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                          శోభకృత్ న్మ సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
 పాఠక దేవుళ్ళకు శోభకృత్ న్మ సంవత్సర ఉగ్ది శుభాకంక్షలు. ప్రజలందరూ ఎంతో ఆనందగ్ ప్రతీ 
క్షణం గడపాలని, ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నాన్నా విజయాలను స్ధించాలని చైతన్యం సంకల్పబలం కోరు 
కుంటంది.          శోభకృత్  న్మ సంవత్సర ఉగ్ది మారచ్ 22 వ తేదీ బుధవారం వచిచింది. తెలుగు 
వారంత ఎంతో గొప్పగ్, ప్రతే్యకంగ్ జరుపుకునే పండుగ ఇది. 
                                                                  ఉగ్ది విశిషటి త 
" ఋతూన్ం కుస్మాకరాం "
అని శ్రీకృషణు పరమాతుముడు భగవదీగీ తలో సవాయంగ్ చపా్పడు అంటే తనే వసంత ఋతువును అని అర్ం. 
వసంత ఋతువులలో తొలి మాసం చైత్ర మాసం. సంవత్సరానికి తొలి మాసం కూడా చైత్రమే . అయితే  
చైత్రమాసం అనగ్నే  ఉగ్ది, శ్రీరామ నవమి గురుతు కస్తు యి కనీ  దశవతరాలో్ల  మొదటి అవతరం  
అయిన మత్సయావతరం, యజ్ఞ వరాహమూర్ తు జయంతి, సౌభాగ్యగౌరీ ల్ంటి విశిషటి మైన రోజులెన్నా ఈ 
న్లలో ఉన్నాయి. అందుకే చైత్రం సంవత్సరానికి మొదటి న్లగ్ మాత్రమే కక, ఎన్నా ఆధా్యతిముక, 
పౌరాణిక విశిషటి తలు కలిగిన మాసంగ్ కూడా చబుతరు. ఈ న్లలో చంద్రుడు పౌరణుమి న్డు చితతు నక్ష-
త్రంతో కూడ్ ఉంటాడు. అందుకే చైత్ర మాసంగ్ వాడుకలోకి వచిచింది. 
                                                                 వసంతగమనం
ప్రకృతి చిగుర్ంచే ఈ వసంత కల్నినా చట్్ల , చేమలే కదు, పశుపకష్ యాదులు కూడా  స్వాగతిస్తు యి. సంవ-
త్సరానికి యుగం అనే పేరు కూడా ఉంది. అందుకే యుగ్ది అంటారు... కలక్రమేణా ఉగ్ది అయింది. 
చాంద్రమాన్నినా అనుసర్ంచే వారే  కక, సౌరమాన్నినా అనుసర్ంచే కంతమంది కూడా ఈ రోజు నుంచీ 
సంవత్సరాదిని జరుపుకుంటారు. ఉగ్ది రోజు నూన్ రాస్కుని అభ్యంగన స్నానం చేసి నూతన వస్్రా -
లు ధర్ంచాలి. సృష్టి  మొదలు అయిన రోజు ఉగ్ది అని చబుతరు.  అందుకే సృష్టి కి మూలకరకుడు 
అయిన బ్రహముని పూజంచి తమ జీవితంలో అనినా రుచులూ ఉండాలని కోరుతూ షడ్రుచులతో కూడ్న 
పచచిడ్ని సేవిస్తు రు. ఈ రోజ  పంచాంగ శ్రవణం, తెలుగు వార్కే ప్రతే్యకమైన అవధానం, కవి సమేముళనం 
పండుగకు మర్ంత శోభ తీస్కస్తు యి.  
అంతే కదు ఉగ్ది రోజున పంచాంగ శ్రవణం వినడానికి అందరూ ఆశకి తు చూపస్తు రు. ఎందుకంటే తమ 
సంవత్సర కల జాతక ఫలితలు ఏ విధంగ్ ఉంటాయి? తెలుస్ కోవాలని,  అల్గే దేశంలో వాతవ-
రణ ప్రభావం, పంటలు ఎల్ పండుతయి? ధరలు ఏ విధంగ్ ఉంటాయి? అనే విషయాలతో పాటు 
ముఖ్యంగ్ మన దేశ రాజకీయ పర్సిథాతుల ప్రభావం వల్ల  మన దేశం ఏ విధంగ్ ఉండబోతుంది? వంటి 
అనేక విషయాలు పండ్తుల న్ట తెలుస్కునేందుకు  ఎంతో ఆరాట పడతరు. కబటిటి  మన కందర్కీ 
ఉగ్ది ప్రతే్యకమే. 
                                                           తెలుగు రాష్ట్రా ల వార తులు 
  ర్కరుడి  బద్దలు కటిటి న న్టు న్టు పాట
   చర్త్ర సృష్టి ంచిన 'ఆర్ ఆర్ ఆర్ ' సినిమాలో 'న్టు న్టు' కు ఆస్కార్ అవారుడి  రావడంతో  ప్రతీ తెలుగు 
వార్ మనస్్స ఆనంద భర్తం అయి్యంది. 
 ముఖ్యంగ్ మన తెలుగు పాటకు ఆస్కార్ రావడమే కదు, మన తెలుగు భాషకే వచిచినంత ప్రజలు 
ఆనంద భర్తులవుతున్నారు. మనం, మన భాష ప్రపంచానికే కదు! మన దేశంలోనే చాల్ మందికి, 
ముఖ్యంగ్ న్ర్ తు లో సౌత్ ఇండ్యన్్స అంటే మనం తమిళ్ వారుగ్ మాత్రమే మనకి గుర్ తుంపు. ఇంక 
ముందు ముందు మన సినిమాలకే కక మన భాషకి, మన ప్రజలకి కూడా ఇంక, ఇంక గుర్ తుంపు, 
ప్రాచుర్యం రావలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది . 



     తెలుగు రాష్ట్రా లో్ల  వడగళ్ల వాన , అకల వరాష్ లతో భారీ పంట నషటి ం జర్గింది. 
టీఎస్ పీ ఎసీ్స పరీక్ష పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహ్రం రాష్ట్ర వా్యపతుంగ్ పెద్ద  సంచలనంగ్ మార్ంది. దీనివల్ల  టీ 
ఎస్ పీ ఎసీ్స టౌన్ పా్ల నింగ్ తో పాటు గ్రూప్ 1 పరీక్షను రదు్ద  చేశరు. అంటే మన విద్్య విధానంలో కషటి  
పడ్  చదివేవార్కి ఇవనీనా చూసేతు ఎల్ ఉంటుంది? ఇక తలి్ల దండ్రుల పర్సిథాతి? ఇక మన దేశల నుండ్ 
విదేశలకు వళ్్లనపు్పడు అకకాడ విద్్యరుథా ల మీద ఆ దేశల వార్కి నమముకం ఎంత ఉంటందో మన వేరే 
చప్పనవసరం లేదు. అంతే కదు మన దేశ విద్్య విధానం మీద మిగిలిన దేశల వారు కూడా చిననా చూపు 
చూస్తు రు కద్ !
విద్్యరుథా ల కందించే న్ణ్యమైన చదువుతో పాటు వాళ్్ళ చదివిన చదువుకు నిజాయితీతో కూడ్న పరీకష్  
విధానం, మోస పూర్తం కనీ result కోరుకుంటారు స్టి డంట్్స అంత కద్! మన ప్రభుతవాం ఎందుకు 
వీటిననినాటిని కటుటి దిటటి ంగ్ అమలు చేయడం లేదు? అనేది కషటి పడ్ చదువుకునే విద్్యరుథా ల, తలి్ల దం-
డ్రుల ప్రశనా. 
 పటటి భద్రుల ఎనినాకలో్ల  అధికర వైసీపీ ప్రభుతవానికి టీడీపీ ష్టకిచిచింది . ఈ సందర్ంగ్ టీడీపీ కి మద్ద-
తుతు  తెలిపన ప్రతీ ఒకకార్కీ ఆ పారీటి అధ్యకుష్ డు చంద్రబాబు న్యుడు ధన్యవాద్లు తెలిపారు. ఓటు అనే 
ఆయుధంతో అంబేదకార్ స్ఫూర్ తుతో ఓటే్ల శరు అని వా్యఖ్్యనించారు. 
ఎమములీ్స ఎనినాకల ఫలితల గుర్ంచి సజ్జల .. అసంబ్్ల  ప్రాంగణంలో మీడ్యాతో మాటా్ల డుతూ ఎమము-
లీ్స ఎనినాకలో్ల  ఉపాధా్యయులు వైఎస్్సరీ్సపీ ని బాగ్ ఆదర్ంచారంట్నే, ఫలితలలో మాత్రం టీడీపీ 
బలం పెర్గిందన్నారు. ఎమములే్స ఎనినాకలతోనే ఏదో అయిపొయింది అని అనుకోవద్దంట్ ప్రతి పకష్ లకు 
కంటర్ ఇచాచిరు. అల్గే ఈ ఫలితంతోనే టిడ్ప బలం పెర్గిందని అనడం హ్స్్యస్పదం అని సజ్జల 
పేర్కాన్నారు.  
   ఆంధ్రప్రదే ముఖ్యమంత్రి జగన్ 11 లక్షల మంది విద్్యరుథా ల తలు్ల ల ఖ్తలో్ల  700 కోట్ల  రూపాయలు  
విద్్య దీవన పథకం కింద న్లుగో విడత బటన్ నొకికా జమ చేశరు. 
  2021 లో ఉగ్ది రోజున మన వీడ్యో పత్రిక ప్రారంభమై మన రచయితల సహ్య సహకరంతో, పాఠక 
దేవుళ్ళ ఆదరణతో  మన పత్రిక ముందుకు దూస్కుపోతోంది. వీడ్యో పత్రికతో పాటు, మన సంగీతనికి 
కూడా స్థా నం కలిగించాలి అని ప్రజలు కోరుకోవడం తో "సవార రాగ స్రవంతి" అనే శీర్ష్క కూడా మన పత్రిక 
ప్రారంభించడం జర్గింది. ఎందరో గ్యనీ గ్యకులు తమ గ్న మాధురా్యనినా ప్రేక్షకులకు అందిస్తు -
న్నారు. అల్గే గ్యనీ గ్యకులంత ప్రపంచవా్యపతుంగ్  ప్రేక్షకుల నుండ్ ఎంతో అభిమాన్నినా పొందు-
తున్నారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.  చాల్మంది మసేజ్ పెటటి డానికి బద్దకిస్తు న్నాం అని , 
మాకు చేతకవడం లేదు అని, న్కు ఎప్పటికపు్పడు ఫోన్ చేసి, వార్ అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. 
     మన "చైతన్యం సంకల్పబలం వీడ్యో" పత్రికను, అల్గే "సవార రాగ స్రవంతిని" ఆదర్స్తు ననా ప్రేక్షకు-
లకు మా రచయితలూ, గ్యనీ గ్యకుల తరపున, చైతన్యం పత్రిక తరపున ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు.  మన 
ప్రజలందర్కీ మర్కకా స్ర్ ఉగ్ది శుభాకంక్షలు తెలుపుతూ, ఈ సంవత్సరం అందరూ ఆయురారోగ్య 
ఐశవారా్యలతో ఉండాలని కోరుకుంట్ ... సరేవాజన్: స్ఖిన్భవంతు. 

   

తీగవరపు శంతి
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పూర్ జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళీ కృషణు

                     పూర్ జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువార్కి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగ్ధ 
సంపూరణుంగ్ కది్దమందికి మాత్రమే తెలుస్.   
                స్కాందపురాణాంతరగీతమైన జగన్నాధ కేష్త్ర మాహ్తతు యానినా 
యధామూ లంగ్, సరళ, వా్యవహ్ర్క భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి న్ల అందిస్తు న్నాము.    చదవండ్, చదివించి 
మోకష్ నినా పొందండ్.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                  45.వ అధా్యయం

                దమనక భంజనవిధి.

                    ( వాసంతిక)

      దమనకము అనునది ఒకరకం గడ్డి . పూరవాం న్రాయణుడు దమనకుడు అను రాక్షస్ని సంహర్ం 
చాడు. ఆరాక్షస్డు ఈ గడ్డిరూపంలో భూలోకంలో ఉన్నాడు.

          చైత్రశుక్ల త్రయోదశిరోజున దమనకము అను ఈ గడ్డిని వేళ్లతోసహ్ పీకి తీస్కు రావాలి.అషటి దళ 
పదముం ముగుగీ వేసి,ద్ని చుట్టి  ఈ గడ్డిని ఉంచాలి.ఆ పదముంపైె జగన్నాధుని అరాచిమూర్ తుని ఉంచాలి.

లకీష్మీ, సత్యభామలను ఇరువైపుల ఉంచాలి.ఆరోజు రాత్రి స్వామిని గీత,నృత్య,వాద్్యలతో అర్చించాలి       (1-
8)

               మరుసటిరోజు తయోదశి రోజున స్వామిని ఈవిధంగ్ ప్రార్్ంచాలి.” స్వామి! ములో్ల కలకి కంటకు 
డైన దమనకుని సంహర్ంచావు.ఆరాక్షస్డు ఇపు్పడు ఈ గడ్డిరూపంలో ఉన్నాడు.ఈవిధంగ్ రాక్షస్డు 
గడ్డి  రూపంలో ఉననాందుకు ఆన్డు నీవు ఆనందించావు. 
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ఇపు్పడుకూడా నీకు ఆనందం కలిగించుగ్క” అని ప్రార్్ంచి,స్వామి చేతిలో ఉంచాలి. 
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ఆరాత్రంత నృత్య, గీతలతో స్వామిని అర్చించాలి. (9-12)

          ఉదయానేనా అరాచిమూర్ తుని తీస్కువళ్్ల ,  స్వామి విగ్రహందగగీర ఉంచాలి. 

“ పూరవాం హిరణ్య కశిపుని సంహర్ంచి పేగులు మడలో వేస్కున్నావు. అదేవిధంగ్ఈ దమనక తృణానినా 
నీశరీరంపైె ధర్ంచు” అని ప్రార్్ంచి,ఆ గడ్డిని స్వామి శరీరంపైె ఉంచాలి.

              ఈ సమయంలో స్వామిని దర్్శంచుకననా వార్కి సంస్ర దుుఃఖ్లు నశిస్తు యి.

స్వామి శిరస్్సపైె ఉననా దమనక గడ్డి  తీస్కని తలపైె ఉంచుకుననావార్కి పాపాలునశించి,విష్ణు పురానికి 
చేరుకుంటారు.(13-16)

            స్కాంద పురాణంలోని వైషణువ ఖండంలో దమనకభంజనంఅనునలభైఐదవఅధా్యయం సమాపతుం.
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శ్రీ బోధానందపుర్ స్వామి వారు 
చింతలపూడ్ మఠాధిపతిగ్ 
ఉండేవారు. వారు మళయాళ 
ప్రాంతం నుంచి వచిచిన మహ్-
స్ధువు. భారతదేశమంత పర్య-
టించి చివర్కి చింతలపూడ్లో 
శ్రీ బండ్ బాబూరావుగ్రు అభ్య-
రథాన మీదట చింతలపూడ్కి వచిచి 
విశవాన్థాశ్రమం ఏరా్పటు చేసి 
ఎన్నా ఏళ్లపాటు వేల్దిమంది 
జీవితలినా తర్ంపజేసే ఆధా్యతిముక 
సేవా కర్యక్రమాలు నిరవాహిం-
చారు. యోగినీమాతగ్ ప్రసిద్ి 
పొందిన స్ధూమూర్ తు ఎన్నా చోట్ల  
భాగవత ప్రసంగ్లు చేసి ఆశ్రమ 
నిరవాహణ బాధ్యతలు చూశరు. 
న్కు ఊహ తెలిసిన దగగీర 
నుంచీ నేను ఆశ్రమంలో ఎన్నా 
ఆధా్యతిముక ప్రసంగ్లినా విన్నాను. 
అవి న్లో బ్జ రూపంలో 
ఉండడం వలే్ల  న్ జీవితంలో 
ఎన్నా ఆటుపోటు్ల  తటుటి కుని ని-
లబడాడి ను. ఈ శ్రీ బోధ అంత 
ఆ ఆశ్రమం గుర్ంచీ, అకకాడ్ 
పావన వాతవరణం గుర్ంచీ, 
అకకాడ ఉననా అమాయక భకుతు ల 
గుర్ంచీ, అకకాడ్ మొకకాలు, 
పూలు, అమమువార్, శంకర భగ-
వత్పదుల గుర్ంచీని. ఆ వా-
తవరణం ఇపు్పడు మీరెవరూ 
చూడలేరు, అది మేము అంటే 
నేనూ, మా అననా భువన చంద్ర, 
మాల్ంటి మరెందర్ అమాయక 

ప్రాణులమో ఒక exalted state 
of consciousness ని బాల్యం 
మాదకతలోనే అందుకున్నాం. 
ఈ పుసతుకం మీరు చదవకపోతే, 
అపు్పడు అకకాడ ఏం జర్గిందో 
మీకు తెలుస్కోకపోతే, definite 
గ్ మానవ జీవన ఆవిరా్వంలో-
ని ఉద్తతుతని miss అవుతరు. 
అనుక్షణం ఆ spirit ని 
మనస్లో కలువుంచుకున్నారు 
అననాయ్య రచించిన. 'శ్రీ బోధా', 
'బోధానంద్మృతం', 'వాళ్్ల ', 
'వాళ్్ల -2' , 'పాదచార్' ఈ పుసతుక-
లనినాంటిలోనూ శ్రీ బోధానందపు-
ర్ స్వామి బోధన్ సముృతులు నిండ్ 
ఉన్నాయి. ఈ తరం పల్లల ధోరణి 
మార్పోయిందని బాధపడడం 

కదు, వాళ్లకి నిజమైన తతివాక 
చింతనని అలవాటు చేయాలి. 
ఈ పుసతుకలు తెప్పంచుకుని 
చదివి ముందు పెద్దవాళ్్ల  సరైెన 
ఆలోచనలోకి వసేతు, తరావాతి పని 
ద్నంతట అదే జరుగుతుంది. 
నేను అననాయ్య రాసిన అనినా పు-
సతుకలూ తెప్పంచుకుని చదు-
వుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆ 
గ్లి నేను పీల్చిను, అకకాడ్ వా-
తవరణంలో నేను గడ్పాను. 
అందుకనే అది న్ జీవం. 
        శ్రీమతి రమా స్ందర్...        
చింతలపూడ్

శ్రీ విశవాన్ధ ఆశ్రమం
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  "దేముడు ఎకకాడ ఉంటాడు?"
అడ్గ్డు జజా్ఞ  సి.
"లేనిదెకకాడా? నీలో ... న్లో..
అందర్లో .. అనినాట్ల  వున్నాడు"
చపా్ప డు విజా్ఞ  ని.
"ఓహో ...! అల్గైతే మర్ ఈ
వ్రతలు, పూజలూ, తపస్్సలూ,
గుళ్్ళ,గోపురాలూ,అభిషేకలూ,
ప్రాస్ద్లూ ఇవి అనీనా దేనికో?"
నవావా డు జజా్ఞ  సి.
"ఎముకలినా కపే్ప శరీరం ఉం
డగ్ వస్్రా  లెందుకు ధర్స్తు న్నా -
వు? నడవడానికి పాద్లుండ
గ్ వాటికి చప్ పులినా ఎందుకు
తొడుగుతున్నావు? "తనూ నవివా
అన్నాడు విజా్ఞ  ని.
"న్ ప్రశనాకి సమాధానం ద్ట
వేస్తు న్నా వు అవున్?" సీర్యస్
గ్ అన్నాడు జజా్ఞ  సి.
"అసలు నీ ప్రశనా తపు్ప. దేవుడు
ఎకకాడ ఉంటాడు?" అడ్గ్డు.
అంటే దేవుడు నీలో లేడని
నువువా నిర్ార ించుకుననాటేటి గ్?
ఆయన లేకపోయిన్ నువువా
ఉ ం డ గ లు గు తు న్నా న్ ని
అనుకుంటే ఆయనతో నీకేం

పనీ ?బోలెడు కోర్కలు కోరత వు.
అంతేగ్!" తనూ తీవ్రంగ్నే
అన్నాడు విజా్ఞ  ని. ఇద్దర్ మాటలూ
వింట్ నవువా కున్నాడో సన్్యసి.
సంభాషణ స్గుతూనే ఉంది.
అవిశ్ంతంగ్ రైెలు పర్గడుతూ-
నే ఉంది. ఎందరో మనుష్లు.
ఎనినా ప్రాంతలవారో! ఎనినా భాష
లు వినిపస్తు న్నా యో!!
పుటిటి  రెండు న్లలు కూడా
ద్టని పల్లలతో పాటు కటికి
కళ్్ళ చాచుకుననా వారుకూడా ఆ
రైెలో్ల నే పయనిస్తు న్నా రు.
"మా అబాబాయికి కడుకు పుటాటి
డండీ! వంశంకురం! ఆనందం
గ్ అననాదో ఆవిడ పకకావిడతో.
"ఎంత అదృషటి  వంతులూ..!"
నిట్టి రచి ింది పకకావిడ.
"అదేంటీ విచారంగ్ ఉన్నారు?"
అడ్గింది మొదటావిడ.
"ఏం చప్పమంటారు లెండ్.
ఒకకాగ్నొకకా కడుకు. వాడ్కి పెళలైె ్
న పదేళ్లకు ఇంకో కడుకు పుటాటి
డు. ఎంత ఆనందపడాడి మో!
కనీ ఆ విధంగ్ వుననాది చూశ
రూ ... అది మిమములినా నిటటి నిలు

వున్ ముంచేసింది. పుటిటి నవాడ్
వాడ్ జాతకం ఏమిట గ్నీ, వాడు
పుటిటి న ఏడాదికే న్ కడుకూ, కో
డలూ వాడూ కూడా ప్రమాదంలో
స్మాజక విలువల మాస-
పత్రిక సపట్ెంబర్ 2016 5
చనిపోయారు. ఇపు్పడు ఈ లోకం
లో మేమిద్దరం మిగిలి ఉన్నాం.
మాతో పాటు మా వంశమూ అం
తర్ంచి పోయింది!". గటిటి గ్
నిట్టి ర్ చి పైెట చంగుతో కళ్్ళ తు-
డు చు కు ం ద్ వి డ .
"అయో్య! స్నుభూతిని ప్రక-
టించిండ్ మొదటావిడ.
"ఎటటి కేలకి అంటే చిటాటి చి వర్
కి మా వాడూ ప్రయోజకుడయా్య-
డోయ్! దొర్కింది పూ్యన్ ఉదో్యగ-
మై న్, సేల్్స టాక్్స డ్పారుటి  మం-
టులో దొర్కింది .. !" ఆనందంగ్
అన్నాడో నడ్వయస్్సయన.
"భలే మాట చపా్ప వోయ్..!
సంబంధాలు చూడమంటావేమి
టీ?" ఉత్సహంగ్ అన్నాడు ఆయ
న మిత్రుడు.
"నేనూ అదే ఆలోచనలో
ఉన్నాను. అయిన్ అనీనా కలిసి

కూ .... ఛుక్....ఛుక్
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రావాలిగ్?" చిననాగ్ నవివా అన్నా
డు నడ్వయస్యన.
"తమర్తో న్కు పర్చయం
లేదు కనీ, న్పేరు అయోధా్యరా
వు. "x" కులస్థా డ్ని. ఒక వేళా
మీదీ అదే కులం అయితే, ఇది
గో న్ చిరున్మా. మీ వాడ్కి
సంబంధం చేసేపు్పడు మా విష
యం గురుతు  పెటుటి  కోండ్. ఒక
వేళా మీరు మా కులం వారు కక
పోతే మీ పర్చయస్థా లో్ల  ఎవరైెన్
మా కులం వారుంటే వార్కీ కరుడి
ఇవవాండ్. సంబంధాల కోసం తిర
గని ఊరు లేదు." జేబులోనుంచి
విజటింగ్ కరోడి టి నడ్వయస్్స-
యనకి అందించాడు మూడో
వ్య కి తు .
"కూలిడి రి.. కూలిడి రి .." కూలిడి రింక్్స
అముముకుంట్ అర్చాడు రైెలేవా
కేటర్ంగ్ వాడు.
"మాస్టి రూ .... ఇవి చూడాడి
నికి బాగుంటాయి గ్నీ, తగింత
రువాత కనీ తెలియదు అసలు
విషయం. ఒకటే గ్్యస్, భయం
కరమై న ఎసిడ్టీ! త్రేనచిలేక తల్
ప్రాణం తోకకి వసతు ుందనుకోండ్.!"
పకకా సీటు వాడ్తో అన్నాడు ఓ
అ ను భ వ జు్ఞ డు .
"ఆ ...! రోజూ తగుతమా?"
నిర్యంగ్ ఓ కూల్ డ్ంక్ కని
డబుబాలిచిచి సంతం చేస్కుని

