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                                                         అత్యంత పవిత్రమైన మాసం -- కార్ తీక మాసం 
        కృతితీకా నక్షత్రంలో చంద్రుడు పూరు్ణ డైె సంచరించుట వలన ఈ మాస్నికి కార్ తీక మాసం అని పేరు. కార్ తీక 
మాస్నికి సమానమైన మాసం, శివ క్శవులకు భేదం లేని మాసం. శివ్రాధనకు, విష్్ణ వు  ఆరాధనకు కార్ తీక 
మాసం కన్నా ఉతతీమమైన మాసము లేదు. ఏ వ్యకి తీ అయిన్  తన జీవితంలో తెల్సి కానీ, తెల్యక గానీ ఎటువంటి 
పాపాలు చేసిన్, పాపాలు పోగొటుటు కుని, పుణ్యం సంపాదించుకోవడానికి కార్ తీక మాస్నికి మంచిన మాసము 
లేదని పండితులు చెబుత్రు. ఈ నెల రోజులు భకి తీ  ప్రపతుతీ లతో ఆచరించే స్నాన్లు,  దీపారాధన, పూజలు, 
ఉపవ్స్లు మనిషి జీవన విధ్న్నినా  క్రమ పద్ధతిలో పెటటు డానికి ఈ కార్ తీక మాసం బాగా  ఉపయోగపడుతుందని 
పెదదిలు చెబుత్రు. ఏది ఏమైన్ కార్ తీక మాస్నినా అందర్ ఎంతో పవిత్రమైన మాసంగా భావిస్తీ రు.
                                                                            కార్ తీక మాసం ప్రాముఖ్యత 
                     కార్ తీక మాసం నెల రోజులూ ప్రత్్యకమే. ముఖ్యంగా శివక్శవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం ఇది.       
నీటి మీద, మానవుల మనస మీద చంద్రుని ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. చంద్రుడు ఈ మాసంలో చాలా 
శకి తీవంతంగా ఉంటాడు. అందుక్ ఈ కార్ తీక మాస్నినా కౌముది మాసం అని కూడా అంటారు. చంద్ర కిరణాలతో, 
ఔషధ్లతో రాత్రంత్ ఉననా నీటితో ఉదయాన్నా స్నానం చేయడం వలలి  అన్రోగ్య సమస్యలు దరి చేరవు. శర్రంలో 
ఉననా ఉష్ణ శకి తీని బయటకి పంపడమే స్నానం ప్రధ్న ఉదేదిశ్యం. మన శర్రం ఉష్ణ శకి తీ క్ంద్రంగా ఉంటుంది. ఎపపూ-
టికపుపూడు ఉష్ణ శకి తీ ఉతపూతితీ అవుతూ బయటకు పోతూ ఉంటుంది. అపుపూడే మనం ఉత్్సహంగా ఉంటాం. కార్ తీక 
మాసం నెల రోజులు బ్రహమి ముహూర తీంలో స్నానం చేసి, ఆ చలలిదన్నినా తటుటు కోగల్గ్త్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా 
ఉననాట్టు .   కార్ తీక మాసం నెల రోజులూ పరవాదిన్లుగా జరుపుకుంటాం. కార్ తీక మాస మహత్్యనినా మొదట వశిషటు  
మహరిష్ జనక మహారాజుకి వివరించగా శౌనకాది మునులు  ఇంకా వివరంగా చెపాపూరు. అంత్కాక కార్ తీక పురాణం 
చదివిన్,  విన్నా ఎంతో పుణ్యం అని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి.  కార్ తీక మాసంలో అరచినలు, అభిషేకాలతో 
పాటు స్నాన దాన్దులు కూడా అత్యంత విశిషటు మైనది. ఈ కార్ తీక మాసంలో  ప్రజలంత్ అరచినలు, అభిషేకా-
లతో పాటు, స్నాన దాన్దులు కూడా చేస్తీ  ఉంటారు. కార్ తీక మాసంలో శ్రీ మహా విష్్ణ వు చెరువులో, దిగడు 
బావులలో,  పలలి  కాలువలలో నివసిస్తీ డు. అందుక్ ఈ మాసంలో వ్పీ, కూప, తటాకాదులలో స్నానం ఉతతీమం. 
                                                               మునుగోడులో విజయక్తనం ఎగరవేసిన గలాబి 
                                                               మునుగోడు మొనగాడు కూసకుంటలి   ప్రభాకర రెడిడి   
                    ఉత్ంఠంగా స్గ్న పోరులో భాజాపాపైె విజయం స్ధించడంతో బాణ సంచా కాల్చి సంబరాలు 
చేసకుననా  తెరాస శ్రేణులు. విజయోత్్సహంతో తెలంగాణా భవన్ లోపెటిటు న ప్రెస్ మీట్ లో KTR  మాటాలి డుతూ, 
పార్టులో అందరికీ పేరు పేరున నల్గ ండ ప్రజానీకానికి శిరస వంచి ధన్యవ్దాలు తెల్యజేసతీ న్నాను. మునుగోడు 
ప్రజలు అభివృది్ధ, ఆతమి గౌరవ్నికి పటటు ం కటాటు రు. రాజకీయాలోలి  హత్యలుండవు. ఆతమిహత్యలే ఉంటాయి. 
నల్గ ండ జిలాలి లోని 12 సీటులి  తెరాసకు కటటు బెటిటు నందుకు కృతజ్ఞతలు. రాజగోపాల్ రెడిడి  వనుక మోదీ, అమత్ షా 
ఉన్నారని అందరికీ తెలుస. ఈ ఎనిమది సంవత్సరాలోలి  ఎన్నా ఉప ఎనినాకలు వచాచియి. ఎక్కడైెన్ డబుబు మయం 
అయిందా? ఆతమి విమర్శ చేసకోవ్ల్ బిజెప. భాజపా న్తలు మునుగోడులో 15 సీఆర్ఫీఎఫ్ బృందాలను, ఐటీ 
కంపెనీలను దించారు. పార్టు మారిన వంటన్ రాజగోపాల్ రెడిడి  ఖాత్లోకి 75 కోటులి  రాలేదా?  ఓటరలికు డబుబు తెస్తీ  
పలువురు భాజాపా న్తలు పటుటు  పడాడి రు. మా పార్టు ఓటమని, గెలుపును సమానంగా తీసకుంటుంది. 
                   ధనవంతులు పోటీ చేయడం వలేలి  మునుగోడును డబుబుమయం చేశరు. కారు గరుతీ ను పోల్న వ్టికి 
6000 ల ఓటులి  పడాడి యి. 12 మంది తెరాస కార్య కర తీలను గాయ పరిచారు. ఈటల రాజేందర్, మహిళా ఓటలి -
రలి చేతులపైె గోరింటాకుతో కమల గరుతీ  వేశరు. 9 రాషా్రా లోలి ని ప్రభుత్వాలను భాజాపా కూల్చివేసింది. ఉప ఎనినాక 
రుదిదిన వ్రికి మునుగోడు ప్రజలు  గటిటు గా బుది్ధ చెపాపూరు. గతంతో పోల్స్తీ తెరాస ఓటులి  9శతం పెరిగాయి. బిజెప 
ధన అహంకారానికి మునుగోడు ప్రజలు బాగా బుది్ధ చెపాపూరు. బండి సంజయ్, ఈటలని తిడిత్ మోడీని తిటిటు -
నట్లి  అన్నారు KTR. 10,113 ఓటలి తో బీజేపీ పైె తెరాస గెల్చింది. క్రూరమైన రాజకీయాలకు బిజెప తెర లేపంది. 
మోడీ, అమత్ షా  కోమటిరెడిడిని  వనకుండి నడిపంచారు. కుయుకుతీ లు పనినా,  మజారిటీ తగ్్గంచగల్గారు  కానీ 
గెలుపును ఆపలేకపోయింది బిజేపీ అన్నారు KTR.  మునుగోడులో ధరమిమే గెల్చిందని మంత్రి జగదీశ్ రెడిడి  



అన్నారు.  
                                                             తెలంగాణా సమాజం తెరాస పక్షం --- మంత్రి హర్ష్ రావు 
                                                               తెలంగాణా విత్ కెసిఆర్ అంటూ మంత్రి హర్ష్ టీవాట్ చేశరు
    తెలంగాణా ప్రజలందర్ భవిష్యతుతీ లో కూడా మునుగోడు స్ఫీరి తీని కొనస్గ్ంచాల్ అని మంత్రి హర్ష్ రావు 
అన్నారు. తెలంగాణా ప్రజల ఆతమి గౌరవ్నికి, భాజాపా కుట్రలకు మధ్య జరుగతుననా పోరాటంలో తెలంగాణా 
పార్టు పకాష్ న నిల్చిన మునుగోడు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెల్పారు మంత్రి హర్ష్ రావు. తెలంగాణా సమాజం 
తెరాస పకాష్ న ఉననాటులి  మరోస్రి ఋజువైందని, భాజాపా అహంకారానినా మునుగోడు ప్రజలు అణచివేశరన్నారు. 
ముఖ్యమంత్రి క్సీఆర్ న్యకతవాంలో దేశ రాజకీయాలోలి  గణాతమిక మారుపూనకు మునుగోడు న్ంది పల్కిందని, 
సిపఐ, సిపఎం పార్టులు మను గోడులో ఇచిచిన మదదితుకు మనస్ఫీరి తీగా ధన్యవ్దాలు  తెలుపుతున్నానని మంత్రి 
చెపాపూరు. తెరాస విజయం కోసం కృషి చేసిన ప్రతీ ఒక్క న్యకునుకి, కార్య కర తీలకు కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు 
తెల్పారు. MLA గా కూసకుంటలి  ప్రభాకర్ రెడిడి  10 వ త్దీన ప్రమాణ సీవాకారం చేస్రు. మంత్రి KTRహాజరయా్య-
రు . 
                                                                       ఓడిన్ గటిటు  పోటీ ఇచిచిన బిజెప              
     ఏన్డు డిపాజిట్ కూడా రాని  నియోజక వర్గంలో గటిటు  పోటీ ఇచిచి 2వ స్థా నంలో నిల్చింది బిజెప. ఏది ఏమైన్ 
హోరా హోర్ గా పోరాటం జరిగ్, ప్రజలందరినీ టీవీ ముందు నుండి కదలనివవాలేదు ఈ ఎనినాకలు. చదువుకుననా 
వ్రి దగ్గరనుండి చదువు రాని వ్రు కూడా చివరి వరకు  ఎంతో ఉత్ంఠంగా చూస్రు అనడం అతిశయోకి తీ 
కాదు. కొందరు ప్రజలు బీజేపీ మీద ఆశకి తీ చూపసతీ న్నారు. మరి కొందరు మాత్రం మన రాష్టంలోకి బయట వ్రు 
ఎలా వస్తీ రు? అంటున్నారు అననాది మాత్రం గమన్ర్ం. 
                                                            తెరాస పార్టు పేరు మారుపూ --  బహిరంగ ప్రకటన 
                                 తెరాస పేరును 'భారత్ రాష్ట సమతి ' గా మారుసతీ ననాటులి  ఆ పార్టు అధ్యకుష్ డు క్సీఆర్ బహిరంగ 
ప్రకటన జార్ చేశరు. ఈ పార్టులో కొతతీ పేరుపైె అభ్యంతరాలుంట్ పంపాలని స్చించారు. అభ్యంతరాలను 30 
రోజులోలి పు క్ంద్ర ఎనినాకల సంఘానికి పంపాలని పేర్్కన్నారు. ఇపపూటిక్ నిబంధనల ప్రకారం గరి తీంపు పందిన 
రాజకీయ పార్టుకి పేరు మారుపూ ఇతరత్రా సవరణలు ఉంటె వ్టిపైె అభ్యంతరాలను సీవాకరించవలసి ఉంటుంది. 
దీనికోసం స్థా నిక పత్రికలతో పాటు అనినా భాషల పత్రికలలోనూ ప్రకటన ఇవవా వలసి ఉంటుంది. ఈ న్పథ్యంలో 
ఎనినాకల సంఘం నిబంధనల మేరకు ఈసీ ప్రకటన జార్ చేసింది. 
                                                                                      ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్ర తీలు 
                                                                              భూములు సహా ఆసతీ ల రిజిస్్రాషన్ 
   భూములతో పాటు ఇతర ఆసతీ ల రిజిస్్రాషన్ స్వలను ప్రయివేటుకు అపపూ జెపాపూలన్ రాష్టప్రభుతవా ఆలోచన 
పైె ఆందోళన  వ్యక తీమవుతోంది. ఈ స్వలు అధికార పార్టు న్తలకు చెందిన స్ఫ్టు  వేర్ సంసథాల దావారా కొనస్గేలా 
ప్రయత్నాలు జరుగతున్నాయని ఆరోపణలు. అత్్యధునిక సౌకరా్యలు కల్పూస్తీ మన్ ముసగలోఈ ప్రయత్నాలు 
జరుగతున్నాయి. వ్సతీవ్నికి డాకు్యమంటలి  రిజిస్్రాషన్ లకు తీసకోవలసిన జాగ్రతతీలు అన్కం ఉంటాయి. ఇదిలా 
ఉంట్, రాష్ట వ్్యపతీంగా 294 సబ్ రిజిస్్రా ర్ కారా్యలయాలు ఉంట్, 70 శతం అద్ది  భవన్లోలి న్ నడుసతీ న్నాయి. లక్ష-
లోలి  అద్ది , చెల్లి ంచని పరిసిథాతి ప్రభుత్వానిది అని ఆరోపసతీ న్నారు       
                                                                            ప్రధ్ని మోదీ పర్యటన 
   11 వ త్దీన ప్రధ్ని మోదీ బెంగళ్రులో పలు అభివృది్ధ  పనులకు శ్రీకారం చుటాటు రు. మోదీ వందే భారత్ ఎక్్స 
ప్రెస్ ను జెండా ఊప ప్రారంభించారు. ఈ ఎక్్స ప్రెస్ పరుగలు పెటటు నుంది. కెంపెగౌడ విమాన్శ్రయంలో రెండో 
టెరిమినల్ ను ప్రధ్ని ప్రారంభించారు. అక్కడనుండి 5.30కు విశఖకు చేరుకొని 10,742 కోటులి  విలువ చేస్ 5 ప్రా-
జెకుటు లను శంఖుస్థా పన చేయనున్నారు.   విశఖలో రెండు రోజులు పర్యటించ నున్నారు.  చాలా కాలం తరువ్త 
మోదీ పఎంఓ నుండి పవన్ కళా్యణ్ కి ఫోన్ మోదీని కలవ వలసిందిగా. అందువలన పవన్ కళా్యణ్11 వ త్న రాత్రి 
5 పేజీల న్ట్ తో సిదదిమయా్యరు.  మోడీ పవన్ తో భేటీ అవుత్రు.   రాజకీయంగా ఎటువంటి పరిణామాలుంటా-
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యి? భవిష్యత్ కారా్యచరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది? అన్ రక రాకాల చరచిలు జరుగతున్నాయి. మోదీ పర్యట-
నకు  గ్ండ్ వలకమ్ చెపేపూందుకు బిజెప సిద్ధమైంది, శోభాయాత్ర, ఆంధ్ర యూనివరి్సటీ లో బహిరంగ సభ కు 
అనినా ఏరాపూటులి  జరిగాయి. విశఖ పర్యటన అనంతరం 12వ త్దీన హైదరాబాదు లోని బేగంపేట ఎయిర్ పోర్టు 
లో దిగ్ ఆర్ ఎఫ్ సి ఎల్ పాలి ంట్ చేరుకొని అరగంట పాటు అక్కడ పరిశ్రమలో పర్యటిస్తీ రు. అనంతరం సభా 
సథాల్కి చేరుకుంటారు.  రామగండం లోఎరువుల ఫ్్యకటుర్ జాతికి అంకితం చేస్తీ రు. అక్కడ  జరిగే బహిరంగ 
సభలో పాల్గ ంటారు. రాత్రి 8.50 కి డిల్లి   ఎయిర్ పోర్టు కి చేరు కుంటారు.  తెలంగాణా లో మోడీకి వ్యతిరేకంగా 
న్ ఎంట్రీ అని పెలి క్ష్లు పెటాటు రు. తెలంగాణకు ప్రధ్ని చేసిందేమీ లేదు అని తెరాస్ న్యకులు అంటున్నారు.                                                                                             
                       చిచుచి పెటటు డం అలవ్ట్ వైఎస్ కుటుంబానికి --- ఐకాస అధ్యకుష్ డు 
  మూడు రాజధ్నుల  ప్రతిపాదనలతో ప్రాంత్ల మధ్య చిచుచి పెటటు డం వైకాపాకి అలవ్ట్నని, చివరకు 
అది మూడు రాషా్రా ల డిమాండ్ కు దారి తీసతీ ందని అమరావతి బహుజన ఐకాస్ అధ్యకుష్ డు SP న్యకుడు  
కోటయ్య ఆందోళన వ్యక తీం చేశరు. అపపూట్లి  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజనకు రాజశేజర్ రెడిడి  కారకులైెత్, ఇపుపూడు జగన్ 
ఆ పని చేసతీ న్నారని ధవాజమత్తీ రు.
                                                       6 రాషా్రా లోలి  ఉప ఎనినాక ఫల్త్లు  
     తెలంగాణా మునుగోడు సహా దేశవ్్యపతీంగా ఆరు ఎసంబీలి  స్థా న్లకు జరిగ్న ఉప ఎనినాకల  ఫల్త్లు ఇలా 
ఉన్నాయి : బీజేప ---4, ఆరేజుడీ -- 1, తెరాస --1.    
                                                               జాతీయ వ్ర తీలు 
                         అగ్రవర్ణ పేదలకు 10 శతం రిజరేవాషన్ సరైెనదే .... సప్రీం కోరుటు  
     ఈ డబ్లి ్య ఎస్ లకు 10 శతం రిజరేవాషనులి  కోటా కల్పూంచడం రాజా్యంగ మూలా సవార్పానినా ఉలలింఘం-
చినటులి  కాదని సప్రీంకోరుటు  సపూషటు ం చేసింది. అగ్ర వరా్ణ లోలి  వనుక బడిన వరా్గ లోలి  10 శతం కోటా విషయంలో 
క్ంద్ర ప్రభుత్వానికి సప్రీం కోరుటు  లో  భార్ విజయం దకి్కంది. ఈ రిజరేవాషనలి ను సరోవాననాత న్్యయస్థా నం సమ-
రి్ధంచింది. తుది తీరుపూ నవంబర్ 5న వలువరించింది. 103వ రాజా్యంగ సవరణ దావారా ఆరిథాకంగా వనుకబడిన 
వరా్గ లకు ప్రభుతవా ఉదో్యగాలు, విదా్య సంసథాలోలి  10శతం రిజరేవాషనులి  కల్పూంచింది .  
                                     అత్యంత  ప్రమాదకర స్థా యిలో ప్రమాదకరంగా  కొనస్గతుననా వ్యు కాలుష్యం 
                      ఢిల్లి లో గాల్లో న్ణ్యత లోపంచి ప్రజలు అన్రోగ్యంతో పలు ఇబబుందులు పడుతున్నారు. విష 
గాల్తో ఢిల్లి  ప్రాంతమంత్ మంచుతో ముసకు పోయినటులి   అయిపోతోంది . 
                                                                    గొపపూ వ్రసతవాం ----  జసిటుస్ చంద్రచూడ్ 
      సప్రీం కోరుటు  ప్రధ్న న్్యయ మూరి తీగా, నవంబర్ 9న జసిటుస్ ధనుంజయ్ యశవాంత్ చంద్రచూడ్ ప్రమాణ 
సీవాకారం  చేశరు . రాష్టపతి ద్రౌపతి మురుమి ప్రధ్న న్్యయమూరి తీ చేత ప్రమాణ సీవాకారం చేయించారు.  50వ 
సప్రీం కోరుటు  జడ్జు  గా శ్రీ చంద్రచూడ్ నవంబర్ 9 నుండి 2024 నవంబర్ 10 వరకు 2 సంవత్సరాలు పదవిలో 
కొనస్గత్రు. వీరు  గతంలో అలహాబాద్, బంబాయి హైకోరుటు లో  సీజెఐ గా పని చేసి, 2016 మే 13న స-
ప్రీంకోరుటు  జడ్జు  గా వచాచిరు. వీరి తండ్రి 44 సంవత్సరాల క్రితం ప్రధ్న న్్యయమూరి తీగా, సదీర ్ఘ కాలం పని 
చేస్తీ, ఇపుపూడు కుమారుడు అతు్యననాత పీఠానినా అధిరోహించే ఘటటు ం భారత న్్యయ పీఠంలో  తొల్స్రి చోటు 
చేసకుంది .   
                                              అంతరాజు తీయ వ్ర తీలు                           
                                          బ్రిటన్ ప్రధ్నిగా రిషిక్ సన్క్ 
       బ్రిటన్ ప్రధ్నిగా భారతీయ మూలాలుననా రిషి సన్క్ నియమతులయా్యరు. త్జాగా అధికార కనజు రేవాటివ్ 
పార్టు తరపున ప్రధ్ని పదవికి ఏకగ్రీవంగా ఎనినాకైన్ రిషిక్ బకింగ్ హామ్ పా్యలస్ లో కింగ్ చారెలిస్ ను కల్స్రు. 
అనంతరం రిషిక్ సన్క్ ను ప్రధ్ని పదవిలో నియమస్తీ  కింగ్ చారెలిస్ 3 ఉతతీరువాలు జార్ చేస్రు. దీంతో 
రిషిక్ అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టు ందుకు వీలు కల్గ్ంది . 
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తీగవరపు శంతి

