E
https://www.behindthename.com/element/da-1
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=mh%27thr
https://www.behindthename.com/element/meter
https://www.behindthename.com/element/meter
https://www.behindthename.com/name/persephone
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తలిలు. 

ఎరిబస్ EREBUS Ἔρεβος m 

గ్రీకు భాషలో Ἔρεβος 
(Erebos) ఎరిబస్ అంటే 
పాతాళలోకపు చీకటి. 

అరిస్ ERIS Ἔρις f 

అరిస్ (Eris) అంటే 
కలహభోజన్. ఈర్షయు, అస్య 
ఈమ� తతాతా వాలు. తగాదాలు 
పెట్టడంలో దిట్ట . ఈమ�కి 
ఎక్కడా దేవాలయాలు 
లేవు. ఈమ� తలిలుదండు్ర లు 
ఎవ్వర్ అన్న విషయం 
మీద న్రి్ష్టమ�ైన సమాచారం 
లేదు; ఒకొక్క “పురాణం” లో 
ఒకొక్కలా  ఉంది. ఒక కథనం 
ప్రకారం ఈమ� జూస్ కి హేరా కి 
పుటి్టన బిడ్డ . ఈ లెక్కన్ ఈమ� 
ఒలింపియను యుద్ దేవత 
ఏరిస్  (Ares)కి తోబుటు్ట వు 
కానీ సహచరి కాన్; స్పష్టత 
లేదు.  మరొక కథనం ప్రకారం 
ఈమ� న్క్స్ (Nyx) కి మగ 
సంపర్కం లేకుండా పుటి్టన 
బిడ్డ  (parthenogenous 
child). ఈ కోణం నుండి చ్సేతా  
ఈమ� ఎరోస్ (Eros) వలెనే  
ఒక అపరావతారం (personi-
fied concept). వేరొక కథనం 
ప్రకారం ఈమ� న్క్స్ కి ఎరిబస్ 
(Erebus) కి పుటి్టన బిడ్డ .  

ఎరోస్ EROS Ἔρως m 

గ్రీకు భాషలో ఎరోస్ అంటే పే్రమ. 
ఎరోస్ (Eros) మనమాధుడి 
లాంటి వయాకితా. ఒక కథనం 
ప్రకారం సకృషి్టకి ముందు ఉన్న 
అవయాకతా అసతావయాసతా  సి్తి నుండి 
ఉద్భవించిన త్రయంలో 
(గాయా, టార్టరస్, ఈరోస్) 
లో ఈ కామ దెైవం ఒకడు. 
ఈరోస్ ఏఫ్్ర డీటీ కొడుకు అన్ 
కొన్్న చోటలు  ఉంది. కామదెైవం 
అయన ఎరోస్ (Eros) పేర్, 
కలహభోజన్ అయన అరిస్ 
(Eris) పేర్ ఒకదాన్తో 
మరోకట ిపో లి ఉండడం కేవలం 
కాకతాళీయం కాకపో వచు్చ. 
తొలిచ్పులో కలిగిన 
కామోదే్రకం కాలకరీమేణా 
కలహాలకి దారి తీయడం 
చ్స్తా నే ఉనా్నం కదా! 

గాయా GAIA Γαῖα f 

గ్రీకు  భాషలో గాయా γαῖα 
(gaia), అంటే భూమ కనుక 
గాయా భూదేవి.  టెైటనలు కి, 
సెైకాలు పులకి ఈమ�, తలిలు, 
యూర�నస్ తండి్ర. 

హెక్టర్ HECTOR Ἕκτωρ m 

ఈ  పేర్న్ గ్రీకు భాషలో  
Ἕκτωρ (Hektor) అంటార్, 
అనగా గటి్టగా పటు్ట కునేవాడు 
అన్ అర్ం. ఇతను ట్్ర య్ 
వీర్లలో అగేరీసర్డు. 
తన ప్ార ణ  సే్నహితుడెైన 
పాట్్ర కలుస్ న్ యుద్ంలో 
చంపేడన్న కక్షతో అకిఖిల్లుస్ 
ఇతన్న్ దార్ణంగా చంపి, 
ఆ మకృతదేహాన్్న తన 
రథాన్కి కటి్ట  యుద్భూమలో 
వీరవిహారం చేసాతా డు. 

హెకూబా HECUBA Ἑκάβη f 

ఈమ� ట్్ర య్ నగరాన్కి రాజ�ైన 
పి్రయం యొక్క పట్టపు రాణి. 
వీరిద్దరిక ికలిగిన సంతానంలో 
ముఖుయాలు: హెక్టర్, పేరిస్, 
కసాస్ండ్ార .   

హెలెన్ HELEN Ἑλένη f 

ఈ  పేర్ గ్రీకు భాషలోన్  
Ἑλένη (Helene), నుండి కానీ  

https://www.behindthename.com/name/erebus
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ἑλένη (helene) నుండి కానీ 
పుటి్ట  ఉండవచు్చ. లేదా దీన్ 
మూలం  σελήνη (selene) 
- అనగా, చందు్ర డు - అయ 
ఉండవచు్చ.  ఈమ� జూస్ కి 
లేడా  కి పుటి్టన పిలలు  కనుక 
దెైవాంశ ఉన్న వయాకితా. ఈమ�న్ 
పేరిస్ అపహరించడం ట్్ర య్ 
యుదా్ న్కి పే్రరణ కారణం 
అయంది. 

హెఫయెస్టస్ HEPHAESTUS 
Ἥφαιστος m 

గ్రీకు దేవతల కమమార.ి 
కురూపి. ఈ కురూపిన్ చ్సి  
తలిలు  హేరా ఇతన్న్ ఒలింపస్ 
పర్వతం మీదనుండి కిందకి 
విసిరేసింది. చంచలమ�ైన 
అందాలరాసి  ఏఫో్ర డీటీ ఇతన్ 
భారయా. 

హేరా HERA Ἥρα f 

ఈ పేర్కి మూలం ఏమట  ్
తెలియదు:  గ్రీకు భాషలో 
ἥρως (heros) అంటే 
“నాయకి, యుద్ న�ైపుణయాం 
కల వయాకితా”;   ὥρα (hora) అంటే 
“గంట కాలం”;  αἱρέω (hair-
eo) అంటే “ఎంపిక అయనది” 
అనే అరా్ లు ఉనా్నయ కనుక 
వీటిలోలు  ఏదయనా అవొచు్చ.  
హేరా దేవతల మహారాణ,ి 
జూస్ చెలెలు లు, పట్టమహిషి. 
ఈమ� వివాహ బంధాలకి, 

ప్రసవాలకీ  అధినేతి్ర.

హెరాకిలుస్ HERAKLES 
Ἡρακλῆς m 

గ్రీకు భాషలో κλέος (kleos)  
అంటే ప్రభ కనుక HERAK-
LES అంటే హేరా యొక్క  
ప్రభ. ఇతను మానవ వన్త 
ఆల్^కిమాన్ కి జూస్ వలలు  
పుటి్టన బాలుడు. తన సవతి 
కొడుకన్ హేరా అష్టకషా్ట లు 
పెటి్టంది. ఇతనే హెర్్కయుల్స్ 
అన్న పేర్తో ప్రఖాయాతి 
గణించుకునా్నడు. 

హెర్మాస్ HERMES Ἑρμῆς m 

గ్రీకు భాషలో ἕρμα (herma) 
అంటే “సరిహదు్ద న్ స్చించే 
రాళ్ళపో గు.” హెర్మాస్ దేవతల 
వారాతా హర్డే కాకుండా 
బాటసార్లకి, రచయతలకి, 
కీరీడాకార్లకి, వకతాలకి, 
చోర్లకి ప్ార పకుడు. 

హెరడ్టస్ HERODOTUS 
Ἡρόδοτος m 

గ్రీకు భాషలో δοτός (dotos) 
అంటే వరం లేదా వరప్రసాదం. 
కనుక Ἡρόδοτος (Hero-
dotos), అంటే హేరా దేవత 
ఇచి్చన వరప్రసాదం. 

హెసి్టయా HESTIA Ἑστία f 

గ్రీకు భాషలో  ἑστία (hestia) 
అంటే  “ప్ యయా, అగి్నగుండం, 
గాడిప్ యయా”   అనే అరా్ లు 
సుఫురిసాతా య. ఈమ� గకృహ 
జీవితాన్కి అధినేతి్ర.  

హెైపీరియన్ HYPERION 
Ὑπερίων m 

గ్రీకు భాషలో  ὑπέρ (hyper) 
అంటే “మీద, పెైన.” ఇతను 
థియా  దా్వరా స్ర్యాడు 
(Helios), చందు్ర డు   (Se-
lene)కి, ఉషసుస్ (Eos) కీ 
తండి్ర. 

అయాపిటస్  IAPETOS 
Ἰαπετός m 

గ్రీకు భాషలో  ἰάπτω 
(iapto) అంటే “గుచు్చ, 
ప్ డుచు” అన్ అర్ం. ఇతను 
నీతికి అధిపతి.  ఏటలుస్ (At-
las), ప్్ర మీథియస్ (Pro-
metheus), ఎపిమీథియస్ 
(Epimetheus) ల తండి్ర.  

యొకాసాతా  JOCASTA 
Ἰοκάστη f 

గ్రీకు భాషలో ఇయోకాసాతా  
Ἰοκάστη (Iokaste), 
ఇంగ్లుషులోకి వచి్చ యొకాసాతా  
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అయంది.  ఈమ� ఎడిపస్ 
న్  లయస్ వలలు  కన్న తలిలు , 
గుర్తా  పట్టలేన్ పరిసి్తులలో  
ఎడిపస్ భారయా అయంది.  

లేడా LEDA Λήδα f 

జూస్ హంస రూపంలో వచి్చ 
కలిసిన ఫలితంగా ఈమ�కి 
పుటి్టన బిడ్డలు: కేస్టర్ (Cas-
tor), పో లక్స్ (Pollux), 
హెలెన్ (Helen), క�లలుటెమ్^న�స్ట ్ర 
(Clytemnestra).   

మ�డ్యాసా  MEDUSA 
Μέδουσα f 

గ్రీకు పురాణాలలో కన్పించే 
ఒక వికారమ�ైన సీతా రీ. ఈమ� 
తలలో కేశములకు బదులు 
పాములు ఉంటాయ. ఈమ� 
ఎవరిన్ చ్సేతా  వార్ శలలు 
అయపో తార్. 

మ�నలయస్ MENELAUS 
Μενέλαος m 

Μενέλαος (Menelaos) 
= μένος (menos) అనగా 
బలం +  λαός (laos) అంటే 
ప్రజలు. ఇతను సా్పరా్ట  కి 
రాజు, హెలెన్ కి భరతా. హెలెన్ 
న్ పేరిస్ అపహరించిన 
కారణంగా గ్రీసు సేనలు ట్్ర య్ 
న్ ముట్టడించేర్. యుద్ం 
అయపో యన తర్వాత 

మ�నలయస్ సుఖంగా హెలెన్ 
తో శేష జీవితం గడిపేడు.

మ�రొపీ MEROPE Μερόπη 
f 

మ�రొపీ,  గ్రీసు పురాణాలలో 
ఈ  పేర్ చాల మందికి 
ఉంది. ఎడిపస్ పెంపుడు 
తలిలు  పేర్, కకృతితాక కనయాలలో 
ఒకామ� పేర్ కూడా ఇదే!

మ�తీస్ METIS Μῆτις f 

మ�తీస్ అంటే గడుసుతనం. 
ఈమ� సంతానం జూస్ న్ 
మంచిపో తారన్ ఒకర్ 
జ్సయాం చెప్పగా, గర్భవతిగా 
ఉన్న ఈమ�న్ ఈగగా 

మారే్చసి మంగేసాతా డు, జూస్! 
కానీ మ�తీస్ కడుపులో 
ఉన్న పిలలు  పూరితాగా పెరిగి 
సచేలంగా, సాలంకకృతంగా 
జూస్ శరసుస్న్ చీలు్చకున్ 
బయటకి వసుతా ంది. 

మ�ైదస్ MIDAS 
Μίδας m 

తాను ఏది 
ము టు్ట కు ం టే 
అది బంగారం 
అ య పో యే ట టులు  
డయోన్సిస్ వద్ద  
వరం పుచు్చకున్న 
రాజు. 

నేమొజీన్ MNE-
M O S Y N E 
Μνημοσύνη f 

ఈమ� జాఞా పకశకితాకి 
అధినేతి్ర. జూస్ వలలు  ఈమ�కి 
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పుటి్టన తొమమాదిమందిన్ 
“మూజ్” లు అంటార్. 

న�స్టర్ NESTOR Νέστωρ m 

గ్రీకు భాషలో νέομαι (neo-
mai) అంటే “తిరిగి వచు్చ, 
తిరిగి ఇచు్చ.”  ఇతను పెైలాన్ 
కి ప్రభువు. వకృదు్ డు,  గ్రీకు 
సెైనాయాలకి సలహాదార్డు. 

న�ైకీ NIKE Νίκη f 

గ్రీకు భాషలో “న�ైకీ” అంటే 
విజయం. ఈమ� విజయాన్కి 
అధిదేవత. 

న్క్స్ NYX Νύξ f 

గ్రీకు భాషలో “న్క్స్” అంటే 

రాతి్ర. ఈమ� రాతి్రకి అధిదేవత. 
ఈమ� ఎరిబస్ (Erebos) కి 
కేయాస్ పుటి్టన కూతుర్. 

తీటస్, THETIS Θέτις f  

గ్రీకు భాషలో “తీటస్” 
అంటే కుదుర్్చ, సా్ పించు. 
ఈ సముద్రపు జలకనయా  
పెలియస్ భారయా, అకిఖిల్లుస్ తలిలు. 
ఈమ� (చిన్న టెతీస్) టెతీస్ 
మనుమరాలు. 

టెతీస్, TETHYS Τηθύς  f  

ఈమ� (పెద్ద   టెతీస్)  టెైటను.  
ఓషనస్ చెలెలు లు, భారయా. 

నదులకి తలిలు.  

