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                                           ప్రపంచమంతా ఆరిధిక మాంద్యం నెలకొననా పరిస్థాతులు 
                                                   మన  దేశంలో పదుది ల సమయం 
         బడ్జెట్ వసతు ంద్ అనగానే ప్రజలు ఎవరి అంచన్లు వాళ్ళూ వేసుకోవడం మొదలు పెడతారు.  
స్మాన్య ప్రజలు ట్రైన్ టిక్కెటులో , బసు్స టికకెటులో , పెట్రోలు, టీవీలు, బంగారం, వండి రేటులో , మొదలై-
నవి  పెరుగుతాయా? తగుగా తాయా? వీరంతా ఇలంటి అంచన్లు వేసుకుంటూ ఉంటే, పారిశ్రామిక 
వేతతులు, ఎగుమతి, ద్గుమతి వసుతు వుల గురించి, సీనియర్ స్టిజన్్స, పనునాలు, రాష్ట్రా లయితే రా-
ష్ట్రా ల అభివృద్ధి  కోసం కటాయించే నిధుల కోసం, ఇల ప్రజలంతా ఎదురు చూసే అత్యంత ముఖ్య-
మైన ఆరిధిక పదుది .   సరే .. అంతా ఎదురు చూసే బడ్జెట్ ప్రకటించే సమయం రానే వచి్చంద్. 
                                                          నిరమూలమమూ బడ్జెట్ హైలట్్స 
 ఆరిధిక మంత్రి నిరమూల సీతారామన్ లోక్ సభలో కంద్ర బడ్జెట్ 2023--24 ను మారచ్ 1 వ తేదీన  సమ-
రి్పంచారు.  కొతతు ఆకాంక్షలు  కోటి ఆశలతో ప్రజలంతా ఎదురు చూసుతు ంటే తెలుగంటి కోడలు, ఆరిధిక 
మంత్రి నిరమూల సీతారామన్ బడ్జెట్ ను 5 వ స్రి ప్రవేశపెటాటా రు. 
స్ధారణ బడ్జెట్ లో పార్టా --వన్ ను ముగస్తు  శ్రీమతి నిరమూల సీతారామన్ మాటాలో డుతూ ఋణాలు, 
మినహా మొతతుం రసీదులు మరియు మొతతుం ఖరు్చలు వరుసగా రూ 27 లక్షల కోటులో  మరియు రూ. 
45 లక్షల కోటులో గా అంచన్ వేయబడ్్డ యి. నికర పనునా వస్ళ్లో  రూ 23. లక్షల కోటులో గా అంచన్ వే-
యబడింద్. ఆరిధిక మంత్రి నిరమూల సీతారామన్ బడ్జెట్ ను సమరి్పస్తు , దేశం 7 శతం వృద్ధి  అంచన్ 
వేసుతు ననాటుటా  చెపా్పరు. 
సీతా రామన్  'సపతురిష్ ' బడ్జెట్ లో ఏడు ప్రాధాన్యతల జాబితా చేశరు. అవి :
సమిమూళిత అభివృద్ధి  
చివరి మైలుకు చేరుకోవడం 
మౌల్క సదుపాయాల అభివృద్ధి  
స్మరాథా ్యనినా వల్కి తీయడం  
 హరిత వృద్ధి  
యువ శకి తు  మరియు ఆరిధిక రంగం అనే అంశల ప్రాతిపద్కగా బడ్జెట్ సవారూపానినా వ్యకీ తుకరించారు. 
భారత దేశం యొకకె మిషన్ 'అమృత్ కాల్' అనేద్ కృత్రిమ మేధసు్స మరియు జాఞా నం ఆధారంగా 
భారత దేశం యొకకె ఆరిధిక వృద్ధి  ఆధారపడి ఉంటుంద్.   తెలుగంటి కోడలు ఆరిధిక మంత్రి ప్రవేశపె-
టిటా న కంద్ర బడ్జెట్ తెలుగు రాష్ట్రా లను నిరాశ పరిచింద్.  తెలంగాణా సరాకెర్ వినతులు గాల్కి వద్లేశ-
రని, అపు్పలకు తిప్పలు తప్పవు అని, మళీళూ కంద్ర బడ్జెట్ నిరాశపరిచింద్ అని, తెలంగాణా ప్రభుతవాం 
ఎనినా విజఞాపుతులు చేస్న్, మంత్రులు లేఖలు రాస్న్ ఎలంటి ఉరట లభించలేదు అనేద్ తెలంగాణా 
మంత్రుల ఆరోపణ. ఆంధ్ర ప్రదేస్ లో అయితే రండు రాష్ట్రా లుగా విడి పోయాక, మాకు ఇంత వరకు 
ఏమి చేస్రు? మా ప్రజలు పడుతుననా ఇబ్ందులు అనీనా ఇనీనా కావు అనేద్ వారి ఆరోపణ.    ఒక 
కుటుంబంలో అందరి పలలోల బాధ్యతా, అనినా  పనులు సరధివంతంగాన సమానతవాం చూపస్తు   నిరవా-
హించ వలస్న బాధ్యత తల్ తండ్రికి  ఉంటుంద్. అలగే అందులో ఒక పలలోవాడు తకుకెవ స్థాతిలో 
ఉన్నా, అన్్యయానికి గురౌతున్నా ఆ తల్లో  దండ్రులే ఇంకా ఎకుకెవ  బాధ్యతా వహించాల్. అలంటిద్ 
ఆ తల్లో  దండ్రులు బాధ్యత  సరిగాగా  నిరవారి తుంచక పొతే ఆ పలలోల భవిష్యతుతు  ఏం కావాల్? 
అలగే ఇకకెడ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యతుతు , రాష్ట్రం యొకకె అధికారుల  చేతిలోనే కాదు, రాష్ట్రా ల భవిష్యతుతు  



కంద్రం  చేతిలో కూడ్ ఉంటుంద్ . అద్ జాగ్రతతుగా గమనించి, వనుక బడి ఉననాప్రజలకు మాత్రమే 
చేయూత నివవావలస్న బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుతావానికి, అలగే అనినా రాష్ట్రా లలోని  ప్రజలు అన్్యయానికి 
గురి కాకుండ్ చూడవలస్న బాధ్యత కంద్రం మీద ఉంద్. అంటే అనినా రాష్ట్రా లను సమాన దృష్టా తో 
చూస్, అనినా రాష్ట్రా ల అభివృద్దికి కృష్ చేయవలస్న బాధ్యతా కంద్ర ప్రభుతావానిదే కదా! అదే దృక్పధం 
కనిపసేతు ప్రజలే అ పారీటా కావాలని కోరుకుంటారనడంలో సందేహం లేదు. అలగే రాష్ట్రా లలో కూడ్ ప్ర-
జలకు ఎటువంటి ఆశలు, ఎటువంటి వాగాది న్లు చేస్రో అవి నెరవేరి్చ, ఓటులో  అడిగతే, ఆనందంతో 
వయ్యరా?   యువశకి తు మరియు ఆరిధిక రంగం అనే అంశలు ప్రాతిపద్కగా బడ్జెట్లో  తీసుకున్నారు. 
కాని తెల్వైన యువతీ యువకులందరినీ చదువులు, ఉద్్యగాల పేరుతో విదేశలకు పంపంచేస్, 
దేశం లో పలలోలు తల్లో  దండ్రులు అంటే కుటుంబాలు విచి్చననామై పోతుంటే వాళళూ బతుకు తెరువుకు 
ప్రభుతవాం సహాయం అంద్సతు ంద్ అంటున్నారు. తీరా అకకెడకి వళ్ళూక వారి పరిస్థాతి గమనిసేతు, ఐటీ 
లో యమజాన్, గూగుల్ లంటి పెదది  పెదది  కంపెనీలోలో  పెదది  మొతతుంలో ఉద్్యగాలు పోయి ఉద్్యగసుతు లు 
ఇబ్ంద్ పడుతున్నారు. విదేశలోలో  అయితే ముఖ్యంగా అమరికాలో అయితే H1B వంటి  వీస్లతో 
ఉద్్యగాలు పోవడంతో  60 రోజులోలో  ఉద్్యగాలు రాకపోతే ఇన్నాళ్లో  డ్లరులో  సంపాద్ంచిన వారు ఇటు 
ఇండియా రాలేక, వచి్చన్! ఇకకెడ పరిస్థాతులు తెల్స్నవే. మరొక పకకె  వీస్ అయిపోయి అకకెడ 
ఉండే పరిస్థాతి లేక ఎంతో ఇబ్ంద్ పడుతున్నారు. 
  ఇటువంటి పరిస్థాతులోలో   మనకుననా మేధా సంపద అంతా విదేశలకు డబ్్ ఖరు్చ పెటిటా  మరీ పం-
పేసుతు ంటే, ఇకకెడ ఉననా తల్లో  దండ్రుల పరిస్థాతి, మన దేశ భవిష్యతుతు  అరధిం కాని పరిస్తుతి కాదా! అకకెడ 
పలలోలు సుఖంగా ఉన్నారా? అంటే అకకెడ పలలోలు ఎంత ఇబ్ంద్ పడుతున్నారో చూసుతు న్నారు కదా 
!.ఇటువంటి పరిస్థాతులోలో .    తవారలో మన ప్రధాని మోదీ  అమరికా పర్యటించడ్నికి వళళూడం బావుంద్. 
కానీ ఇకకెడ డబ్్ ఇచ్్చ మరీ విదా్యరులనుపంపన ప్రభుతావాలు, ఇపు్పడు వీస్తో  ఇబ్ంద్ పడుతు-
ననా వారు  ఆ ఇబ్ంద్ పడకుండ్ జో బైడ్న్ తో మాటాలో డి మన వాళ్ళూ అకకెడ పడుతుననా ఇబ్ందుల-
ను స్ల్వా చేస్తు రని ఎదురు చూసుతు న్నారు ప్రజలు. 
   ఇటువంటి పరిస్థాతులలో పలలోలకు దూరమైన తల్లో దండ్రులు, పలలోలు ఏమి కోరుకుంటారు? మన 
దేశం కూడ్ విదేశల మాద్రిగానే అభివృద్ధి  చెంద్, మన మేధసు్సను మనమే  సద్వానియోగం చేసు-
కోవాలని. మన బడ్జెట్ లో స్కెల్్స కోసం, పరిశ్రమలు స్థా పంచడం కోసం బడ్జెట్ లో ఎకుకెవ మొతతుం 
కటాయించి, సమాన న్్యయం పాటిస్తు , అందరికీ సమాన హకుకెలు కల్్పంచాల్ అని ప్రజలంతా 
కోరుకుంటున్నారు.  కుల మత. బేధాలు, అధికార హకుకెలు చూపంచుకోకుండ్, లంచాల బారిన 
పడకుండ్ అనినా వరాగా ల వారు ఉంటే దేశం బావుంటుంద్ కదా! అని ప్రజలంతా ఆశ పడుతున్నారు. 
 విద్యకి ప్రాధాన్యత నివావాల్. అలగే ఆ విద్య వాళళూ భవిష్యతుతు ను తీరి్చద్దదిడ్నికి ఉపయోగ పడేద్గా 
ఉండ్ల్. నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రెరీల ఏరా్పటుకు బడ్జెట్ లో కటాయించారు. బావుంద్. కానీ పలలోలకు 
చిననాప్పటినుండీ సటాడీ hour కటాయించడం, అలగే అమరికాలో పలలోలకు సెలవలు వచి్చనపు్ప-
డు బ్క్్స చద్వితే గఫ్టా  ఇచి్చ ప్రోత్సహిస్తు యి లైబ్రేరీలు. త ల్లో  దం డ్రులు కూడ్ బాగా బ్క్్స చద్-
విస్తు రు పలలోల చేత. మన దేశంలో అద్ లేదనే చెపా్పల్. అసలు రీడింగ్ habit వలలో  ప్రయోజన్లే 
తెల్యని పరిస్థాతి ఇపు్పడు మన  విదా్యరుథా లోలో  ఉంద్. క్రియేటివిటీ పెంచే విధంగా ఉండ్ల్ ఇండియా 
లో చదువులు ఏద్ అవసరమో అద్ చద్వించాల్ అని, ఇకకెడ చద్వి వళిళూన వారు కోరుకుంటు-
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న్నారు.  పేదలకు ఉచితంగా డబ్్ ఇచా్చము అనేకంటే ప్రభుతావాలు ప్రజల చేత బాధ్యతతో పని 
చేసే  విధంగా  అందరికీ ఉపాధి అవకాశలు కల్గంచాము అంటే బావుంటుంద్ కదా! అంతే కాని 
ఉచితంగా డబ్్ పంచి, వారి సమరి తన్నికి, చెడు అలవాటలో కు బానిసలై పోతుంటే, సమరిత-
న్నికి, వ్యసన్లకు బానిసౌతున్నారు ప్రజలంతా. రాజకీయ న్యకులు ఓటలో  కోసం ప్రజలను స-
మరితన్నికి గురి చేస్, కుటుంబ న్శన్నికి ప్రభుతవాం పంచే సొముమూ  అని వాపోతున్నారు ప్రజలు. 
వ్యవస్యానికి పెదదిపీట వేయాల్, కానీ వందల ఎకరాలు ఉననావారు కూడ్ ప్రభుతవాం నుండి 
ఉచితంగా పొందడం, వారికి కుడ్  ఋణాలు మాఫీలు చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం? ఇద్ 
కషటా పడి పనునాల రూపంలో కడుతుననా ప్రజల సొముమూ కదా! అలగే కొతతురకం వ్యవస్య పదదితు-
లను ఎప్పటికపు్పడు ప్రజలోలో కి తీసుకు రావాల్. వీటనినాటికి బడ్జెట్ కటాయించాము అంటే  సరి 
పోదు. సక్రమంగా జరగాల్ . అన్్యయంగా ఎవరైన్ తీసుకుంటుంటే వాళళూ కిచే్చ పనిషమూంట్ చూస్ 
మిగల్న వారు భయపడే విధంగా ఉండ్ల్. 
 ప్రజలు కూడ్ అన్్యయంగా ప్రభుతవాం సొముమూను ద్చుకుందాం అనే ఆలోచనను మానుకోవాల్.  
ఇక సీనియర్ స్టిజన్్స కి ఫిక్్సడ్ డిపాజిటలో పైె వడీ్డ రేటులో  పెంచుతున్నారు కొద్దిగా. బానే ఉంద్. ఇకకెడ 
కూడ్ అసమానతలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొందరు లక్షలోలో  పెనష్నులో  పొందుతూ, వాళళూక DA 
లు పెరుగుతూ పోతుంటే  డబ్్ ఏమి చేసుకోవాలో తెల్యని పరిస్థాతి కొందరి దైతే, మరికొందరు 
జీవితాంతం  ఫాకటారీలోలో  పొగలోలో , మషీనలో లో పని చేస్ కా్యన్సర్ వంటి రోగాలతో బాధపడి ప్రాణాలు 
కూడ్ పోయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. అలంటి వారు 1000 రూ పెనష్నలో తో బతకలేక బతుకుతు-
న్నారు. వాళ్ళూ చద్విన చదువులు  కూడ్ తకుకెవ కాదు, ఇంజనీ్లు, డ్కటారులో  కూడ్ ఉన్నారు, ప్రభు-
తవాం ఇలంటి వారి గురించి కూడ్ ఆలోచించాల్.          బడ్జెట్ లో ప్రతి పాద్ంచినటులో  మౌల్క సదు-
పాయాల అభివృద్ధి  ,ముఖ్యంగా యువతులోలో  స్మరాధి ్యనినా వల్కి తీయడం, హరిత వృద్ధి  చేయాలని 
కోరుకుందాం. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆరిధిక మాన్యం నెలకొననా పరిస్థాతులలో, స్మాను్యలకు ఆరిధిక 
జాగ్రక తు్తలు చెపే్ప కన్నా, రాజకీయ న్యకులే ఖరు్చలు తగగాంచ వలస్న అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్. 
అధరమూముగా సంపాద్ంచాలనే ఆలోచనకు పెదదిలంతా సవాస్తు చెప్ప, దేశ కష్మం కోసం ఆలోచిం-
చాల్. మన భవిష్యతుతు ్త, మన దేశ భవిష్యతుతు పైె ఆధారపడి ఉంద్ అని అందరం తెలుసుకోవలస్న 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్. 
    మాఘమాసంలో శివరాత్రికి ముందే శివుడు తన ముగుగా రు స్నీ భకుతు లను కైలస్నికి పల్చి 
తనలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు.  మన పత్రిక కోసం 'శ్రీమతి వాణి జయరాం', 'శ్రీమతి జమున' గారలో 
ముఖా ముఖీ కూడ్ ప్రజలకు అంద్వవాడం జరిగంద్. శంకరాభరణం అంటూ శివుడి ఆభరణంగా 
వళిళూన  దర్శకుడు 'K. విశవాన్ద్', గాన సరసవాతిగా పేరొంద్న 'శ్రీమతి వాణిజయరాం', అందాల నటి 
'జమున' నటనక కాక, గొప్ప అందగతెతుగా ప్రజల మనసు్సలలో చిరస్థా యిగా 
నిల్చి,  MPగా కుడ్ ప్రజలకు సేవలంద్ంచిన గొప్ప నటి "శ్రీమతి జమున'. 
ఈ స్నీ ప్రముఖులంతా శివునిలో ఐక్యం అవావాలని కోరుకుంట్ంద్ మన 
చైెతన్యం సంకల్పబలం.  
                       సరేవా జాన్ సుఖిన్ భవంతు ....  

తీగవరపు శంతి
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డ్.పోచనపెద్ది  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నద్.కాని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొద్దిమంద్కి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్కెందపురాణాంతరగాతమైన జగన్నాధ కష్త్ర మాహాతాతు ్యనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువద్ంచి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అంద్సుతు న్నాము.    చదవండి, చద్వించి 
మోకాష్ నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                  44,వ అధా్యయం

                                                                  స్ంవత్సర వ్రతం

          ఫాలుగా ణ మాసం పౌర్ణమి రోజున ఈ వ్రతానినా ప్రారంభించాల్. స్వామియొకకె పనెనాండు ప్రతిమలు 
తయారుచేస్ వాటిని ఒకొకెకకె మాసంలో ఒకొకెకకె ప్రతిమను పూజించాల్. ప్రతిరోజు పనెనాండు పుష్ట్పలు, 
పనెనాండు పండులో తో పూజించాల్. స్వామి పూజకు అశోకం, మల్లో క, కరవీరం, పాటలం, కదంబకం, 
జాజి,మాలతి, పదమూం, తామర, వాసంతి, కుందము, పున్నాగం అను పూలతో క్రమంగాప్రతినెల పూజించాల్.
దానిమమూ, కొబ్రి, మామిడి, పనస, ఖరూజె రం, తృణరాజం, ఉస్రి, శ్రీఫలం, న్రింజ, క్రముకము, 
కరమంగకము, జాజిఫలం అను ఈ పండలో ను క్రమంగా ప్రతినెల స్వామికి నైెవేద్యం పెటాటా ల్.స్వామికి 
షోడసపచారాలు సమరి్పంచి ఈ విధంగా సుతు తించాల్.( 1-8)

          “ఓ జగన్నాధా! నీవు అంతటా వా్యపంచి ఉన్నావు. మూడు లోకాలలకి ప్రభువైన వాడవు. సంస్ర 
స్గరంనుండి రకిష్ంచు. మధువను రాక్షసుని సంహరించి లోకాలను రకిష్ంచావు. మూడడుగులతో లోకాల 
ననినాటిని ఆక్రమించి రాక్షసుల బలనినా న్శనం చేస్వు. వేదములే మూరీ తుభవించినటులో  అవతరించి, 
వామన్వతారంలోఅందరిని ఆశ్చర్య పరిచావు. మాయావీ! నీకు నమస్కెరము.
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లకీష్మిదేవిని హృదయంపైె ధరించి, అందరికి సంపదలు ఇసుతు న్నావు, భకుతు లకు సుఖాలను ఇసుతు న్నావు.
ప్రపంచమంతా నీ బొడు్డ నుండి పుటిటా న పదమూంనుండి ఉద్భవించాయి. బ్రహమూకు ఆ పదమూమే నిలయం. ఓ 
పదమూన్భా నీకు నమస్కెరము.

             నీ కడుపులో మూడులోకాలు బంధించబడి ఉన్నాయి. అందుక నినునా దామోదరా! అనిపలుసుతు  
న్నారు. కశి అను రాక్షసుని సంహరించావు కనుక నినునా కశవా! అని పలుసుతు న్నారు. సమసతు భూతాలను 
సృష్టా ంచిన వాడ్! మూలకారణమైనవాడ్!మహిమ కల వాడ్!ఓ విష్్ణ !న్రాయణా! నీకు నమస్కెరము.

         ఈ విశవామంతా నీ మాయచే కప్పబడి ఉంద్. అనినా ధరామూలకు రూపమైనవాడ్!అన్ధన్ధా! న్ 
వ్రతము సంపూర్ణమగుగాక. అని ప్రతిరోజు పూజ ముగస్న తరువాత జగన్నాధుని ప్రారిధించాల్.(9-20)
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సంవత్సర వ్రతానినా పూరి తుచేసుకున్నాక ప్రతిష్టఠా  విధి నిరవాహించాల్. బంగారంతో స్వామిని పనెనాండు ప్రతిమలు 
చేయించి, కుండలలో ఉంచాల్. ఆపైె వస్్రా నినా కప్పఉంచాల్. చిగురాకులను కప్ప ఉంచాల్. న్లుగు 
ద్కుకెలలో ఆకుండలు ఉంచి వాటిని పూజించాల్.

               గీత, వాదా్యలతో స్వామిని ఆనంద్ంప చేయాల్. బ్రాహమూణులను పూజించాల్. పనెనాండు సమిధలు, 
వస్్రా లు, నేయి, చరులు, నూట ఎనిమిద్ తిలలు, వా్యహృతులలో సమరి్పంచాల్. హోమం పూర తుయా్యక 
ఆచారు్యనికి దకిష్ణ ఇవావాల్. పనెనాండు కపల గోవులను దానంచేయాల్.నూట నలభై న్లుగుమంద్ 
బ్రాహమూణులకి భోజనం పెటాటా ల్. పనెనాండు మూరుతు లను కుండలో ఉంచి, సమసతు ఉపచారాలతో బ్రాహమూణునికి 
ఇవావాల్.