అన్నాడు పకకా సీటు వాడు.
"గ్డ్ ఈజ్ న్ వేర్ " అన్నాడు
మళీ్ళ జజా్ఞ  సి.
"గ్డ్ ఈజ్ న్ వేర్ కదు....
గ్డ్ ఈజ్ నౌ హియర్" అన్నాడు.
జజా్ఞ  సి లో విజా్ఞ  ని. (గ్డ్ ఈజ్
నౌ హియర్.)
"ఆ మాట అననాది భగవాన్
సత్య స్యి బాబా వారు", క్ల ర్ఫై
చేస్డో స్యి డీవోటీ.
"మనిష్ నముముకోవలసింది
కంటి కి కనపడని దేముడ్ని
కదు....సవాశకి తుని. "స్పషటి ం గ్ అన్నా
డో స్టు వాల్.
"ఆ మాట నిజమే ..... కనీ,
సవాశకి తుని నముముకోవాలన్నా మనకి
శకి తు ఉండాలిగ్! ఆ శకి తు నిచేచిదే
దైెవం. యా దేవీ సరవా భూతేషూ
శకి తు రూపేణ సంసిథాత , మన్ రూపే
ణా సంసిథాత , ప్రాణ రూపేణా సం
సిథాత , బుద్ి రూపేణ సంసిథాత
etc...etc అని మన పెద్దలు ఎపు్ప
డో చపా్ప రుగ్ ...!" తన వాదనని
బలంగ్ వినిపంచాడో ఆసిథాకుడు.
"అయా్య .... ఎవర్ భావాలు
వార్వీ ..... ఎవర్ మతం వార్దీ...
మొదట్ల  నేనూ హిందువునే! కనీ
న్కు న్ దేవుడ్నా దర్శ ించుకోవ-
డానికి కూడా అర్హత లేదన్నారు.
మతం మార్ క్రీసిటియననాయా్యను.
ఆఖర్కి అమర్కలో కూడా కన్నా

ళ్్ళ న్నా ను .
అకకాడ కూడా తెలుపు నలు
పుల తేడా చూసి విరకి తు పుటిటి
ప్రస్తు తం ఏ మతనినా అనుసర్ం
చకుండా న్ మనస్ చప్ప నటుటి
నడుచుకుంటున్నాను. అనినా
చోటా్ల  నలుపు తెలుపు పస్పు
ఎరుపు తేడాలున్నాయి. ఇంక
ఉననా వాళ్ళ కీ లేని వాళ్ళ కీ మధ్య
ఉండే అగ్ధం ఎనినా కోట్ల  సంవ
త్సరాలు గడ్చిన్ పూడేది కలేద
ని తెలిసిపోయింది. దేముడున్నా
డా? లేడా? అనే ప్రశనా అసలెందు
కూ? ఉంటే, ఆయన మాన్న
ఆయనుంటాడు. మన మాన్న
మనం ఉంద్ం!" అన్నాడు మరో
కరము చార్.
"బాబూ ఈ పుటుటి  క అనేది
గత జనముల పున్ది మీద నిర్ముం
చబడ్ంది. ధరముస్త్రాలు అంద
దర్కీ తేలికగ్ అర్ం కవు. ప్రార
బ్ద మూ, సంచితమూ అని అనేక
విషయాలున్నాయి. మనం గత
జనములో చేసిందే ఈ జనములో
6 స్మాజక విలువల మా-
సపత్రిక సపట్ెంబర్ 2016
ఫలంగ్ లభిసతు ుంది . మంచి
చేసేతు సతఫూలితం, చేదు చేసేతు చడు
ఫలితం లభిసతు ుంది", నస్యం
పటుటి  పటిటి  అన్నారో ఆచారు్యల
వారు.
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"దీనేనా అంటారు అజా్ఞ  నమని.
తరతరాలుగ్ మనిష్ని మనిషే
మతం పేరు మీద్, కులం పేరు
మీద్, దేముడ్ పేరు మీద్,
దయ్ యాల పేరు మీద్, గత జనము
ఫలం మీద్ ఇల్ రకరకల పేర్
ట ఘోరంగ్ వంచిస్తు న్నా రు.
మనిష్కి అర్ం కనీ భాషలో
ఏవేవో చదవడం, అదేమిటంటే
శస్త వాక్యం అని జనం న్రు
మూయించడం కదూ! యీస-
డ్ంచాడో న్సితుకుడు.
"ఇదేమిటని ఇంత గ్ఢం
గ్నూ ఇతర మతల వార్ ముం
దు అనగలవా?నీల్ంటి వారుం-
డబటేటి  నేడు మనం లోకనికంత-
టికీ చులకనై్ పోయాం. వలి్ల ంచే-
వి ABCD లు అవి గ్క వేరే ఏం
మాటా్ల డ గలవూ?" హెచచిర్ంపు-
గ్ అన్నాడు ఆసిథాకుడు.
తగ్ద్ ముదిర్ంది. కంద
రు ఒకర్కి సపోరుటి  గ్ వసేతు మర్-
కందరు ఇంక కర్కి సపోరుటి  గ్
నిలబడాడి రు. ఆసితుక -న్సితుక వాదం
కస్తు  మత వాదంగ్ మారు్ప చం
దింది. నమముటం మంచిదని
ఒకకాడంటే న్ మతం గొప్పదని
మర్కడు. మీ కులం వలే్ల
హిందూయిజం సరవా న్శ నం
అయిందని ఒకరంటే మీ కులం
వలే్ల  అని మర్కరు. మొతతు నికి

కుల మత వరగీ  వైషమా్యలు అనినా
కంపారుటి  మంట్ల కి వా్యపంచే
విధంగ్ వృద్ి చందబోయింది.
సడన్ గ్ ఓ పెద్్ద యన లేచి
నిలబడాడి డు. "స్టి ప్" అని గటిటి గ్
అర్చాడు. చాల్ మంది మాట
లు ఆపారు.
"ఎందుకయా్య! తిటుటి  కుంటా-
రూ? ఎందుకు కటుటి  కుంటారు?
రాముడూ రహీమూ ఎపు్పడైన్
కటుటి  కున్నారా? అస్సలెప్ పుడైన్
తిటుటి  కున్నారా? కృష్ణు  డూ క్రీస్తు
మీల్గ్ ఎపు్పడైన్ దేవాష ించుకు
న్నారా? పోనీ మీ దగగీర కచిచి మీ
సపోరుటి  ఏమై న్ అడ్గ్రా?
మటిటి లో పుటిటి  మటిటి లో పెర్గి
మటిటి లో కలిసిపోయే మనకి
నిజంగ్ ఈ కుల్లూ మతలూ
అవసరమా? ఇంతమంది ఇనినా
విధాలుగ్ అరచుకుంటున్నా
కటుటి  కోవడానికి సిద్దపడ్న్, ఈ
రైె లు చూడం డ్...... అది ఎవవార్నీ
పటిటి ంచుకోలేదు. తన ద్ర్న
తను అవిశ్ంతంగ్ గమ్యం వైపు
స్గిపోతూనే ఉందిగ్!
మనం కేవలం ఈ లోకనికి
వచిచిన అతిధులం. అంతే!
పుటాటి ం . పెర్గ్ం.... కంత కలం
ఉంటాం. ఆ తరువాత నిశ్శబ్ద ం గ్
నిషక్రమిసతు ాం. వచేచిటపు్పడు ఖ్ళీ
చేతులతోనే వచాచిం. వళ్్ళటపు్ప-

డు ఇకకాడ కూడా బెటిటి న వనీనా
ఇకకాడే వదిలేసి ఖ్ళీ చేతులోతు
వళ్్లపోతం. ఆ నేల తలి్ల ని చూ
డండ్. కోటీశవారుడ్నై్న్, కూలివా-
డ్నై్న్, బాలుడ్నై్న్ వృద్ుడ్నై్న్
ఏ మతం వాడ్ నయిన్ ఏ కులం
వాడ్నయిన్ ఒకేల్ తన వొడ్లో
ద్చుకుంటుంది. అల్గే ఏ నదీ
కూడా మనిష్ద్హ్నినా తీరుసతు ుం
ది కనీ కుల గోత్రాలినా అడగదే!
గ్లీ, నీరూ, నింగీ, నేల్ సమవ
రుతు లే ... స్ర్య చంద్రాదులతో
సహ్.
బాబూ బ్రతికుంటే న్ల్రోజులు
హ్యిగ్ బ్రతుకుద్ం. ఇంక కర్-
ని బ్రతకనిద్ద  ాం. మన ఆయుష్ష్
తీరేద్క హ్యిగ్ ఉండ్ ఆ
పైెన వచిచిన చోటికి వళ్్ల  పోద్ం.
అంతే గ్నీ అనవసరపు చరచిలూ
రాద్ద  ాంతలూ ఎందుకు న్యన
ల్రా,' అన్నాడు.
జన్లు చల్లబడాడి రు. గ్లి
తెరలు కంపారెటిమీంట్ లోపలికి
వచిచి అందరీనా ఆపా్యయంగ్
తడ్మాయి. ఆగని నిలవని
కలంలో ల్గ రైెలు బండ్ తన
గమ్యం వైపుకి దూస్కుపోతోంది
...... బతుకు బండ్ ల్గ్!!
మళీ్ళ కలుద్ద  ాం
.భువనచం ద్ర
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కల్నికి కలమానం సంవత్స-
రం.

క  : అనగ్ శుభమును                                                                       
 : అందించునది.

తెలుగు సంవత్సరాు అరవై (60)

ప్రభవ : మొదటిది, 
అక్షయ : చివర్ది ` 

    శోభను కలిగించేది రాబోయే 
శోభక్రుత్ న్మ సంవత్సరం.
(22మార్చి,2023).
‘శుభక్రుత్’ అంటే  శుభములను 
కలిగించునది.
మన ఆయురా్ద యము వంద 
(100) సంవత్సరాలు. 
‘అందుకే శతమానం భవ-
తి’అంటారు.
సంవత్సరంలో ఋతువు ఆరు 
(6)
1. వసంతము (Spring), 2 గ్రీషము-
ము, 3. వరష్ (Rain), 4. శరత్, 5. 
హేమంతం,  6. శిశిరం
తెలుగుమాస్లు (న్లలు) 12. 
మొదటిది చైత్రం. పౌరణుమి (Full 
Moon), చితతు  నక్షత్రముతో 
కూడ్న మాసం చైత్రం.
స్రు్యడు మేషరాశిల్ ఉంటాడు.

వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం 
(Month) శుక్లపక్షం, పాడ్యమీ 
తిథిరోజు వచేచిది ఉగ్ది.
ఈ సంవత్సరం (2023)లో 2మా 
ర్చి బుధవారం రోజున ‘శోభక్రుత్ 
’ న్మ సంవత్సరం ప్రారంభం 
అవుతుంది.
ఉ   : ఉతతుమమైన 

గ్(గం) : జా్ఞ నం 
(knowledge)
‘ఆది యందు గది, ఉగ్ది.

సరైెన జీవన విధాన్నికి (Life 
Style) ఉపకర్ంచే విద్యను నే-
రుచికోవడానికి ప్రారంభమైన 
దినమే ఉగ్ది.
శస్తప్రకరం చైత్రశుద్  తిథి 
(పాడ్యమి) రోజు ఉగ్ది ఉత్సవాు 
(పండుగ) జరుపుకోవాలి.
వసంత ఋతువు ప్రాశసతుయామైంది.
‘ఋతున్మ్ కుస్మాకర’` 
అనినా ఋతువులో నేను వసంత 
ఋతువును (శ్రేష్ఠ  ఋతువును!) 
అంటాడు శ్రీకృషణుభగవానుడు 

 శ్రీ శోభక్రుత్ న్మ సంవత్సరానికి (2023-  
24)   ఆహ్వానం పలుకుద్ం

ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్
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భగవదీగీ తలో. పంచ భూతమైన 
ప్రకృతి వసంత ఋతువులో పు-
కర్స్తు ంది. మోడువార్న చటు్ల  
చిగుర్స్తు యి. కోయిలలు తమ 
మధురగ్న్నినా ,సవారానినా వి-
నిపస్తు యి. ఆకశం నిరముంగ్ 
ఉంటుంది.               మన 
జీవితలు ప్రకృతిలో ముడ్వడ్న-
టువంటివి. 
ఉగ్ది పచచిడ్ సేవనం
మానవ జీవనంలోని స్ఖ`-
సంతోష్టలు, దుుఃఖ్లు, కష్టటి లు 
అనీనా ఉగ్ది పచచిడ్కి ప్రతీకలు.
పచచిడ్లో
వేపపువువా (చేదు), 2. మామిడ్ 
(వగరు), 3. కతతుచింతపం-
డు (పుపు), 4. మిర్యాపొడ్ 
(కరం), 5. మిరప, 6. సైంధవ 
వణం (ఉపు్ప) ఉండాలి. ఆయు-
రేవాద రీత్య వీటికి కఫ, వాత, పతతు 
దోష్టను తొగించే క్షణమున్నాయి. 
అందువల్ల   మన తొగు ఉగ్ది 
రోజు ఉగ్ది పచచిడ్ సేవనం ము-
ఖ్యమైనది. 
పంచాంగ శ్రవణం 
మన సన్తన హైెందవ ధరముంలో 
కల్నికి కలమానం సంవత్స-
రం. అయితే మానవ జీవనంపైె 
నవగ్రహ్ ప్రభావం ఉంటుందని  
శస్రతులు చబుతున్నాయి.
పంచాంగం
పంచ      ` అయిదు, అంగ్లు 
` - భాగ్లు.
అవి. 1. తిధి, 2. వారము, 3. నక్ష-
త్రము, 4. యోగము, 5. కరణము.
పంచాంగ శ్రవణం ద్వారా ‘శుభక్రు-
త్’ న్మ సంవత్సరంలో రాబోయే 
పర్సిథాతును, భవిష్యత్వాణి ద్వారా 

తెలుస్కోవచుచి. ఈ సంవత్స-
రంలో మనము ‘మంచి క-
రా్యచరణ, నడవడ్ ద్వారా మన 
కర తువా్యనినా ధరామునినా న్రవేరాచిలని 
సన్తన ధరముప్రబోధం.
ఈన్డు మన హిందూ 
యువతరం ముఖ్యంగ్ మన.తె-
లుగు వారు మన పండుగలకు 
దూరమయినటు్ల గ్ కనిపస్తు ం-
ది. (మన దేశంలో, విదేశలో్ల -
నూ) అయితే మూలం (Roots) 
బలంగ్ ఉంటేనే చటుటి  బలంగ్ 
ఉంటుంది. మన ధరముంలో 
ఒకోకా పండుగకు ప్రతే్యకత, విశి-
ష్ఠ త ఉంది. విదేశలో్ల  ఉంటుననా 
మనవార్కి మన సంసకృతీ, స్ం-
ప్రద్యాలను, కటుటి బాట్ల ను 
సన్తన ధరము ప్రాశస్తు యానినా తద్వారా 

మన జీవిత-
లో్ల  భాగ్లైెన 
‘ ఉ గ్ ది ’ 
ల్ ం టి 
పండుగ విశి-
ష్ఠ తను మన 
యు వ త కు 
తె లు పు ద్ ం . 
త ద్వా రా 
‘ వ స్ ధై వ 
కు టు ం బ క -
మ్’. ‘సరేవాజ-
న్ుః స్ఖిన్ 
భ వ ం తు ’ ’ 
అననా మన 
స న్ త న 
ధ రాము నినా 
ప్ర ప ం చ ం 
నలు దికుకాల్ 
చా టు ద్ ం .                

ఏ దేశమేగిన్ ఎందు కలిడ్న.   
ఏ పీఠ మకికాన్ ఎవరెదురైె-
న్ * పొగడరా నీ తలి్ల భూమి 
భారతిని ,* నిలపరా నీ జాతి 
నిండు గౌరవము( రాయప్రో-
లు స్బాబారావు),. స్వామి వివే-
కనంద ఉదోబాధించిన రీతిలో 
,ఉతితుష్ఠ , జాగృత. ప్రాప్యవరానినావో-
దిత(Arise, Awake,Stop not 
till you reach the goal )  మన 
తెలుగు వార్ నూతన సంవత్సర 
ఉగ్ది రోజు మనమందరం  మన 
ధరము. దేశ. జాతి గౌరవానినా విశవాం-
లోనలుమూలల ఇనుమడ్ంప 
చేద్్ద మంట్ ప్రతిజణు గ్విద్్ద ం. 
ఈ రోజు నూతన  సంవత్సరానినా 
ఆహ్వానిద్్ద ం, ఆస్వాదిద్్ద ం 
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 శోభకృతు వసంతమా స్వాగతం. 
ప్రియతమ వరోష్ త తుమా స్వాగతం  
 
వసంతనివో  శిశిరానివో నీవు 
మాపాలిట శపానివో వరానివో నీవు  
వద్దన్నా వచేచిటి అతిధివమమునీవు  
అందులకే ఈ స్వాగతం 
మరా్యద్ దకుకాతుంది. 
మాటైన్ మిగులుతుంది.  
 
కలచక్ర గమనంలో ఒక వలయానివి నీవు 
విలయాలను తేకమాము వరాలనూ ఈయకుననా. 
విశవాశంతి విసతుర్ంప వితతున్ల వదజలు్ల  
విశవాంభర పులకర్ంప ఎదలెల్్ల  జలదర్ంప.  
 
ఎవరో వస్తు రని ఏదో చేస్తు రని 
ఎదురు చూచు అర్కులం  
అలుపెరుగని ఆశతోడ  
నిరీకిష్ంచు మానవులం  
స్దరాన స్వాగతించు 
సేనాహ హసతు మందుకనుమ  
 
ఆదరాన సేదతీర్చి  
అంతొ ఇంతొ శుభము నిమము! 
                           -శ్రీమతి  అలివేలు మంగ మొకకారాల

శోభకృతు వాసంతమా! 
స్వాగతం
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 మహ్భారతములో ఒక ముంగీస యుధిషటి రుడు చేసిన రాజస్య యాగ సథాల-
మనకు వచిచిన వివరణ ఉననాది. యాగపర్సమాపతు అయిన తరువాత యుధిషటి రు-
డు బ్రాహముణులకు విర్విగ్ ద్న ధరముములు తృపతుగ్ చేసి వార్కి మృష్టటి ననా భోజన-
ములు గొప్పగ్ చేసిన్డు. ఆ సమయములో ఒక ముంగీస అకకాడ్కి వచిచి, అకకాడ 
భోజనము చేసి చేతులు కడుగుకుననా నీటి యందు పొర్్ల పార్్ల తన శరీరమును 
చూచుకుంటుననాది. ద్ని అర్ శరీరము సవారణు మయముగ్ ఉననాది. ఈ వింతను 
చూచిన యుధిషటి రుడు దీనికి కరణము ఏమైయి ఉండవచుచినని శ్రీకృష్ణు ని అడ్-
గిన్డు. ద్నికి శ్రీకృష్ణు డు సమాధాన ముగ్ "ఒకపు్పడు ఒక పేద బ్రాహముణుడు తన 
ఇంటికి వచిచిన ఒక అతిథికి తన కుటుంబమునకంత ఉననా కది్దపాటి ఆహ్రము-
నంత ఆ అతిథికి తృపతుగ్ పెటిటి వేసి ఆ కరణముగ్ ఆ కుటుంబమంత ఆ రోజు 
నిరాహ్రులైె ఆకలితో ఉండ్పోయిన్రు. ఆ అతిథి భోజనము చేసిన తరువాత 
చేతులు కడుగుకుననా నీటియందు ఈ ముంగిస పొర్్లనది. ద్నితో ద్ని సగము 
దేహము సవారణుమయ మైనది. అప్పటి నుండ్ తన మిగిలిన అర్ శరీరము సవారణుమ-
యము చేయవలెనననా ఆశతో ఎన్నా సథాలములలో ఆ విధముగ్ అననాద్నములు 
చేసిన తరువాత చేతులు కడుగుకుననా నీటియందు పొరు్ల తూ ఉననాది. కని ఎకకాడా 
ద్ని ఆశయము ఫలించలేదు. ఇకకాడ యుధిషటి ర మహ్రాజు గొప్ప యాగము చేసి 
బ్రాహముణులకంత ఎంతోమందికి ద్న ధరముములు చేసి మృష్టటి ననా భోజనములు పె-
డుతున్నాడని ఇకకాడ్కి వచిచి అల్ పదే పదే చేతులు కడుగుకుననా నీటియందు పొ-
రు్ల తుననాది. కని ద్ని ఆశ ఫలించలేదు. అంటే ఇంత గొప్పగ్ చేయబడ్న విందు 
కూడా ఆ బ్రాహముణుడు చేసిన అతిథి సతకారమునకు సర్తూగ లేకపోయినది" అని 
అన్నాడు. ద్నితో యుధిష్్ఠ రునికి ఉననా కది్ద  అహంకరము కూడా తొలగిపోయినది. 
అతడు తనే ఎంతో గొప్పగ్ బ్రాహముణ సతకారములు జర్పస్తు న్నాననే భావము.

శ్రీకృష్ణు డు - యుధిష్్ఠ రుడు                         

శ్రీమతి  కలచిన సౌజన్య  
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 పంచను
  ఉదయం అయిదింటికల్్ల  పర-
బ్రహముం రెండ్ళా్ళవతలి పెరట్ల ని 
కోడ్కూత వినగ్నే లేచి కూరుచి-
న్నాడు. జర్గిన రాత్రి తొమిముదిం-
టికి కడుకు రాఘవ, కోడలు 
స్భాష్ణీ రైెలేవాసేటిషన్ కి  పో యి, 
చనై్నై నుంచి మూడుగంటలు 
ఆలశ్యంగ్ వచిచిన స్పర్ ఫాస్టి  
ట్రైన్  లోంచి దిగిన  స్భాష్ణి 
చలె్లలు స్హ్సినికీ, ఆమ భర తు 
ముకుందరావుకీ స్వాగతం పలికి, 

పన్నాండ్ంటికి ఇంటికి తీస్కువ-
చాచిరు. పరబ్రహముం అంతవరకూ 
మేలుకని ఉండ్, అతిథులిద్దర్నీ 
మరా్యదపూరవాకంగ్ పలకర్ం-
చి బయట అరుగుకి అనుకని 
ఉననా తనగదిలోకి పోయి పడు-
కన్నాడు. అయిన్ కడ్కూతని 
వినగ్నే, నిద్ర తీరని బద్కనినా 
విదిలించుకని లేచి, కలకృ-

త్యలు తీరుచికని, స్నాన్దులు 
ముగించాడు. గూటిలోఉననా 
తలి్ల దండ్రుల చిననా ఛాయాచి-
త్రానికి ఓ అగరువతితు వలింగించి 
చూప, కళ్్ళ మూస్కని నమ-
స్కారంచేసి, బయటి వస్రాలో 
కూరుచిని దినపత్రిక కోసం ఎదు-
రుచూస్తు  కూరుచిన్నాడు, గూటి-
లోపలి గోడకు అంతకు మునుపు 
చాల్ దేవీదేవతల చిత్రాలు 
అతికించి చిననాపాటి శో్ల కలు 

చదివేవాడు. అయితే గర్కపాటి-
వార్ ప్రవచన్లు విననా తరావాత, 
ధా్యస కుదరని ధా్యనం నిరరథాక-
మని గ్రహించి అనినా చిత్రాలనీ 
ఊడబెర్కి, కేవలం తనకీలోకం-
లో అసితుతవాం కలిగించి, పెంచి 
పెద్దచేసిన  తలి్ల దండ్రుల చాయా 
చిత్రానికి మటుటి కు స్థా నభ్ంశం 
కలిగించలేదు.

