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              ఈ డిసంబర్   నెల  అందరికీ ప్రత్్యకమే.  ఎందుకంటే 2022 వ  సంవతసురానికి  వీడ్కోలు చపపి, 2023 వ  సంవ-
తసురానికి గాను  డిసంబర్ 31 రాత్రి  స్వాగతం పలుకుతారు    ప్రపంచంలోని ప్రజలంతా .  2021 లో పడిన  కరోన్ 
కష్టా లు, ఇబ్బందుల బారి నుండి  2022 లో ప్రజలు ఊపరి పీలుచికుని, మామూలు జీవితానినా గడుపుతున్నారు. 
కాబటిటా  ప్రజలంతా ఎంతో సంతోషంగా 2023 కి స్వాగతం చపపిడానికి,       ప్రజలంతా    ఎంతో ఉతాసుహంగా  ఉంటారు.  
 
మార్గశిర మహాలకిష్మి 
    మాస్లనినాటిలో అగ్రగణ్య మైనద్ మార్గశిర మాసం. తెలుగు మాస్లోలో  ఒక్కోదాని-
కి ఒక్కో ప్రాధాన్యత ఉంద్. ఈ మాస్నినా అనినా మాస్లోలో నే అగ్రగణ్య మైనద్ గా పురాణాలు చ-
బుతున్నాయి. మరి ఈ మాసమే  ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనద్ అంటే 'మాస్న్ం మార్గశ్-
రాష్ హం' - మాస్లలో మార్గశిర మాస్నినా నేనే అని సవాయంగా శ్రీకృష్ణపరమాతుమూడే విభూతి 
యోగంలో తెలిపాడని ... ప్రముఖ ఆధా్యతిమూక వతతు బ్రహమూశ్రీ చిలకమరి తు ప్రభాకర చక్రవరి తు శరమూ తెలిపారు.  
 మార్గశిర మాసంలో గురువారాలకు ప్రత్్యకత ఉంద్. మార్గశిర గురువారాలు లకీష్మిదేవికి అత్యంత ప్రీతికర-
మైనటువంటి వారాలుగా మన పురాణాలు తెలిపాయి. విశేషంచి ఏ స్త్రీ అయిన్ మార్గశిర లకీష్మి వారాలు అనగా 
గురువారాలు ఇంటిని శుభ్ంగా ఉంచి, దీపాలను వలిగంచి, లకీష్మిదేవిని పూజిస్తు ందో వారికి జీవితంలో అలకీష్మి 
ఉండదు, లకీష్మి కటాక్ం కలుగుతుంద్. లకీష్మి కటాక్ం అనగా ఆరోగ్యము, కుటుంబమునుందు సౌఖ్యము, 
సౌభాగ్యప్రాపతు, స్ఖము, ఆనందము, ధనము అని అరథాము.మార్గశిర లకీష్మివారముల గురించి మన పురాణాల 
ప్రకారం ఒకానొక సమయంలో న్రదుడు.. పరాశర మహరిష్తో కలిసి భూలోకమునకు విచ్చిసను. ఈ భూలో-
కమున వారు సంచరించు సమయమున ఒక ఊరిలో జాతి, కుల, మత భేదములు లేకుండా అందరూ లకీష్మి 
దేవి పూజ వ్రతమును చ్స్తు ండగా చూసను. అలా చూసినటువంటి న్రదులు, ఈ వ్రతమేమి? వీరందరూ ఈ 
వ్రతం ఈ రోజు ఎందుకు చ్స్తు న్నారు అని పరాశర మహరిష్ని అడిగెను. అపుపిడు పరాశర మహరిష్ న్రదుడికి 
సవాయంగా ఇద్ మార్గశిర లకీష్మి వ్రతమని మార్గశిర మాసంలో వచ్చిటటువంటి గురువారాలు లకీష్మిదేవిని ఎవరైత్ 
పూజిస్తు రో వారికి సకల క్రికలు తీరి లకీష్మి కటాక్ం కలుగుతుందని పరాశర మహరిష్ న్రదునికి చపెపిను.
మార్గశిరమాసం ఒకకో లకీష్మి దేవి పూజలకు  మాత్రమే కాక గృహప్రవశలు, పెళిలోళ్లో  వంటి శుభకారా్య-
లకు కూడా ఎంతో అనువైన సమయంగా చపపిచుచి. అందుకే ప్రజలు, మారకోటులో  అంతటా హడా-
విడనే చపాపిలి.  ఇకకోడ పెళిలోళలో గురించి కూడా మనం కొద్దిగా చపుపిక్వలసిన అవసరం ఉంద్. మన 
సంసకృతీ స్ంప్రదాయాలు వదులుక్లేక పెదదిలు నిర్ణయించిన ముహురాతునికే ప్రతీ పనిని చ్స్తు ,  పెదదిలు 
ఆచరించినటులో గానే వివాహ వడుకలను కూడా చ్స్తు, మన పలలోలు కూడా మన పెదదిల జీవితాల 
లాగే ఆనందంగా గడిచి పోతాయని ఎంతో శ్రమకు ఓరిచి చ్స్తు న్నారు కానీ, మన పెదదిలు ఏ విధంగా 
సంస్ర జీవితానినా గడిపారో అద్ మాత్రం ఆచరణలో స్న్యం . పలలోలు అలా ఉంటె , పెదదిలు వారికి 
తపుపి అని చపపిలేని పరిసిథాతిలో పలలోలు వారిని మానసికంగా కటుటా  ద్టటా ం చ్స్తు న్నారని చపపిచుచి. ధైర్యం 
చ్సి ఎవరైన్  చపాపిరంటే , పూరి తుగా బంధం తెంచుకుందుకు కూడా వనకికో తగ్గడం లేదు పలలోలు.  మాట 
వినే పరిసిథాతిలో పలలోలు లేరు . పెదదివాళ్ళూ కూడా అలా పైెకి మరా్యదగా వారి జీవితాలినా గడుపుకుంటున్నా-
రు అనడంలో సంహం లేదు.   పలలోలు మన హిందూ స్ంప్రదాయాలినా పకకోన పెటిటా  , వారికిషటా ం వచిచి-
నటులో  మస్లుకుంటుంటే కకకోలేక మింగలేక పెదదిలు ఉంటున్నారు అనడంలో సందేహం లేదు. పలలోలం-
తా ఇద్ అర్ం చ్స్కుని మన స్ంప్రదాయానికి , మన సంసకృతికి, ప్రాధాన్యత ఇవవావలసిన అవసరం 
ఎంతైెన్ ఉంద్ ఇదదిరూ పెళిలో  అయా్యక అన్్యన్యంగా, ఆనందంగా ఉంటున్నారా ? అంటే అదీ ప్రశనారథాక-
మే. ఎంతో కషటా పడి పెంచి పెదది  చ్సి, పెళిలో  చ్సి పంపంచిన పెదదిలకు మన్వదన మిగులుతోంద్. ఎందుకు 



ఇలా జరుగుతోంద్ ? అని పెదదిలంతా ఆలోచించకపోత్, ఇపపిటికే కరోన్లా వా్యపంచిన విడాకుల కేస్లు 
చూసి, యువతీ యువకులు పెళిలోళ్లో  చ్స్క్వడానికి కూడా ముందుకు రాని పరిసిథాతి ఏరపిడుతోంద్. ఒక పకకో 
కుటుంబ పరిసిథాతులు ఈవిధంగా ఉంటే , ఇక  రాష్్రా ల పరిసిథాతి, దేశ పరిసిథాతి చూస్తు ంటే కరోన్ కి మించిపో-
యిన రాజకీయాలు నడుపుతున్నారు న్యకులంతా అని ప్రజలు వాపోతున్నారు.
రాజకీయమంటే రచచి రచాచి! రాజకీయ న్యకులు ఓటలో  క్సం, అధికారం క్సం ప్రజలకు దణా్ణ లు 
పెడుతూ, పారీటాలు మారుతూ, రాష్్రా లను, దేశనినా అపుపిలు పాలు చ్స్తు ంటే, పేదరికంలో మగే్గ  వారు మగు్గ -
తూనే ఉంటున్నారు. న్్యయం, అన్్యయం అనే త్డా లేకుండా ధన్ర్జన క్సం, పదవుల క్సం ప్రజలను 
అసమర్ులినా  చ్స్తు న్నారు. ప్రజలు మాత్రం గ్రహించలేకపోవడం దురదృషటా ం అని చపాపిలి. ఈ  రోజు మన 
పబ్బం గడుసతు ంద్ అనుకుంటున్నారు కానీ మన దేశ భవిష్యత్తు, మన భవిష్యతుతు  అని ఎందుకు ఆలోచించ 
లేకపోతున్నారు? మన రక్ణ క్సం పని చ్యవలసిన పోలీస్లు ఎకుకోవగా ఎవరికి  పని చ్స్తు న్నారు 
? ప్రజలకు చ్రవలసిన సమాచారం నిజాయితీగా ప్రజలకు అందుతోందా? నిజాయితీగా చ్యవలసిన 
పనిని మనం నిజాయితీగా చ్స్తు న్నామా? మనం నిస్వార్ంగా ఉండాలి అని కదా! మన ధరమూం నేరుపితోంద్. 
కానీ ఎకుకోవ మంద్ మన జీవితాలను పైెకి పకకోవారికి గొపపివాళ్లో గా, ధనవంతులుగా చూపంచుక్వడాని-
కే తాపత్రయ పడుతున్నారు, కానీ మానసికంగా ప్రశంతంగా ఉన్నామా? అని ఆలోచించడం లేదు. మన 
ధరామూల గురించి, శస్్రా ల గురించి బోధించి, ప్రజలను సన్మూర్గంలో నడిపంచాలనుకునే చాగంటి, గరికిపాటి, 
స్మవదం గారి లాంటి వారి ప్రవచన్లు ప్రజలందరి మనస్లలోకి  ఇంకా చొచుచికొని పోవడం లేదా? 
ఇటువంటి ప్రశనాలనీనా దేశ భవిష్యతుతు  గురించి ఆలోచించ్ విదా్యవంతులను వధిస్తు న్నాయి. దేశం ఎటు వళిలో  
పోతోంద్? దేశం ఏమై పోతోంద్? అని ప్రజలోలో  ఆవదన ఎకుకోవవుతోంద్. బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన గురించి 
ఇపపిటికీ అంతా చపుపికుంటున్నాము. కానీ ప్రస్తు తం మన పరిసిథాతి ఏమిటి? మన భవిష్యతుతు  ఏమిటి? అనే 
ఆవదన ప్రజలోలో .
   ప్రతి పకాష్ ల అభ్యరుథా లను కూడా ప్రజలు ఓటులో  వసి ఎనునాకుంటున్నారు కదా ! ప్రజా పరిపాలన లో  వాళళూ భాగ-
స్వామ్యం ఎంతవరకు ఉంటంద్. అధికార పారీటాలో ఉననా న్యకులు నిజాయితీగా  ప్రతి పకాష్ లకు అధికారం, 
అవకాశం ఏ మాత్రం అంద్వవాడం లేదా ? మన రాజా్యంగంలో మనం ఎందుకు ఈ విధమైన పరిపాలన 
ఉండాలని వ్రాస్కున్నాము? ప్రజలకు అర్ం ప్రశనా. అంత్కాదు, ఒక పారీటా నచిచి ప్రజలు ఒక వ్యకి తుకి ఓటు వస్తు 
ఆ వ్యకి తు అదే పారీటాలో ఉండకుండా, తాను అనుకూలంగా ఉండే పారీటాలోకి మారడం ఎంతవరకు సమంజసం? 
వీటనినాటికీ ప్రజలు సమాధాన్లు క్రుకుంటున్నారు అనడంలో సందేహం లేదు. 
ఇపపిటికైన్ ప్రజలంతా మంచి చడులను గురి తుంచగలిగే సిథాతికి రావలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్. ఇక 
మనం ఎంతో గొపపిగా మన NRI భారతీయులు విదేశలోలో  రాజకీయాలోలో , గొపపి గొపపి పదవులోలో  ఉన్నారు 
అని మన మేధా సంపతితుని విదే శలకు ఉపయోగస్తు ంటే, ఎంతో గొపపిగా చపుపికుంటున్నాము. మరి వి-
దేశ్యులు కూడా మన దేశంలోకి రావడానికి ప్రయతానాలు చ్యరా? విదేశల-
తో మనకి ఉననా  సంబంధానినా చాలా లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీస్కునే 
రాజకీయ న్యకులు కూడా మనకు అవసరం అనే విషయానినా గ్రహించాలి . 
అధికారం అడ్ం పెటుటా కుని, మనకి ఉననా చటాటా లను చుటాటా లుగా చ్స్కునే 
వారిని, ప్రజలంతా కలిసి కటుటా గా కటటా డి చ్యాలి. ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉండాలని 
క్రుకుంటూ ...
                                        సర్వాజన్ స్ఖిన్భవంతు

                                                                                                                          తీగవరపు శంతి
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెద్ది  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నద్.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొద్దిమంద్కి మాత్రమే తెలుస్.   
                స్కోందపురాణాంతర్గతమైన జగన్నాధ కేష్త్ర మాహాతాతు ్యనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువద్ంచి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అంద్స్తు న్నాము.    చదవండి, చద్వించి 
మోకాష్ నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                   42 వ అధా్యయం

                 మకర సంక్రమణ విధి.

      స్రు్యడు మకర రాసిలో ప్రవశించి, ఉతతుర ద్కుకోగా ప్రయాణించ్ కాలానినా ఉతతురాయణం అంటారు. 
పతృదేవతలకి, దేవతలకి, బ్రాహమూణులకి చాల ఇషటా మైన కాలము.

          ఆ సమయంలో సముద్ర స్నానం చ్సి,కలపి వృకాష్ నికి నమసకోరించాలి. తరువాత దేవాలయం లోకి 
ప్రవశించి, మూడుస్రులో  ప్రదక్ణ చ్యాలి. స్వామిని మంత్రాలతో పూజించాలి.అదేవిధంగా బలరాముని, 
స్భద్రని అరిచించాలి.ఉతతురాయణ పుణ్య కాలంలో స్వామిని దరి్శంచుకొంటే దేహబంధాలనుండి ముకి తు 
లభిస్తు ంద్.      (1-5)

          సంక్ంతికి ముందు కొతతు ధాన్్యనినా పడిగా చ్సి, దేవాలయానికి ముందుభాగంలో కపపి ఉంచి, 
గరిక గడ్ి(దూరావా)ఆవ పూలతో అలంకరించి,”ఓ ! కృష్్ణ !ననునాకాపాడు”అనిప్రార్ించాలి.(6-8) ఉదయానేనా 
విగ్రహాలను ఉపచారాలతో పూజించి, పలలోకీలోఉంచి, ఆ భవనం దావారం దగ్గరకి తీస్కువచిచి, మూడు 
స్రులో  ప్రదకిష్ణ చ్సి, శయా్యమంద్రం దగ్గరికి తీస్కు రావాలి.
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              శయా్యమంద్రంలో వందలాద్ దీపాలు వలుగుతూ ఉండాలి. నృత్య, గీత వాదా్యలతో స్వామిని 
అరిచించాలి. స్వామిని తొమిమూస్రులో  ప్రదకిష్ణ చ్యించాలి. ఆ సమయంలో స్వామిని దరి్శంచుకొననా 
వారికి పునర్జనమూ ఉండదు.మొదటి ప్రదక్ణ సమయంలో చూసిన వారికి పంచమహాపాతకాలు 
నశిస్తు యి. రండవ పదక్ణ సమయంలో చూసినవారికి సమసతుపాతకాలు నశిస్తు యి. మూడవ 
ప్రదక్ణ సమయంలో దరి్శంచినచో అపాత్రీకరణం న్లుగవ భ్మణంలో ఉపపాతకాలు నశించి 
ముకి తు లభిస్తు ంద్.

  ఉదయానేనా స్వామిని గంధ, పుష్పిదులచ్ అలంకరించి, యధావిధిగ అరిచించాలి. బంగారు 
కుండలలో న్నపెటిటా న వడలో లో, పెరుగు, పంచదార, నేయి, కొబ్బరిముకకోలు, అలలోపుఆకులువసి, 
స్వామికి సమరిపించాలి. గంధపుష్పిదులతో పూజించి, స్వామిని ఈ విధంగా ప్రార్ించాలి.(9-21)

        
“ఓ 
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జగతపిభూ! ఈ లోకాలనినాటికి నీవ తండ్రివి. ఈ ధాన్్యనినా నీవ సృషటా ంచావు.        

         వాటినే నీకు సమరిపిస్తు న్నాను. గ్రహించు. నీవు ఆనంద్స్తు లోకాలనినా స్ఖంగా ఉంటాయి.దేవతలకు 
ఆహుతులు ఇస్తు న్నాం. వాటివలన, దేవతలు ఆనంద్స్తు న్నారు. లోకాలకు పుషటా  కలుగుతోంద్. ఈ 
విశవామంతా నీవ వా్యపంచి ఉన్నావు. ఈ లోకాలను నీవు రకిష్ంచు.” అని ప్రార్ించాలి. స్వామికి పెరుగు 
కుండలు సమరిపించాలి. బ్రాహమూణులను పూజించాలి.(22-27)

          ఈ వ్రతానినా కశ్యపుడు అను మహరిష్ ఆచరించి సృషటా ని ప్రారంభించాడు. ఈ వ్రతానినా చూసినవారికి 
క్రికలు అనినా తీరి, దుుఃఖం నశించి,దేవలతో కలిసి ఉంటారు.

            ఈ వ్రతానినాఆచరించడానికి ముందు ఇంటిని శుభ్పరచి, అగనా సంస్కోరం చ్యాలి. ఆసమయంలో 
లకీష్మిదేవి అదృశ్య రూపంలో వచిచి స్వామికి వంట చ్స్తు ంద్. ఈ సమయంలో తులాపురుష దాన్నినా చ్సి 
నటలో యిన క్టిరటులో  ఫలితానినా ఇస్తు ంద్. స్నానము, దానము,తపస్సు,మొదలయినవి చ్స్తు,అనంత 
ఫలితానినా ఇస్తు ంద్.(28-34)

                 స్కోంద పురాణంలోని,వైష్ణవ ఖండంలో మకర సంక్రమణ విధి అను నలభై రండవ అధా్యయం

అధా్యయం సమాపతుం.
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ఘంటస్ల

  పూరవాకాలంలో ముందు తరం 
వాళలోకు మూకీలు, ఆ తరావాత 
తరం వాళలోకు టాకీలు పరిచ-
యమయా్యయి. మూకీ చిత్రాలోలో  
కేవలం అభినయం మాత్రమే 
ఉండేద్.మాటలు, పాటలు ఏమీ 
ఉండేవి కావు. టాకీ చిత్రాలు 

వచిచిన తొలిరోజులోలో  కూడా, పా- 
త్రధారులు తమ తామే సవాంత 
గాత్రాలతో పాడుకునేవారు. ఆ 
తరావాత 'పేలో  బా్యక్' సిసటాం వచిచింద్. 
అంటే, తెర మీద నటించ్ పాత్ర-
ధారికి తెర వనుక మరో గాత్రధా- 
రి పాటలు పాడేవారు. చితూతు రు 

న్గయ్య, బజవాడ రాజరతనాం, 
రఘురామయ్య(వీరినే ఈలపాట 
రఘురామయ్య అంటారు. శ్రీ- 
కృష్ణ పాత్రధారిగా చాలా ప్రసి- ద్ 
ధి.), ఎస్ వరలకిష్మి, భానుమతి.... 
ఇలా ఎందరో తమ పాటలను 
తామే పాడుకుంటూ, తెరపైె 
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భజనలు చ్స్వారు. బాల్యం-
నుంచీ పాటల పైె గల అభిరుచి-
తో, ఆయన చిననా ఘంటస్లను 
తన భుజంపైె కూ- రోచిపెటుటా  కుని, 
పాటలు పాడుతూ, సభాసథా లికి 
తీస్కుని వళ్ళూవారు. ఘంటస్ల 
అకకోడ జరుగుతు- ననా పాటలు, 
భజనలు వింటూ, పాడుతూ 
న్ట్యం చ్స్వారు.
          శ్రీ ఘంటస్ల డిసంబర్
౪ వ త్దీ, 1922 న గుడివాడ
సమీపంలో గల చౌటపలిలో  
గ్రామములో (కృష్్ణ  జిలాలో ) 
శ్రీ ఘంటస్ల స్ర్యన్రా 

నటించారు. ప్రసిద ్ధ నటుడు 
శ్రీ అకికోనేని న్గేశవారరావు కూడా, 
సినీ రంగ ప్రవశం చ్సిన కొతతులోలో , 
వారి పాటలు వార్ పాడుకున్నా-
రు, కొనినా చిత్రాలోలో . పేలో  బా్యక్ సినీ 
ప్రపం- చంలో మొదలయా్యక 
తెర వనుక గాత్రం అంద్ంచిన-
వారి- లో ...శ్రీ ఘంటస్ల వం-
కటేశవారరావు గారిని ప్రముఖంగా 
చపుపి క్వచుచి. సంగీత పరిజ్ 
ఞా నం కలిగ, తెరపైె పాపాత్ర-
ధారి పాడు- తుననా పాట, అతనే 
సవాయంగా పాడుతున్నాడా అని

భ్మ కలిగంచ్ంత గొపపిగా అమ-
రిపోయేద్ శ్రీ ఘంటస్ల గాత్రం. 
శ్రీ ఘంటస్ల నేపధ్య గాయకు- 
నిగానే కాక, సంగీత దర్శకునిగా 
కూడా ఎన్నా విజయవంతమై న 
చిత్రాలకు స్వలనంద్ంచారు.
 శ్రీ ఘంటస్ల డిసంబర్ 4 వ త్దీ 
1922 న గుడివాడ సమీపంలో 
గల చౌటపలిలో  గ్రామములో (కృష్్ణ  
జిలాలో  ) శ్రీ ఘంటస్ల స్ర్యన్-
రాయణ, రతనామమూ దంపతులకు 
జనిమూంచారు. స్ర్యన్రాయణ 
గారు మృదంగం వాయిస్తు  , 
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యణ, రతనామమూ దంపతు లకు 
జనిమూంచారు. స్ర్యన్ రాయణ 
గారు మృదంగం వాయిస్తు ,   
భజనలు చ్స్వా రు. బాల్యం నుం 
చీ పాటలపైె గల అభిరుచితో, 
ఆయన చిననా ఘంటస్లను 
తన భుజంపైె కూరోచిపెటుటా కుని, 
పాటలు పాడుతూ, సభాసథాలికి 
తీస్కుని వళ్ళూవారు. 
  ఘంటస్ల అకకోడ 
జరుగుతుననా పాటలు, భజన 
లు వింటూ, పాడుతూ న్ట్యం 
చ్స్వారు. కార్యక్రమానినా 
వీకిష్ంచటానికి వచిచిన అకకో డి 
ప్రజలు, ఘంటస్ల న్టా్యనికి 
ముగుది లయి, ఆయనను ‘బాల 
భరతు డు’ అని పలిచ్వారు. 