             ఈ వ్రతానినా ఆచరించిన వారికి కోరిన కోరిక లనినా తీరుతాయి. గుడించా యాత్రనుండి, వరి్ణంచిన పనెనాండు 
ఉత్సవాలు చేస్న ఫల్తం ఈ వ్రతం ఒకకెటి చేయడంవలన కలుగుతుంద్. అష్టాశవారా్యలు కలుగుతాయి. 
ఇంద్రపదవి, స్రవాభౌమతవాం లభిసుతు ంద్. ఈ వ్రతానినా న్రదుడు ఆచరించి, జీవనుమూకుతు డయా్యడు. స్వామికి 
ప్రీతికరమైన వ్రతం మరొకటి లేదు.ధరమూం, యశసు్స ఆయుష్ష్ , బ్రహమూజాఞా నం, వంశభివృద్ధి  కలుగుతుంద్. 
“ఈ  వ్రతానినా మీరుకూడ్ ఆచరించంచండి” అని జైమిని మహరిష్ మహరుష్ లకు ఉపదేశించాడు.(21-38)

      స్కెందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో స్ంవత్సవ్రతం(జ్్యషఠా పంచక వ్రతం)అను నలభై న్లుగవ 
అధా్యయం సమాపతుం.
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కంద్ర  బడ్జెట్  2023- 24
     ఆరిథాక మంత్రి నిరమూల సీతారా-
మన్ గారు ప్రధానమంత్రికి సవాచ్ఛ-
మైన 'అమృత్ కాల్' దేశభివృద్ధికి 
'సపతురిష్' స్త్రావళి సంకల్పంతో 
45 లక్షల బాహుబల్ బడ్జెట్ ను 
ఫిబ్రవరి 3 వ తారీఖున పారలోమం-
ట్ లో ప్రవేశపెటాటా రు. ముఖ్యంగా 
ఆమ తన బడ్జెట్ లో 1) సమిమూళిత 
వృద్ధికి సపానం 2) చిటటా చివరి 
వ్యకి తుకీ లబిధి  3) మౌళిక వసతులు-
పెటుటా బడులు 4) హరిత వృద్ధి  5) 
స్మరాధి ్యలను    వల్కి తీయడం 
6) యువశకి తుతో సంచలన్లు 
మరియు ఆరిథాకరంగం బలోపే-
తంగా   ఉండ్లనే ఆశయంతో 
స్థారీకరణతో కూడిన అభివృద్ధి  
ద్శగా రూపకల్పన చేశరు. 
     ప్రసుతు తం మన దేశ ఆరిధిక వ్యవసథా 
ప్రపంచంలో అయిదవ స్థా నంలో 
ఉననాద్. ప్రసుతు త ఏడ్ద్కి 7 శతం 
వృద్ధి  నమోదు అవుతుననాద్., 
మరియు 2023-24 ఆరిధిక సం-
వత్సరంలో 5.9 శతానికి తగగాం-
చాలని లక్షంగా పెటుటా కున్నారు. 
మైన్రిటీల స్ధికారత, మహిళ్ 
స్ధికారత, అందరికీ తగన 

అవకాశల రూపకల్పనపైె దృష్టా  
స్రించారు. ముఖ్యంగా ఈ 
బడ్జెట్ లో వేతనజీవులకు ఊరట 
కల్గంచే ప్రయతనాం చేశరు. 
మధ్య తరగతి ప్రజానీకానికి ఉప-
యోగపడే కొనినా ప్రతిపాదనల వి-
వరాలను పొందుపరుసుతు న్నాం.
1) ఆదాయపు పనునా: ఉద్్యగులకు 
పనునాభారం నుంచి కొతతు పనునాల-
విదానంలో ఊరట కల్్పంచారు.  
వ్యకి తుగత ఆదాయం రు. 7 లక్షల 
వరకు పనునా మినహాయింపు 
చేస్ంద్. వ్యకి తుగత పనునా రిబేట్ 
పరిధిని రు. 7 లక్షలకు పెంచింద్. 
ఏడ్ద్కి ఆదాయం రు. 3 లక్షలు 
ఉననావాళ్ళూ ఎలంటి పనూనా చె-
ల్లో ంచాల్్సన అవసరం లేదు. 3 
నుంచి 6లక్షల వరకు 5 శతం, 6 
లక్షల నుంచి 9 లక్షల వరకు 10 
శతం పనునా 9 లక్షల నుండి 12 
లక్షల వరకు 15 శతం పనునా, 12 
నుండి 15 లక్షల వరకు 20 శతం 
పనునా, 15 లక్షల పైెబడినవారికి 30 
శతం పనునా వరి తుసుతు ంద్.   అయితే 
రు. 7 లక్షల ఆదాయం ఉననా-
వారికి ప్రభుతవాం కొతతు పనునాల 

విధానంలో రిబేట్ ఇవవాడం వలలో  
పనునా చెల్లో ంచవలస్న అవసరం 
ఉండదు. 
    ప్రసుతు తం ఆదాయ పనునాలో 
రండు ఆపష్ న్్స ఉన్నాయి. పాత 
పదధితిలో టా్యక్్స అసెసెమూంట్ తీ-
సుకోవచు్చ లేదా కొతతు పదధితిని 
ఎంచుకోవచు్చను. ఎవరికీ దేని-
వలలో  మేలు జరిగతే దానినా ఇప్పటి-
వరకు ఎంచుకున్నారు. బడ్జెట్ లో 
ప్రకటించిన కొతతు శలో బ్ విధానం 
వలలో  అందరికీ డిఫాల్టా  గా కొతతు 
విధానం అమలులోకి వసుతు ంద్. 
అయితే కావాలనుకునే వాళ్ళూ 
పాత శలో బ్ స్సటామ్ ను కూడ్ 
ఎంచుకోవచు్చ. పాత పనునాల 
విధానంలో ఎలంటి మారు్పలు 
తీసుకురాలేదు.
2) స్టా ండర్్డ డిడక్షన్: రు. 5.5 
లక్షలు లేక ఆపైెన ఆదాయం 
ఉననా వ్యకుతు లు నూ్య రూల్్స రజీమ్ 
లో స్టా ండర్్డ ఆపష్ న్ గా రు. 52,500 
మినహాయింపు లభిసుతు ంద్. 
3) పనునాల శలో బ్లు: 2020 సంవ-
త్సరంలో ఆరు పనునాల శలో బ్లు 
ప్రవేశపెటాటా రు. ఇపు్పడు వీటిని 
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నూ్య టా్యక్్స రజీమ్ లో అయిదు 
శలో బ్లకు తగగాంచారు. మరియు 
పనునా శతం కూడ్ తగగాంచా-
రు. దీని ఫలలు చాలమంద్కి 
లభించనున్నాయి.
4) వృదుధి ల కోసం: సీనియర్ స్-
టిజన్్స కోసం పోస్టా ఫీసు లేక 
అధీకృత బా్యంకులలో సీనియర్ 
స్టిజన్్స సేవింగ్్స సీకెములో గరి-
షటా ంగా ఉననా పరిమితిని రు.15 
లక్షల నుంచి 30 లక్షలకు పెం-
చడమైనద్. వారు ఉంచిన 
డిపాజిట్ సొముమూ అయిదు సం-
వత్సరముల సీకెమ్ ఖాతాలో ఉం-
చవలస్వసుతు ంద్.
  ఇద్ కాక పోస్టా ఫీస్ మంతీలో  ఇన్ 
కమ్ సీకెమ్ పరిమితి 9 లక్షలకు 
పెంచారు.
5) మహిళల కోసం: మహిళలకు 
కొతతు పొదుపు పథకం ప్రారంభి-
స్తు రు. 'మహిళ్ సమామూన్ సేవింగ్్స 
సరిటాఫికట్' పథకంలో మదుపు 
చేస్నవారికి 7.5 శతం వడీ్డ లభి-
సుతు ంద్. ఈ పొదుపు మొతాతు నినా 
మహిళ పేరున లేక బాల్క పేరున 
కానీ రు.2 లక్షల వరకు జమ చే-
యవచు్చను. ఈ సీకెమ్ లో పాకిష్క 
ఉపసంహరణ సౌకర్యం కల్గ-
సుతు న్నారు.
6) భీమా పాల్సీ మచూరిటీ 
పనునా: వారిష్క ప్రీమియం మొతతుం 

అయిదు లక్షలు రూపాయలకు 
మించి ఉననా జీవితకాల భీమా 
పాల్సీ మచూరిటీ మొతతుంపైె 
ఇకనుంచి, అనగా ఏప్రియల్ 
1 నుంచి పనునా చెల్లో ంచవలస్ 
వసుతు ంద్. అయితే ఈ నిబంధన 
1-4-2023  తరవాత తీసుకుననా 
పాలసీలకు మాత్రమే వరి తుసుతు ంద్. 
యూనిట్ ల్ంక్్డ పాల్సీలకు ఈ 
ప్రతిపాదన వరి తుంచదు. మరియు 
పాల్సీదారుడు మరణిసేతు అంతే 
మొతతుంపైె ఇచే్చ పనునా మిన-
హాయింపు మీద దీని ప్రభావం 
ఉండదు. 
7) లీవ్ ఎంకా్యషమూంట్: ఉద్్యగు-
లు తమతమ ఆరిజెత శలవు ద్-
నములను మారి్పడి చేసేతు వచే్చ 
డబ్్ రు 25 లక్షల లోపు ఉననాచో 
సదరు మొతతుముపైె ఆదాయపు 
పనునా మినహాయింపు లభి-
సుతు ంద్.
8) పాన్ కార్్డ: వా్యపారానినా మరింత 
సులభతరం చేసేందుకు ప్రభు-
తవాం కొనినా చర్యలు తీసుకోను-
ననాద్. 13 గురి తుంపు కారు్డ లు వి-
నియోగంచే బదులు ఇకనుంచి 
పాన్ కార్్డ ఒకకెటే సరిపోతుంద్. 
వివిధ సంసథాల డేటాను పంచు-
కునేందుకు వీలుగా డిజీ లకర్ 
తీసుకురానున్నారు. క్ వై స్ (న్ 
యువర్ కసటామర్) సేవలను 

మరింత సరళతరిం చేస్తు న్నారు.
9) నైపుణ్య శిక్షణ: రాబోయే 
మూడేళ్ళలో దేశ వ్్యపతుింగా 
'యూత్ పవర్' పేరుతో నైపుణ్య 
శిక్షణ ఇస్తు రు. దీనిని అమలు 
చేయుటకు నేషనల్ అప్ింటిస్ 
ప్రమోషన్ పేరుతో నిరుద్్యగ భ్రుతి 
లభిస్తు ింది. స్మారు మూడు 
లక్షల గిరజన విద్్యరుథు ల శిక్షణ 
నిమితతుిం 38,000 ఉపాధ్్యయు-
లను రక్రూట్ చేయనున్నారు. 
10) సింతిలులు  స్వపానానికి భరోస్: 
పి. ఎిం. ఆవ్స్ యోజన క్ింద రు 
79,000 కోట్లు  కేటాయించి  ఇళ్్ళ 
లేనివ్రకి ఇళ్్ళ కటిటి వ్వనున్నారు, 
మరయు గృహము కొనుగోలుకు 
ఋణ సౌకర్యిం కలుగచేస్తు రు.
11) ఎిం.ఎస్.ఎిం.ఇ. లకు 
చేయూత: ఈ రింగానికి హామీ 
లేని ఋణాలు కల్పించుటకు     
రు.2 లక్షల కోట్లు  కార్పస్ ఫిండ్ 
కేటాయించారు. ఈ ఋణాలకు 
క్రెడిట్ గా్యరింటీ స్కీమ్ వర తుస్తు ింది.
12) నూతన విద్్య విధ్నిం: 
మెరుగైన బోధనతో పాట్ వి-
ద్్యరుథు లను స్ింకేతిక నైపుణా్యభి 
వృదిధితో మెరకలుగా చేసిందుకు 
పఠన సింసకృతి పింపిందిిం-
చడానికి డిజిటల్ లైబ్రరీలను 
ఏరా్పట్ చేయనున్నారు.  
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     సుబా్రావుకి బొమమూలంటే 
ప్రాణం. కనిపంచిన వాటిననినాటి-
నీ కొని చకకెగా తన రండు గదుల 
అపార్టా మంట్లో  అమరే్చవాడు. 
ఇంటికి వచి్చన వాళళూందరూ 
చాల చాల మచు్చకునేవారు. ఆ 
బొమమూల్నా చూస్ మురిస్పోయే-
వారు. ఆ అపార్టా మంట్ కటిటా ంద్ 
ఓ తోటలో. కనుక డస్టా  (ధూళి) 
పెదదిగా పడేద్ కాదు. పచ్చని 
తోటలో పకుష్ ల కిలకిలలతో 
పాటు బొమమూరిలులో  లంటి అపార్టా 

మంట్ లో బొమమూల తళతళలు 
సుబా్రావుకి ఎంతో  ఆనందానినా 
ఇచే్చవి. ఇంటినిండ్ బొమమూలే. 
TV మీద కూడ్ పావురాలు, ప-
చు్చకల బొమమూలే. 
      సుబా్రావుకి సుబ్లకిష్మితో పెళిలో  
కుద్రింద్. సుబ్లకిష్మి వచా్చక 
ఓ ఫ్రిజ్, ఓ డబ్ల్ కాట్, రండు 
కురీ్చలు, ఓ చిననా టేబ్లూ, 
ఓ డై్నింగ్ టేబ్లూ న్లుగు 
కురీ్చలూ కొన్ల్్సవచి్చంద్. సు-
బ్లకిష్మికి బొమమూలనీనా ఇషటా మైన్ 

చెయి్య తగలో కాలు తగలో కొనినా 
పడిపోయేవి. కొనినారోజులపాటు 
అతి జాగ్రతతులు పాటించిన్ ఎలలో-
పు్పడూ పాటించడ్నికి స్ధ్యం 
కాదుకదా. భార్య చెపే్ప కారణాలు 
సబబ్గానే అనిపంచి, చిననాచి-
ననా బొమమూల్నా నీట్ గా పా్యక్ చేస్, 

నీలో-న్లో-అనినాట్లో  
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కార్్డ బోర్్డ బాకు్సలోలో  పెటిటా , అటక్-
కికెంచాడు సుబా్రావు. సుబ్లకిష్మి 
'అమమూయ్య' అని నిటూటా రి్చంద్. 
     కాలక్రమంలో ఇదదిరు పలలోలకి 
జనమూనిచా్చరు సుబా్రావూ, సు-
బ్లకిష్మి. పలలోలు బొమమూలేనా టారగాట్ 
చెయ్యడం చూస్ సుబా్రావు 
మళీళూ చాల బొమమూల్నా బాకు్సలో 
పెటిటా  అటక్కికెంచాడు. పెదదిపెదది  
బొమమూలు మాత్రం ఉంచాడు.
       పలలోలకి  ఏడ్నిమిదేళ్ళూ 
రాగానే బొమమూల్నా ఎల రకిష్ంచా-
లో తెల్యక మొతతుం అనినాటినీ 
అటక్కికెంచాడు.
     ఇపు్పడు వాటిని ఏడ్ద్కో-
స్రి బొమమూల కొలువులో తప్ప 
చూసే వీలు లేకుండ్పోయింద్. 
అయిన్ ఆ న్ల్రోజులూ సుబా్-
రావుకి పండగ లగే వుండేద్.
   పలలోలు కాలేజీ చదువులకొచా్చ-
రు. ఓ పకకె ఉద్్యగంతో, మరో పకకె 
పలలోల ఎడు్యకషన్ కోసం చేసుతు -
ననా అదనపు ఉద్్యగాలతో పాపం 
సుబా్రావుకి క్షణం తీరిక లేదు. 
మికీ్సలూ గ్ండరూలో  రావడం వలలో  
వంటగద్లో వుననా దేవుళ్ళూ కూడ్ 
అటకని ఆశ్రయించక తప్పలేదు.

    ఇపు్పడు సుబా్రావు కాకులోలో -
నూ పచు్చకలోలో నూ పావురాలోలో నూ 
మనుష్లోలో నూ మొకకెలోలో నూ 
సజీవమైన బొమమూల్నా చూడడ్ని-
కి అలవాటు పడ్్డ డు. గుళ్ళూ వి-
గ్రహాలు కూడ్ ఇపు్పడు దేవుళళూల 
అతనికి కనిపంచడం లేదు. బొ-
మమూలలో నే కనిపసుతు నైెనై.
                    *******
   ప్రతి మనిషీ సుబా్రావు బొ-
మమూల్నా ప్రేమించినటేటా , ముకోకెటి 
దేవతలీనా కొలుస్తు డు. లోకజాఞా -
నం పెరిగాక అనినా దేవతలోలో ని 
మహిమా ఒకలనే కనిపసుతు ంద్. 
అపు్పడు ఆలోచన కల్గ వివేచన 
పెరుగుతుంద్. సరవాజీవులలో-

నూ వుననా చైెతన్్యనినా గురిస్తు -
డు. బొమమూకీ, సజీవ చైెతన్్యనికీ 
మధ్యన ఉననా తేడ్ ఎపు్పడు తె-
లుసుతు ంద్, అపు్పడు లోకమంతా 
అతనికి కనిపంచేద్ నిత్య, సత్య 
చైెతన్యమే.
    బొమమూల్నా అటక్కికెంచినటుటా , 
కులమతాల తేడ్లని, ధనిక పేద 
వరాగా లనీ, ఇష్టటా  ఇష్టటా లీనా క్రమంగా 
తొలగంచుకుని సరవా జీవులోలో -
నూ తనలోని చైెతన్యమే ఉందని 
గురి తుస్తు డు. ఆ 'ఎరుక' వచా్చక 
వతుకులట ఆగపోతుంద్. 
లోకమంతా ప్రతి వసుతు వూ, పలలో -
లకు బొమమూలలో గా మనని ఆకరిష్ం-
చేవే. ఆ ఆకరష్ణ నించి విముకి తు 
కాగలడమే నిజమైన ముకి తు.
  అపు్పడే అరధిమవుతుంద్. 
'ఆతామూని సరవా భూతాని' అనే వా-
కా్యనికి అరధిం.
   మితృలందరికీ నూతన సంవ-
త్సర శుభాకాంక్షలతో, నమసు్సల-
తో,
 మీ
 భువనచంద్ర  
 (మళీళూ కలుదాది ం)  
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రామభకుతు డు. వీరిని ఉతతురాద్ 
వారు వాలీమూకి అవతారంగా భా-
విస్తు రు. వీరి జీవితచరిత్ర చాల 
ఆసకి తు కరంగా ఉంటుంద్. ఈ 
జీవిత విశేష్టలు వీరే వ్రాస్న 
వినయ పత్రిక, గీతావళి అనే గ్రం-
ధాలనుంచి గ్రహించవచు్చ. నభా 
దాస్ వ్రాస్న భకి తుమాల, ప్రియా 
దాస్ వ్రాస్న భకి తురస బోధిని అనే 
గ్రంధాలలో కూడ్ ఈవిశేష్టలు 
పేరొకెన్నారు.
 1532వ సంవత్సరం ఆగసుటా  
నెల 13వ తేదీన శ్రీ తులసీ దాస్ 
ఉతతురప్రదేశ్ లోని రాజాపూర్ 
అనే గ్రామంలో జనిమూంచా-
రు. రాజాపూర్ ను చిత్రకూ-
టం అనికూడ్ అంటారట. వీరి  
తండ్రీ పేరు ఆతామూ్తరాం. తల్లో  
హుల్్స. ఇతర శిశువుల వల తల్లో  
గర్భం లో నవ మాస్లు కాక 
దావాదశ మాస్లు ఉన్నారట వీరు. 

పుటిటా నపు్పడే  32 పళళూతో, ఐదేళలో  
బాలునిల ఉన్నారట. పుడుతూనే 
రమ న్మానినా జపంచడవలలో
వీరిని అందరూ రాంబోల అని 
పల్చారట.
రాంబోల పుటిటా న న్లగా వ న్డే 
వారి తండ్రి గతించారట. అం-
దువలలో  రాం బోలను దురదృ-
ష్టటా నికి సంకతంగా  భావించి 
తల్లో  వారిని విడిచి పెటేటా స్ందట. 
చునియా  అనే ఒక దాస్ వారిని 
చేరదీస్ పెంచిందట. ఆమ 
కూడ్ మరో ఐ దేళలోకు మరణిం-
చడం తో  రాంబోల అన్ధ గా 
బిచ్చ మతుతు కు  జీవించ స్గాడు. 
ఆ సమయంలో పారవాతీ దేవి 
బ్రాహమూణ రూపంలో వచి్చ వారిని 
స్కిందట.
  రాంబోలకు 7 సంవత్సరాల 
వయసులో నరహరి అనే గురువు 
ఉపనయనం చేస్,తులసీదాస్ 

అనీ న్మకరణం  చేస్రు. వారే 
రామ కథను పదేపదే తులసీ-
దాస్ కు వినిపంచి బోధ పరి-
చారట. తరువాత తులసీదాస్ 
వారణాస్ కి వళిలో , శేష సన్తన్ 
అనే గురువు వదది  విదా్యభా్యసం 
చేస్, సంసకృతం, వా్యకరణం, 
జో్యతిషం,  వేదాలు, వేదాంగాలు 
అభ్యస్ంచి  తన పదహారవ 
యేట  తిరిగ చిత్రకూ టం చేరి, 
కుటుంబం తో నివస్ంచస్గారు.
28వ యేట తులసీ దాస్ కు 
రతానావళి అనే కన్య తో వివాహం 
జరిగంద్. వారికి ఒక కుమారుడు 
జనిమూంచాడు. ఒకరోజు పుటిటా ం-
టిలో ఉననా రతానావళిని  కల-
వడ్నికి వరదతో పొంగ పొ-
రలుతుననా  యమున్ నద్ని 
ఈదుకుని వళ్ళూడట తులసీదాస్.
భర తు చేస్న స్హస్నికి రతానావళి 
నివవా ర పోయిందట. తులసీదాస్ 

 గోస్వామీ తులసీ దాస్
శ్రీమతి శ్రీదేవి
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మచరిత మానస్  అననాపేరుతో 
అవధి భాషలో వ్రాస్, వారణాస్కి 
పోయి, పారవాతీ పరమేశవారులకు 
సమరి్పంచాడు..
   తులసీ దాసు వారణాస్లో ని-
వస్స్తు  సుమారు 25 గ్రంధాల 
వరకు రచించాడు. వినయప-
త్రిక, గీతావళి, ద్హావళి, క్రిష్ణ 
గీతావళి, కవితావళి,పారవాతీ 
మంగళ్, జానకీ  మంగళ్ వంటి 
గ్రంధాలు రచించాడు. వీరు 
అవధి, బ్రజ  వంటి ప్రాంతీయ 
భాషలలో కూడ్ రచనలు 
చేయడం వలలో  స్మాను్యలు 
కూడ్ చద్వి ఆస్వాద్ంచడ్నికి  
అవకాశం కల్గంద్.
  తులసీదాస్ స్హిత్యరంగానికి 
చేస్న సేవ అపారం. మొగల-
యీల పాలనలో అణగదొకకె-
బడిన ఆధా్యతిమూక సంపతితుని పు-
నరుజీజె వింప చేయడ్నికి వీరి 
రచనలు ఎంతగాన్ ద్హదం 
చేస్యి. వీరి రచనలలోని ప్రౌఢ 
శలై్ పండితులని, భకి తు రసం 

అంతగా తనపటలో  వా్యమోహితు-
డవడం  ఆమకు రుచించలే-
దు. క్షణిక మయిన భోగాల పటలో  
వా్యమోహం వద్ల్, శశవాత ఆనం-
దానినా యిచే్చ ముకి తుని స్ధించా-
డనికి భకి తు మారాగా నినా అనుసరిం-
చమని భర తుకు ఉపదేశించిందట.
ఆ ఉపదేశం వలలో  ప్రభావితుడై్న 
తులసీదాస్ సంస్రానినా త్యజించి 
అయోధ్యకు వళిళూపోయాడట.
అకకెడ భకి తు తో రాముని సేవిస్తు  
అనేక ఆధా్యతిమూక గ్రంధాలను 
రచించాడట.అయోధ్యలో వారికి 
శ్రీరామ స్కాష్ తాకెరం లభించింద్. 
దానికి హనుమంతుడు ద్హదం 
చేస్డట. ఆవిధంగా తులసీదా-
స్ శ్రీరామునికీ, హనుమంతునికీ 
భకుతు డయా్యడు.
ఒకరోజున పరమేశవారుడు ప్రత్యక్ష 
మయి తులస్దాసును సంసకృ-
తంలో కాక, ప్రాంతీయ భాషలలో 
రచనలు చేయమని ఆదేశించా-
డుట.
  తులస్దాసు రామకథను రా-

సమాను్యలని అలరిస్తు యి. వీరి 
రచనలనీనా ఒక ఎతుతు , హనుమాన్ 
చాలీస్ ఒకకెటి ఒక ఎతుతు  అని 
చెప్పవచు్చ. పండితులనీ, పా-
మరులనీ  సమానంగా ఆకటుటా -
కుననా రచన ఇద్.  హనుమంతు-
ని వలనే, భకి తు స్హిత్యంలో ఈ 
రచన కూడ్ చిరంజీవి.
   చిరకాలం వారణాస్లో 
నివస్ంచి,  అచ్చటనే శివైక్యం 
చెంద్న విష్్ణ  భకుతు డు తులసీ-
దాస్. వారణాస్లో వీరు నిరిమూం-
చిన సంకటమోచన్ హనుమాన్ 
ఆలయం ఇప్పటికీ ఉంద్. 
గంగానద్ తీరంలో తులసీదాస్ 
పేరిట ఒక ఘాట్ కూడ్ నిరిమూత 
మయింద్.
  అవతార పురుష్డు, పర-
మభకుతు డు, ఆధా్యతిమూకగురువు, 
రచయత అయిన తులసీ దాస్ 
కారణ జనుమూడు.  ప్రాతః సమూరణీ-
యుడు. సదా వందనీయుడు.
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  పద కవితా పతామహునిగా  ప్ర-
స్ద్ధి చెంద్న అననామాచారు్యడు 
తెలుగులో ప్రప్రధమ 
వాగేగాయ కారుడు.ఈయన 
క్రీ.శ.1408 వ సంవత్సరం మే నెల 
9 వ తేదీన కడపజిలలో   తాళలోపాక 
గ్రామం లో జనిమూంచాడు.
విష్్ణ  మూరి తు ఖడగా మయిన " 
నందకం" అంశతో వీరు జనిమూం-
చారని  వైష్ణవుల  నమమూకం.
             తన  పదహారవ యేటనే 
విష్్ణ  స్కాష్ తాకెరం పొంద్న అననా-
మయ్య రోజుకో కీర తున చొపు్పన 
జీవితాంతం ముపు్పద్ రండు 
వేల కీర తునలను (పదములను )
రచించి  ఆ దేవదేవునికి సమ-
రి్పంచాడు.. వాటిలో ఎకుకెవ 
భాగం తమ కుల దైవమయిన 
శ్రీ వంకటేశవారుని పైెన, తరువాత  
శ్రీ అహోబిల నరస్ంహుని పైెన, 
మిగల్నవి వివిధ  పుణ్యకష్త్రా-
లు దరి్శస్తు  ఆయా దేవీ దేవతల 
పైెన రచించాడు.
      అననామయ్యద్ విదవాదవాం-
శం. తాత న్రాయణప్పకు చాల 
కాలం విదా్యగంధం అబ్క 
పోయిన్, దైవ కృప వలన 

తరువాతి కాలం లో పండితుడ-
యా్యడు. తండ్రి న్రాయణ స్రి 
గొప్ప పండితుడు. తల్లో  లకకె-
మాంబ సంగీతం లో నిష్ట్ణ తురా-
లు.కుమారుడు పెద తిరుమ-
లచారు్యడు, మనుమడు చిననా 
తిరుమలచార్యడు కూడ్ పద 