  దినపత్రిక ఎగిర్వచిచి వస్రా-
మట్ల మీద పడడింతో, వంటనే లేచి 
తీస్కని, మట్ల మీదే కూరుచిని 
అక్షరమక్షరమూ చదువుతూ 
కూరుచిన్నాడు. ఏడ్ంటికి కడుకు 
రాఘవ కఫీగ్్ల స్ తండ్ చేతికం-
దించి, తండ్ చేతిలోని దినపత్రి-
కను తీస్కని ఇంట్ల కి వళ్్లపో-

యాడు. 
ఆ దినం ఒకట తరీఖు. త-
ముననాది పటటి ణం పొలిమరలో్ల  
ఉననా ఓ చిననా డాబాయిళ్ల గృ-
హసముద్యంలో.  మూడు-
ననార కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉననా 
పటటి ణం బా్యంక్ కి వళ్్ళ పంచను 
తీస్కోవాలి. అకకాడ్కి దగగీరో్ల నే 
ఉననా రైెతు బజారుకు వళ్్ళ ఒకటీ 

ఎలెక్రా న్



18 మార్చి 2023

రెండు కూరలూ, పళ్్ల  అవీ 
అతిథులకోసం తీస్కద్్ద మను-
కన్నాడు. తొమిముదింటికి బయ-
లుదేర్, ఒక అర కిలోమీటరు 
నడ్చి ప్రధాన మారగీం చేరుకని, 
అకకాడ షేర్ ఆట ఎకకాడు. రష్ట్య 
-ఉక్రైన్ యుద్కరణంగ్ పెట్రోలు 
ధరలు పెరగడంతో, ఇదివర-
లో పదిరూపాయలు తీస్కనే  
ఆట డ్రైవరు ఇరవై తీస్కన్నా-
డు. బా్యంక్ ఇంక తెరవలేదు. 
ఎదురుగ్ ఉననా పళ్ల దుకణంలో 
చక్రకేళీ అరటిపళ్్ళ కనబడాడి -
యి. డజను 50 రూపాయిలిచిచి  
కన్నాడు. ఇక జేబులో మిగిలినవి 
అయిదు  రూపాయలు మాత్రమే. 
బా్యంకు గేటు పదింటికి తెర్చిన్, 
కంటర్్స వనక ఉదో్యగులెవరూ 
కనబడలేదు. పంచను కంటరు 
వనక ఉదో్యగి పదకండ్ంటికి ప్ర-
త్యక్షమైయా్యడు. కూ్య అప్పటికే 
ఏర్పడ్పోయి ఇరవైమంది ద్క 
ఉన్నారు. కూ్యలో తను మొదటి-
వాడు. ఉదో్యగి తన కంటర్నా ఒక 
గుడడి  బ్రష్ తో దులిప కూరుచిని, 
”సర్! నిననారాత్రి మా బా్యంకింగ్  
న్ట్ వర్కా  కుప్పకూలింది. 
బాగులో్ల  ఉంది. రెండు రోజులవ-
రకూ బా్యంకులోని అనినా కంటర్్స 
లోని వాళ్ళం గోళ్్ళ గిలు్ల కుంట్ 
కూరోచివడం తప్ప ఏమి చేయలేం 
సర్!” అని ఒకటికి రెండుస్రు్ల  
తన అసహ్యతను  వ్యక తుపరు-
చుకన్నాడు.  పరబ్రహముం ప్రాణం  
ఉస్రు మంది.
నీరసంగ్ బయటకి అడుగు 
పెటాటి డు. సిటీబస్ స్టి ప్ వద్ద  
అరగంట నిలుచిన్నా బస్ రాలేదు. 

చేసేది లేక  ఇంటిముఖం పటిటి  
అడుగులో అడుగు వేస్కంట్ 
బయలు దేరాడు. మధ్యలో ఒక 
టీ బడీడిలో టీ తగుద్మనుక-
న్నా, బులి్ల  పేపరు కపు్ప టీ పది 
రూపాయలు. అకకాడే ఉననా చ-
టుటి కింద ఓ పది నిముష్టలు 
ఆగి విశ్ంతి తీస్కని, తరావాత 
ముదిర్న ఎండలో మర్ంతగ్ 
శ్రమపడూతు  ఇలు్ల  చేర్, అరు-
గుగది తలుపు గొళ్లం తీస్కని 
కురీచిలో కూలబడాడి డు. కడుకు 
రాఘవ గదిలోకి వచిచి, “కూరలు 
తీస్కచాచిరా  న్ననాగ్రూ?” అని 
అడ్గ్డు. పంచను రాలేదని 
చబూతు  చక్రకేళీ ఆరటిపళ్్ల ననా 
సంచీ  అందించాడు. రాఘవ 
పరు్సతీసి రెండువందలు తండ్ 
కందించి, ”న్కు ఆఫీస్కి పో-
వడానికి ఇప్పటికే ఆలశ్యమైపో-
యింది. నేనిక మారెకాట్ కి వళ్్ళ 
కూరలు తెచేచి అవకశం  లేదు. 
కూరలమిము వస్తు నే ఉంటుందిగ్. 
ఏవో కనినా కూరలు, పచిచిమిర-
పకయలూ అవీకని  యింట్ల కి 
పంపంచండ్. పల్లలివావాళ 
వాళ్ళ పననామము వచిచిన వంకతో 
స్కాలికి పంగన్మం పెటేటి శరు. 
న్ తోడలు్ల డ్తో కసతు కలకేష్పం 
చయా్యండ్,” అని అరటిపళ్ళ 
సంచీని బల్లమీదే ఉంచేసి హడా-
వుడ్గ్ ఆఫీస్కి వళ్్లపోయాడు. 
పరబ్రహముం అరటిపళ్ళసంచీ 
లోపలికి తీస్కువడూతు  నడవలో 
ఆగిపోయాడు. “పననామము 
మీకోసం తెచిచిన బటటి లినా, ఆటబొ-
మములీనా తతగ్ర్కి చూపంచండ్ 
కనీ, అకకాణుణు ంచి తెచిచిన చాక్్ల-

ట్ల నీ వాటినీ ఆయనకి చూపంచ-
కండ్.” స్భాష్ణి మాటలు విన-
బడాడి యి. 
“అదేమిటే అకకాయా్య అల్ అం-
టావు?అంతదూరంనుంచి తీ-
స్కచిచింది మీ అందర్ కోసమే 
కద్?”కోడలి చలి్ల  స్హ్సిని 
మాటలు వినిపంచాయి. 
“పెడరాథా లు తియ్యకు. ఆయనకి 
ఇను్సలిన్ తీస్కనే న్ంబర్ ఒన్ 
చక్కార వా్యధి. ఎదురుగ్ సీవాట్ 
అనేది కనబడ్తే నిస్సంకోచం-
గ్ తీస్కుని తినేస్తు రు. తరావాత 
నరాలు సలిపేస్తు న్నాయంట్ 
బాధపడాతు రు. అందుకనే ఆయన 
ఆహ్రసేవనం మీద  నిఘా 
ఉంచక తప్పదు. లేకపోతే నీ 
బావగ్రు న్మీద ఎగురాతురు!”
పరబ్రహముం వనకడుగు వేసి, తన 
గదిలోకి పోయి రెండు ఆరటిపళ్్ల  
ఆతతుంనుంచి వేరుచేసి కిటికీలో 
ద్చాడు. మిగిలిన పదింటినీ 
సంచీలో వేసి ఉంచాడు. 
అంతలో కూరలమిము వచిచింది. 
మూడు కూరలు కిలోడు చొపు్పన 
కని, పచిచిమిరపకయలూ, కర్-
వేపాకూ, కతితుమీరా తీస్కని అదే 
సంచీలో వేసి, ఆరో తరగతి  చదు-
వుతోననా మనవడు చినబ్రహ్మునినా 
పలిచి, సంచీ అందించి లోపల 
ఇమమున్నాడు. చినబ్రహముం ల్గు 
జేబులోంచి ఒక పెద్ద  చాక్్లట్ తీసి 
తతగ్ర్కిచిచి, సంచీతో లోపలికి 
తుర్రుమన్నాడు. ‘శతయుష్టము-
న్వ’ అని పరబ్రహముం మనవడు 
చినబ్రహ్మునినా      మనస్లోనే 
దీవించాడు.
                        ****
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కతతు  రామానందం                                                                 
                   మన పురాణా-
లలో ఇతిహ్స్లలో ముప్పయి 
మూడు కోట్ల  దేవతల ప్రస్తు వన 
ఉన్నా, హిందువులకు అత్యంత 
అభిమాన పాత్రమైన ఆరాధ్య 
దైెవం మాత్రం శ్రీరాముడు. 
రాముడ్నే ఈ దేశవాస్లు అభి-
మానించి, ఆరాధించేది. ఆయనే 
మూరీ తు భవించిన ధరముం (రామో 
విగ్రహవాన్ ధరము:) కనుక ఇల్ 
ధరముమూర్ తుగ్ ప్రస్తు తి నందు-
కుననా రాముడొకకాడే. రామునికి 
స్టి వచేచి దేవుడు మర్కడు 
లేడని మధుపుటేనుగున్కికా బ్ర-
హ్ముండమంత ప్రతిధవానించేల్ 
భేర్ మోగించి, మరీ ప్రకటిస్తు -
నంటాడు రామద్స్. ఇహ్నికి 
పరానికి కూడా అవసరమైన ఎన్నా 
విలువలు, విశేష్టలు ఒకే చోట 
రాశిగ్ పోయగ్ అవతర్ంచిన 
వాడే రాముడు. కష్టటి లను కనీనాళ్ల-
నూ కూడా ప్రేమించగలగడం జా్ఞ ని 
లక్షణం. రాముడు అటువంటి 
జా్ఞ ని. ఆయన అవతర 
పురుష్డు. భారతీయ సంసకృ-
తిపైె ఆయన ముద్ర అడుగడు-
గున్ ప్రస్ఫూటమవుతుంటుంది. 
 ఎపు్పడు ధరామునికి హ్ని, అధ-
రామునికి వృద్ి సంభవిస్తు ందో, 
అపు్పడు సవాయంభువైన సరేవాశవా-
రుడు తనకు తనే సృష్టి ంచుకుని 
అవతర్స్తు న్నాడు. రామాయణ 

కలంలో ఈ జగతతుంత రావణా-
దులచే పీడ్రపబడుతుండటం-
తో కండగండ్ల  పాలైెన బ్రహ్ముది 
దేవతలు శ్రీమన్నారాయణునికి 
తమ కష్టటి లను విననావించుకో-
గ్, భక తువత్సలుడైన ఆ స్వామి 
దేవతల ప్రారథానలను ఆలకించి 
దశరాతముజునిగ్ ధరణిపైె అవ-
తర్ంచి, దుషటి  రాక్షస్లను 
సంహర్ంచి, పీడుతులైెన సకల 
లోకవాస్లను రకిష్ంచాడు. 
 ఆయన జీవితమే ఒక ఓ ఆదర్శ 
గ్రంధం. కర తువ్య పాలనకు ఆయన 
జీవితమొక దర్పణం. మరా్యద 
పురుషోతతుమునిగ్, సకల గుణ 
సంపనునానిగ్, ఈ భూలోకంలో 
అడుగుపెటిటి  కడుకు అంటే 
ఇల్ ఉండాలి,  విద్్యర్థా అంటే 
ఇల్ ఉండాలి, భర తు అంటే ఇల్ 
ఉండాలి, తండ్ అంటే ఇల్ 
ఉండాలి అంట్ మన ముందు 
అతి స్మాన్యమైన జీవితనినా 
గడ్ప చూపంచాడు. ధరముం కోసం 
తన సరవాస్వానినా త్యగం చేయగ-
లగడమే శ్రీరాముని గొప్పతన్నికి 
నిదర్శనం. శత్రు భయంకరుడైన 
యోధుడు. ప్రజా రంజకంగ్ 
పాలన చేసిన యోధుడు. ఆర తు 
జనుల పట్ల  అత్యంత దయా-
మయుడు. మన రాముడు లో-
కభిరామునిగ్, ఇంద్రియాలను 
జయించినవానిగ్, అనుగ్రహ 

ప్రద్యుకునిగ్ కీర్ తుంపబడాడి డు. 
 శ్రీరామచంద్రమూర్ తు చైత్ర శుద్ 
నవిమిన్డు పునరవాస్ న్లుగవ 
పాద్న కరాకాటక లగనాంలో 
మధా్యహనాం పూట శ్రీ మహ్వి-
ష్ణు వు అవతరంగ్ దశరథ క-
సల్్యదేవి రాజ దంపతులకు 
జనిముంచాడు. విష్ణు వు ధర్ంచిన 
పది అవతరాలలో మూడు అవ-
తరాలు, చైత్రమాసంలోనే ప్ర-
దుద్వించినటు్ల  తెలుస్తు ంది. 
మత్సయా, వరాహ, శ్రీరామ అవతర 
జయంతులు చైత్రమాసంలో-
నే వస్తు ంటాయి. దశవతరా-
లలో శ్రీరామావతరం ఏడవది.  
‘రామ’ అనే శబ్ద మే ఒక మహ్-
మంత్రం. ‘ఓం నమో న్రా-
యణాయ’ అనే అనే అష్టటి క్ష-
రీ మంత్రంలోని ఐదవ అక్షరం 
‘రా’ పంచాక్షర్ మంత్రం ‘నమ-
శి్శవాయ’ లోని రెండవ అక్షరం 
‘మ’ ఒకటిచోట చేర్సేతు రామ 
శబ్ం ఉద్విస్తు ంది. ఆ ఉచాఛా-
రణతో కేశవులిరువుర్ అను-
గ్రహం ఒకేస్ర్ సంభోదించే 
భాగ్యం కలుగుతుంది. 
అల్గే రామన్మంలోని ‘ర’ 
అనే అక్షరం భకుతు లను సంస్ర 

         శ్రీసీతరాముల కళా్యణము
  చూతుమురారండీ!!  



20 మార్చి 2023

స్గరం నుంచి రకిష్స్తు ందనీ, రా 
(రGఆ)  లోని ఆకరం అత్యంత 
సౌఖ్్యనినా అందిస్తు ంది. ‘మ’ 
అనే అక్షరం భకుతు ల మన్రధా-
లను తీరుచితుందనీ మహ్రుష్ లు 
చబుతరు. ‘రా’ అని అననాపు్ప-
డు న్రు తెరుచుకుని పాపాల-
నీనా బయటకు పోతయట. ‘మ’ 
అననాపు్పడు న్టికి మూతపడ్ 
పాపాలు ప్రవేశించలేవట. 
 సంసకృతంలో సంఖ్్యశస్్రా ల-
నీనా ‘కతపయాది’ అంటారు. దీని 
ప్రకరం సంసకృతంలోని ఒకకా-
కకా అక్షరానికి ఒకకాకకా విలువ 
ఇచాచిరు. ‘రామ’ న్మంలోని 
‘రా’ అక్షరం విలువ`2, ‘మ’ 
అనే అక్షరం విలువ`5. ఒకస్ర్ 
‘రామ’ అని ఉచచిర్సేతు పదిస్-
రు్ల  (2I5R10) ఉచఛార్ంచినటు్ల  
అవుతుంది. మూడుస్రు్ల  ఉచచి-
ర్సేతు (10 I10I10) వయి్య స్రు్ల  
ఉచచిర్ంచినటు్ల  అవుతుంది 
అని కూడా పెద్దల వివరణ. 
అంటే శ్రీమహ్విష్ణు వు సహస్ర-
న్మాలను జపంచిన ఫలితం 
కలుగుతుందని అంటారు. 
                  శ్రీరామ రామ 
రామేతి రమే రామే మన్రమే  
                  సహస్రన్మ తతుతు -
ల్యం రామన్మ వరాననే  
ఇతి తరక మంత్రం. సద్శి-
వుడు ధా్యనమగునాడై జపంచే 
మంత్రం. ఈ తరక మంత్రానినా 
జపంచిన వారందరూ తర్ంచి 
శివ స్యుజ్యం పొందుతరు. 
 పరస్పర విరుద్ సవాభావం కల 
గురువులను సేవించి, వార్ 

అనుగ్రహం పొందిన ఘనత 
రాముడ్దే. రాముడ్కి విద్్యబు-
ద్ులు గరపటం కోసమే బ్రహ్ము-
ర్ష్ అయిన్, అయోధా్య రాజులకి 
పురోహితులుగ్ అంగీకర్ంచి 
ఎంతోకలం వేచి ఉననా పరమ 
శంతమూర్ తు, వశిషటి  మహర్ష్-
తో ఎల్ భకి తుశ్రద్లతో మలిగ్డో, 
అత్యంత కోప ధార్, తమసమూ-
ర్ తు అయిన విశవామిత్రుని ఎడల 
కూడా అల్గే మలిగి కళా్యణ-
మూర్ తు అయా్యడు రాముడు.  
మునుల ఆశ్రమాలలో జర్గే 
యజ్ఞ యాగ్దులకు నిత్యం 
ఆటంకలను కలిగిస్తు ననా రా-
క్షస్లను సంహర్ంచడానికి, 
తండ్ దశరధుని అనుమతితో 
సోదరుడు లక్ష్మణునితో బయ-
లుదేర్న శ్రీరాముడు విశవామి-
త్రుని అనుసర్స్తు  ఆయనకు 
శుశృషలు అందించి, బల, 
అతిబల అనేక మంత్ర విద్యలు 
నేరాచిడు. అనేక అస్త శస్్రా -
లు పొంద్డు. విశవామిత్రుడు 
జనకుడ్ ఆహ్వానంపైె రామ-
లక్ష్మణులను తోడు తీస్కుని 
విదేహ  రాజ్యం చేర్ సీత సవా-
యంవరానినా తిలకించ వచాచిడు. 
సీతను పర్ణయమాడ దల-
చినవారు శివధనస్్సను ఎకికా-
పెటిటి న రాకుమారులలో శకి తు-
వంతునికే అర్హత ఉంటుందని 
సభలో ప్రకటించారు. 
  శివధనస్్సను శివుడు దేవ-
తలకు ఇచాచిడు. ఆ ధనస్్సను 
దేవతలు జనకమహ్రాజు పూరీవా-
కులైెన దేవరతునకు బహుమా-

నంగ్ ఇచాచిరు. అప్పటినుండ్ 
ఆ శివధనస్్స జనకుని ఇంట్ల నే 
ఉంది. ఆ ధనస్్స చాల్ బరువుగ్ 
ఉంటుంది. ఎనిమిది చక్రాలు-
ననా ఇనప భోష్టణంలో ఉననా శి-
వధనస్్సను ఎంతో ప్రయాస-
తో వందల్ది సిపాయిలు రాజ 
దరాబార్కు చేరాచిరు. చాల్మంది 
రాజులు, చివరకు రావణుడు 
కూడా ధనస్్సను ఎకుకా పెటటి లే-
కపోయారు. విశవామిత్రుని అభి-
మతంతో శ్రీరాముడు గురువు 
ఆనతి తీస్కని శివ ధనుర్ం-
గ్నికి పూనుకున్నాడు. శ్రీరామ 
చంద్రమూర్ తు అత్యంత మహిమా-
నివాత వింటి నడుమ చేతోతు పటుటి -
కని అవలీలగ్ లేవనేతతు డు. 
వింటకి అలే్లత్రాడును అలవోకగ్ 
ఎకికాంచేస్తు ండగ్ ఆ శివధనస్్స 
పడుగుపడ్నంత శబ్ం చేస్తు  
పెళ్్ళన విర్గి పోయింది. ఆ దృ-
శ్యనినా చూసిన జనకమహ్రాజు 
సంతోష భర్తుడై విశవామిత్రు-
నితో శ్రీరామునికి తన ముదు్ద ల 
కూతురు సీతనిచిచి వివాహం చే-
స్తు నని చప్పగ్ శ్రీరాముడు తన 
తండ్ అంగీకరం లేనిదే సీతను 
భార్యగ్ సీవాకర్ంచనన్నాడు. 
ఇకకాడ జర్గిన సంగతులను దశ-
రధునికి చప్ప ఆయన అనుమతి 
కోసం తన మంత్రులను అయోధ్య 
నగరానికి పంపస్తు నని చపా్పడు. 
అనంతరం జనకుని మంత్రులు 
అయోధ్యకు చేరుకుని దశరధు-
నికి సవాయంవరం విషయానినా 
చపా్పరు. వార్ మాటలను విననా 
దశరధుడు వంటనే తన పర్-
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వారంతో, చతురంగబల్లతో 
మిధుల నగరానికి చేరుకున్నాడు.  
పరస్పరం పర్చయాలయా్యక 
ఒకర్ వంశం గుర్ంచి మర్కరు 
చపు్పకుని వివాహ ప్రయతనాలు 
మొదలుపెటాటి రు. దశరధుని 
నలుగురు కడుకులకు, జనకుని 
నలుగురు కూతుళ్ళను ఇచిచి 
పెండ్్ల  చేయాలని నిశచియించడ-
మైనది. వశిషటి , విశవామిత్ర. శత-
నందుల ఆధవార్యములో వైదిక 
మంత్రాల మధ్య జనక మహ్రాజు 
తన ముదు్ద ల కూతురు సీతను 
రాముని చేతిలో ఉంచి కన్్యద్నం 
చేశడు. అనంతరం లక్ష్మణునికి 
ఊర్ముళ తోను, భరతునికి మాం-
డవితోను, శత్రుఘ్నానికి శ్రుతకీ-
ర్ తుతోనూ కళా్యణం జర్పంచాడు. 
 ‘శ్రీరామ కరా్ల మృతం’ గ్రంథంలో 
సీతరాముల కళా్యణం-
లో తలంబ్రాలు పోస్కునే 
ఘటాటి నినా అత్యంత మన్-
హరంగ్ వర్ణుంపబడ్రది. 
           జానక్య: కమల్మల్ం-
జలి పుటేయా: పదము రాగ్యితుః  
           న్యస్: రాఘవ మసతుకే చ 
విలసత్ కుంద ప్రస్న్యితుః  
           స్రస్తు : శ్యమల్కయ కంతి 
కలిత: యా: ఇంద్రనీలయిత: 
           ముకతు: త: శుభద్: భవంతు 
భవతం శ్రీరామ వైవాహిక: 
 పెళ్్లకూతుర్గ్ సీతమాత, శ్రీ-
రాముడు తలమీద ముత్యల 
తలంబ్రాలు పోస్తు ననాదట. ఆ 
తలంబ్రాలు కమల్లవంటి నిరము-
లమైన ఆమ దోసిలిలో ఉననాం-
తసేపు ఎర్రని పదమురాగమణుల్్ల  
ప్రకశించాయట. ఆమ ఆ ము-

త్యలను రాఘవ మసతుకం మీద 
ఉంచినపు్పడు ఆయన నల్లని 
కేశజాలం మీద అవి మలె్ల  పూల 
ల్గ డ్పాటి రాయట. ఆ తరావాత 
ఆయన తల మీద నుంచి జార్, 
ఆ నీల మేఘశ్యముని శరీరం 
మీద పడడిపు్పడు అవి ఆయన 
శరీరకంతితో కలిసి ఇంద్రనీల-
మణులల్గ్ భాసించాయట. 
అల్ంటి శ్రీరామ కళా్యణ సం-
దర్పు ముత్యల తలంబ్రాలు 
(శ్రీరామ వైవాహిక:) మీకందర్కీ 
శుభం కలగజేయుగ్క (శుభద్, 
భవంతు భవతమ్) అని కవి 
ప్రార్న. ఈ శో్ల కనినా ప్రతి వార్ 
వివాహ సమయంలో సముర్ంచే 
ఉతతుమ సంప్రద్యం న్లకల్ప-
బడ్రది. అరథాం పూర్ తుగ్ తెలిసిన్ 
తెలియకపోయిన్ ఈన్టికీ, 
ఈ సంప్రద్యం పాటిస్తు న్నాం. 
 ‘‘జానక్య: కమల్మల్ంజ-
లి పుటేయా: పదమురాగ్యిత:’’ 
అననా శో్ల కనినా ఎరగని ఆంధ్రు-
లుండరు. ప్రతి పెళ్్ళ శుభలేఖల-
నినాంటినీ దీంతో ప్రారంభించడం 
బాగ్ పాతుకుపోయిన తెలుగు 
సంప్రద్యం. తమ సంతనం 
సందర్ంలో ఆంధ్రులు ఆద-
ర్శవంతులైెన సీతరాముల-
ను ఈశో్ల కం ద్వారా మొదట 
సముర్ంచుకని, శుభకరా్యనికి 
శుభారంభం చేస్కుంటారు. 
 దేశమంత పోటీలుపడ్ పెద్ద  
పెద్ద  పందిళ్్ళ వేసి వైభవంగ్ 
సీతరాముల కళా్యణం జరుపు-
తరు. తెలంగ్ణలోని భద్రాద్రి 
(భద్రాచలం)లో ఏ రోజు సీతరామ 
కళా్యణం చేస్తు రో అదే రోజు పెద్ద  