థీమస్, THEMIS Θέμις f 
యూర�నస్-గాయా ల పుతి్రక. 
జూస్ భారయాలలో ఒకర్

సంప్రదించిన మూలాలు 

https://www.behindth-
ename.com/names/us-
age/ancient-greek

https://www.behindth-
ename.com/names/us-
age/greek-mythology

https://www.behindthename.com/name/nestor
https://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=ne%27omai
https://www.behindthename.com/name/nike
https://www.behindthename.com/name/nyx
http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/Thetis.html
http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/Tethys.html
https://www.behindthename.com/names/usage/ancient-greek
https://www.behindthename.com/names/usage/ancient-greek
https://www.behindthename.com/names/usage/ancient-greek
https://www.behindthename.com/names/usage/greek-mythology
https://www.behindthename.com/names/usage/greek-mythology
https://www.behindthename.com/names/usage/greek-mythology
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  అజ్ఞా నం అనే చీకటిని తొలగంచి, 
వలుగును నింప,  విజ్ఞా న్నినా-
పంచి, క్రమ శ్క్ణను అలవరి్చ, 
జీవితానినా 
నడిపంచే గురువులకు అనేక 
నమసు్సలు. 
    ఎంతో మంద్ని ఉననాత 
స్థా యిలో తీరి్చ ద్ద్్ద  తాను మాత్రం 
అదే స్థా యిలో ఉంటూ ఆనంద 
పడుతూ ... ప్రతీ ఒకకురి జీవితంలో 
తలలీ  తండ్రుల తరువాత స్థా న్-
నినా "ఎంతో బాధ్యతా యుతంగా" 
చేపట్్ట  గురువులందరికీ నమ-
సు్సలు. 
   విద్యను నేరిపా విజ్ఞా నం, వివేకం 
నింప న్గరికత నేరిపాంచి, మన 
జీవితానికి అరధిం తెలప, మనకు 
విలువను పంచి మన జీవితంలో 
మానవతవిపు వలుగులు 
నింపేవారే "గురువు" 
గురువు మన జీవన విధాన్నికి 
మార్గ  దర్శకుడు. అందుక మనం 
గురువును 
గురు బ్రహమె, గురు విష్ణా  
గురుదేవో  మహేశవిరుః 
గురు స్క్త్ పరబ్రహమె తసైెమై 
శ్రీ గురవే నముః 
 ఇంటోలీ  సక్రమంగా నడిచే పద్ద-

తిని తలలీ  దండ్రులు నేరిపాస్టతు, 

సమాజంలో విదా్యరిథా జీవన 
నడవడికను గురువు నేరిపాస్తు -
రు. ఎంతో ముఖ్యమై్న పాత్ర 
గురువుద్ . 
 ఉతతుమమై్న వ్యకి తుని తయారుచే-
యడమే విద్య పరమారధిం. అద్ 
ఉననాతమై్న ఆశయాలుననా ఉపా-
ధా్యయుల వలేలీ  స్ధ్యం. 
గురువు నిస్విరధింగా ఉండి ప్రతీ 
విదా్యరిథాని సమాజంలోకి పంపే 
బాధ్యతను ఎంతో నేరుపాగా పం-
పనపుపాడే సమాజం ఆదర్శవం-
తంగా ఉంటుంద్. ఆ విదా్య-
రిథా, గురువు అందరికీ ఆదర్శం 
అవుతారు . 
ప్రపంచంలో గురువే సమసతుం. 

విదా్యబుదుధి లు నేరిపా.. మన 
ఎదుగుదలకు తోడపాడే గు-
రువులకు మనం ఎంతిచి్చన్ 
ఋణం తీరు్చకోలేం. మనం ప్ర-
యోజకులమై్ ఉననాత స్థా న్ల-
ను అధిరోహించడమే అసలైన 
గురుదకి్ణ. పురాణేతిహ్స్లు 
సైెతం పలలీల భవితవా్యనినా తీరి్చ-
ద్ద్దడంలో తలలీ దండ్రుల తరావిత 
స్థా నం గురువుదేనని తెలపాయి. 
గురువుకు దై్వతావినినా ఆపాద్ం-
చాయి.
   గురువుకి దై్వతావినినా ఆపాద్ం-
చిన మన సమాజంలో దై్వ సమా-
నమై్న తమ విద్యను  విదా్యరిథాకి 
అంద్ంచడంలో  బాధ్యతను ని-
స్విరధింగా  నిరవిరి తుంచి, సమాజ్నినా 
ఉననాత స్థా యికి వళేలీందుకు ప్రతీ 
ఉపాధా్యయుడు కృష్ చేయాలని, 
చేస్తు రని అందరం ఆశ్స్తు ం . 
అందుక గురువు పరబ్రహమె సవి-
రూపుడు అంటాం. 
       అందుక మాతృదేవోభ వ , 
పతృదేవోభ వ , ఆచార్యదేవోభవ 
అన్నారు. ఉపాధా్యయ ద్నోత్స-
వం నేపథ్యంలో.. ఈ కొట్షనలీ తో 
శుభాకంక్లు నిస్విరధింగా ఉండే 
ప్రతీ గురువుకి తెలయజేదా్ద ం!

 గురువే జీవన నౌక 
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విశవిన్థ సత్యన్రాయణ   1895 --- 

1976  "కవి స్మ్రాట్" బిరుదాంకి-

తుడు. తెలుగు స్హిత్యంలో "తొల 

జ్ఞా న పీఠ అవారుడు  గ్రహీత. 20వ 

శతాబ్ద ంలో ఆంధ్ర స్హితా్యనికి,-

స్ంప్రదాయ స్హితా్యనికి వారి ప్ర-

తే్యకత ప్రసుపాటించేద్. వారు చేపట్ట ని 

స్హిత్య ప్రక్రియ గాని, కవ్యములు 

కవితలు  గాని, నవలలు, న్టకలు 

గాని విమరస్లు, వా్యస్లు గాని 

ఒకట్మిటి? వారి ప్రతిభ జగమ్రి-

గనదే. వారు వ్రాసిన పదా్యల స్సంఖ్య 

20, ౦౦౦ సుమారుగా ఉండవచ్చని, 

చింపవేసినవి 50,౦౦౦ ఉండవచ్చ-

ని వారి మాటలలోనే విన్నాం. 

     జీవిత విశేష్టలు :-

 శ్రీ విశవిన్ధ సత్యన్నారాయణ గారు 

1895 సెప్ట ంబర్ 10 న మనమెధ న్మ 

సంవత్సర భాద్పద బహుళ షష్్ట   

రోజున కృషణా జిలాలీ  నందమూరు 

గ్రామం (నేటి ఉంగుటూరు 

మండలం ) లో జనిమెంచారు. తలలీ  

పారవితమమె, తండ్రి శోభన్ద్రి, భార్య 

వరలక్ష్మమమె .   

           ఉదో్యగం చేస్తు నే మద్రాసు విశవి-

విదా్యలయం నుంచి ఎమ్.ఎ. పటా్ట  

స్ధించారు. తరువాత మహ్తామె 

గాంధీ నడపుతుననా సహ్య ని-

రాకరణోద్యమంలో పాలొ్గ నడం 

కోసం ఉదో్యగానినా వదులుకున్నాడు.

తరువాతి కలంలో ఈయన వివిధ 

కళాశలలోలీ  అధా్యపక పదవులు ని-

రవిహించాడు. బందరు నేషనల్ 

కలేజి (1928), గుంటూరు ఆంధ్రా 

క్రిసి్ట యన్ కలేజి (ఏసీ కలేజీ) 

(1938 వరకు), విజయవాడలో 

ఎస్.ఆర్.ఆర్.&  సి.వి.ఆర్. కలేజి 

(1938-1959)(ఈ కళాశల ఎస్.

ఆర్.ఆర్. ప్రభుతవి కళాశల గా 

మారుపా చంద్ంద్), కరీంనగర్ ప్ర-

భుతవి ఆర్్టస్ & సైెన్్స కలేజి (1959) 

మొదలైన కళాశలలోలీ  ఆయన పని 

చేస్డు. 1957లో విశవిన్థ ఆంధ్ర-

ప్రదేశ్ స్హిత్య అకడమీ ఉపాధ్య-

క్ుడుగానూ, 1958లో విధానమం-

డలకి న్మినేట్డ్ సభు్యడుగానూ 

విధులు నిరవిరి తుంచారు.

      స్హితీ ప్రస్థా నం:-

1961 లో కరీంనగర్ ప్రభుతవి కళాశ-

లలో ప్రిని్సపాలుగా పదవీ విరమణ 

చేసిన తరువాత పూరి తు స్థా యిలో 

తన సమయానినా స్హితీ వా్యస్ం-

గానికి కటాయించాడు. 1916 లో 

"విశేవిశవిర శతకము" తో విశవిన్థ 

రచన్ ప్రస్థా నము ప్రారంభమై్నద్. 

అపపాటి జ్తీయోద్యమ ప్రభావం-

తో ఆసమయంలోనే "ఆంధ్రపౌ-

రుషము" రచించాడు. 1920న్టిక 

తెలుగులో ప్రసిదధి కవిగా గురి తుంపు 

తెచు్చకొన్నాడు.

తరువాత విశవిన్థ రచన్ పరంపర 

పుంఖ్నుపుంఖ్లుగా కొనస్గంద్. 

మొతాతు నికి 25 పైచిలుకు కవా్యలు, 

6 శతకలు, 13 గేయకవా్యలు, 

15 న్టకలు, 88 నవలలు, 10 

సంసకృత న్టకలు, 10 విమర్శన్ 

గ్రంధాలు, మరెనోనా వా్యస్లు, ఉప-

న్్యస్లు - ఇలా తెలుగుభాషకు 

విశవిన్థ వందలోలీ  రచనలంద్ం-

చాడు. ఆయన రచనలను కొనినా 

ఇతర భాషలలోకి అనువద్ంచారు. 

రేడియో కోసం న్టకలు, ప్రసంగా-

లు రూపొంద్ంచాడు.

ప్రముఖ బంగాల్కవి రవీంద్న్ధ 

తొల జ్ఞా నపీఠ అవారుడు  గ్రహీత
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టాగూరు వల తన రచయితల-

ను కొనైెనైన్ ఆంగలీంలోకి తరు్జ మా 

చేసుకొంట్ ఆయన అంతరా్జ తీయ 

ఖ్్యతినరి్జంచి ఉండేవాడని ఆయన 

అభిమానులు అంటుంటారు. 

అయితే విశవిన్ధ రచనలను విశేలీ-

ష్ంచే విమర్శకుడు ఆయన తాతివిక 

స్థా యిని అరధిం చేసుకొంట్ గాని 

స్ధ్యం కని విషయం. 

ముఖ్య రచనలు:-
విశవిన్థ రచనలోలీ  ప్రతే్యకంగా చ-

పుపాకోవాల్సనవి - ఆంధ్రపౌరుషము, 

రామాయణ కలపావృక్ము, వేయిప-

డగలు, కినెనారస్ని పాటలు, పురా-

ణవైర గ్రంథమాల, కశ్మెర చారిత్రిక 

నవలలు, విశవిన్థ మధా్యకకుఱ-

లు, నననాయ ప్రసననాకథకలతారథా-

యుకి తు వంటివి. తెలుగుతనమన్నా, 

తెలుగు భాషన్నా విశవిన్ధకు ప్రతే్యక 

అభిమానం. ఆంధ్ర పౌరుషం, ఆం-

ధ్రప్రశసితు ఆయన మొదటి రచనల-

లోనివి. విశవిన్ధ రచనలలో అతని 

పాండిత్యమే కక, రచన్శ్లపాం, 

పాత్ర చిత్రణ, చారిత్రిక అవగాహన 

అదు్భతంగా కనిపసుతు ంటాయి.

తన రచనలలో శ్రీమద్రామాయణ 

కలపావృక్ం (జ్ఞా నపీఠ అవారుడు  లభిం-

చినద్) తనకు వ్యకి తుగతంగా ఎంతో 

తృపతునిచి్చందని చపాపాడు. ఎందరో 

కవులు వ్రాసిన్ మళ్ళు ఎందుకు వ్రా-

యాలంట్ రోజూ తింటున్నామని 

అననాం తినడం మానివేయడంలే-

దుగదా అన్నాడు. తమిళన్డు-

లోని మధురైె ప్రాంతం నేపధ్యంలో 

వచి్చన నవల "ఏకవీర"ను పుట్ట పరి తు 

న్రాయణాచారు్యలు మళయాళం-

లోనికి, అంబటిపూటి హనుమయ్య 

తమిళంలోనికి అనువద్ంచారు. 

ఏకవీర సినిమా కూడా వచి్చంద్. 

ఆ సినిమాకు సి.న్రాయణరెడిడు 

మాటలు, పాటలు సమకూరా్చ-

డు. వేయిపడగలు నవలను మాజీ 

ప్రధాన మంత్రి ప.వి.నరసింహ్-

రావు "సహస్రఫణ్" పేరుతో హిందీ 

లోకి అనువద్ంచారు. భారతీయ 

సంసకృతి, ఆచారం, విశేష్టలు, 

మధ్య తరగతి జీవన విధాన్లు ఈ 

నవలలో విశేషంగా చూపబడాడు యి. 

కోకిలమమె పళ్ళు, కినెనారస్ని పాటలు 

(ఆన్టి) యువతరానినా ఆకటు్ట కొనే 

వా్యవహ్రిక భాషలో వ్రాశడు. విశవి-

న్ధ నవలలలో పురాణవైర గ్రం-

ధమాల క్రింద వచి్చన 12 నవలలు 

మహ్భారతానంతర పూరవియుగ 

భారతదేశ చరిత్రను మరకవిధంగా 

చూపుతాయి. అయితే వీటిలో ప్రతి 

నవలా ఉతు్సకతో నిండిన కధ, అని-

తరమై్న ఆయన శలై, విశేషమై్న 

పాత్రలతో పాఠకులను ఆకటు్ట కొం-

టాయి.

ఆంధ్రజ్తి తన స్ంప్రదాయాల-

కు అనుగుణంగా ఆయనను "కవి 

స్మ్రాట్" బిరుదుతో సతకురించింద్.

1964లో ఆంధ్రా యూనివరి్సటీ 

"కళాప్రపూరణా" తో సన్మెనించింద్.

1942 సంక్ంతికి ఆయనకు గు-

డివాడలో "గజ్రోహణం" సన్మెనం 

జరిగంద్. 1956 లో షష్్ట  పూరి తు 

వేడుకలు కూడా గుడివాడలో 

ఘనంగా జరిగాయి.

శ్రీవేంకట్శవిర విశవివిదా్యలయం 

డి.లట్ పటా్ట తో సన్మెనించింద్.

1962లో "విశవిన్థ మధా్యకకుఱలు" 

రచనకు కంద్స్హిత్య అకడెమీ 

వారి బహుమతి లభించింద్.

1970లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవిం 

ఆస్థా న కవిగా గౌరవించింద్.

1970లో భారత ప్రభుతవిము పదమె-

భూషణ పురస్కురం తో గౌరవించిం-

ద్.

జ్ఞా నపీఠ అవారుడు  పొంద్న తొల 

తెలుగు రచయిత.

 1971లో ఆయన "రామాయణ కలపా-

వృక్ము"నకు, జ్ఞా నపీఠ పురస్కురా-

నినా అంద్ంచారు.

 ఇంతటి తొల జ్ఞా నపీఠ అవారుడు  

గ్రహీత, "కవి స్మ్రాట్" బిరుదాం-

కితుడు శ్రీ విశవిన్ధ సత్యన్నారాయ-

ణగారు 1976 అకో్ట బర్ 18న 'నల' 

న్మ సంవత్సర బహుళ దశమి 

న్డు పరమపద్ంచారు . 
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              ఏ వయసు్స వారైెన్ ఏ 

ప్రాంతం వారైెన్, చదువు కుంటున్నా, 

ఉదో్యగం చేసుతు న్నా, ఆడయిన్, 

మగైెన్, చిననా వయసు్స వారికి కుడా 

ఈ రోజులోలీ  ఒతితుడి తపపాడం లేదు. ఆ 

ఒతితుడి కసతు ఎకుకువ రోజులు ఉంట్ 

... అన్రోగ్య సమస్యలు తలతుతు -

తున్నాయి.... చాలా వరకు అన్-

రోగ్య సమస్యలకు మూల సమస్య 

మానసిక ఒతితుడి అంటున్నారు పరి-

శోధకులు. 