పద కవితా పతామహుడు అననామయ్య
శ్రీమతి సుసరలో కామేశవారి

కవులే. భార్య తిమమూకకె కవయి-
త్రి." సుభద్రా పరిణయం" అననా 
ద్వాపద కావ్యం రచించింద్..ఒక 
మనుమడు చిననాననా అననామయ్య 
జీవిత చరిత్రను రచించాడు.
      అననామయ్య బహు గ్రంధక-
ర తు. "పద స్హిత్య లక్షణం " అనే 
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లక్షణాలు గ్రంధానినా సంసకృతం 
లో రచించాడు దీనిని చిననాననా  
తెనిగంచాడు. దీనిలో దేశి,మా-
రగా  తాళ్లు,దరువులు, జకుకెల 
రేకులు, యేలలు, గొబి్ళ్లో , 
చందమామ పదాలు మొదల-
యిన వాటి  లక్షణాల గురించి 
వ్రాస్డు.
      అననామయ్య పనెనాండు 
శతకాలు, ద్వాపద రా మాయణం-
,శృంగార మంజరి అనే ద్వాపద 
కావ్యం, కొనినా ప్రబంధాలు రచిం-
చాడట .వాటిలో ఒకకె వంకటే-
శవార శతకం తప్ప మిగల్నవి ఏవీ 
అందుబాటులో లేవు.
      అననామయ్య వ్రాస్న పద-
ములను ఆయన వారసులు రాగ 
రేకుల పైె  చెకికెంచి భద్రపరిచా-
రు. కానీ వాటిలో పనెనాండు వేల 
సంకీర తునలు మాత్రమే లభ్యమ-
యిన్యి. వీటిలో న్లగా వ వంతు 
ఆధా్యతిమూక కీర తునలు,.మూడింట 
రండు వంతులు శృంగార కీర తున-
లు. మిగల్నవి యితరాలు.
ఆధా్యతిమూక కీర తునలు వేదాంత పర-
మయినవి., భకి తు పరమయినవి. 
శృంగార కీర తునలలో శ్రీనివాసు-
డు ఆయన సతులు అలమేలు 
మంగ, శ్రీలకీష్మిల శృంగార క్రీడలు 
వరి్ణతాలు. కొనినా మధుర భకి తుకి 
చెంద్నవి కూడ్ ఉన్నాయి.
అననామయ్య శలై్.:

      అననామయ్య జానపదుల 
శలై్ని అనుసరించాడు.
ఈయన రచనలు స్మాను్య-
లు సులువుగా పాడుకోవడ్ని-
కి  వీలుగా ఉంటాయి. వాటిలో 
జోల పాటలు, లల్ పాటలు, 
యేలపాటలు,దంపుళళూ పాటలు, 
సంవాదాలు, ఉయా్యల పాటలు, 
తతావాలు  మొదలయినవి 
ఉంటాయి. ఇవి స్హిత్య  ప్రధా-
న్లు.
అననామయ్య పదాలలోని భాష:
      అననామయ్య దేశి కవితకు 
పటటా ం కటాటా డు. అచ్చమయిన 
తెలుగు నుడికారం  ప్రయోగం-
చాడు. సుమారు  వంద కీర తునలు 
సంసకృతం లో వ్రాస్న అననామ-
య్య ఇతర కీర తునలలో మటుకు 
కిలోషటా  మయిన సంసకృత పదాలు 
గాక, సరళ మయిన తేట తెలుగు 
పదాలు వాడ్డు. కొనినా చోటలో  కొతతు 
పదాలను సృష్టా ంచాడు.
ఉదాహరణకు,
కిష్రాన్నానినా "పాలకూడు " గా  తెని-
గంచాడు
శేషశయి " ని పాము పడక వాడు 
అన్నాడు.
ముగదిను "కొతతు వయసు పడుచు 
" గా వరి్ణంచాడు.
దీపావళి ని " ద్వవాల పండుగ " 
అనీ, తారాపతిని
చుకకెల రాయుడని, సంధా్య 

సమయానినా ' ద్వవా లతుతు  పొదుది  " 
అనీ పేరొకెన్నాడు.
అననామయ్య పదాలలోని వర్ణన-
లు:
          అననామయ్య పదాలలోని 
వర్ణనలు తెలుగు జాతీయాలతో-
నూ, స్మతల తోనూ కూడి, అతి 
మన్హరంగా ఉంటాయి.
ఉదాహరణకు "కడుపులో 
పుండు" "అదదింలో నీడలు" 
"రావిమాని పూలు"," తాటిచెటుటా  
నీడ " వంటి వందలద్ పలుకు-
బళ్ళూ ఈయన రచనలోలో  కనిప-
స్తు యి.
      పామరుల పదజాలం, 
ముఖ్యంగా వ్యవస్య పదాలు 
అననామయ్య విరివిగా వాడ్డు. 
గడి్డవాము, గడి్డమోపు, గాదలు, 
కాగులు, మానెడు, చేటడు, 
గంపెడు  వంటివి. వలపు, 
యవవానం, స్గుగా  వంటి వాటి 
తీవ్రత చూపడ్నికి మోపు, వాము 
వంటి పదాలు చేరి్చ కొతతు ప్రయో-
గాలు చేస్డు.
ఉదాహరణకు " వినయాలు 
మోపు కటిటా , వాములయిన తన 
నవువాకు వలపు వాములయే 
" అని అలమేలు మంగను 
ఒకచోట వరి్ణంచాడు.
అలగే మరోచోట, " స్గుగా లు 
చేటడేస్, చిరునవువాలు 
మూటడేస్, సరస్లు గంపెడేస్ 
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" అంటాడు.
అలగే నవువాలు వరి్ణంచడం లో 
కూడ్ అననామయ్య శలై్  ప్రతే్య-
కమైంద్. ఈ నవువాలు న్లుగు 
రకాలుగా విభజింపవచు్చ.
1. ఉపమాన్లతో కూడినవి : 
చిరునవువా , తేనెనవువా, లేతనవువా, 
వనెనాలనవువా, వంటివి.
2. ధవానిని బటిటా  : కలకల, కిలకిల,-
పకపక, ముస్ముస్ వగైరా.
3. విశేషణాలతో కూడినవి : కమమూ-
నినవువా , చికకెనినవువా , చకకెనిన-
వువా , చలలోనినవువా , పలుచనినవువా-
,పచ్చని నవువా మొదలయినవి.
4. వ్యతిరేకారధిం తో వచే్చవి : 
చెద్రిన నవువా, నగరాని నవువా, 
న్టకపు నవువా, ఎకసక్కెపు నవువా 
లంటివి.
అననామయ్య పదాలలో సంగీతం 
:అననామయ్య కాలనికి కరా్ణ టక  
సంగీతం అంతగా  అభివృద్ధి   

చెందలేదు. అయిన్, ఆయన 
అనేకమయిన అపురూప 
రాగాలను వాడ్డు. ఉదాహ-
రణకు,అబాల్, అమరస్ంధు, 
తెలుగు కాం భోజి ,దేశళం, 
ముఖారి, పంతు వరాళి, రామ-
క్రియ మొదలయినవి.
     ఈన్డు ప్రస్దధి మయినవి, 
ఆయన వాడినవి అయిన  కొనినా 
రాగాలు : మోహన, కళ్్యణి, 
ఆనందభైరవి, ఖరహరప్రియ. 
అననామయ్య తరచుగా వాడిన 
రాగాలు అహిరి, స్మంతం, 
శ్రీరాగం, ముఖారి, పాడి, బౌళి, 
శంకరాభరణం, రామక్రియ, 
కాంభోజి, వరాళి, భైరవి, స్రంగ 
న్ట.
      అననామయ్య వాడినవి, 
ఈన్డు  లభ్యం కానివి అయిన 
రాగాలు : తెలుగు కాంభోజి, 
కొండ మలహరి, ద్రావిడ భైరవి, 

దేశళం, అమర స్ంధు, రాయ 
గౌళ, స్రణి  మొదలయినవి.
      అననామయ్య కీర తునలు 
చెకికెన రాగ రేకుల పైెన వాటి 
రాగాలను కూడ్ పేరొకెన్నారు. 
కాని, తాళముల ప్రస్తు వన లేదు. 
అలగే సవార రచన కూడ్ లేదు. 
అందువలలో  ఆ పదాల వరుసలు-
(tunes) తెల్యరాలేదు.
      పరిశోధన చేస్న విదావాంసులు 
రాగరేకుల పైెన పేరొకెననా రాగాల-
లోనే ఆ పదాలను సవార పరచిన్, 
అననామయ్య ఆ పదాలను  అదే 
విధంగా పాడ్డని  చెప్పలేం.
            పదకవితా పతామహుడు, 
సంకిర తున్ చారు్యడు శ్రీ తాళలోపాక 
అననామాచారు్యడు  స్హితా్యనికి, 
సంగీతానికి చేస్న సేవ  అపారం, 
అమూల్యం..ఆయన కారణజ-
నుమూడు, ప్రాతః సమూరణీయుడు.
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చరిత చూడ ఘనతరం - స్హిత్యం సంపననాం
కడు శ్రావ్యం  రసరమ్యం - తెలుగు భాష ప్రాచ్నం
జానపదుల జాణతనం - స్రమతుల జాఞా నధనం
గుబాళించు పరిమళం - తెలుగు నిత్య నూతనం

శస్త్రీయత  వల్లో విరిస్ - విజాఞా నం విసతురింప
న్గరికత  పెచు్చ మీరి -తెలుగు రూపు రేఖ మార.
కొడిగటిటా న తెలుగు ద్వవా- కొండ్కకెక ముందే
చమురు పోస్ చకకెద్ద్ది  -స్కంగా  సమకటుటా డు.

ముంగట్లో  ముగుగా లగ-తులస్కోట శోభలగ
గోదావరి వరదలగ  - కృష్ణవేణి తరగ లగ
తెలుగు లోన భావించుచు - భాష్ంపగ న్రారగ
తెలుగు లస్సలస్స యనుచు  ఘోష్ంపద విశవామంత.

అమమూ భాష  ఏదయిన్ అమృతమే అందరకు.
అస్తుతవాం ఇచే్చద్ అదే కదా తుదకు
మాతృ భాష మరచిపోతే మాను్యడతడు కాడు
మాతృభాష  నేరవాకుంటె మననానసలు లేదు.

(ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన జరుపుకునే  అంతరాజె తీయ మాతృభాష్ట ద్న్త్సవ సందర్ంగా 
వ్రాస్న కవిత.)

:గాడేపల్లో  లక్ష్మణ రావు

మాతృభాషను  మరవకండి 
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 రమన్తుసోవ్ 
       ఇండియాలో అతని రండేళలో 
సమయం పూరి తు కావడంతో 
బైజట్వ్ రష్ట్య తిరుగు 
ప్రయాణం కటాటా డు. ఉననా రండే-
ళలోలోనూ అతను మా విభాగంలో 

ఉననా అరడజను మంద్తోనూ 
చాల సేనాహభావంతో మల్గాడు. 
సవాదేశనికి తిరుగు ప్రయాణా-
నికి బయలుదేరినపు్పడు  మా 
బృందం అతనికి వీడ్కెలు చెప్ప-

నపు్పడు మాకూ, అతనికీ కూడ్ 
కనీనారు రాక తప్పలేదు. విరోధాలు 
దేశలనేలే ప్రభుతావాలోలో   తప్ప, 
స్మాన్య మానవులోలో  ఉండదని 
అతను నిరూపంచి వళిలోపో-
యాడు. 
      అప్పటికి మేము మా స్ంకతిక 
విభాగంలో నిపుణత స్ధించి-
నప్పటికీ ప్రభుతావాల ఒప్పందం 
కారణంగా రష్యన్ స్ంకతిక 
నిపుణులు మా సంసథా పలు వి-
భాగాలలో వస్తు నే ఉన్నారు. 
బైజట్వ్ స్థా నంలో రమన్తుసోవ్ 
అనే నిపుణుడు వచా్చడు. 
      స్ధన స్మగ్రి లేదా పరి-
కరాలనీనా రష్ట్యనుంచి బారటార్ 
విధానంలో ద్గుమతి చేసుకోవ-
డం జరిగేద్. మా ఎలకా్రా నిక్ పరి-
కరాలనీనా రష్ట్య నుంచి ద్గుమతి 
చేసుకొననావే. పరికరాలలో ఏవైన్ 
సమస్యలు తలతితుతే వాటిని బా-
గుచేసుకోవడ్నికి తగనంత 
ఎలకా్రా నిక్్స పరిజాఞా నం అవసరం. 
మా అయిదుగురి  సమూహంలో 
ఎలకా్రా నిక్్స లో పోస్టా  గ్రాడు్యఏష-
న్  చేస్న వాణి్ణ  నేనొకకెడినే. మి-
గల్నవారు భౌతిక శస్తంలోనూ, 
భూభౌతిక శస్తంలోనూ పోస్టా  గ్రా-
డు్యయేషన్ చేస్న వారు. 

ఎలకా్రా న్
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      న్పేరూ, అతనిపేరూ ఒకల 
ఉన్నాయని మిత్రులందరూ సర-
దాలడేవారు. అతని కార్య నిబ-
దధిత అనుపమానం. ఎలకా్రా నిక్ 
పరికరాలు సవ్యంగా  పనిచేసుతు -
న్నాయో లేద్ చూడ్్డ నికి ఎప్ప-
టికపు్పడు స్థా వరంలో  చాల  
పరీక్షలు చేస్తు  ఉండ్ల్. వాటిని 
కొనస్గంచడ్నికి చాల ఉప-
పరికరాల అవసరముంటుంద్. 
మా ప్రధాన ఉపరితల, భూగర్భ 
ఎలకా్రా నిక్ పరికరాలతో ఈ పరీకాష్  
పరికరాలు కూడ్ వచా్చయి. 
అయితే ఓరోజున  ఒక  మలీటా మీ-
టరు ( వోలేటాజ్, కరంట్, విదు్యత్ 
నిరోధక శకుతు లను కొల్చే స్ధనం) 
ప్రమాద వశతుతు  కాల్పోయింద్.  
ఇవి మన దేశంలో లభ్యమయే్య-
వే. ఒక రండింటిని కొనడ్నికి 
మా బాస్ గుపాతు  ఒక దస్తం కద్-
ల్ంచాడు. దానికి వితతువిభాగం 
వారు-కాల్పోయిన మలీటా మీ-
టర్ గురించి దరా్యపుతు  ఎందుకు 
జరగలేదు, ఒకవేళ జరిగతే ఆ 
దరా్యపుతు  తాలూకు నివేద్క జత 
చేయవలస్ంద్గా ఒక అభ్యంత-
రం లేవదీశరు. ‘ఫలన్ రోజున 
రాష్ట్రప్రభుతవా విదు్యత్ సరఫరా-
లో కల్గన ఒక ఉదధిృతి వలన ఈ 
ఘటన జరిగంద్. ఈ విషయమై 
మన సంసథా రాష్ట్ర ప్రభుతవా విదు్యత్ 
శఖను ప్రశినాంచింద్, లేద్ కను-
కోకెండి. ఈ మీటరులో  మాకు అత్య-
వసరం,’ అని గుపాతు  దస్్రా నినా తిరిగ 
పంపంచేశడు. 
       ముడిచమురు బావుల 
తవవాకం 24 గంటలూ కొనస్-
గుతూ ఉంటుంద్. ఎనిమిదేస్ 

గంటల తరావాత ష్ఫ్టా  మారుతూ 
ఉంటుంద్. మధ్య మధ్యలో ని-
రాథా రిత సమయంలో  తవివానంత 
మేరకు బావులోలో   మా విభాగం  
సంకిలోషటా మైన ఎలకా్రా నిక్  పరి-
కరాలు  ద్ంప, భూమిలోని 
పొరల  సమాచారం సేకరించాల్్స 
ఉంటుంద్. ఈ సరేవావలలో  ముడి-
చమురు పొరలోలో  నికిష్పతుమై ఉంద్ 
లేద్ తెలుసుతు ంద్. ఉంటే ముడి-
చమురు శతం ఎంత ఉంటుంద్ 
నిరాథా రించుకోవచు్చ. అల పని 
అవసరమొచి్చనపు్పడు మాకింక 
సెలవు ద్నమనేద్కానీ, సమయ 
పరిమితులుకాని ఉండవు.  
ఎపు్పడు మొదలై ఎపు్పడు పూ-
ర తుయే్యద్ అననాద్ అనిశి్చతంగా 
కొనస్గుతుంద్. మా సమాచార 
సేకరణ ఎనినా మీటరలోవరకు బావి 
తవవాకం జరిగంద్ అననాదాని-

మీద ఆధారపడిఉంటుంద్. 
లోతు ఎకుకెవైన కొదీది  సమయం 
ఎకుకెవతీసుకొంటుంద్. అలగే 
భూమి పొరలనుంచి ఏ విధమైన 
సమాచారం సేకరించాల్ అనేదా-
నిమీద, ఎనినా వేరువేరు పరికరా-
ల్నా బావిలో ద్ంపాల్ అనేదాని-
మీద ఆధారపడి ఉంటుంద్. 
     “మీ వితాతు ధికారులని మన 
సెక్షన్ కి పల్చి ఉపన్్యసమివవా-
రాదూ గుపాతు !” అని రమన్తుసోవ్ 
సలహా ఇచా్చడు. 
     “ఉపన్్యస సమయంలో 
వాళళూకి సమోస్లూ, జీడిపపు్ప 
పకోడీలూ, జిలేబీ, టీ యివావాల్. 
అలంటివి చెయా్యలంటే 
న్కు అధికారం లేదు. దానికి 
మళీళూ అనుమతి తీసుకోవాల్. 
జ్బ్లోంచి ఖరు్చ పెటెటా  సతు మత 
న్కు లేదు. మధా్యహనాం ప్రాజకుటా  
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అధినేతను కలుసుకొని ఎమ-
రజెనీ్స శంక్షన్ తీసుకొంటాను,” 
అన్నాడు గుపాతు . 
     మా ఈ సంభాషణలు జరు-
గుతుననా సమయంలోనే అను-
కోకుండ్  ప్రాజకుటా  అధినేత బ్రి-
గడియర్ థిలలోన్ కొతతుగా వచి్చన 
రష్యన్ స్ంకతిక నిపుణుల 
అధికారి మాలోటా వ్ తో వచా్చడు. 
ఆద్లో  ప్రతివిభాగంలోనూ 
రష్యన్ సంభాషణలను ఆంగలోం-
లోకి తరుజె మా చేసే ఒక దుబాసీ 
ఉండేవాడు. మా దుబాసీ సుశీల్ 
కుమార్  భలలో . పరస్పర పరిచ-
యాలైన తరావాత అదే అవకా-
శంగా తీసుకొని గుపాతు  మాకుననా 
సమస్యని థిలలోన్ గారితో చెపా్పడు. 
    రమన్తుసోవ్  ఊరుకోకుం-
డ్ అనేశడు. “ఈ విభాగంలో  
ఈ మధ్య ఇదదిరికీ పద్ననాతు-
లు వచా్చయి. వారు  కూరు్చనే 
కురీ్చలు, బలలోలు వంటనే రండు 
రోజులోలో  స్థా యికి తగగాటుటా గా మారే్చ-
శరు. బలలో  మారి నంత మాత్రాన 
హోదా చెప్పకుండ్ తెలుసుతు ం-
దేమోకాని, వారి ఆలోచన్ శకి తుకి 
ద్హద పడుతు ందా, స్మరాథా ్యనినా 
పెంచుతుందా?” 
      ఆ మాటలు నిజమే. హోదా 
పెరిగతే వయి్యరూపాయల బలలో  
కొనడ్నికి సంశయించని సంసథా 
కీలకమైన ఒక పరికరానినా కొన-
డ్నికి ఎన్నా చొప్పదంటు ప్రశనాలు 
వేసుతు ంద్.  
     ధిలలోన్ వంటనే స్పంద్ంచా-
డు. ”దస్్రా లదావారా పనులు వం-
టవంటనే జరగవు. ఒకకె మరలో 
లోపమొసేతు యుదాధి లు కోలో్పతాం. 

సెంట్రల్ వర్కె ష్టపులో కూడ్ 
విదు్యత్ ప్రకోపంవలలో  రండు 
మోటారులో  కాల్పోయాయి. రా-
ష్ట్రప్రభుతవాపు విదు్యతా్శఖ వారి 
దృష్టా కి తీసుకు వడేతు, వాళళూ పవర్ 
ట్రాన్్సఫోరమూరోలో  లోపం రావడం 
వలలో  అల జరిగందనీ, తిరిగ 
మనలేనా మన భారీ యంత్రాల 
స్టా క్ లోంచి ఒక ట్రాన్్సఫోరమూరినా 
అరువుగా యిమమూని కోరారు. 
యివవాకతప్పలేదు. అద్ తిరిగ 
మనకి రావడ్నికి నీలగే వారూ 
దస్్రా లు కదపాల్. అదనంగా 
కొతతువి కొన్ల్. నెలలు పటటా వచు్చ. 
అయిన్ మనకి తిరిగ వసుతు ందని 
అనుకోను.     రాష్ట్రా లు స్థా నిక-
మైన కంద్రప్రభుతావాధీన సంసథాల్నా 
కొరుకుకె తింటూంటాయి. గుపాతు , 
నువువా మన సంసథాలో ఎద్గనకొ-
దీది  ఇలంటి అనుభవాలు ఎన్నా 
కలుగుతాయి.  ఒకరి తపు్పకు 
మరొకరు నషటా పోయే పరిస్థాతుల-
న్నా కలుగుతాయి.  వంటనే ఒక 
మనిష్ని కలకతాతు  విమానంలో 
పంప ఆ మీటరులో  రండు కొని తీ-
సుకురమమూను. నేను ఆఫీసుకు 
వళళూగానే ఆజఞాలు జారీ చేస్తు ను.” 
అప్పటికింకా సెల్ ఫోనలో  కాలం 
రాలేదు మరి. లేకపోతే అప్పటి-
కపు్పడే వితాతు ధికారిని పటుటా కొని 
ఝాడించేసేవాడు. 
    న్ సహోద్్యగ ఒకరు కలక-
తాతు  వళిళూ రండ్రోజుకలలో  ఆ మలీటా  
మీటరలోని కొని తీసుకువచా్చ-
డు. అదే నియమాల  ప్రకారం 
పోతే,  టెండరులో  అవీ  పల్చి 
న్న్ యాతన్ పడ్ల్. థిలలోన్ 
ఆరీమూ నుంచి వఛ్్చడు కాబటిటా  

చాల చురుగాగా  వ్యవహరించేవా-
డు. ఆయనంటే చాల సీనియర్ 
ఆఫీసరులో కూడ్ భయపడేవారు. 
               రమన్తుసోవ్ కి, అతని భార్యకి  
మన భారతీయ శకాహారం చాల 
నచే్చద్. న్ శ్రీమతి ఆమకి ఎన్నా 
వంటలు నేరి్పంద్. భాష అడ్డంకి 
రాలేదు. వంటలనీనా చూస్ నేరు్చ-
కోవలస్న విద్యలేకదా? అయి-
నప్పటికీ ఆమ కొనినా తెలుగు 
పదాలీనా, న్ శ్రీమతి కొనినా రష్యన్ 
పదాలీనానేరే్చసుకొన్నారు.
   మా స్థా వరంలోనే లగంగ్ 
యూనిట్లో  ఒక ఎలకా్రా నిక్ పరి-
కరానినా బాగు చేసుతు న్నాను. ఒక 
స్్రూ దబ్తిని ఒక ఎలకా్రా నిక్ 
ఉపభాగం ప్రథాన పరికరంలో 
సరిగా బిగవటలేలోదు. ఆ స్్రూని 
యూనిట్ విండ్లోంచి బయ-
టపడేస్, మరో కొతతు స్్రూ బిగం-
చబోతోంటే యూనిట్ లోనే ఉననా 
మరో కురీ్చలో కూరు్చని ననునా 
గమనిసతు ననా రమన్తుసోవ్ ఆగు 
రావ్! అని అరిచాడు. 
   “ ఏమైంద్?” అని అడిగాను.
   “మా పరికరాలలో మేము 
మట్రిక్ విధానం అనుసరిస్తు ం. 
సెంటీ మీటరు, గ్రాము, సెకను. 
మీకు స్వాతంత్ర్యం వచి్చ ఇరవైఏ-
డు సంవత్సరాలైన్ ఇంకా ఫుట్, 
పౌండ్, సెకను లతో సతమత-
మౌతున్నారు. మీ మారకెట్లో కి పోతే 
నటూలో , బోలుటా లూ, స్్రూలు దొర-
కవని కాదు. కొలత లనీనా 1/32, 
1/64  అంగుళ్లలో ఉంటాయి. 
అలనే మరలు కోయబడి 
ఉంటాయి. మావనీనా మిలీలో మీట-
రూ, 5 మిలీలో  మిటరూలో ... ఇల కొ-
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నస్గుతాయి. మీ మారకెట్లో  దొరిక 
ఈ మర స్్రూలు మన పరికరా-
లలో వాడలేము. మీ దగగార మా 
వదదినుంచి ద్గుమతి అయిన ఈ 
చినినా మరలు లేవనుకో. అపు్పడేం 
చేస్తు వు?” అతను ప్రశినాంచాడు.
      “పాడై్నదానేనా ఎలగో పా్యకింగ్ 
పెటిటా  బిగంచాల్.” అన్నాను. 
      “సరే! బయటకి పోయినువువా 
విస్రేస్నదానినా వతికి తీసుకురా “ 
అన్నాడు నవువాతూ. 
     యూనిట్ బయట పచ్చగడి్డ  
బాగా మొల్చి ఉంద్. ఆ స్్రూ 
కనబడడం చాల కషటా ం. బావిలో 
ద్ంపే ఓ పరికరంలో శకి తువంత-
మైన రండు అయస్కెంతాలుం-
టాయి. దానినా గడి్డలో దొరిలోంచాను. 
స్్రూ దానికంటుకొని బయటకి 
వచి్చంద్. దానికో అతి పల్చటి 
టేఫాలో న్ టేప్ చుటిటా  మరబిగంచా-
ను. రమన్తుసోవ్ వరీ గుడ్ అన్నాడు 
న్ భుజం  తడూతు .  
    జంక్ బా్యసెకెట్ అనేద్ ఒకటి 
ఉంచి, పాడై్పోయిన వసుతు వుల-
ననినాంటినీ చిననాచిననా సంచిలోలో  