పెద్ద  పందిళ్్ళ వేసి వైభవంగ్ ఈ 
కళా్యణం దేశమంత జరుపుకుం-
టారు. మన తెలుగు రాష్ట్రా లో్ల  ఒక 
స్ంప్రద్యం ఉంది. సీతరా-
ముల కళా్యణం జర్గిన తరువాతే 
మన ఇళ్ళలలో వివాహ్లు జరు-
పుకుంటారు.
జగద్నందకరకుడు ` భద్రాద్రి 
రాముడు: పావన గౌతమీ తీరాన 
న్లకననా భద్రాద్రి పుణ్యకేష్త్రం 
నిరముల ‘శ్రీరామచంద్ర’ న్మసముర-
ణతో మారోముగిపోతుంది. పౌరాణిక, 
చార్త్రక ప్రాశసతుయాం కలిగిన భద్రా-
ద్రిలో అణువణువున్ రామన్-
మమే. భద్రాద్రి రాముని సనినాధిలో 
గోద్వర్ నది పవిత్ర స్నాన్లు 
ఎన్నా జనముల పుణ్యఫలం. 
 ప్రకృతి రమణీయతకు పెటిటి ంది 
పేరు భద్రాచలం. దటటి మైన 
అడవుల మధ్య ఈ ఊరుంది. 
ఊర్ పకకానే ప్రవహించే గోద్వ-
ర్ని చూసి ‘‘భద్రాద్రి రామయ్య 
పాద్లుకడుగంగ పరవళ్్ళ 
తొకికాంది గోద్వర్ గంగ’’ భద్ర-
గిర్ అని కండమీద శ్రీసీత-
రామచంద్రస్వామి ఆలయం 
ఉననాందున ఈ ఊర్కి ఆ పేరు 
వచిచిందని చబుతరు. దకిష్ణ 
భారతదేశంలో ప్రసిద్ తీరథా 
సథాలంగ్ పేరు తెచుచికుననా భద్రా-
ద్రి ఎపు్పడూ భక తు జన సంతోషంతో 
క ళ క ళ ల్ డు తు ం టు ం ది .  
రామరాజ్యం స్థా పంచి నరోతతుము-
డైన శ్రీరాముడు భద్రాచలంలో 
సీతలక్ష్మణ సమేతుడై చతురు్-
జుడ్గ్ కలువు తీరాడు. భద్రాద్రి-
కి త్రేతయుగం, ద్వాపరయుగం, 
కలియుగ్లతో ముడ్పడ్ ము-
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చచిటైన ఐతిహ్యం ఉంది. త్రేత 
యుగ్నికి చందిన రాముడు, 
ద్వాపరయుగంలో ఇకకాడ కలు-
వయా్యడు. కలియుగంలో పోకల 
దమముకకా ఇచిచిన సమాచారం-
తో కంచర్ల గోపననాగ్రు ఇకకాడ 
ఆలయం నిర్ముంచారు. భద్రా-
చల రాముడ్ని సేవించినవారు 
సకలపాప విముకుతు లైె తర్స్తు ర-
ని బ్రహముపురాణం చబుతుంది. 
 రాముడు భద్రాద్రిలో కలువ-
యా్యక తొలి ఆరాధన దేవర్ష్ 
న్రదుడు చేసినటు్ల  పురాణాలు 
చబుతున్నాయి. 16వ శతబ్ద ం-
లో పోకల దమముకకా సీతరాముల 
తటాకు పందిర్ వేసి తటి పండు 
నై్వేద్యంగ్ అందించేది. ఈమ 
ఇచిచిన సమాచారంతో అప్పటి 
హసన్బాద్ (పాలవాంచ తహిసి-
ల్్ద ర్ కంచర్ల గోపననా రామాల-
యానినా నిర్ముంచి రామద్స్గ్ 
కీర్ తు గణించారు. కలక్రమంలో 
రామాలయ నిరాముణంలో ఎన్నా 
మారు్పలు చేరు్పలు వచాచియి. 
ప్రాంగణంలో ఎండావానల 
నుంచి దకిష్ణగ్ పందిర్ ని-
ర్ముంచారు. అద్్ద ల మండపం 
పునరుద్ంపబడ్రది. ఈ 
ఆలయంలో దేవతల ఉత్సవాలు 
కక దమముకకా ఉత్సవానినా కూడా 
ప్రారంభించడం ఓ విశేషం. 
 రామావతరంలో శ్రీరాముడు 
సీతలక్ష్మణ సమీతుడైెై వనవాస 
సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో 
సంచర్ంచినటుటి  సథాల పురాణం 
చబుతుంది. కుస్మ కోమలి 
సీతమము కలినడకన తిర్గి అల-

సిపోయి ఉండగ్  పొగడ చటు్ల  
కింద విశలమైన శిల కనిపస్తు ం-
ది. ఆ రాతిపైెన సీతరాములు 
సేద దీరుతరు. హంస తూలిక-
తతవానినా మర్పంచేంత సౌఖ్్యనినా 
ప్రస్దించిందట ఆ శిల. ద్ంతో 
రామచంద్రుడు పరమానంద 
భర్తుడై, ‘ద్వాపరయుగంలో 
నీవు మేరు పరవాతరాజు కుమా-
రుడువై ననునా శిరస్్సన ధర్-
స్తు వు’ అని ఆశీరవాదించాడు. 
 తరావాత కలంలో ఆ శిల భద్రుడ్-
గ్ జనిముస్తు ంది. రావణ సంహ్రం 
తరావాత రాముడు వైకుంఠాని-
కి వళాతు రు. ఆ తరావాత భద్రుడు 
ఘోర తపస్్స చేయడంతో 
రాముడు నేరుగ్ వైకుంఠం 
నుండ్ వచిచి ఇకకాడ కలువు 
తీరుతడు. భద్రుడు తపస్్స 
వల్ల  వలసినందున ఈ కేష్త్రాని-
కి భద్రాచలమని పేరు. రామ-
చంద్రుని ఆలయంలో న్లుగు 
దికుకాలో్ల  న్లుగు గోపురాలు 
ఉన్నాయి. పడమర దికుకాన రా-
జగోపురం దర్శనమిస్తు ంది. 
గరా్లయం పైెన రామద్స్కు 
గోద్వర్లో లభించిన స్దర్శన 
చక్రం ప్రకశిస్తు  కనిపస్తు ంది. 
భద్రాచల ఆలయ ప్రాంగణం-
లో నగల ప్రదర్శనశల, పర్వార 
దేవతలు, విశలమైన చిత్రకూట 
మండపం, రామద్స్ నివశిం-
చిన ప్రదేశంలో జా్ఞ న మందిరం 
భకుతు లినా తనముయులినా చేస్తు యి. 
 భద్రాచలం శ్రీ సీతరామచం-
ద్ర స్వామివార్ కోవలలో జర్గే 
ప్రతి ఉత్సవంలో విధిగ్ వికవాకేష్న 

పూజ జరుగుతుంది. రోజూ జర్గే 
దరా్రు సేవ భద్రాచలం దేవ-
స్థా నంలో ప్రతే్యకం. మహ్రాజైన 
శ్రీరాముడ్కి దరాబారు నిరవాహిం-
చే విధాన్నినా తూము లకీష్మీ నర-
సింహద్స్ (ఆలయ అధికర్) 
ప్రవేశపెటాటి రు. రోజూ వచేచి 
ఆద్య వివరాలను దరా్రు-
లో రాములయ్యకు వివర్స్తు రు. 
 ఇకష్ వాకు కులదైెవమైన శ్రీరం-
గన్థుడ్ ఆలయ ఉత్సవాలు, 
ఆచార స్ంప్రద్యాలను ఇకకాడ 
అనుసర్స్తు రు. భద్రాచలంలో 
ముకోకాటి ఏకదశి వేళ వైకుంఠ 
ద్వార దర్శనం ప్రముఖమైనది. 
శ్రీరామ నవమికి ఇకకాడ జర్గే 
సీతరాముల కళా్యణం జగతకా-
ళా్యణంగ్ బాసిలు్ల తుంది. పం-
చరాత్రాగమ సిద్్ంతం తెలిసిన 
ఆలయ కుటుంబాలను శ్రీరంగం 
నుంచి ఇకకాడ్కి తీస్కువచాచి-
రు. వంశపారంపర్యం లేనప్ప-
టికీ ఆ వంశస్థా లు ఇంక ఇకకాడ 
ప్రధాన భూమిక పోష్స్తు న్నారు. 
 సీతమముకు శ్రీరాముడు మూడు 
స్త్రాల మంగళ స్త్రం ఎన్నా 
వేద్ంత రహస్్యలను చాటి 
చబుతుంది. పతృవాత్సల్యం-
తో భక తు రామద్స్ చేయించిన 
మంగళ పతకనినా కలిప ధర్ంప 
చేయడం ఈ కేష్త్ర ఆచారం. ఇకకాడ 
తలంబ్రాలకు కవలసిన బియా్య-
నినా కందరు మహిళా బృంద్లు 
ధాన్్యనినా సవాయంగ్, నేరు్పగ్ 
బియ్యం  మొన విరగకుండా 
వలచి బస్తు ల కలది తలంబ్రాల 
బియా్యనినా భకి తుతో సమర్్పంచు-
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కుంటారు. ఆలయ సంప్రద్య 
ప్రకరం తలంబ్రాలలో గుల్బ్ 
అనే రంగు కలుపుతరు. భద్రాద్రి 
లో జర్గే కళా్యణానికి తెలంగ్ణా 
ప్రభుతవాము ముత్యల తలం-
బ్రాలు, పటుటి  వస్్రా లు రాష్ట్ర ము-
ఖ్యమంత్రి లేద్ దేవాద్య శఖ 
మంత్రి కని సవాయంగ్ వచిచి 
స్వామివార్కి సమర్్పస్తు రు. శ్రీ-
రామచంద్రుని సీతమమువార్ని 
ఎదురెదురుగ్ ఆశీనులను చేసి 
కళా్యణం జరుపుతరు. లక్ష్మణ-
స్వామి వారు తోడు పెళ్్ళకడుకు-
గ్ శ్రీరాముని పకకాగ్ ఆశీనులను 
చేస్తు రు. వేసవి మండుటండలో 
అభిజ్ఞ లగనాంలో జర్గే ఈ కళా్యణ 
వేడుక అనగ్ సీతరాముల 
కల్్యణానినా తిలకించుటకు ప్రతి 
ఏటా లక్షననార భకుతు లు చూస్తు రు. 
కళా్యణానంతరం అందర్కి 
కళా్యణ అకిష్ంతలు ఆలయ అధి-
కరులు అందజేస్తు రు. భద్రాద్రి 
రాముని సనినాధిలో అంగరంగ 
వైభోగంగ్ నిరవాహింపబడ్న 
కళా్యణ వేడుకను తిలకించడం 
ఎన్నాజనముల పుణ్యఫలంగ్ భావి-
స్తు రు. కళా్యణానినా తిలకించే వా-
రందర్కి అంత శుభమే కలుగు-
తుందని పండ్తులు అంటారు. 
 కళా్యణంల్గే మరానాడు జర్గే 
రామ పటాటి భిషేకనికి ఎంతో ప్రా-
ధాన్యం ఉంది. రాష్ట్ర గవరనార్, 
రాష్ట్ర మంత్రుల మొదలైెన అధి-
కరులు పటాటి భిషేక కర్యక్రమం-
లో పాలగీ ంటారు. ప్రతి 60ఏళ్ళకు 
రాజును పటాటి భిషేకం చేయాల-
ననాది పండ్తుల భావన. 1927లో 

ఆ తరావాత 1987లో ఈ తరహ్ 
పటాటి భిషేకం జర్గింది. 2047లో 
మళీ్ల  జరగనుంది. ప్రతి 12 సం-
వత్సరాలకు ఒకస్ర్ జర్గేది 
పుషకార పటాటి భిషేకం.2011 
సంవత్సరం తరావాత మళీ్ల  
2023లో ఇది జరగ్లి్స ఉంది. 
 చైత్ర శుద్ నవమి అత్యంత పవి-
త్రమైన పరవాదినం. ఎందుకంటే 
ఈ రోజునే శ్రీ రామచంద్ర మూర్ తు 
దశరధుని కుమారునిగ్ కసల్య 
గరా్న జనిముంచాడు. ఈ రోజునే 
శ్రీరాముని కళా్యణం జర్గింది. 
రావణ  వధానంతరం శ్రీరాము-
డు సీత సమేతంగ్ అయోధ్యకు 
వచిచింది ఈ రోజే. శ్రీరామనవ-
మిన్డు రామ మంత్రోపాసకులు 
అనివార్యంగ్ ఉపవాసముండ-
వలెను. నవమి ముందు రోజు 
(అషటి మి) రాత్రిపూట భోజనం 
చేయకుండా ఒంటిపూట 
భోజనం చేసి తరావాత నవమిన్డు 
శ్రీరామచంద్రుని ఆరాధించుక-
ని షోడశోపచార పూజ చేయాలి. 
తులసీదళాలతో శ్రీరామచం-
ద్రుని, మారేడు దళాలతో సీత-
దేవిని, తమలపాకులతో ఆం-
జనేయుని పూజంచాలి. రామ 
భజనతో జాగరణ చేసి మరుసటి 
రోజు ఉదయానేనా రామునికి పునుః 
పూజ చేసేతు శ్రీరామనవమి పూర్ తుగ్  
ఆచర్ంచినటు్ల  అవుతుంది. 
 ఏ మాట రాయాలన్నా ముందుగ్ 
శ్రీరామ వ్రాసి మొదలుపెటటి డం 
మనకు అలవాటు. విధా్యంధారు-
లు  అంతగ్ లేని పాటక జనం 
సైతం పది ఇళ్్ళ కూడా లేని చిననా 

చిననా పలె్లలో్ల  కూడా రామ భజన 
మందిరాలను ఏరా్పటు చేస్కని 
పాటలతో, పద్్యలతో, భజనల-
తో రాముణిణు కీర్ తుస్తు  ఉంటారు. 
శ్రీరామ వాక్యం అంటే అందరకి 
శిరోధార్యమనే అరథాంలో సిథారప-
డ్ పోయింది. శ్రీరాముడు మా 
తండ్, సీతమము మాయమము,  భర-
తదులు న్ సోదరులంట్ మన 
త్యగయ్య మనలినాందర్నీ కూడా 
శ్రీరామ కుటుంబంలో సభు్యలు-
గ్ చేశడు. ఆంధ్రులంత శ్రీరా-
ముని భద్రాద్రి రామునిగ్ తలంచి 
పూజంచడం ఆనవాయి. 
సీతరామ లక్ష్మణులు నడయా-
డ్న పుణ్య ప్రదేశం భద్రాద్రి కి 
చేరువలో ఉననాది పరణుశల. సీత-
రాముల లక్ష్మణులు పరణుశలలో 
కది్ద  న్లలు వనవాసము చేశరు. 
ఆయన ఆంధ్రులకు ఆరాధ్య 
దైెవం. 
             ‘‘సరవాం శ్రీరామచంద్ర 
చరణార వింద్ర్పణమస్తు ॥’’



24 మార్చి 2023

తజ్ మహల్ చూసిన తరువాత
అందర్కీ మధుర లో శ్రీ కృషణు
జనము సథాలం చూడాలని అనుకు-
న్నాము . అయితే అప్పటి కే రాత్రి
8 కవసతు ోంది. మందిరం మూ-
సివేస్తు రని డ్రైవర్, ద్ర్ మధ్యలో
ద్ర్ కోసం అడుగుతుంటే,
ప్రతీ వారు గుడ్ మూసేస్తు రనే
చపా్ప రు. కనీ మా అదృషటి ం
బాగుండ్ గుడ్ తలుపులు తెర్చే
ఉండడంతో ఒక గంట సేపు
భగవత్ దర్శనంలో లీనమయా్య-
ము. మా ఆనంద్నికి అవధులు
లేవు. ఆ తరువాత ఢిలీ్ల  చేరుకు-
న్నా ము .
చార్ ధామ్ యాత్ర. 15-
05-16 ఉదయం 8 గంట-
లనుండ్ మా చార్ ధామ్ యాత్ర
ఢిలీ్ల  నుండ్ మొదలయి్యంది.
అందరం మా లగేజ్ అంత
ఇన్నావాలో వనుకనే సరు్ద కుని
బయలుదేరాము. ఢిలీ్ల  నుండ్
హర్ద్వా ర్ స్మారు 5 గంటల
ప్రయాణం. "హోటల్ బ్ంజాల్"
లో మా బస. స్మాను్ల  అకకాడ
పెటిటి , గంగమము ఒడ్లో స్నానం
చేసి, 7 గంటలకు హ్రతి
చూశం. స్నాన్ల ఘాటు్ల  పెంచా
8 స్మాజక విలువల మా-
సపత్రిక సపట్ెంబర్ 2016
రు. ఇపు్పడు చాల్ మంది స్నాన్

లు చేయడానికి వీలుగ్ ఉంది.
అకకాడ హోటల్ తీస్కున్నాం .
16-5-16 ఉదయం బయలుదేర్
హృషీకేస్ వళా్ళలి ట్రావల్్స ప్రక
రం.కనీ మేం కది్దగ్ మారు్ప చే
శము.. మానస్దేవి టంపల్ మా
ప్రోగ్రాములో లేదు కనీ మానస్
దేవిని చూడాలనిపంచి, అమమువా
ర్ దర్శనం చేస్కుని, అకకాడ
మొకుకా ఉండడంతో, పెద్ద  పల్ల
పేరే కక,మిగిలిన ఇద్దరు పల్లల
పేర కూడా డొనేష న్ రాయించి,
తరువాత హర్ద్వా ర్ నుండ్ బయ
లుదేరాము. చార్ ధామ్ యాత్ర
మధ్యలో RTO లో ర్జసటిష్రే న్
చేయాలని డ్రైవర్ చపా్ప డు. అది
కస్తు  మూడు గంటలు పటిటి ంది.
అదే సమయంలో మా ప్రయాణీ
కులందరూ పంజీకరణ చేస్కో
వాలని, ఆధార్ కరుడి  ద్వారా ఇండ
సి్రాయల్ కరుడి  తీస్కోవాలన్నారు.
ఆ కరుడి  ఉతరా్త ఖండ్ ప్రభుతవాం
ఉచితంగ్ ఇచేచి సదుపాయం
కలి్పంచింది. ఈ తతంగంలో
బాగ్ ఆలస్యమవడం వలన
హృషీకేశ్ సికా ప్ చేసి, మేం బారోకా
ట్ బయలు దేరాం. అకకాడనుండ్
216 km (7 hours) ప్రయాణం.
అందుకని హృషీకేశ్ సికా ప్ చేసి,
బారోకాడ్ వళా్ళము. అకకాడ రాత్రి
హోటల్ లో సేటి  చేస్ము. ఇప్పటి

వరకూ అనినా చోటా్ల  హోటల్
రూములు బానే ఉన్నాయి.
17-5-16 ఉదయం మరల ఇన్నా-
వాలో బయలు దేర్ హనుమాన్
చటిటి  అనే పే్ల స్కి వళ్్ల , అకకాడ
నుండ్ యమున్త్రి వళా్ళలి. అకకా
డ నుండ్ 5ఫీట్ walk వే ఉంది.
పైెకి నడుచుకుంట్ గ్ని, పోనీ
పైెన కనీ (అంటే అకకాడ్ వారు
కేన్ తో చేసిన కురీచిలో కూరోచిపె-
టిటి , వీపుపైె మోస్కుంట్, పైెకి
6km మోస్కుంట్ పైెకి ఎకుకా-
తరు.) అల్గే గుఱ్ ఱం మీద
కనీ, డోలిలో కనీ (అంటే చకకా-
లతో పల్లకీల్గ్ తయారుచేసి,
అందులో ఒకర్ని కూరోచి పెటిటి ,
నలుగురు మోస్తు రు. వీటి ధరలు
ఇల్ ఉన్నాయి.
డోలీ ------ RS 2600 / -
గుర్రం ----- RS 800 / -
బెలి్ల  ------ RS 1200 / -
ఇకకాడ యాత్రీకులు ఎకుకావ
అవడం వలన అకకాడ మధ్యవ-
రుతు లు, అకకాడ్ లోకల్ రెవనూ్య
అధికరులు కలిసి కుమముక్కై వార్
ఇష్టటి  నుస్రం రేటు్ల  డ్మాండ్
మొదలు పెటాటి రు.
డోలీకి Rs. 5000 నుండ్ 10,000
వరకు, పోనికి Rs. 1200 నుండ్
2000 వరకు, గుఱ్ఱా  నికి 2000

చార్ ధామ్ యాత్ర

  (42 వ పేజీ చూడండ్)
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హితోకుతు లు

                                  

       ఎడపక క్రతువులు తపములు  
       నడువుల వాసంబు తీరథాయాత్రల చేయన్ 
       ఒడయని గనగొన జలడు 
       కడువిదిగురుని నిషటి పరుడు వేమా ! 