ఘంటస్ల వయస్సు 11 
సంవతసురాలు ఉననాపుపిడు శ్రీ 
స్ర్యన్రాయాణ గారు మర-
ణిం చారు. చివరి రోజులోలో , శ్రీ
స్ర్యన్రాయణగారు,  
సంగీతం గొపపిదన్నినా 
తెలియజేసి, శ్రీ ఘంటస్ల ను 
గొపపి సంగీత విదావాంస్ డవమని 
క్రారు.
తండ్రిగారైన శ్రీ స్ర్య-న్రాయణ 
గారి మరణంతో
ఘంటస్ల కుటుం బానినా వారి 
మేనమామైన రా్యలి పచచియ్య 
గారు చూస్క్వడం మొద-
లుపెటాటా  రు. శ్రీ పచచియ్య గారు
ఘంటస్ల వం కటేశవారరావు గారి 
తలిలో గారయిన శ్రీమతి రతనామమూ 

గారి సదరుడు.
తండ్రి చివరి రోజులోలో  క్రిన
ఆఖరి క్రిక - తనను గొపపి
సంగీత విదావాంస్డిగా 
తయారవమననా వారి ఆఖరి 
క్రిక, శ్రీ ఘంటస్ల మనస్ను 
తొలిచివస్తు  ఉండేద్. తండ్రి 
ఆశయం నెరవరచిడానికి 
ఘంటస్ల కొనినాసంగీత 
గురుకులాలోలో  చ్రిన్, వారి 
కటుటా బాటులో  తటుటా క్లేక వనకికో 
వచ్చిశ రు. అంత్కాదు, ఒకస్రి 
సమీప గ్రామంలో జరిగన సంగీత 
కచ్రీలో విదావాంస్లతో పోటీ పడి 
నవువాలపాలై, అవమాన భారంతో 
వనకుకో తిరిగ వచ్చిశరు. 
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అపపిటినుండీ ఆయనలో 
పటుటా దల పెరిగం ద్. 
   తనకు తెలిసిన కొందరు సంగీత 
విదావాంస్ల ఇళళూలోలో  పనిచ్స్తు , 
సంగీతం నేరుచిక్వాలని 
నిశచియిం చుకున్నారు. రండేళళూ 
కాలంలో ఒకరి ఇంటలో  బటటా లు 
ఉతకడం, మరొకరి ఇంటలో  వంట 
చ్యడం నేరుచిక్వలసివచిచింద్. 
ఆలస్యమైన్, తన తపుపి 
తెలుస్కుననా శ్రీ ఘంటస్ల, 

తన దగ్గరుననా నలభై రూపాయల 
విలువగల ఉంగరానినా కేవలం 
ఎనిమిద్ రూపాయలకే అమిమూ, 
ఆంధ్రరాష్టంలో గల ఏకైక సంగీత 
కళాశల ఉననా విజ-
యనగరం చ్రుకున్నారు.
కా నీ ఘంటస్ల విజయ-
నగరం చ్రుకుననా సమయం లో, 
వసవి శలవుల కారణంగా,
కళాశల మూసిఉననాద్. ఆ
కలాశ ల ప్రినిసు పాల్ దగ్గరకు వళిలో , 

పరిసిథాతి వివరిం చగా, కళాశల 
ఆవరణలో బస చ్యడానికి వారు 
అనుమతి ఇచాచిరు. ఘంటస్ల 
అకకోడే ఉంటూ, రోజుకొకరి ఇంటలో
భోజనం చ్స్వారు. ఇద్లా
ఉండగా, తోటి విదా్యరుథా లు 
చ్సిన తపుపికు ఘంటస్లను 
కళాశల నుంచి బహిషకోరిం 
చారు. అద్ తెలిసి, వారాలు పెటేటా  
కుటుంబాలవారు ఘంట స్లను 
తమఇళళూకు రావదదిన్నారు. గత్యం 
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తరం
లేని ఘంటస్ల ఆ వూరి ఎలలో-
మమూ గుడికి వళళూదలచుకు న్నారు. 
ఆ గుడికి వచిచిన శ్రీ పట్రాయని 
సీతారామశస్త్రిగారు,  ఘంటస్ల 
గురించి తెలుస్కుని, తన ఇంట
ఉచితంగా సంగీత శిక్ణ 
ఇవవాడానికి అంగీకరిం చారు. 
అందుకే, ఘంటస్ల తన 
జీవితంలో ఎన్నాస్రులో , 
గురు వంటే ఆయనే అని 
చపుపికున్నారు.
శస్త్రిగారు ఉచితంగా సంగీత
శిక్ణకు ఏరాపిటు చ్శరు 
గానీ, ఘంటస్లకు భోజన 

సదుపాయాలూ కలిపిం 
చలేకపోయారు. ఎందుకంటే 
శ్రీ శస్త్రిగారు సవాతహాగా చాలా 
పేదవారు. ఆకలితో అలమటిం 
చ్ ఘంటస్లకు, ఒక స్ధువు 
జోలకటిటా  మాధూకరం (ఇంటిం 
టికీ తిరిగ బిచచిమత్ తు క్వడం) 
చ్యడం నేరాపిరు. భుజాన 
జోల కటుటా కుని, స్ధువు చపపిన 
ప్రకారం ఇలిలో -
లాలో  తిరిగ, భోజన్నినా యాచకం 
చ్స్తు  రండు పూటలకూ సరిపడే 
అన్నానినా తెచుచికునేవారు. తినగా
మిగలిన అన్నానినా ఒక గుడ్లో 
మూటకడిత్, చీమలు పడుతూ 

ఉండేవి. గనెనా కొనుక్కోవడానికి 
డబు్బ లు లేక, మేనమామకు 
ఉతర తు ం వ్రాస్తు, ఆయన పంపన 
డబు్బ లతో ఒక డబా్బ కొనుకుకోని,
అందులో అననాం భద్రపరచుకు 
నేవారు శ్రీ ఘంటస్ల.
  వసవి శలవులు పూర తుయా్య 
క, ఘంటస్ల కళాశలలో 
చ్రారు. శస్త్రి శిక్ణలో న్లుగు 
సంవతసురాల క్రుసును కేవలం 
రండు సంవతసురాలలోనే 
పూరి తుచ్శరు.
 తరావాత కొన్నాళ్ళూ 
విజయనగరంలో ఉండి, 
సంగీత కచ్రీలు చ్స్తు  మంచి 
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పేరు తెచుచికున్నారు. పమమూట 
సవాగ్రామమై న చౌటు
పలలోకి చ్రి, అకకోడ ఉతసువాలోలో ,
వివాహ వడుకలలో 
పాడుతూండేవారు.  
    ద్నచర్యగా, ఆసకి తు గలవారికి 
సంగీతపాఠాలు నేర్పివారు. 1942 
వ సంవతసురంలో కివాట్
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్్గ ని, 
రండు సంవతసురాలు ఆలీపూర్ 
జైలులో నిర్బంధం లో ఉన్నారు. 
1944, మారిచి 4 వ త్దీన 
ఘంటస్ల తన మేనక్డలయిన 
స్విత్రిని వివాహం చ్స్కున్నారు.
ఆరోజు స్యంత్రం, తన పెళిళూకి 
తానే కచ్రీ చ్సి అందరినీ ఆశచి
రా్యనందాలలో ముం చతాతు రు. 

కొన్నాళళూకు, సమీప గ్రామానికి, శ్రీ 
సముద్రాల రాఘవాచారు్యలుగారు 
వచిచినపుడు, వారిని కలిస్రు శ్రీ 
ఘంటస్ల.
   ఘంటస్ల స్మర్్యం 
గురి తుంచిన సముద్రాల, ఘంట 
స్లను మద్రాస్కి వచిచి కలుస్ 
క్మన్నారు. ఘంటస్ల, 
రండు నెలలు కషటా పడి కచ్రీలు 
చ్సి, కొంత అపుపిచ్సి, 
మద్రాస్ వళాళూరు. సముద్రాల, 
ఘంటస్లను ర్ణుకా ఫిలిమ్సు కు 
తీస్కెళిళూ, చితూతు రు న్గయ్య, బి 
ఎన్ రడ్ి గారలో ముం దు పాటకచ్రీ 
చ్యిం చారు. వారిదదిరూ కూడా 
ఘంటస్ల పాట విని, అవకాశం 
కలిపిస్తు మన్నారు.

         సముద్రాలగారి ఇలులో  చాలా
చిననాద్ కావటం వలలో , ఆయనకు 
ఇబ్బంద్ కలిగం చడం ఇషటా ంలేక, 
ఘంటస్ల, పానగల్ పార్కో 
వాచ్ మన్ కు నెలకు రండు 
రూపాయలు ఇచ్చి పద్తిపైె, తన 
మకాం ను మారాచిరు. పగలంతా
అవకాశలక్సం తిరగడం, రాత్రి 
పారుకోలో నిద్ంచడం - ఇదీ 
శ్రీ ఘంటస్ల ద్నచర్య. ఆ 
సమయంలోనే, శ్రీ సముద్రాల, 
అపపిటి మద్రాస్ ర్డియో 
కేంద్రంలో, లలితగీతాల గాయ 
కునిగా శ్రీ ఘంటస్లకు 
అవకాశం ఇపపించారు. ఇలా 
పాటలు పాడుతూ, మరోవైపు 
సినిమాలోలో  చిననా చిననా
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వష్లు వస్వారు. మరోవైపు
బృంద గాన్లు చ్స్తు , నెమమూద్గా 
సినీ రంగ ప్రముఖుల దృషటా ని 
ఆకరిష్ంచా రు శ్రీ ఘంటస్ల.
    శ్రీ ఘంటస్ల చ్త తరచూ
పాటలు పాడిం చుకుని ఆస్వా-
ద్ంచ్ చితూతు రు న్గయ్య, బి ఎన్ 
రడ్ి గారులో , తమ సినిమా అయిన 
‘సవార్గసీమ’ లో మొదటిస్రిగా 
నేపధ్య గాయకుడి అవకాశం 
ఇచాచి రు. శ్రీమతి భానుమతి 
ప్రకకోన భయపడుతూ ఘంటస్ల
పాడుతూంటే, భానుమతి, న్
గయ్యలు ధైర్యం చపేపి వారు.
ఆయన తొలిపాటకు శ్రీ ఘంట-
స్లకు 116 రూపాయల 

పారితోషకం లభించిం ద్.
  తరావాత, శ్రీమతి భానుమతి,
శ్రీ రామకృష్ణలు నిరిమూంచిన 
‘రతనామాల’ చిత్రానికి సహాయ 
సంగీత దర్శకుడిగా పనిచ్స్ 
అవకాశం వచిచింద్ శ్రీ 
ఘంటస్లకు. ఆ తరావాత, 
బాలరాజు, మనదేశం వంటి 
హిట్ చిత్రాలకు కూడా సంగీత 
దర్శకతవాం వహిం చ్ అవకాశం 
వచిచింద్.
          1951 లో ‘పాతాళభైరవి’
విజయంతో శ్రీ ఘంటస్ల పేరు 
ఆంధ్ర దేశమంతా మారుమ్రోగ
పోయింద్. అపుపిడే, మద్రాస్ 
లో ఇలులో  కొనుకుకోని, తన 

కుటుంబానినా మద్రాస్కి 
తీస్కువచాచిరు.
తరావాత విడుదలైన ‘మలీలో శవారి’
చిత్రంలోని పాటలు అత్యం 
త ప్రజాదరణ పం దడానికి, 
స్లూరు రాజేశవారరావు గారి 
సంగీతానికి, ఘంటస్లగారి 
గాత్రం తోడవడమే. 1953 లో 
విడుదల అయిన ‘దేవదాస్’ 
చిత్రం, శ్రీ ఘంటస్ల సినీ 
జీవితంలో కలికితురాయిగా
నిలిచిపోయిం ద్. 
   ఆ చిత్రంలో, తన నటన కంటే, 
ఘంటస్ల గాత్రమే తనకిషటా మని, 
అకికోనేని న్గే
శవారరావుగారు చబుతుం 
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డేవారు. 1955 లో విడుదల 
అయిన ‘అన్రకోలి’ చిత్రం 
శ్రీ ఘంటస్లకు మరిం త 
పేరుప్రతిషటా లు  తెచిచిపెటిటా ంద్. 
1957లో విడుదల అయిన 
‘మాయాబజార్’ చిత్రం లోని 
పాటలు తెలుగు సినీ చరిత్రలో 
అగ్రతాం బూలాలు అందుకు 
న్నాయి. 1960 లో విడుదల
అయిన ‘శ్రీ వం కటేశవార మాహా
తమూ్యం’ సినిమాలోని ‘ ‘శేష శలై వాస 
శ్రీ వంకటేశ’ పాటను తెరపైె కూడా 
శ్రీ ఘంటస్ల అభినయించగా 
చిత్రీకరిం చారు. 
    ఎటువంటి పాటనైెన్, 
ఘంటస్ల మాత్రమే పాడగ 
లరననా ఖ్్యతిని తెచుచికున్నారు. 
అపపిటినుం చీ 1970 వ 
సంవతసురం వరకూ, సినిమాలోలో  
దాదాపు ప్రతి పాటా శ్రీ ఘంటస్ల 
పాడినదే...... ఏన్ట విన్నా 
అయన పాడిన పాటలే!
      1969 నుం చీ శ్రీ ఘంటస్ల
తరచూ అన్రోగా్యనికి గురి
అయే్యవారు. 1970 లో భారత
ప్రభుతవాం ఆయనకు ‘పదమూశ్రీ’
అవార్్ ప్రదానం చ్సింద్.      
1971లో ఐరోపాలో, అమరికాలో 
ప్రదర్శనలిచిచి సంగీతప్రియులినా 
పరవశిం పచ్శరు. 1972 లో 
రవీం ద్ర-
భారతిలో ప్రదర్శన ఇస్తు  ననాపుపిడు 
గుండె నొపపి అనిపం చడంతో 
హాసిపిటల్ లో చ్రారు. అపపిటికే 
డయా-
బటిస్ తో బాధ పడుతుననా
ఆయన చాలా రోజుల చికితసు
అనంతరం, హాసిపిటల్ నుం చి

డిశచి ర్్జ అయా్యరు. ఆ సమ 
యంలోనే ఆయనకు, భగవదీ్గ  
త పాడాలననా క్రిక కలిగం 
ద్. భగవదీ్గ  త పాడటం పూరి తు 
చ్స్క, సినిమా పాటలు పాడటం 
మానేదాది మనుకున్నారు.      
       1973లో భక ్తతుకారాం ,
జీవన తరంగాలు, దేవుడు చ్సిన 
మనుషులు మొదలైన హిట్ 
చిత్రాలకు పాటలు పాడారు. 
1974 న్టికి ఆయన ఆరోగ్యం 
పూరి తుగా కీష్ణించిం ద్. చివరికి 
1974 ఫిబ్రవరి 11 న ఆస్పత్రిలో 

కనునామూస్రు.         ఒక సంగీత 
స్మ్రాట్
ద్వికేగన  ఆ ద్న్న 
యావదాంధృలూ శోకసం ద్రంలో 
మునిగపోయారు. ఈన్టికీ శ్రీ 
ఘంటస్ల
పాటలు అజరామరాలై, ధ్రువ-
తారగా వలుగుతున్నా యంటే, 
సంగీత ప్రపంచానికి రారాజు 
కావడానికి ఆయన చ్సిన 
అవిరళ కృష, ఎనినా ఇబ్బందులు 
పడినపపిటికీ తారాపధాననా అగ్రస్థా  
న్నికై
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ఆయన పడిన వంపరాలో ట, అవి
శ్ంత కృష, దీక్, పోరాటం .....
నిరంతర శ్రమ, పటుటా దల.
శ్రీ ఘంటస్ల ఎంత గొపపి 
సిథాతికి చ్రుకున్నా ... తనను 
ఆదరించినవారిని మరువలేదు. 
ఆయన ఎననా డూ ఎవరినీ నొపపిం 
చ్వారు
కాదు. క్రినవారికి కాదనకుం డా 
సహాయం చ్స్వారు.
‘న్కు ఏ తలిలో  మొదట కబళం
న్ జోలలో వసిం దో, ఆమ ఆ
వాతసుల్యపూరితమై న భిక్ 
న్కు అషటైె్శవారా్యలతో కూడిన 
భవిష్యతుతు  ని ప్రస్ద్ంచింద్” అని 
శ్రీ ఘంటస్ల ఎన్నాస్రులో   చపేపి 
వారు.
  మ ద్రాస్లో ఇలులో  కొనుకుకో 
ననాపుపిడు, గురువుగారైన 
శ్రీ సీతారామశస్త్రి గారికి, 
గృహప్రవశనికి రావటానికి 
టికెకోటుటా  కొని, గృహప్రవశం 
రోజున, వయి్య నూట పదహారులో , 
పటుటా బటటా లు వం డి
పళళూం లో సమరిపిం చి స్ష్టా ం 
గ నమస్కోరం చ్సి, ఆయన 
పటలో  తనకుననా గౌరవానినా 
చాటుకున్నారు. పట్రాయని 
సీతారామ శస్త్రిగారి కుమారు డు 
శ్రీ సంగీతరావు, శ్రీ ఘంట స్ల 
వదది  సంగీత సవారసహచరుడిగా, 
ఘంట స్ల చివరి శవాస వరకూ 
తోడుగా, ఆయనకు ఆపమి్త 
త్రుడిగా ఉన్నారు.
      పానగల్ పారుకో లో, కష్టా  
లోలో  ఉననాపుపిడు కూడా, 
తోటివారికి ఆకలిలో ఉననాపుపి 
డు భోజన్లకలిపిం చ్వారు శ్రీ 