               శరీరం మనకు కొనినా సంకతా-

లనిసుతు ంద్. పంచ భూతాల నుండి 

వచి్చన మనకు సహజ సిదధిమై్న 

రోగ నిరోధక వ్యవసథా ఉంటుంద్. 

ప్రకృతిలో మమై్కమై్ క్రమ శ్క్ణతో 

కూడిన చడు అలవాటులీ  లేని జీవన 

విధాన్నినా మనం అలవరచుకుం-

ట్...  60 లో 20 లాగ మనం నిత్య 

నూతనంగా ఉలాలీ సంగా ఉంటాము. 

.. దీనికి తోడు స్నుకూల ధృకపాదం-

తో ధృఢ చితతుంగా వ్యవహరిస్టతు నలు-

గురికి స్పారి తుగా నిలుస్తు ము. 

             ఎపుపాడు కొతతు విషయాలను తె-

లుసుకుంటూ, జిజ్ఞా సతో నైెపుణా్యనినా 

పంచుకుంటూ, వైవిధ్యమై్న పని 

తీరుతో సృజన్తమెకంగా ఉండాలని 

అందరూ కోరుకుంటారు... ఈ 

మధ్య కలంలో స్మాజిక మాధ్య-

మాల దావిరా యోగాను గురించి, 

ధా్యనం గురించి, ఆహ్రపు అల-

వాటలీ  గురించి పురాణేతిహ్స్లపై 

అనేక మంద్ ఎంతో అవగాహనతో 

ఎనోనా విషయాలు తెలయ జేసుతు న్నా-

రు. అభినందనీయం. న్కు 'రేకి' 

ప్రాకీ్టషనర్ గా ప్రతా్యమానాయ చికితా్స 

విధాన్ల గురించి 'ఆల్ట రేనాటివ్ 

థెరపీ' తెలుసుకోవాలని, నేరు్చకో-

వాలని శ్రీమతి మాలతీ అనంతరావు 

గారిని కలవడం జరిగంద్.  

               గత 20 సంవత్సరాలుగా 

ఆమ్ రేకి గ్రాండ్ మాస్టర్. తెరపస్్ట , 

కౌని్సలర్, అనేక చక్ వర్కు ష్టపులు, 

ఎనోనా రకల కలీ సులు, ఈస్్ట  మారే-

డుపలలీ  వారింటోలీ  పట్్ట వారు. న్కు 

8 సంవత్సరాలుగా పరిచయం 

... ఆమ్ ఇపుపాడు 75 సంవత్స-

రాల వయసు్సలో కొనినా అమ్రిక-

న్  యూనివరి్సటీ వారు రూపొం-

ద్ంచిన కొనినా చికితా్స విధాన్లను, 

సెమిన్ర్ లను రాత్రి తెలలీవారులీ  విని 

... పగలు ఇండియాలో ఉతా్సహంగా 

ఆమ్ కలీ సులు చపపాడం న్కు చాలా 

ఆశ్చరా్యనినా కలగసుతు ంద్. 

          

 గురు వందనం
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మంచి గురువు అవావిలంట్ ... 

ముందు చకకుని శ్ష్్యడు, నిత్య వి-

దా్యరిధి అవావిలని ఆమ్ను చూశక 

న్కు తెలసింద్. 

               విశవి శకి తు దావిరా రోగ ఎంత 

దూరంలో ఉననా మన సంకలపాం 

దావిరా కొనినా సింబల్్స (సంకతాలు) 

దావిరా సహజ సిదధి హీలంగ్ పదధితి-

లో రోగ మానసిక, శరీరక బాధల 

నుండి ఉపశమనం కలగంచవచు్చ 

... ప్రేమ, కరుణ, విశవిసం, కృతజఞాత 

అనే అంశలపై 'రికి' పనిచేసుతు ంద్. 

         మన ప్రాచీన వైద్య విధాన్లలో 

ఆయురేవిదం, ఉన్ని హోమియో తో 

బాటు .. ఆకు్యపంచర్, ఆకు్యప్రెషర్, 

క్రిష్ట ల్ హీలంగ్్స, మాగనాటిక్ థెరపీ, 

వాటర్ థెరపీ, ఎనరీ్జ మ్డిసిన్, 

ఇ.ఫ్.టి ... ఎమోషనల్ ఫ్రీడం ట్కినాక్ 

ఇవనీనా మా్యజిక్ లా పని చేస్తు యి. 

                 మన శరీరంపై మనకి అవ-

గాహన పరుగుతుంద్. మన శకి తు స్థా -

వరాలు, షట్ చక్లు వాటిని ఎలా 

బలోపేతం చేసుకోవాల .. చకకుని 

మాటతో, ఆలోచనతో సరి కని శకి తుని 

ఎలా స్నుకూలంగా మారు్చకోవా-

ల? అతు్యతా్సహం, ఆతమెనూన్యత, 

ఒతితుడి, ఓవర్ ఏంబిష్యస్(ప్రతి-

ష్ట్ట తమెకంగా) ఉండటం, ఉద్రేకలు, 

కోపాలు వీటిని ఎలా అధిగమించా-

ల (లేక ) వాటిని ఎలా నియంత్రించు 

కోవాల -- అనే విషయాలు శ్రీమతి 

మాలతి గారి వర్కు ష్టపులో నేను తె-

లుసుకున్నాను. 

          మంచి పుసతుకలు చదవడం, 

మితంగా మృదువుగా మాటాలీ డడం 

... అవసరానినా బటి్ట  ముకుకు స్టిగా 

వ్యవహరించడం కూడా అనివార్య-

మని ఆమ్ చపుతుంట్ ... నిజంగా 

ఎనోనా హృదయ కుహరాలు తెరు-

చుకుననాటులీ  అనిపంచింద్. .. ఇంటోలీ  

పని చేసుకుని అందరికీ సమయా-

నికి అనీనా అమరి్చ, ఆన్ లైన్ దావిరా 

ఉదో్యగసుతు లకు వారాంతం కలీ సులు 

ఎంతో సులభంగా హ్జరయే్యలా 

ఆమ్ ప్రణాళ్కను సిదధిం చేసుతు న్నారు. 

         ఆమ్ నిరవిహిసుతు ననా దాదాపు 

అనినా వర్కు ష్టపులు నేను పాలొ్గ -

న్నాను. .. దాని వలలీ  ఎంతో మంచి 

కొతతు స్టనాహితులయా్యరు. కొతతు 

విషయాలు, పాత విషయాలను 

కొతతుగా, వినూతనాంగా ఆలోచిం-

చడం నేరు్చకున్నాను. ఈ పత్రిక 

దావిరా మా గురువుకు వందన్లు 

సమరిపాసుతు న్నాను. ఎవరైెన్ ఇలాంటి 

కలీ సులు, థెరపీల గురించి తెలు-

సుకోవాలనుకుంట్, ఆమ్ను సం-

ప్రద్ంచే నెంబరు ...మ్యిల్ అడ్ర-

సు్స ఇస్తు ను. ఆమ్ద్ కననాడ మాతృ 

భాష ... దేశ విదేశల శ్ష్్యల కొరకు 

కలీ సులు ఇంగీలీష్లో చపుతారు. 

ఎందరో మహ్నుభావులు ... 

అందరికీ వందన్లు . 

                     భారతీ లకి్మై . 
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పూరి జగన్నాధ స్విమి  వైభవం

డా.పోచనపద్్ద  వంకట మురళ్ కృషణా

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై్ నద్.కని ఆ స్విమికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణాంగా కొద్్దమంద్కి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్కుందపురాణాంతర్గతమై్న జగన్నాధ క్త్ర మాహ్తాతు యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహ్రిక భాషలో అనువద్ంచి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అంద్సుతు న్నాము.    చదవండి, చద్వించి 
మోక్నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                             39 వ అధా్యయం

                                                        చాతురామెస్య వ్రత విధి.

“మహర్ి!స్విమి మాహ్తమెయాం,నిరామెల్య వైభవం,చకకుగా వివరించారు.పురుషోతతుమ క్త్ర దర్శన మాహ్తామెయానినా 
తెలయబరచండి”అని మునులు అడిగారు.జైెమిని ఈ విధంగా చపపాడం ప్రారంభించాడు.

         లోకలను రకి్ంచడానికి స్విమి అనేక రూపాలలో, గుణాలతో, అవతరిస్తు  ఉంటారు.మానవులు తమ 
బుధి, అహంకరాలతో చేసిన కరమెల ఫలతానినా పొందుతూ ఉంటారు. బుధి, గుణభేదాలను అనుసరించి 
మూడు రకలుగా ఉంటుంద్.అవి స్తివిక,రాజసము, తామసము అని మూడురకలు.     

      భగవంతుని ప్రీతికోసం చేయు పనులు తామస కరమెలు.కీరి తుకొరకు,ఫలతానినా ఆశ్ంచి చేయు పనులు, 
ధనంకోసం చేయు కరమెలు రాజస కరమెలు. ఒకరిని అనుసరించి చేయు కరమెలు,అప్రయతనాంగా ఫలతం 
లభించాలని చేయు కరమెలు తామస కరమెలుఅని పలుస్తు రు.

       స్తివిక కరమెలు చేయువారు స్విమిని ధా్యనించిన్, దరి్శంచిన్ముకి తు లభిసుతు ంద్. తామస కరమెలు 
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చేయువారు,మూరు్ఖ లై ఫలతానినా ఆశ్ంచి స్విమికి ఉత్సవాలు చేస్తు  ఉంటారు. అటువంటివారిని 
ఉదధిరించడానికి జనమెస్నానం, మహ్వేద్,మొదలయిన ఉత్సవాలు చేస్తు  ఉండాల. ఆ ఉత్సవాలను 
సమెరించినంతనే పాపాలు పోతాయి.

        దకి్ణాయనంలో స్విమికి చేయు శయనోత్సవంసరవి పాపాలను హరిసుతు ంద్.దకి్ణముఖంగా 
పడుకుననా స్విమిని ఉతతురముఖంగా మార్చడానినా”పరివర తున ఉత్సవం అంటారు.

            శ్రావణమాసం శుకలీపక్ ఏకదశ్ రోజున స్విమి శయన మంద్రంలొకి ప్రవేశంచి,నమసకురించి, 
పైన కపపాన వస్్రా నినా తొలగంచాల.స్విమిని అరి్చంచి, పాదాలకు నమసకురించి, ఉపనిషతుతు లలోని 
మంత్రాలు చదువుచూ స్విమిని ఉతతురముఖంగా పడుకోబటా్ట ల.

             “ ఓ జగన్నాధా! కలాపాలను పరివర తునం చేయువాడా! స్థా వర, జంగమాలు పరివర తునం పొందున 
టులీ గా చూడు. జ్గ్రత్, సుష్పతు, సవిపానావసథాలలో ఉననా లోకలను ఉదధిరించడానికి నీవు పకకుకి తిరిగ 
పడుకో. లోకలనినా పరివర తునం చందు కలం సమీపంచింద్. ఇంద్రాద్ దేవతలు నీ ఆజఞాపొందడానికి 
ఎదురు చూసుతు న్రు. లోకలను రకి్ంచడానికి వర్ం కురిపంచాలని అనుకుంటున్నారు” అని 
స్విమిని ప్రారిధించాల. వింజ్మరలు వీచాల. చందన్దులు రాయాల. అపాపాలు, పాయసం 
మొదలయిన పండివంటలు చేసి స్విమికి నైెవేద్యం సమరిపాంచాల. తాంబూలం ఇచి్చ, స్విమి పడక 
గద్నుండి భకి తుతో బయటికి రావాల.  ఈ రోజున స్విమిని దరి్శంచుకొననామంచి ఫలతం లభిసుతు ంద్.
పస్దం నివేద్ంచిన వారు అక్యతావినినా పొందుతారు. ఈ రోజున స్నానం, దానం, తపసు్స, హోమం, 
జపం, జ్గరణ, ఉపవాసం,వ్రతాలు చేసినటలీ యిన విష్ణా లోకనినా పొందుతారు. కోరిన కోరిక లు తీరు
తాయి.                            ( 1-31)

         స్విమిని నిద్లేపడానినా ఒక ఉత్సవంచేస్తు రు. ఆ ఉత్సవానినా “కౌముద్ మహోత్సవం”అని 
పలుస్తు రు.ఈ ఉత్సవానినా నిరవిహించడానికి ముందుగా పూజ చేయాల.తరువాత కరీ తుక వ్రతానినా 
శుకలీపక్ ఏకదశ్ వరకు నిరవిహించాల.వ్రతం పూర తుయా్యక స్విమిని నిద్దర లేపాల.అరధిరాత్రి దాటాక 
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స్విమిని పూజించి, నెమమెద్గా లేపాల.                     (32- 36)

        “ ఓ స్విమి!జగతపాతి,లే!నీ మాయచేత నిద్రిసుతు ననా లోకలు చూడు.లోకలను పవిత్రం చేయి.శ్రౌత, స్మెర తు 
కరమెలు, సక్రమంగా జరిగేటటులీ  చూడు”అని ప్రారిధించాల.                             (37-39)

        జయ జయ ధావిన్లు చేస్తు , వాయిదా్యలు వాయిస్తు ,పాటలు పాడుతూ, స్విమిని 
నృత్యమండపానికితీసుకురావాల. స్విమికి గంధం రాసి ,స్నానం చేయించాల. పంచామృతాలు, కొబ్రినీళ్ళు, 
పండలీ రస్లు, ఉసిరి, తులసిచూరణాం కలపన చూరాణా నినా స్విమివిగ్రహ్నికి రాయాల. దర్భలు, రతానాలు, 
గంధం వేసిన నీటితో స్విమికి తిరిగ స్నానం చేయించాల. ఆ సమయంలో స్విమిని చూసినటలీ యిన అనేక 
జనమెలలోని పాపాలు నశ్స్తు యి.స్విమిని ఒడిలో పటు్ట కొని పాదాల దగ్గరనుండి తలవరకు కుంకుమ, 
అగరు, కస్తు రి, కరూపారం, చందనం, మోదుగ కలపన నీటిలో అగరు, చంద్చూరణాం రాయాల. మాలతి 
మాలను స్విమికి అరిపాంచాల. తరువాత నీరాజనం ఇవావిల. తరువాత స్విమిని ఈ విధంగా సుతు తించాల.     
(41- 48)

        “చరాచరమై్న ఈ లోకలనినా నినునా శరణు కోరుతున్నారు. దయ చూపంచు. నీ కడగంటి చూపులతో 
మముమె పావనం చేయి”అని ప్రారిధించాల. రాత్రంతా నృత్యగీతాలతో కలక్పం చేయాల. ఉదయానేనా నిద్లేచి 
స్విమిని చూసిన వారికి శంతి కలుగుతుంద్. కోరిన కోరికలు తీరుతాయి.వేయి అశవిమేధయాగాలు చేసిన 
ఫలతం కలుగుతుంద్. అనినా తీరాథా లలోని నీటితో అభిషేకించిన ఫలతం కలుగుతుంద్. 