భావం: ఎడతెగకుండా క్రతువులు, తపములు చేసిన్, అరణ్యవాసం చేసిన్, తీరథాయాత్రలు చేసిన్ 
ముకి తుని పొందలేము. గురువు చప్పన నియమ నిషటి లను ఆచర్సేతు ముకి తు లభించును. 
```````` 

         అపర్తోష్ట దివాదుష్టం  
         న స్దు మనే్య ప్రయోగ విజా్ఞ నమ్ 
         బలవదప శికిష్తన్మ్  
         ఆతము న్య ప్రత్యయం చేతుః  

భావం: పండ్తులైెన వారు మచిచినపుడే మన విద్య కుశలమని భావించవచుచి. ఎంత శిక్షణ 
పొందిన వార్కి కూడా పండ్తుల మపు్ప లభించినపు్పడే ఆతమువిశవాసం కలుగుతుంది.  

           తన కోపమ తన శత్రువు  
           తన శంతమ తనకు రక్ష, దయచుటటి ంబౌ 
           తన సంతోషమ సవారగీము  
           తన దు:ఖమ నరకమండ్రు, తధ్యము  

భావం: మనిష్కి కోపమే శత్రువు, తన శంతమే తనకు రక్షగ్, తన దయ చటటి ంబుగ్, తన 
సంతోషమే సవారగీముగ్ ఉంటాయి. దు:ఖమును దర్చేరనీయకూడదు.
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తుమూముర్ రాంమోహనరావు

తెలంగ్ణా మాండలికనికి  
పెద్దపీట వేసిన వర్షటి రచయిత్రి 
డా. ముదిగంటి స్జాతరెడ్డి

   తను పుటిటి ంది భూస్వామ్య 
కుటుంబం లోనే అయిన్, తన 
రచనలో్ల  స్మాన్యజన్నీకనికి 
చందిన జీవిత చిత్రణలను వా-
ర్భాషలో రచించిన మలి తరం 
రచయిత్రి డా. ముదిగంటి స్-
జాతరెడ్డి. కథలు , నవలలు, స్-
హిత్యవా్యస్లు రాయడమే గ్క 
తొలితరంతెలుగుకథల సంపుటి 
వంటి పుసతుకలకు సంపాద కతవాం 
వహించిన నిత్యస్హితో్యపా-
సకురాలు శ్రీమతి స్జాతరెడ్డి-
గ్రు. కందుకూర్ మొదలుకుని 
ఎందరోతెలుగు స్హిత్య చర్త్ర-
లు రాసినవారున్నా , మహిళగ్ 
స్హిత్య చర్త్ర రాసిన ఘనత-
వీర్కి దకుకాతుంది. మరో విశేష-
మేమంటే స్జాతరెడ్డిగ్ర్ భర తు 
ప్రొఫసర్ ముదిగంటిగోపాలరెడ్డి 
గ్ర్తో కలిసి సంసకృత స్హిత్య 
చర్త్ర రాయడం జర్గింది. 
ఇటీవలే  తెలంగ్ణ తెలుగు 
స్హిత్య చర్త్ర కూడా రాసేతు ద్నిని 

తెలంగ్ణ స్రసవాత పర్షతుతు -
వారు ప్రచుర్ంచడం జర్గింది. 
స్జాతరెడ్డి గ్రు ఉస్మునియా 

విశవా విద్్యలయం నుండ్తెలు-
గు ప్రబంధాలలో అగ్రగణ్య మైన  
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మనుచర్త్ర,వస్చర్త్రల తుల 
న్తముక అధ్యయనంచేసి డాకటిరే-
టు పటాటి  తీస్కున్నారు.
    ఒక నిశ్శబ్ద  విప్ల వంగ్ స్గిన వీర్ 
స్హితీ ప్రస్థా నం విశిషటి మైనది, 
విచిత్రమైనది , విలక్షణమైనది. 
ఈ మాటలు అనడానికి కరణం 
అటు సంసకృత స్హిత్య చర్త్ర-
నుపరామ ర్్శస్తు ,  ఇటు తెలుగు 
ప్రబంధ వాజ్ఞమీయా నినా వింగడ్-
స్తు ,మర్కవైపు తను పుటిటి పెర్-
గిన వాతవరణం, మనుష్్యలు,
మనసతుతవాలు, స్త్రీలపైె పురుష్టధి-
క్యపు ఒతితుడ్  వంటి అనేక విష-
యాలను తమ కథావస్తు వులు-
గ్ గైకని తెలంగ్ణా మాండలిక 
భాషలో కథలూ నవలలూ 
రాయడం.
         వీర్ వైయకి తుక జీవన్నినా 
ఎప్పటిక పు్పడు తనరీతిలో తన-
కనుగుణంగ్ మలచుకనిద్ని-
నుండే స్హిత్య సృష్టి  చేయడం 
ముదిగంటి స్జాత రెడ్డిగ్ర్ 
ప్రతే్యకత.తెలంగ్ణనేపథ్యం, 
తెలంగ్ణ భాష, స్త్రీల సేవాచఛా, చై-
తన్యం,పతృస్వామ్య దురహంకర 
ధికకారం, ఇవీఆమ ఎనునాకుననా 
విషయాలు. ఆమది నేలవిడు-
వని స్ము. తము చూసిందే 
రాస్రు.తమకు తెలిసిందే వి-
వర్ంచారు.వీర్ రచన్ ప్రస్థా -

నంప్రముఖంగ్ పర్శోధన, కథ, 
నవల, స్హిత్య చర్త్ర, స్హిత్య 
వా్యస్లు మర్యు యాత్రాక-
థన్లుగ్ చప్పవచుచి. అయితే 
స్హిత్య విమర్శలో వీర్ కృష్ 
గణనీయమైనది. వీర్1.మను 
-వస్ చర్త్రల తులన్తముక 
అధ్యయనం, 2.శ్రీన్థుని  కవిత 
సౌంద ర్యం, 3.తెలుగు నవల్-
నుశీలనం,4.వేమన - న్థ సం-
ప్రద్యం,5.రసచరచి -ఆధుని-
కత,6.అద్యతన దృష్టి ,గమనిసేతు 
వైవిధ్యం కని్పస్తు ంది.
అల్గే వీరు రాసిన మూడు 
నవలలు  1. మలుపు తిర్గిన రథ-

చక్రాలు,2.సంక్ళ్్ల  తెగ్యి,3.
ఆకశంలో విభజన రేఖలే్లవుస్త్రీ-
చైతన్్యనికి సంబంధించిన వని 
శీర్ష్కలే చబుతున్నాయి.
ఇక కథల విషయానికి వసేతు; వీరు 
రాసిన కథలను ఐదు సంపు-
టాలుగ్ వలువ ర్ంచారు. అవి 
1.విస్ర్రాయి, 2,మింగుతుననా-
పటనాం,3.వా్యపారమృగం,4.మరో 
మార్కాస్ పుటాటి లె, 5.నిత్యకలో్ల లం-
.ఈ శీర్ష్కలు కూడా సమకలీన 
సమాజం మీద రచయిత్రి దృక్ప-
థానినా  చప్పక చబుతు న్నాయి. 
విస్ర్రాయి అనగ్నే రెండు 
బలమైన ఒతితుడ్లో మధ్య నలగ-
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టంస్చించ డమే గ్క గ్రామీణ 
నేపథా్యనికి కూడా వర్ తుస్తు ంది.
అల్గే మిగతవి కూడాప్రపంచీ-
కరణ నేపథ్యంలో జరుగుతు ననా 
మోస్లు ద్నిని అర్కటాటి లంటే 
మళీ్ల  మారుకాస్్పటాటి లె అనే రచ-
యిత్రి వామప కీష్య దృక్పథం 
కూడా తెలియవస్తు ననాది
ముదిగంటి స్జాతరెడ్డి గ్ర్ 
రచనలో్ల  మరో కోణం స్హిత్య 
చర్త్రలు. అవి ఒకటి కదురెండు 
కదు ఏకంగ్ న్లుగు. ముందు 
ఆంధ్రుల సంసకృతి-స్హిత్య 
చర్త్ర రాస్రు. అది ప్రస్తు తం 
బి.ఏ. తెలుగు విద్్యరుథా లకు పా-
ఠ్యపుసతుకంగ్ ఉంది. ఇవే రాక వీర్ 
రచనలుకనినా ఇంటరీముడ్యేట్ 
కు పాఠా్యంశలుగ్ ఉన్నాయి.
రెండవది  చార్త్రక స్మాజకనే-
పథ్యంలో తెలుగు స్హిత్య చర్త్ర. 
మూడవది సంసకృత చర్త్ర భర్త 
గోపాలరెడ్డిగ్ర్తో కలిసి రాసింది. 
దంపతులిద్దరు కంతకలం 
జరమునీలో ఉననాపు్పడు రాసింది. 
ముఖ్యంగ్ ఇకకాడ చప్పవలసిన 
విషయం ఒకటి ఉంది. స్జాత 
రెడ్డిగ్ర్కిచిననాతనంలోనే కరీం-
నగర్ జల్్ల  పొతకాపలి్ల కి చందిన 
ముదిగంటి గోపాల రెడ్డి  గ్ర్తో-
వివాహం జర్గింది. గోపాల్ రెడ్డి  
తండ్ కండల్ రెడ్డి  ఆర్యసమా-

జ్ పట్ల  ఆకర్ష్తులైె తనుసం-
సకృతం నేరుచికోవడమే గ్క తన 
కుమారులు , గోపాల్ రెడ్డి  , జగ-
న్నాథ రెడ్డిలకుసంసకృతం , వేద 
విద్య నేర్్పంచారు. అననాదముము-
లిద్దరు హర్ద్వార్ లోని గురుకుల్ 
లో  విద్యనభ్యసించారు.
అల్ గోపాలరెడ్డిగ్రు సం-
సకృతమే గ్క  14 భాషలో్ల  ని-
ష్టణు తులు. వారు ఉస్మునియా 
యూనివర్్సటీలో సంసకృత ఆచా-
రు్యలుగ్పనిచేస్రు. ఆయనకు 
జరమునీ భాషమీద పటుటి  ఎకుకావగ్ 
ఉననాందున ఎం.ఏ స్కాలర్ ష్ప్రా-

వడంతో జరమునీ వళా్ల రు. అకకాడే 
టుబింగన్ విశవావిద్్యలయం-
లో కంత కలం పాటుహిందీ 
సంసకృతం నేర్పడానికి ప్రొఫసర్ 
గ్ చేరారు.అదే యూనివర్్సటీ 
గ్రంథాలయంలోఓర్యంటల్ 
శఖలో స్జాత రెడ్డిగ్రు 
 పని చేస్తు  అనేక సంసకృత గ్రం-
థాలను పర్శీలించే అవకశం దొ-
రకడంతో ఇద్దరూ కలిసిసంసకృత 
స్హిత్య చర్త్రను తెలుగు వార్కి 
అపూరవా కనుకగ్ అందించారు.
ఇకన్లుగవది ఇటీవల రాసిన 
తెలంగ్ణా స్హిత్య చర్త్ర. పైె 
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పుసతుకలనీనా అనేకస్రు్ల పునరుము-
ద్రణ అయిన్యంటేనే వాటి ప్రా-
శసతుయాం ఏమిట తెలుస్తు ననాది.
  యాత్రా కథన్లలో భాగంగ్ 
ఈజపుటి  యాత్రాకథన్నినా ‘ నై్లు 
నదీ న్గర్త’ పేరుతోమర్యు 
చైన్ యాత్రను ‘అదు్త చైన్-
యాత్ర’ పేరుతో ప్రచుర్ంచారు. 
ఇవిగ్క ‘ముదె్దర’ శీర్ష్కతో వా్యస 
సంకలనం, ముస్రు పేర్ట 
ఆతముకథను వలువర్ంచారుస్-
జాతరెడ్డిగ్రు.
   అటా్ల గే తెలంగ్ణా తొలితరం 
కథలు, తొలిన్టికథలు, వటిటి కోట 
ఆళావారు స్వామి కథలసంపుటి 
జైలు లోపల,  నూరేండా్ల  తెలుగు 
కథలు అనే పుసతుకలకు సంపాద 
కతవాంవహించారు.వీర్ రచనలు 
కనినా ఇంగీ్లష్లోకి అనువదించ-
బడాడి యి.
       ముదిగంటి స్జాత రెడ్డి-
గ్రు నలగీ ండ జల్్ల  ఆకరం 
గ్రామంలో 1947లోజనిముంచారు. 
.ఇది పూరవాం అరకాపురం పేరుతో 
పలువ బడ్న చార్త్రక ప్రసి-
ద్ి గ్ంచినగ్రామం.భూస్వామ్య 
కుటుంబా నికి చందిన వారు 
కవడంతో వీర్ బంగళా కోటలో 
ఉండేది. రజాకర్ల ఉద్యమాల 
కరణంగ్ కుటుంబం కంత 
కలం అద్దంకిలో తలద్చు-
కోవలసినపర్సిథాతి ఏర్పడ్ంది. 

మిలిటరీ యాక్షన్ జర్గి నై్జాం 
ప్రాంతం భారత్ లో విలీనమైన-
తరువాత తిర్గి వచిచి నలగీ ండ-
లో సిథారపడాడి రు. స్జాతరెడ్డిగ్ర్ 
పాఠశలవిద్య హైెస్కాలో్ల  ,బి.ఏ-
.సకండ్యర్ వరకు న్గ్రు్జ న 
కళాశల,నలగీ ండలో , బి.ఏ. 
ఫైనల్ యియరె్్హదరాబాదు కోఠి 
మహిళాకళాశలలో జర్గింది. 
తరువాత ఓ.యూలో ఎం.ఏ.,ప.
హెచీడిచేస్రు. భర తు గోపాల్ రెడ్డి  
గ్ర్తో కన్నాళ్్ల  జరమునీలో ఉండ్ 
వచిచిన తరావాత రెడ్డి  కలేజీలో30 
సంవత్సరాలు అధా్యప కురాలిగ్ 
పనిచేస్రు.
 ఇంతటి విదుషీమణికి సతకా-
రాలకేం కదువ. తెలుగు విశవా 
విద్్యలయం వీర్ని ఉతతుమరచ-
యిత్రి  ఉతతుమ గ్రంథ పురస్కా-
రం మర్యు ఉతతుమ రచయిత్రి 
పురస్కారాలతో  సతకార్ంచింది.

వీర్ విస్ర్రాయి కథల సంపుటికి 
జే్యషటి  లిటరరీ అవారుడి , విఒశల 
స్హితీపురస్కారం లభించాయా.
వా్యపార మృగం కథల సంపుటికి 
రంగినేని అవారుడి లభించింది. 
కథా రచయిత్రిగ్ చాసోస్హి-
తీ స్ఫూర్ తు పురస్కారం పొందిన 
స్జాతరెడ్డిగ్రు జ.వి.యస్.
స్హితీ పురస్కారం,స్శీల్ 
న్రాయణ రెడ్డి  స్హితీ పురస్కా-
రం, స్రవరంప్రతపరెడ్డి  స్హితీ 
పురస్కారం పొంద్రు. రాష్ట్ర ప్ర-
భుతవా ఉతతుమ అధా్యపకురాలిగ్ 
కూడా సతకార్ంచబడాడి రు.ఇంక-
ఇల్ంటివి ఎన్నా      తనకు పర్చ-
యముననా గ్రామీణ వాతవరణం, 
గ్రామీణ స్త్రీల సమస్యల నేపథ్యం-
గ్ , వా్యపారీకరణ వల్ల  జీవితలో్ల  
ఏర్పడ్న సంకోష్ భాలు, ఎన్నారా 
సమస్యలు, సజ్ లు ఇల్అనేక 
అంశలతో అనేక కథలు రాసి-
,అపూరవామైన స్హిత్య చర్త్రలు 
రాసి ముఖ్యంగ్తెలంగ్ణ మటిటి  
వాసనను తన రచనల ద్వారా 
లోకనికి చాటి చప్పన విదుషీ-
మఒనిస్జాత రెడ్డిగ్రు. 
వార్ని అంతరా్జ తీయ మహిళా 
దిన్త్సవ సందర్ంగ్ అభినం-
దిస్తు మర్నినా అమూల్యమైన 
రచనలు వార్ కలం నుండ్ 
జాలు వారాలని ఆశిస్తు న్నాను.. 
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ఓ... వసంతమా! 

వసంతకలం లో...... 
కతతు చివుళ్ళతో దర్శనమిస్తు ంది పునర్జనముల్!  
ప్రతి చిగురూ ఎదగ్లని చూస్తు ంది 
ఎదిగిన ప్రతి ఆకూ ఒదిగి 
ఒదిగి ఉంటుంది 
కతతు కతతు చిగుళ్ళతో  పైె పైెకి పాకే పలురకల లతలు 
పెన వేస్కుని స్గుతయి  
బంధాలు బలపడాలనికలచక్రం లో మనిష్ల్!... 
చటుటి కీ...ఆకుకీ మద్య జర్గే కథలెన్నా!... 
స్గంధ పర్మళాలతో గుబాళ్ంపులు 
మకరంద్నినా దోచుకునే తుంటర్ తుమముదలు 
సలయేరులను  ద్టుకుని మనముధునుని సైతం 
 మైమర్పంపజేసే  కోయిల భూపాల రాగ మధుర్మలు 
క్రొతతు పూల స్వాసనలతో వీచే మతుతు  గ్లులు 
 ఈ వసంత ఋతువులోనే కద్! 
 ప్రకృతి ప్రస్దించే పర్మళపు వేప పువువా  
మానవాళ్కి మరపురాని దివ్య ఔషధం! 
కన్నా వధువు గ్ మారే కలం!  
పెళ్్ళళ్్ళ జోరుగ్ జర్గే కలం!  
మలె్ల  పూలు మనస్ని దోచుకునే మాసం  
ఈ వసంతమాసం! . 
ఓ... వసంతమా!  
మా జీవితలలో ఉండ్పో నిండు వసంతంల్!...  
                   ......... ౦ ..........

చివటం స్బాబారావు 
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  భౌతిక శస్తంలో మనం
నిత్య జీవితంలో వాడుకునే
మామూలు మాటలని కనినాం-
టిని ప్రతే్యకమై న అరాథా లతో
వా డ త రు .
1. పని (work)
ఉద్హరణకి work అనే
మాటనే తీస్కుంద్ం . ఈ
మాటని ‘పని’ అని తెలిగిం -
చవచుచి. అంటే ఇంటిపని
కవచుచి, కూలిపని కవచుచి,
బటటి  నలగకుండా చేసే ఉదో్యగం
కవచుచి. కని శస్తంలో ఈ
మాటకి, తత్సం బంధమై న ఫోర్్స
(force), ఎనర్్జ (energy), పవర్
(power), మొదలైెన ఇతర
మాటలకి నిర్్దషటి మైన ప్రతే్యక
అరాథా లు ఉన్నాయి.
ఒక వస్తు వు మీద బలం (force)
ప్రయోగిం చినపు్పడు పని
(work) జరుగుతుం ది. పటాటి  ల
మీద ఉననా ఒక రైెలు పెటటి కి
తడు కటిటి  ల్గేమనుకుంద్ం .
అపు్పడు మనం ఉపయోగిం చిన
బలం ఎంతో కలిచి, పెటటి  ఎంత
దూరం కదిలిం దో కలిచి, ఈ
రెండు కలతం శలని గుణిసేతు
జర్గిన పని ఎంతో తెలుస్తు ం ది.
ఈ పెటటి ని ‘బ’ అంత విలువ
గల బలం తో ల్గితే అది
‘దూ’ అనేం త దూరం కదిలిం -
దని అనుకుంద్ం . ఇపు్పడు
మనం చేసిన పర్శ్రమ వల్ల  ‘ప’

అంత పని (work) జర్గిం దని
అంటాం . ఇదే విషయానినా ఒక
గణిత సమీకరణం రూపంలో
రా య వ చుచి :
జర్గిన పని = ప్రయోగిం చిన
బలం x కదలిన దూరం
లేద్, ట్కీగ్
పని = బలం x దూరం
 (Work=
F o r c e x D i s t a n c e )
లేద్, ఇంక ట్కీగ్
ప = బ x దూ (W = F x d )
బల్నినా కలవడానికి నూటన్
(Newton) అనే కలతం శం
(measurement unit)
వాడతరు. దూరానినా కలవడానికి
మీటరు (meter) అనే కలతం -
శనినా వాడతరు. కనుక జర్గిన
పనిని స్చిం చడానికి నూటన్
మీటరు (Newton meter) అనే
కలతం శనినా వాడతరు. మనం
పెటటి  మీద ప్రయోగిం చిన బలం
50 నూటను్ల  అయి, ఆ పెటటి  5
మీటరు్ల  కదిలితే జర్గిన పని
50 నూటను్ల  x 5 మీటరు్ల  = 250
నూటన్ మీటరు్ల  అవుతుం ది.
చూశరా! ఇకకాడ పని, బలం,
దూరం అనే మాటలు ప్రతే్యకమై
న అరాథా లు సంతర్ం చుకున్నాయి.
ఈ అరాథా లని పర్స్్పటం చ-
య్యటానికి రెండు విషయాలు
గమనిద్ద  ాం. ఒకటి, రైెలుపెటటి
పటాటి  ల మీద ఉంది కనుక అది

ఒకే ఒక దిశలో కదలగలదు. ఏ
దిశలో? పటాటి  లు ఉననా దిశలో.
కనుక మనం ఇచేచి ‘ల్గుడు’
(pull) కూడ అదే దిశలో ఉండా
లి. రెండు, ఈ సందర్ం లో
జర్గిన పనిని కలవడానికి
ఒక కలతం శం (measuring
unit) కవలసి ఉంటుం ది. ఈ
సందర్ం లో మనకి అనుకూ
లమై న కలతం శం పేరు
నూటన్ మీటరు. బియ్ యానినా
‘కుంచం’తో కలిచినటే్ల  పనిని
‘నూటన్ మీటరు’ తో కలుస్తు  -
రు. (ఈ ‘నూటన్ మీటరు’ కి
‘జూల్’ (Joule) అనే పేరు కూడా
ఉంది.) ఒక కిలోగ్రాము గర్మ
ఉననా వస్తు వుని ఒక నూటన్
పర్మాణం ఉననా బల్నినా ఉప-
యోగిం చి ఒక మీటరు దూరం
కదిపతే ఒక ‘నూటన్ మీటరు,’
లేద్ ఒక జూలు, పని జరు-
గుతుం ది.) కదలిక లేకపోతే
పని జరగదు. పని జరగ్లంటే
బలం ఉపయోగిం చి కదలిక
చూపం చాలి.
ఇపు్పడు మనం పెటటి కి కటిటి న
తడుని రైెలు పటాటి  లకి సమాం -
తరంగ్ కకుండా కంచం ఏట-
వాలుగ్,   డ్గ్రీలు ఉండేల్,
పటుటి కుని ఇంద్కటి బలం

వేమూర్ వేంకటేశవారరావు

భౌతిక శస్తంలో మాటలు
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(F) తోటే ల్గేమనుకుంద్ం .
అపు్పడు, నిజానికి రైెలు పెటటి
మీద పడే బలం (F cos  ) ప్రా-
పతుకే ఉంటుం ది కనుక ఇపు్పడు
జర్గిన పని (బొమము చూడండ్):
ప = బ x దూ x cos  (W = F x
d x cos  )
2. ఫోర్్స (force)
ఇపు్పడు ఫోర్్స (force) అననా
మాట సంగతి చూద్ద  ాం. ఫోర్్స
(force) అననా మాటకి బలం
అననా మాటని సమాన్రథాకంగ్
వాడేము కనుక గురుతవాకరష్క
బలం అంటే gravitational
force, విదు్యదయస్కాం త బలం
అంటే electromagnetic force.
3. ఎనరీ్జ (energy)
ఆధునిక భౌతిక శస్తంలో ‘ఎనరీ్జ’
(energy) అనే ఇంగీ్లష్ మాటకి
శకి తు అని తెలుగులో అరథాం చపు్పకో
వచుచి. ‘ఎనరీ్జ’ అననా మాట
ergos అనే గ్రీకు పదం నుం డ్
పుటిటి ం ది. ‘ఎనరీ్జ’ అననా మాట
1807లో వాడుకలోకి వచిచిం ది.
అంతకు పూరవాం ఈ భావానినా
vis viva అనేవారు. ‘ఎనరీ్జ’
లేద్ శకి తు అంటే పని చయ్యగలిగే