ఘంటస్ల.
సంగీతాభా్యసం చ్స్తు ననా 
రోజులోలో  తనను ‘అన్నా’ అని 
పలిచ్ పాపారావుకు, తానూ 
గొపపివాడినైెత్ ‘వాచీ’ కొనిస్తు  నని 
చపాపిరు. కొన్నాళళూకు, ‘అన్నా! 
గొపపివాడివయా్యవు
కదా! న్ వాచీ ఏద్?” అని ఉతర తుం 
వ్రాయగా వంద రూపాయలు 
పంపం చారు శ్రీ ఘంటస్ల. కానీ 
అపపిటికే పాపారావు టైెఫాయిడ్ 
వచిచి మరణిం చాడు. ఆ తరావాత
పాపారావు కుమారుడు 
నరసింగారావుని తన ఇంట 

పెం చి, తన కుమారుడిలాగా 
చూస్కున్నారు శ్రీ ఘంట స్ల.
    ఇలా ఘంటస్ల దాతృతవా
గుణాలను చాటిచపేపి సంఘట 
నలు క్కొలలోలు.
ఘంటస్ల గారి గళం నుం చి
జాలువారిన ప్రతి పాటా 
ఆణిముత్యమే. 1970 వరకూ, 
ఆయన పాట లేని చిత్రం వుం 
డేద్ కాదు.
వారు పాడిన మధుర గీతాలు గల 
చిత్రాలు:
ష్వుకారు, 
పాతాళభైరవి, 
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కన్్యశులకోం,
దేవదాస్,
దంగరాముడు,
మాయాబజారు,
తోడిక్డళ్ళూ,
డాకటార్ చక్రవరి తు,
గుం డమమూ కథ, 
 లవ కుశ,
 రహస్యం ,
 ఇదదిరు మిత్రులు, 
 గుడిగంటలు,
 అపుపి చ్సి పపుపి కూడు,
 జగదేకవీరుని కథ, 
మంచిమనస్లు,
పాం డురంగ మహత్యం , 
భక ్త జయదేవ,
 మహాకవి కాళిదాస్....
ఇలా వ్రాస్కుంటూ పోత్ ఎన్నా..  
ఎనెనాన్నా ...
పుషపి విలాపం, కుంతీ విలాపం, 
పోలీసంకటస్మి, అత ్త లేని 
క్డలుతము్త రాలు, తలనిండ 
పూదండ దాలిచిన రాణి, ఇలా 
ఎనెనాన్నా శ్వ్య భరితమై న ప్రైవటు
ఆల్బమ్ లూ ఎన్నా వలువరిం 
చారు.
     దేశభకి తు గీతాలు, భకి తుగీ తా-
లు, భగవదీ్గ త, ఇలా ఒకటేమిటి, 
అనినా ప్రక్రియల లోనూ తనదైెన 
ముద్ర చూపారు.
పౌరాణిక చిత్రాలోలో  శ్రీ ఘంటస్ల 
ఆలపంచిన పదా్యలు ఎంతో 
శ్రవణానందకరంగా ఉండేవి.
‘శివ శంకరీ’ పాట గానీ, ‘రసి-
కరాజ తగువారము’ పాట గానీ, 
‘హాయి హాయిగా ఆమని స్గే’ 
పాట గానీ .. విం టే శ్రీ ఘంటస్ల 
గొం తులోనే విన్లి.

     అదే విధంగా నందమూరి
తారకరామారావు కు పాడే పా
టలోలో నూ, అకికోనేని న్గేశవార 
రావుకు పాడే పాటలోలో నూ
వైవిధ్యం చూపేవారు. ఈ సంగతి 
‘భూకైలాస్ ‘ చిత్రం లోని ‘దేవ 
దేవ ధవళాచల’ పాటలో సపిషటా ంగా 
గమనిం చవచుచి.
పదమూశ్రీ అవార్ుతో సతకోరిం చిన 
భారత ప్రభుతవాం వారి సమూృత్యరథాం 
ఒక పోసటాల్ స్టా ం పును కూడా 
విడుదల చ్సిం ద్.

   శ్రీ ఘంటస్లకు సరళాదేవి,

స్విత్రి అనే భార్యలు, నలుగురు 
కుమారులు - శ్రీయుతులు 
విజయకుమార్, రతనా కుమార్, 
శంకరకుమార్, రవికుమార్, 
మరియు కుమార తులు శ్య మల, 
స్గుణ, మీరా, శంతి ఉన్నారు.
 శ్రీ ఘంటస్వారి గౌరవారథాం 
విజయవాడ తుమమూలపలిలో  
కళాకేష్త్రం వదది , నెలూలో  రు 
కస్తు  రిబా కళాకేష్త్రం లోనూ 
శ్రీ ఘంటస్ల విగ్రహాలను 
ప్రతిషటా ం చారు. అనేక ప్రదేశలలో 
గల శ్రీ ఘంటస్ల ఏకలవ్య 
శిషు్యలు వారి పేరు మీద సంగీత 
కళాశలలు నిరవాహిస్తు  న్నారు.
          ఏద్ ఏమై న్ తెలుగు సినీ
నేపధ్య సంగీత ప్రపంచంలో శ్రీ
ఘంటస్ల శకం ఎంతో ప్రసిద్-
మైనద్. స్వర్ణ పుటాలోలో  లిఖిం చి, 
గురుతు ంచుక్వలసిన మన్హర 
మై న యుగం.
సంగీతం ప్రభవిలిలో నంత కాలం
శ్రీ ఘంటస్ల న్మం 
అజరామరమే.__
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చెంపదెబ్బలు
   సననాటి వరష్పుజలులో  గాలివాటుకు 
చద్రి ముందువస్రాలో 
కూరుచిననా విశవానందానినా సననా 
సననాగా తడుపుతోంటే అతగాడి 
మనస్ హాయిహాయిగా ఆలో 
చనలలో పడిపోయింద్. 
సినీజీవితానికి సవాసితు చపపిన 
తరావాత ఒతితుడి తగ్గపోయింద్. 
కొడుకులిదదిరికీ చిననాతనం 
నుంచీ చదువుమీద శ్రద్పెంచి,  
పెరిగన తరావాత పైె చదువులకి 
పంప సినీరంగానికి దూరంగా 
ఉంచాడు. ఆధా్యతమూకమైన 
ప్రపంచంలో అడుగు పెటటా  
స్గన తరావాత మనుఃశ్శంతి 
పుంజుకొంటంద్.  

      

గేటు బయట కారాగన 
శబది ం విని కళ్లో తెరిచాడు.  
“నమస్తు విశవానందం గారూ!” 
అంటూ ముగు్గ రు వ్యకుతు లు 
గేటువదదినుంచ్ అరుచుకొంటూ 
పరుగున వచిచి, వరండా మటెలో కికో, 
ఒకరొకరుగా గూడులోంచి 
చయి్య బయటకు వచ్చిటంతగా 
విశవానందంతో కరచాలనం చ్సి, 
పకకోనే ఉననా కురీచిలోలో  కూలబడ్ారు. 
ఆనందం ముగు్గ రికీ అభివాదం 
చ్సి, “తంబీ, న్లుగు కాఫీలు 
చ్సి పటుటా కురా. పంచదార 
కలపక, వరుగా పట్రా,” అని 
అన్నాడు. దూరంగా ఓ  కర్ర 
సతుంభానికానుకొని నిలుచిననా తంబి 

లోపలికి దారితీశడు. 

 “ఏం స్తుపతి న్యుడుగారూ, 
ప్రాతుః కాల దర్శన్నికి  
వచ్చిశరు?” అన్నాడు ఆనందం. 

 “మన పదునువాకుకోల 
పరాంకుశం ఓ బ్రహామూండమైన 
కథని సి్రిప్టా  తో సహా 
సిద్ంచ్సి ఉంచాడు. దానినా 
చలనచిత్రంగా మలచడానికి 
ఇరుగో ఈ ఖమమూంవాస్లైన 
కు బే ర స్వా మి గా రు 
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ముందుకొచాచిరు. సర్ ఈయన 
కె.కె.రాజు గారు. ఇటీవలే 
బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ కి 
మకాం మార్చిసి, ఇకకోడి నేత్రా 
స్టా డియోస్ లో కెమరామన్ గా 
చ్రారు. గ్రాఫిక్సు లో అదుభుతాలు 
సృషటా ంచగలడు.  హీరో మన 
స్పర్ మగా పవర్ రబల్ స్టా ర్ 
స్రంగ్. హీరోయిన్ స్మిత్రా 
అగరావాల్. అయిత్ కమేడియన్ గా 
మీరు నటించాలననా అభ్యరథానతో 
వచాచిం. మీ కలయికతో సినిమా 
ఢంకా  మ్రోగుతూ విజయం 
స్ధిస్తు ంద్. ఇద్ పరాంకుశం, 
స్రంగ్ స్రలో అభ్యరథానగా కూడా 
పరిగణించమని వారు చపాపిరు. 
వారిరువురూ ఇపుపిడు ‘వారణాసి’ 
చిత్రం షూటింగులో రామేశవారంలో  
తలమునకలుగా ఉన్నారు. 
అందుకనే వచిచి మిమమూలినా 
క లు స్ క్ లే క పో యా రు , ” 
అన్నాడు స్తుపతి. 

      ‘స్తు తి సతు త్రాలు’ అనుకొంటూ 
విశవానందం మౌనం వహించాడు. 
తంబీ తీస్కొచిచిన కాఫీని 
నలుగురూ ఆస్వాద్ంచారు. ‘చనైెనై 
కాఫీని తలదనేనాటటులో గా ఉంద’ని 
కుబేరస్వామి విశవానందానినా 
అభినంద్ంచాడు. 

     “కాఫీ కలిపంద్ తంబీ అయిత్ 
ననునా అభినంద్ంచడమేమిటి? 
తంబీ చనైెనైవాడు. చనైెనై అంటే 
మహా దురభిమానం. ‘తంబీ 
నువువా కలిపన కాఫీ చనైెనై 
కాఫీకన్నా చాలా బావుంద’న్నా 
అతనొపుపిక్డు. చనైెనైని 
అవమానించినటుటా గా భావిస్తు డు. 

సర్! అసలు సంగతికొస్తు న్నాను. 
నేను సినిమారంగం నుంచి 
తపుపికొంటున్నాననా సంగతి 
పద్ెనిమిద్ మీడియా వాళళూ 
మైకులముందు ఘోషంచాను. 
వారు ననునా ఒకపకకో 
ఆకాశనికెతుతు తోనే, మరొకపకకో 
ఎందుకననా కారణంక్సం 
సినీప్రియులచ్త టీవీ చానెళలోలో 
చరచిలు జరిపంచి, నిందలు 
ఆపాద్ంచి భీతావహుణి్ణ చ్శరు. 
అథ్్యతమూక చింతనలో జీవితం 
గడపడంక్సం అని కారణం 
చపపిన్ నమమూక,  మరీమరీ 
న్ యింటిమీద ఇంకా దాడి 
చ్స్తు నేఉన్నారు. అందుచ్త 
నేనీ సినిమా ఒపుపికొంటే, అదే 
మీడియా న్ తలమీదనుననా ఈ 
కాసిని వండ్రుకలీనా పీకేస్తు ంద్! 
క్మించండి,” విశవానందం 
వినమ్రతతో అన్నాడు. 

      “అదేమిటి స్ర్, మీ 
జవసతాతు వాలింకా ఉడిగపోలేదు.  
అంతకుమించి మీలోని 
కళాకారుడింకా జీవించ్ 
ఉన్నాడు. అతగాణి్ణ పదవీ 
విరమణ చ్యించడం తెలుగు 
ప్రజానీకానికి అన్్యయంచ్సినటేలో . 
మీరు లేకపోత్ సినిమా లేనటేలో ! 
మీరు కాదంటే ఈ సినిమా 
మ టిటా కొ టుటా కు పో తు ం ద్ . 
ఇందులో మీ పాత్ర చాలా 
ముఖ్యమైన హాస్యపాత్ర. 
పారితోషకం కూడా ఒక ‘క్’కారం. 
ఇపపిటికే హీరో హీరోయినలో కీ, 
ఇతర కళాకారులకి, స్ంకేతిక 
నిపుణులకీ  బయాన్లివవాడం 
జరిగపోయింద్. పెదదిల 

బలవంతంవలలో  మీరు 
మళీళూ రంగు వస్క్డానికి  
ఒపుపికొన్నారని మీడియావాళలోచ్త 
చపపించ్, చూపంచ్ బాధ్యత 
మాకు వద్లేయండి. 
నిరాశ,నిసపృహలతో ఉననా ప్రేక్క 
జన్నికి (ముఖ్యంగా హీరోగారికి) 
బ్రహామూనందం కలిగంచ్ వార తుగా 
సంచలనం సృషటా స్తు ంద్ సర్! 
పీలో జ్! ఇవి చ్తులుకాదు, 
కాళళూనుక్ండి!” అని స్తుపతి 
బ్రతిమలాడస్గాడు.    

      విశవానందం ఒకకో క్ణం 
నొసలు పటుటా కొని అన్నాడు. 
“సర్! న్యుడుగారూ మీ 
దర్శకతవాం కింద చాలా సినిమాలోలో  
నటించాను. మీరంటే నిరామూతలకీ, 
నటులకీ చాలా అభిమానం. 
అయిత్ కొనినా షరతులమీద 
అంగీకరిస్తు ను. సర్న్?”

     “ఎంతమాట? మీర్దంటే అదే. 
పారితోషకం ఒక ‘క్’ని మించి 
కొసరివవాగలను?” అన్నాడు 
కుబేరస్వామి. 

 “అయిత్ దర్శక, నిరామూత 
లిరువురూ స్వధానంగా 
వినండి. ఈ మధ్య స్పర్ 
మగా హీరోలనుంచి కుర్రహీరోల 
వరకూ  హాస్యనటుల 
చంపలు వాయించడం హాస్య 
కళాపోషణమైపోయింద్.

 ఈ సినిమా కూడా ఇందుకు 
అతీతమనుక్ను. అందుచ్త 
హీరో కానీ, మరవరు కానీ  
కొటిటా న ప్రతీ చంపదెబ్బకు లేదా 
న్ దేహంలోని ఏ భాగానైెనైన్ ఏ 
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విధంగా కొటిటా న ప్రతి దెబ్బకీ న్కు 
ఏభై లక్లు అధికంగా యివావాలి?”

       “అద్ ప్రేక్కాదరణ పంద్న 
విధానమని మీకు తెలియకన్ 
సర్! అదీ కాక ఎవరు ఏ 
పాత్రని చంపవాయించిన్, 
అద్ వాసతువంగా చంపకు చ్యి 
తగలదనీ, కూరుపి, శబాది లతో 
ఆ విధంగా చూపంచడం 
జరుగుతుందనీ కూడా మీకు 
తెలుస్ను కదా!” స్తుపతి 
అన్నాడు. 

      “అదే మరి! మీరలా చూపంచిన్, 
అద్ న్లోని కళాకారుడుకి, 
పాత్రౌచితా్యనికి చావు దెబే్బకదా?”

       “ఏమండీ న్యుడుగారూ! 
సినిమా మొతతుంమీమూద పనెనాండు 
సనినావశలోలో  హీరో  హాస్యగాడి 
చంప పగల కొడాతు డని సి్రిపుటా  
లో ఉంద్ కదా? వాటిని ఒక 
చంపదెబ్బకు తగ్గంచ రాదూ?” 
అన్నాడు కుబేరస్వామి. 

      “పరాంకుశం సస్మిరా 
ఒపుపిక్డు సర్! ఆయన కలం 
బలమంతా సి్రిపుటా లో చూపస్తు డు. 
ఒకకో సనినావశం మారిచిన్, ఒకకో 
అక్రం మారిచిన్ ఒపుపిక్డు. 
కుదరదు కూడా?”అన్నాడు 
స్తుపతి. 

      “పనెనాండు నటన్తమూకమైన 
చంపవాయింపులకి అదనంగా 
ఆరు ‘క్’ ల వాయింపా?” 
కుబేరస్వామి కాసింత ఏడుపు 
మొహంతో అన్నాడు. 

      “సర్! మిమమూలినా చూస్తు 

జాలేసతు ంద్. పోనీ ఒక పని 
చ్యండి. ఈ కాలంలో 
ప్రతిసినిమాలోనూ న్యిక 
ఎదపంగులూ, లోయలూ, 
ఊరువుల నిగనిగలూ, 
కటి ప్రదేశల ఊపులు 
చూపస్తు  నృతా్యసనినావశలు 
చిత్రీకరించ్స్తు న్నారు. ఇవకాక, 
సంగతీ సందరభుం లేకుండా 
చొపపించిన ప్రత్్యక నృత్య 
కళాకారిణుల నృతా్యలు  కూడా 
అదనమైపోయాయి. ఏ విధమైన 
కంఠోతతురీయమూ లేకుండా జీన్సు, 
షర్టా లోలో  న్యికనీ, స్నాహితురాళలోనీ 
చూపంచ్స్తు న్నారు. మన 
సంసకృతీ సంప్రదాయాలినా 
మూసీ నద్ మురుగులో 
ముంచ్స్తు న్నారు. అందుచ్త 
మీ చిత్రంలో ఇవమీ 
లేకుండా స్త్రీ పాత్రలకనినాంటికి 
సంప్రదాయమైన వస్త్రధారణ 
చూపంచాలి. నృత్య సనినావశలు 
భారతీయ నృత్య శోభను  
ప్రతి బింబించాలి. ఇలానే 
చిత్రీకరిస్తు మని- న్కు సి్రిప్టా  
ఇచిచి, రిజిషటా ర్ చ్యించి, వాగాది న 
భంగం కలిగత్  పద్క్టులో  
న్కిస్తు నని హామీపత్రం రాసి 
ఇవావాలి. ఇలా చిత్రీకరణ చ్స్తు 
నేను  న్ పారితోషకం ‘క్’ నుంచి 
పావు ‘క్’ కి ద్ంచ్స్తు ను. ఎనినా 
చంపదెబ్బలైన్  ఊరికే భరిస్తు ను. 
ఇంకొకకోమాట. ఈ కాలంలో 
బొడ్ూడని కుర్రహీరోల నుంచి 
అరవైలు దాటిన వృద్న్యకుల 
వరకూ గెడ్ాలు పెంచ్స్తు న్నారు. 
సినిమాలోలో  న్యకుడూ, అతగాడి 
అనుచరులూ, ప్రతిన్యకుదూ 

అతని అనుచరులూ-మగపాత్ర 
అంటేచాలు అందరూ గెడ్ాలతోనే 
అఘోరిస్తు న్నారు. అనినా 
పురుషపాత్రలూ గెడ్ాలు లేకుండా 
శుభ్మైన ముఖ్లతో ఉండి  
తీరాలి. న్యకుడి ముఖంలోని 
ముడతలినా మీ కె.కె.రాజుగారి 
కెమరా లాఘవంతో.  డిజిటల్ 
మాయతో కనబడకుండా 
చ్యండి. న్కభ్యంతరం లేదు. 
కానీ న్ ఈ అనినా షరతులకి 
ఒపుపికొంటే నేను మీ సినిమాలో 
ఊరికే నటిస్తు ను. హామీపత్రంలో 
ఇద్కూడా రాస్క్వచుచి. 
అపుపిడు నేను తెరమీద పునుః 
దర్శనమిచిచిన్ మీడియా ననునా 
క్మిస్తు ంద్,” విశవానందం 
తాపీగా, దృఢంగా అన్నాడు. 

     “సర్ సర్! మీ మనస్లోని మాట 
దాపరికం లేకుండా చపాపిరు. కాసతు 
ఆలోచించుకొని స్యంత్రం 
లోపుగా ఏ సంగతీ చబుతాం,” 
అంటూ అపపిటికే ఇరవై ఎకరాల 
మాగాణీ భూములనామేమూస్కొననా 
కుబేరస్వామి లేచాడు. 
అతనితోబాటు మిగలిన ఇదదిరూ 
లేచారు.  

      తెలుగు చలనచిత్ర ప్రేక్కులకు 
ఒక కళాఖండానేనా అంద్స్తు రో, 
లేక మరో హాస్యనటుడిచ్త ఆ 
పాత్రలో నటింపచ్సి, డబల్ 
ధమాకా మాస్ చిత్రానేనా అంద్స్తు రో  
కుబేరస్వామి, స్తుపతిలమీద 
ఆధారపడి ఉంద్.  అదైెన్, ఇదైెన్ 
ఆదరణ పందడం అంతిమంగా  
ప్రేక్కుల చ్తులోలో  ఉంద్.  