         కరీ తుకమాసంలో చాతురామెస్య వ్రతం పూర తుయిన తరువాత “పారణ” చేయాల. బంగారంతో చేసిన 
ప్రతిమ నుగాని, శలగ్రామ ప్రతిమనుగాని, పూజించాల. ఇంటిలో గాని, మండపంలోగాని విగ్రహ్నినా 
స్థా పంచి, పూలమాలతో అలంకరించి, ధూపంవేసి, ముగు్గ లు పటి్ట , ఆ మధ్యలో ఏనుగు దంతాలతో 
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చేసిన మంచానినా వేసి, దానిపై పటు్ట వస్్రా నినా పరిచి, దానిపై స్విమి విగ్రహ్నినా ఉంచాల. శంఖము, పదమెము 
ధరించి, ఒడిలో లకీ్మైదేవి కూరు్చని ఉండగా, వరదహసతుంతో ఉన్నాడు. లకీ్మైదేవి తాంబూలం ఇసుతు ండగా 
స్విమి సీవికరిసుతు న్నాడు. స్విమికి వస్్రా లు సమరిపాంచాల. స్విమిని పూజించాల. ఆవునేతితో దీపం పటా్ట ల. 
బ్రాహమెణులను పూజించాల. గీతవాదా్యలతో స్విమిని అరి్చంచాల. రాత్రి జ్గరణ చేయాల.(49-68)

           ఉదయానేనా అష్టఠా క్రీ మంత్రంతో, సమిధలు, నేయి, చరులు, పేలాలు, తేనె కలప లకీ్మై దేవికి 
సమరిపాంచాల. బ్రహ్మెద్ దేవతలకు అషో్ట తతురంతో ఆహుతులు సమరిపాంచాల. న్రదుడు, దక్ుడు, వసిష్టఠా ద్ 
వైషణావ భకుతు లను పూజించాల. యాగానంతరం ఆచారు్యలకి దకి్ణ ఇవావిల. బ్రాహమెణులకి భోజనం పటా్ట ల.
స్విమికి ఉప చారాలు చేయాల. స్విమిని ఈ విధంగా ప్రారిధించాల(80

            “ఓ దామోదరా! జగన్నాధా! ఈ లోకం అతా నీవే ఉన్నావు. నీపై ఆధారపడి ఉంద్.ధరమెము, భావము నీవే.
న్ వ్రతం పూర తుయింద్. దామోదరుడు ఇచు్చవాడు. వృషధవిజుడు తీసుకొనేవాడు. ఇచే్చవాడు జగన్నాధుడు 
సంతోష్ంచునద్ స్విమి” అని చదవాల. ఆచారు్యనికి సంతృపతు పరచాల. భకి తుతో స్విమిని సుతు తించాల. 
పూజ్ ద్వా్యలు ఆచారు్యడికి ఇవావిల. మిగలన పదారాధి లను బంధువలతో కలసి భుజించాల. ఈవిధంగా 
చాతురామెస్య వ్రతానినా పూరి తుచేయాల.         (81-80)

         ఈ విధంగా చాతురామెస్య వ్రతానినా ఆచరిస్టతు విష్ణా లోకం లభిసుతు ంద్. ఇంతకు మించిన వ్రతం మరక 
టి లేదు.అనినా దాన్లు చేస్టతు ఎంతటి ఫలతం వసుతు ందో అంత ఫలతం ఈ వ్రతానినా ఆచరించడం వలన 
లభిసుతు ంద్.అనేక తీరాథా లతో అభిషేకించిన ఫలతం కలుగుతుంద్.అనినా కోరికలు తీరుతాయి.(81-85)

                   స్కుందపురాణంలోని వైషణావ ఖండంలోని పురుషోతతుమ క్త్ర మాహ్తమెయాంలోని చాతురామెస్య 
వ్రతవిధి అను ముఫైతొమిమెదవ అధా్యయం సమాపతుం.
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పాలపు  బుచి్చరాజు

     

వాల్మెకి రామాయణం మహోతు్రుష్ట మై్న కవ్యం. ఎవరె నినాస్రులీ  రాసిన్ ఇంతకంట్ ఎకుకువగా ఏం చపపాగ-
లరు? యావదా్భరత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలీ  ఎందరో మహ్నుభావులు రచించి, చద్వి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉతతుర భారత దేశంలో గోస్విమి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకుడో ఒక దగ్గర వినిపస్తు నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్ళుగా వేలాద్ భకుతు లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చద్వి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశ్ష్ట మై్న పాత్ర హనుమద్. స్విమి భకి తుకి, కర్య దీక్కి, బుద్్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మెకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృష్్ట ంచ బడింద్ అనిపసుతు ంద్.  సీతానేవిషణలో హనుమ చేసిన అధు్త కరా్యలకి అబు్రపడి శ్రీరాము-
డు “నువువి న్ తముమెడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలంచుకున్నాడు. భకి తు తతావినికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింద్ కనుకనే సుందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంద్. 
న్టి రామదాసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహ్నుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి తుంచడం దావిరా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫూరి తుగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలీ  సుందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషో్ట తతుర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింద్.  ఆఖరికి ‘నూటపదహ్రులీ ’ తో పూరి తు చేయ గలగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్తు రని ఆశ్సుతు న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పద్్దనిమిద్ కందాలు చేరా్చను. పటా్ట భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తముమెలనా, మంత్రులనా, స్మంతులనా, సైెన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరెలా మసలుకోవాలో మాటాలీ డాక, పుర 
ప్రజలనా కూడా పలపంచి వారికి భకి తు  తతత్ు ం బోధిస్తు డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బుచి్చరాజు

నూటపదహ్రులీ    కందాలోలీ   

 సుందరకండ

            మనవి
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9)  జాజ నము కంటెను భకితాయ ె
    మానక సుఖదాయకమగు మర్వక    వినుడీ 
    జాజ నము దుసాస్ధయామగును   
    ఔనన మీరలకు భకితా అనుకూలమగున్ 

10) లేవు జపతపో  న్ష్టలు

     లేవుపవాసములు  మీకు లేవితరములున్

     కావున భకితాయె మార్గము 

     పావన పథమున నడువగ పాపము తీరన్ 

పురజన గీత 

(అనుబంధము)

11) ఈసునస్యలు విడువుడు 

     ఆసల దారిన� నడువుడు హరి సేవించన్ 

     ద్సము చేసిన కర్ణను  

     దాసుల రకించి తీర్ తప్పక ధరలో.  

12) వినుడు హరికథలు న్తయాము 

     కనుడు హరికలలను మోక్ష కాముకులారా

     అనువగు మార్గము మన్షికి 

     కనుగొన మరి వేర్ గలదె కలయందెైనన్ 
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ప్రాథమిక హకుకులు
భారత రాజ్్యంగం దావిరా ప్రాథమిక హకుకు లు

  భారత రాజ్్యంగం ప్రాథమిక హకుకుల జ్బితాను కలగ ఉంద్. భారత రాజ్్యంగం యొకకు ఈ ప్రాథ-
మిక హకుకులు భారత రాజ్్యంగంలోని పార్్ట IIIలోని ఆరి్టకల్ 12 నుండి 35 వరకు ఉన్నాయి. ప్రజల 
సరైెన నైెతిక మరియు భౌతిక అభు్యననాతికి ప్రాథమిక హకుకులు చాలా అవసరం. ఇవి రాజ్్యంగం-
లో అంతరా్భగం కబటి్ట  స్ధారణ చట్ట ం దావిరా మార్చడం లేదా తీసివేయడం స్ధ్యం కదు. ఏదై్న్ 
హకుకులు ఉలలీంఘంచబడినటలీ యితే, బాధిత వ్యకి తు తన హకుకుల రక్ణ మరియు అమలు కోసం సు-
ప్రీంకోరు్ట  లేదా హైకోరు్ట కు వళలీడానికి అరుహు లు. ప్రాథమిక హకుకులు జ్తీయ అత్యవసర పరిసిథాతులోలీ  
మాత్రమే నిలపవేయబడతాయి.

ప్రాథమిక హకుకులు: ప్రాముఖ్యత

భారత రాజ్్యంగంలోని ప్రాథమిక హకుకులు USA రాజ్్యంగం నుండి తీసుకోబడాడు యి. జ్తి, మతం, 

కులం లేదా లంగ భేదం లేకుండా ప్రజలందరూ తమ ప్రాథమిక హకుకుల అమలు కోసం సుప్రీంకోరు్ట  

మరియు హైకోరు్ట లను ఆశ్రయించే హకుకును కలపాంచారు. రాజ్్యంగంలో ప్రాథమిక హకుకులు చేర్చబడాడు -

యి, ఎందుకంట్ ప్రతి వ్యకి తు యొకకు వ్యకి తుతవి వికస్నికి మరియు మానవ గౌరవానినా కపాడటానికి అవస-

రమై్నవిగా పరిగణంచబడాడు యి. భారత రాజ్్యంగంలో ఆరు (6) ప్రాథమిక హకుకులు ఉన్నాయి.

1. సమానతవి హకుకు(ఆరి్టకల్్స. 14-18)

2. స్టవిచ్ఛ హకుకు (ఆరి్టకల్్స. 19-22)

3. దోపడీ వ్యతిరేక హకుకు (ఆరి్టకల్్స. 23-24)

4. మత స్టవిచ్ఛ హకుకు (ఆరి్టకల్్స. 25-28)

5. స్ంసకృతిక మరియు విదా్య హకుకులు (ఆరి్టకల్్స. 29-30),

6. రాజ్్యంగ పరిష్టకురాల హకుకు (ఆరి్టకల్్స. 32-35)
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1979కి ముందు ఏడు ప్రాథమిక హకుకులు ఉండేవి. భారత రాజ్్యంగంలోని ఆరి్టకల్ 31లో ఉననా 7వ 

ప్రాథమిక హకుకులు, “ఆసితు హకుకు”. ఇద్ 20 జూన్ 1979 నుండి అమలులోకి వచే్చ 44వ సవరణ చట్ట ం 

1978 దావిరా రాజ్్యంగం దావిరా రదు్ద  చేయబడింద్.

1. సమానతవి హకుకు: ఇద్ సమాజంలోని అనినా వరా్గ లు మరియు హోదాల మధ్య “హోదా మరియు 

అవకశల సమానతవిం”ని సురకి్తం చేసుతు ంద్. ఇద్ ఆరి్టకల్ 14-18లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 14:
 ఇద్ సమానతావినికి ప్రాథమిక హకుకు. “చట్ట ం ముందు సమానతావినినా లేదా భారతదేశ భూభా-

గంలోని చటా్ట ల సమాన రక్ణను రాష్టం ఏ వ్యకి తుకి నిరాకరించదు” అని ఇద్ ప్రకటిసుతు ంద్. జ్తి, రంగు 

లేదా జ్తీయతతో సంబంధం లేకుండా చట్ట ం ముందు సమానతవిం అందరికీ హ్మీ ఇవవిబడుతుంద్.

ఆరి్టకల్ 15 

     మతం, కులం, లంగం, జనమెసథాలం ఆధారంగా ఏ పౌరుడిని కూడా వివక్ చూపడానినా ఇద్ నిషే-

ధిసుతు ంద్. దుకణాలు, హోటళ్లీ , బహిరంగ వినోద సథాలాలు, బావులు మరియు టా్యంకుల వినియోగం 

మొదలైనవాటికి ఏ వ్యకి తుకి ప్రవేశం నిరాకరించబడదని ఈ కథనం పేరకుంద్. ఈ ఆరి్టకల్లో ఏదీ రాష్ట్రా నినా 

మహిళలు మరియు పలలీల కోసం ప్రతే్యక నిబంధనలు చేయకుండా నిరోధించదు.

ఆరి్టకల్ 16

 ఉపాధి విషయాలలో పౌరుడి పటలీ  రాష్టం వివక్ చూపదని ఇద్ హ్మీ ఇసుతు ంద్. అయితే, రాష్ట 

ప్రభుతవి ఉదో్యగాలలో SC/ST/OBC కటగరీ అభ్యరుథా లకు రిజరేవిషనులీ  కలపాంచవచు్చ.

ఆరి్టకల్ 18 

ఇద్ రాష్ట్రా నికి ఎలాంటి బిరుదులను ఇవవికుండా నిషేధిసుతు ంద్. “భారత పౌరులు విదేశ్ రాష్టం నుండి 

బిరుదులను అంగీకరించలేరు. బ్రిటీష్ ప్రభుతవిం భారతదేశంలో రాయ్ బహదూర్్స మరియు ఖ్న్ 

బహదూర్్స అనే కుల్న వరా్గ నినా సృష్్ట ంచింద్ – ఈ బిరుదులు కూడా రదు్ద  చేయబడాడు యి. అయితే, 

భారత పౌరులకు సైెనిక మరియు విదా్యపరమై్న విభేధాలను ప్రదానం చేయవచు్చ. భారతరతనా 

మరియు పదమెవిభూషణ్ అవారుడు లను గ్రహీత బిరుదుగా ఉపయోగంచలేరు మరియు తదనుగు-

ణంగా, రాజ్్యంగ నిషేధం పరిధిలోకి రాదు“.
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2. స్టవిచ్ఛ హకుకు: ఇద్ భారతదేశ పౌరులకు అంద్ంచబడిన స్టవిచ్ఛ యొకకు ఆలోచనను 
ప్రోత్సహిసుతు ంద్. ఇద్ ఆరి్టకల్ 19-22లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 19
 స్వితంత్రయా హకుకు భారతదేశ పౌరులకు ఆరు ప్రాథమిక స్టవిచ్ఛలకు హ్మీ ఇసుతు ంద్: 1) ఉప-

న్్యసము మరియు భావవ్యకీ తుకరణ స్టవిచ్ఛ, 2) సమావేశ స్టవిచ్ఛ, 3) సంఘాలను ఏరాపాటు చేసుకునే 

స్టవిచ్ఛ, 4) ఉద్యమ స్టవిచ్ఛ, 5) నివసించే మరియు సిథారపడే స్టవిచ్ఛ, మరియు 6) వృతితు, వాణజ్యం లేదా 

వా్యపార స్టవిచ్ఛ.

ఆరి్టకల్ 20
 ఇద్ నేరాలకు సంబంధించిన శ్క్కు సంబంధించి రక్ణను అంద్సుతు ంద్.