పెటిటా  అందులో పడేయడం 
అలవాటు చేశడు. అవసరమైన 
సమయంలో అవి ఎంతగాన్ 
ఉపకరిస్తు యి. అమరికనలో లో ఈ 
జుగాడ్్జీ, మట్రవడ్ం  పనులకు 
విముఖతవాం గోచరిసుతు ంద్. 
ఏదైన్ పోతే అసలు భాగం అమ-
రికానుంచి వచే్చవరకూ వేచి 
ఉంటారు. అద్ వారి వా్యపార రీతి 
కావొచు్చ.
   మరొక చికాకు ఏమిటంటీ మన 
పారిశ్రామిక రంగాలలో ప్రభు-
తావాల ఒప్పందాల పేరిట అనేక 
దేశలనుంచి ద్గుమతి చేసు-
కొననా పరికరాలు ఉండేవి. వాటికి 
ముఖ్యమైన సే్పర్ పారుటా ల నిలవ 
అవసరమైపోతుంద్.  భయం 
కొదీది  ఎకుకెవ సే్పర్ పారుటా లు  తె-

ప్పంచేసుకొనే అలవాటు పాతుకు 
పోతుంద్. కొంతకాలనికి వాడు-
కలోకి రాని సే్పర్ పారుటా లు వృధా 
అయిపోతాయి. డ్డ్ ఇనెవాంటరీ 
పెరిగపోయి వాటిని తూకానికి 
అముమూకొనే పరిస్తుతి వసుతు ంద్. 
అలగని ఒక దేశంనుంచి మనం 
యంత్రస్మగ్రి కొనుకుకెంటూ 
పోతే వా్యపారంలో పోటీలేక వాళ్ళూ 
ధరలు పెంచేస్తు రు.    
       అధికశతం యంత్రస్మ-
గ్రిని మనదేశంలోనే తయారు-
చేసుకొంటే ఈ దవాందవా పరిస్తుతి 
నుంచి చాలవరకూ తగగాంచు-
కోవచు్చ. ఒకన్డు రష్ట్యనుంచి 
మనం ద్గుమతి చేసుకొననా మిగ్ 
విమాన్ల్నా యిపు్పడు మనమే 
తయారు చేసుకొంటున్నాం. 
రమన్తుసోవ్ లంటి నిపుణుడు 
మమమూల్నా నిపుణులుగా మారి్చ 
సవాదేశం వళిలోపోయాడు. ఒకవి-
ధంగా చూసేతు   మేమందరమూ 
మేకిన్ ఇండియా వాళళూమే. అదే   
ఉతతుమ మారగాం.
                   *** 
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కొతతు  రామానందం                                                                 
 గుండ్ నిండ్ శివుణినా నిం-
పుకోవడమే ఆనందం. సగం 
దేహం దేవికి ముందే ఇచే్చస్న 
శివుడిలో హృదయం అమమూ వైపు 
వాటా. శివ తతవాం తెల్యాలం-
టే ఇదదిరినీ ప్రేమించాల్్సందే. 
శివ కారుణ్య జలధిóలో తడిస్ 
ముదది  అవావాలంటే చేయాల్్సంద్ 
గుండ్ శివుడు ఇచు్చకోవడమే. 
శివతతవాం చింతనమే జాఞా న తతవా 
యోగం. శివన్మ సమూరణే మోక్ష-
మారగాం
సృష్టా , స్థాతి, లయకర తు అయిన పర-
మాతమూ ఆయా కార్య నిరవాహణారథా-
మై బ్రహమూ విష్్ణ  రుద్ర రూపాలుగా 
విడిపడ్్డ రు. అటువంటి అద్వా-
తీయము నిత్యము అనంతం, 
పూరవాము, అసంఘము 
అయిన్ ప్రకృతి పురుష్టతీతు-
డై్న ఈ పరమాతమూనే శివుడు 
అని చెబ్తుంద్ శివ పురాణం. 
ఆయన ఆద్దేవుడు. ఆద్ 
మదా్యంతర రహితుడు. అడిగ-
నవారికి అడిగనంత ఇచే్చ బోళ్ 
శంకరుడు. ఆయన శుభాలు 
నొసగేవాడు. లోక కళ్్యణమూ-
రి తు. తనను ఎల పూజించిన్ 

సరే కవలం భకి తుకి మాత్రమే ప్రా-
ధాన్యత ఇచే్చ అభయంకరు-
డు శంకరుడు. ఆ మహేశవారు-
ని విభూద్ ధరించని నుదురు, 
ఈశవారార్చన చేయని జనమూం, 
శివాలయం లేని గ్రామం, శివ 
సంబంధం లేని విద్య అత్యంత 

నీచములు, నింద్యములని 
ఉపనిషతుతు లు చెబ్తున్నాయి. 
అందుక స్ధారణంగా మనదే-
శంలో శివాలయం లేని ఊరు 
ఉండదు

శంభో మహాదేవ శరణం 
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‘శివ’ అనే మాటకు శ్రేయ-
సు్స, మంగళం, భద్రం, శంతి, 
కళ్్యణం అంటూ చాల అరాథా లు 
ఉన్నాయి. కనుక శివుడు శుభ-
ప్రదుడు. మంగళప్రదుడు అని 
అరథాం. దవాందావాలు బ్రాంతుల వలలో  
కల్గే జనమూ పరంపర అనే దుఃఖం 
నుంచి బయటపడి ఏకతవాం 
అనే శివ స్థాతిని అందుకోవడం 
కన్నా జీవికి భద్రమైన మంగళ-
మైన లక్షం మరొకటి ఉండదు. 
నిజానికి ప్రతి జీవిలోను శివాంశ 
ఉంద్. దానిని గురి తుంచడ్నిక 
సమసతు స్ధన్లు, అపారమైన 
అనుభూతిని అందుకోనంతవర-
కు ప్రతివారు శవప్రాయులే. అద్ 
అందుకుననాపు్పడు వారే శివ సవా-
రూపులు
.శివల్ంగం సవాయంగా ప్రకాశి-
స్తు  సమసతు పదారాథా నినా తెలుపుడు 
చేసేద్ ల్ంగమైంద్. పరమశి-
వుడు ల్ంగ రూపంలో పూజలు 
అందుకుంటూ ఉంటాడు. 
ఆకాశం ల్ంగ మితు్య-
క తుం పృధివీ తస్య పీఠికాం! 
ఆలయ సరవాదేవాన్ం 
లయన్త్ ల్ంగముచ్యతే!! 
ఆకాశమనే ల్ంగం భూమి 
దానికి పీఠం దేవతలు అందరూ 
అందులోనే ఉన్నారు. అంతా 
అందులోనే లయమవుతుంద్. 
‘ల్ం’ అంటే మామూలు 

చూపులకు కనిపంచకుండ్ ఉననా 
దానిని అంటే ‘లీనమ’ై ఉననాదా-
నినే ‘గం’ (గమయంతి) అంటే 
ఒక గురుతు  రూపంలో తెల్యజ్-
సుతు ంద్. కనుక అద్ ల్ంగమైంద-
ననా మాట.
పరమేశవారుడు పరిపూరు్ణ డు 
ఆయన అంతటా ఉంటాడు. 
అనీనా తెల్స్ ఉంటాడు. 
అటువంటి పరిపూర్ణం రూపంలో 
ఉననాపు్పడు ఆయనకు ఆకారం 
ఉండదు. ఇతరులకు తాను కని-
పంచాలనుకుననాపు్పడు ‘అంబ’ 
తో కల్స్ కనిపస్తు డు. ఆయనే 
స్ంబమూరి తు. రూపంలేని స్థాతి 
నుండే స్ంబమూరి తుగా మారడ్-
నికి మధ్యలో ఇంకో రూపం ఉంద్. 

దానిని అరూపం అంటారు. అదే 
శివల్ంగం. సృష్టా  స్థాతి కారకు-
డై్న బ్రహమూ దేవుడికి శ్రీమహావి-
ష్్ణ వుకు ఇదదిరిలో ఎవరు గొప్ప 
అనే విషయం మీద వాగావాదం 
మొదలైంద్. ఒకోకె జాము గడిచే-
కొదీది  వాదాల వేడి పెరుగుతుంద్. 
వారిని శంతింప చేయమంటూ 
దేవతలంతా ముకకెంటిని మొర-
పెటుటా కున్నారు. లయ కారకుడై్న 
కైలసన్ధుడు తేజో ల్ంగరూ-
పాన అవతరించాడు. హంసగా 
మారిన బ్రహమూ, వరాహమైన 
విష్్ణ వు ల్ంగానికి అద్యంతాలు 
తెలుసుకోదల్చారు. బ్రహమూగారు 
ఎంత పైెకి ఎగరిన్ శిరసు్స కాన-
రాలేదు. విష్్ణ వు క్రిందకి వళ్ళూడు. 
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ఆయనకు శివుని పాదాలు కని-
పంచలేదు. అంతటి వారిక 
స్ధ్యం కానపు్పడు మామూలు 
మానవులు మనం మాంసనే-
త్రంతో ఆయనను ఎల దరి్శం-
చగలం. ఈ జో్యతిరిలోంగ ఆవి-
రా్భవం మాఘ కృష్ణ చతురదిశి 
అరధిరాత్రి జరిగంద్. ఆ రాత్రి శి-
వరాత్రిగా ప్రఖా్యతమయింద్ 
అని ఈశన సంహిత తెల్య-
జ్సుతు ంద్. ఈ ఆవిరా్భవ కాలనేనా 
ల్ంగోదా్భవ కాలం అంటారు. 
జో్యతిరిలోంగాలు మనదేశంలో 12 
చోటలో  తాను అంతటా వా్యపంచి 
ఉంటానని, ప్రతే్యకించి 12 చోటలో  
12 రూపాయలలో ఉంటానని 
శివుడు అంటాడు. అవే దావాదశ 
ల్ంగాలు. ఈ జో్యతిరిలోంగాలు 
భారతదేశంలోని నలుమూల-
ల ఉన్నాయి. భకుతు లైన వారు ఈ 
దావాదశ జో్యతిరిలోంగాలను దరి్శం-
చాలనుకుంటారు. ఒకొకెకకె కష్త్రం 
లోనూ అనంతము, అవ్యయము 
అయిన శివుని యొకకె ఒకొకెకకె 
మూరి తు వల్స్ంద్. అనినా చూసేతునే 
పూర్ణ దర్శనం అయినటులో . జో్య-
తిరిలోంగాలను దరి్శంచుకుననాటలో -
యితే భారతదేశ పరిక్రమణ చే-
స్నటులో  అవుతుంద్.
శివప్రియా తదు పా-
సన్రథా రాత్రి: శివరాత్రి ! 
మాఘే కృష్ణ చతురాధి -

శ్యం రాత్రేయి శివ పూజ్య 
వ్రతాద్కం క్రియతే ఇద్ 
తస్్య రాత్రే: తత్ప్రియతవాం  
      శివుని ఉపాశించడ్నికి 
తగనద్ శివరాత్రి. శివుని ఉదేదిశిం-
చి చేసే వ్రతాధికాలు రాత్రిపూటనే 
చేయాల్. అద్ ఆయనకు ప్రియం 
కల్గసుతు ంద్. శివరాత్రి కూడ్ నవ-
రాత్రిలగా ‘వ్రతమే’ అని నిర్ణయ 
స్ంధువు తెల్యజ్స్ంద్. ఉపా-
సనకు వీలుగా శివుని మంత్రం 
ఉద్భవించింద్. పంచముఖమైన 
శివుని ఉతతుర ముఖం నుంచే 
వామ దేవ ‘అ’కారం, పశి్చమ 
ముఖం నుండి రండు సజో్య-
జాత ‘ఉ’కారం, దకిష్ణ ముఖం 
నుంచి అఘోర ‘మ’కారం, 
తూరు్ప ముఖం నుండి తతు్ప-
రుష ‘బిందువు’, మధ్య ముఖం 
నుంచి ఈశనం ‘న్దం’ పుటిటా  
అవి ఐదు విధాలుగా విసతురిం-
చి, ఈ ఐదు కల్స్ ఒకటి అయి్య 
‘ఓంకారం’ అనే మంత్రంగా 
రూపొంద్ంద్. దీనినే ‘ప్రణవం’ 
అంటారు. దీని నుండే  సమ-
సతుమైన శబది  ప్రపంచం, వసుతు  
ప్రపంచం ఉద్భవించాయి. దీనినే 
‘స్క్ష్మ ప్రణవం’ అంటారు. ఓం 
నమశి్శవాయ అనేద్ స్థా ల పం-
చాక్షరి దీనికి ఓంకార పూరవాకంగా 
శివునికి నమస్కెరము అని అరథాం. 
జప ధా్యనలకి ‘ప్రణవం’, పం-

చాక్షరి ఉపాసనకు అంటే పూ-
జాద్కాలకు ల్ంగ సవారూపం. 
భూమండలంలో ఉననా ప్రాణు-
లనినాం టికీ అర్చనకు అందు-
బాటులో ఉండటానికి వీలుగా 
న్మరూపాతీతమైన పరమేశవార 
తతవాం ల్ంగాకారం ధరించింద్. 
ధా్యనమైన, జాఞా నమైన చేయ-
డ్నికి భగవంతుడు అని ఒక 
గురుతు  ఉండ్ల్. సతవారజస్ తమో 
గుణాలతో ఉండే ప్రకృతికి గురుతు గా 
పీఠం దానిపైె నిరాకార బ్రహామూనికి 
గురుతు గా ల్ంగం ఉంటుంద్. ఈ 
రండూ కల్ప ప్రాణాటటా మంటారు. 
పానపటటా ం అనడం తప్పని ప్రాణ: 
విచకి తు (జాఞా న శకి తు) అటటా ం శివుడని 
వివరణ. ఇద్ జాఞా నమయం 
ఇంకా ఇద్ అవ్యక తుం ఆనంద 
సవారూప తరుగు, విరుగు లేనిదని 
అటిటా  ల్ంగం కలవాడు శివుడని 
స్ర్య పురాణం విసదీకరిసుతు ం-
ద్. పరబ్రహమూను గురుతు  చేసుతు ంద్.  
ఈ ల్ంగం మూలపీఠం. ఊరధి్వ-
పీఠం. శిరసు్స అని మూడు 
రకాలుగా విభజింపబడి ఉంటుం 
ద్ మూలపీఠం బ్రహమూను, ఊరథా్వ-
పీఠం విష్్ణ వును, శిరసు్స ఈశవా-
రుణి్ణ  తెలుపుతాయి. ఈ ల్ంగానికి 
త్రిపుండ్ం బొటుటా  పెడతారు. 
నుదుటి మీద అడ్డంగా పెటుటా -
కునే మూడు గీతల్నా త్రిపుండ్రాలు 
అంటారు. ఇందుకు వినియోగం 
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చే విభూతిలో కాల్్చన గోమయం 
(ఆవు పేడ) ఉంటుంద్. పాల 
భాగం మీదే కాక భుజాల మీద 
హృదయం మీద త్రిపుండ్ ధారణ 
ఉంటుంద్. ఇఛ్్చశకి తు, క్రియాశకి తు, 
జాఞా నశకి తు ఈ త్రిపుండ్రాలు ప్రాతి-
నిద్యం వహిస్తు యి. కాలగనా రు-
ద్రుడై్న శివునికి త్రిపుండ్ ధారణ 
ఎంతో ప్రీతికరం. కొనినా ఆలయాలోలో  
కళ్ళూ ఉననా ల్ంగాలు ఉంటాయి. 
ల్ంగం మీద జటాజూటం చం-
ద్రరేఖని కూడ్ అలంకరిస్తు -
రు. జో్యతిరమూయమైన ల్ంగం 
శిరసు్స మీద చంద్రమండలంలో 
అమృతం ఉంద్. చంద్రుని ప్రతే్య-
కత ఏమిటంటే ఆయన మనకు 
ప్రకాశం ఇస్తు డు. చలలోదనం 
ఇస్తు డు. స్రు్యడు అల కాదు 
ప్రకాశంతో పాటు వేడిని ఇస్తు డు. 
చంద్రుని రూపంలో ఉననా అమృత 
ధారా భువనమంతా వా్యపంచిన 
శివల్ంగానికి అభిషేకం చేసుతు ం-
దననా మాట. బ్రహామూండంలో ఉననా 
అనినా ప్రాణులకు అమృతంలో-
ని చలలోదనం లభ్యమవుతుంద్. 
దుఃఖం తొలగపోతుంద్. శివ-
ల్ంగానికి అభిషేకం చేయడం-
లోనే రహస్యం ఇదే. విష్్ణ వు 
అలంకార ప్రియుడై్తే, శివుడు 
అభిషేక ప్రియుడు. ఆయనకు 
రోజు అభిషేకం చేయవలస్ం-
దే అందుక ఆయన పైెన ధారా 

పాత్ర ఉంద్. అందులోని నీరు 
ల్ంగం పైెన పడుతూ ఉంటుంద్.  
నమశ్శంభవేచ మయో-
భవేచ నమశ్శంకరాయచ!  
మయసకెరాయచ నమశి్శ-
వాయచ శివతరాయచ !! 
అని నమకంలో శంభు, శంకర, 
శివ అంటూ మూడు ద్వ్య 
న్మాలతో ఆ పరాత్పరుని కీ-
రి తుంచాయి. కృతయుగంలో రతనా 
ల్ంగం, త్రేతాయుగంలో బంగారు 
ల్ంగం, దావాపరంలో రసల్ంగం, 
కల్యుగంలో పారిథావల్ంగం 
(మటిటా  ల్ంగం) అభిషేక అర్హమై-
నవి.
అభిషేకమనేద్ శోడచోపరాలలో 
ఒకటి అంటారు. ‘అయాంతు 
ఈశవార స్నాన్రథాం నదీ జలం 
ఆవాహయామి’ అంటూ పవిత్ర 
నదీ జలలను పెదది  కలశపాత్ర-
లో మంత్ర శకి తు చేత ఆవాహన 
చేస్తు రు. ఆ నీటినే అభిషేకం 
చేస్తు రు. పంచామృతాద్ పదారాథా -
లకు మధ్య ప్రతీస్రి శుదధి జలంతో 
అభిషేకిస్తు రు. ఇల వరుసలో 
రుద్ర, నమక, చమక మంత్రా-
లతో అభిషేకం చేస్తు రు. దానిని 
ఆయన స్నానంగా సీవాకరిస్తు డు. 
ఘంటాన్దాల మధ్య ‘నమశి్శ-
వాయచ శివాతరాయచ’ అనే 
మంత్రానినా అర్చకులు సుసవారం-
గా చదువుతూ ధారగా అభిషేకం 

చేసుతు ంటే చూడడం మన జనమూకు 
ధన్యత. అభిషేకానినా చూసుతు ననా-
పు్పడు ‘శివాయనమః ’అనే పం-
చాక్షరాలను పలుకుతూ శివుని 
మనసులో ధా్యనం చేయాల్. 
శివసమూరణతో గడపడం ఉదేది-
శ్యం. మన తనువును మనసును 
కూడ్ శివార్పణం, శివాంకితం 
చేయడ్నిక. (ధా్యయేత్  ఈప్సత 
స్దధియే) ధా్యనం చేసేతు ఆయన 
అనుగ్రహిస్తు రు. రుద్ర మంత్రాలు 
కంఠగతమైతే మౌనంగా మంత్రా-
నినా సవారంతో రమించి చదువు-
కున్నా, జపం చేస్న్, అభిషేకం 
చేస్న్ ఫల్తం వసుతు ంద్. ఉచ్చ 
సవారంతో రుద్ర మంత్రాలతో 
అభిషేకం చేసుతు ంటే లక్ష రటులో  శకి తు 
పైెకి విసఫోటనం అవుతుంద్. ఆ 
శకి తు ప్రస్రాలు అభిషేకంలో పా-
ల్గా ననా వారందరికీ చేరుతాయి. 
ల్ంగంపైె నుంచి అభిషేక జలం 
జారినటుటా  న్ బంధాలనీనా జారి-
పోవాలని వేడుకుంటూ శివునినా 
దరి్శంచాల్. శివల్ంగ అభిషేక 
తీరథాం సీవాకరించి పునీతులమవావా-
ల్. అటిటా  తీరథాం కంటే ద్వ్యఔష-
ధం లేదు. శివల్ంగమే వైదు్యడు. 
సకల పాప రోగహరుడు. 
శివుణినా మనస్, వాచా, కరమూణా 
పూజిసేతు సమసతు భోగభాగా్యలు 
లభిస్తు యి. ఆయన బ్డిదను 
మాత్రమే సీవాకరించి సమసతు 
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ఐశవారా్యలను అనుగ్రహిస్తు -
డు. శివారాధన సవారగా  సుఖాలను 
కల్గంచి అంత్యమున ముకి తు ప్ర-
స్ద్సుతు ంద్. ‘జన్మూనికో శివరా-
త్రి’ అనే మాట వాడుకలో ఉంద్. 
అంటే జీవితంలో ఒకకెస్రైన్ 
శివరాత్రి వ్రతం చేయాలని దాని 
ఉదేదిశం. ఆ శివరాత్రి పరవాద్న్న 
శివ సంబంధిత కార్యక్రమా-
లు చేయాల్. అద్ అభిషేకం 
కావచు్చ, దర్శనం కావచు్చ, 
కీర తున కావచు్చ, భజన కావచు్చ,  
సదగా ్ంథ పఠనం కావచు్చ.  