              ***
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కొతతు  రామానందం                                                                 
 ‘మాస్న్ం మార్గశ్రోష్ హం’ 
అన్నారు గీతాచారు్యలు. మాస-
ములలో మార్గశిరష్మును నేనే 
అని గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 
చపాపిడు. మార్గశ్రష్ము  అంటే 
ఉపాయ శ్రేషటా ం అని అరథాం. ఆ 
శ్రేషటా మైన ఉపాయం ఏద్ అంటే 
భగవంతుడే. మకర సంక్ర-
మణానికి ముందు ముపపియి 
రోజులను ధనురామూసంగా ప్రత్్యక 
కార్యక్రమాలతో గడపడం మనకు 
విధితమే. తెలలోవారుజామునే లేచి 
చలలో  చలలోని ఆ వాతావరణం-
లో స్నాన్ధికాలు ముగంచు-
కుని వీధులలో భజనలు చ్స్తు  
భకుతు లు తిరుగుతారు. భగవత్ 
ప్రాపతుని కలిగంచువాడు భగవా-
నుడే. భగవానుడే ఉపాయము, 
ఉపేయము  అను అచంచల వి-
శవాస్నినా పెంపంద్ంప జేస్తు డు. 
ఇహ పరములలో ప్రియము-
ను, శ్రేయమును ఇచ్చిద్ మా-
ర్గశిర వ్రతము. దీనిని తిరుపాపి-
వై న్ంబు అనియు, ధనురామూస 
మహా వ్రతమని అంటారు. 
గోదాదేవి వ్రతం: ధనురామూసం-
లో ముపపియి రోజుల పాటు 
ఆండాళ్ తలిలో  తిరుపాపివై వ్రతానినా 

చ్సి తన క్రకోను స్ధించుకొ-
ననాద్. దావాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణ 
భగవానునినా భర తుగా పందాల-
ననా క్రికతో మార్గశిర మాసంలో 
గోపకలు కాతా్యయని వ్రతం 
చ్స్వారు. ఈ న్మును ‘పాపివై 
న్ము’ అని అనేవారు. పాపివై 
అంటే స్త్రీ, న్ము అంటే వ్రతం 
అని అరథాం. ఈ వ్రతమాచరిం-
చి కన్యలు తాము స్నానం చ్సిన 
నద్ లేక చరువు నుండి మటిటా ని 
స్కరించి బొమమూ చ్సి పూజి-
స్తు రు. ఆయనను మధుస్ద-
నుడుగా భావిస్తు రు. పూజలలో 
పాల్్గ నే కన్యలు ప్రతిరోజు స్-
రో్యదయం కంటే ముందే నిద్ర-

లేచి బ్రహమూ ముహుర తుములో స్నా-
న్ద్కాలు  పూరి తుచ్స్కుని నిత్య 
పూజలు చ్స్తు రు. ముందుగా 
సిద్ం చ్స్కుననా మధుస్ధన 
స్వామి విగ్రహానినా పూజాపీఠంపైె 
ఉంచి  ఆవు పాలు, కొబ్బరినీళ్లో  
పంచామృతాలతో అభిషేకించా-
లి. పూలతో అరచిన గావించాలి. 
అటు పమమూట నివదన గావించి, 
దూప దీప దకిష్ణ  తాంబూలా-
లను సమరిపించాలి.  ప్రతిరోజు 
తులసి క్టలోని తులసిని కూడా 
పూజించాలి. ఈ ధనురామూసమం-
తా విషు్ణ  పురాణానినా కానీ మహావి-
షు్ణ వుకు సంబంధించిన కథలను 
కానీ చదువుకుంటే మంచిద్. 
 ధనురామూసంలో  ఇంటి ముంగట 
ముగు్గ లు పెటిటా  గొబ్బమమూల వనుక 
కూడా తిరుపాపివై వ్రతం లేదా కా-
తా్యయని వ్రతానికి  సంబంధిం-
చిన అంశలే ఉన్నాయి. కాతా్య-
యని వ్రత ఆచరణ వలలో  కన్యలకు 
మంచి వరుడు లభిస్తు డని భకుతు ల 
విశవాసం. శ్రీహరిని షోడశోపచా-
రాలతో పూజించి కటుటా  పంగలి, 
చకెకోర పంగలి తద్తర పదారాథా -
లను స్వామికి నివద్స్తు రు. ఇలా 
భకి తుశ్రద్లతో వ్రతానినా పాటించిన 

పూదండ ధరించి
దైెవానికిచిచిన
ఆండాళ్ 
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ను పాశురాలు అంటారు. దకిష్ణ 
భారతదేశంలో శ్రీవిలిలో  పుతూతు రు-
లో విషు్ణ మూరి తు వటపత్ర స్యిగా 
వలిస్డు. ఇద్ వైష్ణవ ద్వ్య కేష్త్రం.  
శ్రీ విలిలో పుతూతు రులోని ఆలయ 
ప్రాంగణమంతా ఫల పుష్పిదు-
లతో నిండి ఉంటుంద్ ఇకకోడ ప్ర-
తిరోజు వటపత్ర స్యికి కళా్యణం 
జరుగుతుంద్. ఈ ఆలయంలో 
శ్రీ విషు్ణ చితుతు లు చాలా ఉననా-
తులు. ఈయన ‘‘సరవాం విషు్ణ  
మయం జగత్’’ అని త్రికర-
ణశుద్్గా నమిమూ నిత్యజీవితం-
లో విషు్ణ వును విశవావా్యపతుం-
గా దరి్శంచిన మహనీయుడు. 
 శ్రీ విలిలో పుతూతు రు లోని వంక-
టేశుని క్వల ఆండాళ్ అవ-
తరించడానికి ముందే ప్రసిద్్ 
పంద్ంద్. 108 తిరుపతులతో 
ఒకటిగా స్తు తించ బడుతుననా ఈ 
ఊరు స్వామి ‘‘వరపెరుంగో వి-
లుడైెయాన్’’ అని పలువబడు-
తూంటారు. ఆ స్వామినే  మనం 
‘‘వటపత్ర స్యి’’ గా మొకుకో-
తుంటాము. ‘పెరియాళావారు’ గా 
ప్రసిద్్ చంద్న విషు్ణ చితుతు డు 
‘తిరుపలాలో ండు’ అను పాశురానినా 
పాడేవారు. ఆయన ఇలులో  క్వల 
పకకోనే ఉండడంవలలో  రోజూ నడిచి 
ఆలయానికి వళ్తుండేవా-
రు. ఆలయానికి ఇంటికి మధ్య 
అందమైన పూల తోట ఉండేద్. 
విషు్ణ  చితుతు డు  రోజు ఆ పూదోట-
లోనే పువువాలను స్కరించి మాల 
కటిటా  ఆ మహావిషు్ణ కు అలంక-
రించ్వాడు. ఒక రోజు తోటలోని 

తులసి చటుటా కి పద్ చ్యాలని  
అటువైపు వళిలోన విషు్ణ చితుతు -
నికి ఓ ఆశచిర్యం!! ఆ తులసి 
చటుటా  దగ్గర ఓ అందమైన ఆడ-
పలలో  పసిపాప రూపంలో కని-
పంచింద్. తోటలో పాపాయిని 
చూడగానే విషు్ణ  చితుతు డు దగ్గ-
రికి వళిలో  చూశడు. ఆమ శరీరం 
నుండి వలువడుతుననా కాంతి 
సమూహాలను చూసి రపపివయ-
డం మరిచిపోయాడు. ఆయన 
సంతానం లేని వాడు కనుక తన 
కూతురుగా సీవాకరించాడు. ఆ 
పాపను తీస్కువళిలో   ప్రేమతో తన 
ధరమూపతినాకి ఇచాచిడు. ఆమ కూడా 
పాపను చూడగానే పంగపోయి 
చ్పుకు వచిచిన తన సతున్యం-
తో ఎంతో గోముగా, గారాబంగా 
పెంచింద్. విషు్ణ చితుతు డు ఆ 
బాలికను ‘గోదాదేవి’ అని న్-
మకరణం చ్శడు. దైెవమిచిచిన 
గోదాదేవిని విషు్ణ చితుతు డు ఎంతో 
ప్రేమానురాగాలతో పెంచస్గా-
డు. ఆమకు వదవదాంగాలను 
అభా్యసం చ్యించాడు. సవాత-
హాగా బుద్్ స్క్ష్మత గల గోదాదేవి 
చిరుప్రాయంలోనే అలవోకగా 
కవిత అలలోడం ప్రారంభించిం-
ద్. ఆమ పాండితా్యనినా చూసి 
మహా పండితులు సైతం అబు్బర 
పడ్ారు. తన తండ్రి వల ‘గోదాదేవి’ 
కూడా శ్రీ మహావిషు్ణ వుపైె అపరి-
తమైన భకి తుని పెంచుకుంద్. ప్ర-
తినిత్యం తండ్రి వటపత్రస్యికి 
పూలమాలని సమరిపిస్తు  ఉం-
డటానినా చూస్తు ండేద్. శ్రీకృష్ణడిని 

వారికి సిరి సంపదలు, ఆయు-
రారోగా్యలు చ్కూరి అంత్యంలో 
మోక్ం సిద్్స్తు ంద్. పనెనాండు 
సంవతసురాలపాటు శ్రీహరిని 
ఆరాధిస్తు ఎంత ఫలితం వస్తు ందో 
ఈ ధనురామూస వ్రతానినా ఒకకోస్-
రి చ్స్తు అంత పుణ్యం వస్తు ంద్. 
శ్రీహరికి తులసి పత్రాలను ఉప-
యోగస్తు సకల పాపాలు తొలగ 
వైకుంఠధామం చ్రుతార 
ంటారు. భూప్రదకిష్ణ చ్సిన ఫలం 
సిద్్స్తు ందని ఆగమ గ్రంథ్లు 
తెలుపుతున్నాయి. పూరవాం త్రే-
తాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుని 
సదరుడు భరతుడు ఈ వ్రతా-
నినా భకి తుశ్రద్లతో ఆచరించాడు. 
అలాగే దావాపరంలో ఈ వ్రతానినా 
(కాతా్యయని) గోపకలు చ్సి స్కాష్ -
తుతు  శ్రీకృష్ణడినే తమ భర తుగా పం-
ద్నటుటా  భాగవతం పేరొకోంటుంద్. 
విషు్ణ చితుతు  తనయ గోదాదేవి: గో-
దాదేవికి మరొక పేరు ఆండాళ్. 
గోదాదేవిద్ భకి తురస పూరితమైన 
కథ. గోదాదేవి భాగవతంలో 
గోపకలు శ్రీకృషు్ణ ని క్సం కా-
తా్యయని వ్రతానినా చ్సి  కృషు్ణ -
డిని చ్రుకుననాటులో  చద్వింద్. 
వ్రేపలలోలో గోపకలు వరష్ం క్సం 
న్చిన న్ములు ఆధారంగా 
తీస్కుని తాను చ్యదల-
చి అనుభూతి పందుతూ ఆ 
అనుభూతి వలన కలిగన తనమూ-
యతవాంతో అంత మధురంగా  
శ్రీకృషు్ణ ని కీరి తుస్తు  30 రోజులపాటు 
ముపైెపై పాశురాలను పాడిరద్. 
తమిళంలో చందో బదది  రచనల-
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తపపి వరొకరిని వివాహం చ్స్-
క్నని నిర్ణయించుకొననాద్. తన 
మనస్ను, భావమును రంగ-
న్థుని యందు అనగా శ్రీకృషు్ణ -
ని యందు లగనాం చ్స్కుంద్. 
గోదాదేవి అగ్రహారానికి చంద్న 
అయినపపిటికీ అనినా వరా్గ ల బా-
లికలతో ఆడుతూ పాడుతూ 
ఉండేద్. శ్రీకృషు్ణ నిపైె అపరిత-
మైన ప్రేమ గల ఈమ తెలలోవా-
రుజామునే లేచి స్నాన్నికి అవ-
సరమైన వస్తు వులను తీస్కుని 
ద్రవిడ వదమును వలలోవస్తు  తన 
ఇంటలో  ఉననా కొలనులో స్నానమా-
డి త్రిచూర్ణం ధరించి గోదాదేవి ఒక 
గొలలోభామగా గొలలో  కొపుపి పెటుటా కొ-
ని, వారి భాష నేరుచికుని తన స్నా-
హితురాండ్రును వంటబటుటా కుని 
బ్రహమూముహూర తుంలో శ్రీ విలిలో పు-
తూతు రునే ర్పలలోగా, అచట ఉననా 
వటపత్ర స్యినే శ్రీకృషు్ణ నిగా, 
తానొక గోపకగా, తన చలికతితులే 
గోపకలుగా భావించి ఆ భావన్ 
ప్రకరష్తో  ధనురామూస మహా వ్రత-
మును ఆచరించి తరించింద్.  
లోకంలో అందరూ ఈ సిరి-
న్మును న్చి సౌభాగ్యము 
పందాలని ఈ శ్రీ వ్రత విధానం 
అంతా ‘‘తిరుపాపివై’’ ద్వ్యప్రబంధ 
రూపంలో మనకు అంద్ంచింద్. 
ఈ విధంగా లోకమును ఉదభు-
వింప చ్సినందువలలోనే ఆమ 
‘ఆండాళ్’ అయి్యంద్. ఆండాళ్ 
అనగా ఉదాది రకురాలు అని అరథాం. 
తిరు అనగా ‘శ్రీ’, పాపివై అనగా 
‘వ్రతం’ తిరుపాపివై ఒక వ్రత 
రూపంలో ఉననా ఒక ద్వ్య ద్రావిడ 

ప్రబంధం. అపూరవా కావ్య గౌరవం 
పంద్న ముపపిద్ పాస్రముల 
(గీతముల) మణి దీపావళి. 
ఆండాళ్ అపురూప ఉపమాన్-
లతో ఈ గ్రంథ్నినా అలంకరిం-
చింద్. దీనిలోని ప్రతి చరణం శ్రీ 
చరణాలను ఆశ్రయింపచ్స్తు ంద్.  
పాశురాలు భకి తుతో పఠంచిన వారు, 
తమకు తాము అరిపించుకొననా-
వారు మనస్ను పరమాతమూ వైపు 
మరలుచితారు. వీటిని చకకోగా 
ప్రాచీన తమిళశలైిలో రోజుకొక 
పాశురము ఈ ధనురామూసంలో 
క్రమం తపపిక అనుసంధానము 
మననం చ్స్వారికి ఉతతుమ సద్గ -
తులు లభిస్తు యి అంటారు. 30వ 
పాశురములో మంగళాశసనం 
ప్రస్తు వన ఉననాద్. ఈ డిసంబర్ 
17 నుంచి జనవరి భోగ వరకును 
ఈ తిరుపాపివై వ్రతానినా రోజు బ్రహమూ 
ముహూర తుంలో లేచి ఆచరించి 
అటు పమమూట ముదా్గ ననాం అనే 
పంగలి ప్రస్దం సీవాకరించి వారి 
మన్భీష్టా లు ఆ పరమాతమూ తీ-
రుస్తు డు. స్రు్యడు ధనుస్సు 
రాశిలో ప్రవశించిన రోజు నుంచి 
మళీలో  మకరరాశిలోకి ప్రవశించ్-
వరకు రోజువరకు ఉననా రోజులను 
ధనురామూసపు రోజులుగా పరిగ-
ణించి మహిళలు శ్రద్గా తమ 
ఇళళూ ముందు చకకోటి ముగు్గ లు 
పెటటా డం ఒక అలవాటు. ముగు్గ ల 
మధ్యలో పెటేటా  గొబ్బమమూలను, పు-
వువాలను, పస్పు కుంకుమలను 
లకీష్మిదేవికి ప్రతీకగా చబుతారు.
ఆముక తుమాల్యద: ప్రతిని-
త్యం తండ్రి వటపత్ర స్యికి 

పూమాలను సమరిపించడం 
చూస్తు ండేద్. రోజు ఆయన 
పూమాలను కటిటా  ముగంచిన 
తరావాత కాళ్లో  చ్తులు కడుక్కో-
వడానికి పెరటలో కి వళ్తుంటే 
సరిగా్గ  ఆ సమయంలో గోదాదేవి 
ఆ మాలని తన మడలో వస్కుని 
తన అందానినా అదదింలో చూ-
స్క్వాలి అనుకునే గోదాదే-
వికి తలిలో  చూస్తు ందేమోనననా 
భయం ఉండేద్. గోదాదేవికి తన 
ఆకృతిని పూరి తుగా చూస్క్వా-
లననా దృఢమైన క్రిక ఫలితంగా 
ఇంటలో నే ఉననా బావిలోకి 
తొంగచూసి తాను శ్రీరంగన్-
థునికి తగుదున్ అని తన 
అందానినా చూస్కుంటూ తరావాత 
ఏమీ ఎరగనటుటా  పూలసజ్జలో 
మాలను పెటేటా స్తు  ఉండేద్.  తాను 
ముడిచి విడిచిన దండలను 
ఆలయంలో స్వామికి ఇచ్చిద్. 
కనుక గోదాదేవి ‘చూడి కొడుతుచి 
న్చియార్’ అంటే నచిచిన 
పూమాలను ముందుగా తాను 
ధరించి స్వామికి అరిపించినదని 
అరథాం. అందుకే ఆమను ఆము-
క తుమాల్యద అన్నారు. అందుకే 
గోదాదేవి  ఆముక తుమాల్యద అనగా 
ధరించి విడిచిన మాలను ఇచ్చిద్ 
అయి్యంద్. ధనురామూసం అనగానే 
స్హిత్య ప్రియులకు శ్రీకృష్ణదేవ-
రాయలు రచించిన ఆముక తుమా-
ల్యద గురుతు కు వస్తు ంద్. ఒక రోజు 
ఈ విషయం పెరియాళావార్కు 
కంట పడిరద్. కూతురు చ్సిన 
పని ద్గాభు్ర ంతికి లోను చ్సింద్. 
స్వామిని అలంకరించ్ మాలను 
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గమునకు రపపించుకుంటా-
డు. విషు్ణ చితుతు ల వారి శిషు్యడు 
పాండ్యరాజు శ్రీ వలలోభరాయలు 
పరివారము శ్రీగోదాదేవి చకకోని 
పలలోకి ఎకికోంచి దారి పడుగున్ 
మంగళ వాయిదా్యలతో ఊర్-
గంపులతో హారతులతో శ్రీరంగం 
తోడుకొని వళతారు అకకోడ 
ఆలయం భోగమండపంలో శ్రీ-
రంగన్థుడు శ్రీ గోదాదేవిని పా-
ణిగ్రహణమాడి గరభుగుడిలోనికి 
తీస్కునివళిలో  తనలో చ్రుచికుం-
టాడు. శ్రీ గోదాను రంగన్యకు-
ని చ్సిన ఈ భగవత్ భావమును 
భోగము అని పేరు. ఆన్టి-
నుండి శ్రీ గోదారంగ న్థుల 
కళా్యణం ద్నమునకు భోగ అని 
పేరు వచిచింద్. అదే సంక్ంతి 
ముందు వచ్చి భోగ పండుగ.
తిరుమలలో తిరుపాపివై పఠనం: 
ఈ సంవతసురం ధనురామూసంలో 
తిరుమలలో స్ప్రభాత పఠనం 
ఉండదు. దానికి బదులుగా 
గోదాదేవి గానం చ్సిన ముపపిద్ 
పాశురాల తిరుపాపివైని పఠస్తు -
రు. తిరుపాపివై పాశుర గాన్నినా 
వైష్ణవ ఆచారు్యలు మాత్రమే 
ఏకాంతంగా పఠస్తు రు. స్ప్రభాత 
స్వలో మాద్రిగా ఇతర భకుతు ల-
కు ఇందులో ప్రవశం ఉండదు. 
ఈ గుడిలో ధనురామూసం 30 
రోజులు వంకటేశవారుడు మూల-
మూరి తుని శ్రీకృషు్ణ డుగాను వక్సథాల 
మహాలకిష్మిని ఆండాళ్గాను వ్యవ-
హరిస్తు రు మరియు స్వామివారికి 
తిరుపాపివై అనే బంగారు పతాకాల 

మాలను కటి బంధంగా అలంక-
రిస్తు రు. స్వామి వారి వక్ సథాలానికి 
కుడి వైపున ఉండే మహాలకిష్మికి 
ఎర్రని కెంపుల తొడిగన బంగారు 
చిలక బొమమూను అలంకరిస్తు రు. 
అలాగే ఎడమవైపు హృదయంపైె 
పచచిని తామరపూలు మరియు 
పూలతో తయారు చ్సిన చిలక 
బొమమూలు అలంకరిస్తు రు. 
ఇక ఈ ధనురామూసంలో స్వా-
మివారికి తోమాల స్వ 
సమయంలో తులసి దళాలతో 
కాక మార్డు దళాలతో సహ-
స్రన్మ పూజ జరపడం ఓ 
విశేషం. నైెవద్యంగా స్వామికి 
వడివడి పంగళ్ళూ, పాయస్ల-
తో పాటు శ్రీనివాస్డికి బలలోపు 
దోస ప్రత్్యకంగా నివద్స్తు రు.  
స్వామివారికి జరిగే ఏకాంత స్వ 
కార్యక్రమంలో భోగ శ్రీనివాస 
మూరి తుకి బదులు వననా ముదది చినినా-
కృషు్ణ ని బంగారు విగ్రహం ఉంచి 
మంచంపైె శయనింపచ్స్తు రు.  
స్వామివారిని ఉదయం మే-
ల్కోలుపితూ తిరుపాపివై పఠనం 
అనంతరం చిననా కృషు్ణ డి-
కి గోరువచచిటి నీళళూతో స్నానం 
చ్యించిన పదప పాలు, వననా, 
బలలోపు దోస, వడిపంగళ్ళూ ని-
వద్స్తు రు. తిరుమల స్ంప్రదా-
యానినా పాటించ్ అనినా వైష్ణవ 
కేష్త్రాలోలో ని తిరుపాపివై పాశుర 
స్ప్రభాతమే వినిపస్తు రు  
తులసి జీవన సంజాతం
విషు్ణ చితతు ప్రియాతమూజామ్
ఆముక తు మాల్యదాం గోదాం 
వందే రంగన్యకీమ్!