       ప్రధ్నిగా రిషిక్ బాధ్యతలు చేపటిటు న అనంతరం జాతినుదేదిసించి కీలక ప్రసంగం చేస్రు. ఇందులో ఆయన తన 
కంట్ ముందు ప్రధ్నిగా పని చేసిన ల్జ్ ట్రస్ కొనినా తపుపూలను సరిదిదదిడానికి త్ను పదవీ బాధ్యతలు చేపటటు డానికి 
ఎనినాకయా్యనని  వలలిడించారు . 
           జపాన్ పైె అణుబాంబు దాడులు  సైనిక చర్యను మరింత తీవ్ర తరం చేస్ందుకు ప్రయతినాసతీ ననా రషా్య : 
రషా్య అధ్యకుష్ డు పుతిన్ త్జాగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ పైె అణుబాంబుల దాడి ఘటనను తీసకురావ-
డం వ్ర తీలోలి కెకి్కంది. ఫ్రాన్్స అధ్యకుష్ డు మేక్రాన్ తో జరిపన సంభాషణలో భాగంగా, యుద్ధంలో గెల్చేందుకు ప్రధ్న 
నగరాల పైెన్ దాడి చేయాల్్సన అవసరం లేదంటూ జపాన్ పైె జరిగ్న అణు బాంబు దాడులను పుతిన్ ప్రస్తీ వించి-
నటులి  ఓ వ్రాతీ  సంసథా తెల్పంది. ఉక్రెయిన్ లో యుదాది నినా ముగ్ంచేందుకు అణవాస్్రా లను ప్రయోగ్ంచాలననా పుతిన్ 
ఆలోచనలను ఈ వ్్యఖ్యలు బలోపేతం చేసతీ న్నాయని పశిచిమ దేశలు ఆందోళన వ్యక తీం చేసతీ న్నాయి. రెండో ప్రపంచ 
యుద్ధం సమయంలో 1945 ఆగసటు  లో అమరికా, జపాన్ లోని హిరోషిమా, న్గస్కిలపైె రెండు అణుబాంబులను 
ప్రయోగ్ంచడం జరిగ్న  విషయం అందరికీ తెల్సిందే. ఈ దాడులోలి  లక్షలాది మంది మృతి చెందారు . దీంతో జపాన్ 
యుద్ధంలో లంగ్పోతుననాటులి  ప్రకటించింది. మానవ చరిత్రలో అణావాయుధ దాడులు జరిగ్ంది ఈ రెండు ఘటనలోలి  
న్ . 
                                                                               ఈజిపుతీలో కప్-- 27వ సదస్స 
                                 మానవ్ళి మనుగడకు పెను సవ్ళ్లి  విసరుతుననా వ్త్వరణ సమస్యలు, నివ్రణకు తీసకో-
వలసిన చర్యలపైె విసతృత స్థా యిలో సమావేశలు జరపడానికి ప్రతిషాటు తమిక కానఫీరెన్్స కాప్  -27 సదస్స ఈజిపుటు  లోని 
షర్మి ఎల్ షేక్ పటటు ణంలో 4వ త్దీన లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది అన్క దేశల అధిన్తలు 5 నిమషాల చొపుపూన 
ప్రసంగ్ంచి పరా్యవరణంలో ప్రతికూల మారుపూలపైె తమ తమ ప్రభుత్వాలు చేసతీ ననా పోరాటాల గరించి వివరించి, 
త్ము ఏం ఆశిసతీ ననాది చెపాతీ రు. మన ప్రధ్న మంత్రి మోడీ కాపీ-27 కు హాజరు కావడం లేదు. పరా్యవరణ పరిరక్ష-
ణకు అవసరమైన నిధులు, స్ంక్తిక సరఫరా పెంచేలా అభివృది్ధ  చెందిన దేశలను భారతదేశం త్జా సదస్సలో 
డిమాండ్ చేయనుననాటులి  తెలుసతీ ంది. ఈ సమావేశం ఈ నెల 18 వరకు కొనస్గతుంది . 
                                                                 ప్రజా వ్ంఛ 
         ఈ విధంగా ప్రపంచ వ్ర తీలు ఉంట్, మనదేశంలో  ఎనినాకలంట్ చాలు  డబుబు కటటు లతో, మద్యం పంపకాలతో, 
నీతి నిజాయితీ అన్వి ఇటు ప్రజలు, రాజకీయ న్యకులు మరచి పోయి ఎనినాకలు జరుపుతున్నారు.  ఉచితంగా 
వస్తీ పన్యిలైెన్ త్గచుచి అన్ స్మత లాగా  ప్రజలు,  పదవులు, అధికారమే ప్రధ్నంగా రాజకీయ న్యకులు  
ఒకరిపైె ఒకరు దుమమితితీ పోసకుంటూ, విమర్శలు చేసకుంటూ ఉంట్, నిజంగా ప్రజలు పడుతుననా  బాధల గరించి 
పటిటు ంచుకున్వ్రు ఎవరు? దేశ  భవిష్యతుతీ  గరించి ఆలోచించే వ్రు ఎవరు? మన దేశనికి   స్వాతంత్య్ ం వచిచి 
ఇన్నాళలియిన్, మనలో  మనమే కొటుటు కుంటుంట్, పరాయిదేశల నుంచి మన భవిష్యతుతీ  ప్రశనారథాకం కాదా?  మన 
రాజా్యంగంలో మన వ్రాసకుననా ప్రజాస్వామ్యం అంట్ ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజల వలన అని రాసకోవడం 
వరక్న్? 
సక్రమ పరిపాలన ఎపుపూడు ఆచరణలో చూస్తీ ం? ఈ విషయాలనీనా పెదది  ఎతుతీ న 
చరచిలు జరిగ్ , ప్రచారం లోకి వచిచి, ప్రజలందరి దృషిటు కీ తీసకు రావలసిన 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. అపుపూడే  మనది ప్రజాస్వామ్యం   అని చెపుపూకోవడానికి  
అర్ధం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రజలోలి  తీవ్రమైన చైెతన్యం రావలసిన అవసరం 
ఎంతైెన్ ఉంది. చైెతన్యమే సంకలపూబలం కావ్ల్. మర్శలు చేసకుంటూ ఉంట్, 
నీతి, నిజాయితీగా ఉండే  ప్రజల బాధల గరించి పటిటు ంచుకున్వ్రు ఎవరు? 
ముఖ్యంగా ప్రజలోలి  తీవ్రమైన చైెతన్యం రావలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
చైెతన్యమే సంకలపూబలం కావ్ల్. 
                                                  సరేవాజన్ాః సఖిన్భవంతు
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      "ఓయ్ రాముడోయ్ ...యంత్రా 

లచాచియి. అవే సిమంటు ఇసకా 

మనం అనుకుననా పాళళూలో కలు-

పుతయ్యంట!" ఆశచిర్యంగా ఓబు-

లేసతో అన్నాడు ఆనంత్చారి. 

అనంత్చారి చాలా మంచి మేస్త్రీ. 

వ్సతీ  తెల్సిన వ్డు. ముహురాతీలు 

నిర్ణయించగల్గ్న వ్డు. అనినాటికీ 

మంచి ఇలులి  ఎలా కావ్లంట్ అలా 

అనుకుననా బడెజుట్ కి మంచకుండా 

చక్కగా కట్టు  సమరు్ధ డు. ఓబులేస 

తలపంకించాడు. ఓబులేస కాం-

ట్రాకటురు. ఓబులేస తండ్రి పేరు ము-

తతీయ్య శటిటు . గంగారాం ఓబులేసకి 

పలలిలేలిరని మొకు్కకుంట్ పుటాటు డు 

గనక కొడుకు్క ఓబులేస అని పేరు 

పెటాటు డు. 

  "ఎక్కడ చూశవయా్య ఆచార్?" ఓ 

నిమషం ఆగాక అన్నాడు ఓబులేస. 

"బెజవ్ళ్ళూనండి. మనం పది రోజు 

లోలి  కల్పే సిమంటూ, ఇసకా అది 

ఒక్క పూటలో కలుపుతుందం-

డీ" త్ను చూసిన యంత్రానినా విధ 

విధ్లుగా వివరించాడు అనంత్-

చారి. 

   "వళిలి  చూసొదాది ం" ముక తీ సరిగా 

అన్నాడు ఓబులేస. అనినా పదుపుల 

కంట్ మాట పదుపు మహా  ముఖ్య-

మని ఓబులేసకు చిననాపుపూడే ము-

తతీయ్య శటిటు  చెపాపూడు. 

                    ***

    "ఓ ఎకరం దున్నాలంట్ ఓ తండ్రీ 

ముగ్గ రు కొడుకులూ, మారిచి మారిచి 

దునినాత్ ఒకటిననార నుంచి రెం-

డ్రోజులు పడుతుంది. అదే ట్రాకటుర్ 

అయిత్ మూడు గంటలోలి  ఫినిష్" 

పటనాంలో చదువుకొచిచిన కొడుకు 

చిన్నారాయణ తండ్రితో  చెపాపూడు. 

"ఇంకా?" అన్నాడు చిన్నారాయణ. 

"ట్రాకటురుంట్ బండీ, ఎడ్లి , వ్టికి 

పాలేళ్లి  అక్కరలేదు. బండి కంట్ 

పదింతల బరువు ట్రాకటురని ట్రాల్లో 

చులాగా్గ  ఏసకెళ్లి చుచి" ఉత్్సహం-

గా  వివరించాడు చిన్నారాయణ. 

"చూదాది ం" ఓ నిశచియానికి వచిచి 

అన్నాడు తండ్రి.

                 ***** 

    "జిరాక్్స మషన్ తెపపూదాది ం డాడీ...

వందల కొదీది  కాపీలు బడబడా తి-

య్్యచుచి. ఎంతకాలం ఇంకా ఆ 

టైెపు మషనులి  కారబును పేపరులి  సైకోలి  

స్టుల్ంగ్ మషనూ!" జిరాక్్స మషన్ 

గరించి చక్కగా వివరించి అన్నాడు 

ప్రస్దు. "అలాగే!" స్లోచనగా 

అన్నాడు చిదంబరరావు. 

                    ****

         "ఈ జిరాకు్సలూ అవీ ఎపుపూడో 

రామాయణ కాలం న్టివి త్త్. 

న్లుగ కంపూ్యటర్లి  న్లుగూ 

స్్కనర్లి  పెటుటు కుంట్ చాలు. సల్ 

ఫోన్ ర్చార్జు దగ్గరినాంచి ఆధ్ర్ కారుడి  

సవరణ వరకూ అనీనా మనమే నడి-

పంచొచుచి. సైపైరల్ బైెండింగ్ కూడా 

పెడదాం" ఉత్్సహంగా త్త హను-

మంతుతో అన్నాడు చినీనా, వ్రం 

రోజులలో వ్యుపుత్రా కంపూ్య-

టర్ సంటర్ వల్సింది. భోజనం 

కావ్లా? నడిచో బండి మీదో 

హోటల్ కెందుకూ? జొమాట్ వ్-

డికిస్తీ నీ ఇషటు ం వచిచిన హోటల్నాంచి 

ఇషటు ం వచిచిన అయిటం పటుటు కొ-

స్తీ డు.

   కూరగాయలకూ సరుకులకూ 

బజారలికు ఎందుకూ  వళళూడం? 

పెళాళూం తపపూ ఆన్ లైెన్లి న్ ఆరదిరిచుచి-

కోవచుచి. 

జూసలు కషటు పడి తియ్యకు. రెడీ 

మేడ్ వి ఉనైెనై.

వంటలు చెయ్యకు. రెడీ టు ఫ్రై 

ఉనైెనై.

  దేశమును ప్రేమంచుమన్నా 
భువనచంద్ర 
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బటటు లు కుటిటు ంచకు. రెడీ మేడ్ ఉనైెనై.

చిరిగ్న చెపుపూలు కుటటు క్కరాలి . యూజ్ 

అండ్ త్రో.

కంచాలు, గాలి సలూ, పేలి టూలి  ... 

యూజ్ అండ్ త్రో.

అనీనా యూజ్ అండ్ త్రో.

తీరథాయాత్రలు ఎందుకూ? యూ 

టూ్యబ్ లో నీకిషటు మైన తీరాథా ల్నా ఇషటు -

మొచిచినపుపూడు చూస్ ఫెసిల్టీ 

ఉండగా!

సినిమాలకి థియేటరలి ఖరుచి 

ఎందుకూ? హోమ్ థియేటరోలి  లకాష్  

తొంభై సినీమాలు అదీ లకాష్  తొంభై 

భాషలోలి  చూస్ వీలుండగా!

 చుటాటు లు పకా్కలు ఇంటికి రావడం 

వ్ళలికి  మరా్యదలు చేసి తిండి 

పెటటు డం ఎందుకూ? హాయిగా సల్ 

ఫోన్లి  వీడియో కాల్ చేస్క. అందర్నా 

కలవ్లంట్ జూమ్ లో ఝామమింటూ 

చూస్య్. పెళిలి  కూడా మనింట్లి న్ 

ఉంటూ చూడొచుచి. .. జరిగేది అమ-

రికాలోనైెన్ ఆఫ్రికాలోనైెన్ సరే.

 మైదాన్లూ పేలి  గ్ండ్లి , రోడ్లి  

ఎందుకోయ్ నడకలకి? వ్కింగ్ 

మషిన్ ఉందిగా!

వ్షింగ్ మషిన్ ఉందిగా! బటటు లు-

తకడానికీ.

పనిమనుశులెందుకూ డిష్ వ్షర్, 

ప్రతి పనీ ఓ 'యాప్' దావారాన్!రోబో 

సీవాపర్ ఉండగా. ప్రతి పనీ రిమోట్ 

దావారాన్!

ఒళ్ళూ అలవకూడదు. డయాబెటిక్, 

BP మందులు ఉందన్ ఉన్నాయి. 

ఒళ్ళూ తగ్్గంచుకోడానికి ప్రక్రుతి 

ఆస్రమాలూ ఫైెవ్ స్టు ర్ ఫెసిల్టీస్ 

ఉన్నాయి. 

బోరు కొటటు కుండా 'బారులి ' ఉన్నాయి.

మనిషననావ్డికి ఇంక్ం కావ్ల్?

ఒక్క సిమంటు మకి్సంగ్ యంత్రం 

ఒచిచి లక్షలమంది గృహ కూల్ల 

పటటు లు కొటిటు ంది. నిరావా్యపారుల్నా 

చేసింది. 

 ట్రాకటుర్చిచి కూల్ల పటటు  కొటిటు ంది. 

పనిగంటల్నా భీకరంగా తగ్్గంచి 

రైెతుబిడడిల్నా పేకాటరాయుళ్ళూ-

గా  నిక్ష్పరాయుళ్ళూగా మారిచిం-

ది,(అపపూట్లి ). ఒకొ్కక్క నూతన 

ఆవిష్కరణ, నూతన ప్రయోగము 

మానవ్ళికి మహామేలు చేసతీ ననాటులి  

పైెకి  కనిపంచింది గానీ, నిరుదో్యగ-

ల్నా పెంచడంలో తన పాత్ర ఘనంగా 

పోషించింది. వృతితీవిద్యలు మూల-

పడాడి యి. కుటీర పరిశ్రమలు కూక-

టివేళళూతో పెకల్ంపబడాడి యి.

      ఎవడో సరికొతతీ నిన్దం ఇస్తీ డు. 

బంద్ లు జరుగత్యి, ఘెరావ్ 

లు జరుగత్యి. సమమిలు జరు-

గత్యి. జన్లు రోడలి మీదికొచిచి 

రహదారులని సతీంభింప జేస్తీ రు. 

కొటాలి టలు షాపులు మూయించడా-

లు. లేకపోత్ లూటీలు.

 న్యకులు ఇళళూలోలి  నిక్ష్పంగా కూ-

రుచింటారు. కలుగలో హాయిగా 

కూరుచిననా ఎలుకలాలి గా. అనుచరు-

లు కొటుటు కుచస్తీ రు. న్యకులు 

తీవ్ర, అతి తీవ్ర, మహా తీవ్ర దిగా్భ్ ం-

తుల్నా వ్యక తీం చేస్తీ రు. మరుసటి 

రోజుకి అనీనా మామూలే.

    ఎవరి సిదా్ధ ంత్లు వ్ళళూవి. కొనినా 

ఇతర దేశలనుంచి దిగమతి 

అవుత్యి. తెల్సీ తెల్యని 

పలలిలు ఆ సిదా్ధ ంత్లకీ ఉద్యమా-

లకీ ఆకరిష్ంపబడత్రు. పోరాటం 

పేర జీవిత్నినా పణం పెడత్రు. 

వ్రి వర తీమానమూ భవిష్యతుతీ  కూడా 

అంధకారములోన్ వుంటాయి.

      గ్రీన్ రివలూ్యషన్, టెకినాకల్ రివ-

లూ్యషన్, ఇలా రకరకాల విపలి వ్లు 

మనిషినీ మనసనీ జీవితం నుంచి 

పక్కకి లాగతూన్ వుంటాయి. లే-

నివ్ళళూని ఉననావ్ళ్ళూ బానిసలుగా 

చేస్తీ న్ వుంటారు. దోచుకుంటూన్ 

వుంటారు. స్రు్యడ్, చంద్రుడ్ 

పగలూ రాత్రీ నడుసతీ ననాంత నిశ్శ-

బది ంగాన్, సమాజమం సదుది కుపో-

తూ వుంటుంది. 

                     ******

      "ఇవ్వాళ భగ్నీ హసతీ భోజనంరా 

న్యన్. అక్క ఇంటికి వళిలి  భోం-

చెయా్యల్ట" పాపం ఓ ముసలామ 

కొంగన కటుటు కుననా చిలలిర డబుబులు 

తీసిస్తీ  చిరుగల  చొకా్క కొడుకుని 

కూతురు దగ్గరకు పంపే ప్రయతినా-

సతీ ంది.

    ఎక్కడినాంచి వచిచిందీ సరిక్రొతతీ 

సంప్రదాయం? ఎవడో తెల్విగా ఓ 
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కటుటు కథ అల్లి  జనంలోకి విసరు-

త్డు. 

జన్లు వర్రెతితీనటుటు  ఆ కటుటు కథ ఎం-

తవరకూ నిజం అని కూడా ఆలో-

చించకుండా ఆచరణలోకి తెస్తీ రు.

       అక్షయ తృతీయ రోజున 

బంగారం కొంట్, అరజుంటుగా కుబే-

రులవుత్రని ఓ సరికొతతీ కటుటు కథ 

పుడుతుంది. జన్లు పుసతీలు అమమి 

అయిన్ ఆరోజు బంగారం కొన్స్తీ -

రు. ఓణీ పండగలు, పంచె కటిటు ంచే 

పండుగ, 'మహందీ' బారాత్, 

సంగీత్. ఇలా ఉతతీర భారతం నించో  

మరోచోటు నించో సరికొతతీ కా-

ర్యక్రమాలు పెళిళూళళూలో దిగమతి 

అవుత్యి. కోటీశవారుల కథక్ం! 