ఆరి్టకల్ 21
 ఇద్ జీవించే హకుకు, వ్యకి తుగత స్టవిచ్ఛ మరియు గౌరవంగా మరణంచే హకుకు (నిష్్రుయ 

అన్యాస) ఇసుతు ంద్. అందువలలీ , ఆరి్టకల్ 21 జీవించే హకుకు మరియు వ్యకి తుగత స్టవిచ్ఛను సంపూరణా 

హకుకుగా గురి తుంచదు, కనీ హకుకు యొకకు కోప్ను పరిమితం చేసుతు ంద్.

ఆరి్టకల్ 22
 ఇద్ నిరి్దష్ట  కసులలో అరెసు్ట  మరియు నిర్ంధానికి వ్యతిరేకంగా రక్ణను అంద్సుతు ం-

ద్. మొదటిగా, అరెసు్ట  చేయబడిన ప్రతి వ్యకి తుకి తన అరెసు్ట కు కరణానినా తెలయజేయడానికి ఇద్ 

హకుకును ఇసుతు ంద్; రెండవద్, తనకు నచి్చన న్్యయవాద్ని సంప్రద్ంచడం మరియు సమరిథాంచు-

కోవడం అతని హకుకు. మూడవద్గా, అరెసు్ట  చేయబడిన మరియు నిర్ంధంలో ఉననా ప్రతి వ్యకి తుని 

ఇరవై న్లుగు గంటల వ్యవధిలో సమీప మేజిస్ట్రాట్ ముందు హ్జరుపరచాల మరియు అతని అధి-

కరంతో మాత్రమే నిరంతర కస్టడీలో ఉంచబడాల.
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3. దోపడీ వ్యతిరేక హకుకు: నిషకుపటమై్న వ్యకుతు లు లేదా రాజ్యం కూడా భారతీయ సమా-
జంలోని బలహీన వరా్గ ల దోపడీని నిరోధించడం దీని లక్షం. ఇద్ ఆరి్టకల్ 23 మరియు 
24లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 23
 ఇద్ మనుష్లు, స్త్రీలు, పలలీలు, బిచ్చగాళ్ళు లేదా ఇతర బలవంతపు శ్రమతో మానవ గౌరవానికి 

వ్యతిరేకంగా ట్రాఫిక్ను నిషేధిసుతు ంద్.

ఆరి్టకల్ 24 

14 సంవత్సరాల కంట్ తకుకువ వయసు్స ఉననా పలలీలను ఏదై్న్ ప్రమాదకర ఉదో్యగంలో నియమించ-

డానినా ఇద్ నిషేధిసుతు ంద్.

4. మత స్టవిచ్ఛ హకుకు: ఈ ప్రాథమిక హకుకు కింద, ఏ పౌరుడికైన్ ఏ మతానినా ఆచరించే 
హకుకు ఉంటుంద్. ఇద్ ఆరి్టకల్్స 25-28లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 25
 ఇద్ మనస్్సకి్ స్టవిచ్ఛ మరియు ఉచిత వృతితు, అభా్యసం మరియు మత ప్రచారానినా అంద్సుతు ంద్

ఆరి్టకల్ 26 

ఇద్ మతపరమై్న వ్యవహ్రాలను నిరవిహించడానికి సహ్యపడుతుంద్, ఇద్ పబిలీ క్ ఆరడుర్, నైెతికత 

మరియు ఆరోగ్యం, ప్రతి మతపరమై్న తెగ లేదా ఏదై్న్ విభాగానికి లోబడి ఉంటుంద్.

ఆరి్టకల్ 27 

ఏదై్న్ నిరి్దష్ట  మతం యొకకు ప్రచారం లేదా నిరవిహణపై మతపరమై్న ఖరు్చల కోసం పనునాలు చలలీ ం-

చకుండా స్టవిచ్ఛను అంద్సుతు ంద్.
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ఆరి్టకల్ 28
 ఇద్ పూరి తుగా రాష్టంచే నిరవిహించబడే విదా్య సంసథాలలో మతపరమై్న స్చనలను నిషేధి-

సుతు ంద్.

5. స్ంసకృతిక మరియు విదా్య హకుకులు: ఇద్ ప్రతి పౌరుడికి, ముఖ్యంగా మై్న్రిటీలకు, 
స్ంసకృతిక మరియు విదా్య హకుకులకు హ్మీ ఇసుతు ంద్. ఇద్ ఆరి్టకల్్స 29-30లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 29
 ఇద్ మై్న్రిటీల ప్రయోజన్లకు రక్ణ కలపాసుతు ంద్. ఒక మై్న్రిటీ సంఘం విదా్య సంసథా 

దావిరా మరియు దాని దావిరా తన భాష, లప లేదా సంసకృతిని సమరథావంతంగా పరిరకి్ంచగలదు.

ఆరి్టకల్ 30
 విదా్య సంసథాలను స్థా పంచడానికి మరియు నిరవిహించడానికి మతం లేదా భాష ఆధారంగా 

మై్న్రిటీల హకుకులను ఇద్ పేరకుంద్.

6. రాజ్్యంగ పరిష్టకురాల హకుకు: ప్రాథమిక హకుకుల అమలు కోసం ఈ హకుకు ఉంద్. 
ఇద్ ఆరి్టకల్్స 32-35లో ఉంద్.

ఆరి్టకల్ 32 

         ఇద్ రాజ్్యంగపరమై్న పరిష్టకురాలకు హకుకును అంద్సుతు ంద్ అంట్ ఒక వ్యకి తు  అతను/ఆమ్ 

ప్రాథమిక హకుకులను పరిరకి్ంచడానికి సుప్రీంకోరు్ట  లేదా ఉననాత న్్యయస్థా న్లను ఆశ్రయిం-

చే హకుకును కలగ ఉంటాడు. ఆరి్టకల్ 32 ప్రకరం సుప్రీం కోర్్ట రిట్లు జ్రీ చేస్ట అధికరం కలగ 

ఉండగా, ఆరి్టకల్ 226 ప్రకరం హైకోరు్ట లకు అదే అధికరాలు ఇవవిబడాడు యి. B.R ప్రకరం. అంబే-

దకుర్, ఇద్ భారత రాజ్్యంగం యొకకు  “హృదయం మరియు ఆతమె”.
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ఆరి్టకల్ 33
 ఇద్ స్యుధ బలగాలకు లేదా పబిలీ క్ ఆరడుర్ నిరవిహణకు బాధ్యత వహించే దళాలకు ప్రాథ-

మిక హకుకుల దరఖ్సుతు ను సవరించడానికి పారలీమ్ంటుకు అధికరం ఇసుతు ంద్.

ఆరి్టకల్34
 ఈ భాగంలోని పైన పేరకుననా నిబంధనలలో ఏమై్న్ ఉననాపపాటికీ, యూనియన్ లేదా రాష్టం 

యొకకు స్టవలో ఉననా వ్యకి తు లేదా ఏదై్న్ ప్రాంతంలో నిరవిహణ లేదా పునరుదధిరణ లేదా ఆరడుర్కు 

సంబంధించి అతను చేసిన ఏదై్న్ చర్యకు సంబంధించి పారలీమ్ంటు చట్ట ం దావిరా నష్ట పరిహ్రం 

చలలీ ంచవచు్చ. భారత భూభాగంలో మార్ల్ లా అమలులో ఉననా లేదా ఆమోద్ంచబడిన ఏదై్న్ శ్క్, 

విధించిన శ్క్, జపుతు  ఆరడుర్ లేదా అటువంటి ప్రాంతంలో యుదధి చట్ట ం కింద చేసిన ఇతర చర్యను 

చలులీ బాటు చేసుతు ంద్.

ఆరి్టకల్35
 చటా్ట లను రూపొంద్ంచే అధికరం పారలీమ్ంటుకు ఉంటుంద్ మరియు రాష్ట శసనసభకు 

ఉండదు
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కొతతు  రామానందం                                                                   పంచ భూతములలో ఒకకు-
టై్న ‘జలం’ పూరవిపు న్లుగు 
భూతాలకు సంబంధించిన శబధి , 
సపార్శ, రూప లక్ణాలతో బాటు 
ఆనందంగా ‘రసం’ అనే లక్ణం 
వచి్చ జేరింద్. ‘రసం’ అంట్ 
స్రం, రుచి జీవశకి తు, ఆస్విదన, 
చాతురి, ఉలాలీ సం వంటి అరాథా లు 
చపుపాకోవచు్చ. మన జీవితాల-
లో ‘జలం’ యొకకు ప్రాముఖ్యత 
అందరికీ తెలసిందే. అనినా 
జీవులు జలం మీద ఆధారపడి 
ఉన్నాయి. అనినా లోకములలోని 
జీవరాశులు జలంపైనే  జీవిసుతు -
న్నాయి. మన ఈ భూలోకంలో 
మానవులు, జంతువులు, 
వృక్ములు జలసంపదమీ-
దే మనుగడ స్గసుతు న్నాయి. 
అతి ముఖ్య జలభూత ప్రధాన 
శ్వక్త్రం ` జంబుకశవిరం ఈ 
పుణ్యధామం కవేరి తీరమందు 
అలరారుతుననాద్. జంబుక-
శవిర ప్రాంతం సహజ ప్రకృతి 
శోభలతో, మనోహర దృశ్యల-
తో కోమల కవేరి నద్ సయ-
గాలతో, స్రవంతమై్న పంట 
పొలాలతో ఆనంద దాయకంగా, 
అధు్తంగా ఉంటుంద్. కవేరి 
నద్ మరియు కొలలీడం నదులు 
పుషకులంగా ప్రవహిస్తు  శ్రీరంగ 

 

దేవ దేవుని పంచభూత లంగాలు

క్త్రం నలువైపులా చుటు్ట ము-
టి్ట  న్జూకుగా కనవస్తు  దీనిని 
‘శ్రీ దీవిపం’గా రూపుద్దా్ద యి. 
ఈ కరణంగా అచ్చటి నదీ తీర 
భూములు యందు చకకుటి 
పంటలు, వన సంపద పం-

పొందడానికి దోహదపడుతు-
న్నాయి. దేవాలయ పరిసరాలు 
చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. 
కవేరి నద్ని తమిళంలో ‘పొనినా’ 
అని పలుస్తు రు. ‘పొనినా’ అంట్ 
బంగారం, ఇచ్చట కవేరీ సంధా్య 

జలలంగ క్త్రం ` జంభుకశవిరం
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కశవిరంలో శ్వుడు జలలంగంగా 
కొలువు తీరాడు. ఇచ్చటి జం-
బుకశవిరుని జంబున్ధార్, అపుపా 
లంగేశవిరార్, నీర్ తిరళ్న్థర్, 
వన్నా నదీశవిరార్, అనైెక అననాల్ 
అని న్మములతో తమిళ్లు 
అత్యంత భకి తు భావంతో పలుచు-
కొని, మురిపంగా స్టవించుకుం-
టారు. ఈ క్త్రానికి ‘అనైెకకు’ అనే 
పేరు కూడా ఉంద్. ఈ పుణ్యక్త్ర-
మందు ఏనుగు (అనైె) శ్రదాధి  శకుతు -
లతో స్టవించుకుని ముకి తు పొంద్న 

కరణమన ఈ పేరు వచి్చంద్. 
ఈ ఏనుగే కక ఒక స్లపురు-
గు నిష్ట తో ఆరాద్ంచిన కర-
ణమున మోక్నినా పొందాయి. 
ఈ జంబుకశవిర ఆలయం 
అనినా రోజులు భకుతు లతో నిండి 
ఉంటుంద్. జంభుకశవిర స్విమి 
వారు భక తువాత్సల్యనిధి, దర్శ-
నమునకు వచే్చ భకుతు లు చితతు-
శుద్ధితో, వినయ విధేయతలతో 
అరి్చంచి తమ కోరికలు విననావిం-
చుకుంటారు. ఆ స్ంబశ్వుడు 

సమయాలోలీ  సవిరణాఛాయల-
తో మ్రిసిపోతూ తీరథారాజమై్, 
భకుతు లను పునీతం చేసుతు ంద్. 
చోళదేశ ఉతతుర తీర ప్రాంతంలో 
వాసికెకికున జంబుకశవిరాని-
కి అత్యంత ఘనమై్న చరిత్ర 
ఉననాద్. ఈ క్త్రమునకు సంబం-
ధించిన ఎనోనా రసవతతుర గాధలు 
ఉన్నాయి. ‘జంబు’ అంట్ ‘తె-
లలీనేరేడు’ చటు్ట  అని అరథాం 
ఈ తెలలీ  నేరేడు చటు్ట  అడుగు 
భాగాన మూల స్థా నంలో ఈ క్త్ర 
అద్ష్టఠా న దై్వమగు ‘జంబుక-
శవిరార్’ సవియంభూగా వలసిన-
టు్ట  పురాణగాధ. ఇకకుడ ఆలయ 
గర్భ మంద్రం బయటి ప్రాక-
రంలో వరిధిలులీ తుననా జంబువృ-
క్ం స్ధారణమై్న వృక్ం కదు. 
స్విమి వారిని శశవితంగా స్టవిస్తు  
ఉండే రీతిన ఎంతోకలం తీవ్ర-
మై్న తపమాచరించి స్విమివారి 
అనుగ్రహ్నినా పొంద్, వృక్రూపం 
దాల్చన ‘శంభు’ అనే ఋష్ సవి-
రూపమని చరిత్ర చబుతుంద్. 
‘శంభుడు’ అనే ఈ ఋష్కి 
మహ్దేవుడు ప్రత్యక్మై్ వరం కో-
రుకొమమెన్నాడు. అంత శంభుడు 
` మిముమెలను సదా దరి్శస్తు .. 
స్టవించే భాగ్యమొసంగమని వే-
డుకున్నాడు. అందుకు నీలకం-
ఠుడు భకుతు ని కోరిక మనినాంచి 
అతనిని జంభూవృక్రూపం 
దాల్చ, అచ్చట లంగరూపంలో 
వలసిన ఈశవిరుని నిత్యం దరి్శం-
చుకుంటూ, తృపతు చందమని 
అనుగ్రహించాడు. అలా జంబు-
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దయామయుడు. వారి అభీష్ట్ట ల-
ను తీరి్చ, వారి సమస్యలనినాంటిని 
తొలగస్తు డు. సదా ఆనందమయ 
జీవితానినా అనుగ్రహిస్తు డు.  
జంబుకశవిరస్విమి ఆలయం 
సరావింగ సుందరంగా రూపొం-
ద్ంపబడిరద్. కలక్రమేణ ఆల-
యానినా పలుమారుపాలు చేశరు. 
కంచి కమకోటి పీఠానికి అను-
సంధానం చేయబడి ప్రతి నిత్యం 
మూడు కలాలలో పూజలు, 
అభిషేకలు, అర్చనలు, 
హ్రతులు, నివేదనలు, వివిధ 
స్టవలతో ఆలయం భకి తు వాతావర-
ణంలో కనవసుతు ంద్. పరవిద్న్ల-
లో మహోత్సవాలు, వార్ికోత్సవా-
లు, ఆలయ అధికరులు భకుతు ల 
సహకరంతో అత్యంత ఉతా్సహ 
భరితంగా నిరవిహిసుతు ంటారు. 
ఎతతుయిన గోపురాలతో, మం-
డపాలతో, ప్రాకరాలతో, వివిధ 
ఉపాలయాలతో సందర్శకు-