నువువా ధరించడం అపరాధం తలిలో  
అని కూతురికి నచచిచపపి విషు్ణ -
చితుతు డు లోలోనే కుమిలిపోస్-
గాడు. ఆరోజు పచిచి మంచినీళ్ళూ 
కూడా తాగలేదు. ఆ రాత్రి పర-
మాతామూ తపపిదం జరిగపోయింద్ 
అంటూ వడుకుని నిద్రపోయాడు. 
రాత్రి విషు్ణ చితుతు ని కలలో కని-
పంచిన స్వామి తనకు గోదాదేవి 
అలంకరించుకుననా మాలయే 
ప్రీతి పాత్రమని దానేనా అలం-
కరించ వలసింద్గా క్రాడు. 
ఈ విషయం భార్యకు చపాపిడు 
తదుపరి ఊరంతా వా్యపం-
చింద్. ప్రజలు గోదాదేవి అదృ-
ష్టా నినా వన్ళళూ పగడారు.  
మన్నారు దేవుని ఆలయంలో 
దేవుని సంకీరి తుస్తు  ఒక దశలో ఆ 
దేవదేవుని వివాహం చ్స్కుం-
టానని పటుటా  పటిటా ంద్. గోదాదేవి 
మనమూధావసథాను చూసిన విషు్ణ -
చితుతు డు ఇద్ ఎలా స్ధ్యం? 
ఈ మానవ కాంతకు దేవతకు 
వివాహం జరగడం ఎలా అని 
అనుకుంటూ ఉండేవాడు. 
చివరకు ఒక రోజున విషు్ణ చితుతు -
డికి కలలో పరమాతమూ కనిపంచి 
గోదాదేవిని శ్రీరంగానికి తీస్కె-
ళాలో మని చపాపిడు. విషు్ణ చితుతు డు 
అంగీకరించాడు.
శ్రీ గోదా కళా్యణం భోగం: శ్రీ 
వ్రతసమాపతు సమయానికి శ్రీ-
రంగన్థుడు తన అంగరంగ 
భకుతు లను శ్రీవిలిలో పుతూతు రు పంప 
విషు్ణ చితుతు ల వారిని గోదాదేవి-
ని ఆమ పరివారమును శ్రీరం-
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కం. లాలీ జో కననాయా్య
లాలీ జో యని యశోద లాలనగా గో
 పాలుని నూయల నూపుచు
జోలగ రామ కథ చపుపి చుండెను యంతన్
సీ. ఆద్న్రాయణు డానంద రాముడైె
 దశరథ రాజుకు తనయు డయ్్య
 ఊయలందున కృషు్ణ  డూ..హు యనుచు నుండె
తాపసి విశవామిత్ర ఋష వచిచి 
 యాగ రక్ణ కొఱకడవికి గొనిపోవ 
 తాటకిని దునిమ ధై ర్యశలి
 శ్రీరామ చంద్రుడు శివ ధనుస్సు విరిచి
 సీతను ప్రేమతో చ్యినందె 
త్.గీ. దశరథుడి యానతి శిరోధార్య మవవా
రామలక్ష్మణ సీత కారడవి కేగె 
 సవార లేడిగ మా ్ణ రీచు వచచినపుడు 
 సీత రాముని క్రను జింక నపుడు 
త్. గీ. వడల రాముడు లేడిని వంబడించ
జింక మాయతో లక్ష్మణు సీత పంపె
  బికుష్ వ ై� రావణుడు వచచి భీకరుడిగ
సీత నపహరించను యంత జితుతు  తోడ 
త్.గీ. అర ్ధ నిద్రలో కృషు్ణ  డు ఆగ్రహించి
  సంహరింతు రావణుడి ని క్ణములోన
లక్ష్మణా అందజేయు విలలోం బు లనుచు 
  ఒక్కోస్రి గా లేచి తానూయలందు 
                                                                 శనగవరపు కృష్ణ మూరి తుశస్త్రి  

లాలి  జో   కననాయా్య
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హితోకుతు లు
పూజ కననా నెంచ బుద్్ ప్రధానంబు  
మాటకన్నా నెంచ మనస్ దృఢము 
కులం కన్నా మిగుల గుణము ప్రధానంబు  

చ్స్ పూజా పునస్కోరాలు కన్నా బుద్్ మంచిదైె ఉండాలి. ఇచిచిన మాట కంటే ఆ మాటను నిలబటుటా క్వ-
డం చాలా ముఖ్యము. అలాగే ఏ కులంలో పుటిటా న ఆ కులం కంటే గుణం మంచిద్గా ఉండాలి. ఇదే ఖ్యం.  
కలిగ ధరమూమీయ గానని వారును  కలిగ     తినక చాలా గాగ్రువారు కలిమి నెచట 

జాడ గానక చడుదురు  
ధనము కలిగ లోభ బుద్్తో తా్యగ గుణము 
లేక పరులకు స్యము చ్యని వారును, 

ధనము కలిగ తృపతుగా తినను వారును, ఆ ధనముచ్ సౌఖ్యములు పందని వారును ఈ జనమూలోనే నిర్-
యుల వల బాధలు పడి మరుజనమూలో దారిద్రముతో బాధ పడుదురు. 
అపకీరి తుం బొందుట కషటా పు పనిగాదకకో గడియ చాలును కీరి తు ! 

నినాపుణత వహించవలయును చపపిల 
గుణము లలలో  బాసిచనగ కుమారీ!!  
చడ్ పేరు సంపాద్ంచడం కషటా మైన 
పని కాదు ఒకకో క్ణం చాలు. కానీ 

మంచి పేరు తెచుచిక్వడం చాలా కషటా ం. చంచలతవాం పనికిరాదు. నిశచిలతవాం ఉండాలి. దీనికి సమయం 
కూడా పటటా వచుచి.
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తుమూమూరి రాంమోహనరావు

పానకంలో పుడకలాగా పరుల జోలికి వళలోకు 
పంజరంలో చిలుకవైత్ మరుల జోలికి వళలోకు 
 
చ్పలాగా ఈత తెలియని చరువు గటుటా న కపపివూ 
గరుల శిరముల నుండి దూకే ఝరుల జోలికి వళలోకు 
 
కషటా పడటం తెలియకుంటే  కలల అరథాం తెలియకుంటే 
మితులు తెలియని మిడత లాగా సిరుల జోలికి వళలోకు 
 
చావుపుటకల నడుమ స్గే జీవితం ఒక యాత్ర నేసతుం 
బాటస్రికి నీడనిచ్చి తరుల జోలికి వళలోకు 
 
మోహన్ బతుకంటె నిజముగ మంచినుడిగల పుసతుకం 
విలువలరుగని వాడవైత్ నరుల జోలికి వళలోకు 

న్ గజల్
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ఒకకో మాట ఊరటగా వినిపస్తు చాలున్కు 
ఒకకోపూట నీ గడపన నివసిస్తు చాలున్కు 
 
ఒకే బాట పయనించ్ బాటస్రులం మనం 
ఒకకోచోట ఆగ మాటలాడిస్తు చాలున్కు 
 
అనువగు ఋతువుంటేనే మొకకోపూలు పూయును గద 
ఒక చలలోని చూపు మబు్బ కురిపస్తు చాలున్కు  
 
ఎటుజూచిన ఏముననాద్ వాణిజ్యపు బంధాలే 
అమలిన బంధానురకి తు కలిగస్తు చాలున్కు 
 
ఏ నిసపృహ దరిజేరదు ఏమీ ఆశించ నపుడు 
మోహన నిరమూలమనముమూ వికసిస్తు చాలున్కు. 

మౌనమంత మధురమైన మనస్ భాషయో కదా 
వదనెంత తీయనైెన గుండె గాయమో కదా 
 
పరిచయాల పంద్ళలోకు ఆమనిదశ కొనినా న్ళ్లో  
శిశిరసమయమిద్యనుకొనుటెంత భారమో కదా 
 
జీవితాన ఋతువులనినా మధురమైన అనుభవాలు 
ఒకటి వనుక ఒకటి బాటలనినా చూపున్కదా 
 
అలవికాని అనుభవాలు అక్రాల చలిమి క్రు 
గుండె గూటి వతల గుటటా దెంత దీనమో కదా 
జీవితమరిగన న్్యయము మారొపికటే ‘మోహన్ 
మారుపిలోన దరకు తీరుపి ఎంత గహనమో కదా 
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కలుస్కుందామననా కబురుకేమురిస్ను  
కలుస్కుంటే కొలని కలువనైెపోతాను తలచుకుంటే చాలు 
తనివి తీరని తరళ నయన్ల అశ్రువుల సింధువై పోతాను  
 
చలిమి తీయదన్ల గగన్ల వనెనాలల  
పారాడు మేఘాల మాలనైెపోతాను  
ఎదమీటు రాగాల భోగాల భువన్ల  
తారాడు తారకల హారమైపోతాను  
 
నిరమూల తరంగణుల జలప్రవాహాలలో ఓలలాడెడు పూల పడ-
వనైెపోతాను హరితభరిత వన్ల సవన్ల హవన్ల త్లియా-
డెడు నిపుపి రవవానైెపోతాను  
 
ఏమి చపపిను నినునా కలుస్కుంటే చాలు విరియబూసిన 
మలలో  తరువునైెపోతాను 
ఎటుల చపపిను నినునా కనుల జూచిన వళ బోసినవువాల బుజి్జ  
పాపాయినౌతాను 

ఇద్ చూడండొకకోస్రి 
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ఎదనలరించ్ తలపులు  
ఎనినా కలిగత్నేమీ! 
నీ తీయని తలపులకవి ద్గదుడుపులుకావా 
వరష్బిందువులు ఇలపైె  
ఎనినా రాలిత్నేమీ! 
మేలిమి ముతా్యలగునవి  
కొనేనా చినుకులుకావా! 
 
న్ మద్నిండా నీ సిమూత  
వదనమ నెలకొనియుననాద్ 
సరసదీదిపతుములపుపిడు శరశచింద్కలు కావా! 
 
సంబరాల సంక్ంతులు  
ఎన్నా వస్తు ంటాయి 
మద్కూరడి మాత్రం నిను  
కలిసిన ఘడియలు కావా! 
 
భావసముద్రపు గటుటా న నీవు దీపసతుంభానివి 
బతుకు న్వకూపరి నీ కనువలుగులు కావా! 
 
మోహన ప్రణయాంబరాన 
తళ్కు తారలనెనాన్నా 
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మద్ని దోచునవి చకకోని శుక్రకిరణములు కావా 

గజలంటే తీయని సొద తీగలాగ స్గాలి 
దాగవుననా పూలతావి  గాలిలాగ స్గాలి 
 
అనుభూతులు అశ్రువులై అనుభవాలు ఆదృతులై 
పెనవస్ బంధాల్క న్వలాగ స్గాలి 
 
విరబూసిన పదరింటిల్ ఏమి జరగబోతుందో 
ఎదకనునాల చూపులుగా ఏరులాగ స్గాలి 
 
నిశిరాతిరి నింగలోన చందమామ సొగస్ చూసి 
నీటిలోని కలువ పాడు పాటలాగ స్గాలి 
 
మాటలలో చపపిలేని మారిమూక భావాల స్గు 
మోహన ఈ గజలు తోట అందాలుగ స్గాలి 

 రాజీ పడలేకపోతె జీవితమతి కషటా ం 
సహనం అలవడకుంటే ద్నద్నమొక గండం  
 
 భేదాభిప్రాయలతి సహజం ప్రతి మనిషకీ 
ఎద్రిస్తు  బ్రతుకాలనుక్వడమే వ్యరథాం 
 
కాకి పావురం కాలేదెనినా జనమూలతితున్ 
దరికిన పుటుటా క హీనంగా తలచుట తుచ్ం 
 
గాలి లేనిదే మేఘం వరష్ంగా మారున్ 
సహకారం తెలియకుంటె మనుగడ అతి కషటా ం 
 
సృషటా లోన దేనికదే గొపపి కదా మోహన్  
స్ద్లేక స్త్రంతో కుటుటా టెలా స్ధ్యం
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శివుడు త్రిపురాంతకుడు

 ఈశవారుడు త్రిపురాస్రులను 
సంహరించాడని ఆ కారణం చ్త 
అతనికి త్రిపురాంతకుడనే పేరు 
కలిగందని పురాణాలు చపుతు-
న్నాయి. పూరవాం త్రిపురాస్రుల-
నే ముగు్గ రు రాక్స్లుండేవారట 
వారు పురాలుగా అంటే పుర-
రూపంలో ఉండేవారట.  వారు 
ఆకాశంలో సంచరిస్తు  ఎకకో-
డపడిత్ అకకోడ వాలే వారని ఆ 
ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలు  వారి-
క్రింద పడి నలిగ చచిచి పోయేవా-
రని ప్రజలు  ఆ రాక్స్ల బాధలు 
పడలేక శివుని వడుకుంటే 
ఆయన కరుణించి వారిని సం-
హరించాడని  పురాణాలోలో  కథలు 
కనిపస్తు న్నాయి. పౌరాణికులు 
మనకు వినిపస్తు న్నారు. ఈ కథ 
యొకకో తాతపిర్యం మాత్రం ఎవరు 
వివరించడం లేదు. అలా చ-
పపికపోవడం వాళళూ మన వైద్క 
సంసకృతికి ఎంతో నషటా ం కలు-
గుతోంద్. అందువలలో   ఈ కథ 
యొక అంతరారథాం  తెలుస్క్వ-
లసిన అవసరం మనకు ఎంతైెన్ 
ఉంద్.

పురం అంటే శరీరం . పురి=శరీ-
రంలో  శేత్= నివసిస్తు డు కాబటిటా    
పురుష: అంటారు. పురమంటే  
శరీరం అనుకున్నాం కదా! ఇక 
త్రిపురాలసంగాతిక్దాది ం . మాన-
వశరీరానినా భౌతికంగా కాకుండా 
ఆధా్యతిమూకంగా విశేలోషదాది ం . 
దీనినా మనం meta-physical 
Anatomy అంటాం. అద్ తె-
లుస్కుందాం . ఇక దీనికంటే 
ముందు మనం కొంత తెలుస్-
క్వాలి .
మానవుడు తన జీవితంలో స్-
ధించవలసిన వానిని  పురుష్-
రథాములు అంటారు . అవి ధరమూం 

, అరథాం , కామం , మోక్ం అని 
న్లుగు . ఇందులో మొదటి 
మూడు ఆచరించ్వి . న్లో్గ ద్ 
పందేద్ . ఇద్ అతు్యననాతమైన 
పురుష్రథాంగా పేరొకోన బడింద్ . 
దీనేనా ముకి తు అని కూడ పలుస్తు రు 
.  మానవుడు జనమూమరణరూప-
మైన ఈ సంస్రచక్రం నుండి 
బయటపడడమే ముకి తు . ఇద్ 
మానవుడు తన ఆతమూసవారూపా-
నినా తెలుస్క్వడం వలలో  మాత్రమే 
సిద్్స్తు ంద్, వరొకమార్గం లేదు 
.  తమేవ విద్తావాsతిమృతు్య-
మేతి న్sన్య: పంథ్: విద్యత్ s 
యన్య అనే శ్రుతి ఈ విష-
యానినా సమర్ిసతు ంద్.  ఈ ముకి తు 
జీవనుమూకి తు, విదేహముకి తు అని 
రండు విధాలు. మనిష జీవించి 
యు౦డగానే ముకి తుని పంద్త్ 
అద్ జీవనుమూకి తు అని, మరణించిన 
తరువాత ముకి తు పంద్త్ అద్ వి-
దేహముకి తు అని అంటాం. భారతీ-
యతతతువాశస్త్రంలో ఈ జీవనుమూకి తుకి 
ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంద్.  
. ఆతమూకు శరీరం ఉండదు.  అద్-
శరీరంతోను  ఇంద్యాలతోను 

(అరథాం -అంతరారథాం) శ్రీ చిలకమరి తు దురా్గ ప్రస్దరావు



34 డిసెంబరు 2022

కలిసి పందడం వలలో  ఆతమూకు 
శరీరం ఉందనుకుంటున్నాం.    
ఆతమూ దేశకాలాలకు అతితమైనద్ 
.  కాబటిటా  ఆతమూ యొకకో యథ్-
రథాసవారూపానినా గురి తుస్ తు జీవించి 
యుండగానే ముకి తు పందే 
అవకాశం ఉంద్. ఆతమూ తెలియ-
బడే వస్తు వు కాదు. అందువలలో  
ఆతమూ కంటే భిననామైన వస్తు వు-
లను గురి తుంచి వాటిని వద్లే-
స్తు ఆతమూ తెలుస్తు ంద్, అనుభ-
వగోచరం అవుతుంద్. కాబటిటా   
ఆతమూను గురి తుంచాలంటే దానిన్-
వరించియుననా శరీరాలు, క్శలు 
గురించి సపిషటా ంగా  తెలుస్క్వ-
డం అవసరం .
ఈ ఆతమూ చటుటా  ఐదు క్శలుం-
టాయి.  
1.            అననామయ
 2 ప్రాణమయ
3 మన్మయ
4. విజాఞా నమయ
5. ఆనందమయ
ఈ ఐదు క్శలే
1. స్థా లశరీరం
2. స్క్ష్మశరీరం
3. కారణశరీరం అనే మూడు 
శరీరాలుగా ఏరపిడుతున్నాయి.
అననామయక్శం =1.స్థా లశరీరం
1.ప్రాణమయ+2.మన్మయ+3.
విజాఞా నమయ క్శలుమూడు 

కలిస్తు =2. స్క్ష్మ శరీరం
ఆనందమయ క్శం =3. కారణ 
శరీరం
   కాని ఆతమూకు వీటితో ఎటువంటి 
సంబంధం లేదు.
1.అననామయక్శం: ఇద్ పం-
చభూతాలతో నిరిమూ౦చబడిం-
ద్. మనం తిననా ఆహార౦తో  ఈ 
అననామయక్శం ఏరపిడుతుంద్. 
మనకు పైెకి కనిపంచ్ ఈ శరీరమే 
అననామయ క్శం .
2. ప్రాణమయక్శం: మనకు 
కనిపంచ్ ఈ అననామయక్-
శం లోపల ప్రాణమయ క్శం 
ఉంటుంద్ . ఇద్ ప్రాణ౦, 
అపాన౦, వా్యన౦, ఉదాన౦, 
సమాన౦ అనే ఐదు వాయు-
వులతోను ; న్గ, కూరమూ, కృకర, 
దేవదతతు, ధన౦జయమనే ఐదు 
ఉపవాయువులతోను కూడి 
ఉంటుంద్ . ప్రాణం హృదయం-
లోను , అపానం గుదస్థా నం 
లోను. సమానం బొడ్ులోను, 
ఉదానం కంఠ౦లోను, వా్యనం 
శరీరమంతటను వా్యపంచి 
ఉంటాయి.
హృద్ ప్రాణే గుదేsపాన:  సమాన్ 
న్భిమండలే
ఉదాన: కంఠదేశసథా: ప్రాణ: సరవా-
శరీరగ: అని శస్త్రకారులు పేరొకో-
న్నారు. ఇక వాటితోపాటు  న్గ, 
కూరమూ, కృకర, దేవదతతు , ధన౦జ-