1. ‘అభిషేక ప్రియో శివ:’ శివుడు 
అభిషేకానినా ఇషటా పడతా-
డు అని భావం. పైెగా ఆయన 
అశుతోష్డు. అంటే తేల్కగా 
సంతోష్ంచే వాడని అరథాం. 
శివునినా సంతోష పెటటా డ్నికి 
కాస్నినా నీళ్లో  ఆయన మీద చి-
లకరిసేతు చాలు మురిస్పోతాడు. 
2. ల్ంగ పూజ చేయుటకు ఉతతుర 
ముఖంగా కూరో్చవాలని రుద్రాక్ష, 
భసమూం, మారేడు అనే మూడు 
వసుతు వులు మూడూ తప్పనిసరిగా 
ఉంచుకొని అర్చనలో పాల్గా న్ల్. 
3. రుద్రాక్ష అర్చన శివల్ంగార్చ-
నతో సమానం. రుద్రాక్షలను నెతితు 
మీద పెటుటా కుని స్నానం చేసేతు 
అలౌకికమైన ఆనందానుభూ-
తి కలుగుతుంద్. వయి్య రుద్రా-
క్షపూసలను శరీరంపైె భాగాన 

ధరించినవాడు స్కాష్ తుతు  శివునితో 
సమానం శివుని ఆనందభాష్ట్ప-
లే రుద్రాక్షల రూపం ధరించాయి.  
4. బిలవాపత్రాలు శివునికి ఇషటా మైన 
పత్రి. బిలవావృక్షం ఉననాచోట తాను 
ఉంటానని శివుడు అంటాడు. 
బిలవాపత్రం శివుని త్రినేత్రాల-
కు, త్రిమూరుతు లకు, త్రిగుణాలకు 
సంకతం. బిలవాపత్రాలతో పూజిసేతు 
వారి వంశం వృద్ధిలోకి వసుతు ంద్. 
5. మహాశివరాత్రి పరవాద్న్న 
ఉపవాసదీక్షతోపాటు జాగరణ 
కూడ్ చేయడం ఆచారం. 
పరవాద్న్లలో తిండికి, నిద్రకు 
దూరంగా ఉండడం వలలో  
ఆధా్యతిమూకంగా ఉననాతిని స్-
ధించవచు్చనని భావిస్తు రు. 
ఉపవాసం: శరీరం శుద్ధి చేసుకో-
వడ్నికి, ఉపవాసం ఎంతగాన్ 
ఉపయోగపడుతుంద్. శరీరం-
లోని విషద్ష్టలను శుద్ధి చేయ-
డ్నికి ప్రేగులు, మూత్రపండ్లు, 
ఊపరితితుతు లు, కాలేయంలంటి 
శరీర అవయవాలు ఉపయోగప-
డతాయి. శివరాత్రి పరవాద్న్న ప్రా-
తఃకాలంలోనే నిద్రలేచి కాలకృ-
తా్యలు తీరు్చకొని దేవతార్చనలో 
గడుపుతారు. పగటివేళ పూరి తుగా 
ఉపవాసం ఉండి స్యంత్రం 
నక్షత్ర దర్శనం తరావాత ఆహారం 
సీవాకరిస్తు రు. పళ్ళూ, చల్మిడి, 
చిమిమూల్, పేలలపండి, చిలక-

డదుంపలు వంటివి ప్రస్దం-
గా తీసుకుంటారు. జీర్ణశకి తుని 
బలసంపననాం చేసుకోవడమే 
ఉపవాసం పరమ ప్రయోజనం.  
జాగరణ: శివరాత్రి న్డు అందరూ 
తప్పనిసరిగా పాటించే నియమం 
జాగరణం. కీష్రస్గర మధన వేళ 
హాలహలనినా మింగన శివునినా 
అభిషేక, అర్చనలతో  జాగరు-
కుడై్ ఉండేల దేవ వైదు్యలు 
చూశరని ఒక కథనం. భకుతు లను 
ఖాళీ కడుపుతో నిద్ంచ వదదింటా-
రు. ఆసమయంలో విషతుల్య-
మైన ఆమాలో లు ఉత్పతితు అధికంగా 
ఉంటుంద్. పగటిని జాఞా నంతోను, 
రాత్రిని అజాఞా నంతోను పోల్్చంద్ 
వేదాంతశస్తం. అజాఞా నమైన రా-
త్రివేళ మలుకువతో ఉండి జాఞా న్-
నినా పొందాలనేద్ పెదదిల అభిప్రా-
యం. ఆతామూవలోకనంలో చేస్న 
తపు్పల పటలో  పశ్చతాతు పంతో మలు-
కువగా ఉననాపు్పడే జాగరణకు స్-
రథాకత. శివరాత్రి జాగరణ వలలో  కోటి 
యాగ పుణ్యఫలం లభిసుతు ంద్. 
దీన బాంధవుడు: శంకరుడులం-
టి బోళ్ దేవుడు. ధీన బాంధవా 
నీవే ద్కకెని వేడినంతనే కరిగ-
పోయే అల్పసంతోష్ ఇంక్కకెడ 
కనిపంచడు. అలంటి నవనీత 
హృదయుడిని శరణు శరణు అని 
మోకరిల్లో తే చాలు వసుడై్పోతా-
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డు. పరమ సంతోషంతో నెతితున 
పెటేటా సుకుంటాడు. ఆయన 
అన్ద్ పురుష్డు, అనంతుడు, 
ద్గంబరుడు అయిన్ సమసతు 
ఐశవార్యములను ప్రస్ద్ంచ-
గలవాడు. భసమూమే ఆయన 
అలంకారం. అయిన్ అనినాం-
టికి అధిపతి ఆయనే! ఆకల్తో 
ఒడి చేరిన పస్బిడ్డకు అమమూ పా-
ల్చి్చనంత సులువుగా వరాలు 
ఇచే్చయడం ఆయన తతవాం. 
నమశి్శవాయ పంచాక్షరితో సరి-
పెటేటా సుకుంటాడు. కాస్ంత 
పత్రి, నీళ్లో  తెచి్చ నెతితున పోసేతు 
అదే ప్రస్దం అనుకుంటాడు. 
శివుడు మనందరకు అత్యంత 
ఆతీమూయుడు. ఆ ఆతీమూయత-
కు దైవతవా రూపమే శివ తతవాం. 
నిరాడంబరం: ఆయన తన 
శరీరం నిండ్ బస్మూనినా అలు-
దుకుని ఉంటాడు. ఏనుగు 
చరామూనినా కటుటా కుంటాడు. సరా్ప-
లని హారంగా వేసుకుంటాడు. 
త్రిశూలనినా సననాని చంద్ర వంకను 
ధరిస్తు డు. రుద్రాక్ష మాలలను 
వేసుకొని ఉంటాడు. కుడి చేతిలో 
జపమాల ఉంటుంద్. ఆయన 
మరొక చేతిలో డమరుకం 
ఉంటుంద్. డమరుకం సంగీ-
తానికి ప్రతీక. పాణిని మహరిష్-
కి వా్యకరణ బీజాలు డమరుకం 

దావారానే లభించినటులో  చెబ్తుం-
టారు. ఒకోకెస్రి ద్గంబరుగా 
కాన వస్తు డు అంటే ద్కుకెలను 
వస్తంగా కల్గన వాడు. సమూశనమే 
ఆయన నివాస స్థా నం. ఆయన 
త్రినేత్రుడు. అహంభావం ఉననా 
వారిని శికిష్స్తు డు. దక్షయజాఞా నినా 
భంగపరిచి దకుష్ ని శికిష్ంచాడు. 
కీష్రస్గర మధనంలో ఉద్భవిం-
చిన గరళ్నినా కూడ్ లోకకళ్్య-
ణారథాం తన కంఠంలో ఉంచుకొని 
నీలకంఠుడయా్యడు. పారవాతీ 
పరమేశవారులు లోకానికి తల్లో దం-
డ్రులు కాబటిటా  వారిదదిరూ నిరాడం-
బరంగా ఉంటారు. శివాలయాలు 
ఆరా్భటం లేకుండ్ ఉంటాయి. 
అరధిన్రీశవార తతవాం: ఈశవారుని 
సగభాగం పురుషరూపం అయితే 
మరో సగభాగం స్త్రీ రూపం. రండు 
విభిననా తతావాలతో ఒక మూరి తు 
రూపంలో ఈశవారుడు దర్శనమి-
చా్చడ్ అపు్పడే మన సమసతు సృష్టా  
ప్రారంభమైంద్. అరధిన్రీశవార 
రూపానినా చూస్న బ్రహమూ పురుష 
తతావానికి సరి సమానమైన స్త్రీ 
తతవాం కూడ్ ఉండ్లని బోధప-
డిరద్. అపు్పడే బ్రహమూ స్త్రీ పురుష 
సంయోగంలో సంతాన ఉత్ప-
తితు జరిగేందుక అరధిన్రీశవారుని 
స్త్రీ పురుష్లుగా విడిపొమమూని 
ప్రారిథాంచాడు. శివుడు అంగీక-

రించాడు. స్త్రీ పురుష తతావాలుగా 
విడిపోవడం జరిగంద్. ఆ న్రి 
తతవామే దక్ష ప్రజాపతి ఇంట్లో  
‘సతీదేవి’గా ఆవిర్భవించింద్.  
న్రి ప్రకృతి అయితే నరుడు 
పురుష్డు. అద్ విడదీయరాని 
బంధం. పురుష్డు లేనిదే ప్రకృతి 
లేదు. ప్రకృతి లేనిదే పురుష్డు 
లేడు. ఆద్దంపతుల అన్్యన్య 
దాంపత్యం జగత్ ప్రస్దధిమైన-
ద్. ఇంతటి ఒద్దికైైెన ఆలుమగ-
లను మరి ఎకకెడ చూడలేము. 
శంకరుడు నిశ్చలంగా గరళ్-
నినా సేవిసుతు ంటే ఆయన పకకెన 
అంతకంటే నిశ్చంతగా నిలువ-
గల్గంద్. తన భర తును రాగమ-
యునిగా, ప్రేమ సవారూపడిగా 
చేసుకుంద్. సదాశివుడు కూడ్ 
అంతే. సతికి ఏ సందర్భంలోనూ 
అడు్డ  చెప్పలేదు. ఆమ సేవాచ్ఛ 
సవాతంతా్య్ లు ఆమవే అనుకు-

నేవాడు. ఈశవారుడు జటాధారిగా 
తోలు దుసుతు లతో నడయాడిన్ 
అమమూవారు మాత్రం ఏడువారాల 
నగలతో సరావాలంకార శోభితమై 
అలరారుతుంద్. నటరాజుగా 
నృత్యకళి విలస్లలోలో  తేలు-
తుననాపు్పడు శంకరుడు ఒంటరి 
వాడు కాదు. ఆద్శకి తుతో కల్స్ 
నరి తుస్తు  మహదానంద భరితుడ-
వుతాడు. పారవాతమమూ ముచ్చట-
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పడి తయారుచేస్, ప్రాణంపోస్ 
మరీ ఇంటి దావారపాలకుడిగా ని-
యమించుకుననా బాలుడి శిరసు్స 
ఖండిరచి వేస్తు డు శివుడు. 
విషయం తెల్స్ ఘోలులో మం-
టుంద్. ఆమను శంతింప 
చేయుటకు ఏనుగు తలను తెచి్చ 
మరీ పలలోవాడికి అతికిస్తు డు. వి-
న్యకుడిగా అకుకెన చేరు్చకుం-
టాడు. గణాధిపతిగా అధికారానినా 
కటటా  పెడతాడు. భార్యకు అంతగా 
విలువనిచే్చ పతి మహేశవారుడు. 
ఆయన ఆద్ గురువు వశిష్టా -
నికి బ్రహమూవిద్యను బోధించ-
డమే కాక సనకసనందన్ద్ 
మునులకు చినుమూద్ర, పుసతుకం, 
స్పటికమాల, అగనా ధరించి 
వటవృక్ష మూలంలో గురు 
రూపంలో స్కాష్ తకెరించి కవలం 
మౌనంతోనే వారి సందేహనివృతితు-
ని గావించినవాడు దకిష్ణామూరి తు. 
గురవే సరవాలోకాన్-
మ్ భిషజ్ భవరోగన్మ్! 
నిధయే సరవావిదా్యన్మ్ 
దకిష్ణామూరి తుయే నమః !! 
ఆయన సకల జగదుగా రు 
మూరి తు కనుక స్వామి ఆరాధన 
సకల విద్యలను ప్రకాశిసుతు ంద్. 
విజయ మంత్రం:  
ఓం త్య్ యంబకం యజామహే 
సుగంధిం పుష్టా వరధినం ! 
ఊరావారుక మివబంధన్-

త్ ము్యతో్యరుమూకిష్ బంధన్త్ !! 
మృతు్యంజయమంటే చావుపైె 
గలుపు. ఆతమూకు చావు లేదు. 
అద్ ఒక శరీరం నుంచి మరో 
శరీరానికి ప్రయాణిసుతు ంద్. మృ-
తు్యంజయమంటే అశశవాత-
మైన జీవనంపైె గల్చి మనసు్స 
శశవాతతావానికి చేరుకోవడం. ఈ 
మంత్రంలో ఒక ప్రారథాన ఉంద్. 
శివుడు ననునా బలవంతు-
ని చేయు గాక, అతడు ననునా 
బంధ విముకుతు నినా చేయుగాక  
స్ జిహావా యా శివం సౌతు తి 
తనమూన్ దా్యయతీశవారం 
తౌ కరోనాత తకెదాలోకౌ-
తౌ హసౌతు  తస్య పూజకా ! 
తనేత్రే పశ్యత:  తచి్చర: ప్రణతే శివే 

తౌ పాదౌయో శివకష్-
త్రం భకాతు్య పద్యటత స్సదా!! 
శివునినా సతు త్రం చేసేదే న్లుక. 
శివ ధా్యనం చేసేద్ మనసు. శివ 
కదా శ్రవణం చేయడ్నికి ఉతా్స-
హపడేవే చెవులు. శివ పూజ 
చేసేవి చేతులు. ఈశవార పూజను 
చూసేవే నేత్రాలు. ఈశవారుని నమ-
సకెరించేదే శిరసు్స. శివ కష్త్రాలకు 
భకి తుతో వళ్లోవి మాత్రమే పాదాలు. 
శివ శివేతి శివేతి శివేతివా 
భవ భవేతి భవేతి భవేతివా ! 
హర హరేతి హరేతి 
హరేతివా భజ నమశి్శ-
వాయ మేయ నిరంతరం!!
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హితోకుతు లు
                      న స్నాన మాచరేదు్భకాతు్వ న్తురో న మహనిశి! 
       నవాసభిరివాన్జస్ం న్ విజాఞా తే జలశయే !! 

భావం: భోజనం చేస్న వంటనే కాని, వా్యధితో బాధపడుతుననాపు-
డు కానీ స్నానం చేయకూడదు. తనకు తెల్యని జలశయంలో స్నా-
న్నికి ద్గకూడదు. నగనాంగా మాత్రం ఎపు్పడూ స్నానం చేయకూడదు. 

                                  కరాతు  కారయితా చైెవ, ప్రేరకశ్చను మోదక ! 
   సుకృతే దుషకృతే చైెవ చతావార స్సమభాగన !! 

భావం: మంచి పనిలో గానీ, చెడ్డపనిలోకానీ దాని ఫలనినా సమంగా పంచుకునేవారు నలుగురు. 
కర తు (చేసేవాడు). కారయిత (చేయించేవాడు), ప్రేరకుడు (ప్రోత్సహించేవాడు), ఆమోదకుడు (అం-
గీకరించేవాడు) ఈ ఫల భాగస్వామ్యంలో యదారథాంగా భేదమేమి లేదు. అందరికీ సమానమే. 
ఏ పనినైెన్ చేస్న వ్యకి తు (కర తుక ఫల్తం వసుతు ందని స్ధారణంగా అనుకుంటాం. కాని మాన-
స్కంగా తకికెన ముగుగా రికీ కూడ్ ఫల్తం వసుతు ందననాద్ స్క్ష్మమైన అంత:కరణ విషయం) 

                                  దాన్ప భోగవన్ధి ్యయా సుహృదా్భరా్యన భుజ్యతే ! 
   పుంస్ం సమీహతా లకీష్మి అ లకిష్మి క్రమశోభవేత్!! 

భావం: ఏ ధనమైతే దాన ధరామూదులకు వినియోగంచబడద్, భారా్య బిడ్డలకు మరియు 
మిత్రులకు అవసరాలలో సహాయపడద్ అటిటా  ధనము క్రమంగా నిరరదికమగును
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తుమూమూరి రాంమోహనరావు

మరుగున పడ్డ  

మహా రచయిత్రి

 మాద్రడి్డ సులోచన

  అరవై ఏళలో క్రితం తెలుగు 
దేశంలో పత్రికలదే రాజ్యం.ద్-
న,వార,మాస పత్రికలు ఎన్నా 
చదువరులను అలరిం చాయి. 
అలగేనవలలు కూడ్ విరివిగా 
వచే్చవి.నవలలు అదదికు దొరిక 
చిననా కొటులో  ఉండేవి. 
      ఆంధ్ర పత్రిక, ఆంధ్ర ప్రభ, 
ఆంధ్ర జో్యతి, ఆంధ్రభూమి వంటి 
వారపత్రికలు,యువ, జో్యతి వంటి 
మాస పత్రికలు పోటా పోటీగా
నడిచేవి. కథలు , సీరియళలోతో 
పాఠకులకు ఉతకెంఠభరితంగా 
ఉండే విధంగా సచిత్రపత్రికలు 
రూపొందేవి.స్నిమా కబ్రులో  , 
కారూటా న్ లు కొనినా ప్రతే్యక శీరిష్క-
లే కాకుండ్ అలన్టిఅందాల 
నటీమణుల ముఖచిత్రాలతో 
ఇంటికి  పత్రిక వసేతు ఇంట్లో  వాళ్లో  
ముందుచదవడ్నికి ఎగబడే 
రోజులోలో  రచయిత్రిగా తనకంటూ 
ఒక ప్రతే్యకతను సంపాద్ం-
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చుకుననా రచయిత్రి మాద్రడి్డ 
సులోచన.అప్పట్లో  ఎకుకెవగా 
కల్్పత స్హిత్యం చలమణిగా-
ఉండేద్.పోలకెంపల్లో  శంతాదేవి, 
ఇల్లో ందల సరసవాతీ దేవి, వాస్ర-
డి్డ  సీతాదేవి, కోడూరికౌసల్యదే-
వి, యదధినపూడి సులోచన్రాణి 
వంటి చాలమంద్ రచయిత్రులు 
పలుపత్రికలోలో  కథలూ సీరియ-
ళ్లో  రాస్ పత్రికలను నిలబటాటా రు.
వారి సరసన నిలచి దాదాపుము-
పా్పతిక నవలలు, నూటాయభై 
కథలదాకా రాస్ చిరకీరి తుని ఆరిజెం-
చిన అగ్రశ్రేణి మహిళ్రచయి-
త్రి మాద్రడి్డ సులోచన.ఆమ 
రచనలు పాఠకులకు ఆసకి తుక-
రంగా వుండిచదవాలనే అభిల-
షను పెంచేవిగా ఉండేవి.అప్పట్లో  
ఎకుకెవగా ప్రేమకథలకు ప్రాధా-
న్యతకల్్పంచే నవలలకు ఎకుకెవ 
ఆదరం లభించేద్.కానీ మాద్ర-
డి్డ  రచనలు కవలం ప్రేమకథలే 
కాకుండ్ కుటుంబ సమస్యలకు 
కూడ్ ప్రాధాన్యత కల్్పస్తు  కవలం 
ఆడవారిన్ లేక మగవారిన్ 
 సమరిథాస్తు  అని కాకుండ్ కథా-
నుగుణం పాత్రల సవాభావాలను 
సహజతావానికి దగగారగాతెచి్చ,-
మంచి చెడులను ఎతితు చూపుతూ 
తమ రచనలు కొన స్గంచడం-
తో ఆమనవలలకు మరియు

కథలకు విశేష ఆదరణ 
లభించేద్. దానికి దృష్టటా ంతం-
గా ఆమ పద్ నవలలు చలన 
చిత్రాలుగా రావడం చెప్పవచు్చ.
కథలూ నవలలేకాకుండ్ ఏకాం-
కికలు,న్టికలు కూడ్  ఈ రచ-
యిత్రి కలం నుండి వలువడ్్డ యి.
       వృతితుపరంగా పాఠశలలో ఉపా-
ధా్యయినిగా పనిచేస్తు నే తమ 
రచన్వా్యసంగానినానిరాటంకంగా 
కొనస్గంచిన మేటి రచయిత్రి. 
రచన్రంగంలోనే గాక వంటలు, 
కుటులో , అల్లో కలు వంటి నైెపుణా్య-
లు కూడ్ కల్గన బహుముఖ 
ప్రజాఞా శల్ శ్రీమతి మాద్రడి్డ 
సులోచన.వంటింట్లో  గా్యస్ సౌటా  
పేల్అరాథా ంతరంగా మరణించి 

ఉండకపోయినట్ెలో తే ఇంకా ఎనినా 
మంచి రచనలు వలువడేవోకా-
ని తెలుగు పాఠకుల దురదృషటా ం 
కొదీది  ఎందరో అభిమానులను 
హతాశులను చేస్ంద్
ఆమ హఠానమూరణం.ఇద్ జరిగ 
ఎన్నా ఏండలో యింద్. ఆమ పాఠ-
కులందరూ ఇపు్పడుజబ్యి-
యేళలో వయసుకు ఇటూ ఇటూగా 
వున్నారు.ఇప్పటి తరానికి మాద్-
రడి్డ  సులోచనఅంటే తెల్యద-
నటంలో సందేహం లేదు.
    హైదరాబాదు సమీపంలోని 
శంష్టబాదులో 1935 లో జనిమూం-
చిన మాద్రడి్డ సులోచనబి.
వి.ఆర్. రడి్డ  మహిళ్కళ్శలలో 
బి.ఎసీ్స. చద్వి ఆపైె ఉస్మూనియా 
విశవా విదా్యలయంలో ఎం.ఏ., 
ఎం.ఇడి. చద్వారు. సెంట్ జాన్్స 
ఉననాతపాఠశలలో రస్యన 
శస్త ఉపాధా్యయినిగా పని 
చేశరు.భర తుతో పాటుఇథియో-
పయా,జాంబియా వళిలోనపుడు 
అకకెడ కూడ్ ఉపాధా్యయిని గా 
పనిచేశరు.
1965 లో జీవయాత్ర అనే నవలతో 
రచన్ రంగంలో ప్రవేశించి అం-
దగాడు,అదాది లమేడ,అంతము 
చూస్న అస్య, అందని 
పలుపు,అగనాపరీక్ష,అధికారు-
లు  - ఆశ్రిత జనులు,అపురూ-
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ప,ఋతుచక్రం, కాంతిరేఖలు,-
గాజుబొమమూలు,జీవనయాత్ర,
తరంగాలు,తరం మారింద్,-
దేవుడిచి్చన వరాలు,పూలమ-
నసులు,ప్రేమలూ - పెళిళూళ్ళూ-
, బి ం దు ప థ ం , భి ననా ధ్రు వా లు , 
మతము-మనిష్,మరీచిక,మిసటా -
ర్ సంపత్ ఎం.ఎ.,రాగమయి,-
వారసులు,శిక్ష,సజీవసమూృతులు,-
సుష్పతు వంటి 72 నవలలు 
సీరియళ్లో గా తరువాత పుసతుక-
రూపంలో వవడ్్డ యి.
ఈమ నవలలోలో  పద్ నవలలు 
స్నిమాలు గా రూపొంద్ ఈమ 
రచనలకు మరింత ఖా్యతినితెచి్చ 
పెటాటా యి. 
        శిక్ష నవల ‘మేనకోడలు’ గా, 
ప్రేమలు – పెళిళూళ్ళూ , సంస్ర 
నౌక నవల ‘ఆడంబరాలు-అను-

బంధాలు’ గా, భిననాధృవాలు ‘ఈ 
కాలం పలలోలు’ గా, తరంమారింద్ 
, మిసటార్సంపత్ యం.ఏ ‘ఈ తరం 
మనిష్’ గా, రాగమయి ‘కళ్్యణి’ 
గా, అగనాపరీక్ష ‘కలవారిసంస్-
రం’గా, సంధ్య ‘చంద మామ’ గా  
వండితెరను అలరించాయి.
      ఇక ఈవిడ రాస్న కథల వి-
షయానికి వసేతు-అకకెయ్య చెప్పన 
కధలు,అదది  ఇలులో , అనుభవం-
,అభిమానులున్నారు జాగ్రతతు, 
అమామూయిలూ జాగ్రతతు,అస్-
య,ఆకల్ కథ, ఆణిిఁకాడు,ఆశ-
కు హదుది లు,ఇకకెడ...,
ఇద్ ఈతరం కథ,ఇదీ భార-
తం,ఇదేన్ న్్యయం?,ఇలలోరిక-
పుటలులో డు,ఎగరేమనిష్,ఏమి-
టి జీవితం,ఒకకె మాట,ఓ తల్లో  
కథ,కానుక,కృష్ణ కననాయా్య,కోరల్ 

బీచిలో కొనినాక్షణాలు,కోరిక తీరిన-
వేళ,ఖరీదయిన సేనాహం,చివరకు 
మిగల్ంద్, చ్మలు పెటిటా నపుటటా -
లు,చెరగని ముద్రలు, జరుగుతు-
ననా చరిత్ర,జాలీ మనసులు ఖాళీ 
జ్బ్లు,తపు్ప న్దా,తపె్పవరిద్, 
తల్లో మనసు,తాడి క్రింద పాలు,-
దేవుడు తెలలోబోయాడు,ద్ష్లవ-
రు,పంజరంవిడిచినపకిష్,పడిలేచే 
కడల్తరంగం,పాపం పస్వాడు-
,పుటిటా నరోజు,ప్రగతిపధమా?పత-
నమారగా మా?,బ్రతకటానికోదారి-
,భలే భార్యలు,భాగ్యలకిష్మి,భారా్య 
కోపవతీ..., మంచిముహూర తుం-
,మగ రచయిత్రి, మద్రా- మద-
వతీ,మధుర సమూృతి, మధురం 
మధురం అధరం మధురం,
మనస్ నొప్పంచక ఇల...!, 
మనిషీ నీవిలువంత?,మరపురా-
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ని క్షణాలు, మృతు్యవు కూడ్...,-
మౌనరాగాలు,
యుగళ సంగీతం,రంగప్రవేశం-
,రేవతి, రోమియో,శోభాదేవి,స-
మరిథాంపు,స్ని్సయారిటీఖరీదు,-
స్త్రీబ్ద్ధిః ప్రళయాంతకః,సేనాహం,
హ కుకె , , హ రి ప్రి య , హ రి వి లులో  
వంటి 150 దాకా కథలు రాస్రు 
.ఇందులో కొనినా కథలుఇపు్పడు 
అలభ్యం. 
    మాద్రడి్డ  సులోచన గారు 
రాస్న కథలు ఆంధ్రపత్రిక, ఆం-
ధ్రప్రభ, ఆంధ్రజో్యతి, జో్యతి, 
యువ, మహిళ, జయశ్రీ, 
విజయ, వనిత, స్వాతి, చక్రవ-
రి తు, ప్రభవ, జో్యతస్న, వనితా జో్యతి, 
కళ్స్గర్ వంటి అనేక వారపత్రిక 
లోలో  , మాసపత్రికలోలో  ప్రచురించ-
బడి పాఠకుల ఆదరణకుపాత్ర-
మైన్యి.
        వీరు రాస్న పద్  ఏకాంకికలోలో  
‘భావి భారతంలో భర తు’ మరియు 
‘ఎంతెంత దూరం’ వీరికి పేరుతో 
పాటు పురస్కెరాలు కూడ్ కొని-
తేవడం విశేషం.
      అల 1984 లో ఆమ మరణించే 
దాకా  అమ రచన్ ప్రస్థా నం కొ-
నస్గంద్.ఆమ బతికిఉంటే 
ఇంకా ఎనినా రచనలు చేస్ ఉండే 
వారో ,ఎనినా సన్మూన సతాకెరాలు 
పొందేవారో.