లను ఎంతగానో అలరిసుతు ంద్. 
న్లుగవ ప్రాకరం 32 అడుగుల 
ఎతుతు కలగ సుమారు 8 వేల 
అడుగుల చుటు్ట కొలతతో చూ-
డముచ్చటగా ఉంటుంద్. 
సవియంగా స్విమివారి పర్యవే-
క్ణలో శ్లుపాలుగా దేవతలను 
నిపుణులుగా మారి్చ సరవి శోభా-
యమానంగా తీరి్చద్ద్్దన్డు. 
ఇచ్చట స్విమివారు పశ్్చమా-
భిముఖుడైె సందర్శన భాగ్యం 
కలగస్తు రు. గర్భగుడిలో ఉననా 
నవదావిర గవాక్ం ప్రతే్యక ఆక-
ర్ణ, భకుతు లు ప్రతి పరా్యయం 
దరి్శస్టతు తమ ఆరిథాక, ఆరోగ్య, 
సంతాన సంబంధిత సమస్యలు 
అనినాయూ స్విమి కృపతో తీ-
రిపోతాయని ప్రగాఢ విశవిసం. 
ఆద్శంకరాచారు్యలువారు ఈక్-
త్రానినా సందరి్శంచి, అత్యంత 
శకి తువంతమై్న, మహిమానివిత 
శ్రీ చక్ంకితమై్న రెండు కరాణా -

భరణాలను ఆద్శంకరులు 
సమరిపాంచినటులీ  ఇతిహ్సం. 
అఖిలాండేశవిరి మంద్రంలో 
గరా్భలయానికి ఎదురుగా వి-
ఘనారాజైెన విన్యకుని ద్వ్య-
మూరి తుని తిలకించవచు్చను. 
స్విమి జలలంగరూపని-
గా పేరు తెచు్చకున్నారు. ఇద్ 
నీటితో ఏరపాడిన లంగం కదు. 
స్విమి వారి పానపట్ట ం నుంచి 
స్విమి చుటూ్ట  నీరు ఊరుతుం-
టుంద్. నీరు బొటు్ట  బొటు్ట గా 
ఊరుతుంద్. పానపట్ట ం చుటూ్ట  
వస్్రా నినా కపుపాతారు. ఆ వస్త్రం 
కొంతస్టపటికి పూరి తుగా తడిచి-
పోతుంద్. ప్రతి అరగంటకు ఆ 
వస్్రా నినా తీసి గటి్ట గా పండి మళ్లీ  
కపుపాతారు. మళ్లీ  అందులోకి 
నీరు ఊరుతుంద్. నిత్యం జరు-
గుతుండే ఈ అపూరవి దృశ్యనినా 
భకుతు లు చూసి ముగు్ద లౌతారు. 
`స్విమివారి దేహం అఖిలాండే-
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షయాలను తిలకించవచు్చ-
ను. ఈ స్విమి వారికు అమమెవారే 
సవియంగా పూజించి తగు సప-
ర్యలు చేస్తు రనే ప్రాచీన గాధా-
నుస్రంగా, ఇపపాటికీ మధా్యహనా 
వేళలో అమమెవారి గుడి అర్చ-
కులు, అమమెవారి వేషం దాల్చ, 
అయ్యవారి ఆలయానికి వచి్చ, 
భకి తు శ్రదధిలతో పూజలు వగైెరా 
జరుపుతారు. ఈ విశేషం చాలా 
సంవత్సరాల నుంచి అమలు 
అవుతుననాద్. ఇటువంటి పద్దతి 
వేరే ఆలయాలలో చూడలేము. 
జంబుకశవిర ఆలయ ప్రాంగ-
ణాలలో పలు ఉపాలయము-
లు ఉననావి. విన్యకుడు, సు-
బ్రహమెణ్యస్విమి, ఇతర శ్వదేవ 
పరివార ఆలయములు ఉననావి. 
విన్యకుడు, సుబ్రహమెస్వి-
మి, ఇతర శ్వదేవ పరివార 
ఆలయములు, స్విమి ఆపతు 

భకుతు డైెన నందన్ర్ తిరున్నా-
పూరసత్, సంబధార్, వంటి 
ఉపాలయాలు, ఈ అనినాయూ 
భారత వాసుతు  శ్లపా చిత్రకళా వైభవ 
రీతులకు దరపాణం పడతాయి. 
శ్రీరంగ పట్ట ణం దరి్శంచుటకు 
వచి్చన యాత్రికులు, జంబుకశవి-
రస్విమిని దరి్శంచి పునీతులౌ-
తారు. ఆలయంలో ప్రవేశ్ంచిన 
ప్రతి భకుతు డు ఇచ్చట జరుగు-
తుననా పూజ్ కర్యక్రమములలో 
పాలొ్గ ని ఆధా్యతిమెక, భకి తుభావన్-
యుత వాతావరణంతో తనమెయ 
మొందుతారు. ఆలయ శ్లపా 
చిత్ర కళావైభవానినా తిలకించి 
ముగు్ద లౌతారు. ఈ గుడి  భకుతు ల 
సౌకరా్యరథాం ఉదయం 6 గంటల 
నుంచి మధా్యహనాం ఒంటి గంట 
వరకు, స్యంత్రం 4 గంటల 
నుండి రాత్రి తొమిమెద్ననార 
గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంద్. 

శవిరి స్థా నిక భంగమలో అసమాన 
అందాల రూపగా, తూరుపాకు అభి-
ముఖిjెైు భకుతు లకు దర్శనమిసుతు ం-
టారు. అమమెవారికి ఉననా న్లుగు 
భుజ్లలో కలవపువువిలను 
రెండు చేతులతో ధరించి, క్రింద్ 
రెండు హస్తు లలో అభయ   ము-
ద్లను కలగ ఉంటుంద్. అధిక 
సంఖ్యలో మహిళాభకుతు లు తమ 
సౌభాగ్యం, సంతానం, కుటుంబ 
సౌఖ్యం, సంపద ముననాగు విష-
యాలకు సంబంధించి అమమెను 
ఆదరాభిమాన్లతో అరి్చంచి, 
కుంకుమ సీవికరిస్టతు తమ కష్ట్ట లు 
తీరగలవని భావిస్తు రు. భకి తు ప్ర-
పతుతు లతో పూజించిన వారికి 
ఆమ్ దయామయి. కొండంత 
అండగా ఉంటూ వారి కష్ట్ట ల-
ను మటుమాయం చేసుతు ంద్. 
అమమె కృప అటువంటిద్. 
ఈ క్త్రంలో భకుతు లు కొతతు వి-
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ఈ క్త్రం దరి్శంచు-
టకు చనెనాై  నుంచి 
రైెలు, బసు్స సౌక-
ర్యములు కలవు. 
మధుర నుంచి 
కూడా ఈ పుణ్యక్-
త్రానినా తిలకించవ-
చు్చను. ఈ ఆలయ 
దర్శనం మరుపు-
రాని ఆనందోతా్స-
హ్లు కలగసుతు ంద్.  
`సమాపతుం
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న బంధురోమెహితైెషీ స్్యత్సపతాయాసుతు  పోషక: 
నసఖ్ యత్ర విశవిసస్్స భారా్యయత్ర నిరవి ృతి:

మనమంచిని కోరేవాడే నిజమై్న బంధువు. పంచి పోష్ంచే వాడే నిజమై్న తండ్రి. నమమెత-
గన వాడే నిజమై్న స్టనాహితుడు. సుఖం కలగంచేదే నిజమై్న భార్య.

న విషం విషమితా్యహు: భక తుసవిం విషముచ్చతే! 
విషమే కకినం హంతి భక తుస్యం పుత్రపాత్రకమ్!!

పాము విషం సకినవాడు నేలపై గలగల కొటు్ట కుంటూ తానొకకుడే మరణస్తు డు. కని 
భకుతు ల ధనం అన్్యయంగా అనుభవించేవాడు అతనొకకుడే కక పుత్రపౌత్ర పరంపర 
అంతా మరణస్తు రు.

అసిథారం జీవనం లోక హ్యసిథారం యోవనం ధనమ్ 
అసిథారం దారా పుత్రాదా్య ధరమె కీరి తు దవియం సిథారమ్!!

ఇకకుడ జీవితం అశశవితమై్నద్. ఈ ప్రపంచంలో యవవినం, ధనం, అశశవితమై్నవి. 
భార్య బిడడులు కూడా అశశవితమై్నవారు కీరి తునిచే్చవి. ధరమెబదధిమై్నవి అయిన మంచి-
పనులే శశవితమై్నవి.

హితోకుతు లు
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   75 ఏండలీ  స్వితంత్ర ఫలాలను 

భారత ప్రజలు ఆస్విద్సుతు ననా వేళ... 

న్టి అమరుల తా్యగాలను గురుతు -

చేసుకుంటూ.. "సవితంత్ర భారత 

వజ్రోత్సవ ద్విసపాతు హం" ముగంపు 

వేడుకలు హైదరాబాద్ ఎల్.బ్. స్ట్ట -

డియంలో అత్యంత వైభవోపేతం-

గా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు ము-

ఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్శేఖర్ రావు 

ముఖ్య అతిథిగా హ్జరయా్యరు. 

మహ్తామెగాంధీ చిత్రపటానికి సీఎం 

కసీఆర్ పుష్టపాంజల ఘటించి, 

నివాళ్లు అరిపాంచారు. అనంతరం 

జ్తీయ పతాకనినా ఆవిషకురించి, 

జ్తీయ గీతానినా ఆలపంచారు.

ఈ ముగంపు వేడుకలోలీ  శసన 

మండల చైరమెన్, శసన సభ సీపాకర్,  

రాష్ట మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మె-

ల్్సలు, ఎమ్మెలే్యలు, చైరమెనులీ  తద్తర 

ప్రజ్ప్రతినిధులు, ప్రభుతవి ఉననాతా-

ధికరులు, పలు రంగాలకు చంద్న 

అతిరథ మహ్రథులు హ్జర-

యా్యరు.

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కసీఆర్ ప్రసంగ-

స్తు  గాంధేయ వాదమే తెలంగాణను 

స్ధించిందని, గాంధీ అనుసరిం-

చిన శంతి, అహింస, సౌభ్రాతృతవి 

భావనల కొనస్గంపే తమ లక్షమ-

ని సీఎం  సపాష్ట ం చేశరు. ఈ ఉత్సవా-

లను విజయవంతం చేసిన కమిటీ 

చైరమెన్, రాజ్యసభ సభు్యలు శ్రీ క-

శవరావు, మంత్రులకు, ఎంపీలు, 

ఎమ్మెల్్సలు, ఎమ్మెలే్యలు, సీఎస్ 

సమేశ్ కుమార్, డీజీపీ మహేందర్ 

రెడిడులతో సహ్, భాగస్విములైన జిలాలీ  

కలక్టరలీను, అనినాశఖల అధికరు-

లు, ప్రభుతవి యంత్రాంగానినా సీఎం 

కసీఆర్ అభినంద్ంచారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం కసీఆర్ గారి 

ప్రసంగం.. ముఖ్్యంశలు :

* సవితంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల 

అపురూప ఘటా్ట నినా ఘనంగా జరు-

పుకోవడం సంతోషంగా ఉననాద్. 

*   పద్హేను రోజులపాటు తెలంగాణ 

నిరవిహించిన తీరు యావత్ దేశనినా 

ఆకర్ించింద్.

* చరిత్రలో చిరస్థా యిగా నిలచిపో-

యేలా వజ్రోత్సవాలు నిరవిహించు-

కున్నాం.

*   సవితంత్రం వచి్చ 75 ఏండలీ యిన్.. 

దేశం అనుకుననాంతగా పురోగమిం-

చలేదు.

* విదేవిష శకుతు లు కులం, మతం 

పేరుతో దేశ ప్రజల మనసులను 

కలుష్తం చేసుతు న్నాయి.

* ఇవనీనా చూస్తు  మౌనం 

వహించడం కరెకు్ట  కదు.

*  మేధావి వర్గం అరధిమై్న్, అరధిం-

కనటులీ  వ్యవహరించడం సరికదు

* అదు్భతమై్న ప్రకృతి సంపద, 

మానవ వనరులుననాయి

* పేద, ధనిక, కులం, మతం తేడా 

లేకుండా దేశనినా ముందుకు తీ-

సుకెళాలీ ల. సమాజ్నినా సక్రమమై్న 

మార్గంలో నడిపంచాల.

*  గాంధీ గురించి కొందరు అలుపాలు 

నీచంగా మాటాలీ డారు.

*   గాంధీ గురించి ప్రపంచమే 

గొపపాగా చబుతుంద్. ఈ అలుపాల 

మాటలు ఎంత?

*  గాంధీ సినిమాను 22 లక్లమం-

ద్కి పైగా పలలీలు చూశరు. న్కెంతో 

గరవింగా, సంతోషంగా ఉననాద్.

*  ఇందులో 10శతం పలలీలు 

గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకున్నా 

దేశం ఎంతో పురోగమిసుతు ంద్.

* స్వితంత్రయా మూరి తు గురించి ఈ 

తరం పలలీలకు తెలయాలనే ఈ 

సినిమాను చూపసుతు ననాం.

* స్మూహిక జ్తీయ గీతాలాపన 

కర్యక్రమంలో కోటి మంద్కి పైగా 

ఒకస్రి పాలొ్గ ని విజయవంతం 

చేశరు.

* ఈ ఉత్సవాలను విజయవంతం 

వైభవంగా ఎల్్ స్ట్టడియంలో వజ్రోత్సవ  
ద్విసపాతు హం సమాపన 
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చేసిన కమిటీ చైరమెన్, రాజ్యసభ 

సభు్యలు కశవరావు, మంత్రులకు, 

ఎంపీలు, ఎమ్మెల్్సలు, ఎమ్మెలే్యలు, 

తద్తర ప్రజ్ ప్రతినిధులు, ప్రభుతవి 

ప్రధాన కర్యదరి్శ సమేశ్ కుమార్, 

జిలాలీ  కలక్టరలీకు అభినందనలు.

*  గాంధీ బాటలోనే తెలంగాణ 

ఉద్యమానినా ముందుకు తీసుకెళ్లీ-

నం. రాష్ట్రా నినా స్ధించుకుననాం.