యమనే ఉపవాయువులు కూడ 
ఉంటాయి.  న్గం అనే వాయువు 
ముకుకోలో ఉంటుంద్ . కూరమూం 
కంటి రపపిలలో ఉంటుంద్. 
కృకరం  నేత్ర వలయంలోను , 
దేవదతతుం కంఠదావారమందు, 
ధనంజయం శరీరమంతటను 
నిండి ఉంటుంద్ . ఇక ఉపవా-
యువుల మాటకొస్తు న్గ౦ వాంతి 
మొ|| వాటికి కారణ౦ అవుతుంద్ 
. కూరమూ౦  కనురపపిలు తెరుచు-
క్డం, మూస్క్డం మొదలైన 
పనులకు తోటపిడుతుంద్. కృకరం 
ఆకలిదపపికలను అదుపులో  
ఉంచుతుంద్.       దేవదతతుం అనే 
వాయువు ఆవులింత మొదలైన 
వాటికి కారణం అవుతుంద్ . 
ధనంజయం శరీరానికి పోషకంగా 
ఉండి కాంతిని చ్కూరుస్తు ౦ద్.  
ఈ ధనంజయం అనే వాయువు 
మనిష మరణించిన తరువాత 
కూడ మృతకళ్బరానికి స్నానం 
చ్యి౦చ్ వరకు శరీరానేనా అంటి 
పెటుటా కుని ఉంటుంద్. అందుకే 
స్నానం చ్యి౦చాకనే దహన-
సంస్కోరాలు నెరవరుస్తు రు. 
 3. మన్మయక్శం:  ఇద్ ఐదు 
జాఞా నే౦ద్యాలతోను, ఐదు 
కర్మూంద్యాలతోను, మనస్-
తోను కలసి ఏరపిడుతుంద్.  
చరమూం , కనునా , ముకుకో, చవి, 
న్లుక, అనేవి జాఞా నేంద్యా-
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లు,  ఎందుకంటే  మనం వీటి 
దావారానే  జాఞా నం సంపాద్స్తు ౦. 
కాలు, చ్యి, న్రు, జననే౦ద్-
యం, విసర్జనేం  ద్యం, అనే 
ఈ ఐదు కర్మూంద్యాలు .  ఈ 
పద్ మనస్తో కలసి మన్మ-
యక్శంగా ఏరపిడతాయి.
 4. విజాఞా నమయక్శం
ఇద్ ఐదు జాఞా నేంద్యాలు, ఐదు 
కర్మూంద్యాలు   బుద్్తో కలిసి 
ఏరపిడుతుంద్ . ఇద్ మన్మ-
యక్శం  లోపల ఉంటు౦ద్ .
5. ఆనందమయ క్శం :
మయక్శం లోపల ఆనందమ-
యక్శం ఉ౦టు౦ద్.ఈ ఆనం-
దమయ క్శంలో పూరవాజనమూలో 
చ్సిన కరమూలనీనా సంస్కోరరూపం-
లో ఉంటాయి.
ఇక అననామయక్శంకంటే ప్రా-
ణమయక్శం , ప్రాణమయ-
క్శంకంటే మన్మయక్శం, 
మన్మయక్శం కంటే విజాఞా న-
మయక్శం, విజాఞా నమయక్శం 
కంటే ఆనందమయక్శం స్-
క్ష్మమైనవి, ప్రియమైనవికూడ.
ఉదాహరణకి మనం అననాంక్సం 
పటటా చ్తపుచుచికుని తిరుగుతాం. 
ఎకకోడ ఉదో్యగమొస్తు అకకోడకు 
పోతాం. కాని అకకోడ ప్రాణానికి 
ముపుపివచ్చి పరిసిథాతి ఎదురైత్ 
ప్రాణంక్సం అన్నానినా విద్చి-
పెటేటా స్తు ౦. ఇకకోడ అననాం కంటే 

ప్రాణం ముఖ్యమని తెలుసతు ంద్. 
అలాలో గే ఎపుపిడైెన్ మన మన-
స్సుకు గాని, అభిమాన్నికి గాని 
ముపుపి వాటిలిలో త్ ప్రాణం విడిచి 
పెటటా డానికైన్ సిద్ పడతాం గాని 
మనస్సును సమాధానపరచం. 
దీనినా బటిటా  ప్రాణం కంటే మనస్సు 
గొపపిదని తెలుసతు ంద్ . ఒకొకో-
కకోపుపిడు మనం విజాఞా నంక్సం 
మనస్సు చంపుకుని ఎనినా అవ-
మాలైన్ భరిస్తు ం. గురువు ఎనినా 
తిటిటా న్ ఎంత కొటిటా న్ ఓరుచికుం-
టాం. ఎందుకు? విజాఞా నం క్సం. 
దీనినా బటిటా  మన్మయక్శంక-
న్నా విజాఞా నమయక్శం గొపపిద-
ని తెలుసతు ౦ద్. ఇక ఆనందం 
క్సం అనినా విద్చిపెటేటా స్తు ం . 
ఎందుకంటే అదే జీవిత పరమా-
వధి. దీనినాబటిటా  ఆనందమయక్-
శం అనినాటికననా గొపపిదని తెలు-
సతు ంద్. ఈ ఆనందమయక్శం 
ఆతమూకు చాల దగ్గరలో ఉండడం 
వలలో  ఆనందమయక్శనేనా ఆతమూ 
అని భ్మించ్ అవకాశం కూడ 
ఉంద్.  
ఇక అననామయక్శమే  స్థా లశ-
రీర౦. ప్రాణ, మన్, విజాఞా నమయ 
క్శలు స్క్ష్మశరీర౦. ఈ స్-
క్ష్మశరీరానేనా యాతన్శరీరం అని 
కూడ పలుస్తు రు. ఇద్  మనిష 
మరణించిన తరువాత సవార్గన-
రకాదులు చ్రుకొని పుణ్య పాప 

ఫలాలను అనుభవిస్తు ంద్. ఇక   
ఆనందమయక్శమే కారణశ-
రీరo. స్థా లశరీరం జాగ్రదవసథా 
(మళ్కువ)లోను; స్క్ష్మశరీరం 
సవాపానావసథా(కల)లోను; కారణశ-
రీరం స్షుపతు్యవసథా(నిద్ర)లోను 
మనకు అనుభవం లోక్స్తు యి..                                      
         ఆతమూకు వీటితో సంబంధం-
లేదు. ఈ మూడిటి కంటే అతీ-
తమై౦ద్. ఏ క్ణ౦లో జీవుడు ‘ 
నేను ఈ మూడిటికంటే విలక్ణ-
మైన ఆతమూతతాతు వానినా’ అని అను-
భవపూరవాకంగా తెలుస్కుంటా-
డ్ ఆ క్ణంలోనే ముకుతు డౌతాడు .
 ఈ విషయానేనా త్జోబి౦దూపని-
షతుతు  ఇలా తెలియజేసతు ంద్ .
దేహత్రయాతిరిక్తుsహం శుద్చైత-
న్యమసమూ్యహం|
బ్రహామూsహమితి య: శంత: స జీ-
వనుమూక తు ఉచ్యత్ ||
నేను స్థా ల, స్క్ష్మ, కారణశ-
రీరముల కంటే అతీతుడను, 
శుద్, బుద్, ముక తు సవాభావమైన 
పరబ్రహమూమును, శంతసవాభావు-
డను అని అనుభవపూరవాకం-
గా తెలుస్కు౦టాడ్ అటిటా  వాడే 
జీవనుమూకుతు డు. ఇంత విషయానినా 
వివరించడానికి మన పూరువాలు 
కొండంత కథ అలేలోరు.
ఈ మూడింటికీ ఆతమూసవారుపుడైెన 
శివుడుఅతీతుడు . ఇద్ చపపిడ-
మే ఈ కథలోని స్రాశం.
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ఛందస్సులో గణితం

 ఛందస్సు ఒక మహాసము- 
ద్రము. గణితం సముద్రం లోంచి 
ఉదభువించిన అపురూపమైన 
వస్తు  వులతో సమానము. కనుక, 
ఛందస్సులో ఇమిడివుననా గణి- 
తానినా వలికితీస్ ప్రయతనాం స్గ-
రమధనమే! అయిత్, ఛందస్సు 
వలేలో  కొనినా అదుభుతమైన గణిత 
అంశలు కనుగొనబడ్ాయననా 
విషయం గమన్ర్ం . ఇద్ ప్రాచీన 
భరతఖండంలోనే జరిగంద-
నేద్ చాలామంద్కి తెలియక 
పోవచుచి. ఒకింత ఛందస్సు, 
ఇస్మంత గణితం చరిచించ-
టం దావారా మనం ఛందస్సు లోని 
ప్రక్రియలు సంయోగ శస్త్రము 
(combinatorics), దోష-సవరణ 
(error-correction) లాంటి కొత 
గణిత అం ్త శలకు ఎలా దారి 
తీయగలిగాయో అర్ం చ్స్క్- 
వచుచి. ఛందస్సు అంటే ఏమిటి? 
పద్య లక్ణాలను విశదీకరించ్ద్. 
పద్య రచనలో పాటించాలిసున ని-
యమాలను తెలిపేద్. గణ, యతి, 
ప్రాసలు ఛందస్సుకు మూలాధా- 
రాలు. యతి, ప్రాస నియమాలు 
పెకుకోలు. వాటిని కేవలం నిరవా-

చించి, గణాలకు సంబంధిం-
చిన వివరణలతోనే ఈ వా్యసం 
కొనస్గుతుంద్. పద్యంలోని 
పంకుతు లను పాదాలు అంటాం. 
పద్యపాదంలోని మొదటి అక్-
రానినా యతి అంటారు. రండ్ 
అక్రం ప్రాస. పదా్యనికి ఇంపు-
సొంపులను ఒసగడంలో యతి, 
ప్రాసలు దోహదం చ్స్తు యి. గణం 
అంటే సమూహం. అద్ అక్ర 
సమూహం కావొచుచి, మాత్రల 
సమూహం కావొచుచి. ఇకకోడ 
“మాత్ర” అంటే ఒక చిననా కాల 
కొలమానం అనుక్వాలి. అద్ ఒక 
క్ణం కావొచుచి, క్ణంలో న్లు-
గోవంతు కావొచుచి.  ఒక అక్రానినా 
ఉచచిరించ్ందుకు పటేటా  కాలం 
మాత్ర. ఏక కాలపు మాత్ర లఘువు 
(అంగలోం లో ష్ర్టా సిలబుల్); ద్వా-
కాలపు మాత్ర గురువు (లాంగ్ 
సిలబుల్). త్రికాలపు మాత్ర 
పులో తము. పలులో  హలులో కు (క్, 
న్, మొదలగునవి) అర్మా-
త్ర చాలు. ఇలా మాత్రలు పలు 
రకాలు. హ్రస్వాక్రాలనీనాలఘు-
వులు. అవి దీరం్ లేని అచుచిలు 
(అ, ఇ, ...) కావొచుచి, హలులో లు 

(క, ఖ, గ, ...) కావొచుచి, ద్వాతావాక్-
రాలు (కకో, త, నతు , ...) కావొచుచి, 
లేదా సంయుకాతుక్రాలు (క, న్య, 
...)  కావొచుచి. అరస్ననా కలిగన 
అక్రాలు కూడా లఘువులే. 
అంటే, ఈ అక్రాలను ఉచ్-
రించ్ం- దుకు ఏక మాత్ర కాలం 
చాలు. దీర్ాక్రాలు గురువులు. 
పూర్ణ బిందువు, విసర్గ , మరియు 
పలులో  హలులో లతో కూడిన అక్రా- 
లు కూడా గురువులు. గురువు- 
లను ఉచ్రించ్ందుకు రండు 
మాత్రల కాలం కావాలి. కాకపోత్, 
చిననా మలుపు: ద్వాతావాక్రాని- కి 
కానీ సంయుకాతుక్రానికి కానీ 
ముందుననా అక్రం, హ్రసవామై న్ 
అద్ గురువుగానే పరిగణించ-
బడుతుంద్. “ర” కారానికి ఇద్ 
వరి తుం చదు. కొనినా ఉదాహరణలు 
తీస్కొందాం. “ఛందస్సు” అనే 
పదంలో మూడు అక్రాలున్నా-
యి. పూర్ణ బిందువు కలిగవుం-
ద్ కనుక “ఛం” గురువు. “స్సు” 
కి ముందుననాద్ కనుక, “ద” 
గురువు.
    “స్సు” హ్రసవాం కనుక లఘువు. 
వరసి, “ఛందస్సు” లో గురు- 

శ్రీ జి కె అనంత స్ర్ష్ 
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వు-గురువు-లఘువు ఉన్నా-
యననా మాట. లఘువుని “I” 
తో, గురువుని “U” తో స్చిస్తు  
రు. కనుక, “ఛందస్సు”ని UUI 
గా స్చిస్తు ం. “కార్యక్రమం” 
న్ల్గ  క్రాల పదం. గురుల-
ఘువుల పద్ తిలో ఇద్ UIIU. 
అలాగే “సిరి వనెనాల”ని II UII 
గా, “సీతారామ శస్త్రి”ని UUUI 
UI గా వ్రాస్తు ం. “ఉపుపికపుపిరం- 
బు” లోనూ, “మేడిపండు చూ- 
డ”లోనూ UIUIUI ఉన్నాయి. 
ఈ గురు-లఘువుల లకకోలోలో , 
గణితం సహజంగా వచ్చిస్తు ం ద్. 
అదెలాగో చూదాది ం. పదా్యలనినాం-
టికీ ఒక నిరిదిషటా మైన లయ, అంటే 
తాళం, ఉంటుంద్. ప్రతి పద్య 
పాదం (పంకి తు) సమానకి తు మైన 
అక్రాలన్ లేక మాత్రలన్ కలిగ 
ఉంటుంద్. పద్యం వ్రాస్టపుపిడు, 
ఒక పాదంలో ఒక మాత్ర కాలం 
మి- గలివుంటే ఒకకో లఘువును 
మాత్రమే ఉంచగలం; I అననా-
మాట. రండు మాత్రల కాలంలో 
మనకు రండు విధాలుంటా- 
యి: II లేక U. మూడు మాత్రల 
కాలంలో మూడు (III, UI, IU) 
విధాలు. న్లు్గ  మాత్రల కాలంలో 
న్లు్గ  కాదు, ఐదుంటాయి: 
IIII, IIU, IUI, UII, UU. ఐదు 
మాత్రల కాలంలో ఎనునాంటాయి? 

ఎనిమిద్ విధాలు ఉంటాయి; 
ఇలా: IIIII, IIIU, IIUI, IUII, 
UIII, UUI, UIU, IUU. ఇలా 
లకకోవస్తు  పత్, మాత్రల కాలం 
పెరిగేకొదీది , దానికి సంబంధించిన 
సంయోగాలు (combinations) 
ఒక నిరిదిషటా మ ై� న క్రమంలో పెరు- 
గుతాయి. ఇద్ గమనించండి: 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, … మాత్రలు సంయోగాలు 1 
1 2 2 3 3 = 2 + 1 4 5 = 3 + 2 5 8 = 
5 + 3 6 13 = 8 + 5 7 21 = 13 + 8 8 
34 = 21 + 13 9 55 = 34 + 21 10 89 
= 55 + 34 .... ..... ఇదే క్రమంలో 
పోత్, n మాత్రల కాలంలో ఇమిడే 
సంయోగాలు (n-1) మాత్రల 
కాలంలోనూ, (n2) మాత్రల 
కాలంలోనూ ఇమిడే సంయోగాల 
కూడిక అని మనకు ఇటేటా  అగు-
పస్తు ం ద్. గణిత శస్త్రంలో ఈ 
క్రమానినా ఈన్డు “ఫిబొన్చిచి 
క్రమం” (Fibonacci sequence) 
అనే పేరుతో పలుస్తు  రు. “ఫిబొ-
న్చిచి” గా పలవబడే “లియోన్-
ర్ో ఆఫ్ పస్” అనే గణిత శస్త్ర-
జుఞా డు పదమూడ్ శతాబది ంన్ టి 
(1175-1250 AD) వాడు. కానీ, ఈ 
క్రమం క్రీస్తు  పూరవాం (200-100 
BC) న్టి పాణిని సమకాలికుడైెన 
పంగళ్నితో మొదలు, విరహాంక 
(600-800 AD), గోపాల (1135 

AD), హేమచంద్ర (1150 AD) 
వరకూ ఎంతో మంద్ మహాకవు-
లకు ఎపుపిడ్ తెలుస్ [1, 2]. అద్ 
ఛందస్సు- కు సంబంధించినద్. 
పద్య-శోలో  క రచనకు పైెన చపపిన 
రీతిలో అత్యవసరమై నద్. హే-
మచంద్ర పైెన ప్రస్తు వించిన 
సంఖ్యల క్రమం (దీనిని హేమ-
చంద్ర-ఫిబొన్చిచి క్రమం అనడం 
సబబు) సమ-మాత్ర పద్య లేక 
శోలో  క రచనలతో ఎలా ముడిపడి 
ఉందో చకకోగా నిరూ- పంచారు. 
ఆ నిరూపణని, శోలో కంలోని ఒక 
పంకి తుగా, కులో పతుంగా, నిగూఢమైన 
రీతిలో తెలియజేశరు. ఇలా: 
“అటువంటి ప్రతీ క్రమం ఒక 
గురువుతోన్ లేక లఘువుతోన్ 
ముగుస్తు ం ద్”. స్షపిషటా మ ై� న ఈ 
విషయం ఉపపతితు (నిరూపణ) ఎ 
తితు లా ఔతుందో అని ఫీల్్స్ మడల్ 
గ్రహీత ప్రొ. మంజుల్ భార్గవ 
(Princeton University) 
తబలా వాయిస్తు  చకకోగా వివ-
రించారు [3]. అననాటుటా  , ఫీల్్స్ 
మడల్ గణిత శస్త్రజుఞా లకి ఇచ్చి 
న్బల్ పురస్కోరం లాంటిద్.      
మూడు మాత్రల పదాలు రండు 
విధాలుగా వస్తు యి. హేమచంద్ర 
ఉపపతితు-తితు ని ఇలా అర్ం చ్స్-
క్వచుచి.
 ఒక మాత్ర పదానికి (అంటే 
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I కి) గురువుని జోడించడం 
(IU) ఒక విధం. రండు రండు 
మాత్రల పదాలకు (అంటే II, 
U లకు) చివరనా ఒక లఘువుని 
జోడించడం (III, UI). ఇలా, 
మూడు మాత్రల పదాల సంఖ్య, 
ఒక మరియు రండు మాత్రల 
పదాల సంఖ్యల మొతతుం అననా-
మాట. ఇంక్ ఉదాహరణ: 
పద్ మాత్రల పదం ఒకటి 
తీస్కొందాం. అద్ IIUUIIII 
అనుకొందాం. ఇటువంటి 
పద్-మాత్రల పదాలు ఎన్నా 
ఉంటాయని పైెన గమనించాం. 
అదో పెదది  సంఖ్య. పద్ మాత్రలు 
ఉన్నాయి కనుక, దీనినా H10 అని 
స్చిస్తు ం . IIUUIIII కి చివరనా 
ఒక గురువు జోడిస్, పత్ నెనాండు 
మాత్రల పదం IIUUIIIIU వస్తు ం 
ద్. ఇపుపిడు పదకొండు మాత్రల 
పదం IIUUIIIU తీస్కొందాం. 
ఇటు- వంటివి కూడా ఎన్నా 
ఉంటాయ్. అద్ కూడా పెదది  
సంఖ్్య. దానిని H11 అని 
స్చిస్తు ం . IIUUIIIU కి చివరనా 
ఒక లఘువు జోడిస్తు పనెనాండు 
మాత్రల పదం IIUUIIIUI 
వస్తు ం ద్. ఇపుపిడు ఒక స్క్ష్మ-
మైన విషయం గమనించాలి: 
పనెనాండు మాత్రల పదాల సంఖ్య 
(H12) పద్ మరియు పదకొండు 
సంఖ్యల కూడిక. అంటే, H12 = 