ఓపక, సమర్త లేక సోథా మత;
పని ఎకుకా వ సేపు చయా్యలంటే
ఎకుకా వ ఓపక ఉండాలి.
శకి తు = పని x కలం (Energy =
Work x Time)
శకి తుని కలవడానికి కూడ జూల్
అనే కలతం శనేనా వాడతరు.
పని యొకకా కలమానం వాట్
కనుకనునునా, కలం కలమానం
సకండు కనుకనునూనా శకి తు
కలమానం వాట్-సకండు

అవుతుం ది. పని గంట (hour)
సేపు జర్గితే శకి తు వాట్-అవర్
అవుతుంది
4. పవర్ (power)
పవర్ (power) ని పాటవం అని
పలవచుచి. పని ఎంత జోరుగ్
జరుగుతోం దో చబుతుం ది ఇది.
పాటవానినా కలవడానికి వాట్
(Watt) అనే కలతం శం వాడత
రు. పూరవాం “అశవా పాటవం”
(horse power) అనే కలతం -
శం వాడేవారు. ఈ రోజులో్ల  మనం
తోలే కరు్ల  ఒక సిథారమై న వేగంతో
నడుస్తు  ననాపు్పడు స్మారు
20 అశవాపాటవాలు ఉపయో-
గిస్తు యి . ఎదట ఉననా కరుని
ద్టుకుని ముం దుకి జోరుగ్
దూస్కు వళ్లవలసి వచిచిన-
పు్పడు కరు తవారణానినా జోరుగ్
పెం చాలి కనుక ఆ సమయంలో
100 అశవాపాటవాలు కవలసి
ఉంటుం ది. పని తొం దరగ్ జర
గ్లంటే శకి తు తొం దరగ్ లభిం చా
లి. ఒక మనిష్ కని , యంత్రం
కని ఒక సకండులో ఎంత శకి తుని
విడుదల చయ్యగలదో ద్నిని
బటిటి  ఆ శలీతు ఆ పనిని ఎంత
తొం దరగ్ చయ్యగలదో తెలు-
స్తు ం ది. ఈ లక్షణానినా పాటవం
(power) అంద్ం .

పాటవం = పనిక లం (Power =
Work Time)
విదు్యత్ దీపాల పాటవం ఇనినా
వాటు్ల  అని చబుతము కద్.
అరవై వాటు్ల  పాటవం ఉననా
బుడ్డి 30 రోజులు వలిగితే మనం
ఎంత విదు్యతుతు  ఖరుచి పెటిటి నటు్ల ?
60 వాటు్ల  x 30 రోజులు x 24
గంటలు/రోజుకి = 43,200
వాట్-గంటలు = 43.2 కిలో వాట్
గంటలు (వీటినే మన దేశంలో
యూనిటు్ల  అంటాం .)
5. సతవాం (strength)
భౌతిక శస్తంలో బలం అంటే
force అని నిర్ార్ం చేము కనుక
strength కి మనం మర్క మాట
వతుకోకావాలి. భౌతిక శస్తంలో
strength అంటే బల ప్రయోగం
జర్గినపు్పడు ఉననా ఆకరం
చదిర్పోకుండా నిలబెటుటి కో-
గలిగే సోథా మత. బల ప్రయోగం
అంటే గటిటి గ్ నొకికా గుం డ-పం -
డ్ చయ్యడం కవచుచి లేద్
స్గదియ్యడం కవచుచి. ఈ
భావానికి, ప్రస్తు తనికి, సతవాం ,
సతుతు వ, త్రాణ, దిటటి తనం వంటి
మాటలని వాడ్చూద్్ద ం
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చిననాపల్లలో్ల  మితి మీర్న హిం-
స్తముక ధోరణి గుర్ం చి ప్రస్తు త
పర్సిథాతులో్ల  విసతృతంగ్ చరచిలు
జరుగుతున్నాయి. పల్లలో్ల  విపరీ
త ధోరణులు, మార్న ప్రవర తున్
తీరు గుర్ం చి సమాజంలో
అధిక శతం మంది ఆందోళన
చం దుతున్నారు. ఒకపు్పడు
'ఇతర దేశలో్ల  పల్లలు హింస,
శృంగ్ర కంక్షలు ప్రదర్్శస్తు  రు
అడుడి  అదుపు లేని ధోరణి చూపు
తరననా' విమర్శలు మనం చేసే
వాళ్ళం . ఇపు్పడు మితిమీర్న
హింస, శృంగ్ర సైటు్ల  చూసే
వీక్షకులో్ల  మన 'సంసకృతిలో' ని
పల్లలు కూడా చేరడం మనకు

తెలియని విషయం కదు.
ఈ మారు్పలకి కరణాలేమిటి?
పల్లలని తపు్ప పెటటి  ముం దు
పెద్ద  వాళ్్ళగ్ మనం ముం దు
ఆతము విశే్లషణ చేస్కోవలసిన
అవసరం కనపడుతుననాది.
తలి్ల  తండ్రులుగ్ మన తరంలో
మనము ప్రత్యక్ష అనుభవం
ద్వారా తెలుస్కుననా సహకర,
సహ్నుభావ ధోరణులు మనము
తరవాతి తరాలకి ఇస్తు ననామా?
ఉద్హరణకి ఆటలే తీస్కోం డ్.
బైెటిక్ళ్ తే కలుష్యం అన్ ప్రమా
దం అన్, బయటికి తీస్క్ళ్్ల
ఆడ్ం చడానినాకి మనకు టైం సర్-
పోకన్ అవకశలు లేవన్ పల్లల

పల్లలో్ల    పెడధోరణులు
గ్దిరాజు  పదముజ

కి ప్రత్యక్ష క్రీడా వాతవరణానినా
ఇవవాలేక పోతున్నాము. వాళ్్ళ
ఆడేవి అధిక శతం వరుచియావల్
క్రీడలు.ఆటల వల్ల  ఏర్పడే స్ను
కూల దైెహిక, మానసిక, స్మాజ
క బల్లనినాటినీ అల్ దూరం
చేస్తు న్నాము. సవాయం స్పం దన
లు, ఇతరులస్టి వార్ స్పం దన
ల పట్ల , గలుపు, ఓటమి, సహ
కరం, సమన్వాయం పట్ల  వార్కి
అవగ్హన ఏర్పడటానికి అవక
శం ఆటలు పరస్పర ప్రత్యక్ష
సేనాహ్లు ఇస్తు యి . చదువు మీద
శ్రద్తో పాటు వ్యకి తుతవా వికస్ని కి
దోహద పడే స్మాజక అంశల
పట్ల  కూడా మనము శ్రద్ పెటాటి లి
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వసంతమానీవళ్ళకే....
 
 
నిశీధి ఒడ్లో హిమ పరద్లు మాటున   
శిశిరం చేసిన గ్యాల సలుపుతో సేదతీర్న్ 
అతిది పుత్రుని రాకతో తళలేక తరువు విలపంచను 
గలగలల సడ్లేక  మోడుబార్న దేహ్నినా గని తల్లడ్లి్ల ంది  
 తన హృదయాంతరాలలో  చిరు ఆశల అలజడులెన్నా 
వసంత వీచిక  రావాలని మతతుకోకిలల గ్నకచేరీలకు  
తన కమమురెమములను అలంకర్ంచాలని కుతూహలం కబోలు!  
చైత్ర మాసపుగ్లి ఇల్ తకిందోలేదో...  
రాలేటి పూల స్గంధాలతో పుడమి తలి్ల  పులకించేల్ 
అమరతవా రమణీయతతో ప్రకృతి కంత పరవశించేల్ 
అకులురాలిచిన జా్ఞ పకం ఓ..అనుభూతిగ్ మిగలిచి 
 మోడువార్న తన తనువు అణువణువున్ 
 కంగ్రొతతు సోయగ్లతో పచచిని చివుళ్్ళ తొడ్గింది 
సపతువరాణు ల కుస్మ లతలతో కనువిందు చేసింది 
 ఎటుచూసిన్ స్మధుర పర్మళాలు  
కమమురెమములో్ల  సగసర్ కోకిలల వసంత గ్న్లు 
తనశృతిలో జతిగ్ పోటీపడే మరెన్నా అనుకరణలు 
ఒక మన్జ్ఞ ఉషస్్సల్ ప్రభవించేను ఈ ఆమని 
విరబూసిన పూలపందెలతో నిండు ముతతుయిదువుగ్ 
దర్శనమిచేచిను పచచిని తరువులు 
వసంతమా ఇక మము వీడ్ నీవళ్ళకే....  
                       ........ 0 ........ 
                                   గుండాల మహ్లకిష్మీ 
                                   ములపర్రు
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ఉగ్దీ! నీకోసమే చూస్తు న్నాం 
*********** 
నింబ వృకష్ లు విరగబూసి నిగనిగల్డగ 
పుల్లమామిళ్్ళ పుషకాలంగ్ కస్యి 
కపర్ వాటర్ బాటిల్ నీళ్్ళ తగినటుటి  
కోయిలలు కమనీయంగ్ రాగ్లు తీస్తు న్నాయ్ 
నూతన వస్్రా లతో చిన్నారులు చిరునవువాలతో గంతులేస్తు ంటే 
పటుటి పర్కిణి కటిటి న చిటిటి తలి్ల  
ఉగ్ది లకీష్మీల్ పరుగులు తీస్తు ంటే 
పస్పు రాసిన గడపలు పరవశించి పోతుంటే 
గుమాములకు కటిటి న మామిడ్ తోరణాలు మైమరచిచూస్తు న్నాయ్ 
ప్రముఖుల ప్రవచన్ల ప్రభావంతో 
దేవాలయాలలో భకి తు రసం పొంగి పొరు్ల తుంటే 
పండగ ఆనందం జనం ముఖ్లలో ప్రతిబింబిసోతు ంది 
ఓ ప్రకకా పులిహోర పండ్వంటల ఘ్మఘమలు న్రూర్స్తు ంటే 
యూట్్యబ్ లో చూసి ఈతరం అమాముయి చేసిన  
ఉగ్ది పచచిడ్ని కందరు తిటుటి కుంట్ తింటుంటే 
అమముమములు న్నమములు చేసిన పచచిడ్ని 
పల్లలు లటటి లేస్తు  మరీ తింటున్నారు 
ప్రతి ఇంట సందడ్ కోడళ్్ళ అలు్ల ళ్ళ కోల్హలమే 
సరద్ నవువాలతో సహపంకి తు భోజన్లే 
దైెనందిక జీవితంలో ఎవరు ఎకకాడున్నా 
సరద్గ్ గడపడమే పండుగ పరమార్ం 
అదే మన పూరీవాకుల అంతరంగం 
               ...... 0 ..... 
           .     హైెమవతీసత్య 
                 వేలూ్పరు
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ఆమధ్య - అనగా 
2006 పరా ాంతాలలో - 
వా రాతా ప త్ర క ల లో ను , 
అాంతరాజా లాం లోని చరాచా 
వేదికల ప�ైన తెలుగు 
మనుగడకే ముప్పు 
వస్తా ాందన్న ఆరాటాంతో 
చరచాలు జరిగేయి. మళ్లా  
ఇటీవల వారాతా పత్రకలలోను, 
ఫేస్^బుక్ లోను, అాంతరాజా లాం 
లోని ఒక “గూగుల్ గుాంప్” 
లోను  మరొక రకాం ఆరాటాం 
వినబడుతోాంది. తెలుగు 
దశేాంలో బో ధనా మాధ్యమాని్న  
పూరితాగా ఇాంగ్లాషు లోకే 
మారిచావేయాలని పరభుత్ాం 
చేయబో తున్న నిర్ణయాం 
ప�ై జరుగుతూన్న సపుాందన 
ఇది.  వీరాంతా తెలుగు 
భవిష్యతుతా  ఒక పరశా్నర్ధకాంగా 
త యా ర వ్ తో ాం ద ని 
ఆవేదన పడుతునా్నరు. 

ఇప్పుడాంటే పరభుత్ాం ఈ 
నిర్ణయాం తీసుకోబో తోాందని 
కాంగారు పడుతునా్నాం 
కానీ గత రెాండు, మూడు 

దశబ్్ధ లబట్టి  తెలుగు దేశాంలో 
పరిస్థిత్ చూదాద ాం. తెలుగు 
దేశాంలో ఉన్న తెలుగు 
వారిలోనే దరిదాప్ 20 
శాతాం పరజలకి తెలుగు 
రాయటాం, చదవటాం రాదని 
ఒకరు ఉటాంకిాంచేరు. 
ఈ గణాాంకాంలో ఉన్న 
ఖచ్చాతత్ాం నాకు తెలియదు 
కాని, భ్రతదేశాంలో 
నా  బాంధువర్ాంలో ఉన్న 
ప్లలాలలో 25 శాతాం తెలుగు 
చదువలేరు, రాయలేరు; 
మాట్లా డతారు. ఏ 
భ్షలోన�ైనా సరే ఈ గణాాంకాం 
25 శాతాం దాట్ాందాంటే ఇక ఆ 
భ్ష క్రమాాంతరాంగా విలుపతా ాం 
అయిప్ యిే పరమాదాం 
ఉాందని ఐక్య రాజ్య సమిత్ 
చేస్న ఒక అధ్యయనాని్న 
ఎత్తా  చూప్, తెలుగు సుదూర 
భవిష్యతుతా లో విలుపతా ాం 
అ యి ప్ తు ాం దే మో న ని 
ఆరాట పడుతునా్నరు, 
మరి కొాందరు. “తెలుగు 
భ్ష చచ్చాప్ తేనేాం? 
ఈ తెలుగు సాంస్కృత్ 

అాంతరిాంచ్ప్ తే వచేచా నషటిాం 
ఏమిటీ?” అని వాదిాంచే 
వారూ కనబడుతునా్నరు.

ఈ సాందర్ాంలో 
బో ధన మాధ్యమాని్న 
ఇాంగ్లాషులోకి మారేచాసేతా  
తెలుగుకి త్లోదకాలేనా? 

ఈ భయాభయాలలో 
నిజానిజాలు ఏమిట్? తెలుగు 
ఇలా దిగజారిప్ వట్నికి 
కారణాలు ఏమిట్? తెలుగు 
మనుగడకి ముప్పు 
రాకుాండా ఆదుకోట్నికి 
మారా్ లు ఏమిట్? ఈ 
విషయాలని  ఇక్డ  ఒక 
నఖచ్తరాంలా సమీక్షిసాతా ను.

ఇక్డ చెయ్యబో యిే 
పరిశీలనకి కొాంత 
చారితరక దకృకపుథాం 
ఉపయోగపడుతుాంది. అాంగ, 
వాంగ, కళాంగ, కాశీమీర, 
కాాంభోజ, కామరూప, సౌవీర, 
సౌరాషటి ్ర, మహారాషటి ్ర, మగధ, 

సంస్కృతాంగ్లా ల మధ్య నలుగుతూన్న తెలుగు
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మాళవ, బాంగాళ, నేపాళ, 
కేరళ, చోళ, పాాంచాల, 
స్ాంహళ, తమిళ, నాట, లాట, 
ఆాంధర, గాాంధార, విదర్, 
విదేహ, బ్హ్లా క, కురు, 
కిరాత, బర్బర, కేకయ, 
కోసల, కుాంతల, టెాంకణ, 
కొాంకణ, మత్స్య, మదర, 
ఘూరజార, ఇతా్యది భిన్న 
దేశాలతో ఏరపుడ్డ  ఈ భరత 
ఖాండాంలో ఆాంధర దేశాం ఒక 
అాంతర్త దేశాం. ఈ భిన్న 
దేశాలకి పరతే్యకమ�ైన భ్షలు 
ఉాండేవి; అవే మన దేశ 
భ్షలు. స్తాంతరాం వచ్చాన 
తరా్త, ఆదరణ లేక, వాడుక 
లేక, మన కళ్ళ ఎదుట, మన 
దేశాంలోనే చాలా భ్షలు 
న శ ాం చ్ ప్ తు నా్న యి . 
ప్ యినవి ప్ తే ప్ యిేయి, 
కనీసాం పరభుత్ాం గురితాాంచ్న 
పదిహేనో, పదహారో 
ముఖ్య భ్షల�ైనా మూడు 
ప్వ్్లు ఆరు కాయలుగా 
వరి్ధలులా తునా్నయా అాంటే 
అదీ లేదు. ప్ నీ దేశ 
వా్యపతా ాంగా హ్ాందీ ప్ాంజుకుని 
సార్జనీనమ�ైన ఆదరణ 
పొ ాందిాందా అాంటే అదీ 
లేదు. ఎవ్రూ ఎన్నడూ 

ఉహ్ాంచని విధాంగా, ఈ 
నాడు మనవాళ్్ళ ఇాంగ్లాషుని 
కోరి నేరుచాకుాంటునా్నరు. 
ఇాంగ్లాషు భ్షా జాఞా నాం రెాండో 
ప్రుషారా్ధ నికి రహదారి అయి 
కూరుచాాంది. ఈ నేపథ్యాంలో 
ఈ మిగిలిన పదహారు 
భ్షల�ైనా ఎనా్నళ్్ళాంట్యో 
అని కొాందరు కాంగారు 
పడుతునా్నరాంటే పడరూ 
మరి? ఈ సమస్య 
దేశవా్యపతా ాంగా ఉన్నపపుట్కీ, 
మనాం తెలుగు వాళ్ళాం కనుక 
ఈ దుర్త్ తెలుగుకే పట్టిాందని 
మనాం అనుకోవటాంలో 
విాంతేమీ లేదు.

భిన్న భ్షలతో పాటు 
మన దేశాంలో విభిన్న 
ఆచారాలూ, సాంస్కృతులూ 
కనిప్సాతా యి. అాందుకోసమే 
మన పూరు్లు మనాం 
నివస్ాంచే భూభ్గాని్న భరత 
ఖాండాం అనా్నరు. ఇది ఒక 
దేశాం కాదు; ఇది ఒక ఖాండాం. 
ఇటువాంట్ భిన్న భ్వాలు 
ఉన్న ఈ భరత ఖాండానికి 
ఏకత్ాం సాంపాదిాంచ్ 
ప�ట్టినది వ�ైదిక సాంపరదాయ 
బద్ధమ�ైన ఆర్ష ధరమీాం. మన 

నాలుగు వేదాలు, వాట్ 
షడాంగాలూ ఈ ధరామీనికి 
మూలాధారాలు. శుద్ధ  
భౌత్కాల�ైన భిన్న భ్షలకీ, 
పరకకృతులకీ, వేష భ్షలకీ 
ఈ వ�ైదిక సాంపరదాయాం 
ఒక ఆధా్యత్మీకమ�ైన 
బాంధనాంగా నిలచ్ాంది. 
పూలదాండలో దారాం 
దాగున్నటులా  అదకృశ్యమ�ైన 
ఈ బాంధనాం లేక ప్ తే 
అాంగవాంగకళాంగాదులనీ్న 
వేట్కవే పరతే్యకాలు 
అయి ఉాండేవి.

ఈ వ�ైదిక సాంపరదాయాం, ఈ 
వ�ైదిక ధరమీాం, భిన్నత్ాంలో 
ఏకతా్నికి ప్నాది 
అయిాంది. ఎలా అయిాందీ? 
మన వేద వేదాాంగాలనీ్న 
సాంస్కృత భ్షలో ఉనా్నయి. 
అవి మనాం సాంస్కృతాంలోనే 
చ దు వ్ కు ాం ట్ ాం . 
త తా్స ాం పర దా యా ల ని 
స ాం స్కృ త ాం లో నే 
నిర్రితాాంచుకుాంట్ాం. మన దేశ 
భ్షలు ఐహ్కాలకి మాతరమే 
పరిమితాలు. ఆధా్యత్మీకాలు 
వచేచాటపపుట్కి మళ్్ళ 
సాంస్కృతానే్న ఆశ్రయిసాతా ాం. 
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వీట్ సారాాంశాలని దేశ 
భ్షలలోకి మనాం ఎాంత 
అ ను వ ది ాం చు కు నా్న , 
ధరామీచరణ వేళకి మనకి 
మళ్్ళ సాంస్కృతమే కావాలి. 
ఇది పరా ాంతీయాలకి పరిమితాం 
కాదు. దేశవా్యపతా ాం. అాంటే 
మనకి ఈ భరత ఖాండాంలో 
లౌకిక వ్యవహారాలకి దేశ 
భ్షలూ, ఆధా్యత్మీక 
పారమారి్ధకాలకి సాంస్కృతాం 
జాతీయ భ్షగా చెలామణీ 
అయిేయి, సహసరా బ్ద ల 
పాటు. ఈ విశాల భరత 
ఖాండాంలో భిన్న దేశాల 
వారికీ, భిన్న జాతుల 
వారికీ, భిన్న భ్షల వారికీ, 
భిన్న సాంపరదాయాలవారికీ 
ఏకత కలిగిాంచ్నది  
ఈ సాంస్కృత భ్షే.

వాల్మీకి రామాయణానీ్న, 
కకృ ష్ణ దెై్ పా య ను డు 
భ్రతానీ్న రచ్ాంచ్నది ఈ 
భ్షలోనే. గౌతముడు, 
పతాంజలి, జెైమిని దర్శనాలు 
రచ్ాంచ్ాందీ ఈ భ్షలోనే. 
కాళదాసు, భవభూత్, 
బ్ణుడు రససరవాంతులు 
పరవహ్ాంపచేస్నది ఈ 

భ్షలోనే. రాముడు 
అయోధా్య వాస్. కకృషు్ణ డు 
దా్రకా వాస్. ఆది 
శాంకరుడు దాక్షిణాతు్యడు. 
వీరి మాతకృభ్షలు ఏమిట్? 
అయోధ్యలోను, దా్రక 
లోనూ, కాలడషి లోనూ 
అపపుట్ జన భ్షలా? 
కాదే! వీరాంతా సాంస్కృత 
భ్షలోనే అవతరిాంచారు, 
సకృజనా వా్యపారాం 
కొనసాగిాంచేరు. అయినా 
వీరాందరినీ ‘మన’ వాళ్్ళ 
గానే పరిగణిాంచేము కదా!

ఆాంధరాం, కన్నడాం, వాంగాం, 
మళయాళాం, ఓఢరాం .. ఇవనీ్న 
కొమమీలనుకుాంటే సాంస్కృతాం 
కాాండాం వాంట్ది. అటువాంట్ 
కాాండాం పాశాచాత్య పరపాంచప్ 
ఆాంగలా పరభాంజనాంలో కూకట్ 
వేళ్ళతో కదిలిప్ యిాంది. ఈ 
ఆాంగలాాం నిజానికి దేశభ్షలని 
ఏమీ చెయ్యలేదు; సాంస్కృతాం 
పూర్ాం ఏ సాథి నాంలో 
ఉాండషినదో  ఆ సాథి నాని్న ఆాంగలాాం 
ఆక్రమిాంచుకుాంది. సాంస్కృతాం 
ఆధా్యత్మీక, పారమారి్ధక, 
ధరామీచరణ సాందరా్లలో 
జాతీయ భ్షగా నిలిసేతా , ఆాంగలాాం 

ప�ై మూడషిాంట్ని సపురి్శాంచన�ైనా 
సపురి్శాంచకుాండా, రాజకీయ, 
వరతాక, వాణిజ్య, ఉన్నత 
విదా్య వ్యవహార, లౌకిక 
నిత్యకకృతా్యలలో వాడుక 
భ్షగా నిలచ్ాంది. విభిన్న 
జాతులని ఒక తాట్ మీద 
నిలపట్నికి పూర్ాం 
సాంస్కృతాం ఏ పాతర ప్ ష్ాంచ్ాందో 
అటువాంట్ పాతరనే ఇాంగ్లాషు 
ప్ ష్స్తా ాంది, ఇప్పుడు.

ఆాంగలాాం పరిధి, పరభ్వము 
సాంస్కృతాం కూడ కని, విని, 
ఎరగని మారు మూలలోలా కి 
కూడ పరసరిాంచ్ మన ఆర్ష 
విదా్య సాంపరదాయానికి 
ఒక గొడ్డలి ప�టుటి  అయిాంది. 
పూర్ాం దేశ భ్షలలో 
ఎాంత పాాండషిత్యాం, పరా వీణ్యాం 
ఉనా్న ఉభయభ్షాపరవీణ 
అనిప్ాంచుకుాంటే కాని 
దేశభ్షలలోని పాాండషిత్యాం 
పనికి వచేచాది కాదు. 
ఈ రోజులలో తెలుగు 
పాండషితుడషికి తెలుగులో 
పాాండషిత్యాం లేకప్ యినా 
ఆాంగలాాంతో పరిచయాం 
ఉాండాలి; సాంస్కృతాం 
రాకప్ యినా పరవా లేదు. 
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సాంస్కృతాంతో బాంధాం ఇలా 
తెగిప్ యిేసరికి సాంస్కృతాం 
అనే చెటుటి ను ఆసరాగా 
చేసుకుని లతావలిలాకలా 
ఎదిగిన తెలుగు ఒక విధాంగా 
అనాధ అయిప్ యిాంది. ఆ 
సాథి నాంలో వచ్చా నిలచ్న 
ఇాంగ్లాషు పరభ్వాం తెలుగుతో 
