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                                                                నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు

 ప్రపంచంలోని ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు.
2023 కొతతు సంవత్సరం సంబరాలు జరుపుకోవడంతో పాటు కొతతు సంవత్సరంలో జీవితం ఎల్ 
ఉండాలో ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారా? అల్గే కుటుంబం, మన రాష్టం, దేశం గురించి కూడా 
ఎల్ ఉండాలో ఆలోచించి, నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కదా! 
  "మహాతామూ గంధీ చెపపినటు్ల  'ఈ ప్రపంచంలో నువువా చూడాలనుకుంటుననా మారుపి మొదట 
నీతోనే మొదలవావాలి'. కబటిటి  మనం కూడా ఎపపిటి ల్గ ఉండి పోకుండా కొతతు కొతతు ఆలోచన 
లతో,  మనకి వీలైనంతలో సమాజానికి మంచి పంచుతూ, మన చుట్టి  ఉననావారికి 
సహాయ పడతూ మన జీవితానినా ఆనందమయం చేసుకుంట్, 2023 వ సంవత్సరంలో భగ-
వంతుడ సృషటి ంచిన ఈ సృషటి ని కపాడతూ సంతోషంగ గడపుదామా !
                                               తెలుగు రాష్టలో్ల ని  వార తులు 
 తెలంగణా విశేషాలు  
     కొతతు ఏడాద్లో కొలువుల జోష్
1365 గ్రూప్--3 ఉద్్యగలకు టీ ఎస్ పీ ఎస్్స ప్రకటన అత్యధికంగ ఆర్ిక శఖలో 712.   
తెలంగణా రాష్టంలో 5,204 స్టి ఫ్ నరు్సల పోసుటి లను భరీ తు చేయడానికి తెలంగణా వైద్య 
ఆరోగ్య సేవల నియామక సంసథా మంబర్ సెక్రటరీ గోపీకంత్ రెడిడి  శుక్రవారం నియామక ప్రకట-
నను విడదల చేశరు. అభ్యరుథా లంతా జనవరి 25 ఉదయం నుండి ఫిబ్రవరి 15 వరకూ దరఖ-
సుతు  చేసుకోవచుచు. దరఖసుతు  చేసుకుననా తరావాత ఎటువంటి మారుపిలు చేసుకోవడానికి అవకశ-
లు లేవు అని టీఎంహెచ్ఎస్ఆర్ బీ ప్రకటించింద్.   వ్యవస్యం, బీస్ సంక్ష్మం, యువజన 
సరీవాసులు. గ్రూప్-2 లో మహిళలకు పెదది  పీట వేసి, మొతతుం18 విభాగలో్ల  780  పోసుటి లు ఉంటే, 
350 మహిళలకు రిజరువా అయా్యయి. ఈ విధంగ కొలువుల జోష్ తో కొతతు సంవత్సరానికి స్వాగతం 
పలుకుతోంద్. డీజీపీ మహందర్ రెడిడికి చారిమూన్ర్ జాఞా పక డీజీపీ మహందర్ రెడిడి  తెలం గణాకు  
అంద్ంచిన సేవలు మహోననాతమైనవి అని హోంశఖ మంత్రి మహమూద్  అలీ కొనియాడా-
రు. డీజీపీగ అయిదేళ్లపాటు సేవలంద్ంచిన మహంద్ర రెడిడి  శనివారం పదవీ విరమణ చేయనుననా     
నేపథ్యంలో హోంమంత్రి శుక్రవారం వారిని సన్మూనించి జాఞా పకని అందజేశరు.
  అయ్యపపి స్వామిపైె అనుచిత వా్యఖ్యలు చేసిన నరేశ్   న్సితుక సంఘం తెలంగణా రాష్ట అధ్యకుష్ డ 
నరేశ్ అనుచిత వా్యఖ్యలు చేయడంతో పోలీసులు అరెస్టి  చేశరు. ఈ నెల 19 న బైరి నరేశ్  అయ్యపపి 
స్వామిపైె అనుచిత వా్యఖ్యలు చేయడంతో వివాదాసపిదంగ మారి, ఈ విషయం స్మాజిక మాధ్యమా-
లో్ల  విసతృతంగ ప్రచారం కవడంతో రాష్ట వా్యపతుంగ పలు చోట్ల  అయ్యపపి స్వాములు ఆంద్ళన చేపటాటి రు.  
                                  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వార తులు
  గ్రేడ్ --3 ఈవో పరీక్ష ఫిబ్రవరి 17. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ దేవాదాయ శఖలో కర్యనిరవాహణాధికరి(గ్రేడ్ -3 ) 
పోసుటి లకు కంపూ్యటర్ ఆధారిత ప్రధాన పరీక్ష 2023 ఫిబ్రవరి 17న నిరవాహించనుననాటు్ల  ఏపీపీఎస్్స 
ఓ ప్రకటనలో పేర్కంద్.
 ఆధారిత హాజరు అమలు ఉద్్యగులకు జనవరి నుండి ప్రభుతవాం లోని అనినా విభాగల ఉద్్య-
గులకు ఆలస్యంగ వసేతు సెలవే అని సచివాలయం, విభాగధిపతులు, జిల్్ల  కరా్యలయాలో్ల  



అమలు చేయాలనీ ఇపపిటిక్ ప్రభుతవాం ఆదేశలిచిచుంద్. కరా్యలయ సమయం దాటిన తరావాత 
10 నిమిషాలు వరకూ అదనపు సమయం ఇవావాలని ఇంతకనే మించి మూడ స్రు్ల  ఆలస్యంగ 
వసేతు సగం రోజు సెలవుగ ఖచిచుతంగ అమలు చేయాలని ఆర్ిక శఖ ఆదేశంచినటు్ల  సమాచారం. 
అల్గే ఆరీటిస్ ఉద్్యగులుకు జనవరి 16 నుండి ముఖ గురి తుంపు ఆధారిత హాజరు విధానం (ఎఫ్ ఆర్ 
బీ ఏ ఎస్) అమలు చేసూతు  సంసథా ఎండీ దావారక తిరుమల రావు ఉతతురువాలు జారీ చేశరు.  
  జాగ్రతతులు తపపినిసరి -- విశఖ పోలీసులు పాత సంవత్సరానికి వీడ్్కలు పలుకుతూ కొతతు సం-
వత్సరం 2023 నూ్య ఇయర్ లోకి అడగుపెటటి బోతున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో కొనినా జాగ్రతతులు తపపిని-
సరిగ పాటించాలని నగరవాసులకు విశఖపటనాం పోలీసులు సూచించారు. ఆ వేడకలో్ల  ఎల్ంటి 
అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా విశఖనగరం పోలీసులు కటుటి ద్టటి మైన చర్యలు తీసు-
కుంటామని హెచచురించారు. నిరావాహకులపైెన్ క్సులు నమోదు చేస్తు మని సపిషటి ం చేశరు. నూతన 
సంవత్సర శుభాకంక్షలు పేరుతొ మహిళల పట్ల  అసభ్యంగ ప్రవరి తుంచిన వారిపైె కఠిన చర్యలు తీ-
సుకుంటామని తెలిపారు.
  జగన్ పాలనలో 2022  విధవాంస్ల సంవత్సరం
   రాష్టంలో వైకపా అధికరంలోకి వచిచున న్టి నుండి ప్రతీ ఏటా విధవాంస్ల సంవత్సరమే' 
అని  తెదాపా అధినేత చంద్రబాబు విమరి్శంచారు. 'రాష్టంలో ప్రతీ ఒక్కరు సేవాచ్ఛ కోలోపియి మా-
నసికంగ కోష్ భ అనుభవిసుతు న్నారు ప్రతి పక్షంలో పలు మారు్ల  తెదేపా ఉన్నా, ప్రజలు ఎపుపిడూ ఇంత 
ఇబ్ంద్ పడలేదు' అని నెల్్ల రు జిల్్ల  రాజుపాలంలో చంద్ర బాబు మీడియాతో అన్నారు.
         దేశీయ వార తులు   
ఆధార్ ను ఎక్కడపడితే అక్కడ వద్లేయకండి 
---క్ంద్రం  ఆధార్ కరుడి  కపీలను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వద్లివేయవదుది  అని క్ంద్ర ఎలక్రా నిక్్స 
ఐటీ శఖ ప్రజలకు సూచించింద్. ఆధార్ ను ధైర్యంగ ఉపయోగంచుకోవచచుని, అయితే దాని వి-
నియోగనినా గమనిసూతు  ఉండడం మంచిదని శుక్రవారం విడదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపంద్. 
ఆధార్ నంబర్  ను ఇతరులతో పంచుకునేటపుపిడ జాగ్రతతుగ ఉండాలని, ఓటీపీ ని ఎవవారితో పం-
చుకోవదదిని హెచచురించింద్. గత 6 నెలల ఆధార్ వినియోగనినా యూఐడీఏఐ వబ్ సైెట్్ల ,  
ఎం --ఆధార్ యాప్ లోనూ చెక్ చేసుకోవచచుని సూచించింద్. ఆధారు్క సంబంధించిన 
ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురైెన్ 1947 ట్ల్ ఫ్రీ నెంబర్ ను 24 గంటలో్ల  ఎపుపిడైన్ సంప్రద్ంచవచచు-
ని సూచించింద్.
మకర సంక్ంతి లేదా సంక్ంతి భారతదేశంలోని హిందూ పండగలో్ల  అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన 
పండగగ నిలిచింద్. సంక్ంతి పండగనే దేశంలో చాల్ వైభవంగ జరుపుకుంటారు. మనదేశం-
లోనే కకుండా విదేశలో్ల  ఉననా భారతీయులు కూడా సంక్ంతి పండగను ఘనంగ జరుపుకుంటా-
రు. సంక్ంతి సమయం క్వలం పండగల్ మాత్రమే చూడము. 
అంతేకదు సూరు్యడి మారుపిను కూడా ఈ పండగ సూచిసుతు ంద్. సంక్ంతి పండగను కొనినా రాషా్రా -
లో్ల  మాఘి అని కూడ పలుస్తు రు. ఈ పండగ సూర్య భగవానుడికి అంకితం అని చెబుతుంటారు. 
సూరు్యడ మకర రాశలోకి ప్రవేశస్తు డ. ఇద్ జనవరి మాసంలో జరుగుతుంద్. స్ధారణంగ సంక్తి 
ప్రతి ఏటా జనవరి 14వ తేదీ జరుగుతుంద్. కనీ కొనినా ప్రతే్యకమైన సందరా్భలో్ల  మాత్రమే జనవరి 15వ 
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తేదీన జరుపుకుంటారు. 
సంక్ంతిని ఉతతురాయణగ కూడా పలుస్తు రు. ఎందుకంటే మకర సంక్ంతి రోజు నుంచి సూరు్యడ 
ఉతతురం వైపు పయనిస్తు డని చెబుతారు. ఈ సమయంలో దేశవా్యపతుంగ పంటలు చేతికొస్తు యి 
కబటిటి  ఘనంగ వేడకలు నిరవాహిస్తు రు. ఒకో్క రాష్టంలో ఒకో్క పేరుతో సంక్ంతిని ప్రజలు జరు-
పుకుంటారు. ఉతతుర భారతంలో నివసించే హిందువులు, సికు్కలు సంక్ంతి పండగను మాఘీ 
అని పలుస్తు రు ఆ తరావాత లోహ్రీ జరుపుతారు. గోవా, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట, పశచుమ బంగల్, 
కరానాటక, తెలంగణ రాషా్రా లో్ల  మకరసంక్ంతిగ పలుస్తు రు. మధ్యభారత దేశంలో సుకరాత్ అని 
అస్్సంలో మఘ్ బిహు అని తమిళన్డలో పంగల్ అని పలుస్తు రు. గుజరాత్లో గలి పటాలను 
ఎగురవేస్తు రు.
 మాన్లి --లేహ్ రహదారిపైె నిలిచిపోయిన వాహన్లు 
--- రకిష్ంచిన పోలీసు బృందాలు హిమపాతం కరణంగ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రోహ్ తంగ్  పాస్ 
లోని అటల్ టనెనాల్ దకిష్ణ ప్రాంత సమీపంలో 400 వాహన్లో్ల  చికు్కకుపోయిన పరా్యటకులను 
పోలీసు బృందాలు రకిష్ంచినటు్ల  అధికరులు తెలిపారు. ఈ సహాయ కర్యక్రమాలకు 10 నుండి 12 
గంటలు పటిటి ంద్.
 దేశంలో నీటి అడగున తొలి మట్రో రైెలు సొరంగ నిరామూణం
   పశచుమ బంగల్ లో కోల్ కతాతు  ఈస్టి  వస్టి  మట్రో కరిడార్ కింద రూ 120 కోట్ల  వ్యయంతో ఈ 
సొరంగ రైెలు మారాగా నినా హుగీ్ల ద్గువున 520 మీటర్ల పడవున నిరిమూసుతు న్నారు. ఈ సొరంగనినా 45 
సెకన్ల లో దాటే మట్రో రైెలు ప్రయాణీకులకు కొతతు అనుభూతిని, ఆనందానినా మిగలచునుంద్.. లండన్ 
పా్యరిస్ కరిడార్ లోని యూరోస్టి ర్ సరీవాస్ మాద్రిగ రూపుద్దుది కొంటుననా ఈ సొరంగ మారగాం వచేచు 
ఏడాద్ డిశంబర్  కల్్ల  దీనినా ప్రారంభిస్తు రు.
 ప్రధాని మోడీకి మాతృవియోగం  
 తలి్ల  మరణంతో తీవ్ర దుుఃఖం లో ఉననాపపిటికీ, ఆమ అంత్య క్రియలు ముగసిన వంటనే ప్రధాని 
మోడీ అధికరిక కర్యక్రమాలో్ల  పాల్గా నడంపైె క్ంద్ర మంత్రులు, భాజాపా న్యకుల్ ప్ర-
శంసల వరష్ం కురిపంచారు. మోడీని కరమూ యోగగ వా్యఖ్యనించారు. అధికరిక కర్యక్రమాల-
ను ఎటిటి  పరిసిథాతులలోను    రదుది  చేసుకోవదదిని క్ంద్రమంత్రులకు మోదీ  చెపాపిరని చెపాపిరు. 
అంతరాజా తీయం
 ఫుట్ బాల్ ద్గగాజం పీలే --1940--2022 
  అంతరాజా తీయ ఫుట్ బాల్ సమాఖ్య'అత్యంత గొపపి ఆటగడ (ద్ గ్రేటెస్టి  ) 'పీలే' నని అంతరాజా తీయ 
కమిటీ ప్రకటించింద్. ఇపుపిడ ఆధునికత అడడి కుననా ఆటలో ఫుట్ బాలరు్ల  చేసుతు ననా ప్రతి విన్్యస్-
నినా దశబాది ల కిందటే కళళూకు కటిటి న మేధావి....పీలే .!
బ్రెజిల్ అనే దేశనినా ప్రపంచం గురి తుంచేల్ చేసింద్ ..ఫుట్ బాల్  అనగనే ఆ దేశం, ఆ దేశం పేరెతతు-
గనే  ఫుట్ బాల్ గురతుచేచుల్ చేసింద్ పీలే .. ఫుట్ బాల్ లో ఎంత అందముంద్ .. ఆ ఆటను ఎంత 
అందంగ ఆడొచోచు ప్రపంచానికి చూపంచి .. దశబాది ల తరావాత ఇపుపిడ చూసిన్ తన విన్్యస్లకు 
అబు్రపడే నైెపుణ్యం చూపంచిన అరుదైన స్కర్ నిపుణుడ ... పీలే . 
   అటువంటి పీలే యుగనికి ఒక్కడ. ఆ ఒక్కడూ ఇక లేరు అనేద్ అభిమానులు జీరి్ణంచుకోలేక 
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తీగవరపు శంతి

పోతున్నారు. స్కర్ మేటి ఆటగడిగ ఎద్గన 82 ఏళ్ల పీలే గురువారం అర్రాత్రి దాటిన తరువాత 
క్యన్సర్ తో కనునా మూస్రు. అతని సవాసథాలం అయిన్ స్ంట్స్ లో మంగళవారం మంచాన పడడి  
తన 100 ఏళ్ల తలి్ల  నివాసం ముందు ఉంచి పీలే భౌతిక కయానినా తరలిస్తు రు. కుటుంబ సభు్యలు 
మాత్రమే అంత్య క్రియలకు హాజరు కనున్నారు.
  43 దేశలు ఒక్స్రి కొతతు ఏడాద్కి స్వాగతం పలుకుతాయి.
 అమరికలో అయితే మనకి జనవరి 1 ఉదయం అయినపుపిడ అక్కడ కొతతు సంవత్సరాని-
కి స్వాగతం పలుకుతుంద్. రషా్యలో అయితే నూతన సంవత్సర వేడకలు రెండ స్రు్ల  జరు-
పుకుంటారు. నూతన సంవత్సరానినా చైెన్, సౌదీ, అరేబియా  వియతానాం దేశలు జనవరి 1 న 
జరుపుకోవడం లేదు . అక్కడ క్యలండర్ ప్రకరం  అక్కడ నూ్య ఇయర్ వేడకలు జరుగుతా-
యి.         2022 వ సంవత్సరంలో అంటా కోవిడ్ బారి నుండి ఊపరి పీలుచుకున్నారు. కనీ ఈ 
సంవత్సరం ప్రపంచానినా కోవిడ్  పూరి తుగ వదలే్లదు. చైెన్లో కొతతు వేరియంటు్ల  ఉధృతి చూపసతు ంద్. 
జపాన్ అమరిక దేశలో్ల  కూడా క్సులు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో పలు దేశలో్ల  అంతరాజా తీయ ప్ర-
యాణీకులపైె ఆంక్షలు విధించడం మొదలు పెటాటి యి.
 కొతతు సంవత్సరంలో వేడకలకు ఎకు్కవ మంద్ పాల్గా నకుండా ఉండడం చాల్ ముఖ్యం. అల్గే 
మాస్్క ధరించడం తపపినిసరి. గుంపులుగ ఉండకుండా, ముఖ్యంగ రాజకీయన్యకులు నిరవా-
హించే మీటింగుల గురించి కూడా చాల్ ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంద్. 
     ముఖ్యంగ హైెదరాబాదు లో ట్రాఫిక్ ను దృషటి లో పెటుటి కుని, దూరాలను ఫంక్షన్ల కు ఒక-
రినొకరు ఆహావానించుకునే అలవాటు చేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్. అల్గే బంధు 
వరగాంలో చాల్ మంద్ ఇబ్ంద్ పడతుననా విషయం ముఖ్యంగ ఏమిటంటే ఎవరైెన్ ఫంక్షన్ కి 
పలిచారంటే భయపడే పరిసిథాతి ఏరపిడతోంద్. అసలే దూరాల వల్ల , సమయాభావం వల్ల  
దగగార బంధువులు కూడా కలవడం కషటి ం అవుతుంటే, ఫంకక్షన్ కోసం వళళూడానికి క్యబ్ క్ 1000 
రూపాయలు అవుతుంటే గఫ్టి  కూడా ఏమి ఇస్తు ము? అనే తరజాన భరజాన ఏరపిడతోంద్. కబటిటి  
దీనికి ఒక మారగాం మనందరం అవలంబిసేతు బావుంటుంద్. శుభకరా్యనికి పలిచేవారు ఆ ఇనివా-
టేషన్ లోనే మీరు మా ఇంటికి వచిచు మమమూలినా ఆశీరవాద్ంచి, విందు చేయవలసింద్గ కోరు-
తున్నాం. ఎటువంటి వంటి గఫ్టి  లు తీసుకురావదుది  మా మీద ప్రేమతో రండి. అల్గే, మీరు ఎంత 
మంద్ వస్తు రో తపపిక తెలియజేయవలసింద్గ కోరుతున్నాము. అనే మసే్సజ్    కూడా పెటటి ండి. 
మనం అందరం నూతన సంవత్సరం నుండి ఈ మారుపి చేసుకుందామా!  ఆలోచించండి .
మనం అందరం కలిసి మలిసి ఉంట్ , అందరం  మనకి అనుకూ-
లంగ సుఖ జీవన్నినా స్గదాది మా ? మీ అభిప్రాయాలు కూడా తెలియ-
జేయండి . మీ ఆలోచనలు కూడా మాతో పంచుకుంటారు కదూ !
నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలతో , ప్రతీ క్షణం అందరూ సంతోషంగ 
ఉండాలని కోరుకుంట్
 .... మీ
  చైెతన్యం సంకలపిబలం ఎడిటర్ .  
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెద్ది  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నద్.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగధ 
సంపూర్ణంగ కొద్దిమంద్కి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్్కందపురాణాంతరగాతమైన జగన్నాధ క్ష్త్ర మాహాతాతు ్యనినా 
యధామూ లంగ, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువద్ంచి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అంద్సుతు న్నాము.    చదవండి, చద్వించి 
మోకష్ నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                   43 వ అధా్యయం

                    డ్లోత్సవం 

        ఫాలుగా ణ మాసంలో డ్లోత్సవం నిరవాహించాలి. ఈ ఉత్సవానికి స్వామిని”గోవింద”అను అరాచుమూరి తుగ 
అలంకరించాలి.  స్వామి  ఎదురుగ పదహారు సతుంభాలతో, సమకోణాలతో, న్లుగు దావారాలు కలిగన 
ఒక వేద్కను నిరిమూంచాలి. వేద్కపైె నేరేడ చెక్కతో ఒక ఆసన్నినా ఏరాపిటు చేయాలి. మూడరోజులుకని, 
ఐదురోజులుకని “ఫల్గా త్సవానినా” నిరవాహించాలి. 