H10 + H11. ఎందుకంటే, హే-
మచంద్ర చపపినటుటా గా, ప్రతి 
పనెనాండు మాత్రల పదం ఒక 
గురువు చివరనా ఉననా పద్-
మాత్రల పదమో లేక ఒక లఘువు 
చివరన వుననా పదకొండు-
మాత్రల పదమో అయు్యండాలి! 
దీనిని ఒక పునరావృత స్త్రం 
(recursive formula) గా 
రాయొచుచి: Hn = Hn-2 + Hn-1. 
n Hn ఉదాహరణలు 1 H1= 1 I 2 
H2= 2 II, U 3 H3 = H1 + H2 = 3 
III, IU, UI 4 H4 = H2 + H3 = 5 
IIII, IIU, IUI, UII, UU 5 H5 = 
H3 + H4 = 8 IIIII, IIIU, … ఇలా 
మొతతుం ఎనిమిద్ 6 H6 = H4 + 
H5 = 13 IIIIII, IIIIU, … ఇలా 
మొతతుం 13 7 H7 = H5 + H6 = 21 
IIIIIII, IIIIIU, … ఇలా మొతతుం 
21 … … … 12 H12 = H10 + H11 = 
233 IIIIIIIIIIII, IIIIIIIIIIU, ... 
ఇలా మొతతుం 233.
 ఇలా పద్య రచనలో, ఒక
అదుభుతమైన సంఖ్్యక్రమం తా-
రసిలలోడం సహజమే కదా అని
అనిపస్తు ంద్. ఇద్ అలన్టి
కవులకు స్సపిషటా ం. అననాటుటా ,
Hn/Hn-1 నిషపితితు, n పెరిగే-
కొలదీ 1.618… అనే కరణీయ
సంఖ్య (irrational number)
కి చ్రుతుం దని, ఆ సంఖ్య సవార్ణ
నిషపితితు (golden ratio) గా ప్రసి-
ద్్గాం చినదని ఈన్డు జగద్వాత-

ము .
సవార్ణ  నిషపితితు రసజాఞా న శస్త్రం
(aesthetics) లో పలుచోటలో  అగు-
పస్తు ంద్. ఛందస్సులోనే కాదు,
సంగీత, న్ట్య, శిలపి కళలోలో  ఈ
నిషపితితుకి విశిషటా త ఉననాద్.
ఇంకొంత గణితానినా పరి-
శిలించడానికి, ఇంకా కాసతు 
ఛందస్సు గురిం చి చరిచిదాది ం . 
ఛందససుంటే చాలామంద్కి ఇటేటా  
గురొతుచ్చిద్ “యమాతారాజభా-
నసలగం” అనే గుడ్ి గురుతు. 
ఇందులో కూడా ఎంతో గమమూతెతైన 
విషయం ఉంద్. అద్ తెలుస్-
క్వాలంటే,పద్య లక్ణాల గురిం 
చి కొం త చపుపిక్వాలి.
పదా్యలు మూడు రకాలు:
వృతతు పదా్యలు, జాతి పదా్యలు,
మరియు ఉపజాతి పదా్యలు.
వృతాతు లు అక్ర గణాలతో కూరిచి-
నవి. జాతులు మాత్ర గణాలతో
కూరిచినవి. ఉపజాతులు మాత్ర
గణాలతో కురిచినవ కానీ, యతి-
ప్రాస నియమాలు లేనివి. మొదట
వృత ్తపదా్య ల గురిం చి చరిచిదాది ం .
వృతాతు లోలో  ముఖ్యంగా మూడక్రాల 
గణాలుంటా యి.
ప్రతి అక్రం లఘువు లేక గురువు
కావున, అటువంటి మూడక్రాల
గణాలు ఎనునాంటా యో తెలు-
స్క్వాలంటే అదో చిననా లకకో
ఔతుంద్ ; 23 = 2 × 2 × 2 = 8.
ఇలా:
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU,
UIU, UUI
వీటిని మూడు లఘువుల గణం,
మూడు గురువుల గణం, ఆద్
గురువుగల మూడక్రాల గణం,
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... ఇలా పలుచుక్వచుచి. కానీ
వాటికి ఏకాక్ర న్మాలు ఇవవాడం
పలుచుక్వడానికి వసతిగా
ఉంటుంద్.

ఇలా న, మ, భ, జ, స, య, ర, త
III, UUU, UII, IUI, IIU, IUU,
UIU, UUI.  మరి, ఇటువంటి 
ఒక అక్రం కల పేరలోని గురుతు ం 

చుక్వడం ఎలా? 
ఇదే కాదు, ఇటువంటి పదం 
ఇంక్టి ఉంద్: “యమా-
తాభానసజరా”. ఇద్ కూడా 

 అందుకే ఉంద్ “యమా-
తారాజభానసలగం”. దీనికి
గురు-లఘువులు వసి చూదాది ం .
I U U U I U I I I U
య మా తా రా జ భా న స ల గం
“య”తో మొదలుపెటిటా  తరావాతి
మూడు సంజఞాలు తీసికొంటే
య-గణం (IUU) వస్తు ంద్ .
“మా”తో మొదలుపెటిటా  అ తరావాతి

మూడు సంజఞాలు తీసికొం టే
మ-గణం (UUU) వస్తు ంద్ .
ఇలా, స-గణం వరకూ ఎంచకాకో
అనీనా వచ్చిస్తు  యి. “లగం” తీస్సి,
“యమాతారాజభానస” వరుతు  లా-
కారంలో అమరిస్తు, స-గణం ఏ
ఇబ్బంద్ లేకుం డా వచ్చిస్తు ంద్ .
ఈ గుడ్ి గురుతు
ప్రత్్యకత ఏమంటే, ప్రతి మూ-

డక్రాల పదం ఒకే స్రి కలిగ
ఎనిమిద్ గణాలను ఎనిమిదక్-
రాల పదంలో ఇమడచిడం.
http://chaitanyam.net/
w p b o o k / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 8 / 1 0 /
O c t o b e r - 2 0 1 8 R . p d f
ఈ వా్యసం మొదటి భాగానికి 
క్రింద్ లంకెను దరి్శంచండి:
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పనే్జస్తు ంద్. కానీ, ఇద్
వాడుకలో లేదు. ఎందుకంటే, 
సగటు తెలుగు మాషటా -
ర్సు గణితం గురించి పటిటా ం 
చు క్రు; గణితం మాసటార్సు
ఛందస్సులో చొఱవ తీస్క్రు!

నిజానికి రండే ఉన్నాయి. అద్ ఈ 
రండేన్, ఇంకా వర్వి ఉన్నాయా? 
నిజానికి  రండే ఉన్నాయి. అద్ ఎలా
నిరూపం చడం? అందుకు ర్-
ఖ్చిత్ర సిదాది ంత గణితము 
(graph theory) అవసరం.

ఈ క్రింద్ గ్రాఫ్ గమనిం చండి.
య-గణం (IUU) నుం 
చీ ముందుననా లఘువుని 
తీస్సి, చివరనా గురువుని 
జోడిస్తు మ-గణం (UUU)

వస్తు ంద్. కనుక, య-గణం 
నుంచీ మ-గణానికి బాణం 
గురుతు ంద్. అలాగే, గురువుకి 
బదులు లఘువును
జోడిస్తు త-గణం వస్తు ంద్ 
.దానికి ఓ బాణం గురుతు , 
“య” నుం చీ “తా”కు. ఇలా 
అనినా బాణం గురుతు లూ ఏ
గణం నుంచీ ఏ ఇతర రం 
డు గణాలకు వళళూవచోచి స్-
చిస్తు యి. “మ” మరియు 
“న” గణాలకు, ఒకకోటే
రీతి ఉంద్. ఎందుకంటే, 

మ-గణంలోని మొదటి 
గురువు తీసి చివరనా ఇంక్ 
గురువు జోడిస్తు, మ-గణమే
వస్తు ంద్. అలాగే, న-గణం కూడా. 
అందుకే  అ రండిం టికీ, ఒక్కో వరుతు  
లాకార బాణం గురుతు  స్చిం ప-
బడింద్. ఇటువంటి గ్రాఫ్ 
కి directed graph లేదా 
di-graph అని పేరు. 
ఇపుపిడు లకకో కటటా ండి: అనినా
గణాలను ఒకకోస్రి మాత్రమే 
సపృశించి, అనినాంటినీ సపృశిం 
చ్ దారులు (paths) ఎనునా-

న్నాయ్? రండే! ఇలా:
రండక్రాల గణాలు కూడా 
ఉంటాయి వృతతుపదా్య-
లోలో . అవి: “లా” (II), “గా” 
(UU), “హ” (UI), మరియు
“వ” (IU) గణాలు. ఇవనీనా 
ఒక న్లుగక్రాల “గుడ్ి 
గురుతు” పదంలో ఒకేస్రి 
వచ్చిలా చాలా త్లికగా
చ్యొచుచి. అద్ “హాలవగా” 
(UIIU లను వరుతు  లాకారంలో 
అమరాచిలి). అననా-
టుటా , ఈ ఒకకో అమరిక
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మాత్రమే స్ధ్యం. పైెన 
చపపిన విధంగా di-graph 
తో నిరూపంచవచుచి. మరి 
న్లుగు గణాల పదాలో?
రండు అక్రాలతో (అంటే, 
లఘువు మరియు గురు-
వులతో) 24 = 2 × 2 × 2 
× 2 = 16 న్లుగు గణాల
పదాలుంటాయి. వాటి 
పటీటా ని తయారుచ్స్ందు-
కు క్రీస్తు పూరవాంలోనే పంగళ 

మహాకవి (గణితంలో ద్టటా
కూడా) స్లభమైన నిరామూణ 
ప్రక్రియ (algorithm) రూ-
పంద్ంచాడు. మూడక్-
రాల పదాలకు (అవి ఎనిమిద్
వున్నాయి కదా!), చివరనా 
లఘువు లేదా గురువు చ్-
రచిడమే! ఈ క్రింద్ చిత్రంలో 
చూపన విధంగా, మనకు
పదహారు న్లుగక్-
రాల గణాలు వస్తు  యి:

యగ, మగ, తగ, రగ, జగ, 
భగ, నగ, సగ, యల, మల, 
తల, రల, జల, భల, నల, 
మరియు సల. ఇవనీనా
ఒకకోస్ర్ ఇమిడేలా ఉండే 
పదహారు అక్రాల పదాలు 
పదహారు ఉన్నాయి. ఒకటి 
మాత్రం క్రింద వరుతు లా-
కారంలో చూపబడింద్ .
మొదటిద్ ““యమా-
తారాజభానస”, రండ్ద్ 
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“ య మా తా భా న స జ రా ”
ఇస్తు యి. మర్ విధంగానూ ఇద్ 
స్ధ్యం కాదు. ఇదే నిరూపణ!
ఇటువంటి వరుతు  లాకార పదాలను 
డి బ్రూయిన్ (de Bruin) క్రమాలు 
అంటారు ఈన్డు. ఇవి మొటటా -
మొదట కనుగొనబడిం-
ద్ ఛందస్సులోనే. పంగళి 
గారికే ఆ ఖ్్యతి దకాకోలి. అవి 
ఎనునాంటా యననాదానికి ఒక
గణిత స్త్రం కూడా 
వుంద్ (పైెన చూడండి).
“n = 1”, అంటే, ఒకకో అక్ర 
పదం ఒకకోటే (I లేక U); రం 
డక్రాల పదాలకు కూడా 
ఒకకోటే (IU); ముందు
వివరించిన విధంగా మూ-

డక్రాల పదాలకు రండు; 
ఇలా, పెంచుకొంటూ 
పోవచుచి. ఎనునాన్నాయో అలా
ఉంచి, మచుచికు ఒకకో పదం 
తయారు చ్యాలంటే కూడా, 
graph theory లో పద్-
తులున్నాయి. ఉదాహ-
రణకి పైెన చూపన న్లు-
గక్రాల డి బ్రూయిన్ క్రమం 
పైెన చూపన graph కి చిననా 
మారుపితో న్లుగక్రాల
డి బ్రూయిన్ క్రమం కనుగొనవ-
చుచి.
ఇకకోడ య-గణం నుంచీ 
మ-గణానికి వళ్ళూ దారిలో 
బాణం గురుతుపైె ఒక 
గురువును జోడించాం .

ఇలాగే, అనినా బాణం గురు-
తులపైె లఘువో, గురువో 
చ్రాయి. ఇపుపిడు, న్లుగ-
క్రాల గుడ్ి గురుతు పదం
కావాలంటే graph లోని 
బాణం గురుతులనినాంటి దావా 
రా ఒకకోస్రి మాత్రమే వళ్ళూ 
దారి కనుగొన్లి. అలాంటి
దారి ఒకటి మాత్రమే చూ-
పబడింద్ పైె చిత్రంలో. 
ఇంకా 15 పెదది  కషటా ం లేకుం 
డా గీసయోచుచి. గణితంలో
ఇంత గమమూతుతు ందని, ఛందస్సులో 
ఇంత గణితం ఇమిడి ఉననాదన-
డంలో ఆశచిర్యం ఏమీ లేదు. ఎంత
చపపిన్ కొంత మిగలేం 
త విషయం ఇద్!
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“ య మా తా రా జ భా న స ల గ ం ” 
వరకూ వచిచి ఉతపిలమాల,
చంపకమాలల గురించి ప్ర-
స్తు విం చకపోత్ ఎలా? కనుక 
అదీ కొంత. పారిజాతాప-
హరణం లోని తిమమూనగారి
పద్యమొకటి తీస్కొందాం. 
ఈ పద్యంలో సత్యభామ 
ఆక్రోశం, ఆవదన హృద్యం 
గా వరి్ణంపబడ్ాయి. ఇద్
చంపకమాల వృతతుప-
ద్యం. ఇందులోని న్లుగు 
పంకుతు లు “న జ భ జ జ జ ర” 
గణాలను కలిగ ఉంటాయి.
ఇంకొనినా వృతతు పదా్య లలోని గణ 
క్రమాలు కూడా క్రింద చూడొచుచి. 

ఇటువంటివి ఎన్నా ఉన్నాయి. ప్రతి
దానిలోనూ ఒక ప్రత్్యకమై 
న లయ ఉంటుంద్. ఉదా-
హరణకు, ప్రతి పంకి తులో-
ను న్లుగు య-గణాలుగల
“భుజంగ ప్రయాతం”లో 
పాము కదలికలోని లయ 
కనిపస్తు ంద్; రాగయుక తుం-
గా చద్విత్ ఆ లయ వినిప-
స్తు ంద్ . కానీ, చాలా మంద్ కవులు 
కొనినావృతతురీతులను మాత్రమే 
వాడారు. అద్ వారి అభిరుచి.
ఇకపోత్, జాతి మరియు 
ఉపజాతి పదా్యలు మాత్రా 
సమక నిబద్ములు. అంటే, 
ముందు తెలిపన రీతిలో

సమమై నకాల పరిమా-
ణంగల గణాలను కలిగ 
ఉంటాయి. కందము, ద్వాపద, 
తరువోజ, రగడలు జాతి
పదా్యలకు ఉదాహరణ-
లు. ఆటవలద్, త్టగీతి, 
సీసము ఉపజాతి పదా్యల-
కు ఉదాహరణలు. వీటి గణ
నియమాలు గురుతు ంచు-
క్వడానికి ఆయా పద్య రీ-
తులలోనే చకకోని పదా్య 
లున్నాయి.  ఇవి రాయాలంటే
ఎంతోకొంత గణిత ప్రావీణ్యం 
అవసరం.
   ఇవి గమనించండి:
ఇంద్ర, స్ర్య గణాలు ఏవో 
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తెలుపటానికి ఒక పద్యం. 
ఆటవలద్, త్టగీతి పద్య 
లక్ణాలను తెలిపేందు-
కు ఇంక్ పద్యం. అననాటుటా , వమన 
పదా్య లు ఆటవలద్లో ఉంటాయి.
చివరగా, జాతి పద్యమై న “రగడ” 
రీతి గురిం చి కొం త చపాపిలి. 
రగడ పదా్య ల గురిం చి జ. కె.
మోహన రావు గారు మంచి వా్యసం 
వ్రాశరు [4]. న్లుగు మాత్రలు 
న్లుగు స్రులో  ఉననా మధురగతి
రగడలో శ్రీశ్రీ విపలో వ కవితవా-
మూ, కృష్ణశస్త్రి భావుకతవాం 
మధురంగా పండాయని-
పస్తు ంద్ ఈ క్రింద్ పదా్య -
లనూ చద్విత్. వీరిరువు-
రికి స్పిరి తుదా యకులైన 
మహాకవి గురజాడ అపాపి-
రావు గారి “ముతా్యలసరం”
రీతి వృషభ గతి రగడ అని, 
ఎదుది  నడక ముతా్యలస-
రం అయి్యందని ప్రస్తు విం 

చారు జ. కె. మోహన రావు
గారు [4].
చవికి ఇంపుగా వ్రాయట-
మేన్ ఛందస్సు లక్షం? 
అదే కాదు. అందులో దోష-
సవరణ (error-correction)
కు ఎంతో ప్రాధా్యన్యత ఉంద్. 
ఛందోబద్ం గా, పకడ్బం-
దీ గా వ్రాసిన పదా్య లు చద-
వటంలో ఏ చిననా తపుపి
దరిలోన్, శ్రోతలు ఇటేటా  పటేటా -
యగలరు, శంకరాభరణం 
శంకర శస్త్రి “శరదా!” అని 
గానంలో శ్రుతి తపపినపు-
డు పటేటా సి నటుటా గా. గణితం 
మండుగా ఉననా లోతైెన 
విషయం ఇద్. ఆ వివరాలు 
ప్రకకోన ఉంచి, ఛందస్సు
అవసరానినా పద్య రచనలో 
ఇలా అరథాం చ్స్క్వ-
చుచి. ఒక మనిష రోడ్ు మీద 
నడిస్తు వింత కాదు. ఎవరూ

ఆసకి తుతో చూడరు. అసలా 
ఆ నడకను అంత పటిటా ం 
చుక్రు. అదే ఒక సననాని 
త్రాటిపైె నడిస్తు, అదో ఆక-
రష్ణ. కళళూపపిగంచి చుస్తు  
రందరూ. త్రాటిపైె నడిచ్వా-
రు కూడా చాల జాగరూకత-
తో, చూసి, చూసి నడుస్తు రు.
పద్య రచన త్రాటిపైె నడక. 
ఛందోనియమాలు పాటిం 
చాలి. అక్రాలనూ, పదాలనూ 
సరిగా తూచి, తూచి
వాడాలి. మన్భావానినా ని-
రుది షటా ంగా అతి తకుకోవ అక్-
రాలోలో  తెలియజేయాలి. 
ఇవనీనా పదా్యనినా లయబద్ం
చ్స్తు యి. అలంకార ప్ర-
యోగాలకు వీలు కలిపస్తు  
యి. వరసి, ఛందస్సు పద్య 
రచనలో క్రమశిక్ణ ఏరపిరు-
స్తు ంద్. గద్య రచనకూ, 
పద్య రచనకూ ఇదే వ్యతా్య-
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సం. ఛందస్సు వలేలో  పదా్యలు, 
గద్య రచనలకన్నా, ఎకుకో-
వగా గురుతు ంటాయి. కాకపోత్, 
పదా్యలు అరథాం చ్స్క్వ-
డం, గద్యంతో పోలిస్తు, స్-
లభతరం కాదు. అందుకే
ఈ కాలపు యువతరం పదా్య 
లకు, ఛందస్సుకు దూర-
మౌతున్నార్మో! ఛందస్సు-
తో గణితం కలిప బోధిస్తు,
కొంత ప్రయోజనం ఉండ-
వచుచి. అటు గణితంలో-
ని కొనినా మలకువలు తెలుస్తు  
యి, ఇటు ఛందస్సుతో పరి-
చయమూ కలుగుతుంద్ . 