హాయిగా అనినాంటినీ పాటిస్తీ  టాక్్స 

కి  చిలులి లు పెడత్రు. సమస్య 

మథ్య తరగతిక్!

     పెళిళూలో ముఖ్యం కోరియోగ్-

ఫరు, ఫోట్గ్ఫర్. పెదదివ్ళ్ళూ 

కుంటుతూ కునుకుతూ స్టుజీ ఎకి్క 

ఎవర్నా పటిటు ంచుకోని వధూవరు-

ల్నా దీవించి, ఓ ఫోట్న్ వీడియోన్ 

కావించుకుని భోజనశలని వతు-

కు్కంటారు. 

    వంటలు ఏ ప్రాంత్నికి సంబం-

ధించినవో నలభీములు కూడా చె-

పపూలేరు. థాయ్, చైెనీస్, సింహళీస్, 

వస్రాన్, హంగేరియన్, ఆఫ్రికన్, 

జపనీస్ ఏదై్న్ వంటకం కావొచుచి. 

అనినాటి ట్స్టు  ఒకట్.

             పెళిళూకొడుకు స్ట్ లో 

ఉంటాడు. పెళిళూకూతురు గంటూ-

రుదై్న్ గజరాతీ చీర కటుటు తోన్ 

ఉంటుంది. నెహ్రూ కోటులో వి-

య్యంకులు కనులవిందు చేస్తీ రు. 

కొరియో, విడియో, ఫోట్గ్ఫరలి ఫీజు 

ఏన్డో వేలు దాటి లక్షలూ  కోటలి లోకి 

వచిచింది.

   ప్రీ వడిడింగ్ షూట్, అనగా పెళిళూకి 

ముందే రకరకాల డ్రెస్సలతో పె-

ళిలికొడుకూ పెళిళూకూతుళళూని, వ్రి 

తల్లి దండ్రుల్నా, పెంపుడుకుక్కల్నా, 

పలులి ల్నా చిత్రీకరించే 'తంతు' మహా 

ప్రాముఖా్యనినా సంతరించుకుంది. 

పేల్కలూ వ్ల్కలూ కుట్టు వ్డు డ్రెస్ 

డిజైెనర్. వ్డి ఫీజూ లక్షలోలి న్. పోస్టు  

మా్యరేజ్ షూటూలి  ప్రత్్యకమైనవే. 

కొనినా ఫోట్లు పేలి  బాయ్ మేగజైెన్ 

వ్ళ్ళూ కూడా దడుసకున్ంతగా  

ఉంటాయి.    

       ఇంత్ కషటు పడి చేసిన పెళిలి  

ఎపుపూడు పెటాకులవుతుందో పుటిటు ం-

చిన వ్డికూ్కడా తెల్దు. 

"ఇవేం పెళిళూళ్ళూరా?" ఓ ముసలా-

యన,

"నీక్ం తెలుస్ పెళళూంట్... న్రు 

మూసకో" యువకుడు ఉవ్చ.

సల్ ఫోన్లి  పాఠాలు చెపపూబడత్యి.

ఇంటరెనాట్ లోన్ రుణాలు ఇవవాబడ-

త్యి.

పెళైళైన్, చావైన్, శోభనమైన్, 

తదిదినమైన్ అందరి చేతులోలి నూ 

'చరవ్ణి' ఉండాల్్సందే. కళ్ళూన్నా 

సల్ ని తపపూ మరోదానినా జన్లు 

చూడరు. 

చెవులున్నా వ్రి వ్రి టాబ్ న్, సల్ 

న్ తపపూ ఎవర్నా వినరు. సల్ లో తపపూ 

జన్లు ఎదుటివ్రితో మాటాలి డరు. 

మాటాలి డే భాషా 'సీరియల్్స' లోని 

భాషే!

అయా్య... ఇదీ నవభారతం...ఇదీ 

యువభారతం. 

'దేశమంట్ మటిటు కాదోయ్' అననా 

గరజాడ వ్రి మాట ఎపుపూడో మారి-

పోయింది. 

దేశమంట్ ఏమటీ?

సరిహదుది లో కాపలా కాస్ సైనికుణి్ణ 

అడగండి.

రేబవళ్లి  ప్రయోగశలలోలి  నిద్రాహా-

రాలు మాని శ్రమంచే సైంటిసటు  ని 

అడగండి.

మారుతుననా మనుష్ల్నా చూడలేకా, 

యీ మారుపూ తెచేచి హీన్తిహీనమైన 

సంఘటనలని జీరి్ణంచుకోలేక గడలి -

నీరు కుకు్కకుంటూ కుమల్పోయే 

దేశమాతని అడగండి.

లేదా?

అనీనా తెల్సి ప్రవ్హంలో దూకి 

మర్ కొటుటు కుపోయే 'మనస'లేనా 

అడగండి.

జైె జవ్న్! జైె కిస్న్!  జైె భారత్! 

జైెహింద్  

                       మళీళూ కలుదాది ం

                               భువనచంద్ర   
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పూరి జగన్నాధ స్వామ  వైభవం

డా.పోచనపెదిది  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగవ్రికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్వామకి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొదిదిమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్్కందపురాణాంతర్గతమైన జగన్నాధ క్ష్త్ర మాహాత్తీ ్యనినా 
యధ్మూ లంగా, సరళ, వ్్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిసతీ న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకాష్ నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                41,వ అధ్్యయం.

                         పుషా్యభిషేక విధి.

    పుష్యమాసంలో పౌర్ణమ రోజున పుష్యస్నాన్త్సవ్నినా నిరవాహించాల్. ఏకాదశిరోజున ఈశన్యదికు్కన ఈ 
ఉత్సవ్నికి అంకురారపూణ. ప్రతిరోజు స్వామకి నృత్య,గీత్లతో, ఉపహారాలతో, రాత్రిసమయంలో బల్ని 
సమరిపూంచాల్. చతురదిశి రోజున ఎనభై ఒక్క బంగారు కుండలు తీసకొని,ఇరవైఒక్క కుండలోలి  ఆవున్తిని 
నింప, స్వామ ఎదురుగా ఉంచాల్. మధ్యలో ఒక అదాది నినా ఉంచాల్. రాత్రి నృత్య గీత్లతో జాగరణ చేయాల్. 
ఉదయాన్నా ఆయా దేవతలకి, మోదుగ సమధలు, చరులు, న్తితో ఆహుతులుఇవ్వాల్. బ్రహమి, విష్్ణ , 
మహశవారులకు సబంధించిన మంత్రాలు వేయిస్రులి  చదువుచు, ఆవ్హన చేయాల్. పురుషోతతీమునికి 
ఉపచారాలు చేసి,అదదిం చూపంచాల్. పురుషస్క తీం చదువుచు బంగారు కుండలను అభిమంత్రించాల్.
స్వామకి పవనస్క తీం,శ్రీస్క తీం చదువుచు స్వామకి ఆ కుండలలోని నీటితో అభిషేకం చేయాల్.న్తికుండల 
లోని న్తితో విష్్ణ  మంత్రం చదువుతూ అభిషేకం చేయాల్.    ( 1- 11 )

         నిరామిలా్యలను తీసివేసి, చందన్నినా రాయాల్. స్వామని పుషపూ మాలలతో అలంకరించాల్. సదర్శన చక్రం 
మొదలయిన స్వామ ఆయుధ్లను పూజించాల్. రత్నాలతో చేసిన గొడుగను పటిటు  స్వామని పూజించాల్. 
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లకీష్మి సహితుడైెన స్వామని అరిచించాల్. శంఖానినాపూరించాల్. చామరానినా వీచాల్.ఊయలలో స్వామని 
ఉంచి, ఊపుతూ నృత్య,గీత్లతో స్వామని అరిచించాల్. వందిమాగధులు స్వామని సతీ తించాల్. 
బ్రాహమిణులు జయ జయ ధ్వాన్లు చేస్తీ ఉండాల్. దూరావాలు, అకిష్ంతలుతీసకొని, మూడుస్రులి  
స్వామని అరిచించాల్. ఆవున్తితో పెటిటు న దీపంతో స్వామకి నీరాజనం ఇవ్వాల్. బంగారు పళళూంలో 
త్ంబ్లం ఉంచి స్వామకి సమరిపూంచాల్. బ్రాహమిణులకి దకిష్ణఇవ్వాల్. పుష్యస్నానం చూసినవ్రికి 
కోరిన కోరికలనినా తీరుత్యి. దీరా్ఘయుష్ కల్గ్న సంత్న్నినా పందుత్రు. దారిద్ర్యం పోయి, 
బ్రహమివరచిస్స పందుత్రు.( 1-23)

         స్్కందపురాణం లోని వైష్ణవ ఖండంలో, పురుషోతతీమ క్ష్త్రమాహాతమి్యంలో ఫుషా్యభిషేకము 
అను నలభై ఒకటవ అధ్్యయం సమాపతీం.
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పాలెపు  బుచిచిరాజు

నూటపదహారులి    కందాలోలి   

 సందరకాండ

పురజన గీత 

(అనుబంధము)

17)   పలికితి మా ప�ై దయతో 
         వెలగల హితవచనములని  వేనోళ్ల  దగన్  
         ఇలవేలుపు రఘురాముని
       పలువిధముల పొ గడ దొడగె పామర జనముల్  
  

 18)  ప్రజలెన్ను ప్రభువె ప్రభువగు 

  ప్రజలన్ బిడ్డలుగ రాజు పాలన సేయన్ 

  ప్రజలు స్ఖించెడి రాజ్యము 

  నిజమగు స్రలోకమగున్ నిక్కము మహిలో!

(గోస్వామి తులసీదాసు రచించన “ర్మచరితమానస్ “  ఉత్తర క్ిండము లో 
పట్టా భిషేక్నింతరిం పౌరులకు శ్రీర్ముడు చేసిన హితబో ధ ఆధారింగ్. )

రచన : ప్లెపు బుచచిర్జు.  
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గండె గపెపూడు పని గంపెడు

మనం   ‘హృదయం’  అన్ సంసకృ-
తపదానినా heart అని ఆంగలింలో  
అంటాం. ఈ హృదయం  అన్ 
పదం ఎంతో  శస్త్రీయ౦గా ర్-
పుదిదుది కుననా పదం. శతపథ 
బ్రాహమిణంలో ‘హృదయ౦’ అన్ 
శబది ం  య్క్క అరాథా నినా వ్తీ ఖా్యని-
స్తీ   “ హరతి దదాతి యాపయతి 
ఇతి హృదయం“ అని వివరణ 
ఇవవాడం జరిగ్ంది. 
హృ ఆన్ ధ్తువు నుంచి హరతి 
అన్ క్రియా పదం ఏరపూడుతుం-
ది. హరి౦చుట  (సీవాకరించుట ) 
అని దానికరథాం . ‘దా’ దాన్   అన్ 
ధ్తువు నుండి దదాతి అన్ 
క్రియా పదం ఏరపూడుతుంది. ఆ 
పదానికి ఇచుచిట అని అరథాం. 
‘యా’ ప్రాపణే ధ్తువు నుంచి 
యాపయతి అన్ క్రియాప-
దం ఏరపూడుతుంది. ఆ పదానికి 
పందించుట, చేరుచిట అని 
అరథాం.  ఈ మూడు ధ్తువుల 
మూల ర్పాలను గదిగచిచి 
హృదయం అన్ పదానినా ఏరపూ-
రిచారు.  ఇపుపూడు గండె పని 
ఏమట్ గమనిదాది ం. అది శర్రా-
వయవ్లోలి ని రకాతీనినా తన దగ్గరకు  
లాకు్క౦టుంది, ఊపరి తితుతీ లకు 
అందిసతీ ంది. అక్కడ శుభ్రపడిన 

శీమతి  చిలకమరి తీ  లకీష్మి కుమారి 

రకాతీనినా శర్రావయవ్లనినాటి-
కీ చేరుసతీ ంది. గండె చేస్  ఈ  
బ్రహామిండమైన పనిని ముచచిట-
గా మూడు అక్షరాలోలి  బంధించి 
మనకందించారు మన పూర్వాకు-
లు. వ్రి ప్రతిభ, శస్త్రీయ పరిజా్ఞ -
నం ప్రశంసనీయం. ఆ విషయం 
అలా ఉంచిత్ మరో ముఖ్యమైన 
అంశం ఇక్కడుంది.      అదే౦ట్ 
గమనిదాది ం.
మన శర్రంలో రక తీం అన్  ద్రవ-
పదారథాం ఉందని తెల్సిన్  అది 
శర్రమంత్ ప్రసరిసతీ ౦దన్ 
విషయం  పాశచితు్యలకు చాల 
కాలం వరకు తెల్దు. విల్యం 
హరేవా అన్ సప్రసిద్ధ బ్రిటిష్  శస్త్ర-
వేతతీ ( 1578 - 1657A.D) శర్రంలో 

హృదయం దావారా రక తీం ప్రసరి-
సతీ ందని నిర్పంచారు. కాని 
రక తీం గండెకు ఎలా చేరుతుంది 
అన్ విషయానినా మాత్రం చెపపూలేక 
పోయారు. ఆ  తరువ్త మారే్స-
లోలి  మాల్పూగీ  (1628-1694 )  అన్ 
ఇటల్ శస్త్రవేతతీ రక తీం గండెకు 
చేరే విధ్న్నినా చక్కగా నిర్పం-
చారు. అంతవరకు ప్రపంచానికి 
తెల్యని రక తీప్రసరణ సిదా్ధ ంతం 
భారతీయులు కొనినావేల సంవ-
త్సరాలక్రితమే తెలుసకోగలగ-
డం ఆ విషయానినా హృదయ అన్ 
పదంలోన్ భద్రపరచగలగడం 
మనకు గరవాకారణం . 
               హమారా భారత్ మహాన్ . 
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అగ్నాక్రియ బంధం

రామారావుకి  చదువబబులే-
దు. తండ్రి భీమారావుకి ఒక 
పెదది  కిరాణా దుకాణం ఉంది. 
భీమారావు మొదట్లి  అయిదు 
సంవత్సరాలు ఓ డాకటురుగా-
రి దగ్గర కాంపౌండర్ ఉదో్యగo 
చెయ్యడం మూలాన, అనుమ-
తులు పంది,  మందులవిభా-
గం కూడా తెరిచి దుకాణం పేరు 
మారిపూంచేశడు. చదువుకుననా-
వ్ళ్లి  కూడా సమయాభావం చేత 
చిన్నాచితకా అసవాసథాతలు వస్తీ, 
డాకటురలి వదదికు పోక  సవాంత వైద్యం 
చేసకొన్ రోజులు. వైదు్యలకి ఫీజు-
ల్చేచి సతీ మత లేక పేదలు న్రుగా 
మందుల షాపులకు పరుగలు 
తీస్ రోజులు. భీమారావు  కిరాణా-
మందులషాపు అమమికం బాగాన్ 
ఉంటూ వచిచింది. భీమారావు 
పెదదికొడుకు ప్రస్దరావు బి.ఏ.
పా్యసైన తరావాత చదువు మాన్సి 
దుకాణంలో కూరుచిన్నాడు.
రామారావు భీమారావు  
సంత్నంలో మూడోవ్డు, 
అననాదముమిలోలి  రెండోవ్డు. ఆఖ-
రిబిడడి  కాబటిటు  ఇంట్లి ని అందరి 
గారాబాలకి నెలవైపోయి మనిషి 

బిరుసకి్కపోయాడు. రామారా-
వుకి  చదువు తలకెక్కకపోయి-
న్, దస్తీ రి ముత్్యలకోవలా 
ఉండడం మూలాన, పేపరులి  ది-
దేదివ్రికి తపుపూడు సమాధ్న్లు, 
అక్షరదోషాలు తలనొపపూ లేకుండా 
కనిపంచే కారణంగా మారు్కలు 
తకు్కవ పడేవి. అయిత్ కనికరిం-
చి మొతతీం పేపరు మీద ఓ రెండు 
మూడు మారు్కలు అదనంగా 
ఇచేచిస్వ్రు. హిందీ సినిమాల-
న్నా, హిందీ చెపేపూ మాస్టు రుగా-
రన్నా మహా మకు్కవ. హిందీలో 
మటుటు కు మంచి మారు్కలే 
వచేచివి.  తొమమిదో తరగతి వరకూ 

ఎలాగో గటెటు కి్కపోయిన్, పదోత-
రగతి బోరుడి  పర్క్షలోలి  బోలాతీ  కొ-
ట్టు శడు. పదోతరగతి దాటలేక 
పోవడంతో తండ్రి చదువు ఆపు-
చేయించి దుకాణంలో కూరోచి-
మన్నాడు., 
రామారావుకి అదీ ఒకందుకు 
మంచిదే అనిపంచింది. 
భీమారావు దుకాణంలో ఓ 
మూలగా కూరుచిని మందుల 
వ్యవహారం చూసకొన్వ్డు. 
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రామారావు  తండ్రికి సహాయంగా 
కూరుచిని ఒక నెలరోజులోలి  మలు-
కువలు పట్టు శడు. వైదు్యల్చేచి 
మందు చీటీలని ఎలా చదవ్లో 
తండ్రివదదినుంచి సలువులు న్-
రుచికొన్నాడు. ఎవరైెన్ వచిచి తల-
నొపపూగా, కాసతీ జవారంగా  ఉందంట్ 
ఓ అమృత్ంజనం సీస్, ఒక 
ఆరు పారాసిటమాల్ మాత్రల్-
చేచిసి ఎలా ఎపుపూడెపుపూడు వ్డాలో 
చెపపూ, ధర తీసకొని పంపంచేస్-
వ్డు. ఒక ఏడాదిలో చిటిటు  డాకటుర్ 
అని చాపకింద నీరులా పేరు 
సంపాదించేశడు. 
రామారావు ఓ దారిలో పడినందు-

కు భీమారావు ఎంతగాన్ సంతో-
షించాడు. అయిత్ ఆ సంతోషం 
అట్టు  కాలం నిలవలేదు. డా-
కటురలి మందు చీటీలు లేకుండా 
సవాంతంగా కొన్వ్ళళూ దగ్గరినాం-
చి, తను చెపపూన మందులు 
కొన్ పేదల వదదినుంచి, మనిషి 
వ్లకం చూసి, కొన్ మందుల 
మొతతీం ధర చూసి, ఒకరుపాయి 
నుంచి అయిదు వరకూ సలహా 
రుసము కింద తండ్రికి తెల్య-
కుండా  తీసకొన్వ్డు. అయిత్ 
ఓ రోజున అలాచేస్తీ  తండ్రి కం-
టబడిపోయాడు. శతప్రతిశతం 
నీతి మారా్గ న నడిచేవ్రు ఎవర్ 

ఉండరు. ప్రతివ్రికీ కొనినా హదుది -
లుంటాయి. ఆ హదుది ల లోపల 
చేస్ పనులను వ్రు అవినీతిగా 
పరిగణింఛరు, ఆ హదుది లు దాటి 
ప్రవరి తీంచరు. రామరావు  చేసతీ ననా 
వ్యవహారం భీమారావుకి నచచిలే-
దు. ఆ రాత్రి దుకాణం వనుకన్ 
ఉననా తమ యింట్లి  భీమారావు 
రామారావుని తిటిటు న తిటుటు  తిటటు -
కుండా, చీవ్టులి  పెటాటు డు.
“చీవ్టులి  పెటిటు  చిన్నాడి మనసను 
కషటు పెటటు కూరా, భీమా,” అని తల్లి  
అడుడి కొంది మనవడి పరిసిథాతి 
గమనించి. 
”ఏదో బాగపడుతీ న్నాడనుకొంట్ 
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వీడిలా హదుది లు మీరి ప్రవరి తీస్ తీ 
ఏదో ఒకరోజు కొంపలు ములు-
గత్యి. వీడిలా తయారవడా-
నికి నువ్వా, న్న్నా, మీరందర్ 
కారణం!” అని మరింతగా రె-
చిచిపోయి, కొడుకు మీద  మొ-
దటిస్రిగా చేయి చేసకొన్నాడు. 
అహం ద్బబుతిననా రామారావు 
పదహారో సంవత్సరపు బుది్ధవి-
కాసంతో ఆ అరథారాత్రి తల్లి దండ్రు-
లపేరిట ఒక ఉతతీరం  రాసిపెటిటు , 
మూడు జతల దుసతీ లు సంఛీలో 
సరుది కొని, తను పోగచేసకొని 
దాచుకొంట్ననా నగదు తీసకొని, 
సల్ ఫోనినా చారజురోతీ సహా సంచీలో 
పెటుటు కొని ఇలులి  వదిలాడు.  
ఆ రాత్రి ఇంటికి రెండు కిలోమీ-
టరలి దూరంలో ఉననా రైెలేవాస్టు-
షన్ వరకూ నడిచివళిలి , టికెట్ 
కొనుకు్కని, ఆగ్ ఉననా విశఖ 
వైపు పోయే బండి ఎక్్కశడు. 
ఉదయం పదకొండింటికలాలి  
విశఖ చేరాడు. స్టుషన్లి  దిగ్న 
తరావాత కానీ తన లక్షం ఏమ-
టననాది గరుతీ కు రాలేదు. తన 
తొమమిదో తరగతి  సహాధ్్యయు-
డు మురళి, అతని తండ్రికి బదిల్ 
అవడంతో విశఖ వచేచిశడు. 
విశఖ రైెలేవాస్టుషని్క దగ్గరోలి న్ వ్ళళూ 
ఇలులి . ఆవేళ ఆదివ్రం కాబటిటు , 
కాలేజీ ఉండదన్ నమమికం-
తో,  ఇంట్లి న్ ఉంటాడననా ఆశతో 