          ఊయల మండపానికి ఎదరుగ ఫాలుగా ణ శుద్ చతురదిశ రాత్రి అగనా ఉత్సవానినా నిరవాహించాలి.బ్రాహమూణుడ, 
భూమిని సమంగ చేసి, గడిడి  పరిచి, దానిపైె అగనాని ఉంచాలి. యధావిధిగ పూజించి,  గుమిమూడికయ 
పగుల కొటాటి లి. అరాచుమూరి తుని మండపం చుట్టి  ప్రదక్షణ చేయించాలి. ఈ యాత్ర పూరి తు అయ్్యవరకు అగనా 
హోత్రానినా రకిష్సూతు  ఉండాలి. తెల్లవారు జామున అరాచుమూరి తుని స్వామి విగ్రహం ఎదుట ఉంచి ఉపచారాలతో 
పూజించాలి. అరాచుమూరి తుని పరంజో్యతిగ భావించి నిరామూల్్యలను తీసివేసి, బ్రాహమూణుడికి సమరిపించాలి.  
ఇపుపిడ అరాచుమూరి తు స్కష్ తుతు  స్వామిగ భావించాలి. అరాచుమూరి తుని రతానాల పల్లకిలో కూరోచుబటిటి , వివిధ 
వాయిదా్యలతో, జయ జయ నిన్దాలతో ఛత్ర చామరాదులు పటుటి కొని ఊరేగంచాలి. ఈ ఉత్సవానినా 
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చూడడానికి దేవతలు, ఋషులు వస్తు రు.(1-15) 

        స్వామిని ఆసనంపైె కూరోచుబటిటి ,పూజాద్కలు నిరవాహించి,మహాస్నాన విధి ప్రకరం స్నానం  
చేయించాలి. పంచామృతాలతో   అభిషేకం చేయాలి.శ్రీ సూక తుం చదువుతూ గంధపు నీటితో స్నానం 
చేయించాలి. నూతన వస్్రా లు ధరింపచేసి, నీరాజన్లు ఇచిచు భవనం చుట్టి  ఏడస్రు్ల  ప్రదక్షణ 
చేయించాలి. (16-18)

 అరాచుమూరి తుని ఊయల మండపానికి తీసుకు వచిచు, మండపం క్రింద ఏడస్రు్ల  ప్రదక్షణ చేయించాలి. 
తరువాత మండపం పైెకి తీసుకు వళి్ల  ఏడస్రు్ల  ప్రదక్షణ చేయించాలి. ఈ విధంగ యాత్ర ముగసిన 
తరువాత స్వామిని ఇరవై ఒక్కస్రు్ల  పల్లకీలో ఊరేగసూతు  ప్రదక్షణ చేయించాలి.(19-20)

            స్వామి డ్లోత్సవం ఈ విధంగ ఆచరించాలని బ్రహమూ ఇంద్రదు్యమునాడికి చెపాపిడ.  స్వామిని 
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చక్కని  వస్్రా లతో అలంకరించి, వివిధ ఆభరణాలతోఅలంకరించాలి.శంఖ, చక్ర, గదాదులను అలం  
కరింప చేయాలి. లకీష్మి దేవి పక్కనే ఉంటుంద్. కిననారులు, కింపురుషులు, యకుష్ లు, అప్సరసలు స్వామి 
వంట వాయిదా్యలు వాయిసూతు , న్ట్యం చేసూతు  ఊరేగుతూ ఉంటారు. బ్రహామూద్ దేవతలు ఆకశంలో స్వామికి 
నమస్కరిసూతు  ఉంటారు.(21-30)

        గంధంపడి చలు్ల తూ స్వామిని ఊరేగంచాలి. స్వామి ఆ వనం మధ్యలో ఉననా కడిమి చెటుటి  దగగార 
గోపకలతో విహరిసుతు ననాటు్ల గ భావించాలి. ఊయలలో స్వామి, విహరిసుతు ననాటు్ల గ భావిసూతు , ఊయలలో 
స్వామిని కూరోచుబటిటి  ఊపుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగ డ్లోత్సవం ఏడ రోజులు నిరవాహించాలి.(31-37)

              ఈ సమయంల్  స్వామిని దరి్శంచు కొననాట్ల యితే బ్రహమూహతా్యద్ పాతకలు పతాయి. స్వామి 
ఊయలని మూడస్రు్ల  ఊపనట్ల యిన భుకి తు, ముకి తు లభిసుతు ంద్. అజాఞా నం నశసుతు ంద్. రెండ స్రు్ల  
ఊపనట్ల యితే గోహతా్యద్ పాతకలు పోతాయి.ఊయల ఊగుతుననా స్వామిని దరి్శంచుకుంటే త్రితాపాలు 
నశస్తు యి. ఈ యాత్ర నిరవాహిసేతు రాజు చక్రవరి తు అవుతాడ. బ్రాహమూణుడ న్లుగు వేదాలు చద్నంతటి 
జాఞా న్నినా పందుతాడ.(38-43)

          స్్కందపురాణంలోనివైష్ణవ ఖండంలో, పురుషోతతుమ క్ష్త్ర వైభవంలో, డ్లోత్సవం అను నలభై 
మూడవ అధా్యయం సమాపతుం.   
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శుభాకంక్షలు 

చి. చైెతన్యం సంకలపిబల్నికి 
శ్రీమతి శంతి  తీగవరపు గరికి
శ్రీ ప్రస్ద్ తీగవరపు గరికి
తీగవరపు వంశనికి
రచయితలకి, రచయిత్రులకుకీ
వా్యసకర తులకీ, ప్రతే్యక ఫీచరు్ల  వ్రాసే  ముఖ్్యలకీ
ప్రపంచమంతా పరచుకుననా
చైెతన్యం సంకలపిబలం శ్రోతలకీ, ప్రేక్షకులకీ,
చదువరులకీ
చైెతన్యం పత్రికభిమానులకి
తెర వనుక కృష చేసే స్ంక్తిక నిపుణులకి
ఉతతురాలతో తమ సపిందనను తెలియపరిచే
ఔతా్సహికులకీ
అందరికీ న్ నూతన సంవత్సర
శుభాకంక్షలు
నమసు్సలు
ఈ ఆంగ్ల సంవత్సరం అందరికీ
ఆయురారోగ్య, ఐశవార్య, ఆనందాలను
మండగ అంద్ంచాలనీ -
మన చైెతన్యం సంకలపిబలం మరింత
ఉతా్సహంతో, ఉతేతుజంతో
బలంగ అడగులు ముందుకు వేయాలనీ
కోరుకుంట్
         -  మీ భువనచంద్ర
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    రంభుడిద్ లజజాపలి్ల  గ్రామం.
వాడికుననా ఆస్ ఓ గుడి తి సె....
రెండ వేప చెటు్ల  , ఓ గేద. ఇక
ఆధార పడడివాళ్లయితే భార్య,
ఇదదిరు పల్లలు. పదుది నేనా కూలికి
పోతాడ. రెక్కలు ముక్కలు
చేసుకుని ఆ రోజుకి కవలసింద్
స ం పా యి ం చు కు ం టా డ .
 వేప చెట్ల  కింద నులక
మంచం వేసుకుని ' తతావాలు'
పాడకుంట్ హాయిగ పడ-
కుంటాడ. భార్య చుక్కమమూ కూడా
అణుకువ కలదీ, పదుపరీ. పల్ల -
లినా ' పాక బడి' లోకి పంపాక పక్క-
నుననా అడవిలోకి పోయి, ఎండ
పుల్లలు, విసళ్్త ళు కుటేటి  అడాడి కు-
లు తెచుచుకుంటుంద్. చీపుళు్ల
కుటేటి  చీపులు పదలకి అడవిలో
లోటేముందీ! అందుక్ వాటిని
కొడవలితో కోసి, మూటలు కటిటి
తెచిచు, చక్కని చీపురు కటటి  ల్గ
కటిటి  అముమూతుంద్. కొబ్రాకు
చీపుళు్ల  కూడా తయారు చేసుతు ం ద్.
కూలీగ రంభుడి సంపాదన
ఎంతో 'చుకి్క' సంపాదన కూడా
దాదాపు అంతే. చుకి్క సంపాదన

తోటే పల్లలకి బటటి లు కొద్ది  గొపోపి
నగలు అమరుతున్నాయి.
 వాళళూ అదృషటి ం ఏమో గనీ
చెట్ల  నిండా పటటి లే. కకి గూళుళూ,
పచుచుక గూళుళూ బోలడ. అవి
కక వేప కయలు, పళుళూ వచేచు-
సరికి పచచు పచచుని చిలుకలు
గుంపులు గుంపులుగ వాలు-
తుంటాయి. అనినా రకల పకుష్ ల
కిలకిల్రావాలతో, అరుపులతో
ప్రతి ప్రభాతమూ వాళ్లకి సుప్రభా-
తమే.
 ఉననాటుటి ండి ఓ రోజున
వాళిళూంటికి 'రామ సంపదయ్య'
'కృష్ణ దాసి' అనే దంపతు-
ల్చాచురు. వాళి్లదదిరూ చుక్కమమూ-
కి సవాయాన్ మేనత, మేన ్త
మా మ లు .
 'సంపదయ్య' కి ఆరా్భటమూ, 
హడావిడే కక కస డతు బు్ననా
వాడిననే గరవామూ ఎకు్కవే. కృష్ణ
దాసికంటే ఆమ అలంకరించు-
కుననా ఆభరణాల బరువే ఎకు్కవ.
 ఏమే చుకీ్క ... ఎంత
కలం యీ వధవ పల్లట్ళ్ళూ
వుంటారే? ఆ పచిచు పాకబడిలో

చద్వి నీ పల్లలు ఏం పైెకొస్తు రూ?
వచిచున ప్రతి స్రీ చెబుతూనే
వున్నాను కదా... హాయిగ మా
బస్తు వొస్తు చెచుయ్యమనీ .!!, ఆ ఇంట్్ల
వున్నా ఏకైక బంచీ మీద ఇబ్ం-
ద్గ కూరుచుంట్ అననాద్ కృష్ణ-
దాసి.
 "వచిచు ఏం చెయ్యం
అతాతు ? ఆయనకీ కూలిపని తపపి
మరోటి రాదాయె. ఇక న్ సం-
గతంటావా ... అడివి తలి్ల  దయ
వల్ల  కొద్ది  గొపోపి డబు్లు దొ-
రుకుతున్నాయి. వుననావూరు
వద్లేసి అక్కడకి వస్తు  మనుకో,
తల దాచుకోవాలన్నా ఆదదికి వేల-
కివేలు పయా్యలి కదా! ఇక్కడైతే
ఏద్ గవరనామంట్ళ్ల పాకబడి
వుంద్. ఇహ అక్కడికొస్ వీళ తే ్ళ
చదువులకి డబు్ కుమమూరించా-
లి్సందేగ? అదీ గక బస్తు కొస్ స్తు తే
నేనేం చేయాలి? ఈ ఇంట్్ల  నో ఆ
ఇంట్్ల  నో పాచి పనికి కుదురుకో-
వాలి. యజమానులనే మాటలోతు
పాటు తిట్ల నీ భరించాలి. ఇక్కడైతే

సంపద
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నేనే రాణీ, నేనే మంత్రి. ఓ పోరూ
లేదు, పతూతు  లేదు", నిశచుంతగ
అననాద్ చుక్క.
 'మంచిమాటన్నా-
వే అమామూయ్! చక్కని మాట.
మేం బస్తులో ఉండి ఏం బావు స్తు -
కుంటున్నాం? ఏద్ తలలో ఓ
న్లుకుంద్ గనక దానినా ఉపయో-
గంచి లకష్ ధి కరినయా్యను. ప-
ల్లలకి ఆయామననా సంబంధాలు
చేసి వాళళూకో దారి చూపంచాను. ఏ
మాటకమాటే చెపుపికోవాలి. నేను
కూడ మా పల్లట్ళ్ళూ ఉండిపోతే
ఇల్ ఉండేవాడిన్? అయిన్
చుక్కమామూ, మనం ఆలోచిం-
చాలి్సంద్ మన గురించి కదు,
మన పల్లల భవిష్యతుతు  గురించి.
పోనీ ... మీరు ఇక్కడే హాయిగ
ఉండిపోతారనుకుందాం. ...
రేపు మీ పల్లలు కూడా కూలీ
న్లీ చేసుకుంట్, అడవిలో
పుల్లలేరుకుంట్ వుంటారా?'
ప్రశనా రేకెతితుం చాడ సంపదయ్య.
 చుక్కమమూ ఆలోచనలో పడింద్.
వాళి్లదదిరూ చెపపింద్ సబబుగనే
ఉంద్. "మరి బస్తులో బ స్తు తిక్ద-
టాటి  ?" ఓ గంట తరువాత అననాద్.
"అటాటి  అడగు, చెబుతాను. రే-
పటునాండీ బడి సెలవలే గనుక
నువూవా పల్లల్ రండి. న్
కూతురు స్విత్రి బంగళాకి

ఔట్ హౌస్ ఉంద్. అందులో
ఉందురు గని. ఏద్ నీకు పని
దొరిక్ంత వరకూ, స్విత్రి ఆలన్
పాలన్ చూసుతు ం డ. దానికీ
మొనీనా మధ్యనే మూడ్ కను-
పయి్యంద్. మేమే ఉందుము,
కనీ అబా్యికీ లేకలేక బిడడి
పుటేటి  వేళ. కోడలికి తొమిమూద్ నెల.
కోడలు వాళళూద్ పల్లట్రు కనుక
అనినా సౌకరా్యలు వుంటాయని
మేమే పురుడ పోసుతు న ్న్ం. ఓ
నెల్ రెండ నెలలో్ల  నువూవా,
పల్లల్ కస బతు స్ తుకి అలవాటు స్తు
పడతారు. రంభుడినా కూడా ప-
లిపదాది ము. నువువా ఏమాత్రం
మొహమాట పడకుండా నెలకి
అయిదు వందలు స్విత్రి-
తో ఇపపిస్తు  ను. అయినదానివి
నువువా. అందుక్ అడగడానికి
వచాచుం", అన్నాడ సంపదయ్య.
 మనసులోనే లక్కలు
వేసుకుంద్ చుక్క. రోజుకి పద్
రూపాయలు సంపాద్స్తు -
డ రంభుడ. నెలకి అయిదు
వందలంటే రంభుడి సంపాదన
కంటే చాల్ ఎకు్కవ. భోజన్లు
అవీ స్విత్రి ఇంట్్ల  వళిళూపోతే ఎటాటి
చూసిన్ నెలకి న్లుగు వందలు
వనక్య్యచుచు. రంభుడ సం-
పాద్ంచేద్ ఇక్కడ ఎల్నూ సం-
పాద్స్తు  డ. చుక్కమమూకి వచిచున

ఆలోచన ఒక్కటే. రంభుడ ఈ
అవకశనినా అంద్ పుచుచుకుం-
టాడా, వద్లయ్యమంటాడా
అనేదే. రంభుడ స్యంత్రానికి
వచాచుడ.
 " అద్ కద్య్ అబా్య్ ...
ఈ కూలి పని బస్తులో అయి స్తు తే
రోజుకి కనీసం యాభై వస్తు యి.
అంటే నెలకి పద్హను వందలు.
నువివాక్కడ తెచుచుకునే దానికన్నా
ఐదురెటు్ల  ఎకు్కవ. అదీగక నీ
బిడడిలు దొర బాబుల్్ల  పెరుగుతా-
రు. ఈ గేదని అమేమూసి, ఆ రెండ
చెటు్ల  అమేమూసి, వచిచు దానితో ఓ
కొటుటి  పెటుటి  కుని, ఇక్కడ వున్నా నీ
చుటుటి  పక్కల వాళళూతో 
విసరాకులు ్త
కుటిటి ం చీ, చీపుళు్ల  కటిటి ం చీ అవనీనా
నీ షాపులో పెటుటి  కున్నా ఏడాద్కి
కనీసం యాభై వేలు సంపాద్ం-
చగలవు. తోడూ నీడగ మేమూ
ఉంటాము", అన్నాడ సంపద-
య్య. మధ్య మధ్యలో మాటలు
తనూ అంద్ంచింద్ కృష్ణ దాసి.
 నెల రోజులో్ల పలే చుక్కమమూ,
పల్లల్ స్విత్రి ఇంటి ఔట్ హౌస్
లో ద్గరు. పల్లలకీ ఉతా్సహం-
గనే ఉంద్ బస్తుని 
చూస్ స్తు . తే స్విత్రి
చుక్కమమూని వరస పెటిటి  పలిచిన్,
పని దగగార మాత్రం యజమాను-
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రాలిల్గ ప్రవర్సతి ్తోం ద్. "ఎవ-
రింటిదగగారైెన్ ఒక్ల్ ఉండాలి.
చుటాటి లనుకుని నెతె్కక్కకూడదు 
కదా !" అని చుక్కమేమూ సదుది కుంద్.
 పెళాళూం, పల్లలు బస్తులో స్తు
ఉండడం, తాను ఒంటరిగ
ఉండడం రంభుడికి కొతగ ్త
ఉంద్. పదుది  వాల్క రంభుడికి
పదుది  పోవడం లేదు. అందుక్
పదుది  పోవడం కోసం మిత్రుల-
తో కలిసి బాతాఖనీ వేసుతు న్నా-
డ. కొతగ చుట ్త ్ట అలవాటైె ం-
ద్. అపుపిడపుపిడ సేనాహితుల
బలవంతం మీద 'గుక్క' కూడా
వేసుతు న్నాడ.
 రెండ నెలల తరువాత గలి
మళిళూ, పల్లలినా చూడడాని-
కి బస్తుకి పోయాడ రంభుడ. స్తు
బస్తు వస్తు నెనా చినెనాలనీనా దగగారుం-
డి మరీ చూపంచాడ సంపద-
య్య. పల్లల్, చుక్కమమూ కూడా
రంభుడిని చూసి చాల్ సంతో-
షంచారు.
 బస్తు నుంచి ఊరికి తిరిగొచిచున
రంభుడికి ఊళ్ళూ ఉండబుద్ది-
కలేదు.రెండ చెట్్ల  బేరానికి
పెటాటి డ, ఇళ్లసథాలం సంగతి తరు 
వాత చూసుకుందామని.
ఏభై ఏళ్ల వయసు గల వేపచెటు్ల
బ్రహామూండంగ పెరిగనవి. చెటుటి  కి
అయిదు వేల ధర పలికింద్ ,

నరకడానికి చెటుటి  కి వయి్య ఇస్తు  -
మన్నారు బేరగళుళూ. ఆ వయి్య
కలిపతే చెటుటి  కి ఆరు వేలు దొ-
రుకుతాయి కదా అని ఆశ పడి,
"అయా్య! నేనే నరికి ఇస్తు  ను"
అని అన్నాడ రంభుడ. చేవ
పటిటి  ఉండడంతో నరకడం అంత
తేలిక కలేదు. మధా్యహనా మయ్్య
సరికి ఓ పక్క చెమటలు, మరో
పక్క నెపుపిలతో రంభుడికి 'చాలి'
వచిచుంద్. నీడ చూసుకుని చెటుటి
మొదలుకి ఆనుకుని సేద తీరు-
తున్నాడ రంభుడ.
 "ఏరా రంభుడూ, చెటు్ల  అముమూ-
తున్నావని విన్నాను. చూతేతు
నిజంగనే అమిమూనటుటి  న్నావు.
ఒరే .... ఒక్క పాలి ఆలోచించు .
నువీవా చెటుటి  ని నరుకుతున్నా, అద్
నీకు నీడే యిసతు ం ద్ కదూ ? బస్తు
మాయలో పడి నువువా నరిక్ద్
చెటుటి  ని కదురా ... నీ బతుకుని.
అనీనా అముమూకుని బస్తుకి పోయి స్తు
నువువా బతిక్ బతుక్ంట్ తెలుస్?
బానిస బతుకు. ఒరే మనిషకి ఏం
గవాల్రా? ఎవడ్రా ఈ లోకంలో
శశవాతం? ఈ చెటుటి  నీడ నీద్. నీ
నీడని నువువా నరిక్సి పరాయి
నీడలో ఎంత కలం బతుకుతా-
వురా? పల్లలినా చద్వించు. ఏం?
పల్లట్ళ్ళూ చద్విన పల్లలు
బస్తులని ఏలడం లేదా ? బ స్తు స్ తు-స్ తు

లో్ల  లక్షలు పోసి చద్వించినోళు్ల
పోరంబోకులు కవడం లేదా?
ఆలోచించు", రంభుడి ఎదుట
కూరుచుని అన్నాడ మల్లయ్య
తాత. ఆయనుండేదీ ఆ వీధే.
 చేతిలో గొడడిలి వంక,
చెటుటి  వంక చూస్డ రంభుడ.
పదుది నినాంచీ కషటి పడితే కొనినా
అంగుళాలు మాత్రమే తెగంద్.
 " ఎనినా దబ్ లైన్ ఓరుచు-
కుంటాను... కూలిపోయ్దాక
నీకు నీడని ఇసూతు నే ఉంటాను
బిడాడి ' అననాటుటి  ఊగయి చెటుటి
కొమమూలు. పకిష్ప ల్లలు కిలకిలల్-
డాయి చిరుగలికి.
 "కొటటి ను తలీ్ల  ....నినునా గొడడిలి
తో కొటిటి  నరకను. తాతా, న్ కళుళూ
తెరిపంచావు. చెటుటి  కి మించిన
చుటటి ం లేదు. తృప్క తి మించిన
సంపద లేదు. నువువా సల్లగ
ఉండాల .... చెట్ల  నీడన నేను
చల్లగ ఉండాల .." లేచి చెటుటి  ని
నిమిరి కళుళూ తుడచుకున్నా-
డ రంభుడ. "రేపెలి్ల  చుక్క-
మమూ నీ, పల్లలనీ తీసుకురావాల"
అని కూడా నిర్ణయించుకున్నాడ.
    శుభం.
           మళీళూ కలుదాది ం
                            భువన చంద్ర.
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 చైెతన్యం పాఠకులకు నూతన
సంవత్సర శుభాకంక్షలు.
 ఈ రోజులో్ల  పల్లలు,
పెదదిలు ఎకు్కవగ వాడే పదం
'సె్రాస్' (ఒత్ సె్రా డి). తి పల్ల లైతే పరీ-
క్షలు, రా్యంకులు, ఎంట్రన్్స లో,
ఇంటా, అటు బయటా ఒతిడికి తి
లోనవుతూ, అలసటకు లోన-
వుతుంటారు. పెదదిలు ఆఫీసు,
ఉద్్యగంలో ఒతిళూతిలు, నడి 
వయసు్సలో కుటుంబ బాధ్యత-
లు, ఆరోగ్యం ఇల్్ల  వారికి అనినా
కోణాలో్ల ... జీవితం ఒతిడిమతి -
యంగనే అనిపసుతు ం ద్. అయితే
చిననా చిననా చిటా్కలతో శరీరక
సంరక్షణ, పోషణలతో ఆ ఒతిడితి -
ని జయించి తిరిగ ఉతా్సహంగ
మన పనులో్ల  మరింత శకవాంతి -
తంగ మానసిక ఉల్్ల సంతో పా-
ల్గా నవచుచు.
 ప్రసుతు తం అంతా ఆరాగా నిక్ పదా-
ర్ాలు, తైెల్లు ఇతర న్చురల్
ఉతపితుతు లపైె మ్రొగుగా  చూపుతు-
న్నారు. సహజసిద్  పదార్ాల
వినియోగం శరీరకంగ, మాన-
సికంగ కూడా ఎంతో మంచిద్.
ఏ పదార్ము వాడిన్ సైెడ్ 
ఎఫెక్టి ల భయం ఉండదు. ఇద్ 
మనకి పడతుందా, పడకపో-