ఉపాధా్యయిని ఉతతుమ సేవలం-
ద్ంచి నందుకు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
ఈమను ఉతతుమఉపాధా్యయి-
నిగా సతకెరించడం జరిగంద్.
అలగే గృహలకిష్మి సవార్ణకంకణ 
పురస్కెరంపొందారు.మాద్ర-
డి్డ  సులోచన నవల  స్నిమాగా 
రూపొంద్న ‘తరం మారింద్’ 
కి రాష్ట్ర ప్రభుతవా పురస్కెరం 
లభించింద్.వీరికి ఆంధ్రప్రదేశ్
స్హిత్య అకాడమీ పురస్కెరం 
దొరకడం వీరి  రచన్ నైెపుణా్యనికి 
ఒక నిదర్శనం
        ఇవేగాక వంశీ ఆర్టాసో థియే-

టర్్స వారి పురస్కెరం,అరుణిమ 
నృత్యకళ్ కంద్రం వారిపురస్కె-
రం వంటివి ఉన్నాయి.
     అతి తకుకెవ కాలంలో  ఎకుకెవ 
రచనలు చేయడమే గాక కథా 
వసుతు వులు వైవిధ్యం తోకూడుకొ-
ననావి కావడం విశేషం. వాదాలు,, 
ఇజాలు కాకుండ్ ఏ యిజంలో 
నైెన్ ఏ అస్తుతవా వాదమైన్ 
వాటిలోని మంచి చెడులను వి-
శేలోష్స్తు  తన రచనలను కొనస్-
గంచినమాద్రడి్డ సులోచన గారు 
తెలంగాణా ప్రాంతానికి  ఒక గొప్ప 
రచయిత్రిగా కీరి తు ప్రతిషఠా లను
అంద్ంచారు.ఆన్టి సమాజ 
స్థాతి గతులు తెలుసుకోవాలంటే 
ఈ మరుగున పడ్డమహారచయి-
త్రి రచనలు చదవాల్. ముఖ్యంగా 
ఈ తరం వారికి ఇలంటి వారి 
గురించితెల్యపరచిన వలస్న 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంద్
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    దేశం అంతా తెలుగుకి తిలోద-
కాలు ఇచే్చస్ ఇంగీలోష్ చదువులు 
చదవడ్నికి ఎగబడుతూ ఉంటే 
కొడుకు అవధానిని సంసకృత పా-
ఠశలలో చద్వించి, వేదం, ఆగ-
మశస్్రా లు, స్మూర తుం నేరి్పంచి, తన 
తదనంతరం మూడు పువువాలు, 
ఆరు కాయలుగా వలుగుతుననా 
తన అనుష్టఠా న సంప్రదాయానినా 
కొడుకు చేతిలో పెటేటా  ప్రయతనాం-
లో ఉన్నారు  సమయాజులు 
గారు. దేశం అంతా ఇంజనీరిం-
గు, మడిస్ను వంటి ద్టటా మైన 
రంగాలని తొంబతొంబలుగా 
వద్లేస్ స్ఫ్టా ్వర్ అంటూ వా-
తనియంత్రణ ఉననా గదులలో 
కులస్ జీవితం గడుపుతూ 
ఉంటే సంసకృతి పరంగా, క్రతు-
వులు పరంగా వేద మంత్రాలు 
చదువుతూ, వైద్క కరమూకాండలు 
జరిపంచడంలో నిమగనామైన 
సమయాజులుకి పరిగడుతుననా 
కాలం కదల్క కనిపంచలేదు. 
అవధాని తండ్రి యెడల భయ-
భకుతు లతో, తల్లో  చాటున పెరిగన 
బిడ్డ . మారుతుననా కాలనికి 
ఎదురీదే ధైర్యం లేక శస్్రా ని-
కి  పలకని ఉండనిచి్చ, కాలనికి 
అనుగుణంగా క్రాఫింగ్ చేయిం-
చుకున్నాడు. సహాధా్యయులు 

చాలమంద్ బ్రాహమూణేతరులు 
కావడంతో పౌరోహితా్యనికి కానీ, 
అర్చకతావానికి కానీ బ్రాహమూణులకి  
ఉంటూవచి్చన  గరాకీ ఇటుపైెన 
ఉండదేమో అనే భయం పటుటా -
కుంద్ అవధానికి.  
పెళిలో  చేసుకుని కాపురం చేసుతు -
ననా పురోహితుడంటే ప్రజలు 
ఎకుకెవ మకుకెవ చూపుతారని 
శ్రేయోభిలష్లు బోధ చెయ్యగా, 
పెళిళూ  గురించి ఆలోచించడం 
మొదలు పెటేటా డు అవధాని. అషటా -
విధ వివాహాలలో బ్రాహమూము, ప్రా-
జాపత్యము అనేవే బ్రాహమూణులలో 
ఆచరణయోగ్యమైన పదధితులు. 
బ్రాహమూము అనగా విదా్యవంతుడు, 
సదాచార సంపనునాడు అయిన 
వరుని వధువు తండ్రి ఎంపక 
చేస్, ఆహావానించి, పూజించి, 
కన్యనిచి్చ చేసే వివాహము. ప్రా-
జాపత్యము అనగా “మీరిరువురు 
కల్స్ ధరమూవర తునము చేయండి” 
అని వరునితో చెప్ప కన్యని ఇచి్చ 
చేయు వివాహము. సవాయం-
వరం అనేద్ ఉభయుల ఇషటా ం 
మీద జరిగే గాంధరవా పదధితి. కానీ 
ఇద్ క్షత్రియులలోనే యుననాద్. 
ఇటీవల సహజీవనం అనే కొతతు 
పదధితి వచి్చంద్. ఇలంటి శష-
భిషలతో రండేళ్లో  గడిపేడు 

అవధాని. 
ఈ రోజులోలో  బంధువులు, సేనా-
హితులు పెళిలోళ్ళూ కుదర్చడ్నికి 
ముందుకు రావడం లేదు. రేపు 
ఏదైన్ కారణం చేత విడిపోతే 
అపు్పడు ఈ సంబంధం చెప్పన 
వారిని తిటటా డం లేదా కొటటా డం 
కూడ్ జరుగుతోంద్. అందుచేత 
ఎవరి కరమూకు వారిని వద్లేసుతు -
న్నారు. ఎవరైన్ పొరపాటున ఒక 
సంబంధం చెబితే దానికి సవాలక్ష 
వంకలు పెడుతున్నారు. కావున 
ఈ విషయంలో ఎవరూ కల్్పం-
చుకోవటం లేదు. ఎవరికి వారు 
నిర్ణయం తీసుకోవాల్. 
ఆరేళలోపాటు డుకృమ్ కరణాలు 
చేసుకుంటూ, ఆడదాని పొడ 
పడకుండ్, ఆ వేద పాఠశల-
లో, ఋష్యశృంగుడిల గడిపేడే-
మో ప్రసుతు తానికి తరుణోపాయం  
ఏమిటా అని ఆలోచిస్తు , పత్రిక 
చదువుతుననా అవధాని కంట 
ఆడబోయిన తీరథాం ఎదురయి-
నటులో , ఒక చిననా ప్రకటన కన-
బడింద్! “మీ ఈడుకి తగగా జోడీ 
కావాల? మమమూల్నా సంప్రద్ం-
చండి! పె. పేరయ్య.”  అవధాని 
కళ్ళూ మరిసేయి. 
                   ********
బయట తలుపు చపు్పడయిం-

పురోహితుడి పెళిలో
     ప్రయతనాం

వేమూరి వేంకటేశవారరావు
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ద్. గడియ వేస్ లేదేమో ఎవవారో 
తలుపు తెరుచుకుని చొరవగా 
లోపల్ వసుతు న్నారు. 
“ఎవరు వారు?”
“నేనేనండీ. పేరయ్యని. ఒకస్రి 
రమమూనమని కబ్రు చేసేరు కదా 
అని గముమూన వచే్చను.”
చ్కటిగా ఉననా వస్రాలో మస-
కమసకగా కనిపసుతు ననా వ్యకి తు 
తెరిచిన కిటికీ నుండి వసుతు ననా 
స్ర్యకిరణాల వలుగు చారికలో-
కి వచే్చసరికి, 
“దయచేయండి! అల ఆ కిటికీ 
పకకె బలలో  దగగార వలుతురు 
బాగా ఉంటుంద్, చలలోటి గాల్ 
కూడ్ వేసుతు ంద్,” అంటూ కురీ్చ 
చూపంచేడు అవధాని.  
ఆగంతకుడు ఐదడుగుల 
పొడుగు కూడ్ లేడు. ఓ ఏభయ్  
ఉంటాయేమో. 
“పె. పేరయ్య అని రాసేరు.  పె 
అంటే?”
“పె అంటే పెళిలోళలో ఆయ్య! ననునా 
అంతా అలగే ఎరుగుదురండి.” 
ఇకిల్స్తు  సమాధానం చెపే్పడు.  
తాంబ్ల చరవాణం వలలో  కాబోలు, 
గార పళ్ళూ. ఒక కటుటా డు పనునా! 
పాతకాలపు పంచె కటుటా , ఒంటి 
మీద జుబా్, బ్జం మీద 
కండువా! చంకలో చుటటా చు-
టిటా న సంచి. ఇదీ ఆ ఆగంతకుని 
ఆహార్యం. 
“పేరయ్య గారూ! మా తల్లో దండ్రు-
లకి నేను ఒకకెడినే సంతానం. మా 
తండ్రి గారు కాకిన్డలో పేరుననా 
పురోహితుడు. ఆస్తు, అంతసుతు  
ఉననా వాళళూమే. గత ఆరేళ్ళూ చదు-

వుతోటే న్ కాలం గడచిపోయిం-
ద్. చద్వింద్ సంసకృతం, వేదం, 
స్మూర తుం. తరగతిలో అమామూయి-
లు లేరు కనుక అమామూయిలతో 
పరిచయం అయే అవకాశం చి-
కకెలేదు. నేను చద్విన చదువుకి, 
న్  వృతితుకి, న్  ఆహారా్యనికి  ఈ 
కాలపు అమామూయిలు ఆకరిష్తు-
లై వస్తు రననా నమమూకమూ లేదు. 
ఈ రోజులోలో  అమరికా మోజులో 
ఉననా అమామూయిలు ఆగమశ-
స్్రా లు నేరు్చకుననా సన్తనుడితో 
కాకిన్డలో కూరో్చమంటే ఇషటా -
పడతారా? న్  తల్లో దండ్రులేమో, 
“నీకు నచి్చన పలలో  ఉంటే చెపు్ప. 
అక్షతలు వేస్తు ము” అంటున్నా-
రు. అనుభవం లేని అర్భకుడిని. 
ఈ విషయంలో మీరు సహాయం 
చెయ్యకలరేమోనని…. ” అంటూ 
బయట ఉననా ముదదిమందారాల-
ని చూస్తు   కిటికీ  దగగార నిలబడ్్డ -
డు అవధాని. 
ఈ మాటలని ఒక చెవితో 
వింటూనే  కిటికి వలుగులో 
సననాని మీసకటుటా తో నవనవల-
డుతుననా అవధానిని ఓరకంట 
ఎగా, ద్గా పరీక్షగా చూసేడు, 
పేరయ్య.  కుర్రాడి కనుముకుకె 
తీరు బాగుంద్. దబ్పండు రం-
గులోఉననా ముఖంలో సరసవాతీ 
కటాక్షం ఉటిటా పడుతోంద్. సంతృ-
పతుతో తల పంకించేడు. 
“అదంత పని! చిటిక్లో మీ 
సమశ్యకి  పరిష్టకెరం చూపెడ-
తాను కదా!” అంటూ పేరయ్య 
చంకలో ఉననా సంచిని బలలో  మీద 
పెటిటా , సంచి తెరచి, అందులోంచి 

చిత్ర సంపుటానినా ఒకటి బయటకి 
తీసేడు. ఆ పుసతుకంలో సొరుగు-
లుల అమరి ఉననా  సొరుగుల-
లోంచి మూడు చిననా ఫోట్లని 
బయటకి లగ, బలలో  మీద పేక 
ముకకెలని పరచినటులో  పరుస్తు ,
“బాబ్! అందానికి అందం, 
చదువుకి చదువు ఉననావాడివి. 
చెలలోల్ పెళిలో  అని కానీ, తముమూడు 
చదువు అని కానీ  బదడలు 
లేని వాడివి.  ఒకకెడివే పలలో డి-
వి అవడం వలలో  తల్లో దండ్రుల 
బాధ్యత నీదే అవుతుంద్. ఈ 
రోజులోలో   వేరే కాపురం అంటే చాల 
మంద్ ఆడపలలోల తల్లో  తండ్రులు 
మకుకెవ చూపసుతు న్నారు. కొంచం 
తెల్వి, లౌక్యం, విచక్షణ ఉననా 
అమామూయిలు పైె పైె రంగులకు, 
హంగులకు పోకుండ్ నిలకడగా 
ఉద్్యగం ఉందా లేదా అని చూ-
సుతు న్నారు. తరువాత మనిష్గా 
మీరవరు, మీరు ఎంత బాధ్యత-
గా ఉన్నారని చూస్, ఆ తరావాత మీ 
సంస్రపు నేపథ్యం ఏమిటి, మీ 
ఆస్తుపాసుతు లు ఏమిటి అని చూ-
సుతు న్నారు. కనుక మన ప్రయతనాం 
నలేలోరు మీద బండి నడక కాకపో-
వచు్చ.  కొతతు పుంతలు తొకాకెలో 
ఏమో! చూదాది ం....”
అంటూ, బలలో  మీద పరుసుతు ననా 
వరస నుండి ఒక ఫోట్ని ఎంచి, 
బయటకి లగ, 
“ఇద్గో! ఈ అమామూయిని 
చూడండి. పేరు రవణ. స్నిమా 
తారల లేదూ? బి. ఏ.  చద్వింద్. 
వయసు్స ఇరవై న్లుగు. అమామూ-
యికి కుజ ద్షం ఉండబటిటా  కా-
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పురానికి వళలోకుండ్నే వైధవ్యం 
ప్రాపతుంచింద్. పలలోలు లేరు 
సుమండీ! తండ్రి కమిషన్ వా్య-
పారంలో బాగా గణించేడు. కటనాం 
బాగానే ఇస్తు నంటున్నాడు. సం-
ప్రదాయమైన కుటుంబం..... ” 
“కుజ ద్షం అంటున్నారు.....”
“అద్ మొదటి వివాహానిక చె-
లులో తుంద్. అయిన్ శస్తం ఏద్ 
చెప్పన్  కరకెశంగానే చెబ్తుంద్. 
ప్రతి ఇబ్ంద్కి పరిహారాలు 
ఉన్నాయి కదా!”
“పేరు మరీ  మగ పేరుల ఉందే.”
“పేరు నచ్చకపోతే మారే్చసు-
కుంటాం. పెళలోయిన తరువాత 
ఇంటిపేరు మార్చటంలేదూ?”
“రండ్ పెళళూంటే…. “
“ఈ అమామూయి  కాపురానికి కూడ్ 
వళళూలేదు. కుర్రాడి గుండ్లో ఏద్ 
జను్యలోపం ట. ఇదదిరి మధ్య 
ఎలంటి శరీరక సంబంధం 
లేకుండ్నే పెళలోయిన మరానాడే, 
అనుకోకుండ్, హరీమనిపోయే-
డు. కనుక  ఆ పెళిళూ చెలలోదు. రదుది  
చేసుకోవచు్చ. ఆ పెళిలో  జరగడమే 
పొరపాటు అయింద్.”
“వైధవ్యం పొంద్న అమామూయిని 
చేసుకుని సంఘానినా ఉదధిరిదాది -
మనే ఆలోచన ఇంతకు ముందు 
ఎపు్పడూ రాలేదు. ఇపు్పడు 
తెగంచిన్ లోకులు హరిష్ంచక-
పోతే న్ వృతితు దబ్తింటుంద్. 
…. “
విధవని చేసుకోవడంలో లభాలు 
ఉన్నాయి న్యన్. వైధవ్యపు 
చెర నుండి విడిపంచినందు-
కు నీకు ఆజన్మూంతం రుణపడి 
ఉంటుంద్. నేను ఈ కాలం 

వాడిని అయితే ఇటువంటి పలలోనే 
ఏరి కోరి చేసుకుని ఉండేవాడి-
ని! ఇపు్పడు సమాజంలో అనినా 
స్మాజిక వరాగా లూ రండ్ పెళిలో  
విషయంలో విశల దృక్పథంతో 
ఆలోచిసుతు న్నాయి. వితంతువుల 
వివాహం విషయంలో వటకారా-
లు, వకికెరింతలూ తగాగా యి.”
అవధాని ఒకకె క్షణం పాటు 
ఆలోచించి చప్పరించేసేడు. 
బేరం తూగపోయినందుకు 
కల్గన నిరాశని బయటకి కనబ-
డనీయకుండ్, భుజాలు ఎగరేస్, 
“సరే! దేశం గొడు్డ  పోలేదు.” 
అంటూ బలలో  మీద ఉననా మరొక 
ఫోట్ని తీస్, కళళూజోడు సరుది -
కుని దానినా పరకాయించి చూస్, 
“ఇద్గో ఈ అమామూయి సుజాత. 
ఉననాత పాఠశలలో ఇంగీలోష్ 
టీచరు. తండ్రి జిలలో  ఆసుపత్రిలో 
డ్కటారు. అమరికాలో తరిఫీదు 
పొంద్ వచే్చడు. అమామూయి 
అమరికాలో తండ్రితోపాటు 
ఉండి  వచి్చంద్. మంచి అభి-
రుచులు ఉననా సంస్రం నుండి 
వచి్చన పలలో….”
“అమామూయి వయసు్స 
ఎంతుంటుంద్ చెపే్పరు కాదు.”
“వయస్్స?” ఆ ప్రశనా అడిగనం-
దుకు కాస్ంత ఆశ్చర్యం ప్రక-
టిస్తు , “అమామూయి వయసు్స, 
వయసు్స ….  ముపఫోయ్.”
అవధాని కాసే్సపు తటపటాయిం-
చి, “వయసు్స ఎకుకెవయిపో-
యింద్” అన్నాడు. 
పేరయ్య ఒక నవువా నవేవాస్, “నీ 
వయసు్స ఎంత బాబ్?”

“ఇరవై ఆరు.”
“ఏమిటండీ! ముపఫోయ్ కీ ఇరవై 
ఆరు కీ మధ్య తేడ్? న్లుగేళ్ళూ!! 
న్ కంటే న్  భార్య న్లుగేళ్ళూ 
పెదదిద్. ఇపు్పడు న్కొచి్చన నషటా ం 
ఏమిటి ట? సీతాదేవి శ్రీరాముడి 
కంటే పెదదిదని అంటారు కదా. 
తన కంటే పెదది  పలలోని చేసుకు-
న్నాడనే కదా రాముడిని దేవుడం-
టున్నాం? నీ కంటే పెదదిదయిన 
బిరాలో  కూతురో, అంబానీ కూతురో 
కోరి వసేతు కాదని కాలదనునాకుం-
టావా?” 
అవధాని ముఖం విడలేదు. 
“ఒక మాట చెబ్తా. తన కంటే 
పెదదిదయిన అమామూయిని చేసు-
కోవడంలో లభాలు ఉన్నాయి. 
యుక తువయసు్స పొంద్న పరిణీత 
తరుణ దశలో ఉననా  అమామూయి 
కంటే ఎన్నా రటులో  మరుగు. 
ప్రపంచ జాఞా నంతో అనుభవం 
ఉననా అమామూయి అతతుమామల్నా 
గౌరవంగా చూసుకునే అవకాశ-
లు ఎకుకెవ. ఆలోచించుకో.”
“ఉననాత పాఠశలలో ఏమిటి బో-
ధిసుతు ంద్ అన్నారు?”
“ఇంగీలోష్. అమరికాలో ఉండి 
రావడం వలలో  ఇంగీలోష్ అనరగా-
ళంగా మాటాలో డుతుంద్. ఒకరు 
సంసకృతం, తెలుగులో పండి-
తులైతే మరొకరు ఇంగీలోష్లో 
ద్టటా . సరసవాతీదేవి మీ ఇంట్లో నే 
ఉంటుంద్.”
అవధాని కొంచెం సేపు 
ఆలోచించి, అంగీకారం ఇవవాలే-
దు. అలగని కాదననూ లేదు. 
హతాశుడై్న పేరయ్య దొంతి 
నుండి మరొక ఫోట్ తీసేడు. 
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“ఈ అమామూయి పేరు శరద. పం-
దొమిమూద్ ఏళ్ళూ. తండ్రి కంద్ర ప్ర-
భుతవాంలో పెదది  ఉద్్యగ. నచి్చన 
పెళిళూకొడుకు దొరికితే బాగా కటనాం 
ఇచి్చ ఘనంగా పెళిలో  చేస్తు నంటు-
న్నాడు.” 
“పందొమిమూదేళళూన్నారా?”
“పదదినిమిద్ నిండి పందొమిమూ-
ద్ వచి్చ ఫటుటా మని పద్ రోజులు 
కాలేదు. కావాలంటే ఆ అమామూయి 
తండ్రిని అడిగ బర్ తు సరిటాఫిక్ట్ 
పటుటా కొస్తు ను.”
“అంత పెదది  ఉద్్యగ కూతురు, 
ఇంత పననా వయసు్సలో ఉననా 
పలలో ! ఈ రోజులోలో  ఒక పెళిలోళలో 
పేరయ్య సహాయం అరిథాంచిం-
దంటే ఏద్ తిరకాసు వ్యవహారం 
అయి ఉంటుంద్.” 
“బాబ్, పెదదివాడిని. అడు-
గుతున్నానని తప్పటుటా కోకు. 
చదువుకి చదువు, అందానికి 
అందం, ఉననావాడివి. తల్లో దం-
డ్రుల చాటున సంప్రదాయమైన 
కుటుంబంలో పుటిటా  పెరిగన-
వాడివి. నువువా ఎందుకు పెళిలోళలో 
పేరయ్య సహాయం కోరుకుం-
టున్నావో అందుక ఆ అమామూయి 
కూడ్ అని ఎందుకు అనుకోరా-
దు?”
“న్కు అనుభవం లేక!” 
అవధాని ముఖం కాస్ంత ఎర్ర-
బడడం గమనించిన పేరయ్య 
తన తొందరపాటుకు ఒకింత 
చింతించి, 
“ఆ అమామూయి అడగలేదు. ఆమ 
తండ్రి అడిగేడు. ఉద్్యగపు బా-
ధ్యతలు ఒక పకకె, దేశంతరాల-
లో తిరుగుడుతో తీరుబడి లేక 

కూ తు రు కి 

అనినా విధాల తగన వరుణి్ణ వతిక 
బాధ్యత న్కు అప్పగంచేడు. 
అనినా అర్హతలు ఉననా అబా్యి 
దొరికితే వారిరువురిని ఒకరితో 
ఒకరిని పరిచయం చేస్, అపు్పడు 
అమామూయి మనస్ఫోరి తుగా నచు్చ-
కుంటేనే ముందుకి కదులుతా-
రు వారు. విదా్యవంతుడివి. ఈ 
విషయం విడమరి్చ చెప్పకకెరలే-
దనే అనుకున్నాను.” 
పేరయ్య సవారంలో మారు్ప 
గమనించి, మాట మార్చటానికా 
అననాటులో  “అడగడం మరచేను. 
అమామూయి ఆరోగ్యవంతురా-
లేన్?” 
“ఆరోగా్యనికి ఢోకా లేదు. ఫొట్లో 
ముఖం చూసేతు  తెల్యటం 
లేదా? ఉననా మాట ఉననాటులో  
చెపా్పల్ కనుక చెబ్తున్నాను. 
చిననాతనంలో పలలో  కాల్కి చిననా 
దబ్ తగల్ంద్. దానికి ఆపరే-
షను చేసేరు. అంతా నయం 
అయిపోయింద్ కానీ కొంచెం 
మకుకెతూ నడుసుతు ంద్. కానీ 
ఆ అమామూయి అందానినా, తెల్వి 
తేటల్నా చూడగానే ఈ చిననా 
లోపం కంటికి ఆనదు.”
అవధాని కురీ్చలోంచి లేచి, కిటికీ 
దగగారకి వళిలో , శూన్యంలోకి చూడ్డం 
మొదలు పెటేటా డు. ఈ పెళిలోళలో పే-
రయ్యతో ఈ లంపటం ఎందుకు 
పెటుటా కున్నాన్ అని విచారిస్తు , 
తల అడు్డ గా పంకించేడు. 
తాను పడ్డ  శ్రమ అంత కంచి 
గరుడ సేవ అయిపోతోదననా 
అనుమానంతో,
“ఇపు్పడు ఈ సంబంధానికి  ఏమి 
లోపం?” 