ఇలులి  కనుకొ్కని వళాళూడు. మురళి 
తల్లి దండ్రులకి రామారావు  కొతతీ 
కాదు. “శ్రీకాకుళంలో న్ మేనతతీ 
ఉంది. మురళిని ఓ స్రి  చూదాది -
మన్ ఇక్కడ దిగాను.” అని చెప్
పాడు.                                                                 
స్నానం అదీ చేసి, సష్టు గా 
భోజనం చేసి, మేడమీద గదిలో 
మురళీతో కబురులి  చెపపూ, ఓ గంట 
కునుకు తీసి, స్యంత్రం అయి-
దిoటికి బయులుదేరి స్టుషన్ కి 
పోయి, టికెట్ కొనుకు్కని  కలక-
త్తీ  పోయే ఓ ట్రైన్ జనరల్ బోగీలో 
ఎక్్కశడు. టికెట్ లేకుండా 
ప్రయాణం చేసి పటుటు బడడం రా-
మారావుకి ఇషటు ం లేకపోయింది. 
మరానాడుదయం పదకొండిం-
టికి హౌరా చేరుకొన్నాడు. కను-
కొ్కంటూ రెండు బస్సలు మారి, 
స్వామ వివేకానంద నెలకొల్పూన 

బేలూరు రామకృష్ణ మఠానికి  
పోయాడు. అక్కడ మఠంలో ఆ 
దిన్నికి ఆఖరి పంకి తీ భోజనం 
చేశడు. అక్కణు్ణ ంచి మరపడవ 
మీద  గంగను  దాటి, దకిష్ణేశవార్ 
కాళీమాత ఆలయానికి వళాళూడు. 
భద్రత్దళం వ్రు పరిశీల్ంచిన  
సంచీని, సల్ ఫోనినా స్మానలి  
విడిదిలో ఉంచి,  ట్కెన్ తీసకొని 
కాళీ మాతను దరి్శంచుకొన్నాడు. 
రామకృష్ణ పరమహంస ధ్్యనం 
చేసకొన్ గదిని చూశడు. గదిలో 
ప్రవేశించగాన్ ఏదో తెల్యని ప్ర-
శంతత కలగస్గ్ంది. ‘తవారగా 
బయటకి వళళూండి’ అననా గదిదిం-
పులతో బయటకి కదిలాడు. 
చీకటి పడుతోంది. ఎక్కడి-
కి వళాళూలో తెల్యదు. సంచీ 
తీసకొని ఆలయ ప్రాంగణం 
బయట అడుగ పెటాటు డు. అక్కడ 



18 నవంబరు  2022

జన్లు గమగూడని ఓ  టీబడీడి-
లో టీ త్గాడు.
టి దుకాణo యజమాని  దాదా 
వయో వృదు్ధ డు. రామారావు 
వ్లకం గమనించి, కబురులి  
చెబుతూ చరిత్ర లాగాడు. 
రామారావు  తన చరిత్ర చెపపూ, 
ఒక్కస్రిగా ఇంటిమీద బెంగ 
మనసలోకి దూరడంతో బా-
వురుమన్నాడు. దాదా సముదా-
యించాడు. “మగాడననా తరావాత 
సవాతంత్రంగా జీవితంలో నిలదొ-
కు్కకోవ్ల్. న్ భార్య పోయింది. 
ననునా న్ కొడుకులు, కోడళ్ళూ 
తరిమవేశరు.  యిక్కడికొచిచి 
కాళీమాత గడిబయట టీబడీడి 
నడుపుతూ గత ఇరవై సంవత్స-

రాలుగా జీవిసతీ న్నాను. నువువా నీ 
తండ్రి తిటిటు నందుకు అల్గ్ సవా-
తంత్రంగాన్ బయటకి అడుగ 
పెటాటు వు. ఒకస్రి బయట 
అడుగ పెటాటు వు కాబటిటు , నువువా  
నువువాగా ఎదిగ్న తరావాతన్ తిరిగ్  
ఇంట్లి  అడుగ పెటుటు . అయిత్ 
నీ తల్లి దండ్రుల మనస దుాఃఖ-
పడకుండా, ఊరట కల్గ్ంచేలా 
ఓ ఉతతీరం రాసి పడేసతీ  ఉండు. 
చిరున్మా రాస్తీ వదికి తీసకు-
పోత్రు. అందుకని చిరున్మా 
రాయకు. న్కు తెల్సినవ్డు  
నెలకోస్రి ఇనపరదీది  కొనడాని-
కి ఖర్గ  పూర్   వడాతీ డు. ఉతతీరం 
అతనికిస్తీ అక్కణు్ణ ంచి పోస్టు  
చేస్తీ డు. కాదంటావ్, ఇపుపూడే 

వనకి్క తిరిగ్ వళిలిపో. ఇందులో 
అవమానమేమీ ఉండదు!”
రామారావు ఆలోచనలో పడాడి డు. 
ఆ తరావాత ధైర్యం కూడదీస-
కొని అన్నాడు. “దాదా, ఇంటికి 
వళళూడం ఇషటు ం లేదు. ఎక్కడి-
కి వళాళూలో తెల్యటలేలిదు. న్ 
దగ్గర ఇపుపూడు అయిదువంద-
లు మాత్రమే ఉన్నాయి. టికెట్ 
లేకుండా ప్రయాణం చేసి పటుటు  
బడడం న్కిషటు ం లేదు. కడుపు 
కూడా నిండాల్గా? ”    
“ఈ వీధి చివర ఓ డాకటురున్నా-
డు. పేరు గంగూల్.  సైన్యంలో 
డాకటురుగా చేరిన మరు సంవ-
త్సరంలోన్, కారి్గల్ యుద్ధంలో 
మన సైనికుల శిబిరంలో గా-
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యపడినవ్రికి చికిత్సలు చేసతీ -
ననా సమయంలో బాంబు పడి, 
గాయపడి కాలు పోగొటుటు కొన్నా-
డు. పెళీలి  పెటాకులూ ఏమ లేవు. 
ఇక్కడకువచిచి  ప్రాకీటుస చేస్తీ , 
అనీనా త్న్ అయి మందుల 
దుకాణం కూడా నడుపుత్డు. 
దగ్గరలో ఉననా స్థా నికులు, కాళీ 
మాతను దరి్శంచుకోడానికి వచేచి 
వందల భకుతీ లోలి  అనుకోకుండా 
అన్రోగ్యం పాలైెనవ్రు-గంగూ-
ల్డాకటురు వదదికు వస్తీ   ఉంటారు. 
వ్రిని చూసి మందుల్చిచి జాగ్ర-
తతీలు చెబాతీ డు. పద, పరిచయం 
చేస్తీ ను. నీకు మందుల 
విషయంలో అనుభవం ఉంది 
కాబటిటు  ఏదై్న్ తోవ చూపస్తీ డు1”
అనుకోని ఈ మలుపు రామారావు 
ఊహించలేకపోయాడు. దాదా 
బెంగాల్లో గంగూల్తో మా-
టాలి డాడు. గంగూల్ రామారా-
వును  దీక్షగా చూశడు. “దాదా 
చెబుతీ న్నాడు కాబటిటు   నువువా న్ 
దగ్గరే ఉందువు కాని. షాపు 
వనక రెండు గదులున్నాయి. 
ఒక దాంట్లి  న్నుంటాను. మర్క 
దాంట్లి  వంటా అవీ చేసకొంటా-
ను. నువువా వనకనుననా వస్రాలో 
పడుకోవచుచి. నీకు వంట్మైన్ 
వచుచిన్?”
“ఏదో కొదిదిగా వచుచిను. అయిత్ 
ఓ వ్రం రోజులోలి  మీ వంటలు 

తెలుసకోవడం కషటు మేమీ కాద-
నుకొంటాను. కానీ ఒక ఇబబుంది 
స్ర్! న్ను మాంస్హారిని కాదు. 
అందుకని చేపలూ అవీ తరిగ్- 
కూరలూ, పులుసలూ చెయ్య-
మంట్ న్కు కుదరదు!”
“అవి న్ను ఏన్డో వదిలేశ-
ను. మీ దకిష్ణాది వంటలు న్కు 
నచుచిత్యి.”
“ఎపపూటునాంచి మీ కొలువులో చే-
రమంటారు?”
“ఈ క్షణం నుంచే!”
అనతి కాలంలోన్ రామారావు 
గంగూల్కి ఆపుతీడైెపోయాడు. 
బెంగాల్ న్రుచికొన్నాడు.  గంగూల్ 
రామారావుకి  వైద్యం గరించి 
ఎన్నా సంగతులు బోధించాడు. 
మందుల గరించి, వ్టి పా-
ర్శ్వదుషఫీల్త్ల గరించి చెపపూ, 
సవాంత వైద్యంలోగల ప్రమాదా-
లను వివరించాడు. గాయాలకి 
కటులి  కటటు డంలోని సలువులు 
న్రాపూడు. ఏడాదిలోగా రామారావు 
పటాటు లేని వైదు్యడిగా మారిపో-
యాడు. ఇంటిమీద బెంగ ము-
సరుకొని  వచిచినపుపూడు ఆల-
యానికి పోయి కాళీమాతను 
దరి్శంచుకొన్వ్డు. గంగూల్ 
రామారావు సవాంతఖరుచిల కోసం 
నెలకి కొంత సొముమి ఇచేచివ్డు. 
రామారావు  టీ బడీడి దాదాని ప్ర-
తిరోజూ వళిళూ పలకరించేవ్డు. 

అతని ఆరోగ్యసిథాతిని గరించి 
పరామరి్శంచి మందుల్చేచివ్-
డు. ఎపుపూడైెన్ తను చేసిన వం-
టకాల్నా అందించేవ్డు. 
ఆ సరికి చీనీ దేశంలో అవత-
రించిన ఆకుపచచి కణభూతం 
చాపకింది నీరులా ప్రపంచా-
ననాంత్  చుట్టు సింది. ప్రథమ 
ప్రయతనాంగా అనినాదేశలకు 
ముందుగా, మన ప్రభుతవాం గృ-
హనిరబుంధం అమలు పరిచింది. 
సంసథాలు, దుకాణాలు, పరిశ్రమ-
లు, రవ్ణా సౌకరా్యలూ మూ-
తబడడింతో ఉదో్యగలు, శ్రామకు-
లూ, కారిమికులు రోడుడి న పడాడి రు. 
మరణభయం వ్యకి తీగతం నుంచి 
స్మూహికంగా ప్రబల్ంది.  ఆ 
చచేచి చావేదో  తమ గడడిలో, తమ 
వ్రి మధ్య చావడం మంచిదన్ 
మనసతీత తీ్వంతో, వలస జన్లు 
ఆందోళనకరమైన  పరిసిథాతులు 
కల్పూంచారు. ప్రయాణ స్ధన్లు 
లేక కాల్ నడకన వందలాది కి-
లోమీటరలి దూరంలో ఉననా సవాగ్-
మాలకు దారి పటాటు రు. 
 గంగూల్ రామారావుతో అన్నాడు. 
“రామ్! రెండు రోజులోలి  కోల్కత్ 
నుంచి చెనైెనై ప్రత్్యక రైెలు బయ-
లుదేరబోతోంది.. కాళీమాత 
దర్శనం కోసం వచిచిన భకుతీ -
ల్నా  ఆలయాధికారులు తిరిగ్ 
పంపే యోచనలో ఉన్నారు. వ్రి 



20 నవంబరు  2022

జాబిత్లో నీ పేరు జమ చేయి-
స్తీ ను. నువువా నీ తల్లి దండ్రులవ-
దదికు చేరుకోవడం మంచిది.”
 “అక్కడ న్ వ్ళ్లి  ఏకాకులు 
కాదు. స్థా నికులు కాబటిటు  ఇబబుంది 
ఉండదు. మమమిల్నా, దాదాని 
వదిల్ వళళూడం న్కిషటు ం లేదు. 
న్నిక్కడే ఉంటాను,” రామారావు  
దృఢనిశచియoతో అన్నాడు.                      
 చీన్ వ్డు తెల్స, తెల్యకో 
వదిల్న కరోన్స్త్రoతో  ప్రపం-
చమంత్ అటుటు డికిపోయింది. 
అవకాశం దొరికిందికదాని అర-
డజను వైద్యపటాటు లుననా ఉననా 
ఇంగీలిష్ మందుల వైదు్యల 
మొదలు, ఆయురేవాద భిషకు్క-
లు, హోమయోపతి వైదు్యలు, 
యోగాసన్లు వేస్ బాబాలు, 
దేహ సౌందరా్యనినా పoదుప-
రచుకొన్ స్ధనంగా యోగా-
సన్ల ప్రస్రాలు కొనస్గ్ంచే 
చలనచిత్ర న్యికలూ, పదవీ 
విరమణలు చేసిన ఉదో్యగలూ, 
రాజకీయ న్యకులూ-ఒకర-
న్మటి ఎందరో- ఎవరికి తోచిన 
సలహాలు వ్రిచేచిశరు. వ్యంగ్య 
చిత్రకారులు బమమిలు వేస్శరు. 
అమమిలక్కల మీద  అరథాంపరథాం 
లేని హాస్యకుతీ లు సృషిటు ంచేశరు. 
మరోపక్క వ్రాతీప్రపంచం రోగవ్్య-
పతీని గరించి, రోగం నుంచి కోలు-
కొననా వ్రి గరించి, మరణించిన 

వ్రిని కరమికాండలు లేకుండా 
కైలాసభూములకు తరల్ంచం-
డం గరించి ప్రపంచవ్్యపతీంగా,  
దేశవ్్యపతీంగా, జిలాలి వ్్యపతీంగా, 
త్లూకావ్్యపతీంగా గణాంకాలు 
గమమిరిస్తీ , పేజీలకు పేజీలు 
నింపేసి, ప్రభుతవాం మీద దండె-
తతీడమే ధ్్యయంగా పెటుటు కొoది. 
ప్రస్రమాధ్యమం కూడా అదే 
మార్గం పటిటు ంది. ఇక వ్టా్సప్ 
చిరువ్ర తీలు కోటానుకోటలి  జన్ల 
దృషిటు నీ, చేతుల్నా కటిటు  పారేస్యి. 
రాషా్రా ల ముఖ్యమంత్రులు ఒక 
మూల కోవిడ్ రాక్షసి జన్ల్నా 
మంగేసతీ న్నా, తమ తమ  రాషా్రా -
లలో బాల్చి తన్నాసినవ్రి శతం 
సవాలపూమంటూ సవాంత బాజాలు 
వ్యించేసకొన్నారు. ఈ శత-
మన్ది ఒక మాయదారి సంఖ్య. 
 ప్రభుతవాం జనచలన్లకి, సం-

చారాలకీ, సమావేశలకీ సంకెళ్ళూ 
వేయడంతో కరోన్ మహమామిరిని  
కొంత నియంత్రణలోకి తెచిచిన్, 
ఆరిథాకవ్యవసథా కుపపూకూలడంతో, 
కొనినా నిరబుంధ్లని ఎతితీవేసి, ఎన్నా 
జాగ్రతతీపరమైన ఆరోగ్యస్త్రా-
లని వల్లి ంచిన్, చెపపూంచిన్, ప్ర-
జలోలి  క్రమశిక్షణ లేని కారణంగా 
పదులు, వందలు, వేలు, దాటి 
రోగవ్్యపతీ లక్షలోలి కి వళిలిపోయింది. 
మరణాల సంఖ్య వననాంటింది. 
 వలస  కారిమికులు తమ ప్రాంత్-
లకు చచిచిచెడి ఏవిధంగా చేరిన్, 
ఆ గ్మాల వ్సతీవు్యలు వ్రిని 
గ్మాలలోకి అనుమతించక ప-
ల్మేరల బయటన్ ఉంచేశరు. 
మరణభయం మనుష్ల మన-
సతీత్తీ ్వలని ఎలా మారేచిసతీ ందో 
ఆలోచించేవ్రిక్ అవగతమౌ-
తుంది.    
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దకిష్ణేశవార్ వచిచిన చాలామంది 
భకుతీ లకు కరోన్ కాటు వయ్య-
డంతో  రైెళలిలో ప్రవేశనుమతి 
లభించ లేదు. స్థా నికులు కూడా 
మంచాలు పటటు స్గారు. ఆల-
యాధికారులు ప్రభుత్వానికి 
వత్తీ సగా, అమమి ప్రాంగణాన్ని-
కి  అనుకొని ఉననా మైదానంలో 
గడారాలు వేసి, ఏరాపూటు చే-
యగల్గ్ననినా పడకలు ఏరాపూటు 
చేశరు. గడారాలకి అధికారక 
వైద్యబృందాలు అతి తకు్కవ-
గా ఉండడంతో, గంగూల్ తన 
డాకటురు పటాటు , పూరవా సైనిక అను-
భవ్ల ఆసరాతో, త్మరువురికీ 
రక్షక కవచ దుసతీ ల్నా ఏరాపూటు 
చేసి రంగంలోకి దిగాడు. 
“నువువా పదిహడు సంవత్సరాలు 
నిండిన కుర్రవ్డివి. ఇపపూటిక్ ఓ 
స్హసవంతమైన నిర్ణయం తీ-
సకొన్నావు. ఈ హదుది  దాటి నువువా 
రావడం మంచిది కాదు. ఆల-
యాధికారులు ట్కు మందుల 
సంసథానుంచి మన దుకాణా-
నికి సరఫరా ఆగని మందుల 
ఏరాపూటు చేశరు. నువువా యిక్కడే 
షాపులో కూరుచిని మందుల 
వితరణ చెయి్య. ఇదమత్ధమైన 
ఔషధ్లు లేకపోయిన్, రోగ-
లక్షణాలైెన జవారమూ, ఒంటినె-
పుపూలూ, గొంతు నొపుపూలుకి వ్డే 
మందులు యివువా. ఆవిరి పె-

టుటు కోమని చెపుపూ. శరదామాత 
ట్రస్టు  పదివేల మాస్్క లు ఈ స్-
యంత్రానికలాలి  అందజేసతీ ంది. 
మందులకోసం వచిచిన వ్రి-
కలాలి  వ్టిని ఉచితంగా యిచిచి 
వ్డమని చెపుపూ. ఇన్ఫీ్  రెడ్ థెరోమి-

మీటర్ తో నుదుట టెంపరేచర్ 
చూడు. రుచీ, వ్సన్ ఉందాని 
అడుగ. ఏమాత్రం అనుమానం 
వచిచిన్ న్తో మొబైెల్ లో 
మాటాలి డు. చీటీలు  రాసి, మన  
దుకాణం  ముద్రవేసి శిబిరానికి 
పంపంచు. నువువా మాత్రం భద్రత్ 
కవచ దుసతీ లను విడన్డకు.”
సమయం గడుసతీ ంది. నిబంధ-
నలు సడల్ ఆరిథాకసంకోష్ భంనుం-
చి రాషా్రా లూ, దేశమూ బయ-
టపడి పుంజుకొంటున్నాయి. 
క్రమశిక్షణ పాటించని జన్వళి 
తిరిగ్ రోగవ్్యపతీకి దోహదమైంది. 
శిబిరాలు క్రికి్కరిసి పోయాయి.
“సర్! దాదా జవారంగా ఉందంటూ 
వచాచిడు. గొంతు నొపపూగా ఉందని 
కూడా చెపాపూడు. మందుల్చిచి 
పంపాను.” రామారావు గంగూల్కి  
ఫోన్ చేశడు.   
“సరే, న్ను దాదాకి పర్క్షలు 
చేయించి ఏ సంగతి చెపాతీ ను.” 
ఆ స్యంత్రం గంగూల్ కబురు 
చెపాపూడు. దాదాని శిబిరంలో చే-
రిపూంచాల్్స వచిచిందని. 
కరోన్ సంద్రపు పోటులో యిరవై  

రోజులు బాధపడి దాదా కాళీమాత 
సనినాధిని చేరాడు. గంగూల్ రా-
మారావుకు కబురు తీసకువ-
చిచి, విశ్రాంతి కోసం నడుము 
వ్లాచిడు. నియమాల ప్రకారం 
మమీమిలా తెలలివస్త్రంతో చుటటు బడడి  
దాదా పారిథావశర్రం మరో న్లుగ 
మృతదేహాలతో  ఒక చిననా లార్లో 
కైలాసభూమ  చేరుకొంది. 
రామారావు  గంగూల్ అనుమతి 
తీసకొని  సైకిలు మీద కైలాస 
భూమ చేరుకొన్నాడు. కైలాస-
భూమలో యంత్ర సహాయంతో 
తవివాన గోతులు చాలా సిద్ధంగా 
ఉన్నాయి. ఆ సమయాని-
కి అక్కడ హడావుడేమీ లేదు. 
రెండుమూడు చితిలు దూరంగా 
పేరిచి ఉన్నాయి. రామారావు కా-
టికాపర్నా, పురపాలకసంఘ 
ఉదో్యగల్నా బతిమాలుకొన్నాడు. 
తన వదదినుననా వయి్యర్పా-
యలూ సమరిపూంచు కొన్నాడు. 
యంత్రచోదకుడు దాదా శర్రానినా 
ఒక పేరిచిన చితిమీద ఉంచాడు. 
ఏవిధమైన రక తీసంబంధం లే-
కపోయిన్, ఏవిధమైన సంప్ర-
దాయ ర్తులు పాటించలేకపో-
యిన్  కాటికాపరి  సహాయంతో 
రామారావు మంత్రరహితమైన 
పద్ధతులు పాటించి దాదా చితికి 
నిపపూంటించాడు. 
                       ***
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కొతతీ  రామానందం                                                                 

  

కార్ తీకమాస్నికి సమానమైన 
మాసం లేదు. విష్్ణ  దేవునికి 
సమానమైన దేవుడు లేడు. 
వేదముతో సమానమైన శ-
స్త్రము లేదు. గంగతో సమా-
నమైన తీరథాం లేదని  భావం. 