తే వచేచు పరిణామాల గురించి 
పెదదిగ ఆలోచించవలసిన పనే 
ఉండదు. కొద్ది  సమయానినా 
మనకోసం క్టాయించుకుంటే
ఆనందంగ, ఒతిడికి దూరంగ, తి
ప్రశంతంగ గడపవచుచు.
 ఉదాహరణకు: ఇద్ శీతాకలం.
చలికలంలో శరీరం బిగ-
పటిటి , చరమూం పడిబారినటు్ల
అవుతుంద్. ముఖ్యంగ పాదాలు
పడిబారి, మడమలు పగులు-
తుంటాయి. స్యంత్రం ఇంటికి
చేరగనే కళుళూ కడకు్కని, ఒక
వడలుపి టబ్ లో అయిదారు
మగుగా  ల వేణీ్ణళుళూ పోసి అందులో
ఉపుపి, గ్లసరిన్ లేక ఆలివ్
ఆయిల్, కసిని నిమమూరసం
చుక్కలు వేసి, కళుళూ అందులో
ఆ నీరు వేడి చల్్ల రేవరకు
ఉంచుకుని, తరువాత బయటకు
తీసి సునినాపండి, పెరుగుతో
బాగ రుదాది లి. వేళళూతో మడమల
మధ్యలో మస్జ్ ల్గ చేసూతు ,
పైెకీ క్రిందకి చేతులినా పాదాలపైె
నొకు్కతూ, రుద్ది  కడిగ వయా్యలి.
మతని బటటి తో పాదాలు తుడ-
చుకుని, గోళు్ల  కత్రింతి చుకుని,
చక్కగ గోళళూ చుట్టి  ఉండే మృ-
తకణాలను తీసివేసి, శుభ్రప-

రచుకోవాలి. ఇపుపిడ మనకు
నచిచున క్రీము, లేక మాయిశచురైె-
జర్ రాసుకోవాలి. ఈ కొద్దిపాటి
సంరక్షణ మనకి ఎంతో మానసిక
ఉల్్ల స్నినా ఇసుతు ం ద్. ఇక కళ్లకు
చలికలం కటన్ స్కు్సలు వే-
సుకోవడం ఎంతో మంచిద్.
అల్గే ఎతుతు  మడమల చెపుపిలు
ఎపుపిడూ వాడడం మంచిద్
కదు. అల్గే టి వి చూసూతు ,
కంపూ్యటర్ పైె పని చేసూతు  కూడా
పాదాలను ముందుకు వనుకకు
కదపడం, గుండ్ంగ తిపపిడం,
లేచి నిలబడి మునివేళ్లపైె పూరి తు
బరువు ఆనచుడం, అదే విధంగ
మడమలపైె వనకి్క అనినా బరువు
ఆనచుడం చెయ్యడంవల్ల  రకప్రతి -
సరణ బాగ అవుతుంద్. మన
బరువు మొతతుం మన పాదాలపైె
ఆధారపడతుంద్ కబటిటి
పాదాలకు తరచూ ఇల్ పోషణ,
సంరక్షణ ఇవవాడం దావారా ఒతిడి  తి
నుండి రిలీఫ్ అయినటు్ల  అని-
10 స్మాజిక విలువల మా-
సపత్రిక జనవరి 2018
పసుతు ంద్. అల్గే చేతులు:
అబా్ ఇంకో రెండ చేతులు
ఉంటే బావుండను అనిప
సూతు  ఉంటుంద్ ఒకో్కస్రి.

ఒతితుళ్లకు దూరమే  ఆరోగ్యం 
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మన చేతులు చేసే పనులు
అనీనా ఇనీనా కవు. చపాతీ
పండి పసకడం, పల్లల-
కు జడలు అల్లడం, కీబోర్డి
మీద న్ట్యమే చెయా్యలి.
ఆ చేతులకూ గరాబం
అవసరమే. ఒక్క పద్
నిముషాలు వాటికోసం క్-
టాయిస్ మతే రింత ఉతా్స-
హంగ మీకోసం చేతులు
చాపుతాయి.
 గోరువచచుని నీటిలో చేతులను
ఉంచుకోవడం, వేళళూ మధ్యలోం-
చి కడకో్కవడం, గోళళూ రంగు
తీసేసి గోళ్లను కత్రింతి చుకోవడం,
సునినాపండితో చేతిలోకి చేతిని
తీసుకుని, మరదిన చేసూతు  అరచేతి
భాగం వనుక, వేళళూ సందులో్ల
మణికటుటి  భాగం క్రిందకు
పైెకి కదుపుతూ వేళుళూ మడచి,
తెరుసూతు  మరదిన చేసి కడకో్కవా-
లి. అటు తరవాత చక్కని క్రీము
రాసుకోవాలి.
 ఆరోగ్యంగ, మరుసూతు  కనబడే
మీ చేతులు మీలో కొత ఉ్త తా్స-
హానినా నింపుతాయి. ముఖనికి,
మడకి ఆవిరిపటటి డం, గంధం
పడి పాలలో కలిప ముఖనికి,
మడకి రాసుకోవడం, ఆరాక కడి-
గవేయడం; తలకు గోరు వచచుని
నూనె మరదిన చేసుకోవడం, తలకి
మంతిపండి, పెరుగు పెటుటి  కుని

ఆరాక కడకు్కని తలంటుకోవ-
డం, మీద నలుపుకి నిమమూరసం
సెనగపండి మరదిన చేసుకోవడం,
చక్కని ఫలరస్లు, కొబ్రినీ-
ళు్ల  , మజిజా గ ఎకు్కవగ త్రాగడం,
స్నాన్నికి వాడే నీటిలో గుల్బ్
జల్ వేసుకోవడం, ఉడకులో-
న్ వేసుకుని స్నానం చేయడం,
వీలుననాపుపిడ చెవుల దుదుది  లు
మారచుడం, మడలోని నగలను
రుద్ది  కడకో్కవడం, చిననాగ
హెయిర్ సటియిల్ మారచుడం,
బొటుటి  సైెజు మారచుడం; అల్గే
మగవారు వారి హెయిర్ కటింగ్
లో మారుపిలు చేయడం, సననాని
మీసకటుటి  , చిరుగడడిం ; ఇల్ చిననా
చిననా మారుపిలు, సె్టిల్ గ అప్
డేట్ గ ఉండడం కూడా మనలో
కొత ఉ్త తా్సహానినా నింపుతుంద్.
దీనికి తోడ తరగని ఆతమూవిశవా-
సం, మన చిరునవువా మనలినా

ఒతిడికి దూరంగ ఉంచు తి తుంద్.
కొద్ది  సమయంలో అతి తకు్కవ
ఖరుచుతో కొండంత ఆనం-
దానినా, ఆహా్ల  దానినా పందవ-
చుచు. మరి వతిడికి దూరంగ తి
పోషణకి, సంరక్షణకి దగగార-
గ అడగులు వేదాది ం పదండి.
 చక్కని వా్యయామం, ఉల్్ల స్ -
నినాచేచు సంగీతం, ఆతీమూయులతో
కసేపు కబురు్ల , ఇంట్్ల  ని స్-
మాన్ల ను, ఫరినాచర్ ను కొద్దిగ
అటు ఇటు మారిచు వేరే తీరుగ
సరుది కోవడం ఇల్ ఆనందా-
నినా మనం వద్కితే ఆనందం
మనతోనే ఉంట్ ఉతా్సహం-
గ ఉండేల్ చేసుతు ం ద్. వచేచు
నెలలో మరినినా మంచి సం-
గతులతో మళీళూ కలుదాది ం .
                           నమసేతు
                                  భారతీశరమూ
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గ్రంథాన్ని ప్రస్తు తరం గుళ్ళల్లో  
పురాణ ప్రవచనాలు చేసే వురు త్ 
తి కళాకారులు తప్ప ఇతరత్ార  
పరండితులు పెద్దగా పట్టరంచ్ 
కోలేద్. ఈ ప్రవచన కరలతు  
రంతా సాహితీ పరరంగామాత్రమే 
విలువలురండి - భగవద్గీ త 
వరంట్ వాట్న్ పక్కన పెట్టన

మహాభారతరం గురిరంచి వాయా-
సమహరిషి స్వయరంగా చెప్్పరం 
దే-
“ఇక్కడ లేన్ది ఇరంకెక్కడా 
ఉరండద్. ఇరంకెక్కడా లేన్ది 
కూడా ఇక్కడ ఉరండవచ్చు” 
అన్.
అయితే ఆ అద్భుతమ�ైన 

కవిత్రయ భారతాన్ని పట్ట కు 
వ్్రలాడటరం ద్రదృషటరం . ఇక 
ఆధాయాతిమిక పీఠాలు కానీ, 
తిరుమల తిరుపతి దేవసాథా నరం 
కానీ వాయాసభారతాన్ని టీకా 
తాత్పరాయాలతో తెలుగు 

మహా భారతం - మన జీవితం

చాగంటి శరత్ బాబు
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ప్రజలకు అరందిరం చే ప్రయతనిరం 
చెయయాకపో వడరం కరంటే పెద్ద  
తపు్ప ఉరండద్.
మహాభారతరం వ్ార స్రంది వాయాస
మహరిషి కాదట-దాన్న్ 
వినాయకుడ ి చేత వ్ార యిరం 
చాడట. అయితే తరా్వత 
దాన్న్ ప్రచారరం చేస్న 
వ�ైశరంపాయన్డు వాయాస్ న్
న్రం చే అది తెలుస్కునానిడు.
అరంతే తప్ప వినాయకుడు 
వ్ార స్న గ్రంథరం చదివానన్ 
చెప్పలేద్.
ఇరంతకూ వినాయకుడు వ్ార సన్
గ్రంథరం ఏమ�ై రంద్? అసలు వినా-
యకుడిచేత ఎరంద్కు వ్ార యిరం 

చినట్లో ? ఈ ప్రశనిలు ఎవరూ
వ్స్కోలేద్.
అలాగే అరుజు న్డో. మరో
కొరం దరో విశ్వరూపాన్ని 
దరిశరంచారు. అపు్పడు 
వాలరంతా ఎక్కడురండి దరిశరంచా 
రు? వాళ్్ళ విశ్వరం ల్ ఉరంటే 
విశా్వన్ని చూడటరం కుదరద్. 
బయట ఉరంటే వాళ్్ళచూస్రంది 
పూర్ తివిశ్వమూ కాద్.
ఇలారం ట్ ప్రశనిలు ఎన్ని 
ఉదయిసూతు  న్ ఉరంటాయి. 
ప్రవచనాల్ని‘వృతితు ’ గా మారుచు 
కునని వారికి అరంత తీరిక 
ఉరండద్.
శుక మహరిషి అరంతట్వాడికి

భాగవతరం ఒక్కటే తెలుస్. ఈ
వురు త్ తి కళాకారులక ి
తెల్యన్దే లేద్. అరంచేత 
వాళలోకి తీరికాఉరండద్ - దృష్ట  
ఎలాగూ ఉరండద్....
మహాభారతరం చదివితే
చాలా ప్రయోజనాలు ఉరంటా 
యన్ చెపాతు రు.
‘ఆ డాకటర్ గార ి దగగీరకి వ�ళ్తు
జబుబులు తగిగీపో తాయరంటే’ 
అర్రం ఆయన ఇచిచున 
మరంద్లు వాడి, ఆహార 
న్యమాలు పాట్సేనితే, 
తగుగీ తా యన్ అర్రం . అరంతే 
తప్ప ఊరికే ఆయన దగగీరకు 
వ�ళ్లో ఆయనన్ పలకరిరం చేస్ 
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తేతగుగీ తాయన్ కాద్.
 మహాభారతరం చదవటరం
అనని మాటనీ అలాగే అర్రం 
చేస్కోవాల్. భారత దేశరంల్ 
విదాయారు్ లకి సరంస్కృతరం 
రాకురం డా చేస్న ప్రభుతా్వలు, 
ప్రస్తు తరం ఆ భాష పేరు కూడా 
ఇరంగ్లోష్ మీడియరం ల్కి 
మారేచుస్ ‘శాన్స్ క్్ట్’ అన్
ప్లుసూతు  ఏరం వ్ార స్నా 
వ్ార యకునాని మారు్కలు 
వ్సేస్తు  నని ఉపాధాయాయులు, 
అదేమన్ అడగన్ మేధావులు 
ఎవరిక్ చేతన�ైన అపకారరం 
వాళ్్ళ చేసూతు  న్ ఉనానిరు.
 సెైన్స్, ఎకనామిక్స్, 
పాల్ట్క్స్ వరంట్ వాట్ల్ 
న్షాణా తుల�ైన వారు సరంస్కృత 
పరండితులు కూడా కాగల్గిత ే
ఈ దేశరం ప్రపరంచాన్కే అగ్సాథా  
నరంల్ ఉరంది ఉరండేది.
సరే - విషయాన్కి వదా్ద రం .
మహాభారతరం మొటటమొదట
వాయాస మహరిషి వ్ార సారు. దాన్న్
వ�శైరంపాయన్డకిి ఇచాచురు. ఆ
మ హా భా ర తా న్ని 
జనమేజయుడికి చెపూతు రం 
డగా సూత మహరిషి వినానిడు. 
అనరంతరరం శౌనకాది మహా 
మున్లు ‘సత్ర యాగరం’ చేస్తు   
నని సమయరంల్ ఆ కథన్
వారికి సూతుడు చెప్్పనపు్ప-
డు ఎలా చెపా్పడో అలా మనకి
అరందిరంది . ఇలాగే ఎరంద్కు
అరందాల్? వాయాస్ న్ రచన్ 
యధాతధరంగా ఎరంద్కు 
రాలేద్?

ఇక భగవద్గీ త విషయాన్కి
వస్ తేఅరుజు న్డు యుద్భూ-
మిల్ విషాదరంల్ ఉననిపు్పడు
శ్్కృషుణా డు ‘గత్’న్ బో ధరిం చటరం
జరిగిరంది . దాన్న్ వినని 
సరంజయుడు అనరంతరరం 
ధృతరాషుట రు డికి చెపా్పడు. ఇలా 
చెప్్పనట్ట  వ�ైశరంపాయన్డు 
జనమేజయుడికి చెప్పగా - 
అలా చెపా్పడన్ సూతుడు 
శోనకాది మహామున్లకు
చెపా్పడు. నాలుగు అరంచెలు.
ఎరంద్కిలా చెప్్పరంచాల్స్ 
వచిచురంది? పెైగా యుద్రరం 
గరంల్ 18 అధాయాయాలు 
పాడుతూ కూరుచునానిడా? 
ఎన�నిన్ని సరందేహాలు.
ఒకసారి ‘భారతా’ అన్, మరో
సారి ‘గుడకేశా’ అన్ రకరకాలు
గా సరంబో ధనలు!
అసలు యుదా్ న్కి స్-
ద్పడి వచిచున మహావీరుడు
అపు్పడే శతు్ర వుల�వరో 
తెలుస్కున్ బాధపడిపో యి 
విషాదాన్కి గురయాయా డా?అరం 
తకుమురంద్ ఈ ఆల్చన్ 
రాలేదా?
మహాభారతరం ప్రవచానకరతు
లు చెపే్ప కాలక్ేపరం కధ కాద్.
ఎలాగూ పాట్రం చరులే అనని
ధెైరయారం తో బాధయాతారహితరంగా
చెపే్ప నీతి కధ కాద్. ‘కృషుణా ణ్ణా
పూజరం చరండి’ అన్ చెప్పటాన్కి
తయారు చేస్న రచన కాద్.
అది విజ్ఞా న సర్వస్వరం. 
మహాభారతాన్ని మ�దడుతో 
అర్రం చేస్కోవడరం అసరంభవరం. 

అన్భూతి సాథా యిల్ ఆ 
అవగాహన ఉరండాల్. ధాయాన 
స్థాతిల్ అరంతరేనిత్రరంతో ఆ 
భావాన్ని దరిశరంచాల్.
వ్ద్డన్ ఆయన ధౌముయాన్
శిషుయాలల్ ఒకడు. 
గురువుగారిని సేవిసూతు  , 
వారేరం చెప్్పనా అది యధా 
తధరంగా పాట్సతు  ూరండేవాడు. 
ఒక సరందరభురం ల్ వ్ద్డికి 
కళ్్ళ పో యాయి. అపు్పడు 
అశి్వనీ దేవతలన్ ప్రతయాక్రం 
చేస్కున్ వారి దా్వరా తిరిగి 
చూపు తెచ్చుకుననివాడు. 
తరా్వత ఈ వ్ద్డి ఆశమ్రం 
ల్ ఉతతురం కుడు అన్ శిషుయాడు 
చేరాడు. వ్ద్డు విదాయాభాయాస 
కాలరంల్ చాలా కషాట లు 
పడాల్స్వచిచురంది . అరంద్కే 
ఆతన్ తన శిషుయాల్ని ఏ 
మాత్రరం కషటపెటటకురం డాన్ 
విదయాలు న్రి్ప ప్రయోజకుల్ని 
చేసేవాడు.
   ఉతతు రం కుడు గురువుగార్ న్
మ�ప్్పసూతు  విదయాలు న్రుచుకు-
నానిడు. ఇలా వురండగా ఒక 
నాడు పౌషుయాడు, జనమేజ 
యుడు వచిచు వ్ద్డిని 
తమకొక యజఞారం చేయిరంచి 
పెటటమన్ ప్ార రిథారం చారు.
వ్ద్డు అరంద్కు అరంగ్కరిరంచి
బయలు దేరుతూ ఆశమ్ 
న్ర్వహణ బాధయాత అరంతా 
ఉతతురంకుడికి అప్పగిరంచాడు. 
‘న్న్ లేన్ సమయరంల్ ఆ 
ల్ట్ రాకురండా చూడు’ అన్ 
చెప్్ప మర ్వ�ళా్ళడు.
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గురువుగారు చెప్్పన పన్లు
యధాతధరంగా చెయయాడరం విధి
న్ర్వహణ అవుతురంది . 
బాధయాత అరంటే అది మాత్రమే 
కాద్. అవసరమ�ై నపు్పడు 
సరెైన న్రయా్ణ లు 
తీస్కోవడరంకూడా అవసరరం.
ఉతతురం కుడు బాధయాతలు కూడా
సీ్వకరిరం చాడననిమాట.
ఆ సమయరంల్ గురువుగారి
భారయా ఋతుమతి అయియారంది .
ఆమ� అవసరాలనీని చూస్ 
న�రవ్రచుడరం ఉతతురం కుడి పన్. 
ఆశమ్రం ల్ సీతు రీలు వచిచు 
ఉతతురం కుడితో చెపా్పరు, 
‘గురుపతిని ఋతుమతి 
అయియారంది . ఇపు్పడు గురువు 
గారు లేరు కనక ఆయన 
పన్న్ న్వు్వ న�రవ్రాచుల్. 
ఆమ� ఋతుకాలరం వృధా 
పో కూడద్కదా?”
అన్. ఉతతురం కుడు అరంగ్కరిరం చ
లేద్. ‘గురువుగారు నన్ని 
కూడన్ పన్లు, తపు్పడు 
పన్లు చెయయామన్ ఆదేశిరం 
చలేద్.
   ‘న్న్ అరంగ్కరిరంచన్’ అన్ 
తెగేస్ చెపే్పశాడు.
గురువుగారు తిరిగి వచాచుక
విషయరం తెలుస్కున్ చాలా 
సరంతోష్రంచారు. న్జమ�ైన 
విజ్ఞా నరం అన్ది ‘విచక్ణ’ 
చూప్రం చటరం ల్న్ కన్ప్సతు  

్రంది . (మహా పరండితుడెైన 
భీషుమిడు, న్రరంతరరం సతస్రం 
గరంల్ గడిపే ధృతరాషుట రు డు 

ఇక్కడే విఫలమయాయారు.)
సరే-గురువుగారు సరంతోష్రంచి
శిషుయాడిని మనసూఫూరితుగా 
ఆశ్ర్వ-దిరం చారు.
“నీ కోరికలనీని స్ది్సాతు  యి.
న్వు్వ వ�ళ్ళవచ్చు” అనాని 
రు.
  ఉతతు రంకుడెరంతో సరంతోష్రం 
చాడు.
అయితే వ�రంటన్ వ�ళ్్ళ పో లేద్.
గురుదక్ిణ ఏమివ్వమరంటారో
సెలవియయామన్ అడిగాడు. 
గురుదక్ిణ ఏమీ ఇవ్వన 
క్కరలేదన్ గురువుగారు 
ఎరంత చెప్్పనా మర్ మర ్
పట్ట  పటాట డతన్. చివరికి 
గురువుగారు , ‘న్వి్వరం 
తగా పట్ట పడుతునాని వు 
కనక, నా భారయా ఏది అడిగితే 
అదియియా’ అనానిరు.
గురుపతిని పెద్ద  పెద్దవ్రం అడ
గలేద్. ‘పౌషుయాడి భారయా ధరిరం చే
కురం డలాలు తీస్కురా. అవి
ధరిరంచి న్న్ వ్రతరం చేయాల-
న్కురం ట్నానిన్’  అరంద.ి
సరేనన్ బయలుదేరాడు 
శిషుయాడు.
ఇక్కడ న్రం చే అన్ని విరం తలు 
ఉతతురం కుడు బయలుదేరాడు.
దారిల్ ఒక పెద్ద ..... చాలా పెద్ద
ఎద్్ద . దాన్పెై కూరుచున్ 
అరంతట్ భార్ కాయరంతో ఉనని 
మన్ష్ కన్ప్రం చాడు.
అతడు ఉతతురం కుడిని ప్ల్చి,
‘ఈ ఎద్్ద  పుర్షరం భుజరంచ్’
అనానిడు.