తదావారా తెలుగు భాష మరిం 
త కాలం చకకోగా మనగలదు.
పరిశోధన్ పత్రాల 
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భారతీయ సనాతన 
ధర్మంలో ‘ఋషుల’ 
స్థా నమం మహో న్నతమ�ైమంది. 
భారతవర్మంలోని అలనాటి 
‘కశ్యపఋషి’ పేరిట ‘కశ్యప 
ర్జ్యమంగ్ (నేటి కశ్్రమం) 
పిలువబడుతుమంది. ప్రకృతి 
అమందాలకు ప్రసిదిధిగ్మంచిన 
కశ్యప ర్జ్యమంలో శివ్ర్ 
ధన ప్్ర ముఖ్్యని్న ఇక్కడ 
శివ్లయ్లు తెలియజే 
స్తు నా్నయి. ‘శివుడు’ నాటి 
ప్రజల ఆర్ధ్యదైవమం.... మేము 
దరిశమంచిన అని్న ప్రదేశ్లోలో  
శి వ్ ల య్ లు నా్న యి . 
‘కల్హణుని’ ర్జతరమంగిణిలో 
‘కశ్్ర ర్జ చరిత్ర’ వరిణమంప 
బడిరది 

 హ�ైదర్బాద్ న్మండి 

ఢల్లో ి మ్ర్మంగ్ శ్రీనగర్ 
విమ్నాశరీయమం చేరు 
కొని, ఆ రోజు శ్రీనగరోలో ని 
అమందాల దాల్ సరస్సులోని 
‘హౌస్బో ట్’లో బస చేశ్మం. 
కశ్్ర్నికి అమందాలి్న గూరేచే 
సరస్సు ఇది. చ్ట్టూ  ఎన్్న 
పర్వతాలు, సరస్సు మధ్యలో 
ఫ్లో టిమంగ్ మ్ర్్కట్లో , అక్కడే 
‘లమంక’లో నివ్సముమంట్న్న 
వ్రు, నిర్వహిస్తు న్న 
స్థా నిక ద్క్ణాలు మనలి్న 
ఆకట్టూ కొమంటాయి. ఆ రోజు 
స్యమంత్రమం పడవ (వీటిని 
‘శిక్ర్’లని అమంటారు)లో 
దాదాపు ర్మండు గమంటలప్ట్ 
జరిపిన విహారమం మ్ 
హృదయ్లోలో  చెరగని 
ముద్రవేసిమంది. మరుపుర్ని 

శైవానికి, ప్రకృతి అందాలకు నిలయం

కశ్యపదేశం (కాశ్మీరం)
             మతసు్యరాజ హరగోపాల్

సమంఘటనగ్ మిగిలిమంది. 
శిక్ర్ న్మండి ఎతెతు ౖన కొమండప�ౖ 
ఆ ది శ మం క ర్ చా రు్య ల వ్ రు 
స్థా పిమంచిన మమందిరమం నగర్ 
నికి సరికొరీ తతు  అమందాలి్న 
తెస్తు మంది. ఈ కొమండప�ౖ ‘శ్రీనగర్’ 
అమందాలి్న తిలకిమంచామం.

త క్తు ` ఏ ` స్ లే మ్ న్ 
కొమండమీద 1000 
అడుగుల ఎతుతు ప�ౖ శ్రీ 
ఆ ది శ మం క ర్ చా రు్య ల వ్ రు 
10 శతాబ్దములకు 
ముమందే శివ మమందిరము 
నిరి్మంచారు. ఇది కూడా 
దరిశమంచదగ్ సథాల్లోలో  ఒకటి.

  వీటి తర్్వత 
చెపుపుకోతగినది తులిప్ 
గ్ర్డెన్. దగ్రోలో  అమందమ�ైన 
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మొగల్ గ్ర్డెన్సు కూడా 
చూశ్ము. దీని్న  సిర్జ్ 
బాగ్  అమంటారు. దీలో 
3,50,000 తులిపుపుష్పులు 
విరబూస్తు యి. 50 రక్ల 
తులిప్ పుషపుజాతులు 
నెదర్లో మండ్సు న్మండి 
తెపిపుమంచబడాడె యి. 

 క్కప్ తే ఇవి ప్రతే్యకమ�ైన 
ఋతువులోనే కనిపుస్తు యి. 
ఫిబ్రవరి న్మండి ఏపి్రల్వరకే 
ఇవి విరబూస్తు యి. శ్రీనగరు్క 
ఢల్లో ి న్మండి విమ్న సౌకర్యమం 
ఉమంది. శ్రీనగర్ న్మండి 29 కి.మీ. 
దూరమంలో ఉన్న అవమంతీపుర 
కూడా చూడదగ్ది. 9వ 
శతాబ్దమంలో అవమంతివర్ 
అనే ర్జు శివ, విషుణ లకు 
మమందిర్లు నిరి్మంచాడు. 
క్ని ఇపుపుడివి శిథిల్వసథాలో 

ఉనా్నయి. మనమం జరిపే చైత్ర 
నవర్తి్ర ఉతసువ్లన్ కశ్్రోలో  
‘నవదేప్్’గ్ జరుపుకొమంటారు 
` కశ్్ర్ని్న ప్లిమంచిన చకరీవరితు 
లలితాదితు్యని జాఞా పకమంలో 
చివరిరోజు శౌర్యదివస్’గ్ 
ఇటీవల ఇక్కడి హిమంద్వులు 
జరుపుకొనా్నరు కూడా.

 ‘అవమంతిపుర’ మ్ర్మం 
గ్ మేము ‘పహల్్ మ్’ 
చేరుకునా్నమం. అమందమ�ైన 
‘లిడాడె ర్’ నది ప్రక్కన హీవన్ 
హో టలోలో  మ్ బస. ప్రకృతి 
రమణీయతకు ప్రసిదిధిగ్మంచిన 
పహల్్ మ్ హో టల్ రూమ్ 
న్మండి ‘లిడడెర్’ నది దృశ్యమం 
మరుపుర్ని అన్భూతి. ఆ 
రోజు అక్కడే గడిపి, మరునాడు 
దగ్రోలో ని ‘చమందనా్వడీ’కి 
వెళ్ళమం. మ్ర్మమంతా 

లోయలు, మమంచ్ 
పర్వతాలు కన్్నల విమంద్ల 
గ్విస్తు యి. చమందనా్వడీ 
లోయ అమందమ�ైనది ఇక్కడి 
న్మంచే ‘అమరనాథ’ య్త్ర 
ప్్ర రమంభమం. అయితే నేన్ 
‘స్ నా్ర్్’ న్మండి అమరనాథ 
దరశనానికి వెళ్ళన్. 
‘అమరనాథ’ దరశనానికి 
ఇవి ర్మండు మ్ర్్ లు. ఆ రోజు 
స్యమంత్రమం పహల్్ మంవ్లో ని 
శి వ మ మం ది ర్ ని్న  
ద రిశ మం చ్ కు నా్న మం . 
స్యమంక్లపు వేళ 
శివదరశనమం, తర్్వత 
పహల్్ వ్ మ్ర్్కట్లో  స్థా నిక 
ఉతపుతుతు లు కొన్గోలు చేశ్మం. 

 ర్మండురోజులు 
పహల్్ మ్లో  గడిపి మరునాడు 
‘గుల్్ర్్’కు బయలుదేర్మం. 
మధ్యలో ‘లిడడెర్’ నదిలో 
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ర్పిటూమంగ్ చేశ్మం. మధా్యహ్నమం 
వరకు గుల్్ర్్ చేరుకునా్నమం.

గౌరీమ్ర్్ :  శ్రీనగర్ 
న్మండి 47 కి.మీ. దూరమంలో 
గుల్్ర్్ అనే ప్రదేశముమంది. 
దీని్న యూస్ఫ్ ష్ అనే 
ర్జు 15వ శతాబ్దమంలో 
‘గౌరీమ్ర్్’గ్ కన్గొనా్నడు. 
తర్్వత మొగలులు దీని్న 
గుల్్ర్్గా మ్ర్చేరు. 
విశ్లమ�ైనపచిచేక బయళళ 
లో, మమంచ్తో నిమండిన 
కొమండలతో, ప్రపమంచమంలోనే 
ఎతెతు ౖన గోల్ఫ్ కోరుసుతో అతి 
రమణీయమంగ్ ఉమంట్మంది. 
1911లో బ్్రటిష్్వరు ఈ 
గోలోఫ్కోరుసున్ నిరి్మంచారు. 
గురరీపుస్్వరీకి, స్్కయిమంగ్ 
మరియు ట్్రకి్కమంకు 
అన్కూలమ�ైన ప్రదేశమం 
గుల్్ర్్. గొమండోల్ కేబుల్ 
క్ర్ దా్వర్ పర్వత శిఖర్ని్న 
చేరుకొనా్నమం. గుల్్ర్్ పర్వత 
శిఖర్లప�ౖ న్మండి ప్కిస్తు న్ 
భూభాగమం కనిపుస్తు మంది 
(ఒకపపుటి భరతవర్మంలోనిది). 
‘గుల్్ర్్’లో ఆ స్యమంత్రమం 
‘శివ్లయమంలో పూజ, 
హారతివేళ గమంటసేపు గడిప్మం. 
చ్ట్టూ  అద్భుతమ�ైన 
ప్రకృతి, కొమండలు, 
స్యమంక్ల సూర్్యసతు  
మ్నమం      తద్పరి ఇక్కడి 
పూజ క్ర్యకరీమ్లు కశ్్ర 
హ�ైమందవ శైవస్మంప్రదాయ్నికి 
ప్రతీకగ్ నిలుస్తు యి. 
ఇక్కడి కశ్్రీ హిమంద్వులు 
తామంతి్రక విధానాలనూ పూజా 
విధానాని్న జరుపుకొమంటారని 
వినా్నమం ̀  కశ్్రమంలో కుమంకుమ 

పువు్వ, ఎమండు ఫల్లు 
హా్యమండీకర్ీ ఫ్టూ  కొనదగినవి.

స్ నామ్ర్్ : శ్రీనగర్ 
న్మండి 84 కి.మీ. దూరమంలో 
స్ నామ్ర్్ అనే ప్రదేశముమంది. 
ఇది 2730 మీటరలో  ఎతుతు ప�ౖ 
ఉమంట్మంది. ఇక్కడి న్మండి 
సిమంధ్నది ప్రవహిస్తు మంది. 
ఈ ప్రదేశము అమందమ�ైన 
జలప్తాలతో, అలప�ౖన్ 
పుష్పులతో మరియు 
కోనిఫర్ వృక్షాలతో ప్రకృతి 
రమణీయమంగ్ ఉమంట్మంది. 
స్ నామ్ర్్ న్మండి 3 కి.మీ. 
దూరమంలో థాజీహౌస్ 
గేలోషియర్ ఉమంట్మంది. 
గురరీపు స్్వరీ దా్వర్ 
గేలోషియర్వరకు చేరుకోవచ్చే.

 స్ నామ్ర్్ 
కొది్దదూరమంలో ‘బైథాల్’ అనే 
సథాలమం న్మండి హ�లిక్ఫటూర్ 
దా్వర్ ఏడు నిముష్లోలో  
పమంచతరణికి చేరుకుమంటామం. 
అక్కడ న్మండి మూడుమ�ైళళ 
దూరమంలో, అమరనాథ గుహ 
ఉమంది. ఏడు నిముష్ల ఈ 
గగనయ్నమంలో హిమ్ల 
య్లన్ వీక్ిమంచవచ్చే. 
అద్భుతమ�ైన అన్భూతిని 
పొ మంద్తాము. కశ్్రమంలో 

చమందనా్వడి (పహాల్్ మంవ్ 
సమీపమంలో) మరియు స్ నా్ర్్ 
(బైథాల్) న్మండి నడక దా్వర్ 
గుర్రీ ల దా్వర్ ‘అమరనాథ’ 
య్త్ర స్గుతుమంది. 
హ�ల్క్ఫటూర్ మ్త్రమం స్ నా్ర్్ 
(బైథాల్) న్మంచే ఉమంట్మంది. 
ఎని్న ఇక్కట్లో  ఉనా్న, 
హిమస్న్వుల మధ్య ఉమండే 
ఈ ‘అమరనాథ’ గుహలోని 
స్వయమంసిదధిమంగ్ ఏరపుడే 
శివలిమంగ దరశనమం దా్వర్ 
మనమం మ్నసికోల్లో స్ని్న, 
ప్రశ్మంతతన్ పొ మంద్తామం. 
మ్ర్మమంతా ప్రకృతి ర్మ 
ణీయకతన్ వీక్ిమంచి 
ప ర వ శు ల మ వు తా ము .

 అమరనాథ 
శివదరశనమం జీవితమంలో 
మరుపుర్ని మధ్రఘటటూమం.

జ మూ్ స మీ ప మం లో 
‘కట్ార ’ అనే ప్రదేశమంలో బసచేసి 
గగనమ్ర్మంగ్ ‘వైష్ణ దేవి’ 
దరశనమం చేస్కొనా్నమం. 
జమూ్/శ్రీనగర్ న్మండి 
‘కట్ార ’కి రోడుడె మ్ర్మం ఉమంది. 
కట్ార  న్మండి వైష్ణ దేవి శిఖరమం 
14 కిలోమీటరులో  రోడుడె  
మ్ర్మంగ్ కూడా వెళళవచ్చే. 

ప్రకృతి అమందాలకు, 
శైవ్నికి, కశ్యపదేశమం (కశ్్రమం) 
ప్రతీక. భరతఖమండానికి 
తలమ్ నికమ�ైన ‘కశ్్రమం’ 
తపపుక దరిసుమంచాలిసున 
పర్్యటక ప్రదేశమం.

`ఆచార్య మతసు్యర్జ 
హరగోప్ల్
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13.ఉపదేశతాతు లే మీళాతపోతు,-
చ్తననైె యరుళాలే తరుతుతు మ్ 
ఈశవార నైె యడకాలే తిరుతుతు మ్. 
అరథాం:-జీవుడు , ఈశవారులలో 
తన ఉపదేశం వలలో  ప్రయోజనం 
కనిపంచక పోత్ జీవుని కృపచ్త 
పరమాతమూ కు తన సౌందర్యం 
చూప ద్దుది బాటు చ్స్తు ంద్. 
వివరంగా:-జీవుడు ప్రకృతి మాయ 
ఆకరష్ణకు లోనైె ఈ సృషటా లో 
గల ప్రతీ వస్తు వు న్సొంతం . 
ఈభూమి పైె ననునా అడ్గంచ్శకి తు 
ఎవవారికీ లేదు అని అహంకరిస్తు  
అధరమూంగా ప్రవరి తుంచ్ వారిని-

,ఇలాంటి వారిని కీరి తుస్తు  స్వలు 
చ్స్తు  అనుసరించ్వారిని సైతం 
పరమాతమూ అనుగ్రహం పందే 
విధంగా అమమూ ప్రయతినాస్తు ంద్. 
ఉదా:-రామచంద్రుని భార్య సీ-
తమమూను రావణుడు లంకలో 
బంధించి తనకు ల్ంగప-
మమూని ఐశవార్యము వంటి  భో-
గభాగా్యలు ఆశచూపగా....... 
సీతమమూ రావణునితో నేను శ్రీ-
రామచంద్రుని ధరమూపతినా-
ని. స్రు్యని నుండి కాంతి 
ఏవిదంగా వరుచ్యలేరో అదేవి-
ధంగా న్భర తు నుండి ననూనా వరు 

చ్యలేరు.న్ రామచంద్రుడు 
ప్రస్తు తం రాజ్యం, ఐశవార్యము భో-
గభాగా్యలు లేనివాడు కావచుచి 
ఏద్యేమైన్ అతడు న్భర తు. 
నీవు రాజువుగాన  నీభార్య పాతి-
వ్రత్య ధరామూనినా నీవు ఎలా రకిష్ం-
చాలను కుంటావో అలాగే ఇతర 
స్త్రీల పాతివ్రత్య ధరామూనినా రకిష్ంచా-
లి.నీమాట నీదే తపపి పెదదిలును 
ఆశ్రయించడం నీకు తెలియదు.
సహజంగా ఎవరికైన్ ధరమూసందే-
హం కలిగత్ "తద్వాదథా ప్రణిపాత్న 
పరిప్రస్నాన స్వయా ఉపదేక్షంతి 
త్జానానం జానానినుః తతతువాం దరి్శ-

శ్రీ  వచన భూషణం 
శ్రీ ముడుంబై వంకటాచారు్యలు 



స్త్రీలను హనుమ శికిష్స్తు  అంటే 
అడ్గంచి రక్ణ కలిపించింద్ 
ఈవిధంగా జీవులపటలో   తన-
కృపాగుణానినా ప్రదరి్శంచింద్. 
          అమమూ ఈశవారునికి తన 
సౌందర్యం చూపజీవులపటలో  
జాలికలిగే విధంగా ప్రయతినా-
స్తు ందట.స్వామికి నచిచిన చీర,-
పువువాలు ఆభరణాలు ధరించి 
జీవుడి పటలో  స్వామి కి క్పం తగే్గ-
విధంగా .చ్యాలననా ప్రయతనాం 
లో భాగంగా  ఇపుపిడు నేను ఎలా 
ఉన్నాను అంటుందట.స్వామి 
క్పం తగ్గక తలతిపేపిస్కుంటే . 
కనీనాటితో అమమూ మీరు వాడిని శి-
కిష్ంచాలని నిశచియానికి వచాచిరు.
వాడు మీరు పెటేటా  శిక్లు భరించ-
లేడు.ఆశిక్ ఏదో న్కు వయ్యండి 
నేనే భరిస్తు .అంటూ దుుఃఖిస్తు ం-
టే బిడ్పటలో  వాతసుల్యంతో కూడిన 
అమమూ వారి సహజ సౌందర్యం 
చూసి  ఆమవశం అవుతారట.
ఆవిథంగా ఈశవారుని ద్దుది బాటు 
చ్స్తు ంద్.

న"ధరమూతతతువాం తెలిసిన పెదదిల 
చంతకు వళిలో  వారికి నమసకోరించి 
నీకు తెలియని ధరమూవిషయము-
లు అడిగత్ వారు ఉపదేశిస్తు రు.
నీమేలు క్ర్వారు నీకుహితం 
చపపిన్ నీవు వినవు. ఒకత్రా-
గుబోతు నడిపేవాహనం లో 
ప్రయాణించాలని భావించ్వా-
రంతా ప్రమాదం కొని తెచిచిపెటుటా -
కుననా టేలో  నినునా ఆశ్రయించిన వారి 
జీవితం ఉంటుంద్.నీవు మంచి 
చ్స్తుఈలోకంలో నీకీరి తు ఎంతవ-
రకూ ఉంటుందో అంతవరకూ 
సవార్గం లో ఉంటావు.పాపంచ్స్తు 
నరకంలో ఉంటావు.ధరమూంగాన-
డుచుక్మని సీతమమూ హితబోధ 
చ్స్తు... రావణుడు మేము రాక్-
స్లం. అధరమూంగా నడుచుక్-
వడం మే మాధరమూం అన్నాడు. 
.                  హనుమ లంక చ్రి 
సీతమమూను దరి్శంచి రావణుని 
చంత చ్రి హితబోధ చ్యగా 
హనుమతోకకు నిపుపి పెటటా మని 
ఆదేశించగాభటులు తోకకు ని-

పుపిపెటటా డం జరింగంద్.హనుమ 
తోకకు అగనా బాధ లేకుండా 
సీతలం కలిగంచాలని సీతమమూ 
అగనా దేవుని ఆదేశించింద్.ఆశచి-
ర్యం అగనా హనుమను ఏమీ 
చ్యలేదు సీతమమూకు అనినా 
శకుతు లు ఉండీ వాడు పెటేటా  న్ 
న్ బాధలు అనుభవించింద్. 
"దగోది భవ" అంటేచాలు  నశిం-
చిపోయేవాడు.కాని ఆమ తనకు 
అపకారం చ్సిన వారినైెన్ రకిష్ం 
చాలానే దయాగుణం కలద్. 
         సీతమమూ విషయంలో 
రావణుని కన్నా ఎకుకోవ నేరం 
చ్సిన వాడు  కాకాస్రు-
డు., రామచంద్రుడు అతనిని 
శికిష్ంచ్ విధంగా బ్రహామూస్్రా నినా 
ప్రయోగంచగా కాకాస్రుడు 
 శరణుఅన్నాడు గాన రకిష్ంచమని 
సీతమమూ రామచంద్రుని తో పటుటా -
బటిటా  మరీ ప్రాణాపాయం లేకుండా 
తన కృపా గుణం ప్రదరి్శంచింద్. 
         రావణుని మరణానంత-
రం సీతమమూను బాధించిన రాక్స 