  కార్ తీకం - ఆధ్్యతిమిక
 దివ్్యనుభూతి

స్్కంద పురాణంలోని వి-
శేషాలను వశిష్టు డు జనక 
మహారాజుకు వివరించాడు. 
పదమిపురాణంలో ఉననా విష-
యాలను స్కాష్ తూతీ  శ్రీకృష్్ణ డే 
సత్యభామకు తెల్యజేశడు. 
ఆ రెండిరటి కలయికతో కార్ తీక 

పురాణం ఏరపూడిరది. శివక్-
శవుల్రువురికి ప్రీతికరమైన 
కార్ తీక మాసంలో  ఉదయం 
స్నానం, జపం, దీపదానం, 
ఉపవ్సం, వన భోజన 
నియమాలు పెదదిలకు ఆరో-
గా్యనినా, పలలిలకు పండుగ వ్-

‘‘న కార్ తీక నమో మాస: న చ దేవ క్శవతపూరమ్ ..న చ వేద 
సమం శస్త్రం న తీరథాం గంగాయ స్సమమ్!!!’’
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శంభో: బిల్వార్చనం తధా 
దాతరిం ఛాయం సమా శిత్య 
వన భోజనమాచరేత్.’’ 
(1) నిరిదిషటు  కాలంలో స్-
రో్యదయం ముందే స్నానం 
చేయాల్.
(2) ఇరు సంధ్యలలోనూ 
దీపాలు వల్గ్ంచాల్.
(3) శకాతీ్యనుస్రం దాన్లు 
చేయాల్.
(4) శివ క్శవులకు మారేడు 
దళాలతో పూజించాల్. 
(5) ఉసిరి చెటుటు  కింద వనభో-
జన్లు చేయాల్. భకి తీశ్రద్ధల-
తో ఈ నియమాలను ఆచరిస్తీ 
వ్రి వ్రి జపతపాలు అక్ష-
యమైన ఫల్త్లు ఇస్తీ య-
ని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.  
1. స్రో్యదయం లోగా స్నానం: 

తెలలివ్రుజామున స్రో్యద-
యం లోగా స్నానం చేస్తీ రక తీ 
ప్రసరణ స్ఫీగా ఉంటుంది. 
శరదృతువులో నదీ ప్రవ్-
హంలో వోషదుల స్రం 
ఉంటుంది. చీకటి ఉండగాన్ 
ఉషాః కాలం లో అంట్ స్-
రో్యదయానికి పదిహను ని-
మషాలోలి  ముందు స్నానం 
చేస్తీ దేహం కాంతివంతం-
గా మారి బద్ధకం పోతుంది. 
మదడు చురుకుగా పనిచే-
సతీ ంది. ‘‘నిరివాఘనాం కురుమే 
దేవ దామోదర నమోసతీ -
త్’’ అని సంకలపూం చెపుపూకొ-
ని ప్రవ్హానికి ఎదురుగాను, 
వ్లుగానూ ‘‘తులారాశింగత్ 
స్రే్య గంగా త్ైలోక్య పావనీ, 
సరవాత్ర ద్రవ ర్పేణా సంపూర్ణ 
భవేతతీదా’’ అన్ మంత్రా-

త్వరణానినా తెచిచిపెడత్యి.  
భాద్రపదంలో గణపతి,  ఆశీవా-
యుజంలో అమమివ్రు, మా-
ర్గశిరంలో శ్రీహరి ఒకొ్కక్కరు  
మాత్రమే ప్రధ్న పూజు్యలు. 
అయిత్ ఈ మాసంలో 
మాత్రం శివ క్శవల్దదిర్ 
పూజనీయులని చెబుతుంది. 
కార్ తీకమాస్నికి దామోదర 
మాసం అన్ పేరు కూడా 
ఉంది. ఈ మాసంలో శ్రీమ-
న్నారాయణుడు యోగనిద్ర 
నుంచి మేల్కంటారు. ఉత్థా న 
ఏకాదశి, దావాదశి స్వామకి ప్రీ-
తికరమైన తిధులు. శివునికి 
ఈ కార్ తీక మాసం లోని స-
మవ్రాలు, పౌర్ణమ ము-
ఖ్యమైనవి. కృతితీకా నక్షత్రం 
షణుమిఖిడికి ప్రీతి. స్రు్యడు 
తులారాశిలో ఉండే కార్ తీ-
కంలో ఆవు గ్టటు లు దిగ్న 
గంటలోలి ని నీటిలో కూడా 
శ్రీమహావిష్్ణ వు ఉంటాడు. 
ఆ సమయంలో హంసదక 
స్నానం చేయమంటున్నారు. 
శరదృతువులో స్రో్యదయా-
నికి ముందు హంసమం-
డలానికి సమీపంలో అగ-
సతీ్య నక్షత్రం ఉదయిసతీ ంది. 
 ఈ పావన కార్ తీకంలో ఏమేమ 
ఆచరించాల్.
‘’సానానం దీపంచ  దానంచ 
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నినా త్రికరణ శుది్ధతో జపంచి 
స్నానం చేయాల్. స్నాన్నం-
తరం  మూడు దోసిళళూ నీరు 
తీరానికి చల్లి , తీరం చేరి 
తరపూణం విడవ్ల్. స్ర్య 
భగవ్నుడికి అరఘ్ం చాలా 
ముఖ్యం. ఓం ప్రభాకరాయన-
మాః, ఓం దివ్కరాయ నమాః, 
ఓం భాస్కరాయ నమాః, ఓం 
అచు్యత్య నమాః, ఓం 
నమో గోవిందాయనమాః అన్ 
న్మాలు ఉచచిరిస్తీ  అరఘ్ం 
ఇవవాడం ఉతతీమం. కటుటు బ-
టటు ల కొనలను నీరు కారెలా 
పండాల్.  దీనినా ‘‘యక్ష 
తరపూణం’’ అని అంటారు. కా-
ర్ తీకమాసంలో 30 రోజులలో 
అనినా నదులు, బావులు, 
కాలువలు ఊటబావులోలి  

గంగా నది అంతర్లినం-
గా ప్రవహిసతీ ందని భక తీజ-
నుల విశవాసం. అందుక్ ఈ 
మాసం స్నాన్నికి ప్రాశసతీ్యం. 
ఇందువలలి  మానసిక శర్రక 
రుగమితలనీనా  నశిస్తీ యి. పరి-
పూర్ణ ఆరోగ్యం కలుగతుం-
ది. ఆయుష్ష్  పెరుగతుంది. 
బ్రహీమి ముహూర తీంలో చల్ 
ఎకు్కవగా ఉన్నా లేచి స్నానం 
చేసతీ ంట్ మనలను కాపాడే 
దై్వం- శివుడు. ‘శివ’ అంట్ 
మంగళ కరుడు అని అరథాం. 
మన ప్రాణం మంగళకరం-
గా ఉండాలని ‘శివ’ ‘శివ్’ 
అంటున్నాము. అలా సమి-
రిస్తీ  ‘‘సరవా పాపైె: ప్రము-
చ్యత్’’  అంటూ విష్్ణ , శివ, 
గంగ, స్ర్య దేవతల-

ను సమిరించి స్నానం చేస్తీ 
అనినా పాపములనుండి వి-
ముకుతీ డౌత్డని శస్రా కి తీ. 
 స్నాన్నంతరం  అశవాతది  
వృక్షం క్రింద కూర్చిని దై్వ 
పరమైన ధ్్యనం చేయటమో 
లేక పురాణ గ్రంధ పఠనమో, 
శ్రవణమో ఉతతీమం అని చె-
బుతుంటారు.  అశవాతథాం విష్్ణ  
ర్పం. వట వృక్షం రుద్ర-
ర్పం. పలాశ వృక్షం బ్రహమి 
ర్పం. అశవాదాది నినా  ఆచరించి 
ఉండమని విష్్ణ మూరి తీ వ్రు 
లకీష్మిదేవిని ఆదేశించాడంటా-
రు. వైద్య పరంగా చూసిన్ 
రావి చెటుటు  శీతల గణం 
కల్గ్ ఉంది. అందువలలి  
పైెత్య దోషానినా నివ్రిసతీ ంది. 
కార్ తీక దీపాలు:
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శ్రేషటు ం. నువువాల నూనె దీపం 
మధ్యమం. ఇతర నూనెల 
దీపం అధమం. ఆముదం 
దీపం అధమాధమం అం-
టుననాది ఋషి వ్క్యం. 
ప్రతితీ దారపువతుతీ లతో దీపం 
వల్గ్స్తీ దుాఃఖం తొలగ్ 
కుటుంబ శంతి చేకూరును. 
తడి బటటు లతో దీపం వల్గ్ం-
చరాదు. దీపం వల్గ్ంచ-
డం హైందవ స్ంప్రదాయం. 
దీపం అన్ది స్రు్యని నుంచి 
సంభవమైనదన్నారు. అగ్నా  
స్రు్యనికి సంక్తం- దీపం. 
కార్ తీక మాసం లో వల్గ్ంచే 

దీపం ఇంట్లి ని అరిషాటు లను 
మటుమాయం చేసతీ ంది. 
అపమృతు్య దోషం తొలగ్పో-
తుంది. ఎక్కడ దీపాలు రెండు 
పూటలా వలుగతుంటా-
యో అక్కడ లకీష్మిదేవి కొలువై 
ఉంటుంది. మన శర్రంలోని 
పరంజ్్యతి తెలుసకున్ం-
దుకు ఆధ్రభూతమైనది` 
బయట మనం వల్గ్ంచే 
దీపం, ఈ దీప సహాయంతో 
లోపల్ దీపానినా తెలుసకో-
వ్ల్ అంట్ బయట దీపానినా 
గరువుగా భావించాల్. 
పూజాగృహంలో దీపం వల్ 

 

కార్ తీకమాసంలో ఇరు సం-
ధ్యలలోనూ ఆవు నెయి్యతో 
దీపానినా వల్గ్స్తీ ఆరోగా్యనికి 
మంచిది. ఆవు నెయి్య స్ర్య 
సంబంధితం, జా్ఞ న వృది్ధ  
దాయకం. కార్ తీకంలో నిత్యం 
దీపం వల్గ్ంచాల్. రాత్రి 
చేసిన పాపాలు ఉదయం 
దీపం వలలి  పగటిపూట చేసిన 
పాపాలు రాత్రి వల్గ్ంచిన 
దీపం వలలి  నశిస్తీ యి. ఆవు 
నెయి్య, నూనె కల్ప దీపం వ-
ల్గ్స్తీ మహా పాపం అంటారు. 
ఆవున్తి దీపమే సరవా 
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గ్ంచి, ఆ దీపకాంతిలో పర-
మాతమి పాదాలను దరి్శం-
చాల్ అని కొందరు సలహా 
ఇసతీ ంటారు. దీప పాత్రలుగా 
వండి బంగారు కుందులూ 
కర్ర, ఇనుము, ఇతతీడి, రాగ్ 
కుందులూ, మటిటు  ప్రమద, 
కొబబురి చిపపూ వగైెరా పాత్రలు 
ప్రముఖమైనవి. హిందువులు 
ఇంటి సింహదావారానికి 
ఇరువైపులా అలంకరించి 
పెడత్రు. తులసి కోట వదది  
నందా దీపం వల్గ్స్తీ శివ 
క్శవులు సంతృపుతీలైె కైవలా్య-
నినా ప్రస్దిస్తీ రు. దేవ్లయా-
లోలి  ధవాజసతీంభం లేదా అచచిటి 
తులసి కోట ముంగ్ట వల్-
గ్స్తీ రు. మనలోని  నిరాశ, 
అజా్ఞ నం, అహంకారం 
మటుమాయమై పోయి జా్ఞ -
నకాంతి ప్రవహించాల్ అని 
దీపారాధన చేస్తీ ననాపుపూడు 
సంకలపూం చెపుపూకోవ్ల్. దీ-
పారాధన క్రమంగా మనలోని 
జా్ఞ న్నినా వికసింపజేసతీ ంది. 
జీవునికి మంచి గతులు లభి-
స్తీ యి. పుణ్య లోకాలు సి-
ది్ధస్తీ యి. దావాదశి, చతురదిశి, 
పూరి్ణమ రోజులలో అయిన్ 
దీపం వల్గ్స్తీ వైకుంఠ ప్రాపతీ 
కలుగతుంది. స్యంత్రం 
శివ్లయంలో దీపం వల్గ్స్తీ 
అనంత పుణ్యం లభిసతీ ంది. 

పుణ్యక్ష్త్రాలోలి  ఎపుపూడైెన్ వల్-
గ్ంచవచుచిను. చాలామంది 
పూరి్ణమ రోజున 365 వతుతీ లు 
ఉననా గతితీ దీపానినా వల్గ్ంచి 
పాప విముకుతీ లవుత్రు. 
మనకుననా తిధులు 15. నెలకు 
30 తిధులు. నెలలు మొతతీం 
12. అనగా రోజుకు ఒకటి 
చోపుపూన 360 ఒతుతీ లు సంవ-
త్సరానికి సంక్తంగా నిలు-
స్తీ యి.
ఈ నెలలో దీపం వల్గ్ంచి-
న్, దీపానినా కాపాడిన్ చాలా 
మంచి ఫల్త్లు లభిస్తీ యి. 
దీపాలు ఎకు్కవగా వల్గ్ంచు-
కోవటం దావారా వ్త్వరణా-
నినా శుభ్రపరుచుకోవచుచిను.  
‘‘అయం దీపం అమృతం 
మరే్యష్ ఇదం జ్్యతి 
అమృతం మరే్యష్’’  
అగ్నాకి స్రు్యనికి సంక్త-
మైన పరమ పవిత్రమగ, 
దీపానికి విలువనివవాడం 
జరిగ్ంది. దీపం పవిత్ర-
తకు చిహనాం. ముకి తీదా-
యకమైంది కూడా. దీవాప 

జ్్యతిని ‘‘జ్్యతిషాం జ్్యతి-
రుతతీమం’’ అని అంటారు. 
దీప దానం వలలి  చేయడం-
వలలి  కల్గే ఫల్త్లు: కా-
ర్ తీకమాసంలో దీపదానం 
ఉతతీమ ఫల్త్నినాసతీ ంది.  
‘‘సరవాజా్ఞ నప్రదం దీపం, 
సరవా సంపత్ సఖావహం 
 దీప దానం ప్రదాస్్యమ 
శంతిరసతీ  సధ్మమ’’ 
 అని సతీ త్రం పటిటు స్తీ  
దీపదానం చేయమంటున్నా-
రు. కార్ తీకమాసంలో చేస్ దీప 
దానమే అనినాంటికంట్ శ్రేషటు -
మైనది. దీనిని పుణ్యక్ష్త్రాలలో 
ఆచరించడం శ్రేషటు ం. ఇంటి 
వదదినైెన్ చేయవచుచి. దీప 
దానం చేయడానికి ముందు 
ఓ వండి పళలింలో లేదా ఓ 
రాగ్పళళూంలో బియ్యం పోసి 
మూడు వండి కుందులను 
ఉంచాల్. దానిలో ఆవు 
నెయి్యతో దీపాలు వల్గ్ం-
చాల్. మూడు దీపాలలోనూ 
పతితీతో చేసిన వతుతీ లతో పాటు 
బంగారం లేదా వండితో చేసిన 
పులలిలను దీపపు వతుతీ లుగా 
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చేసి ఉంచాల్. ఆ మూడు 
వండి ప్రమదలు చుటూటు  
ఏడు ఉసిరకాయలను 
ఉంచాల్. వ్టిపైెన ఆవున్తి-
తో తడిపన నిలువు వతుతీ లను 
వల్గ్ంచాల్. రాగ్ వగైెరాలకు 
బదులుగా దకిష్ణ కూడా ఇవవా-
వచుచి. దీపదానం సీవాకరించే 
వ్యకి తీ కాళ్లి  కడిగ్ తిలకంతో 
అలంకరించాల్. సంకలపూం 
చెపపూ దకిష్ణ పూరవాకంగా ఆ 
పళాళూనినా దానం చేయాల్. 
దీపదానం ముతెతీైదువుకు 
కూడా ఇవవావచుచి. సీవాకరించే-
వ్రు దొరకని పక్షంలో ఏదై్న్ 
ఆలయంలో స్వామ సనినా-
ధ్నంలో లేదా ధవాజసతీంభం 
దగ్గర దీపాలు వల్గ్ంచా-
ల్. దీపదానం చేస్తీ చక్కటి 
సంత్నం, సంపద, ఉదో్యగం, 
ఉననాత పదవి, పాప విముకి తీ, 
జనమిరాహిత్యం, ఈశవార 
స్యుజ్యం లభిస్తీ యి. 
దీపదాన ఫల్త్నినా అందిం-
చేందుకు దేవగణాలు ఎలలి-
వేళలా సిదదిపడి ఉంటారని 
పురాణాలు చెబుతున్నాయి.  
కార్ తీకంలో అభిషేకాలు ఉప-
వ్స్లు:
కార్ తీకమాసంలో సమవ్రా-
లు ఉపవ్స్లు చేస్తీ  పం-
చామృత్లతో  పరమేశవారు-
నికి అభిషేకం చేయడం వలలి  
విశేష ఫల్తం లభిసతీ ంది. కా-