పాటు దేశభ్షలని్నట్ మీదా 
విపర్తాంగా పడ్డపపుట్కీ, ఈ 
ఆాంగలాాం ఒక దాది, ఒక ప�ాంప్డు 
తలిలాగానే ఉాండగలిగిాంది 
కానీ మన దేశభ్షలకి 
కన్న తలిలా కాలేకప్ యిాంది.

దేశ భ్షలని సాంస్కృతము, 
ఆాంగలాము కొాంతవరకు 
సారూప్యాంగానే పరభ్వితాం 
చేసేయి కానీ ఈ సారూప్యాం 
పరిపూర్ణమూ, సమగ్రమూ 
కాదు. అాందువలలానే సాంస్కృత 
సమాస భూయిషటిమ�ైన 
తెలుగు తెలుగులాగే 
చెలామణీ అయిప్ తుాంది 
కాని, ఇాంగ్లాషు మాటలతో 
నిాండషిన, “మా హసుబెాండు 
గారు ఇాంగ్లాషులోనే కాని 
తెలుగులో థిాంకు చెయ్యలేరని 
నేను చెబితే మీరు బిల్వ్ 
చెయ్యగలరా?” అన్నటువాంట్ 

వాక్యాం మన చెవ్లకి 
ఎబె్బటుటి గా వినిప్సుతా ాంది. 
నా చ్న్నతనాంలో పాశాచాత్య 
భ్షలలోని మాటలని తెలుగు 
నుడషికారానికీ, వా్యకరణానికీ 
అనుకూలాంగా మలుచుకుని 
అప్పుడు వాడుకునేవాళ్ళాం. 
హలాంతాలని అజాంతాలుగా 
మారిచా వాడటాం, తత్సమాలని 
తద్వాలుగా మారచాటాం, 
రెాండు చ్న్న ఉదాహరణలు 
మాతరమే. ఇప్పుడు ఇాంగ్లాషు 
మాటలని, పదబాంధాలని, 
వాకా్యలని టోకుగా దిగుమత్  
చేసేసుకుని వాడేసుతా నా్నాం. 
దీనితో భ్షకి కాంచర 
రూపాం వచ్చాాంది తపపు 
భ్ష నూతన పదజాలాలతో 
పరిప్షటిాం కాలేదు.

అయినపపుట్కీ – ఒక నాడు 
మన ఏకతా్నికి సాంస్కృతాం 
ఎలా దోహదాం చేస్ాందో 
ఇాంగ్లాషు ఈ నాడు అదే పని 
చేస్తా ాంది. ఒక నాడు తెలుగు 
భ్షని, పదజాలాని్న, లిప్ని, 
వా్యకరణానీ్న సాంస్కృతాం 
ఎలా పరభ్వితాం చేస్ాందో  ఈ 
నాడు ఇాంగ్లాషు దరిదాప్గా 
అదే పని చేస్తా ాంది. ఒక 

నాడు తెలుగు రచయితలని 
సాంస్కృతాం ఎలా పరభ్వితాం 
చేస్ాందో  ఈ నాడు ఇాంగ్లాషు 
అదే పని చేస్తా ాంది. ఒక నాడు 
సాంస్కృతాం చెయ్యనిది కూడ 
ఈనాడు ఇాంగ్లాషు చెయ్య 
గలుగుతోాంది; ఇాంగ్లాషు 
వచ్చాన భ్రతీయుడు 
నేడు సునాయాసాంగా 
పరపాంచ పౌరుడుగా 
చెలామణీ అవ్తునా్నడు. 
పరపాంచానే్న జయిాంచగల 
సమరు్ధ డు అవ్తునా్నడు. 
కనుక ఇాంగ్లాషు యొక్ 
పరా ముఖ్యతని విసమీరిాంచటాం 
తగని పని. పూర్ాం 
సాంస్కృతాని్న అభిమానిాంచ్ 
అాందలాం ఎకి్ాంచ్నటేలా  నేడు 
ఇాంగ్లాషుని అభిమానిాంచ్ 
నేరుచాకోక తపపుదు. కనీసాం 
ఇరవ�ై ఒకటవ శతాబదాం అాంతాం 
అయిేవరకు ఈ పరిస్థిత్ 
మారేటటులా  కనబడటాం లేదు.

ఈ పరిస్థితులలో తెలుగు 
సాంగత్ ఏమిట్? తెలుగు 
విలుపతా ాం అయిప్ కుాండా 
మనాం రెాండు రకాల 
పరయతా్నలు చెయ్యవచుచా. 
ఒకట్, తెలుగు భ్ష వాడుకని 
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తెలుగు దేశాంలో ప�ాంచటాం. 
రెాండు, తెలుగు భ్ష ఉనికిని 
విదేశాలలో ప�ాంచటాం.

ముాందు రెాండవ అాంశాని్న 
తీసుకుాందాాం. కాల 
పరవాహానికి ఎదుర్దలేము 
కనుక “మనాం మన తెలుగు 
భ్షని పరిరక్షిాంచుకొని 
ఉద్ధరిాంచాలాంటే ఈ ఇాంగ్లాషు 
కి ఉన్న పరపత్ని మనాం 
మన అవసరాలకి వాడుకోక 
తపేపుటటులా  లేదు. ఎలా? 
తెలుగు గురిాంచ్ ఇాంగ్లాషులో 
రాయాలి. మాంచ్ తెలుగు 
ప్సతాకాలని ఇాంగ్లాషులోకి 
అనువదిాంచాలి. తెలుగు 
గొపపుదనాని్న ఇాంగ్లాషులో 
చాట్ చెపాపులి” అని చెపేపువారు 
కొాందరు ఉనా్నరు. ఈ 
సలహాలో కూడ ఒక చ్కు్ 
ఉాంది. “తెలుగులో ఉన్న 
సాహ్త్యాం చాల మటుటి కు 
అనువాద సాహ్త్యమే; 
మొదటోలా  సాంస్కృతాం నుాండషి, 
ఇపపుటోలా  ఇాంగ్లాషు నుాండషి. 
మళ్్ళ దీనిని ఇాంగ్లాషులోకి 
తరుజా మా చెయ్యటమేమిత్?” 

అని అనే వారు ఉనా్నరు.  
ఈ వాదనలో బొ త్తాగా 
పస లేకప్ లేదు కాని, 
తెలుగులో సకృజన శూన్యాం 
అనటాం కూడ అనా్యయమే.

అయితే ఇప్పుడు మన 
కరతావ్యాం ఏమిట్? భ్ష ఒక 
నదీ పరవాహాం లాాంట్ది. 
ఇతర భ్షల నుాండషి మాటలు 
అరువ్ తెచుచాకుని భ్షని 
కల్తా చెయ్యదదాంటే ఎవ్రూ 
వినరు. అలా అనవలస్న 
అవసరాం కూడ లేదు. కానీ 
ఈనాడు వాడుకలో ఉన్న భ్ష 
సులభాంగా నేరుచాకోవట్నికి 
మనాం సదుపాయాలు 
కలుగజేయాలి. “తెలుగు కాంటె 
హ్ాందీ, తమిళాం నేరుచాకొనటాం 
తేలిక” అని ఎవ్రెైనా అాంటే 
ఆవేశపడషిప్ కుాండా పరిషా్ర 
మారా్ లు ఆలోచ్ాంచాలి. 
పూర్ాం తెలుగు వా్యకరణాం 
సాంస్కృతాంలో రాసేవారు. 
ఇప్పుడు, అవసరమ�ైతే 
ఇాంగ్లాషులో కూడ రాస్ 
పరజలకి అాందుబ్టులోకి 
తీసుకురావాలి. తెలుగు 

“స�కాండ్ లేాంగే్జ్” గా 
నేరుచాకునే అభిలాష 
ఉన్నవారి సదుపాయానికి 
కొతతా  వా్యకరణాలు, వాచకాలు 
తయారు చెయా్యలి. 
ఇవనీ్న పరవాసాాంధుర లని, 
విదేశీయులని దకృష్టిలో 
ప�టుటి కుని చెప్పున సలహాలు.

ఇప్పుడు మొదట్ అాంశాని్న 
పరిశీలిదాద ాం. ప�ైన నుడషివిన 
పనులు ఎని్న చేస్నా 
తెలుగుని తెలుగుదేశాంలోనే 
మరచ్ప్ తే అసలుకే మోసాం. 
భ్ష వాడుతూన్నకొదీద  
వాడషి ప్ కుాండా వాడషిగా 
ఉాంటుాంది. తెలుగు దేశాంలో 
తెలుగు వాడకానికి, 
తెలుగుని ప్ ర త్సహ్ాంచట్నికి 
కార్యక్రమాలు చేపట్టి లి. 
తెలుగు దేశాంలో తెలుగు 
భ్ష విలుపతా ాం ఇపపుటోలా  
అయిే పరమాదాం లేదని 
నిరిలాపతాతతో ఊరుకోకుాండా 
దీపాం ఉన్నప్పుడే మనాం 
ఇలులా  చక్బెటుటి కోవాలి.
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మేరీ భీగీ భీగీ సీ పలోకాోఁపే రహగయే 

జైసే మేరే సపేనా బిఖర్కే....  

కిషోర్కుమార్గ్ర్ మధుర సవారంలో 

మైమరపంచే గ్నం దూరంగ్ 

ఎకకాడ్ నుండో వినిపసోతు ంది. 

స్యంత్రం పూట ఇంటిముందు 

పూదోటలో కఫీ తగుతూ కూ-

రుచిననా న్కు ఈ పాటతో మనస్ 

యాభై సంవత్సరాల క్ందకు జా్ఞ -
పకల దొంతరలోకి జార్పోయింది. 

ఆన్టి కల పర్సిథాతులు, సంఘ-

టనలనీనా న్ మసితుషకాంలో కదల్-

డస్గ్యి. పాటలు జీవితలను 

శసిస్తు యా, మారుస్తు యా అననా 

ఊహ తళ్కుకాన మర్సింది. డబ్-

య్యవ దశకంలోకి జారుకున్నాను. 

కమారదశ నుండ్ యవవానంలోకి 

అడుగిడే రోజులు. అపు్పడే డ్గ్రీలో 

జాయినయా్యను. అమాముయిలకు 

వసతి గృహంలో ఉంటేనే కేష్మంగ్ 

ఉంటుందని అందులో చేర్్పం-

చారు. కళాశల మర్యు వసతి-

గృహం ఒకే ప్రాంగణంలో ఉండేవి. 

దూరదర్శనులు మర్యు చర-

వాణులు లేని రోజులు. రోజంత 

కలేజీలో అలసిపోయి ఉననా మాకు 

రాత్రి భోజనం తరావాత కసతు తీర్క 

దొర్కేది. డాబామీద చాపలు పర-

చుకని కూర్చిని సఖులంత ఆ 

రోజు ముచచిట్ల నీనా చపు్పకునే వాళ్ళం. 

ఆ రోజులో్ల  రేడ్యో ట్రాని్ససటిరే మాకు 

మన్రంజనం. వారానికి ఒకరోజు 

అంటే బుధవారం రాత్రి వివిధ భా-

రతివార్ బిన్ కగీత్ మాల్ కోసం 

ఎదురుచూసేవాళ్ళం. ఆ అరగంట 

ప్రోగ్రామే మాక్ంతో విలువయి-

నది మర్. అప్పటి రోజులో్ల  కిషో-

ర్కుమార్గ్ర్ పాటలంటే అమాము-

యిలకు పచిచి. ఆ అరగంటకోసం 

మా ఆరాటానినా గురుతు  చేసికంటే 

ఇపు్పడు నవొవాస్తు ంది. మరపు-

రాని ఆ రోజులు, మధుర్మల-

తో మనసంత నిండ్పోయింది. 

ఇపు్పడు అసలు విషయానికి వద్్ద ం. 

మేముండే వసతిగృహం (హ్సటిలు) 

నగరంలోని ప్రముఖమైన జన్వా-

స్ల మధ్య ఉండేది. ద్నికనుక-

ని విశలమైన రోడుడి  ఉండేది. రాత్రి 

ఎనిమిది ద్టితే నిరామునుష్యంగ్ 

ఉండేది. ఆ సమయంలో గంభీ-

రమైన గొంతుతో ఒక యువకుడు 

హిందీపాటలు పాడుకుంట్ 

వళ్్ళవాడు. ఆ గ్త్రానికి పుసతుక-

లు పకకాకు పెటిటి  అమాముయిలం-

దరూ కిటికీల నుండ్ బయటకు 

చూసేవారు. చీకట్ల  మనిష్ లీలగ్ 

కనిపంచేవాడు. పాటలు మాత్రం 

మధుర మన్హరంగ్ ఉండేవి. 

ఆ తరావాత అరథామయింది. ఆ 

అబాబాయి ఇలు్ల  ఆ పర్సర ప్రాం-

తలలోనే ఉంటుందని. ఇల్ ఒక 

సంవత్సరం గడ్చిపోయింది. మా 

రూము కూడా ఇంకో అంతస్తు లో-

కి మార్ంది. ఇదే అనినాంటికన్నా 

పైె అంతస్తు . గది ముందు విశ-

లమైన ఖ్ళీ సథాలం ఉండేది. చు-

టుటి ప్రకకాల ఇళ్ళనీనా బాగ్ కనిపం-

చేవి. ఒక ఆదివారంన్డు నేను 

రూము బయటకు వచిచి ఎండలో 

కురీచివేసికని ఏదో చదువుద్మ-

ని పుసతుకం తెర్చాను. ఎందుకో న్ 

దృష్టి  ఒక అందమైన అమాముయిపైె 

పడ్రది. ఆ అమాముయి బటటి ల్రే-

స్తు  చేతోతు చమట తుడుచుకుం-

టుననాది. న్క్ందుకో ఆ అమాముయి 

గుర్ంచి తెలుస్కోవాలనిపం-

చింది. పకకానే ఉననా న్ సీనియర్ 

విద్్యర్థానిని అడ్గ్ను. నీవ-

మ త్సయా రా జ వి జ య ల కిష్మీ 

పాట
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పు్పడైన్ ఈ అమాముయిని చూస్వా అని. ఆమ చప్పన కథ విన్నాక న్ బుర్ర గిర్రున తిర్గిపోయింది. 

ఆ అమాముయి ఎవరో కదు మా వసతిగృహంలో రెండేళ్ల క్తం ఉండ్ చదువుకుననా అమాముయే. ఇరవై సంవత్సరాల 

వయస్ ఉంటుంది ఇపు్పడు. నేనింద్క చపా్పను కద్ ఆ పాటలు పాడే అబాబాయిని నేన్పు్పడు చూడలేదని. ఆ 

అబాబాయి ఈమ భర తు. ఆ పాటలు వినే ఆ అబాబాయిని చూడకుండానే ప్రేమించింది. ఎంతో కషటి పడ్ అతన్వరు, ఎకకా-

డుంటాడు. ఏం చేస్తు డననాది కనుకుకాననాది. ఆ పదె్దనిమిది సంవత్సరాల వయస్లో ఆమకు అతడు తప్ప ఇంకో 

లోకం లేదు. ఆమ తండ్ ఉమముడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ప్రముఖ రాజకీయ న్యకుడు. చాల్ పరపతి గల కుటుంబం. 

ఇంటి నిండా నౌకరు్ల , చాకరు్ల . చకకాని చదువుకోసం హైెద్రాబాదుకు పంపంచారు. ఇంట్ల వాళ్్ళ తమ పెళ్్ళకి ఒపు్ప-

కుంటారా అని తను ఆలోచించలేదు. అతడు పనిచేసే ఆఫీస్కు వళ్్ళ అతనినా పర్చయం చేస్కుంది. న్ జీవితం 

నీతో పంచుకుంటావా అని అడ్గింది. వాళ్ళది మన రాష్ట్రం కదు, భాష కదు. ఆఖర్కి వీర్ కుటుంబ నేపథా్యలు కూడా 

కలవవు. కుల్లు వేరు, స్ంప్రద్యాలు వేరు. ఇవేమీ ఆమకు అడుడి  కలేదు. అతనిని ఒప్పంచింది. కబోయే అతతు-

మామలినా ఒప్పంచింది. తండ్ కుటుంబంవారు అమాముయితో తెగతెంపులు చేస్కున్నారు. అతతుమామలు, సేనాహి-

తుల సమక్షంలో గుళ్్ళ పెళ్్ల  జర్గింది. అతతుమామలు పెళ్్లకి ఒపు్పకున్నా కోడలు స్థా నం దకికాంచుకోలేక పోయింది. 

వంటింట్ల కి అనుమతించేవారు కదు. అతతుగ్రు బయటనే భోజనం పెటేటి ది. నేను న్ కళా్ళరా చూస్ను. న్ రూము 

ఎదురుగ్నే వాళ్ళ యిలు్ల  కనపడేంత దూరంలో ఉండేది. ఆ అమాముయి డాబా మీదే ఎకుకావ సమయం గడ్పేది. 

వీళ్ళ భవిష్యతుతు  ఎల్ ఉంటుందో అని న్కనిపంచేది. ఇది జర్గి ద్ద్పు యాభై సంవత్సరాలవుతుంది. వాళ్్ళపు్పడు 

ఎకకాడ ఉన్నారు? ఏం చేస్తు న్నారు? వాళ్ల తలి్ల దండ్రులు ఆమతో సత్సంబంధాలతో ఉన్నారా? అననా ప్రశనాలు బుర్రను 

తొలుస్తు న్నాయి. ‘‘రాణీగ్రు ఏదో ఆలోచనలో పడ్పోయినటుటి న్నారు’’ అననా మావార్ మాటలతో ఈ లోకంలోకి 

వచాచిను. ఈ యద్రథాగ్థను మీతో పంచుకుంటున్నాను. గ్న్నికి, ప్రేమకు ఎంత శకి తు ఉందో ఇదో ఉద్హరణ. 

  -- మీ   మత్సయారాజ విజయలకిష్మీ

నుండ్ Rs. 4000 వరకు.
ఇకకాడ శ్రీమతి తీగవరపు శంతి
గ్రు ( ఈ చైతన్యం పత్రిక ఎడ్ట
ర్) వార్తో గొడవ చేసి, Press కి
ఎకికాస్తు మని, మీ ప్రభుతవా అధిక-
రులు ఈ రేటు్ల  ఫిక్్స చేసి ఇకకాడ
ఎందుకు కూరుచిన్నారు? అని
గటిటి గ్ ప్రశినాంచేసర్కి , వారు ఆ

చోటు ఖ్ళీ చేసి వళా్ల  రు కనీ
వాళ్్ళ ఏమీ చేయలేదు.
లోకల్ వారు చప్పగ్ వచాచిరో
ఏమో తెలియదు కనీ Asst
Collector రా్యంక్ R. D. O.,
పోలీస్లు వచాచిరు. వార్కి మన
పత్రిక ఎడ్టర్ అకకాడ జర్గిన
విషయాలను వివర్ంచగ్, ఆ

R.D.O నేను అంత సట్ చేస్తు
ను అని, చప్ప , ఆ డోలీ వాళ్్ళ,
గుఱ్ఱా  లవాళ్్ళ, పోనీ వాళ్్ళ వేరే
చోటునుండ్ తీస్కు వడుతుం
టే, అకకాడకి వళ్్ల , వార్నందర్నీ
రప్పంచారు.
(ఇంక ఉంది

చార్ ధామ్ యాత్ర
(24 వ పేజీ తరువాయి)
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  నీలాకాశాం దూదిలా తేలుతు-
న్న తెలలాని మబు్బలు, నలలాని 
నునుప�ైన కొాండలూ, బ్టకు 
ఇరుపక్లో ఎతతాయిన చెటులా , 
దటటిమ�ైన అరణ్యాం, చలలా -
నిగాలి, చక్ని వాతావర-
ణాం` అనాంతగిరి కొాండలోలా  
ఏ మూల చూస్నా అాందాం 
వ�లిలావిరుసూతా  ఉాంటుాంది. 
హ�ైదరాబ్ద్నగరానికి 85 
కిలోమీటరలా దూరాంలో వికా-
రాబ్దు మార్ాంగా తాాండూ-
రువ�ళ్్ళ మార్ాంలో ఉనా్నయి 
ఈ అనాంతగిరి కొాండలు. 
భ్గ్యనగరాం పేరు చెపపుగానే 
జాఞా పకాం వచేచా మూసీనది 
అనాంతగిరి కొాండలోలా నే 
ప్ట్టిాంది. ఈ కొాండలోలా  ఒక గుహ 
ఉాంది. దాని్న మార్ాండేయ 
గుహ అాంట్రు. ప్రాణాలు 
చ్రాంజీవిగా వరి్ణసుతా న్న 
మార్ాండేయ మహరి్ష 
ఇక్డ కొాంతకాలాం తపసు్స 
చేసుకొనా్నడనీ, అాందువలలా  
దానికి ఆ పేరు వచ్చాాందనీ 
ప్రాణాలు చెబుతునా్నయి. 
ఇక్డ గల అనాందపదమీనాభ 
సా్మి దేవాలయానికి 
దిగువ ఉన్న కోాంట్ని 
మార్ాండేయ సరోవరాం అని 
ప్లుసాతా రు. నవాంబరామీసాంలో 
అయిదు రోజులపాటు దేవ్ని 

ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. 
ఆలయాని్న చేరడానికి 
అడవిలో కాలిబ్ట్, మ�ట్లా  
ఉనా్నయి. ఆలయానికి 
ముాందు ఉన్న గోప్రాం 
గోవాలోని దేవాలయ 
గోప్రాల వల� ఉాంది. అనాంత 
పదమీనాభసా్మి పేరిట 
ఇక్డషి కొాండలకు అనాంతగిరి 
కొాండలని పరచారాం వచ్చా 
ఉాండవచుచా. ఈ పరా ాంతానికి 
మార్ాండేయ క్ేతరాం అనే 
నామాాంతరాం ఉాంది.
ఆహాలా దకరమ�ైన వాతావరణాం 
ఉన్న ఈ అనాంతగిరి 
కొాండలకూ, చ్తూతా రు జిలాలా లో 
ఉన్న హార్్లీ కొాండలకూ, 
చాలా సౌమ్యాం ఉాంది. 
హర్్లీ కొాండలను పర్యటన 
కేాందరాంగా గురితాాంచ్న రాషటి ్ర 
పరభుత్ాం అనాంతగిరి 
కొాండలను కూడా గురితాాంచ్ ఈ 
పరా ాంతీయులకు, ముఖ్యాంగా 
హ�ైదరాబ్ద్పురులకు అని్న 
హాంగులతో సదుపాయాలతో, 
ఒక కేాందరా ని్న అక్డ ఏరాపుటు 
చేయవచుచానని సాథి నికులు 
అభిపరా యపడుతునా్నరు .
పరకకృత్ ఆరాధకులూ, 
భ్వ్కులూ ఇక్డ మూడు 
నాలుగురోజులు ఉాండాలని 
అనుకొనా్న అాందుకు 

సరిపడ అవకాశాలు లేవ్.  
అనాంతగిరి కొాండలలో 
దేవసాథి నాంవారి విశ్ార ాంత్ 
గకృహాంతోపాటు పరభుత్ 
పరా్యటక విభ్గాంవారి హరిత 
హో టలామీతరమే ఉనా్నయి. 
పరసుతా తాం యాత్రకుల సాంఖ్య 
దకృషాటి ్య మరిని్న అవకాశాలు 
కలిపుాంచవలస్న అవసరాం 
ఉాంది. 
కాశీమీరు, ఉదకమాండలాం 
మొదల�ైన వేసవి విడుదులకు 
సరితూగే విధాంగా అనాంతగిరి 
కొాండలలో ఏరాపుటులా  
జరగవలస్న అవసరాం 
ఉన్నది. హ�ైదరాబ్ద్, 
మ�దక్, మహబూబ్నగరిజాలాలా ల 
పరజలకు అనాంతగిరి కొాండలు 
చాలా దగ్రలో ఉనా్నయి. ఈ 
చుటుటి  పక్ల ఉన్న థారూరు, 
గొటుటి ముక్ల, ఆలాంపలిలా 
మొదల�ైన గా్ర మాలోలా  వసత్ 
గకృహాలు నిరిమీాంచడానికీ, 
భోజన సదుపాయాలు 
కలిపుాంచడానికీ అవకాశాలు 
ఉనా్నయి. అాందువలలా  
మధ్యతరగత్ పరజలకూ, 
సామాను్యలకూ వేసవి 
విడషిది సౌకరా్యలు ఏరాపుటు 
చేస్నటులా  అవ్తుాంది. 

   అందాలు చందిస్తు న్న
అనంతగిరి కొండలు

ఆచార్య మత్సయారాజ హరగోపాల్
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ఇక్డషి దేవాలయాని్న 
ప్నరుద్ధరిాంచ్, ఈ కొాండలను 
వినోద యాతరలకూ, ఆధా్యత్మీక 
యాతరలకూ కేాందరాంగా 
చేసేతా   సౌాందరా్యరాధకులూ 
ఎకు్వ సాంఖ్యలో వసాతా రు. 
అదేవిధాంగా ఇక్డషి 
అడవ్లోలా ను వన్యమకృగ 
సాంరక్షణ కేాందరాంలోను 
యాత్రకులకు సులువ్గా 
పరవేశాం పొ ాందే ఏరాపుటు 
చేయడాం కొాండలప�ై అనువ్గా 
టెరకి్ాంగేచాయ డానికి ఏరాపుటు 