జ్తి గరివించే ప్రముఖులకు, ప్రము-

ఖుల వారసులకు సన్మెన్లు :

సవితంత్ర వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా 

ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్శేఖర్ రావు 

గారు సురవరం ప్రతాపరెడిడు  గారి 

వారసుడు సురవరం అనిల్ కుమార్ 

రెడిడు , భాగ్యరెడిడు  వరమె గారి వారసుడు, 

అంబేదకురిసు్ట  అజయ్ గౌతమ్, 

కొమురం భీం వారసుడు కొమురం 

సనేరావు, కలనాల్ సంతోష్ బాబు 

గారి తండ్రి బికుకుమలలీ  ఉపేందర్, 

వయి్య ఎకరాలకు పైగా భూములను 

దానం చేసిన భూదాన్ రాంచంద్రారె-

డిడు  గారి తనయుడు అరవింద్ రెడిడు ,  

హరితహ్రంలో లక్లాద్ మొకకులు 

న్టిన వనజీవి రామయ్య, రావలలీ  

వంకట్రామారావు గారి తనయుడు 

రావలలీ  మాధవరావు, కమనెవిల్తు క్రీ-

డలోలీ  పతకలు స్ధించిన క్రీడాక-

రులు నిఖత్ జరీన్, ఆకుల శ్రీజ, 

మహమెద్ హుస్ముదీ్దన్, సంగీత 

దర్శకులు శంకర్ మహదేవన్, 

కె.ఎం.రాధాకృషణా, ప్రముఖ న్ట్య 

కళాకరిణులు అలేఖ్య పుంజ్ల, 

వైషణావి విఘ్నాష్, సంగీత, న్టక 

అకడమీ చైర్ పర్సన్ దీపకరెడిడు, 

ఖవావిల్ నిరావిహకులు వార్ీ బ్రదర్్స 

తద్తరులను ఘనంగా సన్మెనిం-

చారు.
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       శ్రామికగౌరవం అనే పదానికి 
అరథాం తెలయని దేశమేదై్న్ 
ఉందంట్ సమాధానం వేరే చపపా-
నవసరం లేదు. కసతు కూరు్చననా 
కురీ్చ హోదా పరిగతే కళ్లీ  నెతితు-
కెకకు దేశమేదీ అన్నా సమాధానం 
ఒకకుట్ అవుతుంద్. అయితే ఈ 
విధమై్న హోదా ఫకుతు  ఆఫీసు 
భవన్లోలీ  మితిమీరి ఉంటుంద్. 
స్ంకతికపరమై్న సంసథాలోలీ  అతి-
సవిలపాంగా ఉంటుంద్. 
    మన ప్రభుతవిం ముడిచము-
రు అనేవిషణ, ఉతపాతితు ప్రారంభిం-
చినపుపాడు రష్ట్య ఆ స్ంకతిక 
విజ్ఞా న్ని  మనకి అందచేసింద్. 
మనవాళ్లీ  వళ్ళు రష్ట్యలో అనేక 
ముడిచమురు స్థా వరాలోలీ  శ్క్ణ 
పొందారు. ఆరంభ సంవత్స-
రాలలో రష్యన్  శస్త్ర,స్ంకతిక 
నిపుణులు మనదేశనికి వచి్చ 
మార్గనిరే్దశం చేశరు. ఆ తొల-
సంవత్సరాలలోనే నేను ము-
డిచమురు సహజవాయువుల 
అనేవిషణా సంసథాలో ఉదో్యగం-
లో చేరడం, న్లుగు రోజులోలీ నే 
ననునా అస్్సంలోని ఓ ప్రారంభ 
ముడిచమురు క్త్రానికి బద్ల్ 
చేయడం జరిగంద్. అపపాటిక 
రష్ట్యలో తరీఫూదు పొంద్న గుపాతు  

అనే వంగ సదరుడు నేను పని-
చేయాల్సన విభాగం నిరవిహిసుతు -
న్నాడు. అపపాటికి రుద్స్గర్ అనే 
ప్రాంతం లో  మొదటి చమురు-
బావి త్రవవికం ప్రారంభమై్ంద్. 
నేను పనిచేస్ట విభాగంతాల్కు  
విధులు అత్యంత కీలకమై్నవి. 
తవివిన చమురు బావులోలీ  అతి-
కిలీష్ట మై్న ఎలక్రా నిక్ పరికరాలనా 
ప్రతే్యకమై్న విదు్యతతుంతీ సము-
దాయంతో ద్ంప, భూమిలోపల 
చమురుబావి చొచు్చకుపోయిన 
పొరలననినాంటినీ పరిశ్లసుతు ం-
ద్. ఉపరితలం మీద నుననా ని-
యంత్రణ ఎలక్రా నిక్ పరికరాలు 
పొరల తాల్కు అనేకమై్న గు-
ణవిశేష్టలను గ్రాఫ్ ల రూపంలో 
పొందుపరుస్తు యి. వాటిని విశేలీ-
ష్ంచి ముడిచమురు నికి్పతుమై్న 
పొరలను గురి తుంచడం  జరుగు-
తుంద్. ప్రపంచ వా్యపతుంగా ఈ 
చమురుబావుల లోతులు 600 
మీటరలీనుంచి ఆరు కిలోమీట-
రలీ వరకు ఉంటాయి. ఈశన్య 
ప్రాంతంలో అధికభాగం చమురు 
బావులు 4.5 కిలోమీటరలీ లోతు 
వరకూ ఉంటాయి. ఈ స్ంకతిక 
పరిజ్ఞా నమంతా అనుభవంతో నే-
రు్చకోవాల్సందే. రష్యన్ భాషలో 

కొనినా పుసతుకలున్నా, వాటిని చద-
వాలంట్ భాష్టపరిజ్ఞా నం చాలా 
అవసరం.  ముడి చమురు క్-
త్రాలోలీ  విధులు స్టూ,బూటూ 
వేసుకొని పనిచేస్ట ఉదో్యగాలు 
కవు.
      నేను చేరిన పద్రోజులోలీ నే 
బైజటోవ్ అనే రష్యన్ స్ంకతిక 
నిపుణుడు వచి్చ మాకు మార్గద-
రి్శగా నిలచాడు. ఈశన్యప్రాంత 
ముడిచమురు సంసథా కంద్ం 
శ్వస్గర్ అనే మధ్యసథామై్న 
పట్ట ణం. ఆ ఊరోలీ  ఒకటంట్ ఒక 
సినిమాహ్ల్ ఉండేద్. అపపాటి-
కి అస్్సం చలన చిత్ర నిరామెణం 
ఒకటీ, రెండూగా కలకతాతు లో 
జరిగేవి. ఆ కరణంగా హిందీ 
చిత్రాలు పలు పట్ట ణాలోలీ  కుపపాలు 
తిపపాలుగా ఆడేవి. ఓ శనివారం 
స్యంత్రం బైజటోవ్ “ననునా 
సినిమాకి తీసుకు వళ్ళు. కలనీ 
బయట రాజ్ కపూర్ బొమమె ఉననా 
పోస్టర్ కనబడింద్. మా దేశంలో 
జన్లకి రాజ్ కపూర్ సినిమా-
లంట్ చాలా యిష్ట ం!” అన్నాడు. 
       కసతు దూరంగా ఉరుబయట-
నుననా మా కలనీ నుంచి, పట్ట ణ 
మధ్యసథాంగా ఉననా సినిమాహ్లు 
ఓ రెండుననార కిలోమీటరలీ దూ-

ఎలక్రా న్

    బ�ైజటోవ్
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రముంటుంద్. ఇద్దరం నడు-
చుకొంటూ అపపాటికింక పేరు 
లేని సినిమా హ్ల్ కి వళ్ళు, రెండు 
రూపాయల బాలకునీ టికెట్ కొ-
నుకుకుని సినిమా చూశం. న్కు 
అలవడిన మిడిమిడి రష్యన్ పరి-
జ్ఞా నంతో దుబాసీగా వ్యవహరించి 
నెమమెద్గా అపుపాడపుపాడూ కథ 
వివరించాను.  పద్మెని నృతా్యలు, 
శంకర్ జైెకిషన్ సంగీతం బైజటొవ్ 
ని ఓ కుదుపు కుద్పేశయి. ఆట-
ముగసిన తరావిత హ్ల్ నుంచి 
బయట పడాడు ం. ఆకశమం-
తా మేఘావృతమై్ ఉరుములు 
ఉరుముతోంద్. 
    సైెకిల్ రిక్ మనుష్లు ఓ 
పద్ మంద్ చుటూ్ట  మూగారు. 
ఒక సైెకిల్ రిక్ అతను వరస 
తనదీ అంటూ ముందుకు 
రావడంతో మిగలన వారందరూ 
తొలగారు. కలనీకి వస్తు వా అని 
అడిగాను. “న్లుగు రూపాయ-
లవుతుంద్. రిక్ మ్యిన్ రోడ్ 
మీద ఉంద్ పదండి,”అన్నాడు. 
సినిమాకి వచే్చ, పోయే జనసం-
దోహం నుంచి తపపాంచుకొంటూ  
మ్యిన్ రోడుడు మీదకు వళాళుం. 
“మనిష్ మనిష్ని రిక్ని తొకుకు-
కుంటూ తీసుకుపోవడం మాకు 
తెలయనిద్, ఇపుపాడు తెలుసు-
కున్నా ఎకకుద్ లేదు!” అన్నాడు 
బైజటోవ్. 
      “మాదేశంలో ఈ సైెకిల్ రిక్ 
అనేద్ లక్లాద్మంద్కి జీవ-
నభృతి. మీ సిదాధి ంతం ప్రకరం 
మేము ఎకకుకపోతే వారందరి 
పరిసిథాతీ అలలీకలోలీ లమై్పోతుంద్-

,”అన్నాను. 
   బైజటొవ్ తనపర్్స లోంచి 
అయిదు నోటు తీసి రిక్ అతని-
కిచి్చ, అతనినా వళ్లీపొమమెని సంజఞా 
చేస్తు , న్తో అలా చపపామన్నాడు.
      రిక్ అతను అయిదు నోటు 
తిరిగ బైజటోవ్ కిచి్చ,”మిమమె-
లనా ద్ంపకుండా నేను డబు్ 
తీసుకోను! రష్యన్ బాబుతో 
చపపాండి,”అన్నాడు. సంగతి 
చపాపాను. 
       “అయితే మనం నడుచుకొం-
టూ పోదాం. రిక్ అతనినా మన 
వనకనే రమమెని చపుపా,” అన్నాడు 
బైజటోవ్. రిక్ అతను సరేనన్నా-
డు. ఓ ఇరవై మీటరులీ  నడిచిన 
తరావిత ఆకశంలో చిలులీ లు 
పడడుటు్ట గా వర్ం కురవస్గంద్. 
రిక్ అతను రోడుడు  పకకుగా రిక్-
న్ప మమమెలనా ఎకకుమన్నాడు. 
వేరు ఆలోచించకుండా రిక్ 
ఎకకుశం.  రిక్ అతను పాలీ సి్టక్ 
తెరలు ద్ంప మేము  వర్ంలో 
తడవకుండా చూశడు తపపా, 
బైజటోవ్ రిక్ని  తొకకునియ్య 
లేదు. పద్ నిముష్టల తరావిత 
వర్ం ఆగంద్. బైజటోవ్ అయిదు 
నోటు రిక్ అతనికి అంద్ంచి, 
“ఇతను మనకు తన రిక్గూ-
డులో ఆశ్రయమిచి్చ ఆదుకొ-
న్నాడు. ఇపుపాడైెన్ వళ్లీపొమమెని 
చపుపా,” అన్నాడు. నేను నచ్చచ-
పపాడంతో రిక్అతను వనకికు వ-
ళ్లీపోయాడు. మేము కలనీ 
చేరే సరికి సననాగా పడుతు ననావర్ం 
మమమెలనా పూరి తుగా తడిపేసింద్. 
బైజటోవ్ ననునా బలవంతంగా 

అతిథి గృహ్నికి తీసుకుపోయి 
ఒక పగ్ రష్యన్ వోడాకు న్ చేత 
తాగంచి, అటుపైన వద్లాడు. 
బైజటోవ్ మా ప్రాంతీయ సంసథాలో 
ఉననాంత కలం   మారిన ప్రతి 
సినిమా చూశడు. తను మోసు-
కొచి్చన భారీ ట్పు రికరడుర్ టో 
200 వందల దాక పాటలు రికర్డు 
చేసుకొన్నాడు. 
        బైజటోవ్ నుంచి నేను నే-
రు్చకొననా విషయాలు చాలానే 
ఉన్నా, ముఖ్యంగా చపపావలసిన 
విషయాలు రెండు  మూడు 
ఉన్నాయి. విధి నిరవిహణలో 
సమయపాలన. ద్గువహోదాలో 
ఉండే మనిష్ భారమై్న వసుతు వుని 
మోసతు ంట్  ఎగువహోదాలోనివా-
డు తన భుజ్నినా అంద్ంచడం. 
లేదా ద్గువమనిష్ ఎదురైెన 
స్ంకతిక సమస్యకు పరిష్టకురం 
దొరకకు సతమతమౌతూననాపుపా-
డు, ఎగువ ఉదో్యగ పరిష్టకుర-
మార్గం తెలసిన్ వంటనే చపపాక, 
అధికరం చలాయించక  ద్గువ 
మనిష్తో కూరు్చని ప్రతా్యమానా-
యాల అనుకూల, ప్రతికూల 
ఫలతాలని చరి్చస్తు , ద్గువమ-
నిష్ పరిష్టకురమార్గం వైపు నడి-
చేటటులీ  చయా్యల. కింద్వారిలో 
ఆతమెవిశవిసం కలగంచడానికి ఈ 
గురు శ్ష్య రీతి అనినా రంగాలలో-
నూ తపపానిసరి.
                    ***
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బాలస్హిత్యభగీరథుడు
 డా.పతితుపాక మోహన్

న్ చిననా తనంలో జండా పండుగలు వస్టతు చాలు గ్రాంఫోనోలీ  

వినిపంచే గీతం

“భలే తాత మనబాపూజీ

బాలల తాతా బాపూజీ 

కులమత భేదంవలదన్నాడు 

కలసిబతికితే బలమన్నాడూ “

   అని ఎనినా. స్రులీ  విన్నామో.

ఆ బాలల తాత బాపూజీజీవిత చరి-

త్రను బాలగేయాలుగా గాంధీజీ  

నూటాయాభవజయంతిని పురసకు-

రించుకొని బాలల కోసం రాసిన కవి 

డా. పతితుపాక మోహన్ ఈ సంవత్స-

రం బాలస్హిత్యంలో తెలుగు భాష్ట 

కవిగా కంద్ స్హిత్య అకడమీ 

అవారుడు కు ఎంపక కవడం ఆయన 

బాల స్హితా్యనికిచేసుతు ననా కృష్కి 

ఒక మంచి  గురి తుంపు.ఇద్వరక 

అనేక బాలగేయాల సంపుటులువ-

లువరించిన మోహన్ గారు ఈస్రి 

గాంధీజీ జీవిత కథను బాలలకోసం 

గేయరూపంలో వలువరించారు.

సరళమై్న్భాషలో గానయోగ్యంగా 

ఉననా ఆ బాలల పుసతుకనికి మరియు 

మహ్తుమెని జీవితకథన్నికి ఈ పు-

రస్కురం లభించడం హర్దాయ-

కం. డా.పతితుపాక మోహన్్లస్హి-

త్య కృష్ వివరించాలంట్ ఒకస్రి 

గతంలోకి తొంగ చూడాల.