ర్ తీకమాసంలో కమలాకుష్ డైెన 
శ్రీహరిని కమలాలతో పూజిస్తీ 
వ్రికి పునరజునమి ఉండదు. 
బిలవా పత్రాలతో శివుని లేక 
క్శవుని పూజిస్తీ వ్రు 
అ ను గ్ర హి స్తీ రు . 
 ‘‘త్రిదళం త్రిగణాకారం త్రి-
న్త్రం చ త్రియాయుధం  
త్రి జనమి పాప సంహారం 
ఏక బిలవాం శివ్రపూణం’’ 
 మూడు ఆకులతో ఉండే 
మారేడు దళంలో మూడుగా 
మన ధరమింలో చెపేపూ విశి-
షటు తలనీనా ఉంటాయి. సతతీ్వ-
ము, రజస్స, తమస్స అన్వి 
మహశవారునికి మూడు 
కనునాలు.  యముడిని కూడా 
దండిరచ గల ఆయన త్రిశూ-
లానికి కూడా మూడు మొనలు 
ఉంటాయి. గత, అగత, 
అగామ  మూడు జనమిలు. 
ఇలా ఏరపూడే మూడు జనమిలు 

పాపాలను సంహరించగల 
శకి తీ మారేడు దళానికి ఉంది. 
వేద ధరమిం అఖండం. బిలవాం 
కూడా మూడు ఆకులుగా 
కనిపసతీ ంది కానీ మొతతీంగా 
ఏక బిలవామే. బిలవా పత్రానినా 
బటనవేలు, మధ్యవేలు, 
ఉంగరం వేలుతో పటుటు కొని 
హృదయానికి చూపంచుకొ-
ని, శివల్ంగానికి సమరిపూం-
చాల్. ఇలా చేయడం వలలి  
మనస స్తితీ్వకమవుతుం-
ది. మారేడు చెటుటు ను త్కిన్, 
చూసిన్ పాపాలనీనా నశిం-
పచేసతీ ంది. ఈ చెటుటు  గాల్, 
సపూర్శ, బిలవాదళ, ఫల భక్షణం 
సంత్నయోగ్యతను కల్-
గ్సతీ ంది. ఎన్నా అన్రోగా్య-
లను పోగొటిటు  మహా విష్్ణ వు 
వలె మారేడు కాపాడుతుం-
ది. మారేడు చెటుటు  మూలం 
బ్రహమి సవార్పం, కాండం 
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విష్్ణ  ర్పం, పైె కొమమిలు శివ 
ర్పం. ఒక బిలవా దళం శివ్-
రపూణం. రుద్రాభిషేకం అంట్ 
శివుడికి మహా ప్రీతి.
ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం శివ్-
రాధనలో సప్రసిద్ధ విధ్నం. 
ఏకాదశ అనువ్కాలు గల 
నమక పాఠానినా ఓస్రి చెపపూ 
చమకంలోని అనువ్కానినా 
చెపాపూల్. ఇలా పదకొండు-
స్రులి  నమకానినా, ఒక్కస్రి 
చమక అనువ్కానినా అంట్ 
మొతతీం పదకొండు చమక 
అనువ్కాలను మేళవించి 
చెబుత్రు. ఆ తరావాత శివ-
ల్ంగానినా సరావాలంకార యు-
క తీముగా తీరిచి దిదిది  పున: పూజ 
పదప నీరాజనం మహానివే-
దన గావించి ‘శివ’ అంటూ 
ఆరి తీగా పల్స్తీ త్ను ఎదు-
ర్చిచి వరాలు గపపూస్తీ డు. 
ఉపవ్సంతో చైెతన్యం  
చాలామంది ఈ నెలలో 
ఉపవ్స్లు చేసతీ ంటారు. 
ఉపవ్సం వలలి  జీర్ణక్రియ 
వ్యవసథా మరుగపడుతుం-
ది. ఊబకాయం తగ్గ తుంది. 
శర్రంలో అనినా అవయవ్-
లు చైెతన్యవంతంగా పని-
చేస్తీ యి. అన్నానికి బదులు 
పండులి  తినడం వలలి  శర్-
రానికి కావ్ల్్సన ప్రోటీనులి  
విటమనులి  అందుత్యి.  
శివ భకుతీ లు కార్ తీక 

సమవ్రం ల్ంగారచిన పూజ 
ఉపవ్సం చేస్తీ శివ్నుగ్ర-
హానినా పందుత్రు. కార్ తీ-
కంలో వచేచి సమవ్రాలనీనా 
నియమంగా పాటిస్తీ సమ-
వ్రవ్రతమవుతుంది. అది 
శివునికి ప్రీతి పాత్రం. కార్ తీక 
సమవ్రం ఉపవ్సం చేసిన 
వ్రు స్త్రీలు, పురుష్లు 
అందరు నక్షత్ర దర్శనం 
చేసి భుజిస్తీ రు. అపపూటివ-
రకు ఉండలేని వ్రు తన 
నీడ రెటిటు ంపు అయిత్ చాలు 
భుజించవచుచి. దానిని ‘ఛా-
యనక తీం’ అంటారు. తమకు 
త్ము భోజనం కోసం ప్రయ-
తినాంచకుండా ఎవరైెన్ పల్చి 
భోజనం పెడిత్ తినవచుచిను 
దీన్నా ‘అయాచితం’ 
అంటారు. కార్ తీక సమ-
వ్రంన్డు శకి తీమేరకు శి-
వ్రాధన కొనస్గ్ంచా-

ల్. నక తీ వ్రతం అంట్ ఒంటి 
పదుది  భోజనం చేయడం 
ఆచారంగా వసతీ ంది. 
పగలంత్ ఉపవ్సం చేసి 
నక్షత్ర దర్శనం అయా్యక విర-
మస్తీ రు. కార్ తీకం చల్కాలం 
కావడంచేత మానవుల-
కు ఆహారం అరుగదల 
మందంగా ఉంటుంది. 
కాబటిటు  ఈ కాలంలో ఆహారం 
తినకుండా ఉపవ్సం 
ఉండి  రాత్రి భుజించా-
లంటారు. ఈ నియమాల-
నీనా పాటిస్తీ  శివునికి బిలవా 
పత్రాలతో పూజ చేస్తీ భకుతీ ల 
కోరికలు నెరవేరుత్యి.  
కార్ తీకంలో దాన్లు పుణ్య 
దాయకం. ఈ నెలలో స్ల-
గ్మ దానం, దీపదానం, సవా-
యంపాక దానం, అననాదానం, 
వస్త్ర దానం, కంబళ్ళూ దానం 
చేసిన వ్రికి విశేష ఫల్త్లు 
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లభిస్తీ యి. అనినా దాన్లలో  
అననాదానం  పుణ్య దాయకం. 
గోస్వ, గోపూజ జరిప చక్కటి 
దాన్ పెడిత్ శివ పరమాతమి 
భకుతీ లను తన గండెలోలి  పె-
టుటు కుంటాడు. ఆనందామృత 
వరాష్ నినా భకుతీ లపైె కురిపస్తీ డు. 
 
కార్ తీక వన భోజన్లు  

యత్్కంచ త్మార్తి కేద-
తతి ంహ రావుద్దిశ్యమానవైెై: 
తదక్షయం లభ్యతే-
వై అననాదానం విశేషత:॥ 

శివక్శవులను  ఉదేదిశిం-
చి కార్ తీకంలో చేస్ కారా్యలు 
ఏవైన్ తరగననినా పుణా్యలు 
యిస్తీ యి. అననాదానం 
అయిత్ ఇంకా చెపపూనవస-
రం లేదు. ఆధ్్యతిమిక ఫల్-
త్నినాసతీ ంది స్మాజిక ఏక-
త్వానినా ఇరుగపరుగతో, 
సహోదో్యగలు, సహాపాఠీలతో 
సహపంకి తీ భోజన్లు స్నాహ 
బంధ్నికి బలానినాస్తీ యి. 
వీటిని నిరవాహించడం వలలి  
అనంతమైన పుణ్యఫలా-
లు లభిస్తీ యి. అటిటు  వన్లోలి  
మర్రి, రావి, మామడి, జమమి 
మొదలగ మోదుగ పెదది  
ఉసిరి సరవాదేవత్తమికమైన 
విష్్ణ  తులసి, లకిష్మి తులసి 
ఉంట్ శ్రేషటు ం. కొనినా  మొక్కలు 

లేకపోత్ కుండీలోలి  అయిన్ 
పెటిటు  త్వచుచి. స్తమహ-
రిష్ నైెమశరణ్యంలో కార్ తీక 
పౌర్ణమన్డు అందరితో 
కల్సి ఉసిరి చెటుటు  కింద 
భుజించాడు. ఔషధగణా-
లు నిండిన ఉసిరి చెటుటు ను 
సరసవాతి అంశగా చెబుత్రు. 
కార్ తీక మాసంలో ఈ ఉసిరి-
చెటుటు ను కార్ తీక దామోదరు-
నిగా భావించి దేవతలందర్ 
ఆశ్రయించి ఉంటారు. కార్ తీక 
స్ంప్రదాయాలు అనినాంటి-
లో మానసిక ఉలాలి స్నినా,  ప్ర-
శంతతను అందించే స్ం-
ప్రదాయం ఉననాది. వివిధ 
జాతుల చెటులి  ఉననా తోటలో 
ముఖ్యంగా ఉసిరి చెటుటు  
ఉననాచోట ఆటపాటలతో 

గడిప భోజనం చేయటం 
ఆచారం. ఇలా చేయడం 
వలలి  అశవామేధ యాగం చేసిన 
ఫల్తం లభిసతీ ందంటా-
రు. స్లగ్మ పూజ స్ధ్యం 
కానపుపూడు లకీష్మిన్రాయణ 
ప్రతిమను గానీ, ఫోట్ గానీ 
ఉంచి పూజించాల్. పసపు, 
గంధం,  కుంకుమలతో ఉసి-
రిచెటుటు ను అలంకరించి 21 
న్మాలు చదువుతూ పు-
షాపూలతో పూజించాల్. ఉసిరి 
చెటుటు  కు తొమమిది ప్రదక్షణలు 
చేయాల్. పండివంటలతో 
షోడశోపేతమైన విందును 
సమకూరిచి ఉసిరి చెటుటు కు 
నివేదన చేయాల్. వనదేవ-
తలకు పకుష్ లు ముననాగ ప్రా-
ణులకు శ్రద్ధగా పెటిటు   అందర్ 
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సంతోషంగా భుజించాల్. దై్వ 
సంబంధిత కథలు, కార్ తీక 
ప్రాశసతీ్యము చెపపూంచుకు-
ని కాలక్ష్పం చేయాల్. ఇలా 
చేస్తీ అది సరైెన వన భోజనం. 
కార్ తీక వనభోజన్లు ‘అను-
బంధ్ల మేళ’కు వేదికగా 
నిలుస్తీ యి. సమారాధన 
ఐకమత్్యనికి  నిదర్శనం. 
కార్ తీక పౌర్ణమ వేడుకలు  
శంకరుడు త్రిపురాసరుడి-
ని సంహరించిన రోజు. ఈ 
పౌర్ణమ త్రిపుర పౌరి్ణమగా 
వ్యవహరిస్తీ రు. ఈ రోజున 
పగలంత్ ఉపవ్సం ఉండి 
స్యంత్రం శివుని అభి-
షేకించి మారేడు దళాలతో 
పూజించి నైెవేదా్యలు సమ-
రిపూస్తీ రు. వరిపండితో గానీ 
గోధుమ పండితో గానీ చేసిన 

ప్రమద లేక వండి ప్రమదలో 
గానీ ఆవు నెయి్యతో దీపానినా 
వల్గ్ంచి శివ్లయంలో-
నైెన్, నదీతీరంలోనైెన్ బ్రా-
హమిణునికి దానం ఇవ్వాల్. 
నదులలో దీపాలు వదలాల్.  
భారా్యభర తీలు అనుబంధ్-
నికి ప్రతీక పారవాతీ పరమే-
శవారులు. కీష్రస్గర మధనం 
సమయంలో దేవతలంత్ 
వచిచి ‘‘దేవరా ఈగరళానినా 
నువేవా సీవాకరించాల్’’ అని వి-
ననావించుకున్నారు. పరమశి-
వుడు పారవాతి వైపు చూస్డు. 
సరవామంగళ సంతోషంగా 
సరేనంది. జగత్ కళా్యణం 
కోసం పరమేశవారుడు తీస-
కొననా నిర్ణయం ఇది. కాదని 
ఎలా అంటుంది. అర్ధన్ర్-
శవార తతవాం అంట్ అదే. ఒకరి 

అభిప్రాయానినా ఒకరు హృ-
దయపూరవాకంగా గౌరవిం-
చడం. అమమివ్రి  సహృద-
యానికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ 
కార్ తీక పౌర్ణమ రోజున శివ్ల-
యాలోలి  జావాలాతోరణం ఉత్స-
వ్లను నిరవాహిస్తీ రు.
శివ్లయాలోలి  రాత్రి జావాలాతో-
రణం క్రిందనుంచి మూడు 
స్రులి  అమమివ్రిని దాటిస్తీ రు. 
ఆ వనుక్ భకుతీ లు దాటుత్రు. 
ఆ జావాలాతోరణానినా వల్గ్ంచి 
దాని మధ్య నుండి దాటి-
నవ్రు నరక దావారానినా చే-
రుకోరంటూ అశుతోష్డు 
అనుగ్రహిస్తీ డు. ఆ అగ్నాకి 
ఆహుతి కాగా మగ్ల్న గడిడిని 
కొంత ఇంటి చూరులోనూ, 
పశువుల గడిడివ్ములోనూ, 
ధ్న్్యగారంలోనూ, పలాలోలి -
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నూ ఉంచుత్రు. ఫల్తంగా 
ధ్న్్యగారంలో ధ్న్యం అక్ష-
యముగా ఉంటాయి. ప్ర-
శంతత జీవిత్నికి అది 
రక్షగా ఉంటుందని భకుతీ ల 
విశవాసం. కార్ తీక పౌర్ణమ న్డు 
స్త్రీలు రెండు న్ములు న్చు-
కుంటారు.
(1) కార్ తీక చల్మళలి న్ము॥ 
మూడు సంవత్సరముల 
పాటు చల్మడి వ్యిన్లు 
ముతెతీైదువులకు ఇస్తీ రు. (2) 
కృతితీకా దీపాల న్ము॥ కార్ తీక 
పుననామ న్డు కృతితీకా నక్ష-
త్రం కల్సిన సంవత్సరము 
నుండి మూడుసంవత్సర-
ముల పాటు భకి తీతో దీపాలు 
వల్గ్ంచి పుణ్యం సంపాది-
స్తీ రు.
కీష్రాబిది దావాదశి ప్రతి ఏటా కా-
ర్ తీకశుద్ధ దావాదశిని కీష్రాబిది దావా-
దశి గా జరుపుకుంటాం. కృ-
తయుగంలో దేవదానవులు 
కీష్రస్గరానినా మదించిన ది-
నమదేనని చెబుత్రు. దీనినా 
చిలుకు దావాదశి, యోగేశవార 
దావాదశి, హారి బోదన దావాదశి-
గా పలుస్తీ రు.
భారతీయ సంప్రదాయంలో 
తులసికి అధిక ప్రాధ్న్యత 
ఉంది. దేవత్రచినకు తుల-
సీదళం   అతి శ్రేషటు ం. శ్రీమ-
హావిష్్ణ వు తులసిమొక్కలో 
నిగూఢంగా ఉంటాడని బ్ర-

హోమిపనిషతుతీ  తెలుపుతుం-
ది. తులసి స్కాష్ తుతీ  లకీష్మి 
దేవి అలంకారం. తులసిని 
దేవతగా భావించి పూజి-
స్తీ రు. దీపావళి న్టి లాగా 
కార్ తీక శుద్ధ దావాదశి రోజున 
ఇంటినిండా దీపాలు ప్రమద-
లలో వల్గ్స్తీ రు. 
ఈ రోజున ఉసిరికాయతో 
కూడిన కొమమిను తులసితో 
కల్ప పూజించి దీపారాధన 
చెయ్యడం ఆచారం. చిలుకు 
దావాదశిన్డు తులసికోట వదది  
కర్ర పాతి ఆకాశ దీపానినా వల్-
గ్ంచాలని   శస్త్రం చెబుతోంది.  
ఈ రోజున కీష్రాబి్ధ  నుండి శ్రీ-
మహాలకిష్మి ఉద్భవించి శ్రీహ-
రిని వివ్హం చేసకుననా రోజు. 
ఈ రోజున ముతెతీైదువులను 
లకీష్మి సవార్పులుగా భావించి 
పసపు కుంకుమలతో 
త్ంబ్లం ఇచిచి ఆశీరావాదం 
పందాల్. ఈ రోజున విషా్ణ ల-
యాలను దరి్శంచిన భకుతీ ల 
కోరికలను మనినాంచి విబ్తి 
(ఐశవార్యం) కల్గ్స్తీ రు. విష్్ణ -
మూరి తీని మోహిని ర్పంలో 
అలంకరిస్తీ రు. ఈ రోజున 

దేవ్లయానికి వళిలి  360 
ఒతుతీ లతో అఖండ దీపానినా 
వల్గ్ంచడం పుణ్యప్రదం.  
పోల్సవార్గ  దీపాలు కార్ తీక 
మాసం పూరి తీ అయిన 
పమమిట మార్గశిర పాడ్యమ  
తెలలివ్రుజామున మగవలు 
అందర్ ఈ కార్యక్రమంలో 
చురుకుగా పాల్గ ని త్ము 
చేసిన కార్ తీక స్నానం, దీపా-
రాధన వ్రత ఉదా్యపన చేసి 
అరటి డోపపూలో న్తి దీపాలు 
వల్గ్ంచి నదిలో వదిల్పె-
డత్రు. ఈ రోజున పోల్సవార్గ  
దీపంగా భకి తీప్రపతుతీ లతో నదీ 
తీరాన నిరవాహించి ఇంటికి చే-
రుకుననా తరావాత పోల్ సవార్గం 
కథ చెపుపూకుని అకిష్ంతలు 
తలమీద వేసకుంటారు. ఈ 
వ్రత్నినా ఆచరిస్తీ ఇహలో-
కంలో సఖం, పరలోకంలో 
మోక్షప్రాపతీ కలుగత్యి. 
ఈ కథ కార్ తీకమాసమం-
త్ చేయాల్్సన స్నాన దీప 
విధులను తెల్యజేసతీ ంది.  
కార్ తీకంతో మొదలైెన మాసం 
లోన్ కాదు, నిరంతరం 
మానవత్ దీపాలు వల్గ్ం-
చడమే ఈశవార అనుగ్రహానినా 
సంపాదించి పెడుతుంది.  

       హర హర మహాదేవ 
శంభో శంకర
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హితోకుతీ లు
 పాలలోన పులుపు తీలతో గలసిన
 విరిగ్పోవునటులి  విమలమైన 
 తెల్వినెలలి  యాశ కల్గ్ంచి చెరుచురా
 విశవాదాభిరామ వినురవేమ 

ఏదై్న్ పులుపు పాలతో కల్స్తీ పాలు విరుగను. అవి పనికిరాకుండా పోవును. అలాగే ఎంత 
తెల్వి ఉన్నా ఏకొదిది  ఆశ, భ్ంతి నెలకొననాను అతని ఆనందం చెడి, జా్ఞ నమూ నశిసతీ ంది.

నవవాకుమీ సభ లోపల
 నవవాకుమీ తల్లి  తండ్రి న్థుల తోడన్  
నవవాకుమీ పరసతులతో  
నవవాకుమీ విప్రవరుల నయమది 

ముఖు్యలు నిరవాహించు సభలయందు, కననావ్రి దగ్గర, ప్రజాపాలకుల దగ్గర, పరస్త్రీలతో, 

బ్రాహమిణోతతీములతో హాస్యము లాడకూడదు. అది మంచిది కాదు. 