“న్కు కంద్ర ప్రభుతవాంలో ఉద్్య-
గులంటే ఇషటా ం లేదు.”
“ఇదేవూరు స్కు  బాబ్! తండ్రి 
ఏ ఉద్్యగం చేసేతు నీకమిటయా్య? 
నువువా ఇలలోరికం వళళూటం లేదు 
కదా. పలలోకి సంబంధం చూడ-
డ్నిక తీరుబడి లేని ఆ ఆస్మి 
ప్రతి ఆద్వారం మీ ఇంటికి వచి్చ 
తిషటా  వేస్తు డనన్ నీ  భయం?
ఈ సంభాషణ పకకెదారిలో  పడు-
తున్నాదని అవధాని గ్రహించి 
పేరయ్యని దయచేయమని దారి 
చూపేడు. 
పేరయ్యని పొమమూన్నాడేకాని 
అవధానికి మనసు్సలో నిలకడ 
లేకుండ్ పోయింద్. తనక్-
టువంటి పలలో  కావాలో తనక 
తెల్యదా? వేళకి తిండి తినటం 
లేదు. రాత్రి నిద్ర పటటా టం లేదు. 
ఎవరి మీద కోపం? పనికిమాల్న 
ఫోట్లు చూపంచిన పేరయ్య 
మీదా? తనంత తానుగా ఒక 
అమామూయిని కలుసుకుందు-
కి అవకాశం దొరకనందుకా? ఈ 
పని చేస్పెటటా వలస్న బాధ్యతని 
తప్పంచుకుననా తన తల్లో దండ్రుల 
మీదా?  పొమమూని కస్రి కొటిటా న 
తరువాత పేరయ్య తిరిగ వస్తు డ్? 
కాలు కాల్న పల్లో ల ఇలులో , వాకిల్ 
తిరిగేడు. 
న్లుగు రోజులు పోయిన 
తరువాత పేరయ్య పలవని 
పేరంటంల తిరిగ రానే వచే్చడు. 
వస్తు నే, “మహాశయా! పొరపాటు 
జరిగపోయింద్. తపు్ప న్దే!” 
అంటూ నేరుగా కిటికీ దగగార బలలో   
మీద తన బొమమూల మలరం 
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అమరి్చ కురీ్చలో కూలబడ్్డ డు. 
“ఏమిటి జరిగన పొరపాటు?”
“సుజాత లేదూ? ఆమ వయసు్స 
ముపఫోయ్  కానే కాదు. అద్ 
వేరొక అమామూయి. మన సుజాత 
వయసు్స ఇరవైఏడే! మీ ఇదదిరి-
కి ఒకకె ఏడ్ద్ తేడ్! చెబితేగాని 
తెల్యదు. పకకెనే నిలబడితే 
నీ చెవులదాకా వసుతు ంద్. శంఖం 
లంటి మడ. టీవీలలో కనిపంచే 
లంగరమామూయిలల ఉంటుంద్. 
ఒకకెస్రి చూసేతు మారు మాటాలో డ-
వు.”
“పెళిలో  చూపుల?”
“ఈ కాలంలో పెళిలో  చూపులంటే 
అమామూయిలు ఆమడ దూరం 
పరిగడుతున్నారు. మీరిదది-
రూ కలుసుకొనే ఏరా్పటు చేసే 
వచే్చను. కలుసుకుని మాటాలో డి 
చూడు.”
“....”
“నేను పరిచయం చేస్ కూతవేటు 
దూరంలోనే ఉంటాను.” పేరయ్య 
ధైర్యం చెపే్పడు. 
ఏ కళనున్నాడ్  అవధాని ఒపు్ప-
కున్నాడు. 
                  *****
 “పేరయ్య మహాశయా! ఒక 
నమస్కెరం. న్కు పలలో  వదుది , 
పెళీళూ వదుది , పెటాకులూ వదుది . 
మీరిక న్  గుమమూం తొకకెనూ 
వదుది . దయచేయండి!”
“ఇపు్పడేమి ఉపద్రవం వచి్చ 
పడింద్?”
“మీరు న్ గురించి ఆ అమామూ-
యికి ఏమని చెపే్పరు?”  
“????” ప్రశనారథాకంగా చూసేడు 
పేరయ్య. 

“న్కు అమరికాలో హిందూ దే-
వాలయంలో ఉద్్యగం వసతు ందని 
చెపే్పరా?”
“ఈ  రోజులోలో  అమరికాలో మన 
దేశపు వంటవాళళూకి, పురోహితు-
లకి, అర్చక స్వాములకి, వాసుతు  
చెపే్పవాళళూకి ఉననా గరాకీ “స్ఫ్టా ్వ-
ర్” వాళళూకి కూడ్ లేదు, తెలుస్? 
అకకెడ వీధికో గుడి, వాడకొక భో-
జనశల వలుసుతు న్నాయి. అకకెడ 
మనవాళళూ పుటుటా కలు, పెళిలోళ్లో , 
పేరంటాలు, చావులు,..... వీ-
టనినాటికీ మంత్రాలు చదవడం 
వచి్చనవాళలో అవసరం ఉంద్ 
కదా. అకకెడ మనవాళలో దగగార 
డబ్్ దండిగా ఉంద్. కొతతు 
కారు కొననాపు్పడు వాహన పూజ 
అంటారు. దానితో పురోహితుల-
కి, నిమమూకాయలకి గరాకి పెరిగ-
పోయింద్...... ఇలులో  కొనే ప్రతి-
వాడు వాసుతు  అంటాడు. దకిష్ణం 
వైపు వీధి గుమమూం ఉంటే ఇళ్ళూ 

అముమూడు పోవడం లేదుట.  నీ 
కొచి్చన స్మూర తుం కొంత, జో్యతిషం 
కొంత, వాసుతు  కొంత మేళవించే-
వంటే కనకధారా సతు త్రం పఠించి-
నంత  ఫల్తం…  ”
“ఆ అమామూయిద్ కమమూ కులం 
అని ముందుగానే ఎందుకు చె-
ప్పలేదు?”
“చూడబా్య్! రోజులు మారుతు-
న్నాయి. అమామూయిలు దొరకడం 
కషటా ంగా ఉంద్. అమామూయిలు 
కూడ్ అబా్యిలని ఎంపక చే-
సుకుంటున్నారు. కులం, గోత్రం, 
వయసు్స, ఉద్్యగం అని అనీనా 
చూసుకుంటూ కూరు్చంటే 
పనులు తెమలవు….అయిన్ ఆ 
అమామూయి ఏ కులం అయితేనే-
మి? వారంతా శుదధి శకాహారులు. 
అమామూయి తండ్రి అమరికాలో 
వైద్యంతో పాటు వేదం నేరు్చకుని, 
అష్టటా వధాన్లు కూడ్ చేసేడు. 
పూరవాకాలంలో బ్రాహమూణుల తీరు 
ఎల ఉండేద్ ఈ రోజులోలో  కమమూల 
తీరు అల ఉంద్!”
అబదధిం చెపే్పడని కాదు కానీ, 
నిజం పూరి తుగా చెప్పలేదని అవ-
ధానికి చిర్రెతుతు కొచి్చ పేరయ్యని 
పొమమూన్నాడు. 
పేరయ్య సంచి సరుది కుం-
టూ బొమమూల పుసతుకం నుండి 
ఫోట్లతో ఉననా చిననా కాగతం 
సంచిని తీస్, బలలో  మీద పెటిటా , “నీ  
మనసు్స కుదుటపడ్డ  తరువాత 
ఈ ఫోట్లలో ఏదైన్ నచి్చతే 
చెపు్ప,” అంటూ మౌనంగా 
బయటకి వళిళూపోయేడు. 
అవధాని ఆ ఫొట్ల వైపు కనెనాతితు 
అయిన్ చూడలేదు. 



41  ఫిబ్రవరి 2023

ఇద్ పెళిలోళలో పేరయ్యల వలలో  అయే  
పని కాదని ఒక నిశ్చయాని-
కి వచే్చడు అవధాని. ప్రేమించి 
- వీలయితే సహనివాసం చేస్ - 
తనకి నచి్చన పలలోనే పెళిలో  చేసు-
కోవాల్ కానీ - కానీ, …. ఎల? 
రోజులు గడుసుతు న్నాయి. కిటికీ 
దగగార కురీ్చలో కూరు్చని, కాఫీ 
తాగుతూ బయట ఉననా ముదది  
మందారాలని చూసుతు న్నాడు. 
ఎదురుగా బలలో  మీద వారం 
రోజుల క్రితం పేరయ్య వద్ల్-
పెటిటా న కాగతపు సంచి కనబ-
డింద్. యధాలపంగా సంచి 
విప్ప, లోపల ఉననా ఫోట్లని 
నిరాసక తుంగా చూడడం మొద-
లుపెటేటా డు. ప్రతి బొమమూలోను 
ఒక ఆకరష్ణ కనిపసేతు ఏద్ వల్తి 
కనిపసతు ంద్! ఏ ఒకకెటి అనినా 
విధాల బాగుననాటులో  అనిపంచలే-
దు. అందం, ఆకరష్ణ చూసేవాడి 
కళళూలోలో  ఉందంటారు. ఎవవారూ 
నచ్చకపోవడ్నికి తన కళళూ వనక 
ఉననా బ్ర్రగుజుజె లో లోపం తప్ప 
…. ఇల ఆలోచిస్తు  ఆ మూడు 
ఫోట్లని ఒక దొంతిల చేస్ తిరిగ 
ఆ సంచిలో పెడుతూ ఉంటే ఆ 
సంచి లోపల నుండి మరొక చిననా 
ఫోట్ కింద నేల మీద పడింద్. 
యధాలపంగా ఆ ఫోట్ వంక 
చూసేడు. ఏద్  తళ్కుకెమంద్. 
ఆ ఫొట్ని చేతిలోకి తీసుకుని ఆ 
అమామూయిని ఎగా, ద్గా మరో స్రి 
చూసేడు అవధాని. ద్వి నుండి 
భువికి ద్గవచి్చన దేవకన్యల 
కనిపంచిందా అమామూయి. ఇన్నా-
ళళూబటిటా  తనకి కనబడకుండ్ ఆ 
పుసతుకంలో, ఆ సంచిలో, దాగొని 

ఉందా? ఎవరీ అమామూయి? ఎకకెడ్ 
చూస్నటులో  ఉందే! పరిచయ-
మైన పోల్కలు ఆ సుందరాంగ 
ముఖంలో చూచాయగా కనిప-
సుతు న్నాయి కానీ, ఎపు్పడు, ఎకకెడ 
చూచేడ్ చెప్పలేకపోయాడు 
అవధాని. 
ఎవవారీ అమామూయి?  సమాధానం 
చెప్పడ్నికి పేరయ్య అకకెడ 
లేడు! పేరయ్యని పటాటా ల్. పటిటా  ఈ 
పలలో  ఆచూకీ తియా్యల్! 
                        4
“ఆహాహా! ఆ ఫోట్ నీ కోసం 
కాదు, అద్ న్ద్. ఇటివువా” 
అంటూ పేరయ్య అందుకోబో-
యాడు. 
“ఈ ఫోట్ ఎవవారిద్? ఈ  
అమామూయి గురించి చెప్పండి” 
అంటూ ఫొట్ ఉననా చేతిని పే-
రయ్యకి అందకుండ్ వనకికె 
లగేడు అవధాని. 
“అబ్బే్! నీలంటి కుర్రాడికి ఈ 
అమామూయి నప్పదు.”
“అదేద్ నేను నిర్ణయిస్తు ను. ఈ 
అమామూయిని న్కు పరిచయం 
చెయ్యండి.”
“ఆ అమామూయి నీకు తగదు. పు-
రోహితుడి భార్యకి ఉండవలస్న 
లక్షణాలు లేవు. తల్లో దండ్రుల 
మాట వినదు. ఆ అమామూయిని 
అంటగటేటా నననా అప్రతిషఠా  న్కు 
వదుది . ......”
“పలలోని నచు్చకునేద్ నేనయా్య, 
నువువా కాదు. ఆ పలలో  ఎవవారో చె-
ప్పవయా్య!”  
“ఆ పలలో… న్  అవతారం! నీకు 
అంటగటాటా ననే అపప్రథ న్కు 
వదుది  బాబ్!”

 “ఆ అమామూయిని న్కు పరిచయం 
చెయ్యండి!”
“అద్గో, కిటికి లోంచి అల 
చూడు బాబ్. ఆ దీపసతుంభం 
పకకెన ఉననా బటటా ల దుకాణంలో 
చ్రలు కటుటా కోవడం ఎలన్  
చూపస్తు  నిలబడ్డ  మేల్ంతే ఈ 
అమామూయి!”
అవధాని అటువైపు చూసేడు. 
ఆమ ఒక  మరుపు తీగ. అధు-
న్తన వస్్రా లంకరణ! భుజాలు 
ద్గకుండ్ పొటిటా గా కతితురించిన 
జుతుతు ! ముఖం మీద ద్బ్-
చులడుతుననా ముంగురులు!  
దొండపండు రంగులో పెదవులు! 
ఎతుతు  మడమల జోళ్ళూ! ఒకకె 
మాటలో చెపా్పలంటే, కళ్ళూ 
తిపు్పకోలేని రూపం. వడ్్డ ద్ 
పాపయ్య అభిస్రిక అటటా  మీద 
గీస్న చిత్రపటంల నిలబడి ఉననా 
ఆమని చూస్, ఒకకె నిమిషం 
పాటు స్థా ణువుల ఉండిపోయే-
డు.
రండేస్ మటలో  చొపు్పన కిందకి ద్గ, 
పెదది  పెదది  అంగలు వేసుకుంటూ 
పెరట్లో కి పరిగతుతు కుంటూ వళిలో , 
కిటికీ పకకె చెటుటా నుననా ముదది-
మందారానినా  ఒకటి  కోస్, చేతోతు 
పటుటా కుని బటటా ల దుకాణం వైపు 
పరిగతేతుడు, అవధాని. 
తాను కావాలనే ఈ కథని ఇల 
నడిపంచేడ్  అనే ఆలోచన 
అవధాని బ్ర్రలోకి వసేతు ఎల 
అనే అనుమానం చతికిలప-
డ్డ  పేరయ్య బ్ర్రలోకి రావడం 
వచి్చంద్!!
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   హిమాలయాల్లో  నేను గడిపిన 
పదిరోజులు, మరుపురాని 
మధురానుభూతుల్ని మిగ-ి
లాచాయి. హ�ైదరాబాదు నుండి 
ఢిల్లో  మార్ంగా శ్రీనగర్ ఆరు-
గంటల వాయు మార్ంగా 
ప్రయాణించి అక్కడ నుంచి 
రోడ్డు  మార్ంగా వంద కిల్-
మీటరలో  దూరంల్ని 'సో న్మా-
ర్్' (సముద్ర మటాటా నికి 8859 
అడ్గుల ఎతుతు ల్) చేరుకు-
న్నిను. కాశ్మార్ ల్యల్ని 

అత్ంత రమణీయ ప్రదేశాల్లో  
ఇదొకటి.
మరున్డ్ దగ్రోలో ని ‘బ�ైథ్ల్’ 
(Bhaital) అనే ప్రదేశానికి 
చేరుకొని హ�ల్కాఫటార్ ద్వారా 
‘అమరన్థ్’ దర్శనం. 
ఏడ్ నిమిషాలపాటు సాగే 
ఈ ప్రయాణం, కొండల 
మధ్ల్ సాగి మనకు 
ఆ దృశా్లు కనువందు 
చేసాతు యి. కాశ్మారోలో ని అత్ంత 
ప్రసిద్ధమ�ైన శ్రీ అమరన్థ్ 

యాత్ర కేవలం ఆషాఢ- 
శరాీ వణమాస పూరిణిమవరకు 
మాత్రమే (నెలరోజులపాటు) 
పహలా్ ంవ్ (చందన్వాడి) 
మరియు సో న్మార్్ (బ�ైథ్ల్) 
స్థలాల నుండి చేయు 
వీలుననిది. హ�ల్కాఫటార్, 
గుఱాఱా లు లేద్ నడక 
ద్వారా యాత్ర సాగుతుంది. 
మ�డికల్ మరియు ఫిట్నిస్ 
సరిటాఫికెట్ అవసరం.... 
‘పంచతరణి’ అనే స్థలం వరకు 

హిమాలయాలోలో  అదు్భతాలు - 
పద్రోజుల వైవిధ్యభరిత దర్శనం 
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హ�ల్కాఫటార్ తరావాత నడక, 
గుఱాఱా లు లేద్ పలలో కి ద్వారా 
మాత్రమే అమరన్థ్ గుహ 
చేరుకోగలం. నడక ద్ద్పు 
40 నిమిషాలపాటు చేయాల్. 
మానసికంగా, శారీరికంగా 
సంసిద్ధత అవసరం.

అయితే మంచు కొండల్లో  
మంచుతో సవాయంసిద్ధంగా 
ఏర్పడిన ‘అమరన్థ’ 
శివల్ంగ దర్శనం మరుపురాని 
అనుభూతిని కల్్సుతు ంది. 
మార్మంత్ ప్రకృతి 
రామణీయకతను వీకించి 
ఆనంద పరవశులవుత్ము. 
సాయంత్్ర నికలాలో  మళ్లో  
సో న్మార్్ చేరుకున్నిను.

మూడో రోజు మా ప్రయాణం 
‘కారి్ల్’వెైపు. పరవాత్ల 
గుండ్ సాగింది. జోజిలా పాస్ 
(11649 అడ్గుల ఎతుతు ల్) 
ద్వారా జీరోపాయింట్ 
నుండి ఘుమీరీ (Ghumri) 
అనే స్థలం చేరుకున్నిను. 

సింధునదీ దగ్ర, ఘుమీరీల్ 
1947-48 కాలంల్ జరిగిన 
‘జోజిలా యుద్ధం’ల్ 
వీరమరణం పొ ందిన మన 
జవానలో కు మ�మోరియల్ 
(Zozila Memorial) ల్ 
నివాళులరి్పంచ్ను. తరావాత 
వచేచాది ‘డ్్ర స్’ (Drass) 
- ప్రపంచంల్నే మానవ 
నివాసం ఉండే రెండవ 
అత్ంత శ్తల ప్రదేశమిది. 
చల్ల్ స�ైబేరియాన్ 
ఎడ్రులను తలపిసుతు ంది. 
ఇక్కడే 1999ల్ పాకిసాతు న్ 
‘కారి్ల్’ యుద్ధంల్ ఘోరంగా 
ఓడిపో యింది. ‘టోల్లాంగ్’ 
(ఇక్కడి పరవాత శ్రీణుల పేరు) 
యుద్ధంల్నే హ�ైదరాబాదు్క 
చెందిన మేజర్ పదమాపాణి 
ఆచ్ర్ వీరమరణం చెంద్డ్. 
ఎంతోమంది మన భారతీయ 
వీర జవానులో  ఈ ‘కారి్ల్’ 
యుద్ధంల్ ప్ార ణ్లరి్పంచి 
‘పాకిసాతు న్’ను ఓడించ్రు.

‘ఆపరేషన వజయ్’ (Op-

eration Vijay) పేరుతో 26 
జూల�ై 1999 రోజు మనం 
వజయం సాధించ్ం. వారి 
సంసమారణ్ర్థమ�ై ఇక్కడ 
‘కారి్లావార్ మ�మోరియల్’ 
ఏరా్పట్ై ‘వీరభూమి’గా 
పిలువబడ్తుంది. వీర 
మరణం చెందిన ప్రతి 
స�ైనికుని పేరుతో ఇక్కడ 
జ్ఞా పికతోపాటు, సామారకం, 
భారతీయ పత్కం మనల్ని 
అలన్టి సమాృతులను 
జ్ఞా పకానికి తెసాతు యి. అక్కడి 
ఒక ఫలకంప�ై ‘హిందీ’ భాషల్ 
వ్ార సిన

‘శహీందోంకీ చిత్పర్

లగేంగే హర్ బరసేమా

వతన్ పర్ మర్ మిట్ని 
వాల్ంకా

యహ ీబాకీ నిషాన్ ¬గా’

మన వీర జవానలో  సాహసానికి, 
మాతృదేశానికెై వారి ప్ార ణ్లు 
పణంగా ప�టిటా  శతు్ర వులతో 



44 ఫిబ్రవరి 2023

పో రాడి వీరమరణం చెందిన 
మీకు ఇది నిదర్శనంగా 
ఉంటుందని శిరసుసు వంచి 
జోహారులో  అరి్పద్ద ం.

గంటకుప�ైగా ఇక్కడ గడిపి 
బాధ్తపతు  హృదయాలతో 
ముందుకు సాగాం. ఒకవెైపు 
సింధూనదీ, మరొకవెైపు 
ఎతెతతు న పరవాత్లు మార్ంగా 
ఎన్ని వెంతెనలు ద్టుతూ 
కారి్ల్ చేరుకున్నిను. 
శ్రీనగర్, లేహ్  మార్ంల్ 
బస చేయడ్నికి అనువెైన 
ప్రదేశమిది.

సాయంకాలం ‘కారి్ల్’ల్ 
నేడ్ మన వీరజవానులు 
అనుక్షణం, అప్రమతతుంగా 
సరిహదుద లను కాపలా 
కాసుతు నని హథీమాత్ (Ha-

thi Matha) పరావాతలప�ైకి 
వెళ్ళాను.

ఈ ప్రదేశంల్ LOC (Lion of 
Control) ఉంది. పరవాత్ల 
ప�ై భాగంల్ భారత జవానలో  
కా్ంపులు, పరవాత్ల 
కిరీంద పాకిసాతు ను్క చెందిన 
ఖుందురామాన్ (Khun-
dur maan) ను చూశాను. 
అయితే పరవాత్లప�ైకి 
వెళళాడ్నికి మాత్రం 
అనుమతి ఇవవారు. పాసో్ప రుటా  
తనఖా ప�టిటాన తరావాత నిజ 
నిరా్ధ రణ చేసుకొని కొంత 
దూరం వెళలోడ్నికి మాత్రం 
అక్కడి నిఘా స�ైనికులు 
అనుమతించ్రు. కారి్ల్ 
నుండి జంసా్కర్ (Zanskar 
Valley) మరోవెైపు ‘లేహ్’ 
(Leh) మారా్ లున్నియి. 

ప రావా త్ రో హ కు ల కు 
‘జంసార్్క’ ముఖ్ ప్రదేశం.... 
ఇక్కడి నుంచి ‘జంసా్కర్’ నది 
ప్ార రంభమ�ై లేహ్ సమీపంల్ 
‘సింధు’ నదిల్ సంగమం 
అవుతుంది.

మరున్డ్ (న్ల్వరోజు) 
ఉదయమే ‘కారి్ల్’ ¬టల్ 
నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి ‘లేహ్’ 
(Leh) వెైపు మా ప్రయాణం 
సాగింది. అయితే ఒక మాట, 
కారి్ల్ - లేహ్ మార్ంల్ 
సంవతసురమంత్ ప్రయాణం 
చేయవచచాని, శ్రీనగర్ - కారి్ల్ 
మార్ంల్ శ్త్కాలంల్ 
(ద్ద్పు ఆరునెలలపాటు) 
ప్రయాణం కషటామని మా 
గెైడ్ తెల్పాడ్. ఇంకో 
వషయం, ఇటీవల్ పాకిసాతు నీ 
ఉగరీవాదం ప్ార బల్ంతో 
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శ్రీనగర్ - లేహ్ మార్ం 
కొంతకాలం ప్రయాణ్నికి 
అనుకూలంగా లేదని, 
అందువలలో  మన్ల్ - లేహ్ 
మారా్ నిని ఉపయోగించడం 
మొదల�ైందని తెల్సింది.

‘కారి్ల్ - లేహ్’ మార్ంల్ 
ద్ద్పు ప్రతిచోట స�ైనికుల 
వాహన్లు కనపడ్డు యి. 
‘ములేద ఖ్’ అనే స్థలంల్ 
ఆలయానిని సందరి్శంచ్ను. 
ద్ద్పు ఈ మార్ంల్ 
పరవాతలాప�ై ఎక్కడ్ వృక్ష 
సంపద కనబడలేదు. 
‘నమికాల’ (12198 అడ్గుల 
ఎతుతు ల్) అనే ప్రదేశంల్ 
‘తుఫానులు’ సరవాసాధ్రణం. 
ఫో తేలా (13479 అడ్గుల్లో ) 
బౌద్ధమత పత్కాలు 
చూసూతు  ‘లమయురే’ (La-

mayure) చేరాం- చుట్టా  
ఉనని పరవాత్ల రంగులు 
మారుతుంటాయి. ఇవ 
లఢకోలో ని ప్రసిద్ధమ�ైన దర్శనీయ 
స్థలాల్లో  ముఖ్మ�ైనవ 
కూడ్. ఇక్కడ బౌద్్ధ లయం 
కూడ్ చూడదగింది. 
ద్ద్పు ప్రతిచోట పురాతన 
బౌద్్ధ రామాలను (Mon-
estry) మనం చూడవచుచా. 
నురాలో , సన్్పల్, ల్కర్ 
మొదల�ైన ప్రదేశాలను, 
అక్కడి ప్రకృతి అంద్లను 
ఆసావాదిసూతు  లేహ్ సమీపంల్ 
‘జంసా్కర్ - సింధు’ నదుల 
సంగమ స్థలం మా్గెనిట్ 
హిల్సు చూచి, ¬టల్ 
చేరుకున్నిను.

మరున్డ్ (అయిదవ 
రోజు) ‘లేహ్’ పటటాణ 

పరిసర ప్ార ంత్ల్లో ని అనేక 
ముఖ్మ�ైన దర్శనీయ 
స్థలాలను చూశాను.

పటటాణ్నికి కొంత దూరంల్ 
‘కారు’ అనే గారీ మ సమీపాన 
లఢకోలో ని అతి ప�దదదెైన ‘హ�మిస్ 
బౌద్్ధ రామం’ల్ (Hemis 
Monestry) పద్మాసీనుడెైన 
శాక్ముని బుద్ధ  వగరీహము, 
‘మహాకాలుని’ కుడ్చిత్్ర లు 
ముఖ్ంగా చూడ్ల్. 
సౌరమాన ప్రకారం 5వ 
నెలల్ 10,11వ రోజుల్లో  
ఇక్కడ అతి ముఖ్మ�ైన 
పండ్గ వేడ్కలను 
వీరు జరుపుకుంటారు. 
ఇక్కడ ప్ార ర్థన్ చకరాీ లు 
(Prayer Wheels)  తి్రపి్పతే 
మంచిదని యాతి్రకుల 
నమమాకం. రెండ్రోజులపాటు 
జరిగే ఉతసువాలల్ 
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‘పదమాసంభవుని’ (ప్రసుతు తం 
బో ధిసతవాడని పిలుసాతు రు) 
ఆరాధిసాతు రు. భారతదేశం 
నుండి ‘లఢక్’ చేరుకొని 
బౌద్ధమత్నిని ప్రచ్రం చేసిన 
ప్రచ్రుకుడీయన.