ఉతతురం కుడు అరంగ్కరిరం చలేద్.
ఆ పురుషుడు మళ్్ళ అనాని 
డు,
‘భయపడకు, పూర్వరం 
నీ గురువు కూడా ద్న్ని 
భుజరంచాడు. న్వూ్వ ఆ పన్ 
చెయియా’. 
ఉతతురం కుడు ఈసారి అరంగ్క
రిరంచి , ఆఎద్్ద  పుర్షరంభుజరంచి 
, మూత్రరం కూడా పానరం 
చేశాడు.
ఆ వ�రంటన్ జలరం ఉపస్పృ 
శిరంచి , మురం ద్కు కదిలాడు. 
అతడలా బయలుదేరి పౌషుయా 
డి సభకి వ�ళ్లో ఆశ్ర్వదిరం చాడు.
పౌషుయాడు కూడా ఉతతురం కుడిని
ఎరంతో గౌరవిరంచి , ‘నన్నిరం 
చెయయామరంటావో ఆజ్ఞా ప్రం 
చ్’ అనానిడు. ఉతతురంకుడు 
సరంతోష్రంచి , ‘రాజ్! న్న్ మా 
గురుపతిని కోరిక మేరకు నీ 
భారయా ధరిరంచి న కురం డలాలన్ 
కోరటాన్కి వచాచున్. అవి 
నాకు ఇప్్పరం చ్’ అనానిడు.
‘సరే- నా భారయా అరంతఃపురరం
ల్ ఉరంది. ఆమ�న్ అడిగి 
తీస్కో’ అనానిడు పౌషుయాడు.
ఉతతురం కుడు అరంతఃపురరంల్
ఎరంత వ�దికినా ఆమ� కన్ప్రం చ
లేద్. తిరిగి వచిచు పౌషుయాడితో 
ఆ మాట చెబితే, ఆయన, 
‘శుచిగా లేన్వారికి ఆ మహా 
పతివ్రత కన్ప్రం చద్. అయితే 
నీవరంట్ మహాన్భావుడు 
శుచిగా లేరన్ న్న్ అనలేన్. 
కనక న్వ్్వ ఆల్చిరం 

(22 వ   పేజీ    చూడండి)
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పెళ్లిచూపులు
 సుబు్ ఉరఫ్ సుబ్రహమూణ్యం న్ 
పద్మంద్ సేనాహితుల ముఠాలో 
ఒకడ. ఇల్ చెపపిడంలో మీకు 
కొంచెం సవాత్కరష్ కనిపంచవ-
చుచు. అందుకని పద్మంద్ సేనా-
హితుల ముఠాలో నేనూ ఒకణి్ణ  
అని సవినయంగ మనవి చే-
సుకొంటున్నాను. అతగడి-
కి సేనాహితుల మాటమీద చాల్ 
నమమూకం. అందులో న్మీద 
మరీనూ. ఎవరైెన్ ఓ నలుగురం 
కలిసి హోటలుకి వడేతు తనకి వి-
జయవాడ నల్లకరపపిడితో ఇడీ్ల  
కవాలంటాడ. మిగలినవా-
రు రాజమండ్రి అల్లం పెసరటుటి  
కవాలంటే తనకీ అదే తెమమూ-

నమంటాడ. అయితే ఒకరు 
ఏల్రు మినపటుటి , మరకరు 
విశఖ రవవాట్టి , నేను కకిన్డ 
పూరీ కూర అడిగతే వంటనే 
తనకీ పూరీ కూరా తెమమూంటా-
డ.  ఏదైన్ విషయంలో ఏక-
భిప్రాయం కుదరకపోతే వాడ 
న్ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించే-
స్తు డ. న్ మాట మీద వాడికంత 
గురి మరి! మా బృందంలో కొం-
తమంద్కి గత రెండేళ్లలోనూ 
కసతు అట్ ఇట్గ వివాహాలై-
పోయాయి. అంటే ఏవో ఉద్్య-
గలు చేసుతు న్నామనే మీరు గ్ర-
హించాలి. ఎందుకంటే పెదదిపెదది  
ఉద్్యగలు సంపాద్ంచుకొననా-

వారికి సేనాహబంధాలు తరచుగ 
తకు్కవుంటాయి కబటిటి . 
  మిగలిన బ్రహమూచారులో్ల  సుబు్ 
ఒకడ. ఉననాటుటి ండి ఓ రోజు 
స్యంత్రం చల్లబడిన తరావాత  
పారు్కలో ఓ మూలగ ఉననా 
సిమంట్ కురీచు మీద కూరుచుని ప-
డతకింద్ పపుపి తింట్ నేనూ, న్ 
శ్రీమతి ఏవో కబురు్ల  చెపుపికొం-
ట్ కూరుచున్నాం. అద్ వాసతువా-
నికి నగరపాలక సంఘం నిర్లక్షం 
కరణంగ చెట్ల నీనా ఎండిపోయిన 

ఎలక్రా న్
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పారు్క. అందుకని మా బృందం 
దానికి ఎండిన్ పారు్క అని 
ముదుది పేరు పెటటి డం జరిగంద్. 
అంతేకని అద్ ఏ ఇటలీ అమమూడి 
పేరో కదు. ఉననాటుటి ండి సుబు్ 
అరడజను పచిచుమిరపకయ 
బజీజా లతో వచిచు, ఇదదిరికీ చెరో 
రెండూ అంద్ంచి న్పక్కన కూ-
రుచున్నాడ. 
“ఇవి తూరుపిగేటు బజీజా ల బండి-
వాడివి. పటటి  చీలిచు సననాటి ఉలి్ల -
పాయముక్కలు కూరి, మస్ల్-
జలి్ల , నిమమూరసం పండి యిచిచున 
బజీజా లు. చాల్ బావుంటాయి 
మరి. తిననాతరావాత కరంగ ఉంటే 
చెపుపి, వళిళూ కోల్ డ్రింకులు తీసు-
కొస్తు !” అన్నాడ సుబు్. 
“కరంగ లేకపోతే తీసుకురావా 
మరి?”అన్నాను. 
“నిక్ష్పంగ తీసుకొస్తు ను!”లేవ-
బోతూ అన్నాడ సుబు్.
“సరదాకన్నాను, కూరోచు. ఏమిటీ 
సంగతి?” అన్నాను. 
“రేపు పెళిళూచూపులకని పల్లంకూ-
రు వడతు న్నాను. నువూవా చేలీ్ల  న్తో 
తపపికరావాలి మరి. అందుకనే 
సంగతి చెపపిడానికి పరుగున 
వచాచును.”
“సుబ్్! న్మీదనుననా అభి-
మాన్నికి అభివందనలు. కనీ 
ఇద్ పూరీ కూరా లేదా రవవాటుటి  
ల ఎంపక కదు. ఇంతకంటే 
వివరించి చెపపివలసిన అవసరం 
లేదనే అనుకొంటాను. నీ తలి్ల -
దండ్రులీనా, నీ అక్క,బావలీనా తీ-
సుకొనిపో. ఆడపడచు అరథామొ-
గుడంటారు. సరవాస్ధారణంగ 
పల్లవాడి అభిరుచులినా ఓ పక్కకి 

నెటిటి వేసూతు , సంప్రదాయాల 
విచారణ, ఇచిచు పుచుచుకోవడాలు 
వగైరా తలి్ల దండ్రుల, ఏకోదరిల  
నిర్ణయాలని ప్రభావితం చేస్తు యి. 
మేము  నీ కూడా వసేతు, న్ అభి-
ప్రాయంకోసం ననునాచూపుల-
తో చంపేస్తు వు. మన గుంపంతా 
ప్రేమించ స్హసించలేని గుంపు. 
పల్లని చూసిన తరావాత నచిచుతే 
అక్కడే బయట పడిపోకు. 
యింటికి తిరిగొచిచున తరావాత 
నీ తలి్ల దండ్రులకు ఆ సంగతి 
చెపపి ఊరుకో. ఆ తరావాత అంతా 
దైవాధీనం అనబడే ఘటన. ఇదే 
తర్కం ఆడపల్లకి కూడా వరి తు-
సుతు ంద్. అందుచేత అటినాంచీ-
కూడా అంగీకర లేదా తిరస్్కర 
సమాచారం రావొచుచు. ఇద్ చాల్ 
సునినాతమైన విషయం. పెళిళూ-
చూపుల సందర్భంలో సేనాహితు-
లినా ఇల్ కూడా తీసుకుపోవడం 
తగని పని,“ అన్నాను నేను. 
“అల్ కదురా! న్కు నచిచున 
లేదా నచచుని  విషయం నీతో 
చేబాతు ను. ఆ విషయం నువువా 
మా అమామూన్ననాలకి చెపుపి. మా 
అమామూన్ననాలకి నువేవామీ కొతతుక-
దు. న్ తరఫున వకల్తు  పుచుచుకొ-
ని, చనువు తీసుకొని మా అమామూ-
న్ననాలకి న్ యిషాటి యిషాటి లని  
తర్కబద్ంగ చెపపిగల నైెపుణ్యం 
నీకుంద్. దాంతో కటనాకనుకల 
విషయమై మా అమామూన్ననాలు 
అంతగ పటిటి ంచుకోపోవచుచు. 
లేదా అమామూయి న్కు  నచచుకపో-
యిన్ న్ మడలువంచి భావోద్రే-
కపు బద్రింపులు చేసి ఒపపిం-
చేస్తు రు.   దీనికై నువువా కూడా 

ఆ అమామూయిని చూడవలసిన 
అగత్యం ఉంద్. పీ్ల జ్ రా!”
“అననాయ్యగరంతగ అడగు-
తోంటే కదనక మీరు వళళూండి. 
రేపు పెళి్లఛుపుల ముహూరాతు-
లు చాల్ ఉన్నాయట. నేనూ ఈ 
ఊళ్్ల నే ఉననా మా అక్కయ్యగ-
రింటికి వడాతు ను. రావటలే్లదని 
చాల్రోజులినాంచీ గోలపెడ్తుంద్!” 
అంద్ న్ శ్రీమతి.
ఆ మరానాడ సుబు్ ఓ సిక్్స 
స్టర్ వా్యన్ లో ననునా ఎకి్కం-
చుకొని తన తలి్ల దండ్రులు, 
అక్కబావలతో సహా 150 కిలో-
మీటర్లదూరంలో ఉననా పల్లం-
కూరు తీసుకుపోయాడ. పా-
తకలపు మండవాలోగలి. ఒక 
పెదాది యన తను పెళి్లకూతురికి 
మేనమామ అని పరిచయం 
చేసుకొని, స్వాగతం పలికి 
అందరీనా మండవా పక్కన కుడి 
వస్రాలో ఉననా కురీచులలో ఆస్-
నులినా చేశడ. ఒక పదేళళూ పాప 
వచిచు అందరికీ మంచినీళ్లంద్ం-
చింద్. 
“న్ మేనకోడలు న్లుగురో-
జుల క్రితమే ఇక్కడికి వచిచుంద్. 
అమామూయి తలి్ల దండ్రులు ఈ 
ఉదయం కరులో బయలుదే-
రారు. కనీ మధ్య దారిలో ఎట్ 
కని ప్రదేశంలో కరులో ఏద్ 
సమస్య వచిచుందనీ, రావడం 
చాల్ ఆలస్యమౌతుందని, శుభ-
గడియలు దాటకమునుపే తమ 
కూతురినా   చూపంచేయమని న్ 
బావగరు ఫోన్ చేశరు. పల్లవా-
డ మాకు నచిచుతే చాలు వాళళూకీ 
నచిచునటే్ల  నని కూడా చెపాపిరు.” 
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అన్నాడ. 
“మీబావగరు న్కు రెండరోజుల 
క్రితమే ఫోన్ చేసి, ‘పల్లని పల్లం-
కూరులో ఉననా  మా బావగరిం-
ట్్ల  చూపంచడం జరుగుతుంద్. 
ఆ ఊరు మీకు దగగారగ ఉం-
టుంద’ని చెపాపిరు,” అన్నాడ 
సుబు్ తండ్రి.       
సుబు్తలి్ల  “ఇదీ మరకందుకు 
మంచిదే అయింద్. యిటువంటి 
మండవా లోగలి చూసి చాల్ 
కలమైంద్. సంప్రదాయబద్ం-
గ, చూడ ముచచుటగ ఉంద్,” 
అంద్. 
పాప మరో అయిదు నిముషాలో్ల  
వచిచు అందరికీ తలో స్టిలు పళళూం 
అంద్ంచింద్. ప్రతి పళళూంలో-
నూ రెండేసి చకి్కల్ల్, రెండ 
అమితాబ్ బచచున్ దండ్రావేసిన 
గుడ్ డే బిస్కట్్ల , ఒక మైసూరు-
పాకం  ముక్క, ఉన్నాయి. సు-
బు్తలి్ల  అడడింగ బుర్ర ఊపంద్.
“కతికితే అతకదననాభయం 
వదదిండీ. మీరు ఏమీ తీసుకో-
కపోతే మా ఆతిథ్యం వలితిగ 
ఉంటుంద్. మా అక్కయ్య ననునా 
చీవాటు్ల  వేసుతు ంద్. అందున్ ఇవి 
సవాయాన్ మా ఆవిడ గేద నెయి్యతో 
చేసినవి. తీసుకోండి. పరావాలేదు-
!”అన్నాడ వినయంగ. 
       న్క్ం ఒరిగందని ముందుగ 
నేను మైసూర్ పాక్ ముక్క అం-
దుకొన్నాను. అందరూ అదేపని 
చేశరు. నోట్్ల  వేసుకోగనే వ-
ననాముదదిల్ కరిగపోయిం-
ద్. మొహమాటం లేకుండా 
మరోటి అడిగేదాది మనుకుననాంత  
మధురంగ ఉంద్. సభ్యత అడడి -

రావడంతో ఆ మాట నోరుదాటి 
బయటకి రాలేదు. ఫలహారాలైన 
తరావాత, పసలపూడి నూలు నేత 
చీరలో వయా్యరంగ నడచు-
కొంట్ వంటగద్ వస్రాలోం-
చి కఫీకపుపిలినా ట్రేలో పెటుటి కొని 
సుబు్ చూడాలి్సన అమామూయి 
మేము కూరుచుననా వస్రాలోకి 
మలుపు తిరుగుతోంద్. పక్కనే 
కూరుచుననా సుబు్ న్ చెయి్య 
మీద గోకస్గడ తనకి చాల్ 
నచేచుసినటు్ల గ. నేనూ వాడి చేతి 
మీద బాగుందననాటుటి గ మల్లగ 
తటాటి ను. అందరికీ కఫీలంద్సూతు  
ఆమ న్ మొహంలోకి చూసింద్. 
ఇబ్ంద్గ దృషటి  మరోవైపు 
మళి్లంచి, అసౌకర్యంగ కురీచులో 
అట్ ఇట్ కదలస్గను. 
ఆమ పోయి ఎదురుగ ఉననా 
కురీచులో కూరుచుంద్. పాప పక్కనే 
నిలుచుంద్. పల్ల  మేనమామా, 
ఆయన  భారా్య పల్లపక్కన కురీచు-
లో్ల  కూరుచున్నారు. ఏవో న్లుగైదు 
ప్రశనాలినా సుబు్ తలి్ల దండ్రులడగ-
డం, ఆమ సమాధాన్లు సిగుగా ప-
డూతు నే చెపపిడం జరిగంద్. ఆధు-
నికమైన ఓ పద్తి అనుస్రం 
పల్లనీ, మా సుబు్గణీ్ణ ఓ 
గద్లోకి వళిళూ మాటా్ల డకోమ-
న్నారు. సరే ఓ పావుగంట ఆ 
గద్లో ఏం మాటా్ల డకున్నారో 
తెలియదుకని, సుబు్ వేల్డిన 
మొహంతో పైెకి వచాచుడ. యి-
రుపకష్ ల్ నిర్ణయాలు తవారలోనే 
తెలియజేస్తు మని ఒక మాట చె-
పుపికొననా  తరావాత, మేము బయ-
లుదేరి మా ఊరు తిరిగ వచేచుస-
రికి పద్ దాటింద్. దారిలో సుబు్ 

న్తో ఏమీ మాటా్ల డక మౌనంగ 
కూరుచున్నాడ. ననునా మాయింటి 
గుమమూం దగగార ద్ంపేసూతు , ఆ 
మరానాడ స్యంత్రం ననునా 
ఒంటరిగ ఎండిన్ పార్్క కి 
రమమూన్నాడ. 
వాడ అడిగన ప్రకరమే ఆ 
మరానాడ ఒంటరిగ ఎండిన్ 
పార్్క కి పోయాను. అపపిటిక్ 
న్ కోసం వాడ ధుమధుమల్-
డతూ ఎదురు చూసుతు న్నాడ. 
“ఏంటీ వాలకం అల్ ఉంద్? 
పల్లకి నీ ఉద్్యగం నచచులేదా?” 
అన్నాను, ఎందుకంటే సుబు్ 
అందగడే. అందం కరణంగ 
సుబు్ని తిరస్కరించడానికి 
అవకశం లేదు.  
“నువువా న్ సేనాహితుడవని 
చెపాపిను. నీల్ంటి సంస్్కరహీ-
నుడితో, పరికిపందతో సేనాహం 
నచచులేదనీ, తతా్కరణంగ నేనూ 
నచచులేదని ఢంక బదదిలుకొటిటి  
మొహం మీదే చెపేపిసింద్.” 
“ఒరేయ్ సుబ్్, ఆ పల్లని న్ 
తలి్ల దండ్రుల్, అక్కబావా-
ల్, నేనూ చూశం. పావుగంట 
డేటింగ్ లో ఒకరికొకరు నచాచు-
మని ఒంటరిగ మాటా్ల డకు-
ననాపుపిడ చెపుపికొన్నాం. తీయని 
కలలుకంట్ తిరిగ ఇంటికి 
వచాచును. న్ నిర్ణయం తలి్ల దం-
డ్రులకు చెపాపిను. తదుపరి కొ-
నస్గంపు చర్యలో్ల  అమామూన్ననా-
లకి నే చేసుతు ననా న్బోడి  ఉద్్యగం 
చాల్ ఎకు్కవనీ, అందుకు వా-
రివవాగలిగన కటనాం తకు్కవనీ  
మలిక పెటటి డంతో సంబంధం 
బడిసికొటిటి ంద్. ఆ పల్లని 
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నేను వంటనే గురుతు పటిటి , ఆమ మేనమామగరింట్్ల  మనం ఉననాంతసేపూ సన్నాసి మొహంవేసుకొని ఎంత 
అవమాన భారంతో కూరుచున్నానో నీకు తెలియదు!“ అన్నాను. 
సుబు్ తేరుకొని అన్నాడ.”పల్ల  తలి్ల దండ్రుల కరు చెడిపోవడం మంచిదే అయింద్. లేకపోతే వాళుళూ 
నినునా చూడగనే మనందరీనా మంచినీళు్ల  కూడా యివవాకుండా పంపంచేసే వారు. రెండ్ద్-ఒకవేళ నువువా  
రాకుండా ఉంటే సంబంధం కుద్రేద్, ఎందుకంటే మా న్ననాగరు పట్టి విడపుల  సంగతి తెలిసిన 
విజుఞా డ, అయితే సంబంధం కుద్రి పెళ్లయిపోయిన తరావాత, నువువా న్ సేనాహితుడవని తెలిసిన తరావాత 
మన సేనాహబంధం తెగపోయ్ద్. నీ భార్యను తీసుకుపోకపోవడం కూడా మంచిదే అయింద్. లేకపోతే నీ 
భార్యకి మీ కుటుంబమంటే  అలుసుభావం కలిగేద్.  పోనీలే అనినావిధాల్  మంచిదే అయింద్.” 
సుబు్ ననునా మనుఃసూఫూరి తుగ క్షమించేశడని వేరే చెపాపిల్? అయితే ఏతావాతా తేలీన నీతి ఏమిటంటే  పె-
ళిళూచూపులకి వళ్ళూటపుపిడ సేనాహితులను చసేతు కూడా తీసుకు వళళూకూడదు! 
                                                                                  ****
హనమకొండ
21.12.2022

చ్కోవాల్’ అనానిడు.
అపు్పడు జ్ఞా పకరం వచిచురంది
ఉతతు రం కుడిక ి‘తాన్ ఎద్్ద  పుర్
షరం మూత్రరం సీ్వకరిరంచి న తరా్వత తొరందరల్ న్లబడి ఆచమనరం చేశాడు. అది సరి కాద్. కనక 
తనకి శుచి లేన్ దోషరం అరంట్రంది .
 ఆచమనరం అరంటే సూథా ల, సూక్మి, కారణ దేహాలు మూడూ శుది్  చేస్కోవటరం అన్ అర్రం .
అపు్పడు మనస్    పూరితుగా దాన్పెై న్ లగనిరం కావాల్. దృష్ట  మరొక చోట ఉరండి చేసే ఆచమనరం 
వలలో  ఫల్తరం ఉరండద్. కన్క స్థామితరంగా కూరుచున్ ఆచమనరం చెయాయా ల్. లేదా చేస్నా చెయయాక-
పో యినా ఒకటే.
ఉతతురం కుడు శాసతు రీరం తెల్స్న వాడే కనక ..... వ�రంటన్ కూరుచున్ శద్్గా ఆచమనరం చేశాడు.
మొదట మొహరం, కాళ్్ళ, చేతులూ కడుకు్కన్, కూరుచు న్, న్రగ  లేన్ నీట్తో మూడుసారులో  
ఆచమనరం చేస్, పెదవులు రెరండుసారులో  తడిచేతితో తుడిచి, ఇరంది్రయాల్ని తడిచేతితో 
తుడుచ్కునానిడు.
ఇద్ ఆచమనరం చేయటమరంటే. ‘కేశవాయ సా్వహా’ అన్ నీరు తీస్కున్ ల్పున్ ఎవరో 
తరుముకొస్తు ననిట్ట  పరిగెత్ తేపురోహితులు చెపే్పది కాద్.
                                                                                                       (ఇంకా వంది)

మహా భారతం - మన జీవితం
(18 వ పేజీ తరువాయి)
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కొతతు  రామానందం                                                                 

తం సూర్యమ్
 ప్రణమామ్యహవమ్
   
నముః సవిత్రే జగదేక చక్షషే జగ-
తప్రసూత సిథాతి న్శహతవే  
త్రయీ మయాయ 
త్రిగుణాతమూధారిణే విరంచి 
న్రాయణ శంకరాతమూనే  
ఆయన జగతేతు చకుష్ వుగ అంటే 
కనునాగ కలవాడ. లేదా జగతుతు -
కంతటికీ ఆయనే చకుష్ వు. జగతుతు  
పుటుటి క, పోషణ, న్శనము 
ఆయన వల్లనే జరుగుతున్నాయి. 
ఋగ్యజుస్్సమవేదాలలో  నిండి 
ఉ ననా దా య నే . 
త్రిగుణామూధారుణుడాయనే. బ్రహమూ, 
విషు్ణ , మహశవారుల్యనే, 
అటువంటి సూర్య భగవానునికి 
న మ స్్క ర ం . 
 ఒక సూరు్యడ సమసతు 
జీవులకు.... అననాటు్ల  సమసతు ప్ర-
పంచానికి ఒక్ సూరు్యడ. భిననా 
భిననా దేశలకు, భిననా భిననా 
జాతులకు, భిననా భిననా మతాలకు, 
విభిననామైన దేవుళుళూ ఉండవ-
చుచు. కనీ అందరూ 
ముక తుకంఠంతో దేవుడిగ 
భావించిన ఏకైక దైవం సూర్యభ-
గవానుడే. ఆయన అగోచరుడ 
కదు. ప్రత్యక్ష దేవత. ప్రాతుఃకల్న 