అష్టు  గణాాః పురుషం దీపయంతి  
ప్రజా్ఞ  చ కౌల్యం దమాః శ్రుతం చ 
 పరాక్రమశచి బహు భాషిత్ చ  
దానం యథా శకి తీ కృతజ్ఞత్ చ 

ఎనిమది గణాలు మానవుని ప్రకాశింపజేస్తీ యి. ప్రజనా, సదవాంశంలో జనిమించడం, ఇంద్రియ 

నిగ్రహం, విద్య, పరాక్రమం, మతంగా మాటాలి డడం, శకి తీకి తగ్నటుటు గా దానం చేయటం, కృతజ్ఞతను 

కల్గ్ ఉండటం. 
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  న్టి ఓరుగలులి ,న్టి 
వరంగలులి  మేటి కవి పం-
డితులకు కాణాచి.కాక-
తీయుల కాలం నుండే 
కవిత్ స్రవంతి ప్రవహిస్తీ  
వసతీ ననాది. కాకతి రుద్రమ-
దేవులు,పాలు్కరికి సమన, 
బమమిర పోతన్దులతో 
స్హితీ క్ష్త్రంగా వలుగొం-
దుతూ వసతీ ననాది.
ఆ పరంపరలో అక్కడి 
స్హతీ క్ష్త్రానినా కొనినా దశ-
బాది లనుండి సంపదవాంతం-
గా  ప్రసననాం 
గా ఉంచుతూ వసతీ ననా 
ఇరువురు విదవాత్కవులు 
ఒకరు ఆచార్య కోవల స-
ప్రసన్నాచార్య బాబాయి 
కోవల సంపతు్కమారా-
చార్య ఇపుపూడు లేరు, కాని 
ఒకపుపూడు వీరిదదిర్ జం-
టకవులు. ఇరువురిదీ వి-
శవాన్థ మార్గము. ప్రసతీ త-
ము  అశీతి దాటిన ఆచార్య  
సప్రసననా కుమారుని తో 
హైదరాబాదులో ఉంటు-
న్నారు.
  అపపూట్లి  దిగంబరకవులు 
స్హిత్్యనినా మరో మార్గం 

తుమూమిరి రాంమోహనరావు

సంప్రదాయ స్హిత్్యనినా 
ససంపననాం చేసిన ఆచార్య 
కోవల సప్రసననా
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పటిటు స్తీ ,దానికి ప్రతిగా చేతన్వ-
ర తీం అన్ పేరుతో సంపతు్కమార, 
సప్రసననా, పేరావారం,వేణుముదది-
లనరసింహారెడిడి గారలు  కల్సి 
సంప్రదాయవ్దానినా బలపరుస్తీ  
కవితవా రచనలు చేస్రు. చేత-
న్వర తీం స్హిత్య చరిత్రలో ఒక 
మైలు రాయి.
     ఇపపూటికీ దాని కొనస్గ్ంపు-
గా ‘స్వాధ్్యయ’ పేరుతో న్రపల్లి  
లోని వ్రి గృహం లోని గ్రంథా-
లయంలో సప్రసననాగారి కను-
సననాలలో స్హిత్య కార్యక్రమాలు 
నిరవాహించబడుతున్నాయి.

       మనకు  కవులు చాలామంది 
వున్నా విదవాత్కవులు తకు్కవే. ఆ 
అతి తకు్కవ మంది విదవాత్కవు-
లలో ఆచార్య సప్రసననా ఒకరు.
పరిష్కరణలు,విమర్శలు,వ్్య-
ఖా్యన్లు,పరిశోధనలతో పాటు 
సీవాయ కవితవాం విరివిగా వలువ-
రించిన సప్రసననా గారి కవితవాం 
ఆధునిక ఆధ్్యతిమిక పరిమళా-
లతో గబాళిసతీ ంది.వరంగలులి  
కళాశలలో ఉదో్యగం చేస్తీ న్ 
అన్క స్హిత్య కార్య క్రమాలు ని-
రవాహించిన స్హితైె్యక జీవి.
సప్రసననా గారు చేసిన అపార-

మైన స్హిత్య కృషిని అదదింలా 
చూపసతీ ంది వ్రి అశీతి సం-
దర్భంగా వలువరించిన సంచిక 
‘సనునాతి’.ఈ సంచికలో వ్రు 
రాసిన పలు కావ్్యలపైె ప్రసిదు్ధ ల 
సమీక్షలున్నాయి.
     శబరి ఇతివృతతీంతో 1954-
55 లలో కోవల సంపతు్కమా-
రాచార్య,కోవల సప్రసన్నాచార్య 
ఇరువురు కల్సి హృదీ్గ త శతక-
ర్ప పద్య కావ్యం రాసి కవిస-
మ్రాటుటు  విశవాన్థ సత్యన్రాయణ 
గారికి అంకిత మచాచిరు. విశవాన్-
థను సంబోధిస్తీ  రాసిన పద్యం
చూడండి.
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నీవు కవితవా వహ్నాని జనించిన వాడవు
నిన్నా నవ్యత్
శ్రీవనజాత బంధువుగ చింతన సేతుము, 
నీ కళాతమా యం
ధారావలి మానసాంతరములంద్న ల్సిక యయ్్య, సరవా వి
దా్యవలి రూపమెత్తి  భవదక్షియుగముమాన నాట్యమాడెలే

 వింశతి ప్రాయంలోన్ ఇంత 
చక్కగా పద్యవిద్యను పటుటు  జి-
కి్కంచుకుననా కవి వరేణు్యలు 
వీరు. ఈ కాకా కొడుకుల స్హిత్య 

సహవ్సము అపూరవామైనది.
   ముందు మాటలో విశవాన్థ 
‘ఇందల్ సంబోధనలు,సమాస-
ములు పాండిత్య సఫీరకములైె 

య్క విలక్షణమైన కూరుచిచు-
ననావి.పలుకుబడి గడుసదేరి 
పద్యము నుయా్యలలూపుచుననా-
వి. మచుచికు ....

శకలిత నీలరతనా పర్సర్పదుదార మరీచి మాలికా
ప్రకటన శీలముల్ ప్రభుని పాదరుచుల్
శబరీ విలోచనాం
త్క నికసనమాహః పథ జనీనములై విలసిలలె
పాంపనీ 
ధికలననంత త్పహర ధీకములున్ పర్నష్ట శోకముల్.
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ఆ తరువ్త సప్రసననా గారు 
విడిగా ఆనందలహరి, త్జశచిక్ర-
ము, అధున్, ఋతంభర, పాం-
డిచేచిరి గీత్లు పనెనాండు, 
శ్రీ పాంచాల రాయ శతకము,-
శత్ంకుర, సతీ తి ప్రబంధము, 
కనీనాటి కొలను, కృష్ణ రశిమి, శ్రీ-

నిరుకి తీ, శ్రీ నృసింహ ప్రపతితీ, 
స్ంపరాయం, శేఫ్ల్క, ప్రీతి 
పుష్కరిణి, మణి స్తువు వంటి 
కవిత్ సంపుటాలు వలువరిం-
చారు. ఇందులో కొనినా పద్య  ప్ర-
క్రియ లో మరికొనినా వచన కవితవా 
ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. శేఫ్ల్క 

రవీంద్రుని గీత్ంజల్ని గరుతీ కు 
తెసతీ ందని ప్రముఖ రచయిత 
నవీన్ గారననామాట నిజం.
అశీతి సంచిక కోసం న్ను వీరి-
కావ్్యల విశిషటు తను పందుపరచి  
రాసిన గేయం ‘ఓరుగలులి  కోవల’ 
చూడండి.
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పుణ్యభూమి ఓరుగలులె
పూత కవుల పుట్్టనిలులె
కవి పండితులకు కోవల
కాకతయ కళాశాల

అట వికసించిన కుసుమం
ఆధా్యత్మాక భావ ధవాజం
శ్రీమాత్చరణంబుజ
సేవిత నిత్్యత్సవం

సుప్రసననా నరసింహుని
దీవన మన సుప్రసననా
చైతన్యపు దీపుతి ల కొక 
కోవల మన సుప్రసననా

విశవానాథ హృదయవి
ష్కరణం ఈయనక్ష్టం
సుఫు టమగు రసరాజధాని
కృత్యే దానిక్ సాక్షం

దీపవృక్ష కాంతులలో 
ద్వ్యతవాము పొద్గె నితడు
శేఫాలిక కావ్యముమాన
శేముషి ప్రసర్ంచ నితడు

శ్రీమాత్ ద్వ్య పదాం
బుజ నిరమాల భక్తి నిరత్
మణి సేతువు కృత్గ మలి్చ
అర్్చంచిన ఆరు్యడితడు

యోగీశవారుడౌ కృష్ణుని
ఉజవాల నీలమణి ప్రభ
లందు తనిసి కృషణురశిమా
కావ్య రచన తపన బూనె
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జీవుని రాకల పోకల 
యునికన్ వసుతి వు గైెకొని
యోగనృసింహార్చనగా
పద్యమాలలిలె వేసె

శ్రీలక్షిమీ అష్్టతతి ర 
శతనామ విశిష్ట భాష్య 
మన్నట్్ట ల శ్రీనిరుక్తి
కావ్యము వలయంచినాడు

పర్శోధక విదా్యరుథు ల
 పట్్ట గొమమా సుప్రసననా
కాకతయ కవివరులకు
కోవల ఒక పెదదియననా
వీరి విమరా్శ గ్రంథాలు స్హిత్య వివేచన, సహృ
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వీరి విమరా్శ గ్రంథాలు స్హిత్య 
వివేచన, సహృదయచక్రము-
,విశవాన్థ మార్గము,భావుకసీ-
మ,పోతన చరిత్రము, అధ్యయ-
నం,చందన శఖి, రసరాజధ్ని 
వంటివి వ్రి పాండిత్య గరిమ-
కు,పరిశోధన్ పటిమకు  చక్కని 
ఉదాహరణలు.
 తెలుగలో కవీన్ం కవిాః అన-
దగ్గవ్డు వసచరిత్ర కారుడైెన 
భటుటు మూరి తీ అని పలువబడే 
రామరాజ భూషణుడు. ఇతని 
కావ్యం లో సంగీతం అంతర్లినం-
గా ప్రవహిస్తీ , శేలిష చెంగల్సతీ ం-
ది. సరియైన వ్్యఖా్యనం చదవ-
నిదే అరథాం కాని ప్రౌఢ కవితవాం.
ఆయన వసచరిత్ర అనుశీలనం 
పరిశోధన్ంశం చేసకుని ఉస్మి-
నియా యూనివరి్సటీ నుండి పటాటు  
పందారు. అపపూటికి కాకతీయ 
యూనివరి్సటీ ఏరపూడలేదు. వీరి 
బి.ఎ., ఎం.ఏ. అనీనా ఉస్మినియా-
లోన్. ఎం  ఏ అయిన తరువ్త 
హైదరాబాదు కళాశలలోలి ,యూ-
నివరి్సటీ లో అధ్్యపకతవాం కొన-
స్గ్స్తీ న్ ఇటల్ దేశనికి చెందిన 
డెల్లి యార్టు యూనివరి్సటీనుండి 
డిపలి మా డి మరిట్ సరిటుఫికెటు 
పందారు.
1976 లో కాకతీయ యూనివ-
రి్సటీ లో ప్రొఫెసరుగా చేరి పలు 
విధ్లుగా స్వలందించారు.వీరి 
న్తృతవాం లో ఎందరో పహచ్.
డీలు పందారు.
  వరంగలులి  లో అన్క స్హితీ సం-
సథాలతో అనుబంధం కల్గ్ వుండి 
స్థా నిక స్హిత్య జ్్యతిని ప్రజవా-
ల్ంప జేసిన ప్రతిభాశల్. పోతన 

విజా్ఞ న క్ంద్రము కార్యదరి్శ అన్క 
స్హిత్య కార్యక్రమాలు చేపటిటు -
నకార్య నిరవాహణలో దిటటు  కోవల 
సప్రసననా. అలాగే  కొంతకాలం 
వరంగలులి లోని విశేవాశవార సంసకృ-
త్ంధ్ర కళాశల  కరెస్పూండెంట్ 
మరియు కార్యదరి్శగా స్వ-
లందించారు. ఆ సమయంలో 
వీరి ఆధవార్యంలో ఆ కళాశల-
లో వరుసగా మూడు సంవత్స-
రాలు జిలాలి లవ్ర్గా తెలంగాణ 
స్హిత్య చరిత్రకై సంగోష్ఠు ల 
ఏరాపూటు చేయడం జరిగ్ంది.ఆ 
తరువ్త అవి పుసతీక ర్పంలో 
కూడా వలువడాడి యి. జిలాలి ల ప్రా-
చీన,అరావాచీన, ఆధునిక స్హి-
త్్యల చరిత్ర స్కరణ తెలంగాణా 

ఏరపూడక మునుపే వీరి సంకలపూం-
తో జరిగ్ంది.  న్ అదృషటు  వశతుతీ  
విశేవాశవార సంసకృ త్ంధ్ర కళాశల 
ఏరాపూటు చేసిన సంగోషిఠు లో ఆది-
లాబాదు జిలాలి  ప్రతినిధిగా పాల్గ -
ననాపుపూ డు వీరితో పరిచయభాగ్యం 
కల్గ్ంది. అపపూటి నుండి వ్రు 
పంచుతూ వసతీ ననా వ్త్సల్యం 
అమూల్యమైనది.
  పలు స్హిత్య సభలలో స-
మన్రులలో వీరు ప్రసంగాలు 
చేయడం జరిగ్ంది.ఏది చెపపూన్ 
మూలాలలోకి వళిలి  స్కాష్ ్యలు 
ఋజువులతో సహా చెపపూగల ప్రా-
వీణ్యం ఈ ఆచారు్యనిది.
ప్రతిభ పరిమళం వంటిది కనుక 
అది దాగదు. ఈయన ప్రతిభా 
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న్ అదృషటు  వశతుతీ  విశేవాశవార 
సంసకృ త్ంధ్ర కళాశల ఏరాపూటు 
చేసిన సంగోషిఠు లో ఆదిలబా-
దు జిలాలి  ప్రతినిధిగా పాల్గ ననా-
పుపూ డు వీరితో పరిచయభాగ్యం 
కల్గ్ంది.అపపూటి నుండి వ్రు 
పంచుతూ వసతీ ననా వ్త్సల్యంఅ-
మూల్యమైనది. నిరాడంబరుడు, 
ప్రేమ తతపూరుడు,కవి,  ఆధ్్యతిమిక 
సంపనునాడు,స్హితీ పరిపూరు్ణ  
డు,విమర్శకాగ్రేసరుడు నిరవాహ-
ణాకుశలుడు 
శ్రీమాన్ ఆచార్య కోవల సప్రస-
ననా గారు ఇరు తెలుగ రాషా్రా లు 
గరివాంచదగ్న వ్రు. వ్రందిసతీ -
ననా స్హితీ స్వలకు నమస్సలు.

పరిమళం వీరికి అన్క పురస్్క-
రాలు అందుకున్టుటు  చేసింది. 
వీరుఅందుకుననా పురస్్కరం  
వీరివలలి  మరింత త్జ్మయం 
కావడం వ్రి పాండితీ ప్రకరష్, 
స్హితీ విరాడ్రూపం, ఆధ్్యతిమిక 
భావసంపననాత్, సంప్రదాయప-
రిరక్షణా సంసిద్ధత మొదలైెనవి 
కారణాలుగా నిలుస్తీ యి.
1955లో తెలంగాణ రచయితల 
సంఘం నుండి కవిత్వానికి పు-
రస్్కరం పందడంతో మొదలు 
ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుతవాం 
తరఫున ఉతతీమ స్హితీ వేతతీగా 
గౌరవ నీయులు ముఖ్యమంత్రి  
క్.చంద్రశేఖర్గారి చేతులమీ-
దుగా గైెకొననా పురస్్కరం వరకు 
ఎన్నా పురస్్కరాలు గ్రహించారు.      
తెలుగవిశవావిదా్యలయం నుండి 
ఉతతీమ విమర్శకునిగా ఒకస్రి, 
ఉతతీమ పరిశోధకుడిగా మర్-
కస్రి పురస్్కరాలు పందారు.
అలాగే అపపూటి ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతవాం నుండి రాష్ట స్థా యి 
ఉతతీమ అధ్్యపకునిగా పురస్్క-
రం పందారు. ఇలాంటివి ఇంకా 
ఎన్నా వున్నాయి.
   విశవాన్థ మారా్గ నినా విడిచిపెటటు -
కుండా ఆయన ఆయన ఆశయ-
సిది్ధ కొనస్గ్ంపుకై దీక్షవహించిన 
వ్రు ఆచార్య కోవల సప్రసననా. 
ఈ స్హితీ ససంపనునాణినా కననా-
వ్రు పుణ్య దంపతులుశ్రీమాన్ 
కోవల వేంకట నరసింహాచారు్య-
లు మరియు లకీష్మినరసమమిగా-
రలు.కోవల వ్రి జనమిదినం 17 
మారిచి 1936.జనమిసథాలం వరంగ-
లులి .         

               సప్రసననాగారి కుమారుడు 
కోవల సంతోష్్కమార్  పత్రికా 
రంగంలో పని చేస్తీ  పతృదేవుల 
అడుగజాడలలో ఆయన ఆశ-
యాలను నెరవేరుస్తీ  ఉన్నారు. 
హైదరాబాదులోని న్రపెల్లి  లో 
వీరి గృహం స్వాధ్్యయ పేరుగల 
పెదది  గ్రంథాలయం. తరచుగా 
స్హిత్య సమావేశలు జరిగే 
శరదా నిలయం. స్హిత్య విష-
యాలకు పరిమతమైన సంచిక 
ఆన్ లైెన్ పత్రిక మరియు వీడియో 
దృశ్య మాల్క వీరి ఆధవార్యంలో ని-
రవాహించ బడు తుననాది. స్హిత్య 
వ్రసతవాం కొనస్గతు ననాది.
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      కర్పూర వసంత రాయులు బిరుదాంకితుడైెన కొమరగ్రి రెడిడి  నవరాత్రులు 
జరిపంచే వసంతోత్సవ వేడుకల వైభవ్లు వర్ణన్తీతం. రసికప్రభు ఉదా్యనవన-
ములో......        

           వసంతోత్సవం
వచిచింది వచిచింది వనమహోత్సవం
వసంతరాయుని వనములో వసంతోత్సవం

ఇంద్రధనస్స ఇలకి దిగ్వచిచినటులి
రమణీయ రంగల రసత్సవం
చెరకువింటి రేడు చెలరేగ్నటులి
రసిక భూపాలుని శృంగారోత్సవం
వచిచింది వచిచింది వనమహోత్సవం
వసంతరాయుని వనములో వసంతోత్సవం

పువువాల పరిమళాల పుపపూడియే  బుకా్కగా
గబాళించు గలాబీల గంధ్లే
గలాల్ కాగ
ససౌగంధ  సలేపత చందన్త్సవం
సమధుర ససవార సంగీతోత్సవం
వచిచింది వచిచింది వనమహోత్సవం
వసంతరాయుని వనములో వసంతోత్సవం

              ఆ ఆనందోత్సవంలో అపుర్ప అందాల రాశి లకుమ దేవి శృంగారభ-
రిత న్ట్యక్ళీ విలాసం, నవమోహనం, నవరసభరితం. లకుమ అంద్లు ఘలలిన 
, వసంతరాయుని ఎద జలలిన...

కర్పూర వసంతరాయులు
           ( నృత్య న్టిక)
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               అంజల్
కర్పూర రాయునికి కనకాంగ్ కైమోడుపూలు
కాంత్దాసనికి కలకంటి కౌగ్ళ్ళూ

భూపాళ రాగాల మేలుకొలుపుతో
మోహన రాగాల మోహాపాశముతో
వసంత రాగాల వలపువందనముతో
కళా్యణి రాగాల కరబందనముతో
కర్పూర రాయునికి కనకాంగ్ కైమోడుపూలు
కాంత్దాసనికి కలకంటి కౌగ్ళ్ళూ

సరస్ంగనికి సరస  సలాలి పాలతో
సంగీతప్రియునికి  సపతీ సవారాభిషేకాలతో
కవిరాజునకు కల్కి కవిత్ కుసమాలతో
కదనవీరునికి కరవ్ల కరజ్్యతులతో
కర్పూర రాయునికి కనకాంగ్ కైమోడుపూలు
కాంత్దాసనికి కలకంటి కౌగ్ళ్ళూ.

          లకుమాదేవి  న్ట్యకళా నైెపుణా్యనికి, స్టిలేని సరసిజన్త్రి సౌందరా్యనికి 
వసంతరాయులు వశమైపోయను, దాసహమనెను...
       
          లకుమ లావణ్యం
లల్త లత్ంగ్ లకుమ లావణ్యం
లత్ంగల లాస్య లలాస విలాసం

అంగన అంగముల కూరుపూ కాంచి
అప్సరలే అచెచిర ఒంద్ను
జాహనావి జఘన జలత్రు చూసి
జాణలే నివవార చెంద్ను
జవవాని జాబిల్లి  మోము వీకిష్ంచి
జలజాకుష్ ల కనులు కెంపులాయను
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అతివ అందాల చేరుపూ చూచి
అషటు న్యికలే ఆశూయ చెంద్ను .