జరిగితే సాందర్శకులకు 
ఎాంతో ఉపయోగాం ఉాంటుాంది. 
ఇాందుకు పరా్యటక శాఖ 
వారు తగిన సౌకరా్యలు 
ఏ రాపు టు చే య వ ల స్ న 
అవసరాం ఎాంతెైనా ఉాంది. 
ట్రిజాం శాఖ అధికారులు 
అనాంతగిరి కొాండలను 
సాందరి్శాంచ్ దానిని పరా్యటక 
కేాందరాంగా తీరిచాదిదదడానికి 
అవసరమ�ైన ఏరాపుటులా  
చేయాలి, రోడులా  నిరిమీాంచ్, 
రాజధాని నుాంచీ, ఇతర 
పరా ాంతాల నుాంచీ అధిక 
సాంఖ్యలో బస్సర్్సులు 
పరా రాంభిసేతా  అాందాలు 
చ్ాందిసుతా న్న ఈ అనాంతగిరి 
కొాండలు అాంతరాజా తీయ 
సాథి యిలో పరస్ద్ధ  యాతరా  
సథిలాంగా రూపొ ాందే అవకాశాం 
ఉాంది. అనాంతగిరి కొాండల 
సమీపాంలోనే కోట్పలిలాలో  
పరస్ద్ధమ�ైన పరకకృత్ సాంపద 
మధ్య జలాశయాం ఉన్నది. 

ఇాందులో ట్రిసుటి వారు 
బో ట్ాంగు్ కలిపుాంచవలస్న 
అవసరాం ఉన్నది.
స్యాం భూః సాలగ్ార మ 
రూపక పదమీనాభుడు, 
అనాంతగిరి కొాండలు
శ్లా కాం: అనాంతానాంత దేవేశ 
అనాంత ఫల దాయకా! 
 అనాంత దుఃఖ నాశాయ 
అనాంతాయ నమో నమ :
సథిల ప్రాణము
కొని్నవేల సాంవత్సరాలకు 
పూర్ము మకృకాండు 
త న యు డెై న 
మార్ాండేయుడు, శవ 
సాక్షాతా్రము తరువాత 
అమితమ�ైన భకితా పరపతుతా లతో 
బరహమీదేవ్ని ఆరాధిాంచ్, ఆ 
దేవ్ని ఆదేశానుసారము 
భూమాండలములో, భరత 
ఖాండములోని ఆదిశేషునకు 
ప్చచా భ్గమనబడు 
అనాంతగిరి చాలా పరశాాంతమ�ైన 
సథిలాంబు కావ్న నీవ్ అచచాట 
నిరి్ఘ్నముగా తపసు్స 
కొనసాగిాంచుము అని విధాత 
నుడషివిన పలుకులాలకిాంచ్ 
ఈ అనాంతగిరి కొాండలయాందు 
తపసు్స చేసుకోనసాగెను. 
అదే సమయములో 
ము చ్ కు ాం ద ను డ నే 
రాజరి్ష రాక్షసులతో 
అనేక సాంవత్స రములు 
యుద్ధము చేస్ వారిని 
ఓడషిరచ్ స్ర్లోకాధిపత్ 
jెైున లి దేవేాందుర ని కొలచ్, 
భూ లోకములో తన 

అలసటను తీరుచాకొనుటకు 
సుఖ నిదరప్ వ్టకు 
ఆహాలా దకరమ�ైన, పరశాాంతమ�ైన 
సథిలమును తెలుప్మని 
కోరెను. మరియు తన నిదర 
భాంగము చేస్నవారు తన 
తీక్షణమ�ైన చూప్లచేతనే 
భసమీమ�ైప్ వ్నటులా  వరాంబు 
పొ ాంది, దేవేాందుర ని చేత 
తెలుపబడషిన ఈ అనాంతగిరి 
క్ేతరమునకు విచేచాస్, అాందలి 
ఒకానొక గుహలో నిదిరాంచెను. 
దా్పరయుగమున శీ్ర 
మహావిషు్ణ వ్ దేవకి 
వసుదేవ్ల గర్మున 
శీ్రకకృషు్ణ నిగా జనిమీాంచ్, 
తన సహో దరుడగు 
బలరామదేవ్నితో సహా ప�రిగి 
ప�దదవాడెై తనను శతుర వ్గా 
భ్విసూతా  వచ్చాన కాంసుని 
వధిాంచ్, తన పటటిణమగు 
దా్రక నగరమును 
పర జా ను ర ాం జ క ము గా 
పా లి ాం చు చు ాం డె ను . 
అప్పుడే కాలయవనుడను 
రాక్షసుడు దాండెత్తా  వచ్చా 
దా్ ర క న గ ర ము ను 
ముటటిడషిరచ్, యాదవ 
స�ైన్యమును నాశనము 
చేసేను. అప్పుడు వాని 
విజకృాంభణమును జూచ్, 
శీ్ర కకృష్ణ  బలరామ దేవ్లు 
వానికి భయపడునటుటి  
నట్ాంచ్, ముచుకుాందుడు 
నిదిరాంచుచున్న అనాంతగిరి 
యాందలి కొాండ గుహలోనికి 
తమ వ�ాంటబడషి వచుచాచున్న 
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కా ల య వ ను డు 
చూ చు చు న్న టులా గా 
తమ కకృష్ణ  వసతా ్రములను 
ముచ్కుాందునిప�ై కపపుగా 
అతడే శీ్రకకృషు్ణ డనుకొని 
(శీ్ర కకృషు్ణ నిగా భ్విాంచ్) 
కా ల య వ ను డు , 
ముచుకుాందుని నిదరా  
భాంగము గావిాంచెను. వ�ాంటనే 
దేవేాందుర ని వర పరభ్వము 
వలన ముచుకుాందుడు 
కాలయవనుని తన 
కోప దకృష్టి  చేత భసమీము 
గావిాంచెను. అప్పుడు 
శీ్రకకృష్ణ  బలరామదేవ్లు 
పరత్యక్షముకాగా, సాంతోష్ాంచ్, 
వారి పాదాలు కడషిగిన 
జలమే జీవనదియని పేరు 
వడస�ను. కాలక్రమేణా 
ఆదియిే మూస్నదిగా 
పరఖా్యత్ చెాందెను. 
కలియుగ పరా రాంభమున శీ్ర 
మహావిషు్ణ వ్ మార్ాండేయ 
మహామునికి దర్శనమిచ్చా 
అతని తప: ఫలముగా 
సాలగా్ర మ రూపములో 
అ న ాం త ప దమీ నా భు ని గా 
వ�లస్ అశేష భకతా జనులకు 
వరదుడెై, కోరిన కోరికలను 
తీ రుచా చు నా్న డు . 
సాంవత్సరమునకు రెాండు 
మారులు ‘ఒకట్ ఆషాడ శుద్ధ 
ఏకాదశ మరియు కారితాక శుద్ధ  
పౌర్ణమి.
ఉత్సవములు : కారితాక శుద్ధ  
పౌర్ణమికి బరహోమీ త్సవాల 
రూపముగా సా్మి వారి 
ఉత్సవములు కను్నల 

పాండువ్గా జరుగుచున్నవి. 
మన రాషటి ్రాం నుాండే కాక 
ఆాంధరపరదేశ్, కరా్నటక, 
మహారాషటి ్ర మొదల�ైన 
పరదేశముల నుాండషి భకుతా లు 
విచేచాస్ భవనాశని అని 
ప్లువబడే ప్ష్రిణిలో 
సా్న న మా చ రి ాం చ్ 
అ న ాం త ప దమీ నా భ సా్ మి 
వారిని సేవిాంచుకొాందురు. 
ఆలయ చరితర
అనాంతగిరికి సమీ పాంలో 
కొాండల దిగువ భ్గాన బుగ్ 
రామేశ్ర ఆలయాం ఉన్నది. 
అత్ ప్రాతనమ�ైన ఈ దేవా 
లయాం తేరతాయుగాంలో 
శీ్రరామ చాందర మూరితా రావణ 
సాంహారణ తరా్త బరహమీ 
హతా్య దోష పరిహారార్ధము 
భ్రతదేశాంలో అనేక చోటలా  
శవలిాంగాలు సాథి ప్ాంచడాం 
జరిగిాంది. అాందులో భ్గాంగా 
వికారాబ్దు్ (గాంగా వరాం) 
5 కి.మీ. దూరాంలో ఉన్న 
ఈ దటటిమ�ైన అనాంతగిరి 
అరణ్యములో సాక్షాతుతా  
శీ్రరామ చాందరమూరితా తన 
బ్ణాం భూమి నుాండషి గాంగను 
వ�లికి తీస్ ఈ శవలిాంగాని్న 
పరత్ష్టిాంచ్ ఆ గాంగా జలాం తో 
అభిషేకిాంచ్ శవానుగ్రహము 
పొ ాందడాం జరిగిాంది. అాందుకని 
భూమి నుాండషి గాంగ బుడగ 
రూపాంలో ఆవిర్విాంచడాం 
వలన ‘‘బుగ్’’ అని 
రాముడు సాథి ప్ాంచాండాం 
వలన ‘రామలిాంగేశ్రుడని 
ఆనాట్ నుాండషి భకుతా లు ఈ 

దేవాలయమును ‘‘ బుగ్ 
రామలిాంగేశ్ర దేవాలయాం 
గా ప్లువడాం జరుగుతుాంది. 
ఈ దేవాలయ పరా ాంగణాంలోనే 
సూర్యభగవానుని ఆలయాం 
ఉన్నది.
ఈ దేవాలయాని్న 
తెలాంగాణావాసులే కాక 
ఇతర రాషాటి ్ర లనుాండషి కూడా 
భకుతా లు విచేచాస్ సా్మివారిని 
దరి్శాంచుకుాంట్రు. ఈ 
పవితర ఔషదమూలికలతో 
కూడషిన కోనేరులో సా్ననము 
ఆచరిాంచ్న సర్ రోగములు 
నశాంచునని సా్మి వారిని 
దరి్శాంచ్న సకల�ైశ్ర్యాంలు 
కలుగునని భకుతా ల పరగాడ 
నమమీకము
ఇక్డ శ్ార వణ మాసాంలలో 
మరియు మహాశవరాత్ర 
సాంధర్ాంలో పరతే్యకమ�ైన 
పూజా కార్యక్రమములు 
ఉాంట్యి. భకుతా లు 
అధికసాంఖ్యలో విచేచాస్ సా్మి 
వారిని దరి్సాంచుకుాంట్రు 
భ్గ్యనగరాంలో పరవహ్ాంచే 
మూసీనది (ముచుకుాందా 
నది ) జనమీ సథిలము కూడా 
ఇక్డే. ఈ ఆలయాం అభివకృది్ధ  
దశలో ఉాంది. ఆలయాంలో 
రాజగోప్రాం, అన్నదాన 
సతరాం, కళ్్యణమాండపాం, 
గోశాల ఏరాపుటుకెై పరయత్నాం 
జరుగుతున్నది.
సరే్జనాః సుఖినోభవాంతు. 
    ఆచార్య మత్స్యరాజ హర
గోపాల్  
hargopal48@gmail.com
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  పొలం గటుటి  దుముములోన 
పోట్ల గితతు దూకినటుటి  
పోలేరమము జాతరలో 

పోతరాజు ఊగినటుటి  
కిర్రు సపు్పలేస్కని 
కర్రస్ము సేసినటుటి  
మర్రి సటుటి  నీడలోన 
కుర్రగుంపు కూడ్నటుటి  
ఎర్రజొననా ర్టటి లోన 
మిరప తొకుకా కలిపనటుటి  
న్ పాట స్డు 

న్ పాట స్డు 
న్ పాట స్డు 
న్టు న్టు న్టు న్టు 

న్టు న్టు వీర న్టు 
న్టు న్టు న్టు 

న్టు న్టు న్టు ఉర న్టు 

న్టు న్టు న్టు 

పచిచి మిరప ల్గ పచచి న్టు 
న్టు న్టు న్టు 

విచుచికతితుల్గ్ వర్రి న్టు

గుండలదిర్పోయేల్ 

దండనకర మోగినటుటి  
సేవులు సిలు్ల  పడేల్గ్ 
కీస్పటటి  కూసినటుటి  
ఏలు సిటీకేలేసేల్ 

యవావారం స్గినటుటి  
కలు సిందు తొకేకాల్ 
దుమామురం రేగినటుటి  
ఒళ్్ళ చమట పటేటి ల్ 

వీరంగం సేసినటుటి  
న్ పాట స్డు 

న్ పాట స్డు 
న్ పాట స్డు 
న్టు న్టు న్టు 

న్టు న్టు న్టు వీర న్టు 
న్టు న్టు న్టు 

న్టు న్టు న్టు ఉర న్టు 

న్టు న్టు న్టు 

పచిచి గడడిపార ల్గ చడడి  న్టు 
న్టు న్టు న్టు 

ఉకకాపోత ల్గ్ తికకా న్టు

భూమి దద్దరయే్యల్ 
వొంటిలోని రగతమంత 

రంక్లేసి ఎగిరేల్ 
ఎసయ్ రో ఏక ఏకి 
న్టు న్టు న్టు 
అరె దుముము దుముము దులిపేల్ 
లోపలుననా పానమంత 
దుముకు దుముకుల్డేల్ 

దూకేయ్ రో సరాసర్ 
న్టు న్టు న్టు

అంట్  చంద్రబోస్ కలం 
నుండ్ జాలువార్న జానపద 
ఛాయల చలన చిత్రగీతంకీ-
రవాణి స్మధుర లయాతముక 
సంగీత దర్శకతవాంలో గ్యకులు 
రాహుల్ సిపల్ గంజముర్యు క-
లభైరవల గొంతులో గంతులే-
సింది. దర్శకుడు రాజమౌళ్ రూ-
పొందించినభారీ చిత్రం ట్రిపుల్ 
ఆర్ బాక్సఫీస్ను బద్దలు కటేటి -
యడమే గ్క ఇపు్పడు బెస్టి  ఒర్-
జనల్ 

స్ంగ్ (అతు్యతతుమ అచచిమైన 
పాట) విభాగంలో ఆస్కారం 
అ వా రుడి ను 
గలుచుకోవడంతెలుగు సినిమా 
చర్త్రక గ్క యావద్్రత సినీ 
చర్త్రలో ఒక అపూరవా ఘటటి ంగ్-
భావించవచుచి. రౌద్రం రణం 
రుధిరం (Raudrsm  Ranam

న్టు న్టు న్టు న్టు
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Rudhiram)ను సంకిష్పతుంగ్-
RRR గ్ ఇద్దరు చర్త్ర సృష్టి ం-
చిన తెలుగు విప్ల వ వీరుల పాత్ర-
లను (అలూ్ల ర్సీతరామరాజు 
-రామ్ చరణ్ , కమురం భీం-
జూనియర్ ఎన్.టి. ఆర్, )ఆంగే్ల-
యులపర్పాలన్ కలపు నేప-
థ్యంలో కథాకల్పన చేసి భారీ 
వ్యయంతో నిర్ముంచటం, అది 
అనతికలంలో ఊహకు మించిన 
వస్ళ్్ల   సంపాదించి పెటటి టం 
అందర్కీ తెలిసిన విషయమే. 
గతంలో బాహుబలి 
-1,బాహుబలి-2 లు భారీవ్య-
యంతో నిర్ముంచి చర్త్ర సృష్టి ం-
చినవిషయం 
తకుకావదేమీ కదు. అంతరీ్లనం-
గ్ దేశభకి తుని మేలుకలిపే చిత్రం 
పరాయిపాలనను మటిటి పెటటి డా-
నికి కవలసిన రౌద్రానినా రెండు 
పాత్రల ద్వారా ప్రస్ఫూటంగ్ చూప, 
సంకల్పం, ధైర్యం, స్హసం తో 
సంకలి్పంచడానికి వూ్యహ రచన 
చేసి శత్రు గుడారంలో పాగ్ 
వేసి. అదను రాగ్నే రణం చేసి 

రుధిరం ధారపోసిన వీరోచిత 
గ్థ దర్శకుని తండ్ విజయేంద్ర-
ప్రస్ద్ కలం నిండ్ వలువడ్ంది. 
ఒళ్్ల  గగుర్్పడ్చే వీరోచిత దృ-
శ్యలతో పాటు ఆంగే్లయులపారీటి 
లో వార్ నృత్యగ్న్లను తలద-
నేనా రీతిలో ఆడ్పాడ్ ఓడ్ంచిన 
సందర్ం న్టున్టు పాట. 
పాటలోని స్హిత్యనినా పర్శీ-
లిసేతు న్టు అనే పద్నికి తగిన 
విధంగ్ చరణాలు రాస్రుచం-
ద్రబోస్.
పొలంగటుటి  దుముములోన 
పోట్ల  గితతు దూకినటుటి  అనటం 
అచచిమైన పలె్లట్ర్ దృశ్యం 
అదీమాంతి రౌద్ర ప్రదర్శనకు 
స్చకంగ్, అల్గే వీరావేశనికి 
ప్రకకాగ్ పోతురాజు పోలేరమముజా-
తరలో ఊగినటు్ల  అంటాడు. 

అల్గే కిర్రుసపు్పలేస్కోని కర్ర-
స్ము చేసినటుటి / మర్రి చటుటి  
నీడకింద కుర్రకరు చేర్నటు్ల అ-
నే వాక్యలు అచచిమైన పలె్లజీవన 
సంసకృతికి ప్రతీకలు. పాటంత 

పలీ్ల యుల జీవనసోఫూరకంగ్ 
నడుస్తు  ఆధునిక  వాయిద్్య-
లకు దీటైన పలె్లదరువు మీద 
నడవటం పాటకుహైెలైెట్. పాట 
వింటే చాలు ఊపు వచేచివిధం-
గ్ సంగీత బాణీన్ సమకూర్చిన 
కీరవాణి కిఅభినందనలు. రా ట 
రాణించాలంటే సంగీతనికి తగిన 
స్హిత్యం కవాలి.అంతేస్థా యి-
లో గళమాధుర్యము ఔచిత్యమూ 
సమకూడాలి. పాటకు తగిన కర్-
యోగ్రఫీ మర్యుసందర్ శుద్ి 
కలిగిన చిత్రీకరణ ఇవనీనా దర్శకు-
డు రాజమౌళ్ కనుసననాల 
లో జర్గిన కమనీయ సృజ-
న్తముక కల్పనలు. ఒక అతు్య-
తతుమ అవారుడి  పొందడం వ-
నుకఒక బృందం సమిష్టి  కృష్ 
ఉంటుంది. ఏది ఏమైన్సినిమా 
రంగ్నికి సంబంధించి కనేబం-
గ్రు కల ఆస్కార్ పురస్కారం. 
గతంలో భారత దేశం నుండ్ 
కనినా సినిమాలు బర్లోఉన్నా 
విజయం స్ధించ లేకపోయా-
యి. ఆ బంగ్రు కల ‘ న్టు 
న్టు ‘ అనే ఒకతెలుగు సినిమా 
పాట స్కరం చేయడం తెలుగు 
వార్కి గరవాకరణం. ఈ సంద-
ర్ంగ్ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్రద-
ర్శకులు రాజమౌళ్ని, సంగీత 
దర్శకులు కీరవాణిని, పాట 
రాసినచంద్రబోస్ను, పాడ్న 
గ్యకులు రాహుల్, కలభైరవ-
లను చైతన్యం సంకల్పబలంప-
త్రిక మాధ్యమంగ్ అభినందిస్తు -
న్నాను.

          -   ‘లకుమ’



       దయామయుడు

     దయామయుడు! న్కోసం ఈ పామునికకాడ్కి పంపాడు, దీనితో ఈవేళ న్ ఆకలి తీరుతుంది" అని మురుస్తు  

ముందుకు స్గింది . అడవిలో ఏ జంతువూ దొరకని ఒక పులి, అపు్పడే అకకాడ్కి ఘోరమై న అకలికి తళలేక 

అకకాడ వళ్తు- ననా ముంగిసను చూసి, "ఆహ్! భగవతుడంత దయామయుడు! న్కోసం ఈముంగిస ను ఇకకా-

డ్కి పంపాడు. ఈపూటకు ఇదిచాలు న్ఆకలితీరను" అని తలచి ఒకకా గంతు గంత బోయింది దూరంగ్ గు-

టటి మీద అర ్ధ రాత్రి నుంచీ వేట కోసం కపువేస్ననా ఒక వేటగ్డు, "ఆహ్! భగవంతుడంత దయామయుడు, 

నిననాటి నుండీ ఏవేటా దొరకకా పస్తు  లుంటుననా న్ కుటుంబా నికి ఈపులిని చూపాడు, దీని చరము అముముకుంటా-

ను ,ఎంతో సముము వస్తు ంది , దీని మాంస్నినా ఇంటిలి్ల పాదీ హ్యిగ్ రెండురో- జులు తినవచుచి" అనుకుంట్, 

గంతను సిధ ్ధం గ్ఉననా ఆ పులిపైె తన పదునై్న బాణం బాగ్ గుర్ పెటిటి  ఆకరణు ాంతం ల్గి వదిల్డు . అది 

పులిని తకేంతలో పెద్ద  గ్లి వీచి ర్వువాన వస్తు  ననా బాణం గుర్ తప్ప పకకానే ఉననా మామిడ్ చటుటి  కు తగిలింది. 

ర్వువామని వచిచిన ఆశబా్ద నికి పులి ఉలికికా పడ్ గ్ండ్ంచి పకకాకు గంతింది. పులి అరుపుకు ముందుననా అపు్పడే 

పుటిటి న ఒక పురుగు, కడుపు నిండా ఆహ్రం తిని కసతుంత బలం చేకూరగ్నే బయటి ప్రపంచానినా చూడాలనే 

ఉతు్సకతతో ఇంట్ల ం చీ అమముకు చప్పకుండానే బయలే్దర్ంది . ఒక కప్ప మహ్ ఆకలితో ఉండ్ నీళ్ళలో ఏజీవీ 

కనిపంచక ‘ఉభయచరం’ గనుక నేలమీదకి గంతింది . దూరంగ్ వేగంగ్ వ- ళ్తుననా ఈ పురుగు కనిపం-

చింది. ద్ని మనస్్స ఆనందంతో నిండ్ పోయింది. "ఆహ్! ఈపురుగును తిని న్ ఆకలి చల్్ల  రుచికుంటాను, 

దేవుడు దయా- మయుడు న్కోసమే ఈపురుగును ఇకకాడ్కి పంపాడు" అని ముర్సి- పోతూ ముందుకు గంత 

స్గింది . అంతలో అకకాడ్ పుటటి లోం చీ ఒకపాము బయటి కచిచింది . అదీ ఆకలికి అల్్ల  డ్ పోతూ ఎదురుగ్ 

గంతు తుననా కప్పను చూసి సంతోషంతో "భగవంతుడు దయామయుడు, న్కోసం ఈకప్పను ఇకకాడ్కి పంపాడు, 

దీనినా మింగి ఈపూటకు న్ ఆకలి తీరుచి- కుంటాను" అని భావించి, వేగంగ్ ముందుకు స్గింది. పొదలో్ల ం చీ 

అపు్పడే నిద్రలేచి వచిచిన ముంగిస ఆకలితో ఉపాహ్- రంకోసం వతుకుకాంట్ ఎదురుగ్ వళ్తుననా పామును 

చూసి మహద్నందంగ్ "భగవంతుడంత ముంగిస భయంతో అరుస్తు  పొద లో్ల కి దూకింది. ద్ని అరుపు కు 

పాము భయంతో పకకానే ఉననా కలుగులోకి దూర్ంది . పాము బుసకడుతూ కలుగులో- కివళ్ళడం గమనించిన 

కప్ప ప్రాణం దకికానందుకు సంతోష్ స్తు  నీటి గుంటలో దూకింది . వనుక నుంచీ కప్ప భయంతోకూ- డ్న 'బెక బెక' 

శబ్ద ం విననా ఆ చిననా పురుగు కూడా ప్రాణ భయంతో దూరంగ్ ఎగిర్పోయింది . బాణం తగిలిన మామిడ్ చటుటి  

కమము విర్గి పండ్ల నీనా నేల రాలగ్, వేటగ్డు దొర్కిందేచాలని ' సంతో ష్ంచి ఆ పండ్ల నీనా మూటకటుటి  కుని వళ్్ళపో-

యాడు. నిజంగ్నే భగవంతుడు ఎంత దయామయుడో చూశరా బాలలూ! కనీసం తన న్మానినా పలకకాపోయిన్ 

తనను సముర్ంచగ్నే అందర్కీ ఆపదలూ తప్ప ప్రాణాలు నిలిచాయి. దయామయుడై న భగవంతుడు 'అక్రూరు’ 

డంతటి వాడ్నే సముర్ంచి నందుకు కచి 'మోక్ష ప్రాప్' తి కలిగించాడుకద్! ఎవరైెన్ 'భగవాన్' అని సముర్సేతు చాలు 

కపాడే వ్రత నియమం కలవాడు భగవంతుడు. కనుక బాలలూ! నిరంతరం ‘భగవంతుని' న్మానినా సముర్ంచడం 

మరువకండ్. ********  

 ఆదూర్ హైెమవతి       