ఆయన తన ఉషా కిరణాలతో 
మనలినా అలరించిన్, మిటటి మ-
ధా్యహనా తాపంతో తపంపజేసిన్ 
మొతతుం మీద మనుగడకు కర-
ణభూతుడైన చల్లని దేవుడ 
సూ రు్య డ . 
 ముకి తుని పందటమే మన భార-
తీయుల జీవిత పరమారథాం. ఆ 
ముకి తుకి మొదటి మటుటి  ఎండలు. 
‘‘పాయతే్యష తపతే్యష వరష్తే్యష 
గభసితుభి:’’ అని ఆద్త్య 
హృదయం.. వాలీమూకి 
రామాయణం. సూరు్యడ తన కి-
రణాలతో ఎండకసి తపంపజే-
స్తు డ. భూమి నుంచి గ్రహించిన 
నీటిని వయి్య రెటు్ల గ చేసి 
భూమిపైె వరష్ం కురిపస్తు డ. 
ఇల్ వరష్ం కురిసి పంటలు పం-
డటానికి, ప్రజలు సుఖంగ బ్రత-
కడానికి  తగన ఆహారానినా ప్రస్-
ద్ంచే సూరు్యడ మన అందరకు 
ప్రత్యక్ష దైవం. 
 పుటిటి ంచినవాడ పెటటి కపోడనటు్ల  
సమసతు జీవులకు సూరు్యడే అననా-

దాత. సూర్యరశమూని వాడకొని 
మొక్కలు పండి పదార్ానినా 
తయారుచేస్తు యి. తాము పెరు-
గుతాయి. ఆ మొక్కలను తిని 
కొనినా రకల జంతువులు బ్రతు-
కుతాయి. మొక్కలను, జంతువు-
లను తిని మరికొనినా ప్రాణులు 
మనుగడ స్గస్తు యి. వీటనినాం-
టిని తిని మనిష బ్రతుకుతాడ. 
సూరు్యడ లేకుంటే తిండి లేదు. 
సూరు్యడి వలనే చెటు్ల  పెరుగు-
తాయి. చెట్ల  వల్ల  బొగుగా  
పుడతుంద్. చెట్ల  వల్ల  చమురు 
ఉతపితితు అవుతుంద్. ఆయన 
వలనే గలి పుడతుంద్. కదు-
లుతుంద్. సూరు్యడ వలనే 
వరాష్ లు నీరూ అందుతాయి. వీ-
టనినాంటి ఆధారంగ విధు్యతుతు  
తయారవుతుంద్. ఆయన 
వలుగును వాడకుని సౌర శకి తు 
పుడతుంద్. ఇనినా ఇంధన్లకు 
ఆధారం సూరు్యడే. 
 ఈ జగతుతు  అంతటికీ సూరు్యడే 
ఆతమూ, కంతి, శకి తుని ప్రస్ద్ంచే 
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కలచక్ర నిరవాహణ చేసుతు ననా సరవా-
దేవతామయమైన సూర్య భగవా-
నుడ. ఈ చరాచర ప్రకృతికి 
అందులోని జీవరాసులకు, చైెత-
న్్యనినా, ఆరోగ్యనినా ప్రస్ద్ంచే ప్ర-
త్యక్ష న్రాయణుడ. సూరు్యడ 
లేని లోకనినా ఊహించడం కషటి ం. 
నమస్్కర ప్రియమైన భాస్కరు-
డ ఐశవార్య ప్రదాత మాత్రమే కదు 
ఆపదలను నివారించేవాడ. 
అందుక్ ఆయన ఆయురారోగ్య 
ప్రదాతగ కీరి తు పందాడ. 
‘‘ఆరోగ్యం భాస్కరా ద్చే్ఛత్, శ్రియ 
మిచే్ఛత్ హుతాశన’’ అన్నారు. 
సూరు్యడి వల్ల  ఆరోగ్యం, అగనాదే-
వుడి వల్ల  భాగ్యం సిద్్స్తు యని 
అరథాం. కంతికి, ఉష్ణతకి, శకి తుకి 
క్ంద్ర స్థా నమయిన సౌర 
చైెతన్యం. ఈ విశవామంతా నిండి 
ఉంద్. సౌరశకి తు చరాచర జీవుల-
నినాంటికి జీవన్ధారమననాద్ శస్త్ర 
విజాఞా నం. ప్రత్యక్షంగగని, పరో-
క్షంగ గని, సూరు్యడి వల్లనే జీవ-
జాలమంతా ఆరోగ్యం 
పందుతుంద్. సూరు్యడి చేత 
ఎండకిరణాలు శరీరానినా తాకితే 
తేజసు్స పెరుగుతుందని 
ఆరోగ్యం చెబుతుంద్. అందుకో-
సమే ఆద్త్యహృదయం 
పఠించడం, సంధా్యవందనం 
ఆ చ రి ం చ డ ం , 
సూర్యనమస్్కరాలను చేయడం, 

అరఘ్య ప్రధానం ఇవవాడంల్ంటివి 
సూరు్యడి ఎదురుగ నిలబడి 
చేయాలని శస్్రా లు 
చెబుతున్నాయి. విదేశీయులు 
సైెతం సూర్య స్నానం (సన్ బాత్) 
పేరుతో నీరెండలో నిలబడడం 
ఆంతర్యం ఇదే.  
  ‘‘సపతు యుంజంతి రథమేక 
చక్రం ఏకో అశ్వావహతి సపతున్-
మా । 
  త్రిన్భి చక్రనుజర మనవారం య్ 
న్మా విశవా భువన్ని తసుథా ॥ 
ఏడ కిరణాలు (శుషమనాము, 
హరిక్శము, విశవాకరమూము, విశవా-
వ్యచము, సంపదవాసుము, ఆరావా-
గవాసుము, సరావాడవాసుము) ఒక్ 
విధంగ కలిగన రథచక్రం సూ-
రు్యనిద్. స్వాధీనమైన సపతు 
మయుఖలు కలిగ, మూడ 
న్భులు కలిగ విన్శంకని కల-
చక్నినా ధరించి సమసతు లోకలను 
పాలిసుతు న్నాడ. సూర్య కిరణాల 
ప్రభావం రక తు, శవాస, జీర్ణ వ్యవసథా-
లపైెన పడతుంద్. ఈ కిరణాలో్ల ని 
సపతు వరా్ణ లు అనేక దీర ్ఘ వా్యధుల-
ను సైెతం ఉపశమింపజేస్తు యి. 
సూర్యదేవుని నీలవర్ణ కిరణాలు 
న్భిపైెన పడేల్ కూరుచుంటే శరీ-
రంలోని రుగమూతలనీనా పటాపంచ-
లై పోతాయంటారు. సూరు్యడ 
ఔషధ రూపుడ. జలుబు, దగుగా , 
ఆసతుమా, నూ్యమోనియా, కుషుటి , 

బొలి్ల  వంటి వా్యధులు సూరు్యడ 
వల్ల  తొలగపోతాయి అని వైద్య 
నిపుణులు పరిశ్ధించి ప్రకటిం-
చారు. సూరు్యడిలో ఉననాంత రోగ 
నిరోధక శకి తు ప్రపంచంలో మరి ఏ 
వసుతు వులోనూ లేదంటున్నారు. 
 సకల జగతుతు ను ప్రేరేపంపువాడ 
కనుక ‘సూరు్యడ’ అని అన్నారు. 
‘సుఞ’ అనే ధాతువు నుండి 
‘సూరు్యడ’ అని పేరు ఏరపిడిన-
టు్ల  చెపపిబడతుంద్. ‘సుఞ’ 
అంటే ప్రేరణ అని అరథాం. 
సూరు్యడ త్రిమూరుతు ల ఏక 
రూపమని సరవా భూతాలు ఆయ-
నవలే్ల  ఏరపిడాడి యనీ, సూరు్యడ 
పరబ్రహమూమని (నమసేతు ఆద్త్య 
తవామేవ చంద్సి) సూరో్యపనిషతుతు  
తెలిపంద్. వేద కలం నుండే 
సూరా్యరాధన ఉంద్. వేదాలో్ల ని 
సౌర సూకతులు, ఆద్త్య 
హృదయం, గయత్రి మంత్రం 
మొదలైనవి ఈ విషయానినా ధృ-
వీకరిసూతు  ఉన్నాయి. సూరు్యడ 
నవగ్రహాలో్ల  ప్రథముడే కదు 
ప్రధానం కూడా. ఆయన 12 
రాశులో్ల  సంచరిసూతు  జీవకోటికి 
శుభాశుభ ఫలితాలు కలిగస్తు డ. 
వేద విహితమైన గయత్రి 
మంత్రం, రుగేవాదంలోని 
మహాసౌరం పేరిట రుకు్కలు, 
వాలీమూకి రామాయణంలో ఆద్త్య 
హృదయం, భారత భాగవతాలో్ల ని 
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సూర్య సుతు తులు ఇవనీనా సూరు్యడ 
గొపపితన్నినా, మహిమలను చా-
టు తు న్నా యి . 
అద్తి కశ్యప మహరుష్ ల 
కుమారుడ సూర్య భగవానుడ. 
కశ్యపునికి అద్తి, ద్తి అంట్ 
ఇదదిరు భార్యలు. అద్తికి జనిమూం-
చినవారు దేవతలు కగ, ద్తికి 
జనిమూంచినవారు రాక్షసులు. 
ప్రారంభం నుంచే దేవతలకు, రా-
క్షసులకు మధ్య విభేదాలు ఏరపి-
డాడి యి. ముఖ్యంగ 
హావిరా్భగలను దేవతలకు దక్క-
నీయకుండా రాక్షసులే అపహరి-
సూతు  ఉండేవారు. ఫలితంగ 
దేవతలు తీవ్రమైన వేదనకు గు-
రయా్యరు. ఈ సిథాతిలో తన 
కుమారుల కోసం అద్తి సూర్య-
భగవానుని ప్రారిథాంచింద్. 
సూరు్యడే ప్రత్యక్షమై ఏదైన్ 
వరానినా కోరుకోమని చెపపిగ 
అద్తి దేవతల బాధలను 
గురించి వివరించింద్. సూర్య 
భగవానుడ తన గర్భంలో 
జనిమూంచాలని, దేవతలను రకిష్ం-
చాలని కోరింద్. అందుకు సం-
తోషంచిన సూర్య భగవానుడ 
తన తేజసు్సను అద్తి గర్భంలో 
ప్రవేశపెటాటి డ. వేయి సూర్యకం-
తులతో ఓ బాలుడ ఉదయిం-
చాడ. ఆ బాలుడే సూర్య భగవా-
నుడ. ఆయన ఆద్తు్యడ, 

ద్వాకరుడ, ప్రభాకరుడ, మా-
రాతుండడ, రవి, ధాత, అర్యమా, 
మిత్ర, వరుణ, ఇంద్ర, వివస్వాన, 
పుషా, తషటి ్వ, విషు్ణ  అనే పేర్లతో ప-
లవబడతూ నెలకు ఒక రూపానినా 
ధరిసూతు  ఈ చరాచర జగతుతు ను 
రకిష్సూతు ... జీవరాశులకు చైెతన్్య-
నినా ప్రస్ద్సుతు న్నాడ. 
సూర్యభగవానునికి సంజాఞా దేవి, 
ఛాయాదేవి అనే భార్యలున్నారు. 
అల్గే ‘ఉషా పద్మూని ఛాయా 
సమేతంగ’ సూరు్యని పేర్కనడం 
జరుగుతుంటుంద్. సంజాఞా దేవి 
విశవాకరమూ కుమారె తు. విశవాకరమూ తన 
కుమారె తు సంజాఞా దేవిని సూరు్యనికి 
ఇచిచు వివాహం చేశడ. ఆమ 
బహు సుకుమారురాలు. వీరికి 
వైవసవాతుడ, యముడ అనే 
ఇరువురు కుమారులు. యమున 
అనే కూతురు కలిగరు. క్రమంగ 
సూరు్యడి వేడి ఎకు్కవ అవుతూ 
వచిచుంద్. సంజఞా అంతటి తాపానినా 
భరించలేకపోయింద్. తన నీడ 
తనల్నే ఉండటం చూసి నీడకు 
ప్రాణం పోసి ‘ఛాయా’ అని పేరు 
పెటిటి  తన బదులు తన భర తుతో 
కపురం చేయమని 
పంపంచింద్. న్ బిడడిలను నీ బి-
డడిలుగ చూసుకోమంద్. 
సంజఞా పుటిటి ంటికి వళిళూంద్. 
చాల్కలం గడిచింద్. అలు్ల డ 
ఎన్నాళళూై న్ వచిచు పల్లను తీసుకు 

వళ్లకపోవడం చూసి విశవాకరమూ కు-
మారె తును మందలించాడ. 
గత్యంతరం లేక సంజఞా మళీ్ల  భర తు 
వదదికు బయలుదేరింద్. కనీ 
మళీ్ల  భర తు తీవ్రత గురతుచిచు, 
భయపడి ఒక ఆడగుర్రంగ మారి 
తపసు్స చేసుకుంట్ ఉండిపో-

యి ం ద్ . 
సూరు్యడికి, ఛాయకూ స్వరి్ణ, 
శని అనే ఇదదిరు కుమారులు, 
తపతి అనే కూతురు కలిగరు. 
తనకు సంతానం కలిగనపపిటి-
నుంచి ఛాయ మనసు 
మారిపోయి సంజఞా సంతాన్నినా 
సవతి పల్లలుగ చూడస్గంద్. 
కొన్నాళళూకు సూరు్యడికి అసలు 
నిజం తెలిసింద్. సంజఞాను వతు-
కు్కంట్ వళి్ల  ఆమ ఉననా అడవికి 
చేరుకున్నాడ. తాను కూడా 
గుర్రం రూపం ధరించాడ. వారికి 
కలిగన బిడడిలే అశవానీ దేవతలు.  
సూరు్యడ అంతరాథా నంతో 
లోకలు తల్లడిల్్ల యి. తిరిగ 
సూరు్యడ తన సవాస్థా న్నికి వళ్లక 
తపపిలేదు. ఈ లోపున విశవాకరమూకు 
కూడా అసలు సంగతి తెలిసింద్. 
సూరు్యడ వేడి తగగాంచడానికి 
ఆయనను స్న పటాటి డ. 
సూరు్యని వేడిని తగగాంచాడ. స్న 
పడతుండగ రాలిన చూర్ణంతో 
వివిధ దేవతలకు ఆయుధాలు 
తయారు చేసి ఇచాచుడ. ఆ 
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చూర్ణంతో శ్రీమహావిషు్ణ వుకు సు-
దర్శన చక్నినా, పరమ శవునకు 
శూల్నినా, బ్రహమూదేవునకు విమా-
న్నినా, సుబ్రహమూణ్యస్వామికి శకి తు, 
పాశములను, యమధరమూరాజుకు 
దండానినా తయారుచేసి ఇచాచుడ. 
 సూరు్యని యొక్క సంతానం 
అందరూ ప్రాముఖ్యతను సంపా-
ద్ంచుకుననా వారే. సూరు్యని కు-
మారులలో వైవసవాతుడ ఏడవ 
మనువు. యమధరమూరాజు నరక-
లోక అధిపతిగ పాపులకు శక్షల-
ను అమలు చేసూతు  సకల 
లోకలకు రకిష్సుతు న్నాడ. కుమారె తు 
యమున జీవనద్గ పేరుపం-
ద్ంద్. స్వరు్ణ డ ఎనిమిదవ 
మనువు అయ్్యందుకు తపసు్స 
చేశడ. శని నవగ్రహాలలో 
ఒకనిగ, అత్యంత ప్రభావితునిగ 
పేరుపందాడ. తపతి సంవరు్ణ -
డ అనే రాజును వివాహం 
చేసుకుని భారతీయులకు మారగా-
దర్శకురాలయి్యంద్. అశవాని 
కుమారులు దేవతలకు వైదు్యల-
యా్య రు .  
 
రవి దకిష్ణద్శ నుండి ఉతతుర 
ద్శకు ప్రయాణం ప్రారంభించే 
పరవాద్నం రధ సపతుమి.మాఘ 
మాసంలో శుక్లపక్ష సపతుమిన్డ 
ఈ పరవాద్నం వసుతు ంద్. అద్ 
కరమూస్కిష్ అయిన సూర్య భగవా-

నుడ జనిమూంచిన పుణ్యతిథి. ఆ 
రోజును జయంతి సపతుమిగ కూడా 
పలుస్తు రు.  జయంతి సపతుమి 
అంటే విజయసపతుమి అని అరథాం. 
ఆరోజు ప్రారంభించిన పనులనీనా 
జయప్రథంగ జరుగుతాయని 
నమమూకం. సూరు్యడిని ఆరాధిసేతు 
ఎనోనా శుభాలు జరుగుతాయని 
పురాణాలు వరి్ణంచాయి. స్త్రీలు 
అదృషటి ం, సౌభాగ్యం, ఐశవార్యం, 
సౌందర్యం, తమ సొంతం చేసు-
కోవాలని తపన పడి రథసపతుమి 
న్డ ఉపవాసం ఉండి సూర్యదే-
వుడిని ఆరాధిస్తు రు. 
 
రథసపతుమి న్డ ఏం చేయాలి?:  
1. రథసపతుమికి ముందు రోజున 
అంటే షషటి  న్డ స్నానం చేసి 
సూర్యభగవానుని ఆరాధించాలి. 
నూనె కలవని పదారాథా లతో పగలు 
భోజనం చేయాలి. రాత్రి 
ఉపవాసం ఉండి నేలమీద పడ-
కో వా లి .  
2. సపతుమిన్డ ఉదయానేనా 
(అరుణోదయంతోనే) స్నానంచే-
సేతు ఏడ జనమూల లోని పాపాలు 
అంతరిస్తు యి. స్నాన్నికి 
ముందు ప్రమిదలో దీపం 
వలిగంచి దానిని నెతితు మీద పె-
టుటి కొని, సూరు్యని ధా్యనించి 
దీపానినా నీళ్లలో వద్లి స్నానం 
చే యా లి . 

3. స్నానం చేసేటపుపిడ ఏడ 
జిలే్లడ ఆకులతో (అర్క పత్రాలు), 
రేగు పళుళూ పెటిటి  తలమీద భుజా-
లమీద పెటుటి కొని స్నానం 
చేయాలి. సూరు్యనికి అరఘ్యమిచిచు 
ధా్యనం చేయాలి. పతృ తరపిణం 
చేసి చిమిమూలిని దానం చేయాలి.  
4. స్నాన్నంతరం తులసి కోట 
వదది  ఆవు గోమయంతో శుద్్ 
చేయాలి. పసుపు కుంకుమలతో 
అలంకరించిన ముగుగా  వేసి గొబి్ 
పడకలను కుంపటిగ అమరాచు-
లి. సూర్య భగవాన్కి ఎదురుగ 
పడకలను అంటించి దానిపైె 
ఆవుపాలు చెరకు ముక్కలతో 
బియ్యపు పాయసం వండతారు. 
అటిటి  పాయస్నినా ఆద్తు్యనికి 
నివేదన చేయుటకు రెండ 
చికు్కడ కయలతో, పుల్లలతో 
సూర్యరథం తయారుచేసి 
దానిమీద చికు్కడ ఆకు అమరిచు 
అందులో వేడి పాయసం ఉంచి 
సూరు్యడికి నివేద్స్తు రు. దానికి 
ముందు పద్హను చికు్కడ 
ఆకులను ఉంచి వాటిలో వండిన 
పాయస్నినా పెటాటి లి. వీటిలో 
ఐదు ఆకులు సూర్య భగవానుని-
కి, అయిదు ఆకులు అగనా 
దేవునికి మరియు ఐదు ఆకులు 
తులసిమాతకు నివేదన చేయాలి. 
5. రథసపతుమిన్డ ఆద్త్య 
హృదయం మరియు సూర్య సతు -
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త్రాలు పారాయణం చేయాలి. 
ఇల్ పారాయణం చేసేతు వారికి 
సకల శుభాలు లభిస్తు యి. ఆద్-
తు్యని త్రిపురుష మూరి తుగ భావన 
చేసూతు  పూజించాలి. 
బ్రహమూ సవారూప ముదయ్ మధా్య-
హనాతు మహశవారం! 
స్యంధా్యయ్త్ సదావిషు్ణ ం త్రి-
మూర తుంచ ద్వాకరం!! 
సూరు్యడ ఉదయం బ్రహమూ సవా-
రూపుడ, మధా్యహనాం శవ సవా-
రూపుడ, స్యంకలం 
విషు్ణ సవారూపుడ. అందుక్ 
సూరు్యడ త్రిపురుషమూరి తు. 
అల్గే సూరు్యడ ఋగేవాద సవా-
రూపుడ, మధా్యహనాం యజురేవాద 
సవారూపుడ, స్యంకలం 
స్మవేద సవారూపుడ. కనుక 
సూరు్యడ త్రివేద మయుడ అని 
పురాణాలు వరి్ణంచాయి.  
6. వేడి పాయస్నినా చికు్కడ 
ఆకుల మీద చల్్ల రచుడం చేత 
ఆకులోని పసరు పాయసం 
లోనికి చేరి రస్యనక మారుపి 
కలిగ ఆ నైెవేద్యం సేవనం ఆరో-
గ్యకరమని చెబుతారు. 
7. సూర్య ప్రస్దానినా చికు్కడ 
ఆకులలో పెటిటి  అందరికీ పంచి 
పెడతారు. బియా్యనినా తమకు 
తోచిన దకిష్ణతో కలిప దానం 
చేయడం శ్రేషటి ం. 
9రథసపతుమి వ్రతమాచరించి-

నవారు సూరు్యనికి నివేద్ంచిన 
ప్రస్దానినా మాత్రమే భుజించి 
రాత్రి జాగరం చేయాలి. మరానాడ 
ఉదయం స్నానమాచరించి సూర్య 
మంత్రం పఠిసూతు  ఆరఘ్యం ఇస్తు రు. 
10. ఆద్తు్యడ సపతు సంఖ్య ప్రధా-
నుడ. ఆయనద్ బంగరు రథం. 
గుర్రాలు ఏడ. సపతుమి  తిధిన్డ 
సూరా్యరాధన ఎంతో ముఖ్యమై-
నద్. ఎనినా సపతుమి తిథులు ఉన్నా 
రథసపతుమి ముఖ్యమైనద్. ఈ 
రోజునే ఆయన రథం అధిరోహిం-
చినటు్ల  అందుచేత రథసపతుమి 
అననా పేరును సంతరించుకుననాద్ 
అని మత్స్యపురాణం చెబుతోంద్.  
  సూర్యరథం: సూరు్యడిద్ 
బంగరు రథం. దానికి ఒకటే 
చక్రం. ఆ చక్నికి ఆరు ఆకులు. 
రథానికి ఏడ గుర్రాలు. చక్రం 
సంవత్సరానికి ప్రతీక. ఆకులు 
ఆరు ఋతువులు ఏడ గుర్రాలు 
ఏడ కిరణాలు సూరు్యడ 
కల్నికి కర తు. ఈ విషయానినా ప్రా-
చీనులు ప్రతీకతమూకంగను కథల 
రూపంలో బోధించారు. సూర్య 
భగవానుడ తన సహస్ర కిర-
ణాలతో, ద్వ్యతేజసు్సతో కల్నినా 
నియమబద్ం చేసుతు న్నాడ. 
సూరు్యడ ఏడ గుర్రాలు పేరిచున 
రథంపైె అధిరోహించి నిరంతరం 
సంచరిసూతు ంటాడ. సైెను్స 
మాత్రం సూరు్యని చుట్టి  భూమి 

తిరుగుతుననాదని నిరూపంచిం-
ద్. దేవుని చుట్టి   తిరగవలసింద్ 
భకుతు లు. ఆ ప్రదకిష్ణాల కరణం-
గనే పగలు, రాత్రి, ఋతువులు, 
సంవత్సరాలు మొదలైనవనీనా 
ఏరపిడతున్నాయి. ద్కు్కల-
కు ఆధారం సూర్య గమనమే.  
సూరా్యరాధన వల్ల  ప్రయోజన్లు:  
1.రామ రావణ యుద్ 
సమయంలో అగసతు్యము-
ని శ్రీరామచంద్రమూరి తుకి 
‘ఆద్త్య హృదయం’ ఉపదే-
శంచాడ. శ్రీరాముడ ఆద్త్య 
హృదయం పఠించడంవ-
ల్ల  రావణునిపైె విజయం 
పంద్నటు్ల  రామాయణం 
చెబుతోంద్. ఆద్తు్యడ 
జయానినా ప్రస్ద్ంచే దైవం. 
2. హనుమంతుడ సూరు్యని 
గురువుగ పంద్ సకల 
విద్యలు నేరుచుకున్నాడ. జాఞా -
నఖనిగ పేరుగంచాడ. 
3. అరణ్యవాస సమయంలో 
తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదుర్కననా 
పాండవులు సూరు్యని ఆరా-
ధించగ, సూర్య భగవాను-
డ వారికి అక్షయపాత్ర ఇచిచు-
నటు్ల  మహాభారత కథనం. 
4. సత్రాజితుతు  సూర్యన్రాధించి, 
ఆయన 

     (37 వ పేజీ చూడండి)
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హితోకుతు లు
పాలలోన పులుపు తీలతో గలసిన విరిగ 
పోవునటు్ల  విమలమైన  
తెలివి నెల్ల  యాశ కలిగంచి చెరుచురా
 విశవాదాభిరామ వినుర వేమ!! 