తరావాత ‘థీసీలో  ఆరామం’ 
(Thisly) ల్ని మ�ైతే్రయ 
ఆలయం, వశాలమ�ైన ప్ార ర్థన్ 
స్థలంతోపాటు ‘లమోభాంగ్’ 
అనే స్థలం నుండి ప్రకృతి 
రామణీయకతను మనం 
చూడవచుచా, ఎతెతతు న కొండప�ై 
ఉననిందువలలో , అదుభుతంగా 
ఉంటుంది.

అక్కడ నుండి దగ్రోలో ని 
‘డ్్ర క్ వెైట్ ల్టస్ సూరల్’ 
(ఇక్కడే నటుడ్ అమీరాఖా న్ 
‘థీ్ర ఈడియట్సు’ (Three Edi-
ots అనే సినిమాల్ నటించి 
రాంఛోసూ్కలా్  పేరొ్కన్నిడ్) 
దరి్శంచి షే (Shey Monestry) 
ల్ ఏడ్ననిర అడ్గుల 
ఎతెతతు న పద్మాసన సి్థతుడెైన 
బుద్ధభగవానుడ్, మరొకచోట 
అయిదు భంగిమలల్, వవధ 
వాహన్లప�ై ధ్్నముద్రల్ని 
బుద్ధ  వగరీహాలు మనల్ని 
ఆకటుటా కుంటాడ్. అయితే 
ఈ బౌద్్ధ రామాలనీని ఎతెతతు న 
కొండలప�ై ఉననిందున, 
వీటిని చేరుకోవడం కొంత 
శరీమతో కూడ్కున్ని, 
చూడదగ్ వశ్షాలు. 
తరావాత సమీపంల్ని 
‘సింధూఘాట్’ల్ అత్ంత 
రామణీయ ప్రదేశంల్ 
పారుతునని ‘సింధూనదీ’ 
దర్శనం న్ప�ై చెరగని ముద్ర 

వేసింది.

కెైలాస పరవాత్ల్లో  పుటిటా  
(ఆన్టి టిబ�ట్) ‘లఢక్’ 
ప్ార ంతంల్ సాగుతునని 
‘సింధూనది’ తీరాన 7 జూన్ 
2000 సంవతసురంల్ న్టి 
భారత ప్రధ్ని అటల్ బిహార ీ
వాజపేయిగారిచే శిలాన్్సం 
చేయబడి, 01 జూన్ 2001ల్ 
శ్రీ ఎల్.కె.అద్వానీగారిచే 
ఈ ‘సింధూఘాట్’ 
ప్ార ర ం భ ం ప బ డి ం ది .  
‘సింధూ దర్శన్’ పేరిట 
ఇక్కడ ఉతసువాలు 
కూడ్ జరుగుత్యి. 
ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఎంత 
సేప�ైన్ గడ్పుతూ, 
ప్రకృతి అంద్లను 
ఆసావాదింపవచుచా.

తరావాత ‘హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్’ 
అనబడే మన భారతీయ 
స�ైనికుల ఆధవార్ంల్ 
న డ్ ప బ డ్ తు నని 
మూ్జియంల్ గడిపాను. 
చెైన్, పాకిసా్థ నలో ల్ మన 
స�ైనికులు జరిపిన యుద్ధ  
వశ్షాలు, అమరవీరుల�ైన 
మన జవానులకు 
సంబంధించిన చిత్్ర లు 
మనల్ని యుద్ధభూములకు 
తీసుకెళ్తు యి. ‘ఆపరేషన్ 
వజయ్’ పేరిట మన స�ైనికులు 
‘పాకిసాతు న్’ను ఓడించిన 
వశ్షాలను ‘అరగంటపాటు’ 
జరిగే చిత్ర ప్రదర్శన తప్పక 
చూడ్ల్. ఇక్కడ వీర 
జవానుల సంసమారణ్ర్థం 
సామారకం కూడ్ నిరిమాంచ్రు. 
దగ్రోలో నే సికు్క గురుద్వారా 

‘పధేర్ సాహ�బ్’ ఉంది. 1515-
18 కాలంల్ గురున్నక్ 
దేవ్ ద్ద్పు రెండ్ 
సంవతసురాలకు ప�ైగా ఇక్కడ 
నివసించ్డట. ‘గురుద్వారా’ 
సందర్శనం తరావాత 
‘జంగసుక్- సింధూ’ నదుల 
సంగమ స్థలానిని చూశాను. 
సూరా్సతుమానం తరావాత 
‘లేహ్’ నగరోలో  శాంతిసూతు పానిని 
స ం ద రి్శ ం చ్ ను . 
ధరమాచకరాీ లను తి్రపు్పతూ, 
దెైతు్లను సంహరిసుతు నని 
బుదుద డ్ ఇక్కడ 
దర్శనమిసాతు డ్. ‘కొండప�ై’ 
నుంచి ‘లేహ్’ నగరం 
సాయంకాల వేళల్ 
అదుభుతంగా దేదీప్మానంగా 
వెలుగులు  చిముమాతూ 
కని్పసుతు ంది. ‘ఓం మణి పదేమా 
హుం’ అనే బౌద్ధమంత్రం అనేక 
ప్ార ర్థన్ స్థలాల్లో  అగుపిసుతు ంది. 
సింధూఘాట్ మార్ంల్నూ 
అందమ�ైన బౌద్ధ  సూ్థ పాల 
మందిరం ఉంది.

తరావాత ఆరవ రోజున 
ప్రయాణం ‘నూబ్ార ల్య 
(Nubra Vally) వెైపు సాగింది. 
‘నూబ్ార ’ అంట్ పచచాదనం 
‘లఢక్’ల్ని ల్యలల్ 
కెలాలో  ల్తెైనది, అందమ�ైనది. 
‘లేహ్’ నగరానికనని 
మూడ్వేల మీటరలో  ల్తుల్ 
ఉననిది. 120 కిల్మీటరలో  
మార్ం దుర్మమ�ైన్, 
మార్ంల్ ఎతెతతు న 
మంచుకొండలు, పరవాత్లు 
చినని చినని ల్తులు చినని 
నదీ ప్రవాహాలు చూసూతు  
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సాగిపో త్ం. మార్ంల్ 18380 
ఎతుతు ల్ ‘ఖరురీ ంగులా’ (Kha-
runla pass

ప్రపంచంల్ అతి ఎతెతతు న 
మోటారు రోడ్డు  మార్ం గల 
ప్రదేశమిది. మంచువర్ం, 
ఫాలో ష్ఫ్లడ్సు ఎపు్పడొసుతు ందో 
తెల్యదు. కొనినిసారులో , 
రోజుల కొలది ఈ మార్ం 
మూసి వేయబడ్ తు ం ది .  
ఇక్కడ ‘మాత్జీ’ 
మందిరముననిది - ‘మినీ 
కెైలాసయాత్ర’ను తలపిసుతు ంది 
- సాహస యాతి్రకులు మోటార్ 
స�ైకిళళాప�ై, కొందరు స�ైకిళళాప�ై 
ప్రయాణిసాతు రు. ‘ఖలాసుర్’ అనే 
స్థలంల్ ‘స�ైనిక కా్ంపు’లను 
చూసూతు  ‘నుబ్ార ’ ప్ార ంతీయ 
రాజధ్ని డిస్కట్ (Disket) 
కొండలప�ై 14వ శత్బిద కి 
చెందిన ‘డిస్కట్’ బౌద్్ధ రామోలో  
ఎతెతతు న బుద్ధభగవానుని 
వగరీహానిని చూశాను. 
ఇక్కడి నుండి ‘నుబ్ార వా్ల్’ 
అంద్లను ఆసావాదించటం 
- అదుభుతమ�ైన దృశ్ం 
మరువరానిది కూడ్. ¬ 
టల్లో  కొంతసేపు వశరీమించి, 
సాయంత్రం 7 కిల్మీటరలో  
దూరంల్ని ఇసుక దినెనిలు, 
రెండ్ కొముమాల ఒంట్ (Cam-
el) ప�ై ప్రయాణం చేశాను. 
మరుపురాని సందర్శన్ 
స్థలాల్లో  ఇదొకటి. ‘నూబ్ార  
వా్ల్’ చుట్టా  ‘సియాచిన్ 
గేలోసియర్సు’ల్ భారత స�ైన్ం 
చెైన్తోనూ, కారకోరమ్ 
రేంజిల్ పాకిసాతు న్తు నూ యుద్ధం 
గావంచిన ప్రపంచంల్ని ఎతెతతు న 

ప్రదేశాల్క్కడ ఉన్నియి.

ఆన్డ్ రాతి్ర మా బస ఈ 
ప్రదేశంల్నే. మరున్డ్ 
(ఏడవ రోజు) లేహ�ైవాపు 
తిరుగు ప్రయాణంల్ మళ్లో  
ఖరుద ంగా టాపోలో  అరగంట 
గడిపాను. ఆరీమాహరికేఫ్ 
¬టల్లో  ‘చ్య్’ వేడి వేడిగా, 
ఆ చలలోని వాత్వరణంల్ 
త్గుతుంట్ అదొక 
అనుభూతి, మార్మంత్ 
ప్రకృతి రామణీయకతను 
అ దుభు త ం గా 
ఆసావాదించవచుచా. ‘షిమోక్ 
ఖత్ర్’ల్ River rafting  
చేయవచుచా, ఎక్కడ చూసిన్ 
రంగురంగుల పూలు, చినని 
వృకషాలు, ‘యాక్’(Yak) లు 
కనబడత్యి. లఢక్ చ్లా 
పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది.  
పాలో సిటాకెై్ప పూరితుగా నిషేధం ఉంది. 
‘టకామార టోపా’ అనే ప్రదేశంల్ 
జలపాత్లు చూడముచచాట 
గొలు్పత్యి. వాహన్లు 
నడిపేవారికి గమమాతెతతు న 
సూచికలు (Sign Boards) 
ఉంటాయి. ఉద్హరణకు 
After Whiskey - Driving 
Risky‘Ladhak - the 
land of endless discovery’ 
లాంటివ. చ్లా జ్గరీతతుగా, 
అప్రమతతుంగా వాహన్లు 
నడ్పాల్. సాయంత్రం వరకు 
‘లేహ్’ చేరుకున్నిను.

మరున్డ్ (ఎనిమిదవ రోజు) 
లఢకోలో ని అతి ముఖ్మ�ైన 
‘పా్ంగాంగ్ సరసుసు’ 
(ూaఅసతు ్రశ్అసతు ్ర శ్రీaసవ)వెైపు 
149 కి.మీ. ప్రయాణంల్ 

అదుభుతమ�ైన ప్రకృతీ వశ్షాలు 
కని్పసాతు యి. ఒకవెైపు ఎతెతతు న 
మంచుకొండలు, మరొకవెైపు 
ల్యలు (ముఖ్ంగా శకితు- 
జింగారం అనే ప్రదేశాల 
మధ్) కని్పసాతు యి. 17586 
అడ్గుల  ఎతుతు ల్ని చ్ంగా్్ల 
పాస్ ఈ మార్ంల్ని అతి 
ముఖ్మ�ైనది. హిమాలయ 
పరవాత శ్రీణుల్లో ని చలలోని 
ప్రదేశమిది. ఈ మార్ంల్ 
‘పశిమాన’ జ్తికి చెందిన 
గొరెరీల మందలు మందలుగా 
కని్పసాతు యి. ‘ద్రుసుక్’ 
గారీ మం వదద  ‘త్నీసుల్య’ల్ 
వృక్షసంపద మనల్ని 
ముగు్ధ ల్ని గావసుతు ంది. 
మార్ంల్ కొనిని అటవీ 
జంతువులు కూడ్ 
కని్పసాతు యి. మధ్్హనిం 
‘పా్ంగాంగ్ లేక్’ అనబడే 
అతి ప�దదదెైన (160 కి.మీ. 
పొ డవు, 7 కి.మీ. వెడలు్ప) 
ఉపు్ప నీటి సరసుసును 
చేరుకున్నిను. ఎతెతతు న 
కొండల మధ్ ‘హిమపాత్ల’ 
వలలో  ఏర్పడిన ఈ సరసుసు 
ద్ద్పు రెండొంతులు టిబ�ట్ 
భూభాగంల్ ఉంది.

సూర్కిరణ్లు నీటిప�ై 
ప్రసరించి, మనకు ‘సరసుసు’ 
నీలవరణింగా కని్పసుతు ంది. 
కొండలప�ై భాగం నుంచి 
చూసేతు , అదుభుతంగా 
ఉంటాయి. ఇక్కడి దృశా్లు 
‘3-ఈడియట్సు’ సినిమాల్ 
కొంత భాగం ఇక్కడ 
చితీ్రకరించబడ్డు యి. ఎంత 
సమయం గడిచిన్ ‘సరసుసు’ 
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జలాల్లో  కీరీడలు, చుట్టా  
ప్రకృతి  రామణీయకత్ మన 
కంటికి ఇంపుగా ఉంటాయి. 
ఇక్కడ కూడ్ బౌదు్ధ ల 
పత్కాలు రంగురంగుల్లో  
ఉ ం చ బ డి న్ యి . 
‘పా్ంగాంగ్ సరసుసు’ 
దగ్ర బస చేయడ్నికి 
కా్ ం పు లు న్ని యి . 
సాయంత్రంవరకు ‘సరసుసు’ 
దగ్ర వవధ స్థలాల్లో  గడిపి 
కా్ంపు చేరుకున్నిను. 
సరసుసు ఒడ్డు నే మా బస. 

తరావాత తొమిమాదో రోజు 
‘లేహ్’కు మా తిరుగు 
ప్రయాణంల్ ‘పా్ంగాంగ్ 
సరసుసు’ దగ్ర ఫో టోలు, 
వీడియో తీసుకుని, ప్రకృతి 
అంద్లను ఆసావాదిసూతు   
చ్ంగాలో  పాస్ (Chang-
la Pass) చేరుకున్నిం 
- 17600 అడ్గుల 
ఎతుతు ల్ ప్రపంచంల్నే 
మూడవ అతి ప�దద  ‘పాస్’ 
(Pass) ఇక్కడ చ్ంగాలో  
బాబా మందిరముననిది. 
ఇక్కడ మేముననిపు్పడే, 
మంచువర్ం ప్ార రంభమ�ైంది. 
చల్ కూడ్ బాగా 
ఉననిందువలలో  గరమ్ గరమ్ 
చ్య్ (వేడి తేనీరు) త్్ర గాను. 
మధ్్హనిం మూడ్ గంటల 
ప్ార ంతంల్ ‘లేహ్’ చేరుకుని 
‘పా్ల�స్’ చూడడ్నికి 
వెళ్ళాను.

లేహ్ పా్ల�స్ (Leh Pal-
ace) పిలువబడే ఈ కోట 
ప్రసుతు తం కొంత శిథిలావస్థల్ 
నున్ని ఇక్కడ ‘మ�ైతే్రయ’ 

బుద్ధ  వగరీహం కుడ్ చిత్్ర లు 
మరియు ప్ార ర్థన్లయాలను 
మనం చూడవచుచా. ప�ై భాగం 
నుంచి ‘లేహ్’ నగరానిని 
కూడ్ చూడదగింది. ఇక్కడి 
మారె్కటోలో  లఢకోలో  ప్రసిద్ధమ�ైన 
ఎండ్ ఫలాలు, ఉనిని 
దుసుతు ల లాంటివ కొని ¬టల్ 
చేరుకున్నిను. ఇది ‘లేహ్’ 
(లఢక్)ల్ ఈ యాత్రల్ 
చివరి రోజు.  చ్రిత్రకంగా 
లఢక్, టిబ�ట్ మతపరంగాను, 
సంస్కృతీ న్గరికతల 
వా్ పా ర ప ర ం గా ను 
సాదృశా్లు కల్్యున్నియి. 
‘సిలూ్రూల్’ ద్వారా లఢక్, 
భారత్ నుండి ఆసియా 
ఖండంల్ని దేశాలతో వరతుకం 
సాగినటులో  చరిత్ర చెబుతుంది. 
కుషానుల కాలంల్ ‘లఢక్’ 
ప్ార ంతంవారు పాల్ంచ్రని 
తరావాత ఎనిమిదవ 
శత్బదంల్ కాశ్మారానిని 
పాల్ంచిన లల్త్దితు్ని 
రాజ్ంల్ భాగమ�ైందని, 
పదవ శత్బదం న్టికి ఇలా 

ఉంది. తరావాత కాలంల్ 
బౌద్ధమత ప్రచ్రం జరిగి 
(భారతీయ బౌద్ధ  సన్్సులు, 
భక్షువుల ద్వారా) టిబ�టు్క 
వా్పించినటులో  చరిత్ర 
చెబుతుంది.

ఇలాంటి అదుభుతమ�ైన, 
వెైచితి్రక ‘లఢక్’ అంత్ రోడ్డు  
మార్ంగా ప్రయాణించి ఇక్కడి 
అదుభుత వశ్షాల జ్ఞా పకాలతో 
పదవరోజు ‘లేహ్’ నుండి ఢిల్లో  
- అటు నుండి మధ్్హనిం 
వరకు వాయు మార్ంగా 
హ�ైదరాబాద్ చేరుకున్నిను.

మన దేశంల్ని వెైవధ్ భరిత, 
ఆహాలో ద యాత్్ర  స్థలాల్లో  
‘లఢక్’ అతి ముఖ్మ�ైందని 
చెప్పక తప్పదు. తప్పక 
చూడవలసిన ప్రదేశమిది.

    
    ఆచ్ర్ మతసు్యరాజ 
హరగోపాల్

Hargopal48@gmail.com
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  15 పురుషకారతుతు కుకెమ్ ఉపా-
యతుతు కుకెమ్  వైభవమావతు,-
ద్షతెతైయుమ్ గణహానియైెయు-
మ్ పార్ తుతు ఉపేకిష్యాతవళవు 
అన్రికకె అంగీకారతుతు కుకె అవై-
త నైెనై యే ప చైెచ్ యా కుకె కై . 
అ రథా ం : - పు రు ష కా ర ము న కు 
(అమమూకు) ఉపాయమునకు 
(అయ్యకు) ప్రకాశము మనం 
శస్త విధిని అనుసరించి  చేయ-
కూడని పనులు చేయడం చేయ-
వలస్న పనులు మానడం వంటి 
పనులు చేసుతు న్నా వారు కోపంచక 
మన ద్ష్టలను గుణములుగా 
భావించి భోగ్యంగా సీవాకరించుట. 
వివరణ:- గతంలో ఈభూమి 
పైె మనం చేసుకుననా పుణ్య-
పాప ఫలలు నశింప జ్సుకుని 
తన చెంత శశవాత ఆనందం 
పొందుటకు స్వామి వేద 
ఇతిహాస ధరమూశస్్రా ద్ గ్రంథా-
దులు అంద్ంచారు.(శ్రుతిః-

సమూృతిఃమమైవాజానా'). వాటిని 
మనం చద్వి అరథాం చేసుకోలే 
మేమో అని ప్రచారమునకు 
ఆళ్వారులో , ఆచార్య లను స్వామే 
ఏరా్పటు చేశరు.వారి మాటలు 
వినేవారు ఏకొద్ది  ముంద్ ఉన్నా,, 
వాటిని ఆచరణలో పెటిటా  నడు-
చుకునేవారు మరింత తకుకెవ  
పైెగా  మనం ధరించిన శరీరక 
సుఖం కోసం మన ఇంద్యాలు  
ఒతితుడిచేసుతు ంటే వాటికి  బానిసగా 
మారి నిష్దధి కరమూలు ఆచరిం-
చడం పరమాతమూ కోపంతో 'నక్ష-
మా మి ' ( క్ష మి ం చ ను ) అ న డ ం 
జగన్మూత మనపటలో  వాత్సల్యం 
తో స్వామి కోపానినా ఉపశమింప 
జ్యడం మరియు మనం 
పటలో  జాల్,దయ కల్గే విధంగా 
స్వామి నితీరి్చద్ది  ఆయనకు గల 
సదుగా ణములలో వాత్సల్యనినా 
మించిన సదుగా ణం  వేరొకటి లేదు 
అననాటులో  చేసుతు ంద్.ఆవు తాను 

తొకికెన గడి్డ  తాను ముటటా దు 
అయితే తనకు పుటిటా న దూడ 
ఒంటిపైె నుననా మురికి నంతటినీ 
అమృతం లసీవాకరిసుతు ంద్.
అలగే స్వామి వారి సదుగా ణాలు 
మనపటలో  ప్రకాశిస్తు  ఉంటాయి.
శ్రీభగవద్రామానుజులు వీరి ' 
అపార కారుణ్య సౌశీల్య వాత్స-
ల్య 'గుణములకు ముగుది లై వీరు 
మునకు అంద్ంచిన 'శరణాగతి 
గద్య' యందు' ఆశ్రిత 'వాత్స-
లై్యక జలనిధే'అంటూ కీరి తుంచారు 
                 మనం పటలో   ఇటువంటి 
వాత్సల్యం  స్వామి కన్నా మాతృ-
సంభందం గా పరాటిటా  క ఎకుకెవ 
గా ఉంటుంద్.గాన స్వామి తన 
ఆశ్రితులను దగగారకు తీసుకో-
వాలనుకుంటే మనం ద్ష్టలను 
భోగ్యములైన గుణములుగా 
భావించి సీవాకరిస్తు రు.

శ్రీ  వచన భూషణం 
శ్రీ ముడుంబై వంకటాచారు్యలు 



1.    కసటామర్: స్ర్! నిననా మీ ష్టపులో కొననా తొకుకెడు లడూ్డ లోలో  ఇసుక వచి్చంద్  
అందుక ఫోను చేసుతు న్నాను . 
ష్టపు ఓనరు : స్రీ స్ర్ ! రోజు వచే్చ మనిష్ రాలేదని నిననా కొతతువాణి్ణ  పనిలో 
పెటాటా ౦. బహుశ వాడు కాళ్లో  కడుకోకెకు౦డ్ తొకికె ఉంటాడు . . మరోస్రి  అల 
జరగదు లండి.   ఈ స్రికి క్షమించండి. 
కసటామర్: ఓ అలగా ! ఐతే పరవాలేదు . 
 
2.    కసటామర్: (హోటల్ మేనేజర్ తో)  ఇడీలోలో గుడ్డ  పీల్క వచి్చంద్. 
హోటల్ మేనేజర్: అల అనవసరంగా మామీద నింద వేయకండి . మాద్ చాల 
పరువు ప్రతిషఠా లుననా హోటలు. పరువునషటా ం దావా వయ్యవలస్ వసుతు ంద్ , జాగ్రతతు. 
 కసటామర్: నిందవేయడమే0టండీ, స్పషటా ంగా కనిపసుతు ౦టేను.   
 హోటల్ మేనేజర్: రండు కళ్ళూ దగగార పెటుటా కుని సరిగా స్పషటా ంగా చూడండి. అద్ 
గుడ్డ  పీల్క కాదు .  బహుశ బల్లో తోక అయుంటుంద్ . బలులో లు మా హోటలోలో  
ఎకుకెవగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. గద్లో వేడికి తటుటా కోలేక అపు్పడపు్పడు  తోకలు 
విడుస్తు   ఉంటాయి . అద్ పడు౦టు౦ద్. మీరు దీనికి౦త రాదాధి ంతం చెయ్యకం-
డి . 
కసటామర్: స్రీ స్ర్ ! ఏమనుకోకండి . అద్ న్కు గుడ్డ  పీల్కల కనిపసేతు అల 
అన్నాను . 
 
3. కసటామర్ :-  వాచ్లు ఇంత చవగాగా  అమేమూసుతు న్నారు మీకు ఎల కిటుటా బాటవు-
తు౦ద్ ? 
ష్టపు యజమాని :--- ఓహో అదా ! మిగల్న డబ్్ రిపేర్ కి వచే్చటపు్ప రాబటేటా స్తు -
ము లండి . 
కసటామర :-- ఒహో అలగా . 
4. కసటామర్:- ఏ౦టయా్య ! మీ ష్టపులో   రేటులో   బాగా పెంచేసుతు న్నారు ? 
యజమాని:- తూకం తగగాసుతు న్నాం కదండీ . ఎ౦దు కంత గొడవ చేసుతు న్నారు ? 
కసటామర్ :-- స్రీ ! ఆవిషయం నేను గమనించలేక పోయాను . 
                                                  * 
5. టీచర్: -  ప్రపంచంలో నిజమైన బదధికసుతు డు ఎవరు ? 
విదా్యరిథా ;-- కళలోజోడుకి వైపరులో  కావాలనుకునే వాడు .

హాస్యకణికలు
 (అమాయక కసటామరులో  ) 

డ్|| చిలకమరి తు దురాగా ప్రస్దరావు