ఈన్టి ప్రముఖ రచయితలు 

కవులు చాలామంద్ చిననాపుపాడు 

చందమామలుబాలమిత్రలు వంటి 

బాలల పత్రికలు చద్వి స్హిత్యం 

మీద మకుకువపంచుకుననావాళేలీ.

ఆంగలీ మాధ్యమం అడుగు పట్ట ని 

రోజులోలీ  దాదాపుగా అందరూ బాల-

శ్క్ తోనే  చదువులు ప్రారంభించి 

,పాఠశల విద్యను పూరి తుచేసిన వాళేలీ.

అపపాటి తెలుగు పుసతుకలోలీ  తరగ-

తులను బటి్ట  పాటలు,పదా్యలు-

ప్రవేశపట్ట డం కదు్ద .ఒకటి 

నడి ఐదు తరగతులదాక 

తెలుగు పాఠ్యపుసతుకలోలీ  

బాలస్హిత్యం గేయాలుగా 

,పదా్యలుగా,పొడుపు కథ-

లుగా,చిననాచిననా కథలుగా 

చేర్చడం జరిగేద్.అపపాటోలీ  

పద్దపద్ద  పండితులు బా-

ల స్ హి తా్య ని కి త గ న ం త 

ప్రాధాన్యతనిచి్చ అనేక 

గేయాలు రాస్రు.గురజ్-

డ,రాయప్రోలు, వేటూరిప్ర-

భాకరశస్త్రి,చింతా దీకి్తు-

లు ,న్ళం కృష్టణా రావు వంటి 

మహ్మహులందరో బాల-

తుమూమెరి రాంమోహనరావు
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లకోసం స్హిత్య సృజన చేస్రు. 

దానికి తోడు కొడవటిగంటి కు-

టుంబరావు గారినేతృతవింలో చం-

దమామకథలు బాలల మానసిక 

వికస్నికి భాష్టపటుతావినికిదోహ-

దం చేస్టవిగా రూపొంద్ంచబడే-

వి. బాలల బొమమెల రామాయణం, 

బాలలబొమమెల భారతం, బాలల 

బొమమెల  భాగవతం,పంచతం-

త్రం ,మరా్యదరామననాకథలు,అక్ర్ 

బ్ర్ల్ కథలు వంటి బాలస్హిత్యం 

విరివిగా ప్రచలతంగాఉండేవి.న్రా-

యణరెడిడు దాశరథి ఇరువురు కలసి 

రాసిన బాలల బొమమెలరామాయ-

ణం భారత భాగవతాలున్నాయంట్ 

న్టి కలంలో బాలస్హితా్యనికి-

స్హితీ ప్రముఖులు ఎంత పద్దపీట 

వేస్రో అవగతమవుతుంద్.

     అలాంటి బాలస్హిత్యం 1970 

తరువాత మ్లలీ గా తగ్గపోవటం 

మొదలైంద్.దానికిప్రధాన కరణం 

కనెవింటు స్కుళలీ సంఖ్య గణనీ-

యంగా పరిగ పోయి ఆంగలీ భా-

ష్టవా్యమోహం పలలీలకంట్ తలలీ -

దండ్రులక పరిగ పోవటంతో 1990  

తరువాత ప్రభుతవిపాఠశలల పరి-

సిథాతి సంకటంలో పడింద్.మొదటోలీ  

అనినా వరా్గ లవారు  చద్వేపాఠశ-

లలు కవలం అక్రాస్యత ఎరుగని 

కుటుంబాలపలలీ లకుపరిమితమ-

యింద్.తెలుగు భాష మొకుకుబడి 

భాషగా మారిపోయింద్.దానితో బడి 

చదువులే అధావిననాంగా మారిపోయి

బాల స్హిత్యం అడుగంటింద్.

  అద్గో అలాంటి తరుణంలో 

తెలుగు భాషను ఐచి్చకం-

గా తీసుకుని తెలుగు ఎం.ఏచే-

సి తెలుగు స్హితా్యనినా ఆకళ్ంపు 

చేసుకుని తెలుగు భాష నిలవాలం-

ట్బాలస్హిత్యం తిరిగ పూరవిదశకు 

రావాలని సంకలపాంచి బాలస్హి-

తా్యనినా ఒకఉద్యమంగా రూపతితుంచి 

,దానికోసమే తన యావచ్ఛకి తునీ వి-

నియోగస్తు బాలస్హితా్యనికి అప-

రభగీరథుడుగా నిలచిన వారు డా. 

పతితుపాకమోహన్.

   చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటి-

న్డు పనెనాండేళలీ ప్రాయంలో, తాను 

చద్వినపాఠశలలోని ఉపాధా్య-

యుడు  శ్రీ టంకశలా దేవదాస్ రావు 

గారి ప్రోతా్సహంతో  ఏడవతరగతి 

విదా్యరిథాగా ఉననాపుపాడు తొల కవిత ” 

ఓటు” రాసిన బాలకవి మోహన్్గ రు

            

‘పూవు పుట్ట గనే పరిమళ్ంచున-

ననాటులీ ’ పద్హేడేళలీ వయసులో, 

నూనూగామీస్ల నూతనా యౌవన్-

న;జ్ఞా నపీఠ పురస్కుర గ్రహీత డా.సి.

న్రాయణరెడిడుగారి స్ఫూరి తుమాలమి-

తో,1989 లో మిత్రులు ఎలగొండ-

రవి తద్తరులతో కలసి మానేరు 

ఒడుడు నవలసి నసవిగ్రామం శ్రీశల(-

సిరిసిలలీ )లో మానేరు రచయితల 

సంఘం (మారసం)  స్థా పంచిఅనేక 

స్హితీ కర్యక్రమాలు న్టి నుండి 

నేటి దాక కొనస్గే విధంగాపర్య-

వేకి్సుతు ననా పటు్ట దల కలగ, న్టి 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవిం. నుండి తొల 

యువ విశ్ష్ట పురస్కురానినా పొంద్న 

యువకవి పతితుపాక మోహన్ గారు.

కవిగానే కక వా్యఖ్్యనంలోనూ ద్-

ట్ట యైన పతితుపాక, సిన్రె మలలీమాల 

వంటిప్రముఖుల నోట్ వా్యఖ్్యన 

దక్ుడనిపంచుకోవడమే గాక వాడే 

వా్యఖ్్యన కసరి బిరుదుపొంద్న 

సభారంజన తెలసిన స్రసవిత 
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ప్రియుడు.

  సవిగ్రామం సిరిసిలలీ  మరియు దగ్గ-

రలో ఉననా అగ్రహ్రంలో డిగ్రీదాక 

చద్వి ఉస్మెనియా విశవివిదా్యల-

యంలో యం.ఏ . చేశరు.అపుపాడే 

డా.ఎన్ .గోప వంటి కవుల ప్రాపు 

లభించింద్.ఆ తదుపరి  ఆచార్య 

డా.తంగెడను  ాతకిషన్ ,రావు(ప్ర-

సుతు తం తెలుగు విశవివిదా్యలయం 

వైస్ ఛాన్సలర్ ) గారి నేతృతవింలో 

“తెలుగులోగజల్ ప్రక్రియ- సమగ్ర 

పరిశ్లన అననా అంశం పై పరిశో-

ధన చేసి పహచ్.డి. పటా్ట పొందారు 

డా.పతితుపాక మోహన్.ఈయన విదా్య 

ఉదో్యగాలు పడుగు పేకలాలీ స్గా-

యి.యం.ఏ. కగానే కొంత కలం 

సిరూపార్ -కగనగర్ సమీపంలోని-

స్ంఘకసంక్మ ఆశ్రమ పాఠశల-

లో తెలుగు టూ్యటర్ గా పని చేసి,ఆ 

తరువాత కొన్నాళ్లీ  ప్రభుతవి పాఠ-

శలలో తెలుగు పండితునిగా చేసి, 

ఆపై అనితర స్ధ్యంగా నేషనల్ 

బుక్ ట్సు్ట లో అసిసె్టంటు ప్రొఫసర్ 

గా నియాకమై్ అందులో నిరామెణా-

తమెకంగాకృష్ చేస్తు  తనకంటూ ఒక 

గురి తుంపును తెచు్చకుననా కర్యశ్ల  

మోహన్ గారు.

      శ్రీ తిరునగరి వేదాంత స్రిగారి 

ప్రోతా్సహంతో ‘వార తు ‘ద్నపత్రిక లో 

‘మొగ్గ’ శ్ర్ికకోసం పలలీలకై మనర-

చయితలను పరిచయం చేస్రు-

,అదే తరువాత పుసతుకంగా కూడా-

వచి్చ డా.స్మల సదాశ్వ లాంటి 

వారి మననానలను పొంద్ంద్.అలా 

బాలల కోసంస్హిత్యం అనే అంశం

ఆయనను ఆకర్ించి అటువైపు 

మొగే్గటటులీ  చేసింద్.అంతకు 

మునుపు బంతిపూలుఅనే న్నీల 

సంకలనం లాంటివి వేసిన్;తన 

ద్శను బాలస్హిత్యం వైపు మళ్లీం-

చిపలలీల కోసం ‘చందమామ రావే’ 

వంటిబాలగేయాల సంపుటులు వ-

లువరించారు.ఆక్రమంలోనే రాసిన 

బాలల తాతబాపూజీ కంద్స్హి-

త్య అకడమీ పురస్కురానికిఎంపక 

కవడం ముదావహం.

    నేషనల్ బుక్ ట్సు్ట  బ్రాంచ్ హై-

దరాబాదులో రావడానికిడాపతితుపాక 

మోహన్్గ రికృష్ ఎంతైెన్ ఉందని 

చపపావచు్చ.NBT నిరవిహించే 

పుసతుక మేళాల పరంగా రెండు-

తెలుగు రాష్ట్రా లోలీ  అనేక చోటలీ కు 

వళలీడం చాలామంద్ కవులు 

రచయితలు సనినాహితమిత్రులు 

కవడంమోహన్ గారిలోఉననా 

గొపపా స్టనాహశ్ల సవిభావం.

సిరూపార్ లో పనిచేస్టసమయంలో  

న్కు పరిచయమేరపాడి స్టనాహంగా 

మారింద్. ఆయనప్రోతా్సహం 

మరియు సహకరితోనే న్ తొల 

పుసతుకం గొంతెతితున కోయిల వలు-

వడింద్. అద్ స్హిత్య ప్రస్థా నం-

తొల మై్లురాయి.అద్ పాతిన 

మిత్రుడు పతితుపాక మోహన్.

అద్నేను జీవితంలోమరువలేని 

మరువగూడని విషయం. తిననా 

రేవు తలవడం 

కనీస బాధ్యత. చిననావాడైెన్ 

మా తెలుగ స్హితీ సదసు్స-

కు వలుగు బాటచూపనందు-

కు కృతజుఞా ణనా.న్ లాంటి వారు 

ఎందరోఆతీమెయులున్నారు ఈ 

రెండుతెలుగు రాష్ట్రా లోలీ .అందుక 

ఆయన అచిర కలంలోనే లబధి  

ప్రతిష్ఠా డైె అనేక స్హితీ సమావే-

శలోలీ  వక తుగా, వా్యఖ్్యతగా,అతిథి-

గా,అధ్యక్ునిగా ఆహ్విన్లందు-

కుంటున్నారు.

              (మిగతాద్ వచే్చ సంచికలో)



శ్రీ వచన భూషణం

1 1 . ఇ రు వ రైె -

యుమ్ తి-

రు తతు వ తు మ్ 

ఉ ప దే శ తాతు లే 

అ ర్ద ం : - త లలీ  

తన ఉపదే-

శము దావిరా 

ఇ రు వు రి ని 

(పరమాతమెను-

,జీవుణణా) ద్దు్ద -

బాటు చేసుతు ంద్. 

వి వ ర ం గా : -

చేతనుడు ఈజనమె, గతజనమెలలో-

చేసిన పాపాలకు భయపడి స్విమిని 

శరణాగతి చేస్తు డు.దాంతో స్విమి 

కోపంతో కళ్ళు ఎర్ర జేస్తు  నక్మా-

మి (నినునా క్మించను) కి్పామి 

(నరకంలో తోస్టస్తు ) అంటారుట. 

                 . స్విమి హృదయంలో నుననా 

తలలీ  జీవుణణా  రకి్ంచాలననా భావం తో 

స్విమీ జీవుడు  శరణుఅంటున్నా-

డు కదా....కోపం ఎందుకు వాడు 

తపుపాలు చేయలేదా అంటారేమో .. 

చేశడు నేను కదనను జీవుడు 

శరీరానినా ధరించి ఉండేద్ భూమి 

పైన .భూమి తమోగుణ సం-

బంధమై్నద్ గాన జీవులకు స-

మరితనం నిద్, తిండి కమం 

మోసం వంటిలక్ ణాలు పీడిస్తు  

నే ఉంటాయి.పకృతిని ఆకర్ిం-

చే  విధంగా జీవుడు ధరించిన 

శరీరం అందల ఇంద్రియాలకు  

 వశపడి ఈ మాయా పకృతి భ్రమలో 

పడి ఇంద్రియాలు చూపే  శరీరక 

సుఖ్నినా మించిన సుఖమే లేదననా 

ఆశతో పకృతి మాయ వలలీ  బ్రష్్ట డైె 

మిముమెలను గరి తుంచ లేకపోయాడు.

ఆమాయ క స్తు  తొలగడంతోతాను 

ధరించిన శరీరం తో చేసిన తపుపాలు 

గమనించి మిముమెలను  శరణు 

వేడు తున్నాడు ఈసకలచరాచర 

సృష్్ట  సిథాతి  లయలకు కరణమై్న 

వా డ వు . ఈ సృ ష్్ట -

లోని ప్రతీ జీవరాశ్ 

నీసతుతు  నీసతుతు -

పాడైెతే నీవే   బా-

గుచేసుకోవాల.బా-

గుపడిన తరువాత 

మ ర లా చ డి పో -

కుండా చూసుకునే  

బాధ్యతా మీదే.క్-

మించమని మి-

ముమెలను శరణాగతి 

చేస్తు  మీచంతచే-

రాడు.ఇక. రకి్ంచే 

బాధ్యత మీద్.లేదా ,"శరణాగతర-

క్కుడు" అననాబిరుదు"కుభిననాం 

కలుగుతుంద్ అంటూ జీవుణణా పర-

మాతమె చంతకుచేరే్చ విథంగా పర-

మాతమె ను ద్దు్ద బాటు చేసుతు ంద్. 

               తలలీ  జీవుని తో నీవు 

ధరించే  శరీరం నశ్ంచే గుణం 

కలదని గురి తుంచకుండా ఇంద్రియాల 

మాయలో పడి పకృతి అందాలకు 

వశపడి వాటిని సంతం చేసుకోవా-

లననా భ్రమలో అనేక పాపాలు చే-

స్తు ఉంట్  న్భర తు  నీ అపరాధము  

లనీనా ఏదీ వదలకుండా లకికుంచి  

మరీ శ్కి్స్తు డు.