భావం: ఏదైన్ పులుపు పాలతో కలిసేతు పాలు విరుగును. అవి పనికిరాకుండా పోవును. అల్గే 
ఎంత తెలివి ఉన్నా, ఏ కొద్ది  ఆశ, భ్ంతి నెలకొననాను అతని ఆనందం చెడి, జాఞా నమూ నశసుతు ంద్. 

  నవవాకుమీ సభ లోపల, నవవాకుమీ తలి్ల  తండ్రి న్థుల తోడన్  
 నవవాకుమీ పరసతులతౌ, నవవాకుమీ విప్రవరుల నయమిద్!! 

భావం: ముఖ్్యలు నిరవాహించు సభల యందు, కననావారి దగగార, ప్రజాపాలకుల 
దగగార,  పరస్త్రీలతో, బ్రాహమూణోతతుములతో హాస్యముల్డకూడదు. అద్ మంచిద్ కదు.  

  అష్టి  గుణాుః పురుషం దీపయంతి  
  ప్రజాఞా  చకౌల్యం దమ: శ్రుతం చ 
  పరాక్రమశచు బహు భాషతా చ 
   దానం యధాశకి తు కృతజఞాతా చ!! 

భావం: ఎనిమిద్ గుణాలు మానవుని ప్రకశంపజేస్తు యి. ప్రజఞా, సదవాంశం-
లో జనిమూంచడం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, విద్య, పరాక్రమం, మితంగ మాటా్ల -
డడం, శకి తుకి తగనటుటి గ దానం చేయటం, కృతజఞాతను కలిగ ఉండడం.  
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తుమూమూరి రాంమోహనరావు

అనుభవాలను కథలుగ,

నవలలుగ అక్షరీకరించిన 

డా.అంపశయ్య నవీన్

   తొలి పుసతుకం పేరు ఇంటి పేరుగ 
,కలం పేరు ,పేరుగ మారి ప్రసి-
ద్్కెకి్కన రచయితఅంపశయ్య 
నవీన్ గరు.గత నెల 24 న 82 వ 
జనమూద్న వేడకలు జరుపుకుననా 
దొంగరిమల్లయ్య అనే పేరుతో 
చాల్ తకు్కవ మంద్కి తెలుసు.
ఆయన కలరేఖలుబృహననావ-
లకు క్ంద్ర స్హిత్య అకడమీ 
అవారుడి తో సత్కరించటం ఆయన 
ప్రతిభకుపటిటి న అదదిం.
    1970-73 మధ్యకలంలో నేను 
కరీంనగర్ శ్రీరాజరాజేశవార డిగ్రీ 
కళాశలలో 
బి.యస్్స చదువుకున్నాను. ఆ 
సమయంలో ఎకన్మిక్్స లకచుర-
రుగ అదే కళాశలలో పనిచేసే-
వారు గనుక ,కలేజీకి వళి్ల  వచేచు-
దారిలో ఎనోనా స్రు్ల  చూడటం 
జరిగన్ మాకుబోధించేవారు 
కదు గనుక పరిచయాలు లేవు.
ఎవరో ఒకస్రి అనటం విన్నాను 

ఈడి.మల్లయ్య స్రు కథలు 
రాస్తు రు నవీన్ అనే పేరుతో అని. 
కనీ ఎననాడూ మాటా్ల డటంకుద-
రలేదు.ఇపపిటి వరకూ అదేమిట్ 
స్రును చాల్ సందరా్భలో్ల  
కలిసిన్ 

ప్రతే్యకంగ మాటా్ల డిన సందరా్భ-
లు మాత్రం లేవు.కని ఆయన 
కథలు నవలలు స్వాతివార మా-
సపత్రికలో్ల  వసేతు చద్వే వాడిని.
ఐదు దశబాది ల రచన్ ప్రస్థా న్నినా 
చూసూతు వసుతు న్నాను . అతు్యననాత 
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స్హితీ శఖరారోహణం చేసూతు  
వారి కల్నికి ఇంక పదును-
పెడతూనే ఉన్నారనడానికి 82 
జనమూద్న సందర్భంగ వారు 
విడదల చేసిన పుసతుకమేస్క్షం.
      ఉస్మూనియా యూనివరి్స-
టీలో  చదువుకునేరోజులో్ల  సిటీ 
బసు్సలో ప్రయాణం చేసూతు కంటి-
తో చూచిన దృశ్యలపైె ఆలోచనల 
సమాహారం అంపశయ్య నవల 
కవడం అపపిట్్ల పెదది  సంచలనం. 
ఆలోచనల ధార అక్షర తరంగణి 
గ మారిన ఆ నవల రచన్సం-
విధాన్నికి ‘చైెతన్య స్రవంతి’ అని 
అల్ రాయడం కషటి తరమైంద్ 
అనీ అల్ సిన నవీన్ గరికి అం-

పశయ్య ఇంటిపేరుకవడంలో 
ఆశచుర్యం లేదు.
     విదా్యరిథా దశలో అంటే ఉస్మూ-
నియా విశవా విదా్యలయంలో ఎం-
.ఎ.ఎకన్మిక్్స చద్వేరోజులో్ల  
పడిన ఆరిథాక ఇబ్ంద్ అంపశ-
య్య నవలకు మూలకరణమ-
యి్యంద్. విల్సజీవితం గడిపే 
తోటి విదా్యరుథా ల ముందు హాసటిల్ 
మస్ ఫీజు, పరీక్ష ఫీజు కటటి లేని సిథా-
తి,అందరిల్ సినిమాలు షకరు్ల  
వంటి కోరికలున్నా తీరుచుకోలేని 
నిస్సహాయ సిథాతి,తనల్ంటిభా-
వాలు కలిగ  తనంటే ఇషటి పడే 
సేనాహితురాలు , తన పేదరికం 
క ర ణ ం గ ఈ స డి ం చు కు ననా 

పెద్దింటి బాబుల గురించి చైెతన్య 
స్రవంతిలో రాయటం,అదీ కథం-
తాఒక్క రోజులోనే దరిగనటు్ల -
గ రాయటం అపపిట్్ల  నవల్ 
ప్రపంచం లో ఓ సంచలనం.
అంపశయ్య,ముళ్లపదలు, అం-
తస్రవంతి 
రవి త్రయ నవలలుగ వలువ-
డటం - మూడ ఒకదానికొకటి 
గొలుసు కవడం, మూడింటిలో-
ను ప్రధాన పాత్ర రవి కవడం,-
మూడూ ఒక రోజు లోనే కథంతా 
స్గటంకరణం.ఒకటి విదా్యరిథా 
జీవితానికి సంబంధించిన దైతే 
మరకటి , ఉద్్యగ వైవాహిక ,పూ-
రవాజీవిత పారా్శ్వలకు  సంబంధి-
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నవి.
సినిమాలంటే మకు్కవ కలిగన 
నవీన్ సత్యజిత్ రే పథేర్ పాం-
చాలి,అపరాజిత, అపూరవాసం-
స్ర్ గొలుసు సినిమాల ప్రేరణ-
తో గొలుసు నవలలు రాస్రు.ఆ 
తరువాత అనేకపత్రికలో్ల  కథలు 
నవలలు 
రాయటమే గక అనేక కథలకు 
నవలలకు బహుమతులు 
కూడా పందారు.కథలునవలలే  
కకుండా అనేక విషయాల మీద 
వా్యస్లు రాస్రు.ఆకశవాణి , 
దూర దర్శన్ది ్వరా పరసంగలు 
ప్రసంగలు చేయడమే గక వారి 
రచనలు కొనినా వారి గత్రంలోశ్రో-
తలకు వినిపంచారు.
      నవీన్ గరు ఏద్ రాసిన్ అనుభ-
వాల ఆలంబనగ, మానవ మన-
సతుతావాలవిశే్లషణగ,అనుభూతుల 
ఆరదిం్గ ముఖ్యంగ చెడను 

చెండాడతూ మానవతావాదప-
రిపకవాంగ రాస్తు రు గనుక , రాసిన 
రచనలనీనా పాఠకుల హృదయా-
లను చూరగొంటాయి.
    దాదాపు మూడపదులపైె-
నే నవలలు ,ముపాపితిక కథలు 
,స్హిత్య వా్యస్లు రాసినఅం-
పశయ్యనవీన్ స్హిత్య చరిత్రలో 
తనకంట్ ఒక ప్రతే్యక స్థా నం-
ని లు పు కు ననా వా రు . ము ఖ్య ం గ 
తెలంగణా నేపథ్యం వీరి రచన-
లలో 
ప్రసుఫూటంగ కనిపసుతు ంద్.తన 
జీవిత చరిత్రను  తెలంగణా 
స్మాజిక జీవన చిత్రణమల-
చిన కలరేఖలు నవలకు క్ంద్ర 
స్హిత్య అకడమీ లభించింద్.
వీరి అంతస్రవంతి నవలకు  
తలుగు విశవావిదా్యలయ పురస్్క-
రం లభించింద్.
వీరి రచనలు వీరికి తెచిచున పుర-

స్్కరాలు ఇనీనా అనీనా కవు.
 అంపశయ్య-ముళ్లపదల్-
అంతస్రవంతి
నవల్ త్రయంతో పాటు బాం-
ధవా్యలు , కలరేఖలు,చెదరిన 
సవాపానాలు, ఏ వలుగులకీప్రస్థా -
నం ,అగధాలు,వుమన్్స కలేజి-
,ప్రేమోన్మూదులు,సంకెళు్ల , చీకటి 
మూసినఏకంతంలో, దాగుడ 
మూతలు , చీకటి రోజులు, చె-
మమూగల్లని కనునాలు,రక తుకస్రం-
మొదలైనవలలు ముపైెపైన్లుగు 
దాక ఉన్నాయి.
వీరు పత్రికలకు రాసిన కథలు 
కూడా చాల్ బహుమతు-
లే పందాయి.వాటిని లైఫ్ ఇన్ 
ఎకలేజి,ఎనిమిద్ అడగు,ఫ్ర-
మ్ అనూరాధా విత్ లవ్ ,నిషకృ-
తి,బంధువులు, అసమూదీయులు 
తసమూదీయులు అనే పేర్లతో కథా 
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సంపుటాలుగ పాఠకలోకనికి-
అంద్ంచారు.ఇవి గక స్హిత్య 
వా్యస్లు ,జీవనశలైి, సినిమా 
వీక్షణం పేర్లతో వా్యససంకలన్లు 
ప్రచురించారు
 అశీతి దాటిన్ ఆగని కలం ఇంక 
రచనలు కొనస్గసూతు నే ఉననాద్.
ఇటీవల కొంత కలం నుండి. 
ప్రతి పుటిటి న రోజున తొలి నవల 
రాసి ప్రచురించిన వారిలోఎంపక 
చేసిన రచయిత/త్రి లకు పుర-
స్్కర ప్రదానం చేయడమే గక 
తమ కొతతు పుసతుకనినాఒకటి ఆవి-
ష్కరించడం జరుగుతూ వసుతు -
ననాద్.
       ఇపుపిడ  హనుమకొండ 
-వరంగల్ 
గరవాకరణంగ చెపుపికోదగన 
వరిషటి  రచయితగ ఎద్గన అం-
పశయ్య నవీన్ 

వరంగల్ జిల్్ల  పాలకురోతు మం-
డలంలోనే వావిల్లలో జనిమూం-
చారు. వావాస్యికకుటుంబానికి 
చెంద్న తలి్ల తండ్రులు పెటిటి న 
పేరు మల్లయ్య.ఇంటిపేరు 
దొంగరి.
24 డిసెంబరు 1941 లో జనిమూం-
చిన వీరు 

అనేక నిర్ంధాలను ఎదుర్కని 
ఉననాత విద్యనభ్యసించి కళాశ-
లలో అధా్యపకుడిగ చేరిప్రిని్స-
పాలుగ రిటైెరయా్యరు.శ్రీమతి 
అనసూయ ,పల్లలు సవాపనా,సతీ-
ష్, శశకిరణ్. ప్రసుతు తంహనుమ-
కొండలోనే సిథార నివాసం ఏరపిర-
చుకున్నారు.
      వీరికి క్ంద్రస్హిత్య అకడమీ 
పురస్్కరం ,తెలుగు విశవా విదా్య-
లయ పురస్్కరమే గకఇంక 
ఎనోనా పురస్్కరాలు లభించాయి.
అనేక సన్మూన సతా్కరా-
లు జరిగయి, జరుగుతూన్ 
ఉన్నాయి.వీరి రచన్ పాటవానినా 
గౌరవిసూతు  కకతీయ విశవావిదా్య-
లయంవీరికి గౌరవ డాకటిరేటును 
ఇచిచు సత్కరించటం వీరి ప్రతిభ-
కు పటిటి న అదదిం.
పలు దేశలు పర్యటించి ప్రసంగ-
లు చేయడం పలు టీవీ ఛానెళ్లకు 
ఇంటిరూవా్యలుఇవవాడం వంటివి 
చెపపినలవి లేకుండా ఉన్నాయి.
వీరి నవలలు, కథా సంపుటాలు 
పలుపునరుమూద్రణలకు నోచుకోవ-
డమే గక ఇతర భాషలో్ల కి కూడా 
అనువద్ంచబడాడి యి.
  కొండను అదదింలో ఎంతని 
చూపగలం. విదావాన్ సరవాత్ర 
పూజ్యతే అని మాత్రమేఅనగలం. 
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    అపభ్రంశప్రాకృతభాషలో హమ-
చంద్రుడ అనే గొపపి కవి ఉన్నాడ. 
ఆయన ఇల్ అంటాడ.  

సరహిం న సరేహిం
న సరవరేహిం ణ వి ఉజాఝా ణవ-
ణేహిం
దేస రవణా్ణ  హోంతి
వఢ! నివసంతేహిం సుఅణేహిం

ఓ మూరుఖు డా! ఏ దేశమైన నదు-
లవల్ల  గని , సరసు్సలు వల్ల   గని 
, పెదది  పెదది  తటాకలవల్ల  గని 
ఉదా్యనవన్లవల్ల  గని   గొపపిద్ 
కజాలదు. క్వలం సంస్్కర-
వంతులైన ప్రజలవల్లనే గొపపి-
దౌతుంద్. బహుశ ఈ అభిప్రా-
యమే ‘దేశమంటే మటిటి కద్య్ 
దేశమంటే మనుషులోయ్’ అననా 
గురజాడ వారికి సూఫూరి తు కలిగా ంచి 
యుండవచుచు . దీనినాబటిటి  ఒక 
దేశం యొక్క గొపపిదనo ఆ 
దేశంలో నివసించే ప్రజల మీదనే 
ఆధారపడి ఉంటుoదనేద్ నిరివా-
వాదాంశం .
                                    ఈ సంద-
ర్భంలో మనదేశపూరవావైభవానినా 
ఒకస్రి నెమరు వేసుకుందాం. 
పాశచుత్యన్గరికత కళుళూ తెర-
వకముందే మనదేశం విశవాజ-
నీనమైన సతా్యలను బోధించే 

వేదాలను సంతరిoచుకుంద్. 
అనినా రంగలో్ల ను గణనీయమైన 
ప్రగతిని స్ధించి ప్రపంచదేశ-
లో్ల నే అగ్రగమి అయింద్. ఒక్క 
మాటలో చెపాపిలంటే ప్రాచీనక-
లంలోనే మనమంతో ఉననాతసిథా-
తిలో ఉండేవాళళూం . మధ్యయు-
గంలోనే చాల వనకబడిపోయాం 
.
ఉదాహరణకు నైెతిక విలువల వి-
షయానికొదాది ం. నైెతిక విలువలు  
సమాజానికి వనెనాముక వంటివి. 
పూరవాం మనదేశనినా సందరి్శం-
చిన విదేశీయులు మన గొపపిద-
నo వరి్ణసూతు  భారత దేశంలో ప్రజల 
ఇంటి తలుపులకు తాళాలు 
వాటికి గొళ్్లలులేవని వ్రాశడ . 
పత్రాలు దస్తు వేజులు అనేవి కూడ 

ఉండేవి కవని వ్రాయడం చేత 
దొంగతన్లు గని , ఆడిన మాట 
తపపిడం గని,  అవినీతి గని 
లేవని తెలుసతు ంద్.   
 Indians are so honest that 
they don’t need any locks 
on their doors. Neither do 
they need any document 
in writing for the proof of 
an agreement, (Mr. Strabo, 
Famous Greek Historian).
కని నేడ బా్యంకులో్ల ను, ఆఫీ-
సులో్ల ను ఒక రూపాయి పెనునాకు  
పద్ రూ||లు గొలుసు కటిటి  రకిష్ం-
చవలసిన దుసిథాతి ఏరపిడిం-
ద్.   నైెతికంగ పూరవాం ఎల్ 
ఉండే వాళళూం ఇపుపిడల్ ద్గజారి 
పోపయామో 
                      విదా్యవిషయాని-
కొసేతు పూరవాకలంలో  మనదేశం-
లో నలంద, తక్షశల, విక్రమశీల 
మొదలైన  ఎనోనా విశవావిదా్యల-
యాలుoడేవి. మన విదా్యరుథా లతో-
పాటు    వందల, వేల విదా్యరుథా లు 
విదేశల నుండి వచిచు చదువు-
కునేవారు. మరో ముఖ్యవిశేషo 
ఏంటంటే విదేశలనుండి వచిచున 
విదా్యరుథా లు ఇక్కడననా సంసకృ-
తీస్ంప్రదాయాలకు ముగ్ులై 
తమ పేరు్ల  కూడా మారుచుకుననా-

శ్రీ చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు

భారతీయసంసకృతి-కొనినా 
ముఖ్యంశలు

(మొదటిభాగం)
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వారు్ల  కొందరైెతే , చదువు పూర తు-
యా్యక విదా్యసేవ చేసూతు  శశవాతం-
గ ఇక్కడే సిథారపడిపోయిన వారు 
మరికొందరు. ఉదాహరణకు 
Huan-Tchao ప్రకశమతి, Tao-
hi శ్రీదేవుడ , Tao-Cheng చం-
ద్రదేవుడ , Teaching-Teng 
మహాయానప్రదీపుడ , Tao-Lin 
శీలభద్రుడ , Ling-Yun ప్రాజఞాదే-
వుడ గను పేరు్ల  మారుచుకున్నా-
రు. వీరిలో కొంతమంద్ ఇక్కడే 
శశవాతంగ సిథారపడిపోయారు. ఇక 
గణిత , ఖగోళ, వైద్యశస్్రా లో్ల  భార-
తీయుల ప్రతిభ స్టిలేనిద్. కని 
నేడ మనం పైెచదువులకోసం 
విదేశలకు పోతున్నాం. చదువు 
కొనే వాళుళూ ఇపుపిడ చదువును   
కొనే స్థా యికి ద్గజారాం . The 
foreign students are treated 
as money yielding cows 
awaiting to be milked   అనే 
వార తులు  నేటి విదా్యరుథా ల దు:సిథాతి-
ని వివరిసతు ంద్ . 