మన్హరిని  మధురాధుర సధలు ఒలక
మాతంగ్నులే మతెతీకి్క సొలస్ను
మధురవ్ణి మృదు పదములు పలుక
మతతీకోకిలలే మౌనముగ నిల్చేను
చెల్య చెకు్కటదాది ల చేమంతులు పూయగ
విరిబోణులే  వివసలైె  వేచేను 
చకోరాకిష్  చిరుఅంద్లు న్ట్యము ఆడగ
చిత్రాంగ్నులే చితతీరువులుగ మారేను
ఓ లలన
సొగసలల్కించు సౌందర్య లహరి
అవనియందు అతిలోక సందరి
దాసడాయను నీకు ఈ ధరణీపతి.

         లకుమ ప్రేమ కడల్లో ఓలలాడుచో రాజా్యనినా, రాణిని విసమిరించిన వసం-
తరాయుల్ని బందవిముకుతీ ని చేయమని, రాజ్యపరిరక్షణకై  రాణి లకుమను  
అరిదిసతీ ....
                               రాణీ విననాపం
మోహన్ంగలే మోహితులగ మోహన ర్పవతి
మోహాపాశమున బందితుడాయ నీకు న్ పతి

రాజ ప్రస్దము చీకటాయను
రాణీ వ్సము శోకమాయను
రాజ్య ప్రజలు తలలిడిలెలిను
రాజు లేక పరాధీనులాయను
రసభూషిణీ రవవాంత కరుణచూప
రాజ్యమును కాపాడు రాజుని పంప

          మహరాణి విననాపుమును గ్రహియించిన లకుమ, మహారాజుని తన 
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పురమున బంధించుట పాడికాదని తెలుసకొని చేరవచిచిన విభుడితో...

               లకుమ వీడో్కలు
మహరాజ  మనినాంచి మరచిపోవయ్య
మగవపైె మరులువీడి మరల్పోవయ్య

అంతాఃపురము నీ నివ్సము
అఖిల ప్రజలకి నీవే పరిరక్షణము
ఆటపాటలు నీకిక అస్ధ్యము
అనురాగలకు నీవు అతీతము
మహరాజ  మనినాంచి మరచిపోవయ్య
మగవపైె మరులువీడి మరల్పోవయ్య

మహారాణి మదిన్లు మగరాయుడవై
మణిభరిత సింహసన స్రవాభౌముడవై
మహానగర పురప్రజల పరిపాలకుడవై
వరి్ధలులి  వయే్యళ్ళూ వసంతభూపాలుడవై
సలవియి్య న్కింక దయాస్గరుడవై

బాహ్య సౌందర్యమే కాదు అంతర్ సౌందర్యం కూడ కల్గ్న లకుమాదేవి , 
చెల్కాడు మనస మారి మరల్వచుచిన్మో అననా సంశయముతో రాజ్యముకొరకు  
ప్రాణత్్యగము చేసను.
కర్పూర వసంతరాయులు లకుమ ప్రణయగాధ రసరమ్య కావ్యం.

                                                                                    కందాళం రజనీరాణి
                                                                                    బ్రిస్బున్ - ఆస్్రాల్యా
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మన తెలంగాణ రాష్ట్ం 
లోని ఆలంపురం జోగులంబ 
జిలలాలో చాళుక్య రాజుల 
కళా విధానంలో నిర్మితమైన 
ఆలయాలు ఆలంపురాలో తప్ప 
మరెక్కడ కానరావు. ఇక్కడి 
ఆలయాల నిరామిణం విభిన్న 
రీతులోలా సాగంది. దేవాలయాల 
శిఖరాలు ఉత్తర భారతీయ 
కళా ప్రభావాని్న సూచిస్తంటే, 
దేవాలయాల లోపలి భాగం 
పశిచిమ భారతదేశంలోని శిల 
నిర్మిత దేవాలయ విధానం  లో 
ఉన్్నయి. దక్షిణ భారత దేవాలయ 

శిఖరాలకు, ఆలంపుర ఆలయాల 
శిఖరాలకు నిరామిణంలో కంత 
సామ్యం లేకపోలేదు. గుప్తరాజుల 
కళా విధాన్నికి ఆలంపుర 
దేవాలయములు నిర్మించిన 
బాదామీ చాళుక్య రాజుల 
ఆలయ నిరామిణానికి సామ్యం 
కనబడుతుంది.

 ఆలంపురం 
స్థలపురాణం, సా్కంధ పురాణంలో 
విస్తతృతంగా వర్్ణంపబడిరది. 
పాలు్కర్కి సోమన్థుడు తన 
పండిరాధ్య చర్త్రలో ఆలంపుర 
వైభవా ని్న కనియాడారు. 
‘రస రత్్నకరము’ ‘ఆనంద 
కాండము’లలో అలంపురం 
పేర్్కనబడిరది.

దకిష్ణ కాశి ఆలంపురం ఆలయాలు 
             మత్స్యరాజ హరగోపాల్

(గత సంచిక తరువ్యి)
ఆలంపుర ఆలయాల శిల్ప కళా 
వైభవం

 ఈ మందిరాలన్్న ఒకే 
సమయంలో నిర్మితమైనట్టిది 
కావున బాలబ్రహమి మందిరం 
చాళుకు్యల శిల్ప కళాతమికంగా 
నిర్మితమైన పలలావరాజుల 
ప్రభావం లేకపోలేదు. 
గర్భగుడి భాగంలో పలలావరాజు 
సూచించే గజ లక్ష్మ విగ్రహాలు 
చెక్కబడిన్యి. దేవాలయ 
స్థంభాలపై క్రీ.శ. ఏడవ శత్బ్ది 
న్ట్ తెలుగు  లిపిలో వ్రాయబడిన 
వ్రాతలున్్నయి. చాళుక్య రాజుల 
కళకు స్వర్ణ బ్రహమిమందిరం 
ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.  దేవాలయ 
బహిః ప్రాకారాల పై భాగంలో 
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గంధర్వ జంటలు విహర్స్తన్న 
అప్సరసలు మధ్యయుగము న్ట్ 
శిల్పకళకు మచ్చితున కలు. 
దేవాలయ కుడా్యలపై నిలువెతు్తన 
దేవీ దేవతల విగ్రహాలున్్నయి. 
న్ట్యం చేస్తన్న నటరాజ శివుడు, 
అష్టిదికా్పలకులు, లింగోద్భవం, 
త్రిపురాసర మరదినం, కృష్్ణలీలలు 
మొదలై న దృశ్్యలు రమ్యంగా 
చెక్కబడిన్యి.

పదమి బ్రహమి 
మందిరంలో శివలింగం

 వికసంచిన కమలంలో 
ఉంది. ఈ ఆలయం గర్భగుడి 
మిగత్ ఆలయాల కంటే 
విశ్లమైంది. దా్వరబంధాలపై 
గంగా యమునల విగ్రహాలు 
మలచబడినవి.  గర్భగుడి 
దా్వరం పైభాగంలో సనక 
సనందాదులకు జ్ఞానోపదేశం 
గావిస్తన్న దక్షిణమూర్్త విగ్రహం 
చెక్కబడిరది. గరుడ బ్రహమి 
మందిర బహ ప్రాకారాలపై ఎనో్న 
కళాఖండాలు చెక్కబడిన్యి. 
వాట్లో యక్షులు, గంధరు్వల 
శృంగార క్రిడాచిత్రాలు 
పేర్్కనదగనట్టిది. మదిర 
గర్భగుడి దా్వర పైభాగంలో 
విష్్ణవును మోస్తన్న గరుతమింతుని 
విగ్రహం మలచబడిరది. 
మర్యొక కళాతమికమైన 
మందిరం విశ్వకరమి మందిరం. 
ఈ మందిర బహ ప్రాకారాలపై 
కూడా అత్యంత రమణీయకంగా 
ఎనో్న చిత్రాలు చెక్కబడాడాయి. 
దశ్వత్రాల చిత్రాలు 
నటరాజ శివుడు గంగోద్భవం 
త్రివిక్రమ విగ్రహం మొదలైనవి 

పేర్్కనబడినట్టివి. ఆలయ 
బహ ప్రాకారంపై గంగాదేవి 
విగ్రహం క్రింద వరూధిని 
ప్రవరాఖ్్యల ప్రణయాని్న తెలిపే 
చిత్రాలున్్నయి. ఆలంపురం దక్షిణ 
కాశీగా పేర్్కనబడుతుంది. 
ఇక్కడ తుంగభద్రా నదీ, నరమిద 
ప్రవహంచడంవలలాను కాశీ 
వలెనే అనేక సా్ననఘట్టిలు 
ఉండటంవలలాను అనేక 
దేవీదేవతలు ఇక్కడ ఉండడం 
చేతను దగ్గర్లా కృష్్ణ 

తుంగభద్రానది సంగమ 
స్థలం ఉన్నందువలలా ఈ 
సామ్యం సర్jెుౖనది. సంగమ 
స్థలంలో సంగమేశ్వర 
ఆలయం ఉన్నది. దగ్గర్లానే 
పాపన్శనం వదది పురాతన 
ఆలయాలెనో్న ఉన్్నయి.

ఆలంపురంకు కరూ్నలు 
నుండి బస్సలు ఉన్్నయి. 
హైదరాబాద్` కరూ్నలు బస్స 
మార్గంలో ఆలంపురం ఉంది.
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శ్రీశైల భ్రమర్ింబ మల్లిక్రుజు న క్షేత్రిం

నల్లమల కొిండలలో వెలసిన పౌరాణిక ప్రసిద్ధమ�ైన శ్రీశైల క్షేత్రిం 
కర్నులు మిండలింలోనిది. శ్రీశైల పర్వతాలప�ై విశ్వవిఖా్యతమ�ైన భ్రమరాింబాదేవి` 

మలి్లకార్జు నసా్వమి మిందిరాలునానుయి. దా్వదశ జ్్యతిర్్లింగాలలో ఒకటిది. మన దేశింలోని 
51 శకితి పీఠాలో్ల  ఒక పీఠిం ఈ క్షేత్రింలో ఉననుది. ఆదిశింకర్లీ క్షేత్రింలో కొింతకాలిం నివాసిం చేసి 
మలి్లకార్జు న సా్వమి వార్ని స్తి త్రిం చేశార్ (శివానిందలహర్). అలాగషే భ్రమరాింబదేవి అష్టకానిను 
కూడా రచించాడాయన.  ‘‘శ్రీశైల నలవాసినీమ్ 

భగవతీమ్ శ్రీమాతరిం భావయిే’’ అింటూ స్తి తిించాడు. హిిందూపద పదషాహి ఛత్రపతి శివాజీ 
మహారాజు కూడా ఈ క్షేత్ార నిను దర్శించనట్్ల  ఆధారాలునానుయి.

‘శ్రీశైల శిఖరమ్ దృషా్ట యా పునరజున్మ నవిద్యతే’’ అింటూ పిండితులు తెలిపార్. దగ్గరలోని 
మిందిరింలో నింది కొము్మల మధ్య న్ిండి మర్యు టెలిస్్క ప్ దా్వరా భ్రమరాింబ మలి్లకార్జు న 
ఆలయ శిఖరానిను చూడడానికి ఏరాపాట్ చేయ బడిరది. అక్కడి న్ిండి ఆలయ శిఖర దరశనిం 
చేస్కోవచ్చు.

 మత్సయారాజ విజయలక్ి్మ
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శ్రీశైల క్షేత్ర స్థల మహాత్మయాిం

 గుపతిరాజెైన చింద్రగుపుతి ని 
కూతుర్ చింద్ార వతీ దేవి 
ఈ క్షేత్రింలో మలి్లకార్జు న 
సా్వమిని మలె్ల పూవులలో 
పూజిసూతి , కొింతకాలిం 
తరా్వత సా్వమిని వివాహిం 
చేస్కుననుదట. ఈ వృతాతి ింతిం 
ఆలయింలోని శిలాఫలకాలప�ై 
వ్ార యబడిరది. కథా 
వృతాతి ింతానిను తెలిపే చత్ార లు 
మింటప బహిః ప్ార కారాలప�ై 
మలచబడి ఉనానుయి. ఇింకో 
కథ కారీ రిం ఒకానొకనాడు 
శివుడు శ్రీశైలిం అడవులో్ల  
వేటకు వచచు అక్కడ 
నివసిస్తి నను చెించ్ సీతి రీని 
మోహిించ, ప�ళ్ళియాడి అక్కడే 
నివాసమేరపారచ్కొనానుడట. 
అింద్కషే ఆయనన్ ‘చెించ్ 

మల్లయ్య’ అింట్ింటార్. 
ఈ వృతాతి ింతిం కూడా 
ప్ార కారాలప�ై వర్స చత్ార లలో 
మలచబడిరది. ఈనాటికి 
కూడా శ్రీశైలిం మిందిరాల 
గర్భగుడ ివరకు మనిం వెళ్ళి 
సా్వమిని పూజిించవచ్చు, 
కుల, మత విచక్షణ లేద్. 
చార్తి్రకింగా కూడా శ్రీశైలిం 
ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తి ింది. 
ప్రముఖ చర్త్రకార్లు 
పాహియాన్ , యువన్ సింగ్ లు 
కూడా తన వ్ార తలలో 
కృషాణా నదీ తీరింలో న్నను శ్రీ 
పర్వతాలన్ పేర్్కనానుర్. 
దా్వదశ జ్్యతిర్్లింగాలలో ఇది 
స్వయింభూ లిింగిం.

  ఆలయింలో చార్తి్రక 

శాసనాలెనోను లభ్యమవు 
తునానుయి.  

 క్రీ.శ. 1405లో రెిండవ 
హర్హర రాయలు 
మిందిర ప్ార ింగణింలోని 
ము ఖ మ ిం ట పా నిను 
నిర్్మించాడట. ప్రసిద్్ధ డెైన 
శ్రీకృషణాదేవరాయలు కూడా ఈ 
క్షేత్ార నిను సిందర్శించ కొనిను 
గారీ మాలన్ ఆలయానికి 
దానిం చేశాడని తెలుస్తి ింది. 
పాతాళ గింగా వరకు 
నిర్్మించబడిన మ�ట్్ల  క్రీ.శ.15, 
16 శతాబాదా ములలో కొిండవీటి 
రెడి్డ రాజుల కాలము నాటివి. 
ఈనాడు కృషాణా నది చేరడానికి 
ర్ప్  వే నిర్్మతమ�ైింది. ఇది 
పాతాళగింగ. కృషాణా నదిలో 
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అక్కమహాదేవి గుహలు 
ఉనానుయి. చాలా అిందమ�ైన 
ప్రదేశిం ఇది. శ్రీశైల క్షేత్రింలో 
భ్రమరాింబ ` మలి్లకార్జు న ఆల 
య దరశనానికింటే ముింద్  
సాక్ి గణపతిదరశనిం చేస్కో 
వడిం కూడా ముఖ్యమ�ైింది. 
ఇింతేకాక ఇక్కడ చెించ్వార్చే 
పూ జి ిం ప బ డు తు నను 
ఇష్టకామేశ్వర ్ దేవి దరశనిం 
కూడా చేస్కోవచ్చు. అయితే 
ఈ మిందిరిం చేరడానికి 
మార్గిం స్గమమ�ైింది. కానీ 
తపపాక దర్శించవలసిన 
ప్రదేశిం ఇది. ప్రకృతి 
రామణీయతకు నల్లమల 
అడవులనీను మార్గమింతా 
మనలిను మింత్రముగు్ధ లిను 

గావిస్తి ింది. క్రీ.శ. మొదటి 
శతాబిదాలో బౌదా్ధ చార్్యలెైన 
నా గా ర్జు న్ డి క్క డ 
నివసిించాడని తెలుస్తి ింది.

శ్రీశైల భ్రమరాింబ మలి్లకార్జు న 
మిందిరిం కళాత్మకమ�ైనటి్టది. 
మిందిరింలో అద్్భతమ�ైన 
నటరాజ విగరీహిం ఉత్కృష్ట  కళా 
విధానింలో మలచబడినటి్టది.  
కథామింటప కుడా్యలప�ై 
శివలీలలెనోను మలచబడా్డ యి. 
‘భిక్షాటన’ చేస్తి నను శివుడు, 
గజములతో సహా ఒక చేతిలో 
డమర్కము మర్యొక 
చేతిలో తి్రశూలానిను ధర్ించ 
వునానుడు. శివుని ముింద్, 
ఒక బాలుడు భిక్షాపాత్రన్ 

పట్్ట కొని నడుస్తి నానుడు. 
భిక్షాటన గావిసూతి  
దార్కువనిం చేర్కొనను 
శివుడు సౌిందరా్యనిను చూచ 
ముగు్ధ లెైన ఋషివర్్యలు 
కూడా రమ్యింగా చతీ్రకర్ించ 
బడినాదిక్కడ. ఇింకో 
వర్సలో శివ పార్వతుల 
వివాహ ఘటా్ట లు మలచబడి 
ఉనానుయి. మరో వర్సలో 
విశ్వ కర్మన్ చతీ్రకర్ించార్. 
చేతిలో త్ార స్న్ పట్్ట కొని 
ఒకవెైపు శివుణిణా , మరోవెైపు 
మిగతా దేవలిందర్ను తూలు 
తునానుడాయన. తరా్వత 
శివుని గ్పపాతనానిను 
శిలిపా తెలియజషేస్తి నానుర్. 
మరో చోట కిరాతార్జు నీయ 



ఘటా్ట నికి సింబింధిించన 
వర్స చత్ార లునానుయి. 
కాళ్కాదేవితో నృత్యిం 
చేస్తి నను శివుడు, గజమూర్తి, 
మహిషాస ్ర మర్ధని, 
మార్కిండేయునిను రక్ిస్తి నను 
శివుడు, శైవ పురాణాల 
న్ిండి గరీహిింపబడిన 
శివలీలలెనోను శిలాపాలతో 
అత్యింత రమణీయకింగా 
మలచబడి మనలిను 
ముగు్ధ లిను గావిసాతి యి. వీటిని 
చూచ ఆనిందిించాలింటే 
కళాన్రకితి, విమరశనా 
దృకపాథిం, ఓపిక అవసరిం. 
అయితే శ్రీశైల మిందిరానిను 
చర్త్రకార్లు, కళాకార్లు, 
యాతి్రకులు, భకుతి లు, 
పురాతత్వశాసతి రీవేతతి లిందర్ 
తమ తమ దృకపాథాలో్ల  చూచ 
ఆనిందిించ వచ్చు. ఇది 
ఇక్కడి విశేషిం.
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తరా్వత కిరీింది భాగింలో 
కృషాణా నది ‘పాతాళగింగ’ 
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సానునించేసి దేవిదరశనిం 
చేసాతి ర్. శ్రీశైలింలో మర్యొక 
విశేషిం హ�ైడ్్ర ఎలకి్టరికల్ ప్ార జెక్్ట... 
రాష్ట రాింలో ప్రముఖమ�ైన 
ప్ార జెక్్ట ఇది. శ్రీశైల క్షేత్రింలో 
మహాశివరాతి్ర పర్వదినాలో్ల  
వెైభవోపేతింగా ఉత్సవాలు 
జర్గుతాయి. వసతి 
గృహాలు, భోజనశాలలెనోను 
ఉనానుయిక్కడ. తిర్గు 
ప్రయాణింలో అచచుింపేట 
సమీపాన  ఉమామహేశ్వర 
క్షేత్రింలో మిందిరాలు కూడా 
దర్శింపదగ్నటి్టవి. దట్టమ�ైన 
అడవుల మధ్య ప్రకృతి 
సింపదకు ఆలవాలమ�ైన ఈ 
ప్రదేశింలో కొిండప�ైన వెలసిన 
ఉమామహేశ్వర దరశనిం 
అతిముఖ్యమ�ైనట్వింటిది.
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మార్గముననుది. రోడు్డ  
మార్గింగా వెళ్తి ననుపుపాడు 
పర్వతాలప�ై ప్రకృతి సింపదన్, 
వృక్షసింతతిని, తనివితీరా 
దర్శించ ఆనిందిించవచ్చు.
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