ఇక ఆర్ికరంగనికొసేతు మనదేశం 
పూరవాకలంలో కలప, బియ్యం, 
మంచిగంధం, ఆహారధాన్్య-
లు మొ||వసుతు వులినా సముద్ర-
యానం దావారా ఎనోనా దేశలకు 
ఎగుమతి చేసి విదేశల నుండి 
కోటా్ల ద్ రూపాయలు  సంపా-
ద్ంచేద్. ఇక ప్రపంచంలో ఏ 
గొపపి వసుతు వు తయారైెన్ దాని 
ధర విజయ నగర వీథులో్ల  ని-
ర్ణయించేవారని కొంతమంద్ 
విదేశీరాయబారుల వ్రాతలవల్ల  
మనకు తెలుసతు ంద్.   కుషాను-

రాజులకలంలోనే మనకు లక్ష-
లకొలద్  బంగరు న్ణాలు విదే-
శలనుoడి లభించేవి. కనీ నేడ 
మనం ఎనోనా అపుపిలో్ల  మునిగ 
తేలుతు న్నాం. ఒకపుపిడ ఒపుపిలకు-
పాపి ఒయా్యరి భామగ ఉననా దేశం 
నేడ పుపిలకుపాపి అయో్య రామ 
అనుకునే విధంగ తయారౌతు-
ననాద్ 
            ఒకపుపిడ అనినా రం-
గలో్ల నూ ముందoజలో ఉననా 
మనదేశం నేడ ఎనోనా రంగలో్ల  
వనుకంజలో ఉoడడానికి గల 
కరణాలు పరిశీలిసేతు  మనం మన 
స్oసకృతికమైన విలువలినా మర-
చిపోవడo వల్లనేనని అనిపoచక 
మానదు.
మానవ జీవితానికి సంసకృతికి 
గల సంబంధం శరీరం ఆతమూకు 
గల సంబంధం వల విడదీ-
యరానిద్. సంసకృతి లేని జాతి 
ఆతమూలేని శరీరం వలే మృతప్రా-
యమే అవుతుంద్. ఒక సంఘం 
లేదా జాతికి చెంద్న ఆధిభౌతిక , 
ఆధిదైవిక , ఆధా్యతిమూక విలువల 
సముదాయమే సంసకృతి. వ్యకి తు 
పరమైన విలువలు సంస్్కరం  
అనుకుంటే అదే సమాజప-
రం  ఐతే సంసకృతి అంటాం. 
కొంతమంద్ సంసకృతిని న్గరిక-
తను ఒకటిగ పరిగణిస్తు రు. కని 
రెంటికి మధ్య భేదం ఉంద్. న్-
గరికత బాహ్యజీవితానికి సంబం-
ధించిoదైతే సంసకృతి బాహ్యంతో 
పాటు ఆంతరికజీవితానికి కూడా 
సంబంధించిoద్. న్గరికత దే-
హధరమూమైతే, సంసకృతి ఆతమూధ-
రమూం అని చెపపివచుచు. న్గరికత 

వేషభాషలకు , ఆచార వ్యవహా-
రాలకు సంబంధించిoదనుకు-
oటే, సంసకృతి మనసు్స, బుద్్, 
ఆతమూధరామూలకు సంబంధించిoద-
ని సూథా లంగ చెపుపికోవచుచు.
ఒక్క వాక్యంలో చెపాపిలం-
టే ఒక సంఘంలోని అధికజ-
న్భా యొక్క జీవనవిలువల 
సముదాయం  సంసకృతి. భౌ-
తికభివృద్్, స్ంక్తికప్రగతి, 
స్హిత్యం, కళలు, ఆధా్యతిమూక-
చింతన, విద్య, నైెతికవిలువలు 
మొ| అంశలు సంసకృతిలో అం-
తరా్భగలుగ పరిగణిoచవచుచు.
                 ఇక ఒక దేశం గొపపిదా కదా 
అని నిర్ణయించవలసి వచిచున-
పుపిడ ఆ దేశం ఆమోద్ంచిన 
స్ంఘిక , స్మాజిక , ఆధా్యతిమూక 
విలువలను పరిశీలిసేతు తెలు-
సుతు ంద్.  ఒక సమాజం ఆమో-
ద్ంచిన విలువలు మంచివైతే 
ఆ సమాజంలో తాతా్కలికం-
గ దుషుటి ల శతం ఎకు్కవగనే 
ఉన్నా అద్ మంచి సమాజమే. 
ఎందుకంటే వారు తాతా్కలికం-
గ చెడడివారైెనపపిటికీ ఆమోద్ం-
చిన విలువలు  మంచివి కబటిటి  
ఎపపిటికైన్ ఆ సమాజానికి 
నిషకృతి లభిసుతు ంద్. ఒక దశబది ం-
లో కకపోయిన్ మరో దశబది ం-
లోనో, ఒక శతాబది ంలో కకపోయి-
న్ మరో శతాబది ంలోనో సమాజం 
ఉననాతదశకు చేరుకోవచుచు. కని 
ఉననాతవిలువలు ఆమోద్ంచ-
ని సమాజానికి ఎననాటికి నిషకృతి 
లేదనేద్ స్మాజికశస్త్రవేతతుల 
అభిప్రాయం. అద్ యథారథామే.  
ఉదాహరణకి లంచం తీసుకోవ-
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డం తపుపి అని సమాజం అంగీకరిoచిoదనుకోoడి. ఒకవేళ ఒకవ్యకి తు తపపినిసరి పరిసిథాతిలో గత్యంతరం లేక 
లంచం తీసుకున్నా సిగుగా తో చసూతు  ఆపని మరెననాడూ చెయ్యడ. కని ‘ ఎంతో కొంత తినకుండా ఎవడ పని 
చేస్తు డ’ అని సమాజమే లంచానికి వంతపలికిoదను కోండి. ఆ సమాజానినా ఎవరూ రకిష్ంచలేరు.
  
ఇపుపిడ మన వేదాలు , ఉపనిషతుతు లు , పురాణాలు, కవ్యన్టకలు ఆధారం చేసుకుని సంసకృతిలోని కొనినా 
ముఖ్యంశలను పరిశీలిదాది ం.  
 సూథా లoగ పరిశీలిసేతు 1. భిననాతవాంలో ఏకతవాం, 2. ప్రకృతిపట్ల  దైవభావన, 3. సరవామానవసౌభ్త్రం వంటి 
అంశలు వైద్కసంసకృతి. శ్రేయసు్స, ప్రేయసు్సలలో శ్రేయసు్సనే కోరుకోవడం  ఉపనిషతా్కలీనసంసకృతి. 
శ్రేయసు్స అంటే మనకు మేలు కలిగా ంచేద్. ప్రేయసు్స అంటే మనం కోరుకునేద్.  చెడడిపనికి చెడఫలం 
మంచిపనికి మంచిఫలం పురాణకలీనసంసకృతి.  1. ఆశ్రమధరమూవ్యవసథా, 2. పరస్త్రీలయెడ మాతృభావన, 
3 నిరాడంబరత, 4. వృతితుపట్ల  గౌరవం, 4. పాపభీతి మొదలైనవి భారతీయసంసకృతిలోని మరికొనినాముఖ్య-
మైన అంశలు. వీటి గురించి కొంచెం  వివరంగ  తెలుసుకుందాం. 
                                                                                                                    (సశేషం) 

దయతో శమంతకమణి పంద్ సుసంపననాడయా్యడ.  
5. మయూరుడనే మహాకవి శ్రీ సూర్యదేవుని శతకం రచించాడ. ఫలితంగ ఆయనకు గల కుషుటి  వా్యధి 
తొలగ పోయి ఆరోగ్యం సిద్్ంచింద్. 
6. శ్రీకృషు్ణ ని పుత్రుడ స్ంబుడ. భాస్కరుని ఆరాధించి రోగం నుంచి విముకుతు డైన్డ.  
7. వైష్ణవులు ‘సూర్యన్రాయణ’ అని పలిసేతు, శవునినా ‘ఆద్తు్యని’గ శవైులు పూజిస్తు రు. సూర్య జో్యతినే 
గయత్రిగ వైధిక సంప్రదాయం పేర్కంటే, ‘భానుమండల మధ్యస్థా ’ అని శక్ తుయులు కొలుచుకుంటారు. 
8. సూరో్యపాసన మాఘమాసం ముఫైెపై రోజులు చేసేతు ధనధాన్య వృద్్తో పాటు ఆరోగ్యం కలిగ ఆయుషుష్  
పెరుగుతుందని ఎందరో విశవాసిస్తు రు. 
9. ఆయన కృప పందేందుకు ప్రథమంగ పుణ్యకరా్యలు చేయాలి. పాపకరమూలు పూరి తుగ విడన్డాలి. 
రోజూ కొనినా నిమిషాలైన్ చేతులు జోడిరచి ప్రభాత వేళలో బాల భానుని రూపంలో దరి్శంచి హృదయపూ-
రవాకంగ ప్రారిథాంచడం, సమూరించడం, జపంచడం ఎంతో మంచిదంటారు విజుఞా లు. 
10. సూరు్యడ గ్రహరాజు అందుక్ ఏడవారాల లోనూ తొలి వారమైన ఆద్వారానికి అధిదేవత. ప్రతి 
ఆద్వారం సూరు్యని ఆరాధిసేతు చరమూ వా్యధులు, కంటి జబు్లు రావని అంటారు.            
     ‘‘నమసేతు రుద్ర రూపాయ రస్న్ం పతయ్నమ: 
                 అరుణార్క నమసేతుసుతు  హరిదశవా నమోసుతు తే’

తం సూర్యమ్  ప్రణమామ్యహమ్
(29 వ పేజీ తరువాయి)
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   శ్రీవిలి్ల పుతుతు ర్ నందు తులశీ వనమున  ఉద్భవమొందను గోదాదేవి. 
ఆమని  ప్రియ పుత్రికగ స్వాకరించి , పెంచిపెదది  చేసెను పెరియాళవార్. చిననా-
న్టి నుండి శ్రీరంగన్ధునే పతిగ తలచి పూజించిన గోదా, రంగన్ధుని 
శ్రీకృష్ణ రూపమున ఆరాధించి , ధనురామూశమందు ముపపిద్ ద్నములు తి-
రుపపివై వ్రతమాచరించెను. శ్రీవిలి్ల పుతుతు ర్ బృదవనముగ , తానొక  గోపకగ 
భావించి , రంగని సేవకై స్టి గోపకలను మేల్్కలిపే పాటలే తిరుపాపివై.
రంగన్థుని మపపించి, పరిణయమాడి  స్వామిలో ఐక్యమైన వృతాతు ంతమే
గోదా కళా్యణం.....

      శ్రీరంగన్ధుని మేలుకొలుపు
చీకటి  తెరలు  తొలగంచి భానుడ ఉదయించే
కుహూకుహూ రాగల భూపాలం వినిపంచే
కవేరి కలి అంద్యలు సవరించే
మేలుకో రంగన్థ మేలుకోవయ్య
శ్రీరంగ పురవాసుల ఏలుకోవయా్య.

నీల్ల మోమున వనెనాలలు కురియంగ
నీ చిరుహసమున మల్లలు పూయంగ    
సొంపైెన పాదాల పదమూములు విరియంగ
శేషశయనముపైె నీవు వయా్యర మొలికింపగ
చూడ వేయి కనులతో వేచియున్నాము
మేలుకో రంగన్థ మేలుకోవయా్య
శ్రీరంగ పురవాసుల  ఏలుకోవయా్య.

రామచిలకలు రంగరంగ అని పలువంగ గజేంద్రుడ నీ సేవకై  వాకిట  
నిలవంగ
నెమలులు పురివిపపి న్ట్యం  ఆడంగ

గోదా  కళా్యణం
కందాళం రజనీ రాణి
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సరసముగ సన్నాయి న్దము మ్రోగంగ
వేయి కనులతో మేము వేచియున్నాము
మేలుకో రంగన్థ మేలుకోవయా్య
శ్రీ రంగపుర వాసుల ఏలుకోవయా్య.

శ్రీరంగన్థుని మేల్్కలిప , అభిషేకించి
ఇంటికి మరలేను పెరియాళావార్. అచట ఆయన ప్రియ పుత్రిక  గోదాదేవి చెలులని
మేల్్కలుపుతో .....

రంగని పూజకు వేళయ్ రారే
రంగవలు్ల లు ద్దది  రమణులు లేవరే
మల్లలు మొల్లలు మాలలు కూరచురే
మాధవ  సేవకై మగువలు రారే.

చల్లత్రాగగ చినినాకృషు్ణ డ వచేచును
వననాముదదికై వేణుగోపాలుడ వేచేను
గొల్లసుదుది లు పాడ  గొల్లభామల్ర
వేకువజామాయె వేగముగ రారే
రంగని పూజకు వేళయ్ రారే
రంగవలు్ల లు ద్దది  రమణులు లేవరే .

మద్ మద్ని ద్చేటి చోరుడే ఓయమమూ
మరుక్ళి వేళ మారుడే మాయమమూ
రాసక్రీడ  ఆడ  రసరమ్య రమణుడే
రారమమూని పలిచే జాగుసేయక రారే
రంగని పూజకు వేళయ్ రారే
రంగవలు్ల లు ద్దది  రమణులు లేవరే.

చెలులను మేల్్కలిపిన గోదా సవాపానావసథాలో జారుకొని కల గంచి చేరవచిచున చెలులతో.......
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కలగంటినే చెలి కలగంటినే
కలలోన కళా్యణం కనుగొంటినే
కలగంటినే నేను కలగంటినే.

బ్రహామూద్ దేవతలు వనువంట రాగ
న్రద తుంబుర తంబ్ర మీటగ ముతతుయిదువులు ముందుగ నడవగ
శంఖచక్రధారి శ్రీహరి అరుదంచినటుల
కలగంటినే నేను కలగంటినే

పచచుని తోరణాలు పంద్టిలోన
వేద మంత్రాల వేద్క పైెన
మంగళసూత్రము ముదముగ కటిటి
కరమును పటిటి  హోమము చుటిటి
శ్రీహరి ననునా చేకొనినటుటి
కలగంటినే నేను కలగంటినే.

కలని వివరించి, చెలులు తెచిచున పువువాలు మాలగ కూరిచు తాను ధరించి చెలులతో 
గోదాదేవి....

చూడరమామూ చెలుల్రా చక్కని మాలను
సొగసైెన న్ మడలో సొంపైెన మాలను
వనమాలి వక్షసథాలం చేరేటి మాలను
వధువుగ నేను ధరియించే మాలను
చూడరమమూ చెలుల్రా కళా్యణ మాలను.

అని చెలులతో పలుకుచుండ పెరియాళావార్ ఏతెంచి ఆశచుర్యచకితుడై ఆవేదనతో....
''ఎంత అపచారము చేసిన్వమమూ
శ్రీరంగం మాలను ధరియించి నీవు
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ఏమని రంగని నేను వేడదను
ఎటుల స్వామి ననునా మనినాంచును.'’
అని దుుఃఖముతో పలుకు తండ్రిని కంచీ గోదాదేవి ....
కరుణామయుడ శ్రీరంగన్థుడ
పరమ దయాళుడ వైకుంఠవాసుడ
మద్లో రంగని మరువక నిలిపతి
రంగని తలచితి, రంగని వలచితి
స్వామిని నేను పతిగ  కోరితి
కొనుపోవుడ నను శ్రీరంగ సనినాధికి 
వివరించెద న్ వినతి స్వామికి.

పెరియాళావార్ గోదా దేవిని కళా్యణ మాలతో శ్రీరంగ సనినాధికి కొనిపోవ అచట
శ్రీరంగన్థుని చూచి తనమూయురాలై ....

నిను కోరి వచిచుతిని స్వామీ
నను కవగ నీవు రా రావేమీ

ముపపిద్ పాశురములు ముదముతో పాడితి
ముపపిద్ ద్నములు భకి తుతో కొలచితి
నీ చరణములే నిత్యము నమిమూతి
నినేనా న్ విభునిగ తలచితి
నిను చేరగ నీ వాకిట నిలచితి
నీ ప్రియసఖిగ చేకొన వేడితి
నను కవగ నీవు రా రావేమీ .

శ్రీరంగన్థుడ ఆమ భకి తుకి మచిచు ప్రత్యక్షమై గోదాదేవిని పరిణయమాడేను.

కళా్యణ వైభోగం కనగ రారండి
గోదా కళా్యణం చూడగ రారండి
గోదాయ్ పెండి్ల  కూతురు , గోవిందుడే పెండి్ల కొడకు
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శ్రీరంగమే గోకులమై అలరించేను నేడండి
నిఖిలలోకం స్కిష్గ నీలమేఘశ్యముడ
నీరజాకిష్ని పరిణయమాడేను చూడండి.

ఆనందమానందమాయెనే  మా గోదమమూ పెళిళూకూతురు ఆయనే
శ్రీరంగన్థుడ పెండి్ల కొడకు ఆయనే
ఆనందమానందమాయెనే

శ్రీరంగన్థుడ గోదాదేవిని తనలో ఐక్యం చేసుకొనెను.         .
   మంగళం మంగళం శ్రీ రంగన్యకునికి
    మంగళం మంగళం శ్రీ రంగన్యకికి.

కందాళం రజనీ రాణి
బ్రిస్న్, ఆసే్రాలియా
9487708043



43  జనవరి 2023

"హలో....సరళా......ఎల్ ఉన్నావే?  
"హలో సుజాతా.... ఎన్నాళళూ-
క్ నీ ఫోను!?....ఎల్ ఉన్నావే?" 
"ఏం లేదే.... రేపు కొంచెం తీరిక 
దొరికింద్....నీకు  బ్ంద్ లేకపోతే.. 
వచిచు కలుదాది మని ఫోను చేస్" 
"తపపికుండా రా సుజాతా! ....
ఒక్ ఊళ్ళూ ఉన్నా ఒకళళూకి వీలైతే 
ఒకళళూకి వీలుకదు ఎపుపిడూ......
పైెగ దూరాల్కటి....ఆకలేజీ 
రోజులే వేరు ఇదదిరం షాపంగ్ 
లకి...సినిమాలకి.... ఫ్ండ్్స 
ఇళళూకి ఎల్ తిరిగే వాళళూం..... 
"ఔనే సరళా!... అపుపిడ రికమీ 
మనుషులం కదా! బాధ్యత-
ల్,. పూచీల్ లేని బిందాస్ 
జీవితం.....ఔను సుజాతా! మీ 

అతతుగరు...ఇక్కడే ఉన్నారా? 
"ఆ....ఆ....ఇక్కడే ఉన్నారే!" 
"అబా్!.....ఇక్కడే ఉన్నారా?" 
"ఉంటే ఏమైంద్?" "ఏం లేదు.....
ఆవిడ ఉంటే...నీతో కంటే ఆవి-
డతోటే ఎకు్కవ మాటా్ల డవలసి 
వసుతు ంద్...తన కషాటి లు....మీపైె 
నిష్టి రాలు ఏకరువు పెడతూ 
వాయించి వద్లి పెడతుంద్. 
..అదీ న్ బాధ.""పోనీ లేవే ఏద్ 
పెదాది విడ....అవేం పటిటి ంచుకోకు 
. మనం ఒకస్రి కలవచుచు....
కొంత టైెమ్ కలిసి గడపవచుచు....
ఓక్న్... తపపికుండా రా మరి" 
"సరే ఐతే ....వస్తు లే"
* * * * 

"నమస్్కరం పనినాగరు బాగున్నా-
రా?"అంద్ సుజాత లోపలికి వసూతు . 
"రామామూ!.....రా.... చాల్ రోజులైంద్ 
వచిచు...ఉదయం నుంచి 
హడావిడి పడిపోతోం-
ద్ నీ ఫ్ండ్. నువువా వస్తు వని" 
   "ఎల్ ఉన్నారు...  
ఆరోగ్యం బాగుందా?" ఏం 
ఆరోగ్యమో. ఏవిట్.....మోకళళూ 
నె పుపి లు . . . . ఆ యా స ం . . . . .
సుగరు.. . .బి.పీ.. . . .వీటనినాం-
టికీ మింగే మందులతో....
ఎసిడిటీ ప్రాబ్ల ం....న్కూ....ఓ 
ఆడపల్ల  ఉంటే కషటి ం సుఖం 

" అ ం త రా ర్ ం " 
అలివేలు మంగ మొక్కరాల
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పంచుకునేద్...... అమామూ!...
ఎల్ ఉన్నావంట్ క్ష్మస-
మాచారాలు కనుకు్కనేద్.....
న్క అదృషటి ం లేదు"అం-
ద్ కంతమమూ బాధపడిపోతూ! 
"ఇపుపిడేమైంద్ పనినాగరూ!....
మీ ఇదదిరు కొడకుల్,....
కోడళ్ళూ మిమమూలినా బానే 
చూసుకుంటారు కదా!" 
"ఏం చూసుకోవడమో....
వాళళూ పనులు వాళళూవి....వాళళూ 
ప్రపంచం వాళళూద్......ననునా 
పటిటి ంచుకునేవాళుళూ ఎవరు 
చెపుపి.....మా కలంలో వాళళూ-
ల్గ.....ఎవరికీ భయభకుతు లు 
లేవు. ఒకమాట అంటే పద్-
మాటలంటారు.. . .విసుగుల్ 
కోపాలు చూపస్తు రు....." 
కంతమమూ గరి మాటలో్ల  తమ 
తరం వారు ఆరళ్ళూ.....కోడరి-
కల్ భరిసూతు ,.... అషటి కషాటి లు 
పడాడి రని... ఎల్ంటి సవాతంత్రం 
లేని ఒక నిస్్సరమైన జీవితం 
గడిప ఎంతో కోలోపియామ-
ననా. అసంతృపతు తో పాటు.నేటి 
తరం వాళుళూ ఎంతో సుఖపడి-
పోతున్నారననా మనసులోని దుగ ్
వ్యక తుం అవుతూ ఉంటుంద్. 
"అల్ అంటారేవిటి. పనినా గరూ!"? 
"ఔను సుజాతా!....ననునా మే-
నరికమే ఇచాచురుుౕ....మా అతతు-
గరు చాల్ సి్రాక్టి....పెదదివాళళూ 

ముందు కూరుచుంటే తపుపి....
నుంచుంటే తపుపి.... నవివాతే 
తపుపి...మొగుడితో మాటా్ల డి-
తే తపుపి.... నువువా నముమూతావో 
లేద్....మా అతతుయా్య,...మా పె-
దాది డపడచూ ....నేను తొందరగ 
లేవలేదనో, సరిగగా  వండలేద-
నో....ఎద్రించి సమాధానం 
చెపాపిననో కొటిటి న సందరా్భ-
లు కూడా ఉన్నాయి తెలుస్" 
అయో్య! మరీ కొటటి డం 
ఏంటి పనినాగరూ!" పైెగ 
మేనతతు అంటున్నారు" 
"ఆదేకదా సుజాతా చెపేపిద్ తలు-
చుకుంటే ఇపపిటికీ దుుఃఖం 
వసుతు ంద్ మా తరం వాళళూం ఎనెనా-
నినా కషాటి లు.... ఎనెనానినా అగచా-
టు్ల  పడాడి మో ఆరోజులో్ల  అని" 
"సుజాతా!....గుడిడిలో మల్ల  
ఏవిటంటే.....మా మామయ్య దే-
వుడనుకో!....ఏద్ చిననా పల్ల ....
తెలిస్ తెలియక ఏవో పరపాటు్ల  
చేసుతు ంద్మల్లగ చెపపి చేయించు-
కోవచుచు కదా! పాపం ఎందుకిల్ 
బాధ పెడతారు అనేవారు " 
"ఔన్!!??..... ఇంతకీ మీ అతతు-
గరు , మామగరు కలం చేసి 
ఎన్నాళళూయింద్ పనినా గరూ?" 
"అబో్.... చాల్ కలం అయింద్ 
ఇంచుమించు ముపైెఫై సం-
వత్సరాలు అయిఉంటుంద్." 
"పనినా గరూ....మీ అతతుగ-

రు పోయి ముపైెఫై సంవత్స-
రాలు ఐన్... ఆరోజులో్ల  ఆవిడ 
పెటిటి న కోడరికం.... సూటీపోటీ 
మాటల్...దపుపిళ్ళూ....ఇబ్ం-
దుల్...కషాటి లు.... నిననా. 
మొననా జరిగనటుటి  బాధ పడ-
తున్నారు..... అల్గే కొంతలో 
కొంత మీ మామగరు ఇచిచున 
సపోర్టి కూడా మీరు మరిచు-
పోలేదు. దేవుడిల్ సహాయ-
పడాడి రని ఇనేనాళళూ తరువాత 
కూడా గురుతు  పెటుటి కున్నారు." 
"పనినా గరూ! నేను చెపేపిద్ 
ఏంటంటే మన ప్రవర తునతో, 
నడవడితో మాట తీరుతో మనినా 
అందరూ మంచి మనిష గ గు-
రుతు ంచుకోవాల్.. . . .నలుగురి-
నీ న్న్ మాటల్ అంట్.... 
ఇబ్ంద్ పెడతూ....ఆవిడ్ బ్రహమూ 
రాక్షసి ఆనిపంచుకోవాల్......
ఏదైన్ మన చేతులో్ల నే ఉంద్. 
మంచైెన్....చెడైన్ అనుభవిం-
చిన వారు ఏళళూకి ఏళుళూ గడచిన్ 
గురుతు ంచుకుంటారు ఏమంటారు 
పనినా గరూ?" అంద్ సుజాత.. 
మనసులో అంతరమూధ-
నం మొదలు కగ కంతమమూ 
సుజాత మాటలో్ల ని "అం-
తరార్ం" గ్రహించింద్ !ఇద్ 
ఆవిడ లో ఓ మంచి మారుపి 
క్ దారితీసుతు ంద్ని ఆశదాది ం! 
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‘‘సరోవాపనిషద్ గవో ద్గ్ 
గోపాలనందనుః

పారోథా వత్సుః సుదీరో్భకతు దుగం్ 
గీతామృతుం మహత్ ’’  
  ` గీతా మహాతమూ్యమ్ 

వేదాంతములనీనా ఉపనిషతుతు లు ` 
సరోవాపనిషతా్సరము గీతామృతం 
(భగవదీగా త), (శ్రీ వేదవా్యస మహరిష్ 
విరచితమైన మహాభారతం (కీ.
పూ.5000పైెన)లోని 700 శ్్ల కలు 
గల శ్రీమద్  ‘భగవదీగా త’. కురు 
పాండవుల యుద్ సమయంలో 
శ్రీ కృష్ణ భగవానునిచే అరుజా నునికి 
ఉపదేశంపబడిరద్. స్వామి 
వివేకనంద, మహాతమూగంధీ 
ల్ంటి మహాపురుషులను 
ప్రభావితం చేసి కరో్యనుమూఖ్లను 
గవించినటిటి  ‘భగవదీగా త 

కురుక్ష్త్రంలో ఉద్భవించింద్. 
మారగాశీరష్ శుక్ల ఏకదశ రోజు 
కురుక్ష్త్రంలో అరుజా నునికి 
కృషు్ణ డ ప్రబోధించి కరో్యనుమూ 
ఖ్ణి్ణ గవించాడ. అందుక్ 
ఆ రోజు ‘గీతాజయంతి’గ 
జరుపుకొంటున్నాము.

    ప్రసుతు తం ఈ ప్రదేశంలో 
పురాతనమైన మర్రిచెటు్ల , కృషా్ణ  
రుజా నుల రథం ఉంద్. దీనినా 
‘జో్యతిస్ర్ ’ అని అంటారు. 
కురుక్ష్త్రంలో తపపికుండా 
చూడవలసిన ప్రదేశమిద్. 
ఇక్కడే మహాభారత వీరులకు 
సంబంధించి చిననా విగ్రహాలు  
ఆలయాలు ఉన్నాయి. ప్రక్కనే 
‘భీషమూకుండము’ ఉంద్. పవిత్ర 
మైన ప్రశంతమైన వాతావరణం 
మనలినా మంత్రముగ్ులినా 

చేసుతు ంద్.

ఇక్కడికి అతిసమీపంలోనే 
బ్రహమూచే నిరిమూతమైన  అతి 
పెదది  సరసు్స ఉంద్. ఇదే 
బ్రహమూసరోవరం. ఇక్కడ ‘దురో్యధ 
నుడ’ కురుక్ష్త్ర యుద్ాంతంలో 
దాగనటు్ల  భీముడ ఆయనను 
వధించినటు్ల  చెపపిబడతుంద్. 
బ్రహమూసరోవరంలో స్నానం పుణ్య 
ప్రదం. ఇక్కడ గల మైదానంలో 
‘కృషా్ణ రుజా నుల రథం’ మనలినా 
మంత్రముగ్ులినా గవిసుతు ంద్. 
శలపికళావైభవానికి ప్రతీకగ 
నిలుసుతు ంద్. ఈ ప్రాంతం 
పరిశుభ్రంగ, పచచుదన్నికి 
ఆలవాలంగ ఉంద్. ఇక్కడ 
పురాతనమైన సరేవాశవార శవమంద్ 
రం దరి్శంపదగనద్.

గీతోద్భవ స్థలం కురుక్షేత్ం
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‘భగవదీగా త’లో పద్నిమిద్ 
(18) అధా్యయాలు, 700 
శ్్ల కలున్నాయి. స్ంఖ్య, కరమూ, 
జాఞా న, భకి తు యోగలు విశదంగ 
తెలుపబడాడి యి. 

ధరమూక్ష్త్రమైన కురుక్ష్త్రంలో 
సవాజన సముదాయానినా చూచి 
అరుజా నుడ తన విదు్యక తు క్షత్రియ 
ధరామూనినా మరచిపోతాడ. 
అరుజా నుని కరో్యనుమూఖ్నినా 
కవింపడానికి శ్రీకృష్ణభగవానుడ 
ఉపదేశంచినదే భగవదీగా త`

అందులో ప్రతి శ్్ల కం 
మహతవాపూర్ణమైనదే. మనలినా 
జాగృతులను చేస్తు యి. అయితే 
కొనినా...

1. దుుఃఖేషుద్వాఘనామన్ుః సుఖేషు 
విగతసపృహుః।

   వీతరాగ భయక్రోధుః సిథాతధీరుమూని 

ఉచ్యతే ॥    
 (స్ంఖ్య యోగుః 2`8)

దుుఃఖములకు కృంగపో 
నివాడను, సుఖములకు  
పంగపోనివాడను ఆసకి తు ని, 
భయక్రోధములను వీడినవా 
డను అయినటిటి  మననశీలుడ 
(ముని) సిథాతప్రజుఞా డనబడను.

2. కరమూణే్యవాధికరసేతు మా ఫలేషు 
కదాచన।

  మా కరమూ ఫలహతురూ్భరామూతే 
సజోఞా -స తు్వ కరమూణి॥   
       (స్ంఖ్య యోగుః 
2`47)

(అరుజా న్) నీకు కరమూను 
చేయుటయందే అధికరము 
కలదు. కరమూఫలముల 
న్శంచుట యందే న్డను నీ 

కధికరము లేదు. కరమూఫల 
ములకు నీవు కరణభూతుడవు 
కకుము. మరియు కరమూలు 
మానుట యందును నీకసకి తు 
కలుగుకుండగక!  

3. శ్రేయన్  సవాధరోమూ విగుణుః 
పరధరామూత్  సవానుషఠి తాత్ 

    సవాధరేమూ నిధనం శ్రేయుః పరధరోమూ 
భయావహుః    
 (కరమూయోగం ` 3.35)

పర ధరామూచరణము భయావహ 
ము.

4. యదా యదాహి ధరమూస్య 
గ్ల నిర్భవతి భారత।

అభు్యద్ాన మధరమూస్య 
తాదాతామూనం సృజామ్య 
హమ్ ॥        
(జాఞా నయోగం 4`7)

ధరమూమునకు 
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హాని కలిగా నపుడ, అధరమూము 
పెచుచు పెరిగనపుపిడ ననునా 
నేను స్కరరూపంతో ఈ 
లోకంలో అవతరింతును 
(శ్రీకృష్ణభగవానుడ)

5. పరిత్రాణాయ స్ధూన్ం 
విన్శయ చ దుషకృతామ్ ।

  ధరమూసంస్థా పన్రాథా య 
సంభవామి యుగే యుగే॥  
 (జాఞా నయోగము 4 `8)

స్ధు, సజజానులను సంరకిష్ంచు 
ట కొరకును, దురామూరుగా  లను 
విన్శమొనరుచుట కొరకు 
ను ధరమూమును లస్సగ 
స్థా పంచుట కొరకును నేను 
ప్ర తి యు గ ము న ం దు ను 
అవతరించు చుందును.

6. పత్రం పుషపిం ఫలం తోయం 
యోమే భకతు్య ప్రయచ్ఛతి।

  తదహం భకుతు ్యపహృత, 
మశనామిప్రయతాతమూనుః॥ 
  ( రా జ వి ద్య రా జ 
గృహ్యయోగము 9`26)

 ఎవరు న్కు భకి తుతో 
ఆకునుగని, పువువానుగని, 
పండనుగని, జలమును 
గలి సమరిపించుచున్నాడ్ 
అటిటి  పరిశుద్ాంతంకరణుని 
యొక్క (లేక పరమారథాయతనా 
శీలుని యొక్క) భకి తు 
పూరవాకముగ నొసంగబడిన 
ఆ పత్ర పుషాపిదులను నేను 
(ప్రీతితో) ఆరగంచుచున్నాను 
(అనుభవించుచున్నాను).

7.  తుల్యనిన్ది సుతు తిరౌమూనీ సంతుషోటి  
య్న క్నచిత్ 

  అనిక్తుః సిథారమతిర్భకి తు మానేమూ 
ప్రియో నరుః      
     (భకి తుయోగము 12`19)

 శత్రువునందును, మిత్రునియం 
దును, మాన్వమానము 
లందును, శీతోష్ణ సుఖదుుః 
ఖములందును సమముగ 
నుండవాడను, దేనియందు 
ను సంగము (ఆసకి తు, 
మనస్సంబంధము) లేనివాడ 
ను, నిందాసుతు తులందు సమ 
ముగ నుండ వాడను, 
మౌనముతో నుండవాడను 
(లేక మనవశీలుడను), దేని 
చేతనైెనను (దొరికిన దానితో) 
తృపతుని బొందువాడను, 
నిరిదిషటి మగు నివాసస్థా నము 
లేనివాడను (లేక గృహాదులం 
దాసకి తు లేనివాడను), నిశచుయ 
మగు బుద్్గలవాడను, 
భకి తుతో గూడియండవాడనగు 
మనుజుడ న్కు ఇషుటి డ.

8.  అనుదేవాగకరం వాక్యం సత్యం 
ప్రియహితం చ యత్ 

  స్వాధా్యయాభ్యసనం చైెవ 
వాఙమూయం తప ఉచ్యతే  
     (శ్రద్ాత్రయ విభాగము 17 
` 15)

  ఇతరుల మనసు్సను 
బాధింపగలిగంపనిద్యు, సత్య 
మైనద్యు, ప్రియమైనద్యు, 
మేలు గలిగంచునద్యు 
నగు వాక్యమును, వేదాదుల 
యొక్క అధ్యయనమును 
అభ్యసించుట. (వేదము, 
ఉపనిషతుతు లు, భగవదీగా త, భారత 
భాగవత రామాయణాదులు 
ముననాగువానిని అధ్య 

యనం చేయుట,  ప్రణవా ద్ 
మంత్రములను జపంచు ట) 
వాచిక తపస్సని చెపపిబడచు 
ననాద్. 

9. సరవాధరామూన్  పరిత్యజ్య 
మామేకం శరణం వ్రజ

అహం తావా సరవాపాపేభో్య 
మోక్షయిషా్యమి మా శుచుః  
(మోక్షసన్నా్యస యోగము 18 ̀  66)

సమసతు ధరమూములను విడిచి 
పెటిటి  ననొనాక్కని మాత్రము 
శరణుబొందుము. నేను సమసతు 
పాపములనుండియు నినునా 
విముకుతు నిగ జేసెదను.

ముఖ్యంగ మానవుణి్ణ 
కరో్యనుమూఖ్ణి్ణ కవించడానికి, 
తనను తాను తెలుసుకొని, 
జీవితంతో అభివృద్్ చెందడా 
నికి, భగవదీగా త పఠనం 
ఉపయోగపడతుంద్. 

అందుక్ నేడ దేశంలోని 
ప్రముఖమైన ‘మేనేజ్ మంట్ ’  
కళాశలలో్ల  ఇద్ పాఠా్యంశంగ 
బోధింపబడతుంద్.

ఢిలీ్ల  ` చండీఘడ్  మారగాంలో ఢలీ్ల ి 
నుండి 200 కి.మీ. దూరంలో 
మూడ ` న్లుగు గంటల 
రోడడి  మారగాంగ కురుక్ష్త్రం 
చేరుకోవచుచు. హైెదరాబాద్  
నుండి ఢలీ్ల ికి రైెలు` రోడడి  మారాగా  
లున్నాయి.

ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాల్ 

 hargopal48@gmail.com



48 జనవరి 2023

 4.అరియాత వర్ంగళై అడైయ-
వరితుతు  ఆచార్య కృత్య తెతైయుమ్ 
ఉపాయకృత్యతెతైయుమ్ పురుష-
కర కృత్య తెతైయుమ్ తానే య్రిటిటి -
కొ్కళుళూ కైయాలే మహాభారతతితుల్ 
ఉపాయవైభవం శొలి్ల తాతు యితుతు . 
అరథాం:-ఆచారు్యనిగ కృషా్ణ -
వతారం లో అరుజా నుని దావారా 
తెలియని అరథాములు పూరి తుగ 
తెలిపన కృత్యము తనను రక్ష-
కుడని భావించే పాండవులకు 
విజయం లభించే విధంగ ఉపా-
యకృత్యము.ఇతరుల దుుఃఖము 
చూసి సహించలేక వారికి హితానినా 
కలిగంచాలని భావించే పురు-
షకరసవారూపణి తన అరాథా ంగ 
కృత్యమును తానే నిరవాహించ-
డం మహాభారతం లో పాండ-
వులకు విజయం స్ధించిన 
ఉపాయ వైభవం వివరించారు. 

వి వ ర ం గ : - శ్రీ కృ ష్ణ ప ర మా తమూ 
అరుజా నుని దావారా తతవావివేక-
ము మొదలు ప్రపతితు పర్యంతం 
తెలియని అనేక విషయాలను 
భగవదీగా త దావారా మనకు తెలి-
యజేయడం జరిగంద్.కురుక్ష్త్ర 
యుదది ప్రాంగణంలో అరుజా నుడ  
కృష్ణపరమాతమూ తో యుదదిం లో 
న్బంధువులందరినీ చంప పా-
పంచేయలేనని  దుుఃఖిసూతు  ఉంటే 
కృష్ణపరమాతమూ పరులదుుఃఖం 
చూసి సహించలేని పురుషకర 
విభూతురాలు (స్వామి అర్ాంగ) 
వలే అరుజా నుడ విషయం లో 
ఓదారుపి మాటలతో అరుజా న్ నీవు 
దేహం ఆతమూ ఒక్కటే అననాభావం-
తో ఉన్నావు.ఇపుపిడ నీదేహాని-
కి  సంబంధించిన  బంధువులే 
బంధువులు అనుకుంటున్నా-
వు. నీజీవాతమూ  ఈశరీరం వదలి 

ఇంకో శరీరానినా ధరిసేతు పాతబం-
ధుతావాలు తొలగ కొతతు బంధు-
తావాలు ఏరపిడతాయి.వీటికోస-
మా నీదుుఃఖం  జీవుడ నిత్యం 
ఉండేవాడే అతడ ధరించే 
శరీరమే నశసుతు ంద్. శరీరం లేని  
జీవుడ కంటికి కనిపంచడ. జీ-
వసవారూపం తలవంట్రుక చివరి 
కొసను నూరు భాగలు చేసి 
అందులో ఒక భాగనినా తీసుకుని 
నూరు భాగలు చేసి అందు ఒక్క 
భాగం ఎంత ఉంటుంద్ అంత 
కంటికి కనిపంచనంత సూక్షంగ 
ఉంటుందని ఉపనిషతుతు  తెలి-
యజేసతు ంద్.మనంచిరిగన వస్్రా -
లు వదలినూతన వస్్రా లు ధరించి 
నటు్ల  జీవుడ పాతశరీరం వదలి 
నూతన శరీరం ధరిస్తు డ. గన 
జీవుడ  దేహానికి సంభంద్ంచిన 
బంధువులు బంధువులు కరు."-

శ్రీ  వచన భూషణం 
శ్రీ ముడంబై వంకటాచారు్యలు 
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సరవాస్య చాహం హృద్ సనినావిషో్ణ ుః" 
నేను అందరి హృదయాలలో 
తామరాకు పైెనీటి బొటుటి ల్ వారి 
పాప పుణా్యలు అంటకుండా 
ఉంటా ."సమోహం  సరవాభూ-
తేషు నమేదేవాషో అసితున ప్రియ" 
న్కు అంతా సమానం న్కు 
ఇషుటి లు  గని శతృవులు గని  
లేరు."అహంకర విమూఢాతమూ 
కరాతుహం ఇతి మధే్య" జీవుడ 
ధరించిన శరీరం లోని ఇంద్రి-
యాలు ప్రకృతి మాయకు వశపడి 
తనద్ కని ప్రకృతి సంపద 
అంతా తన సొంతం చేసుకో-
వాలని అహంకరం తో తనకు 
అడడి  తగలిన వారిని హింసిసూతు  
ఉంటారు."ఇంద్రియాణి ప్రమా-
ధీని హైె,జాతి ప్రసభం మనుః" 
జీవుడ పరమాతమూ అనుగ్రహం 
కోరుకుంట్ పాపం పనులను 
చేయరాదని నిశచుయించుకున్నా 

జీవుడ ధరించిన శరీరం లోని 
ఇంద్రియాలు ప్రకృతి విషయా-
లపైెకి ఆకరిష్ంపబడి మనసు్సను 
బలవంతంగ నైెన్ ల్ంగదీసు-
కునే శకి తు కలిగ ఉంటాయి."అ-
సంశయం మహాబాహో మనోదు-
రినాగ్రహం చలమ్" మన మనసు్స 
చాల్ చంచలమైనద్ దీనిని 
కటటి డి చేయడం చాల్ కషటి ం."-
మనమూన్ భవమద్భకోతు మదా్య 
జీన్ం నమసు్కరు"సదా మనసు్స 
న్పైె లగనాం చేసూతు , ననేనా ప్రేమి-
సూతు ,నన్నారా ధరించే వారు ప్రకృతి 
మాయ వలలో చిక్కరు .ఇద్ 
సత్యం.ఒకవేళ ఈపని మాకు 
స్ద్యం కదు అనిపసేతు "మామేవ 
ప్రపద్యనేతు మాయామేతాం తర-
నితుతే" ఎవరైెతే ననునా శరణు వేడ 
తారో వారు ఈమాయను అతిక్ర-
మించి న్అనుగ్రహం  తో న్స-
నినాధికి చేరుతారు.అంట్ ఆచా-

రు్యనిగ అరుజా నునికి తెలియని 
విషయాలు వివరించి కరో్య-
నుమూఖ్ని గవించారు. పురు-
షకరధరామూనినా  తన అరాథా ంగ 
య్కదు తానూ సమరథావంతం-
గ నిరవాహించి గలనని అరుజా -
నుని దుుఃఖనినా తొలగంచాడ. 
మహాభారతం లో పాండవులు 
సదా  పరమాతమూను నమిమూ ఆశ్ర-
యించి నందున స్వామి ఉపా-
యకృత్యవైభవం ప్రదరి్శం-
చి విజయానినా అంద్ంచారు. 
          భగవదీగా త చరమశ్్ల కం 
దావారా మన అందరికీ మాశచుః 
దుుఃఖించవదుది .మామేకం శరణు 
వ్రజ ననేనా శరణువేడండి సరవా-
పాపేభో్య మీపాపాలనీనా మొతతుంగ 
తోలగంచి మోక్షయిషా్యమి 
మోకష్ నినా అంద్స్తు .అని మాట 
ఇచాచురు.
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నువువాననా ఆ లోకం అంత బాగుందా? 
అందరినీ వీడి తవారపడి వళిళూపోయావు! 
నేను లేచేవరకూ ఆగనైెన్ లేదు! 
ఎవవారికీ వీడకోలు పలుకనైెన్ లేదు! 
 
ఎనినా సంవత్సరాలైంద్ నీ కమమూని పలుపు విని! 
కంటినిండా ప్రశంతంగ నిద్రపోయి! 
నీవిక తిరిగరావనే నిజం నమమూనంటుంద్ 
నీకోసం పడిగపులు కసే న్ యీ పచిచుమనసు! 
దానికి సద్దిచెపపి ఒపపించడం ఎవరికి తెలుసు? 
 
పల్లలకోసం మొహాన నవువా నింపుకొని 
తిరిగేసుతు ననా  కపట నటిని నేను! 
నవువా చాటున ఉననా మూగ వేదనని గ్రహించగలవా?  
చాటుగ కరేచు కనీనారు నీవు చూడగలవా? 
నినునా చేరాలననా న్ తపననెరుగగలవా? 
 
న్ కనీనాటి ధారలకి అంతనేదే లేదందుకో! 
ధారాపాతంగ రాలుతూనే ఉన్నాయి! 
ఇంకెనినా సంవత్సరాలు పడతుంద్ ఇవి ఆగడానికి! 
బరువు మోయలేని న్ యీ మొండి గుండ 
ఇక ఎంతోకలం కొటుటి కోలేనని మొరాయిసతు ంద్! 
ఎంతో కలం స్గలేని జీవితంగ ఉంద్ద్! 
 
జంటలేని పకిష్ల్ ఒంటరయి్యంద్ జీవితం! 
ఇక కలలక్ పరిమితమా మన స్హచర్యం?

స్హచర్యం
మాధవపెద్ది  సత్యప్రియ 
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